
�تفاق �لقاهرة
ير  إعطاء الرشعية لوجود منظمة التحر
الفلسطينية يف لبنان

 �نتقال منظمة �لتحرير �لفلسطينية
إىل جنوب لبنان

١٩٧٨

١٩٧٥

١٩٦٩

١٩٧٠

 �ندالع �حلرب
�ألهلية يف لبنان

 تمزيت بداية هذه املرحلة برتحيب لبناين رسمي
 وشعيب باللجوء الفلسطيين. رسعان ما تحول هذا
 الرتحيب إىل شعور بالقلق حول بقاء الالجئني
 الفلسطينيني يف لبنان، وكانت السلطات اللبنانية
 تخىش النتائج السياسية واألمنية واالقتصادية
 للقضية الفلسطينية، ما دفعها إىل التعاطي األمين
 مع املخيمات، حيث باتت األجهزة األمنية هي
 املكّلفة بمتابعة قضية الالجئني وأصبحت هذه
 األجهزة تفرض الرقابة على املخيمات وُتعىن برصد
 األنشطة السياسية. توالت بعدها اإلجراءات اليت
 ضّيقت على الالجئني واتخذت محاوالت تنظيم
 الوجود الفلسطيين وضبطه طابع القمع
 والتهميش. وقد كان لكّل هذا انعكاس مبارش على
 الواقع العمراين للمخيمات والتجمعات
الفلسطينية. انتهت هذه املرحلة بما سمي
 بـ "انتفاضة املخيمات" ضد إجراءات القمع 
 العسكري اليت فرضها جهاز أمن تابع للجيش
 اللبناين وضد تدهور الواقع العمراين داخل
املخيمات، وبتوقيع اتفاقية القاهرة

 يف هذه املرحلة، تغّري الواقع املذري الذي كان
 مفروضاً على الفلسطينيني واستطاعوا التمّتع
 بهامش نسيب من الحرية. فمع تزايد قّوة منظمة
ير الفلسطينية يف لبنان، ُعقدت اتفاقية  التحر
 القاهرة، وصارت بموجبها إدارة املخيمات ذاتية يف
 يد املنظمة، بعد سنوات من سيطرة املكتب الثاين
 التابع ملخابرات الجيش عليها وممارساته القمعية
 تجاه سكانها. بالرغم من أن االتفاقية كانت يف
 جوهرها اتفاقية أمنية - عسكرية، لكنها وّفرت
 للفلسطينيني أيضاً حرية ممارسة النشاط
 السيايس والتنظيمي. بالتايل، تمّتع الالجئني
 الفلسطينيني، بحكم األمر الواقع، بطيف أوسع
 من الحقوق االجتماعية واالقتصادية. لكن مل تكن
 هذه الحقبة، حقبة ازدهار وحسب، فقد شهدت
 اندالع الحرب األهلية وتدمري كامل لعدد من
 املخيمات وحركة نزوح واسعة بني املخيمات. انتهت
 هذه املرحلة بشن العدو اإلرسائيلي أّول عدوان
ير  كبري له يف الجنوب، ما أجرب منظمة التحر
 الفلسطينية وغريها من الفصائل على مغادرة
املنطقة

 على إثر اللجوء السوري إىل لبنان، إنصّب تركزي
 السلطات اللبنانية، كما واملنظمات الدولية على
 هذه األزمة املستجدة وترافق كّل ذلك مع
 تقليصات مستمرّة يف الخدمات األساسية اليت
 تقّدمها األونروا. فقد تنامت الكثافة السكانية
 ملحوظ، بعد أن استقبلت املخيمات املكتظة

ٍ
 بشكل

يا  اساساً، أعداداً من الالجئني من فلسطينيي سور
 ومن السوريني، وتنامى معها الطلب على
 مساحات جديدة للسكن، يف ظّل استمرار الحظر
 الذي فرضه الجيش اللبناين على دخول مواد
 البناء إىل املخيمات. مع هذا، مل تمتنع السلطات
 اللبنانية من تشديد قبضتها على املخيمات
 وتشييد جدران إسمنتية مرتفعة وتركيب بوابات
 إلكرتونية على مداخل بعضها، حيث تشهد سبعة
 مخيمات فلسطينية حالياً، حصاراً أمنياً وتقييداً
ية التنقل. اجتمعت هذه الظروف معاً، إىل  على حر
 جانب سنني من التهميش واإلهمال، وكان لها
 تجلّياٍت سلبية ملحوظة على الواقع العمراين
والبييئ يف املخيمات والتجمعات الفلسطينية

 شهدت هذه املرحلة تراجعاً ملحوظاً يف الحقوق
ياتهم بعد  املمنوحة للفلسطينيني، وتقويضاً لحر
 نهاية الحرب األهلية. فقد قابل مساعي منظمة
ير الفلسطينية لتحسني أوضاع  التحر
 الفلسطينيني، من خالل الحوار القائم بينها وبني
 الدولة اللبنانية، غياب إرادة سياسية عند الطرف
 اللبناين ملعالجة امللف. ال بل أصدرت الدولة
 اللبنانية سلسلة من القوانني واملراسيم اليت أّدت
 إىل فرض قيود أقىس على حقوق الفلسطينيني يف
 السكن والعمل والتملّك. كما دفعت بعض
 األحداث األمنية، خصوصاً حرب نهر البارد،
 الجيش اللبناين إىل تطويق أغلب املخيمات. فكانت
 النتيجة تدهوراً ملحوظاً يف األوضاع املعيشية
 للفلسطينيني، وتدهور يف البيئة العمرانية يف
 املخيمات بسبب هشاشة البىن التحتية وبفعل
 االكتظاظ السكاين املزتايد، والذي فاقم من حّدته
 الحظر الذي فرضه الجيش اللبناين على دخول
 مواد البناء الالزمة لتحسني رشوط املساكن أو
 توسيعها، ويف ظل حرمان الفلسطينيني من حّق
 التملك

ير   بدأت هذه املرحلة بخروج منظمة التحر
 الفلسطينية من لبنان إثر االجتياح اإلرسائيلي،
 فانهارت بالتايل مؤسسات املنظمة التشغيلية
 وتراجعت الخدمات اليت كانت توفرها، مما زاد من
 حدة األزمة املعيشية لسكان املخيمات، وحرمهم
 من جديد من بعض الحقوق اليت اكتسبوها
 سابقاً. وكان ذلك واضحاً خاصّة فيما يتعّلق بحّق
 العمل. تراجع نتيجًة لذلك الواقع العمراين والبييئ
 داخل املخيمات، ليبدأ بعدها اإلهمال املتعّمد لها
 ومعه محاولة محارصتها والسيطرة عليها مع
 نهاية الحرب األهلية، بالرغم من بقائها تحت إدارة
 الفلسطينيني دون أن تدخلها القوى األمنية
 اللبنانية. عملياً، سيطرت على املخيمات قوى

ٍ
 للنظام السوري وبني موال

ٍ
 منقسمة بني موال

ير. شهدت هذه املرحلة أيضاً أحداثاً  ملنظمة التحر
 مأسويًة طاولت أغلب املخيمات - بدايًة من مجزرة
 صربا وشاتيال حىت حصار املخيمات - والذي كانت
 نتيجتها تدمري أقسام واسعة من املخيمات وقتل
املئات من سكانها، وتهجري القسم اآلخر

 �ثبات وجود �ألجانب يف
لبنان

 إعفاء الالجئني الفلسطينيني من 
 تجديد بطاقة اإلقامة املفروضة على

األجانب

 مرشوع قانون معجل
 متعلق بتملك �ألجانب

يف لبنان
 منع تمّلك األجانب إال بموجب 

 ترخيص من مجلس الوزراء،
 والسماح لرعايا الدول العربية من

 بينهم الفلسطينيني، تملك عقارات
 من دون ترخيص مسبق بمساحة

٥٠٠٠م٢ و٣٠٠٠م٢ يف بريوت

 قانون مبرسوم
رقم ١١٦١٤

مرسوم رقم ١٣٦

مرسوم رقم ٨٩٠

 مرسوم �شرتاعي
رقم ٤٢ و٩٢٧

مرسوم رقم ٣٩٠٩

�لنكبة �لفلسطينية
 املوجة األوىل من اللجوء
الفلسطيين إىل لبنان

 إحداث رضيبة فلسطني

 إلغاء �لمرسوم �لقايض مبنع
 إدخال جريدة فلسطني إىل
�ألرايض �للبنانية

 وقّع لبنان عىل بروتوكول �لدار
 �لبيضاء متحفظًا عن بعض �لنقاط

 �لميثاق �لعالمي للحقوق �لمدنية
والسياسية

 �لميثاق �لعالمي للحقوق �القتصادية
واالجتماعية والثقافية

بروتوكول �لدار �لبيضاء
 االعرتاف بحق الالجئني الفلسطينيني يف العمل
واإلقامة والسفر والتنقل يف الدول العربية املضيفة

نكسة حزيران
موجة جديدة من اللجوء الفلسطيين إىل لبنان

 إتفاقية �ألمم �لمتحدة �خلاصة
 بوضع �لالجئني

 ثورة ضد �لرئيس كميل
 شمعون جاءت باجلرنال فؤاد
هشاب إىل �لسلطة

١٩٥١

١٩٥٢

١٩٥٠

١٩٥٨

١٩٥٩

١٩٦٠

١٩٦٥

١٩٦٤

١٩٦٢

١٩٦٣

١٩٦٦

١٩٦٧

١٩٦٨

١٩٤٨

١٩٤٩

١٩٥٦

١٩٥٤

�إلعالن �لعالمي حلقوق �إلناسن

مرسوم رقم ١٣٢٩٩

 تكليف جلنة بدراسة
 �لنواحي �القتصادية

لقضايا �لالجئني

قانون �لمطبوعات �للبناين
 حق إصدار املطبوعات لألجانب 

املقيمني خاضع ملبدأ املعاملة باملثل

تنظيم �لنقابات يف لبنان
 رشوط قبول األعضاء وفقاً 
للنظام الداخليّ لكّل نقابة

مرسوم رقم ٥٩٠٩

 إعفاء �لالجئني
 �لفلسطينيني من دفع

رسوم تأشري جوازات �لسفر

مرسوم رقم ٧٧٠٦

تسوية أوضاع �ألجانب
 وصف الالجئني الفلسطينيني على

 أنهم فئة من األجانب باستثناء
 مجموعة تتألف بشكل خاص من

ياء الالجئني األثر

قرار رقم ٣١٩

قانون �لضمان �إلجتماعي
 حق الحصول على الضمان

 االجتماعي لألجانب املقيمني خاضع
 ملبدأ املعاملة باملثل

قانون رقم ١٣٩٥٥

 تنظيم �لمدارس �لرسمية
للتعليم �لمهين

 رشط قبول أي تلميذ أن يكون 
 لبنانياً، وامكانية قبول أجانب ضمن

رشوط خاصة

 قرار رقم ٩٤٠٤

 تعديل رسم بطاقة �إلقامة لغري
 �للـــــــــبنانيني وحتديد رسم �جازة

عمل �ألجانب

 حرص عدد من �لمهن
باللبنانيني دون سواهم

 حرص عدد من �لمهن
باللبنانيني دون سواهم

 قانون رقم
٨٨/٦١

تنظيم عمل �ألجانب
 تقيد حق األجانب يف العمل من

 خالل فرض رشط األفضلية الوطنية
 واملعاملة باملثل والحصول على إجازة

ير العمل يف  عمل. بموجبه ُيصدر وز
 مطلع كل عام قراراً يتضمن الئحة

 األعمال واملهن الواجب حرصها
 باللبنانيني

مرسوم رقم ١٧٥٦١

 توزيع بطاقات إثبات
 وجود عىل �ألجانب
�لموجودين يف لبنان

 إعفاء الالجئني الفلسطينيني 
 املقيمني يف لبنان من وجوب

الحصول على بطاقة اثبات وجود

قرار رقم ٧٩

 مرشوع قانون معجل
 متعلق باستخدام

�ألجانب دون إجازة عمل
التضييق على عمل الفلسطينيني 

مرسوم رقم ٩٨١٦

٢٠٠٠

١٩٩٩

٢٠٠٢ �لقمة �لعربية �لمنعقدة يف بريوت
مبادرة سالم مع إرسائيل

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠١٠

�غتيال �لرئيس رفيق �حلريري

 إناشء جلنة �حلوارقرار رقم ٨٩
 �للبناين �لفلسطيين
 لتحسني ظروف الالجئني
الفلسطينيني حّىت عودتهم إىل ديارهم

 إعادة فتح مكتب منظمة �لتحرير
�لفلسطينية يف لبنان

حرب متوز

 �لسماح بالتظاهر
 مبوجب إعالم مسبق

يقدم �ىل �لمحافظ
حرص تنظيم التظاهرات باللبنانيني 

 إلغاء قرار إعادة تنظيم
 دخول �لفلسطينيني إىل

لبنان وخروجهم منه

 تزويد عدد من فاقدي
 �ألوراق �لثبوتية ببطاقات

تعريف

 جتميد تزويد فاقدي
 �ألوراق �لثبوتية ببطاقات

تعريف

 �لسماح ألي فلسطيين
 تقديم طلبات �ستصدار
 أوراقه �لثبوتية من خالل

مراكز ليبان بوست

 جتنب �لربلمان �للبناين
 مناقشة تعديل قانون

 متلك �ألجانب

١٩٩٥

١٩٩٦

 إعادة تنظيم دخول
 وخروج �لفلسطينيني

 من لبنان
 فرض تأشرية دخول من إحدى 

 القنصليات اللبنانية يف الخارج على
 الفلسطينيني املقيمني يف لبنان

 والراغبني يف املغادرة والعودة إليه، ما
ترك العديد منهم عالقني خارج لبنان

 تعديل قانون متلك٢٠٠١
�ألجانب

 استثناء الفلسطينيني دون غريهم 
 من حق التملك يف لبنان. أثرّ كذلك

على حّق التوريث

 تعديل قانون
�لضمان �إلجتماعي
 إعفاء الفلسطينيني من رشط 

 املعاملة باملثل، مع استثنائهم من
 تقديمات صندويق املرض واألمومة

والتقديمات العائلية

مرسوم رقم ١٢٨

تعديل قانون �لعمل
 إعفاء الفلسطينيني من مبدأ 

 املعاملة باملثل ورسوم ترصيح
 العمل، لكن حرمانهم من العضوية
 يف النقابات يحرمهم من حقهم يف

ممارسة أي من املهن النقابية

مرسوم رقم ١٢٩

قرار رقم ٣٥٢

قانون رقم ٢٩٦

إلغاء قرار رقم ٤٨٧

قرار رقم ٤٨٧

قرار رقم ٦٢١

 �لنظام �لداخيل لمدارس رياض
 �ألطفال والتعليم �ألاسيس

�لرسمية
 دخول األجانب إىل املدارس الرسمية

 يعتمد على قدرتها االستيعابيöة مع
اعتماد رشط األفضلية الوطنية

قرار رقم ٤٠٧

قرار رقم ١٤٧

 تراخيص عمل �ألجانب
وتفويض صالحيات

 قرار رقم
٤٨/١

 حرص عدد من �لمهن
باللبنانيني دون سواهم

 قرار رقم
٧٩/١

 �ألعمال و �لمهن
 �لواجب حرصها
باللبنانيني فقط

 استثناء الفلسطينيني املولودين يف 
 لبنان واملسجلني يف سجالت وزارة

 الداخلية من الحرص مع مراعاة مبدأ
 األفضلية الوطنية. لكن حرمان

 الالجئني الفلسطينيني من العضوية
 يف النقابات بحسب نظامها الداخّلي
 (املهن الخاضعة لفقرة املعاملة باملثل:

 الطب، الصيدلة، الهندسة...؛ املهن
 الخاصة بالجنسية اللبنانية: املحاماة،

 الصحافة، إدارة رشكات طباعة...)
 يحرمهم من حقهم يف ممارسة أي

 من املهن النقابية

 قرار رقم
٢٠٨/١

 حرص عدد من �لمهن
باللبنانيني دون سواهم

 قرار رقم
٦٧/١

 حرص عدد من �لمهن
باللبنانيني دون سواهم

 قرار رقم
١٤/١

 حرص عدد من �لمهن
باللبنانيني دون سواهم

 قرار رقم
٢٩/١

 حرص عدد من �لمهن
باللبنانيني دون سواهم

 قرار رقم
٩/١

 حرص عدد من �لمهن
باللبنانيني دون سواهم

 قرار رقم
٩٤/١

 حرص عدد من �لمهن
باللبنانيني دون سواهم

 قرار رقم
١٠/١

 حتديد �ألصول �لواجب �عتمادها
يف تطبيق �لقانون رقم ١٢٨

 مذكرة إعالمية
رقم ٤٣٧

 حرص عدد من �لمهن باللبنانيني
دون سواهم

 قرار رقم
٤٦/١

توضيح �لتعميم رقم ٢٩
 اعتماد الوثائق الصادرة عن 

 السلطة الفلسطينية، مع استمرار
 األخذ بمضمون وثائق اخرى كانت

معتمدة سابقاً

تعميم رقم ١

 حرص عدد من �لمهن باللبنانيني
دون سواهم

 قرار رقم
١٩٧/١

 حرص عدد من �لمهن باللبنانيني
دون سواهم

 قرار رقم
٢١٨/٢

 حرص عدد من �لمهن باللبنانيني
دون سواهم

 قرار رقم
٤١/١

 آلية منح إجازة �لعمل لألجراء
�لفلسطينيني يف لبنان

قرار رقم ١

 حرص عدد من �لمهن باللبنانيني
دون سواهم

 قرار رقم
١٩/١

 معاودة �لعمل بإصدار �لبطاقات
�لتعريف لفاقدي �ألوراق �لثبوتية

 حرص عدد من �لمهن١٩٩٣
باللبنانيني دون سواهم

يادة قائمة املهن املمنوع ممارستها   ز
على األجانب

قرار رقم ١/٣

 طلب إبطال تعديل
قانون متلك �ألجانب

ُقدم طعن بالقانون، وتّم رد املراجعة 

قرار رقم ٢

وثيقة سفر لبنانية للالجئني الفلسطينيني

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٧

 حرص عدد من �لمهن باللبنانيني
دون سواهم

 قرار رقم
٢٩/١ ٢٠١٨

�لثورة �لسورية

 مسرية �لعودة مبناسبة �لذكرى �لثالثة
والستني للنكبة

 محلة حقوق �لملكية
 �لعقارية لالجئني

 �لفلسطينيني يف لبنان

 تقليصات يف �خلدمات �ألاسسية
 �ليت تقدمها �ألونروا  لالجئني
�لفلسطينيني

 خطة مكافحة �لعمال
  �ألجانب غري �لرشعيني

 ُرصف على إثرها العديد من العمال
 الفلسطينيني، وأقفلت رشكات

 يديرها فلسطينيون واندلعت هبة
 شعبية يف املخيمات الفلسطينية

استمرت نحو ثالثة أشهر

 حرص عدد من �لمهن
باللبنانيني دون سواهم

 أتاح للفلسطينيني العمل يف املهن 
 املحصورة باللبنانيني، عرب استثناء

 الفلسطينيني وحملة بطاقة مكتومي
 القيد من الحرص، مع التقّيد بالرشوط
 الخاصة باملهن املنظمة بقانون، وعدم
 استثنائهم من وجوب الحصول على

رخصة عمل

٢٠١٩

٢٠٢١

 وقف تنفيذ قرار وزير
 �لعمل رقم 1/96

لتجاوز حد �لسلطة

قرار رقم ٢٠٢٢٩٣

قرار رقم ١/٩٦

 �لمستندات �لمطلوبة من
 �ألجانب للحصول عىل

تراخيص عمل
 إعفاء األجانب املتأهلني أو املولودين 

 من لبنانيات أو لبنانيني من رسوم
 إجازة العمل وبعض األوراق وعدم

تقييدهم باملهن املحصورة باللبنانيني

قرار رقم ١/١

 �لوثائق �لمتعلقة باألحوال
�لشخصية للفلسطينيني

 اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة 
الفلسطينية

تعميم رقم ٢٩

 تصارحي إقامة لالجئني
�لفلسطينيني من سوريا

 إعطاء الالجئني الفلسطينيني من  
يح إقامة لـ٣ أشهر قابلة يا تصار  سور

 للتجديد لـ١٢ شهر دون تكلفة. بعد
 ذلك، ُيدفع رسم ٢٠٠ د.أ. لتمديد

اإلقامة

 جدول زمين للمخيمات الفلسطينية يف لبنان

 مرحلة �لقمع والهتميش
١٩٤٨-١٩٦٩))

 مرحلة �الخنراط �لسيايس
١٩٦٩-١٩٨٢))

(مرحلة �الحناسر (١٩٨٢-١٩٩٢

 مرحلة �إلهمال �لمتعمد
١٩٩٢-٢٠١١))

 �لمهشد �حلايل
(٢٠١١ - حىت �آلن)
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�تفاق بني لبنان واألونروا
 رفع مسؤولية الدولة اللبنانية تجاه
الالجئني الفلسطينيني

 إناشء إدارة شؤون
�لالجئني �لفلسطينيني
 إدارة  يف وزارة الداخلية من صالحيتها
االتصال باألونروا وتحديد أماكن املخيمات

 جلان خاصة بشؤون
�لالجئني �لفلسطينيني
 تشكيل لجان مركزية وإقليمية لالهتمام
 بالقادمني من فلسطني إىل لبنان، إحصائهم
وتأمني إيوائهم وإعانتهم

مرسوم رقم ١١٦٥٧

 سياسات ممنهجة من اإلقصاء االقتصادي،
 االجتماعي والسيايس

 هناك ثالث فئات من الالجئني الفلسطينيني يف لبنان: "الجئو العام ١٩٤٨"
 وهم مسجلون يف سجالت وكالة األونروا واملديرية العامة للشؤون السياسية

 والالجئني؛ "الجئو العام ١٩٦٧" وهم مسجلون يف قيود املديرية العامة
 للشؤون السياسية والالجئني فقط؛ فاقدي األوراق الثبوتية وهم غري

 املسجلني يف أي من هاتني الجهتني. غري أّن الترشيعات اللبنانية ال تمنح
 الالجئني وضعاً قانونياً يمزيهم عن األجانب. هذا الوضع القانوين امللتبس

 الذي يعامل الفلسطينيني كـ"فئة خاصة" من األجانب وال يعرتف بوضعهم
 القانوين كالجئني وفق املعايري الدولية، ال يحرم الالجئني الفلسطينيني من

 الحقوق األساسية فحسب، بل ُيكرس التميزي ضدهم ويحرمهم من الحقوق
 املعرتف بها لالجئني يف العهود واملعاهدات الدولية. بالتايل يعاين الالجئون

 الفلسطينيون يف لبنان من أسوأ وضع اجتماعي واقتصادي يف مناطق
 عمليات األونروا، فلغاية اآلن، مل تمنحهم الدولة اللبنانية الحقوق املدنية

واالجتماعية أسوًة ببايق الدول املضيفة

�حلــقوق �إلجـــتماعية
واإلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصادّية

�الجتياح �إلرسائييل

 إلغاء �تفاق �لقاهرة
ير من لبنان انسحاب منظمة التحر

 إصدار �إلعالن �خلاص حبماية �لالجئني
والمهجرين داخليًا يف �لعالم �لعريب

١٩٨٩

١٩٨٧

١٩٨٨

١٩٩٢

١٩٨٢

�النتفاضة �ألوىل يف فلسطني
رفع الحصار عن املخيمات يف لبنان

 حرص عدد من �لمهن
باللبنانيني دون سواهم
 منع األجانب من ممارسة عدداً من 

 املهن مع استثناء الالجئني
 الفلسطينيني املقيمني يف لبنان منذ

 الوالدة واملتأهلني من لبنانية منذ اكرث
من سنة من الحرص

قرار رقم ١/١٨٩

 إناشء �لهيئة �لعليا
 للشؤون �لفلسطينية
         هيئة ذات طابع سيايس - أمين
ير الخارجية واملغرتبني تحت إرشاف وز

 مغادرة منظمة �لتحرير
 �لفلسطينية �جلنوب �للبناين
عىل إثر هجوم إرسائييل

�تفاق �لطائف
إنهاء الحرب األهلية يف لبنان

مسرية ١٧ حزيران ٢٠١٠
مسرية تدعم حقوق الفلسطينيني يف لبنان

 �خلطة �لوطنية حلقوق �إلناسن يف لبنان
 خطة هدفها احرتام حقوق اإلنسان لكافة املقيمني يف
لبنان بما فيهم الالجئني الفلسطينيني

 فلسطني "دولة غري عضو" يف
�ألمم �لمتحدة
اعرتاف الدول العربية بهذا القرار بما يف ذلك لبنان

 مذكرة تفاهم بني �حلكومة
�للبنانية واحلكومة �لفلسطينية
 مرشوع تعداد عام للسكان واملساكن يف
املخيمات والتجمعات الفلسطينية

قرار رقم ٣١٩، ١٩٦٢

حراك املخيمات الفلسطينية يف لبنان، ٢٠١٩

"ملكييت ال تلغي عوديت"

قانون رقم ٢٩٦، ٢٠٠١

اعتصام دفاعاً عن حق العمل لالجئني الفلسطينيني، ٢٠١٩

 حملة "ملكييت ال تلغي عوديت" الستعادة حق التملك للفلسطينيني
يف لبنان، ٢٠١٩

مرسوم رقم ١٢٩، ٢٠١٠

مرسوم رقم ١٢٨، ٢٠١٠

مرسوم رقم ٧٩٩٣

 تأسيس �ألونروا كوكالة
تابعة لألمم �لمتحدة
 تأمني التعليم، الرعاية الصحية، اإلغاثة
 والخدمات االجتماعية لالجئني
وتحسني وضع املخيمات وبناها التحتية

إلغاء رضيبة فلسطني

مرسوم رقم ١٢١

 منع دخول جريدة
فلسطني إىل لبنان

 تنظيم وزارة �لداخلية مرسوم رقم ٤٠٨٢
والبلديات
 تعديل تسمية إدارة شؤون الالجئني
 الفلسطينيني ملديرية الشؤون
السياسية والالجئني

 مراقبة �لصحف ووكاالت
 �ألخبار �لعائدة ألنباء
فلسطني واجليش

مرسوم رقم ٦٥٤

قانون، مرسوم أو قرار متعّلق
باحلّق يف �لعمل 

قانون، مرسوم أو قرار متعّلق
باحلّق يف �لتمّلك 

قانون، مرسوم أو قرار متعّلق
باحلّق يف �لضمان �الجتماعي 


