
خطة تفعيل قضية ال,جئ! الفلسطيني!
 وحماية حقوقهم ا8شروعة

مقدمة ضرورية

   انقضى خمسون عامـاً من اللجوء والتشرد، جرى منذ بدايتها استبعاد ال1جئ( الفلسطيني( من النظام
الدولي لحماية ال1جئ( الذي أوجدته منظمة ا\مم اVتحدة بُعيد الحرب العاVية الثانية والذي تكفّل بتوفير
الحماية واVساعدة 1Vي( ال1جئ( في جميع أنحاء العالم وتيسير عودتهم الطوعية إلى ديارهم ومساعدتهم
لم الذين  عالم  في اـل سطينيون الوحـيدين  وظل ال1جئون الفـل ة. ـي في مجتمـعاتهم اVحـل إعادة اhندماج  عـلى 
تشملهم التطــورات اlيجابية التي شملت معظم ال1جئ( في العالم في السنوات العشر ا\خيرة على وجه
الخصوص، حيث اعـتُبر العقد ا\خير حقـاً عقد العائدين إلى ديارهم في ح( اعـتُبر القرن العشرين، قرن
الوظيفي لبنـية في الـجانب الفلـسطيني بالتخـصص  ساعد الجـهل وال1مـباhة  وقد  ال1جئـ( واVتـشرديـن.
اVنظومة العاVية والقانون الدولي الدقيق واVتخصص واuليات الدولية التي ابتكرها النظام الدولي لحماية
شعــورهم العمـيق من  أوطانهم، عـلى تـفاقم مـأساة ال1جئـ( الفلـسطيني( وزاد  إلى  وإعادتهم  ال1جئـ( 
إلى عودة  في اـل هم  سطيني( وحـق ( الفـل ضية ال1جـئ يب ـق مع تغـي ذلك  كل  رافق  قدان ا\مل.وـت باlحـباط وـف
عاVي، عن اVـسرح اـل عودة  راية اـل وسحب  ية  سطينية والعربـية والدوـل صدارة ا\جـندة الفـل عن  الوطن ا\م 

" ها. وكادت" عاد بدhً مـن عودة الـيهودي إلى ارض اVـي تة  ابل في تـكريس hـف ية باVـق Vوـنجاح اـلصهيونية العاـ
تدني Vانـاً واـ عالي أحـي فة ذات اـلسقف اـل شعارات الكثـي ابة اـل وسط ـغ في  اضي أن تخـت Vفي اـ هذه الـقضية 
أحيانـاً أخرى، ولم تعد اليوم ب( الشروط الرئيسة للس1م العادل والشامل وكانت الخشية من فقدان قضية
مع سطيني للتعـامل  رفض الفـل قف وراء اـل سانية بحـتة ـت ضية اـن ارها ـق اسي واعتـب ( لطابعـها السـي ال1جـئ
قضية ال1جئ( الفلسطيني( كقضية ذات سمات وأبعاد شديدة الخصوصية وما ترتب على ذلك من رفض
لخوض معركة عودة ال1جئ( الفلسطيني( بصفة مستقلة. وقد اثبتت اhحداث على امتداد العقود ا\خيرة
افتقار هذا اVوقف الى الحكمة واVرتكزات القوية التي تسنده، هذا في ح( كانت اسرائيل ودول التحالف
الغربي الذي يسندها ترمقنا بع( راضية واخرى ساخرة لهذا اVوقف الساذج واVجاني الذي واجهناها به
قد عاد م1ـي( ال1جـئ( ها ـف ها لو اـحسنت ادارـت اسرائيل وحليفاـت ها ان ـتقض ـمضاجع  في ـقضية يـمكن ـل
راية اhـنسانية ل1مم اVـتحدة الى اوطانهم خ1ل اربـع( سنة ـخلت وـخاصة خ1ل اـلسنوات اhـخيرة ـتحت اـل
ولم ينتقص ذلك h من الحقوق السياسية ل1جئ( وh من الطابع السياسي للنزاعات التي تشردوا بسببها
وعادوا الى ديارهم قبيل او بعد توقفها. وقد شهدت النزاعات اhقليمية نوعان من الحلول لقضايا ال1جئ(
فكان تمكينهم من العودة الطوعية اVسبقة الى ديارهم يمثل عام1ً حاسمـاً مساعداً في بلوغ تسوية نهائية
إن صراعنا ً من التسوية السياسية النهائية للنزاع.  لهذه النزاعات وكانت عودتهم احيان اخرى تمثل جزءا
ها مـتصلة ا\هداف ومـتشابكة عدة ـمعارك كبيرة وصغيرة ولكـن إسرائيل يـنطوي ـعلى  كبير مع  اـVصيري اـل
صراع إطار اـل في  كبرى  لة  وانـاً Vعـركة طوـي ها عـن حد ذاـت سطيني( ـب ( الفـل اVـيادين، وتمـثل قـضية ال1جـئ
في ظروفـنا الراهـنة واVتحـولة مـستخدم( اuلـيات والـقوان( من إدارتـها  والتي يـجب أن نحـسن  الـكبير 
والـقواعد الـخاصة ـبها والتي تمـيزها عن اـVعارك ا\خرى، ـفلم ـيحدث أن ـخضنا مـعركة ـكهذه من ـقبل، ولم
جانب حو اVـنشود.إن اـل لى الـن يز ـع ً ـلصراع متـم بارزا وانـاً  كانت ـقضية ال1جـئ( الفـلسطيني( عـن ـيسبق أن 
اuخر Vأساة ال1جئ( الفلسطيني( هو كونها قضية مزمنة ذات بعد دولي وإنساني واضح للعيان، ولكنها
لم تُستخدم حتى اuن من قبل القيادة الفلسطينية بما ينبغي من حذاقة ودراية وبما تستحقه من اهتمام
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الدولي ا\كثر مع  إسرائيل واVجـت ساني وأخ1قي عـلى  اسي وإـن ضغط سـي قوة  إلى  ها  وذلك بغـية تحويـل
حساسية إزاء ـمثل هذه القضايا وا\كثر استجابة Vتطـلبات التـعامل معها. وهي فوق كل ذلك توفر Vنظمة
ومبــررات سـيـاسية وقانوـنـية ـVـواصلة التـحـرير الفـلـسطينية مـخـزونـاً ـنـضاليـاً وـطـاقة ـبـشرية كفاـحـية هاـئـلة 
اسية سوية سـي جاد ـت سعيها lـي في  مد طـويل  رنة و\ Vاسية اـ قدرة عـلى الحـركة السـي كفاحـها، وتمنحـها اـل
مع إسرائيل.وبقدر ما يعني ا\مر ال1جئ( الفلسطيني( أنفسهم، فإن إحياء هذه القضية مقبولة مرحليـاً 
واستنهاض ال1جئ( الفلسطيني( وفق رؤية جديدة وبإرادة سليمة يمثل البداية الصحيحة لتحقيق اhماني
حق ال1جئـ( وكذلك  من الـضياع  حق الـعودة  الدولي وحمـاية  إلى اVـسرح  راية الـعودة  عادة  lالوطنـية و

الفلسطيني( في تعويض عادل ومنصف.

أهداف الخطة:
عودة إلى ديارهم والـحصول ـعلى ـتعويض مـنصف وعادل.1 اية حق ال1جـئ( الفـلسطيني( في اـل حـم

وفقـاً Vا هو مب( hحقـاً.
تكريس مبدأ العودة الطوعية ل1جئ( الفلسطيني( إلى ديارهم وتفعيل هذا الحق وفقـاً Vا تنص عليه.2

 قواعد وأحكام القانون الدولي ل1جئ( والقانون الدولي لحماية اlنسان وحقوقه.

في.3 قرار ا\خـير فيـما يتعـلق بممـارسته لحـقه  صاحب اـل هو  سطيني نفـسه  أن يـكون ال1جئ الفـل
العودة الطوعية إلى وطنه.

التفاعل مع اhتفاقيات والقرارات واuليات الدولية الخاصة بتأم( الحماية الدولية ل1جئ( وتسهيل.4
عودتهم الطوعية إلى ديارهم والتي حُرم ال1جئون الفلسطينيون طوال نصف قرن مضى من التمتع
ها. هم عـن عن ال1جـئ( أو تغييـب ها  عـاً، ـفجرى تغييـب ما ـم واطؤ أو ك1ـه اها ـبسبب الجـهل أو الـت بمزاـي

11  الصادر بتاريخ194/3 )  من القرار رقم11 (وفي هذا السياق ينبغي العمل على ربط نص الفقرة
كانون ا\ول في1948 / دـيسمبر  ديارهم  إلى  بالعودة  طالب باـلسماح ل1جـئ( الفـلسطيني(  والذي ـي  

أقرب وقت ممكن بآلية دولية مناسبة لتفعيله.
إسرائيل.5 كبرى عـلى  ضغط  قوة  شكيل  ية ـت يذ بـغ في حـيز التنـف هذه الخـطة  قات  شبيك جمـيع حـل ـت

والوhيات اVتحدة ودول الغرب ا\خرى من أجل تمك( ال1جئ( الفلسطيني( من ممارسة حقهم في
العودة الطوعية الى ديارهم وتلبية اVطالب الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها اhنسحاب الكامل من

 الضفة والقطاع بما فيها القدس الشرقية وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة.

حت الحمـاية.6 شتات ا\خرى ـت ية اVـضيفة ومـناطق اـل الدول العرـب في  سطيني(  ( الفـل وضع ال1جـئ
من عودة  في اـل هم  ايةً لحـق وذلك حـم عالم  حاء اـل يع إـن في جـم  ) من ال1جـئ هم  أسوة بنظراـئ ية  الدوـل

الضياع على ا\مد البعيد وانتظاراً للحل النهائي لهذه القضية.
إسناد اVفاوض الفلسطيني بقوة ضغط كبرى وتسليحه بالخبرة واVعرفة ومساعدته على انتزاع ما.7

ينبغي من مكاسب ل1جئ( الفلسطيني( والتقيد بشروط الحل الوطني اVرحلي.
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 :اMجراءات التنفيذية

تشمل هذه اlجراءات الساحات الث1ث، الفلسطينية، العربية والدولية.
: أوOً الساحة الفلسطينية:

عادة اhعتبار لقضية ال1جئ( الفلسطيني( ووضعها في مركز اhهتمام الوطني، ونقل حق العودةإ.1
من ذيل ا\هداف الوطنية الفلسطينية إلى صدارتها، وجعل مطلب العودة هدفـاً وطنيـاً يتصدر hئحة
ية الفـلسطينية ـعلى أن ينـعكس ذلك بج1ء في ـمواقف اVنـظمات السـياسية والهيئات ا\هداف الوطـن
وثائق السـياسية واـVنابر واVـناسبات ية ومؤـسسات اـلشرعية الفـلسطينية وكذلك في اـل اـلشعبية واVهـن
وأبراز جانب التـشديد اVتـواصل عـلى اللـجوء الفلـسطيني  الى  ووسائل اlع1م اVختلـفة،  الوطنـية 
وهذا ها،  حل ـل يت دون  اريخ بـق في الـت ضية hجـئ(  أقدم ـق ارها  سطين( باعتـب ضية ال1جـئ( الفـل ـق
عودة الى مـطلب ـعربي رـئيس لـلشعوب والحـكومات نا بدونه تـحويل مـطلب اـل شرط ضروري h يمكـن
العربية على حدِ سواء مثلما h يمكن بدونه اعادة راية العودة إلى اVسرح الدولي وتحويل القضية

إلى قوة ضغط كبرى سياسية وأخ1قية وانسانية على إسرائيل والوhيات اVتحدة.
ما في ذلك.2 هذا اـلحق ـب ارسة  رفة وتوفير اـلضمانات Vـم احترام حق ال1جـئ( الفـلسطيني( في اVـع

معرفة اhتفاقيات والقرارات واuليات ذات الصلة بحماية ال1جئ( وحقوقهم وممارستهم لحقهم في
ومات إلى ـمصادر اVعـل رية  كل ـح وصول ـب في اـل هم  ضمان حـق وكذلك  ديارهم،  إلى  ية  عودة الطوـع اـل
رير التي ـتستهدف تـق اوضات  في اVـف يدور  ما  رفة  اوض( الفـلسطيني(، ومـع قرار واVـف وأصحاب اـل
اية الدولي لحـم ظام  سطيني( بماهـية الـن ( الفـل ريف ال1جـئ غي تـع سياق ينـب هذا اـل وفي  صيرهم،  ـم
) استبعاد ال1جـئ جرى  اذا  Vقرن، و حو ـنصف  بل ـن عاVي ـق ظام اـل هذا الـن شكل  ية ـت ال1جـئ( وكيـف
الفلسطيني( وحدهم دون غيرهم من هذا النظام العاVي وماذا ينبغي عمله Vواجهة هذا اhستبعاد

 الخطير واVجحف ؟!!

تدريس القانون الدولي ل1جئ( في الجامعات الفلسطينية كمساق مستقل، واعداد متخصص( في.3
القانون الدولي ل1جئ(.

شراف عـلى ادارة.4 فراد ل� في تـشكيل اللـجان والهيئات واختـيار ا\ تغيـير النـهج الـخاطئ اVتـبع 
ـخبرة ـأهل اـل ستعانة ـب hـصالح ا ـها ـل ـها ومياديـن ـيع حلقاـت في جـم ـسطيني(  ـ( الفـل ـضية ال1جـئ ـق

 واVتخصص( في القانون الدولي ل1جئ(.

التمعن في مضمون اVصطلحات التي تُضخ إلينا بواسطة وسائل اlع1م اlسرائيلية والعاVية قبل.5
) إلى ـحقوق ال1جـئ رقى ـحقوقهم  والذين h ـت نازح(  استخدامها، ـخاصة ـمصطلح اـل في  اـلشروع 
 "وفقـاً للمفهوم الدولي الذي يعرّف النازح بكونه الذي ينتقل من منطقة إلى أخرى داخل حدود وطنه

من" أنه   hية إ حدوداً دوـل تاز  ية دون أن يـج كوارث طبيـع ية أو  حروب أهـل زاعات ـمسلحة أو  ـبسبب ـن
 إذا صدر عن الطرف اuخر1967 اVمكن القبول بهذا اVصطلح في حالة ال1جئ( الفلسطيني( عام

عدوان ها خ1ل  شُردوا مـن التي  ديارهم  إلى  عودة  في اـل باعتراف بحقـهم  بات1967 مقـرونـاً   وبترتـي
 عملية lعادتهم.

6.( النازح( من الضفة الغربية وقطاع غزة عام( التمسك باuلية اlقليمية الخاصة ببحث قضية إعادة 
 إلى ديارهم واVنصوص عليها في البند الثاني عشر من اتفاقية إع1ن اVبادئ وباuلية الثنائية1967

ند اـلخامس من ها في الـب فاوض حول ـقضية ال1جـئ( وـقضايا أخرى واVـنصوص علـي الـخاصة بالـت
عن اuـلـية الدوـلـية اVطـلـوبة ـلـحل ـقـضية بدي1ً  شريطة أن h ـتـكون ـهـاتان ا\لـيـتان  ذات اhتفاـقـية 

3



ـسطيني( ـأساة ال1جـئـ( الفـل ـية إزاء ـم ـزامات الدوـل ً للـمـسئولية واhلـت ـارها تـجـسيدا ال1جـئـ( باعتـب
وقضيتهم اVزمنة، وفي هذا السياق ينبغي الحرص على اVطالبة بتفعيل هذه اuليات والعمل على
ية في عمـل بال1جئ(  ية  ية اVعـن شاركة الهيئات الدوـل مل وـم بدأ بالـع ها حـ( ـت وزيادة فاعليـت رها  تطوـي

 اlعداد والتنفيذ.

صنعت مـأساتهم عـند.7 التي  الدول  ووضع  سطيني(  ( الفـل ضية ال1جـئ الدولي لـق طابع  التمـسك باـل
 مسئولياتها باستمرار.

 :   الدور الذاتي ل1جئ( الفلسطيني( وأشكال تحركهم

إشراف• بل وحفـزهم عـلى النـهوض والتـحرك اVـستقل تـحت  ينبـغي تمكـ( ال1جئـ( الفلـسطيني( 
منظمة التحرير الفلسطينية lيصال رسالتهم إلى العالم التي تتلخص برفضهم التخلي عن حقهم

في العودة إلى وطنهم.

عالم• في اـل سطيني(  عام لل1جـئ( الفـل مؤتمر  كونغرس  قد  لى ـع مل ـع غي الـع سياق ينـب هذا اـل  /في 
" " ، وتعمل هذه اللجنة: اللجنة الدائمة Vؤتمر ال1جئ( الفلسطيني( تنبثق عنه آلية دائمة تسمى مث1ً 

 تحت إشراف القيادة الفلسطينية على متابعة تحقيق ا\هداف اVرجوة واVشار إليها آنفـاً.

في• ية لل1جـئ( الفـلسطيني(  مؤتمرات محـل قد  عام ـع كونغرس اVؤتمر اـل قاد اـل  /وـيجب أن ـيسبق انـع
الدول اـVضيفة ـبما فـيها اـلضفة والـقطاع، وـمناطق اـلشتات ا\خرى، وتـختار هذه اVؤتمرات ممـثلي

من/ كل منطـقة  وفي  دولة مـضيفة  كل  في  شكل  ها أن ـت عام وـل ؤتمر اـل Vكونغرس ا إلى اـل  ) ال1جـئ
" ". لجنة ال1جئ( الفلسطيني( مناطق الشتات ا\خرى لجنة تسمى 

في أوضاع ال1جـئ( الفـلسطيني( واـVشك1ت التي يواجهوـنها وـتقترح• تـنظر هذه اVؤتمرات عـمومـاً 
أهداف ال1جـئـ( التي ـتـخدم  في الـخـطط والسـيـاسات الـعـامة  الـحـلول اVـنـاسبة ـلـها. ـكـما تـنـظر 
ية ية والعرـب لف ا\صعدة اVحـل لى مخـت حرك ال1زمة ـع أشكال الـت بدئيـاً  مد ـم شروعة وتعـت Vوحـقوقهم اـ

والعاVية لتحقيق ا\هداف اVرجوة.

يتم تحت إشراف اللجنة الدائمة أو أية هيئة عليا تدير قضية ال1جئ( الفلسطيني( وتشكيل اللجان•
* *اVتخصصة التالية اللجنة القانونية. اللجنة اlع1مية. لجنة اVتابعة على الساحة العربية. لجنة: * *

اVتابعة على الساحة الدولية.

سيتم تقديم خطة مفصلة بكيفية عقد هذه اVؤتمرات وتشكيل اللجان وأهدافها وآليات عملها إذا ما•
تقرر تنفيذ مضمون الفقرات السابقة اVتعلقة بها.

عام ال1جـئـ("1998 اعـتـبار اـلـعام اـلـقادم• من ـعـمر النـكـبة الفـلـسطينية  سنة  الذي يـكـمل خـمـس(   
، وكذلك اعتبار يوم" "15 الفلسطيني( " ، وتحويله الى/ يوم ال1جئ الفلسطيني  مايو أيار من كل عام 

من الفعاـلـيات عدد  عام وخ1ل اـلـسنة الـقـادمة ـيـجب تنـفـيذ  كل  من  هذا اـلـيوم  وفي  عاVي  يوم 
والنشاطات في الدول اVضيفة وفي جميع مناطق الشتات مثل اlضراب في وقت واحد في جميع
انات وأية أـنشطة اعات الـحاشدة، إصدار البـي ناطق، تنـظيم اـVسيرات اـلسلمية، ـعقد اhجتـم Vهذه اـ

جب ما ـي ضرورية ـك ية  راها الهيئات اVعـن " أخرى ـت " يوم" في  يون hجئ  سيرة اVـل ـم اhعداد لتنظـيم 
ال1جئ الفلسطيني في العام القادم."
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مهمات اللجان:
لجنة ال1جئ( الفلسطيني( في الدول اVضيفة ومناطق الشتات:

ومات، بحـيث• حدث تقنـيات تخـزين اVعـل في البـلد اVعـني وفـقـاً \ بال1جئ(  خاص  أرشيف  تنظـيم 
( اVدن والقرى التي شردوا منها في( يتضمن اVعلومات ا\ساسية الخاصة بال1جئ( مثل اVناطق 

فلسط( وأراضيهم وممتلكاتهم، أماكن اlقامة في مناطق اللجوء، الفئات العمرية، الجنس، ورصد
ومات من اVعـل ذلك  ير  تواجههم وـغ التي  شك1ت  Vمل واـ جاhت الـع أعدادهم، ـم في  ستمر  Vزايد اـ الـت
اية، هذه الـغ الة اـلغوث ـل اـلضرورية، ومن اVـمكن استخدام ا\رشيف الثري واVـتطور اـVوجود لدى وـك

وكذلك التعاون اVتبادل في هذا اVجال مع مركز أبحاث ال1جئ( اVقترح.

رصد اVشك1ت التي تواجه ال1جئ( ودراستها وتبنيها وعرضها على الجهات اVعنية، والدفاع عن•
حقوقهم وقضاياهم العادلة ومصالحهم اVشروعة.

تذكير اـلـعالم• أجل  من  والديمقراطي ل1جـئـ(  ووسائل الـتـحرك اـلـسلمي  أشكال الـعـمل  تـحـديد 
التي الدول  لى  ية ـع سانية وا\خ1ـق كثيف اـلضغوط اlـن قوقهم وـت عن ـح والدفاع  أساتهم  وجودهم وـم ـب
صنعت مأساة ال1جئ( والهيئات الدولية اVعنية بال1جئ( مثل وكالة الغوث، مفوضية ا\مم اVتحدة
السامية ل1جئ(، واللجنة الدولية للصليب ا\حمر وغيرها، وذلك بغية حفزها على الوفاء بالتزاماتها
من ـحقوقهم يره  هم وـغ إلى وطـن ية  عودة الطوـع في اـل هم  مع حـق اعل  إزاء ال1جـئ( الفـلسطيني( والتـف

*اVشروعة. وتتضمن أشكال هذا التحرك ما يلي اlضراب الجزئي اVحدود في مناسبات معينة.: *
" " في\ يون hجئ  مـسيرة اVـل أوقات مـحدودة. تنظـيم مـظاهرة أو  في  سير  عن العـمل واـل وقف  *الـت

 / مايو أيار من كل عام واعتبار هذا اليوم من15 الذكرى السنوية hغتصاب فلسط( والتي تصادف
يا" مع الهيئات العـل شاور  أخرى بالـت يام بأـنشطة  في الـق ظر  . الـن سطيني يوم ال1جئ الفـل عام  *كل 

اVعنية.

اللجنة الدائمة:
سطيني( وتـضع البـرامج والخـطط/    عام لل1جئـ( الفـل ؤتمر اـل Vكونغرس ا قرارات اـل تـقوم بمتابـعة تنفـيذ 

ية ـنشاطات ال1جـئ( الفـلسطيني( من أجل إـحياء قرارات واlجراءات التي تـكفل فعاـل التـفصيلية وتـتخذ اـل
من خ1ل جان اVتخصـصة  يار أـعضاء الـل قوم باخـت وخاة وـت يق ا\هداف اVـت اية حـقوقهم وتحـق ضيتهم وحـم ـق

التشاور الواسع مع كل الهيئات اVعنية.

اللجان ا8تخصصة:
تضع كل لجنة نظامـاً لها وخطة لعملها، ولها الحق في اhستعانة بالكفاءات العربية وا\جنبية في أدائها   

 لوظائفها ومهامها كما يلي

اللجنة القانونية:

الدولي اVتـخـصص، وـتـقوم ـبـإعداد اـلـدراسات وا\ـبـحاث النوـعـية• في اـلـقانون  خبراء  من  تـتـشكل 

5



وكذلك وتوفير الحـمـاية الدوـلـية ـلـهم  حق اـلـعودة الطوـعـية لل1جـئـ( الفـلـسطيني(  الـخـاصة بتفـعـيل 
ا\بحاث ذات الصلة بحماية ال1جئ(، مفهومها ووسائلها وأشكالها وإعداد الدراسات اVقارنة في

نات ـخـاصة- ـشريعات وإع1 قرارات وـت ـقديم ـمـشروعات  اقتراح وـت إلى  ـبادرة  Vـجال.ب اـ Vهذا اـ
خرى ية ا\ ؤتمرات واVنـتديات العربـية والدوـل Vـانات والحكـومات العربـية واVمن قـبل البر hعتمـادها 
عودة الى ديارهم اhمر الذي اية ل1جـئ( الفـلسطيني( وضمان حـقهم في اـل ية تأم( الحـم وذلك بـغ
ية لـحمايتهم ولتفـعيل حـقهم ية دوـل سـيسهم في ـخلق رأي عام دولي يتـفهم وـيساند ضرورة توفير آـل

يات- قرارات واuـل في اhتفاقـيات اlقليمـية واـل ظر  قديم وجـهات ـن دراسات وـت إعداد  ج  عودة.  في اـل
من وكـالة- كل  حول واجـبات  دراسات وأبـحاث  اعداد  بال1جئ(.د  قه  ية ذات الع1 اhقليمـية والدوـل

مم اVـتـحدة اـلـسامية ـلـشؤون ال1جـئـ( واللـجـنة الدوـلـية لـلـصليب ا\ـحـمر إزاء اـلـغوث، مـفـوضية ا\
اذها ها اتـخ توجب علـي التي ـي لول واlجراءات  واقتراح الـح يان تـقصيراتها  ال1جـئ( الفـلسطيني( وـب

لكي تضطلع بمسئوليتها إزاءهم وفقـاً للتفويض اVمنوح لكل منها من اVجتمع الدولي.هـ اhتصال-
قات ثابـتة جانب اVختـص( بقـضايا ال1جئـ( وبـناء ع1 عرب وا\ الدولي اـل قانون  وخبراء اـل ماء  بعـل
وخاة.و- خدم اhهداف اVـت اسبة وـت راها مـن التي ـت ناءة والخ1قة  بادرات الـب Vيام باـ وكذلك الـق هم،  مـع

- أ تـتشكل من: ية اللـجنة اhع1ـم قدم ذكره. قترح في كل ما ـت Vعاون مع ـمركز أـبحاث ال1جـئ( اـ  الـت
 اصحاب اhق1م والخبرة الصحفية واhع1مية.

ية• فة اVحـل وسائل اhع1م اVختـل في  نة ـعلى ابراز ـقضايا ال1جـئ( وـمشك1تهم وـحقوقهم  تـعمل اللـج
والعربية واhجنبية وبما يخدم اhهداف اVنوه عنها.

عاون مع الـلجان اVتخصـصة وـتحت اشراف الهيئة اVخـتصة ـعلى اصدار ـنشرة شهرية• الـعمل بالـت
" ال1جئ( الفلسطيني( باللغت( العربية واhنجليزية وتوزيعها على اوسع نطاق ممكن والعمل" باسم 

على تأم( وصولها الى اhوساط النافذة واصحاب الشأن وذوي الصلة بقضايا ال1جئ(.

لجنة ا8تابعة على الساحة العربية:

طــورات ـقضية ال1جـئ( ـعلى اـلساحة• قرارات ذات اـلصلة ومـجمل ـت يم الـخطط واـل يذ وتقـي عة تنـف متاـب
العربية واقامة اhتصاhت لهذا الغرض مع البرVانات العربية واhمانة العامة لجامعة الدول العربية
ومنظماـتها اVتخصصة وكذلك اVنـظمات ـغير الحكوـمية واhحزاب والجمـعيات العرـبية، وتوـظيف هذه

 اhتصاhت لصالح احياء قضية ال1جئ( وتحقيق اhهداف اVتوخاة الواردة في هذه الخطة.

حث جميع هذه الهيئات اVعنية على اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات وتشريعات تعزز اVطالبة•
ية الواـجبة اية الدوـل وتوفير الحـم هم  الى وطـن ية  عودة الطوـع في اـل حق ال1جـئ( الفـلسطيني(  يل  بتفـع

لهم وحماية حقوقهم اVكتسبة في الدول اVضيفة.

باه الى ضرورة تذليل العـقبات• ية وـلفت اhنـت عة اوضاع ال1جـئ( الفـلسطيني( في الدول العرـب متاـب
 واVشك1ت التي تواجههم وتوفير الحماية لهم بالتعاون مع الهيئات اVعنية.

لجنة ا8تابعة على الساحة الدولية:

قرارات ذات اـلصلة ومـجمل ـتطــورات ـقضية ال1جـئ( ـعلى اـلصعيد• يم الـخطط واـل يذ وتقـي عة تنـف متاـب
العاVي.
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ـسان• ـشؤون ال1جـئـ( وـحـقوق اhـن ـية ـب ـحدة اVعـن مم اVـت hمع هيئات ا ـادفة  ـامة اhـتـصاhت الـه اـق
هذه الـخـطة في  الواردة  هداف اVـتـوخاة  hنـظـمات الدوـلـية ـغـير الحكوـمـية بـغـية متاـبـعة تنـفـيذ اVوا

والقرارات ذات الصلة.

: ثانيـاً الساحة الدولية:
ية وـجعل حق ال1ـجىء.1 امات العرـب الـعمل ـعلى وضع ـقضية ال1جـئ( الفـلسطيني( في ـمركز اhهتـم

الفلسطيني في العودة الطوعية الى وطنه مطلبـاً قوميـاً للشعوب والحكومات العربية ولجامعة الدول
الدولي الى اVـسرح  هذه القـضية  اعادة  من اVتـعذر  سيكون  ذلك  سواء. ودون  حد  العربـية عـلى 

وتكريسها كقضية عاVية بعد ان نجحت الصهيونية العاVية في ازاحتها عن اVسرح الدولي.
من التمـتع باVـزايا.2 الدول اVـضيفة وتمكينـهم  في  حمـاية الحـقوق اVكتـسبة لل1جئـ( الفلـسطيني( 

والحقوق التي تضمنها لهم احكام اhتفاقيات الدولية الخاصة بال1جئ( وخاصة حقهم في التمتع
عبير لة اVواطن في هذه الدول اضافة الى ضمان حـقهم في التنـظيم والـت لة ـترقى الى معاـم بمعاـم
واhختيار الحر والتنقل والعمل والتملك والتعليم والتمتع بالضمانات اhجتماعية والصحية الضرورية

 وغيرها، وذلك طوال مرحلة اللجوء.

ناطق.3 ية اـVضيفة وـم امل مع ال1جـئ( الفـلسطيني( في الدول العرـب اعدة للتـع عام تـكريس ـق وـبشكل 
الشتات اhخرى تقوم على مبادئ واحكام القانون الدولي واhتفاقيات الدولية الخاصة بال1جئ(.ب-
والتي ـكـرستها ـهـجرة س1مي لـلـتآخي والتـكـافل والـتـضامن  lـقـواعد وأـحـكام اـلـقانون الـعـربي وا
صراً، حـاً منـت الى مـكة فاـت ها  وعودته مـن نــورة  Vنة اـ الى اVدـي وسلم  يه  صلى ا  عـل رسول محـمد  اـل

مقات1ً ومفاوضـاً بدعم اVهاجرين واhنصار.
احترام حق ال1جئ( الفلسطيني( في اhختيار والعودة الطوعية الى الوطن اhم والتعامل مع هذا.4

" ان الجنسية آو اVواطنة h تلغيان حق العودة اVعترف بها دوليـاً: الحق على أساس القاعدة التالية 
". لل1جئ( الفلسطيني(، وان العودة h تعني التنكر للوحدة العربية

سكنية والحياتـية وتوظـيف اVـساعدات.5 في تحـس( ظروفـهم اـل حق ال1جئـ(  ما بـ(  يـجب الفـصل 
اVقدمة لهم في مجاhت الصحة والبيئة، والتعليم والغذاء الخ..وب( حقهم في العودة الى وطنهم.

قانوني والسـياسي ل1جئ الفـلسطيني وVخـيمات الـلجوء ـكشاهد ـعلى جرـيمة.6 الـحفاظ ـعلى اـVركز اـل
تشريد الشعب الفلسطيني.

وشرعية ـحـقوقهم وـعـلى اـلـطابع.7 هداف ال1جـئـ( الفـلـسطيني(  التأـكـيد ـعـلى اـلـطابع اlـنـساني \
السلمي والديمقراطي لتحركهم ومشروعيته من اجل حماية حقهم في العودة الى الوطن آhم وكافة

حقوقهم ا\خرى.

دعوة جامعة الدول العربية للعمل على ت1في أخطائها وتقصيراتها ازاء ال1جئ( الفلسطيني( طوال.8
مع اعل  في التـف ية  وحدة اhفريـق رية Vنظـمة اـل من التجـربة الـث اضية واhستفادة  Vالخمـس( عـامـاً اـ
الدول في ـقـيام  والتي تـجـلت  اhتفاـقـيات واuـلـيات واـلـقرارات الدوـلـية الـخـاصة بحـمـاية ال1جـئـ( 

عام ية  وحدة اhفريـق رؤساء اـل ها  ارقة وقـع بال1جئ( اhـف ية خـاصة  قد اتفاـق ية بـع وكذلك1969 اhفريـق  
) اعادة م1ـي من  والتي مكـنت  وحدة اhفريقـية  اطار منظـمة اـل في  بال1جئ(  شاء لجـنة خـاصة  اـن
تأهيلهم واعادة  عائدين  اية ل1جـئ( واـل وتوفير الحـم ية  ساعدة دوـل ديارهم بـم الى  ارقة  ال1جـئ( اhـف
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ودمجهم في مجتمعاتهم اVحلية.
من.9  ) ية ال1جـئ اخراج مـسودة اتفاـق الى  ية  دعوة الجامـعة العرـب غي  ضـاً ينـب سياق اـي هذا اـل وفي 

رارها. وجدير ها واـق ية ـل ها لـلوصول الى صياغة نهاـئ اhدراج ووضعها من ـجديد ـعلى جدول اعماـل
عام وضعت بروتـوكوhت معامـلة ال1جئـ( الفلـسطيني(  التي  قد1965 بـالذكر ان الجامـعة العربـية   

شرعت بمناقـشة مـسودة ثم  ومن  مع ال1جئـ( الفلـسطيني(  في توحـيد التعـامل العـربي  اخفـقت 
ها سرعان ما اوـقفت مناـقشتها ووضعها في اhدراج ـمنذ ث1ثة ية حول ال1جـئ( اh اـن ية عرـب اتفاـق

عقود.
عة ـقضية ال1جـئ(.10 امة Vتاـب ها الـع مة في اطار امانـت ية داـئ ية ـعلى اـنشاء آـل عة الدول العرـب حث جاـم

الفلسطيني( يكون ب( اهدافها:

متابعة اوضاع ال1جئ( الفلسطيني( في الدول اVضيفة ووضع قواعد موحدة Vعاملتهم.•

مام• صدارة اhهـت الى   ) ضية ال1جـئ ودفع ـق يـاً قومـيـاً  بـاً عرـب عودة مطـل العـمل عـلى جـعل اـل
العربي.

ية تمـك( ال1جـئ( الفـلسطيني(• اية ال1جـئ( بـغ ية لحـم يات الدوـل يات واuـل اعل مع اhتفاـق التـف
من التمتع باVزايا التي يوفرها النظام الدولي لحماية ال1جئ(.

بذل الجهود على الصعيد الدولي لحماية حق ال1جئ( الفلسطيني( في العودة الطوعية الى•
وطنهم وتفعيل هذا الحق.

: ثالثـاً الساحة الدولية:

عودة الى اـVسرح الدولي ـبعد ان سحبناها بانـفسنا طوال الـعقود.1 ـيجب التركيز ـعلى اعادة راية اـل
بذلك فـرصـاً احـسن اhخرون اغتنامـها خـاصة خ1ل العـقد سطينيون  اVـاضية ففـقد ال1جئون الفـل
اhخير. وعليه يجب التعويض عن هذا التقصير بالعمل اVكثف على الساحة الدولية وبكل الوسائل
عودة امة من اجل وضع حق اـل ية واساليب الع1قات الـع ية والدبلوـماسية واhع1ـم اسية والقانوـن السـي
صلية hالى طبيعتـها ا واعادة قـضية ال1جئـ( الفلـسطيني(  الدولي  جدول اـعـمال اVجـتـمع  ـعـلى 
كقضية دولية سياسية وانسانية تضغط بكل ثقلها على الرأي العام العاVي وتضع اسرائيل والدول
الكبرى اVتسلطة على النظام الدولي والتي صنعت مأساة ال1جئ( الفلسطيني( امام مسؤولياتها.
وفي هذا السياق، ينبغي عدم اتاحة الفرص او تقديم اVبــررات لهذه الدول للتنصل من التزاماتها
هذه اhلتـزامات من خ1ل اVنظـمات الدولـية، hن التأكـيد اVتـصاعد عـلى  ومـسؤوليتها اVبـاشرة او 
وضرورة استمرارها هو شكل من اشكال الضغط الذي يجب ان نمارسه على هذه الدول hنتزاع
الحقوق الوطنية. وباhضافة الى اVنظمات الدولية وغير الحكومية فان حضــورنا ونشاطنا يجب ان
يستكمل ويمتد ليشمل الهيئات الحكومية والبرVانية ووسائل اhع1م والجمعيات في الوhيات اVتحدة

واوروبا بما فيها مؤسسات الوحدة اhوروبية.
في.2 ها  ستمر علـي Vوالتركيز اـ ديارهم  الى  سطيني(  حدة hعادة ال1جـئ( الفـل إحـياء خـطة اhمم اVـت

ثاني نوـفمبر ية لتنـفيذها. ـففي الـعاشر من ـتشرين اـل ية دوـل توفير آـل بة ـب ية واVطاـل 1975 / اVـحافل الدوـل
أنشأت اhمم اVتحدة لجنة ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وفي تقريرها

عام قدمته  ـ(1976 الذي  عادة ال1جـئ h ـطة ـنة ـخ اقترحت اللـج ـيه  وصادقت عـل ـامة  ـية الـع  للجمـع
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" نزحوا" الفلسطيني( الى ديارهم على مرحلت(، ويتم في اVرحلة اhولى اعادة الفلسطيني( الذين 
حرب حـزيران جة ـل ديارهم نتـي -1967 من  توجب عـلى: أ ـي ية خذ اhجراءات التاـل هذه اVرحـلة تـت وفي   

قرار رقم عام237 مـجلس اhمن أن يدعو الى التنـفيذ اـلفوري ـل  وان h يرـتبط هذا التنـفيذ بأي1967  ـل
/ حدة hغـاثة- أو وكـالة اhمم اVـت صليب اhحـمر و ية لـل استخدام مـصادر اللجـنة الدوـل أخر.ب  شرط 

ال1جئ( الفلسطيني( في الشرق اhدنى اVمولة واVفوضة على نحو مناسب للمساعدة في حل أية
 .مشكلة تتعلق بتنظيم تقديم الخدمات والتجهيز ات اVطلوبة في اعادة توط( العائدين الى ديارهم
في ساعدة  Vسطينية اـ ضيفة ومنظـمة التحـرير الفـل Vالدول اـ مع  عاون  وكاhت وبالـت هذه اـل ستطيع  وـت

" والذين" ديارهم  الى  اعادة الفـلسطيني(  تم  ية ـي لة الثاـن وفي اVرـح نازح( الفـلسطيني( اـل  .  :تـحديد 
"  : وذلك كما يلي1967  و1948 نزحوا ماب("

الدول اVعـنـية مبـاشرة• مع  مم اVـتـحدة وبالـتـعاون  hفان ا ولى  hرحـلة اVبيـنـما ـيـتم تنـفـيذ ا
في ومنظـمة التحـرير الفلـسطينية اVمـثل الفعـلي للكـيان الفلـسطيني يمـكن لـها أن تبـاشر 

" ـنزحوا ما ـب( عام"  من1967  و1948 اجراء الترتـيبات اـلضرورية لتمـك( الفـلسطيني( الذين 
ممارسة حقهم في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم، وفقـاً لقرارات اhمم اVتحدة ذات الصلة،

 .3/ 194 : وبشكل خاص قرار الجمعية العامة رقم

 يجب دفع تعويض عادل ومناسب hولئك الفلسطيني( الذين h يؤثرون العودة الى ديارهم.•
 ـعلى هذه1976 وقد صادقت الجمـعية الـعامة ل1مم اVـتحدة في دورـتها الـعادية اVنـعقدة عام

 القرارات وأعادت التأكيد على ضرورة تنفيذها في دورات hحقة.

التركيز على الجوانب اhنسانية واستخدام القانون الدولي اVتخصص الذي يطالب بتسهيل العودة.3
الطوعية ل1جئ( الى وطنهم، وفي هذا السياق ينبغي عدم اليأس من استخدام القانون الدولي، بل

 يجب علينا ان نتعلمه ونمتلك القدرة على تفسيره وكيفية استخدامه.

الى.4 عودة الطوعـية  في اـل سطيني( ولتفعـيل حقـهم  ية لحمـاية ال1جئـ( الفـل ية دوـل بة بـتوفير آـل اVطاـل
وطنهم اسوة بنظرائهم ال1جئ( في جميع انحاء العالم.

اhستخدام الفعال Vركز ابحاث ال1جئ( لتحقيق الغايات اVرجوة في هذا اVجال..5
يجب على الهيئة التي تتولى ادارة قضية ال1جئ( اقامة ع1قات ذات مضمون مع حوالي خمس(.6

راعى ان عالم، وـي اية وـمساعدة ال1جـئ( في اـل ية متخصـصة بحـم ير حكوـم ية وـغ ية حكوـم منـظمة دوـل
ـيجري التركيز في هذه الع1قات ـعلى ـطلب توفير الحـماية واـVساعدة ل1جـئ( الفـلسطيني( ووضع
ها الدول التي أوجدتها واVجـتمع الدولي برـمته امام ـمسؤولياته ازاء مـحنة هذه اVنـظمات ومن خ1ـل
في غالـبـها هي  هذه اVنـظـمات  التي ـتـقدمها  فان اـVـساعدات  ال1جـئـ( الفـلـسطيني(، ولـلـتذكير 
في اـVـجاhت اـلـصحية والترـبـوية الدخل مثـلـما ـتـشمل ـمـساعدات متـنـوعة  لدر  ـمـشروعات تـنـفذها 

والــزراعية.
ثل هذه اVنـظمات وـلضمان اhفادة.7 ها ـم لدان التي تـعمل فـي يع الـب هو مـعمول به في جـم ما  وأسوة ـب

/ منسق أو هيئه للتنسيق ب(/ القصوى من اVساعدات التي تقدمها ينبغي تعي( شخص ذو خبرة 
عمل هذه اVنظمات في الضفة والقطاع كما في الدول اVضيفة اhخرى، وللتذكير فان اVشروعات
ية عائدين وبـق شمل اـل تد لـت ها تـم ( فحـسب ولكـن لى ال1جـئ صر ـع هذه اVنظـمات h تقـت فذها  التي تـن

افراد اVجتمع اVحلي في مناطق اللجوء وفي الوطن على حد ِسواء.
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ا8نظمات الدولية ذات التفويض الدوليلحماية ومساعدة ال,جئ! في العالم
ينبغي اقامة الع1قات الدائمة وذات اVضمون مع الهيئات الدولية اVعنية بتوفير الحماية الدولية واVساعدة
ل1جئ( في العالم والتفاعل معها وان نجعلها تشعر بكلفة استمرار مشكلة ال1جئ( الفلسطيني( واVخاطر
التي ينطوي عليها بقاءها دون حل.ولكن ما هو مضمون هذه الع1قة وآلياتها اVفترضة مع هذه اVنظمات؟!
اية وـمساعدة ية بحـم ية معـن كل منـظمة دوـل فويض اVـمنوح ـل بدأ بتـفحص الـت الـخطوة اhولى في هذا اـVجال ـت
ها ازاء ال1جـئ( الفـلسطيني( وكذلك مواطن الـخلل والـقصور ها والتزاماـت ها وواجباـت عة وظائـف ال1جـئ( وطبـي
في تأديتها لهذه اhلتزامات ومواطن الضعف والخلل في التفويض اVمنوح لكل منها.ان معرفتنا بكل هذا

حتى h نصبح اضحوكة وحتى h نواجه اVوقف الذي واجهه الوفد( والتعامل معه مسلح( باVعرفة والخبرة 
عام اوتاوا  في  فاوض  Vسطيني اـ ضية ال1جـئ()1994 الفـل يل ـق استراتيجيتنا لتفـع في  صراً هـامـاً  ثل عـن يـم  

والتعامل معها بحيوية وتحويلها الى عامل من عوامل القوة الضاغطة بايدينا على الجانب اhسرائيلي واهم
هذه اVنظمات الدولية التي يجب ان نتوجه اليها ونتفاعل معها هي:

مم اVـتـحدة اـلـسامية لل1جـئـ(.1 hمـفـوضية ا     UNHCRذرعhتعددة اVنظمة الدولية اVتشكل هذه ا
،) ية لل1جـئ اية الدوـل توفير الحـم سة ـل الدولي الرئـي مع  عالم اداة اVجـت حاء اـل يع اـن في جـم شرة  واVنـت
وح( تعمل هذه اVنظمة في منطقة ما يلحق بها ويعمل تحت اشرافها حوالي ث1ث( منظمة دولية
في اـVجاhت سانية  قديم اـVساعدات اhـن الدخل وـت لدر  فة  يذ ـمشروعات مختـل قوم بتنـف ية ـت ير حكوـم ـغ

/ A) 2 (الصحية والبيئية والتربوية والغذائية.لقد أصدرت الجمعية العامة ل1مم اVتحدة قرارها رقم
ديسمبر/3  في319  بشأن انشاء مفوضية اhمم اVتحدة السامية ل1جئ( أي قبل1949  كانون اhول 

مم اVـتـحدة hـغـاثة وـتـشغيل ال1جـئـ( hتـعـلق باـنـشاء وـكـالة اVاصدار ـقـرارها ا من  أيام  خـمـسة 
وفي سطين( /14 . الفـل عام/ كانون اhول  سمبر قرار1950 دـي حدة اـل امة ل1مم اVـت ية الـع اصدرت الجمـع  

أسيس428 رقم عن ـت من اhع1ن  عام  عد  سامية اي ـب ظام اhسـاسي للمـفوضية اـل الذي يـتضمن الـن  
لى ظام اhسـاسي ـع ها، وـينص الـن يرة لوظيفـت هذه اhـخ اشرة  من مـب اشهر  ستة  عد  غوث وـب الة اـل وـك
توفير حماية دولية ل1جئ( في العالم وايجاد الحلول الدائمة Vشك1تهم وفي مقدمتها تمكينهم من
عام باhم( اـل وضية  ظم ع1قة اVـف ما ـن تأهيلهم، ـك اعادة  لى  مل ـع ديارهم والـع الى  ية  عودة الطوـع اـل
والجمعية العامة واVجلس اhقتصادي واhجتماعي ويعتبر هذا اhخير اهم جهاز في اhمم اVتحدة
توفير التمـويل حة ـل الدول اVاـن ية وحـشد  ادية للمنظـمات الدوـل Vساعدات اـ Vوازنات واـ Vرير اـ تولى تـق ـي
لبرامجها وانشطتها اVختلفة، ولهذا السبب h تعاني هذه الهيئة الدولية من ازمات مالية على غرار
من امثـلة عـديدة فـقد انفـقت واحداً فـقط  اسوق مث1ً  اقول  ما  . وللـتدليل عـلى   -وكـالة الـغوث مث1ً

/ يو/ يوـل ياري دوhر ـعلى1994مـفوضية اhمم اVـتحدة اـلسامية ل1جـئ( في اسبوع( ـفقط من ـتموز  مـل
عام وفي  دا. رواـن في  التي ـتعرف اhـجىء وتـحكم1951 ال1جـئ(  ية ال1جـئ(  في جـنيف اتفاـق اقرت   

هذه من  استبعاد ال1جـئـ( الفـلـسطيني(  جرى  وقد  الدول اـVـضيفة وال1جـئـ(،  ما ـبـ(  قة  الع1
ً على طلب مندوبا مصر والعراق وتلبية اhتفاقية وبالتالي من النظام الدولي لحماية ال1جئ( بناءا

( دال من اVادة( لرغبة كل من اسرائيل والوhيات اVتحدة، وقد تجلى هذا اhستبعاد في نص الفقرة 
 تم اقرار البروتوكول اhضافي اVلحق باتفاقية جنيف ل1جئ(1967 اhولى لهذه اhتفاقية. وفي عام

ية سريان اتفاـق رافي ـل تاريخي والـحصر الجـغ يد اـل هاء التقـي تم اـن 5 -  د-428 . والقرار رقم1951 وبذلك 
ماب( الحـكـومات واـVـوضية الى ـقـيام ـتـعاون  يدعوان  ذكور أع1ه وـنـظام اVـفـوضية اhـسـاسي  Vا
من اhمم واـVفوض اـلسامي مـع(  ها. مة ـل جاد الـحلول الداـئ جة ـمشك1ت ال1جـئ( واـي  اـلسامية Vعاـل
امور في جـمـلة  وهو ـمـطالب،   .اVـتـحدة ـبـوصفه اـلـسلطة اVكـلـفة ـبـتوفير الحـمـاية الدوـلـية ل1جـئـ( 
فان شراف ـعـلى تطبيـقـها وعـلـيه  hبـتـشجيع ـعـقد وـتـصديق اتفاـقـيات دوـلـية لحـمـاية ال1جـئـ(، وبا

صاء: صحيح اhجـحاف واhـق بة بـت اVطاـل لي ما ـي هو  ية  هذه اVنظـمة الدوـل مع  امل  في التـع  اVطـلوب 
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الذي يمارس ضد ال1جئ( الفلسطيني( منذ تشريدهم من وطنهم، وذلك بالغاء الفقرة اVشار اليها
حت سطيني( ـت ( الفـل ووضع ال1جـئ ها  شار الـي Vية اـ اقات الدوـل قـاً ل1تـف ( وـف هم ك1جـئ عتراف ـب hوا
مظلة النظام الدولي لحماية ال1جئ(، اي تحت وhية مفوضية اhمم اVتحدة السامية لل1جئ( اذا ما
اية ال1جـئ( او ـتطوير غوث في منـظومة اhمم اVـتحدة الـخاصة بحـم الة اـل اية دمج وـك عذر في النـه ـت

 الخاص باعادة ال1جئ(194/3 التفويض اVمنوح لها او ايجاد آلية دولية لتفعيل القرار الدولي رقم
الفلسطيني( الى ديارهم. ومن اVمكن احداث نوع من التقاسم الوظيفي تتولى بموجبه وكالة الغوث

يام بوظيفـتها( اي اhستمرار بالـق ية اVـتعددة اhشكال لل1جـئ( الفـلسطيني(  ـتقديم اـVساعدات الدوـل
الحالية مع تطوير اVساعدات التي تقدمها لل1جئ( بينما تتولى اVفوضية السامية تأم( الحماية)

الدولية لهم اسوةً بنظرائهم من ال1جئ( في جميع انحاء العالم..ان التغاضي عن هذا اVطلب هو
قد ها  كان ارتكاـب ما اذا  ظر ـع اقرار ـبشرعية خطيئة ارتـكبت ـبحق ال1جـئ( الفـلسطيني( ـبغض الـن
جب ان هذا اhستبعاد ـي ضد  ية  اثارة حمـلة دوـل واطؤ ام ك1هـما مـعـاً.ان  جة للجـهل ام للـت جاء نتـي
ـ( ـأساة ال1جـئ صنعت ـم التي  الدول  ـلى  ـضغوط ـع ـكثيف اـل استراتيجيتنا لـت من   ً جزءا ـشكل  ـي

 والتي تنظم الع1قة ب( ال1جئ(1951 الفلسطيني(.ب. اVطالبة بتطوير اتفاقية جنيف لل1جئ( لعام
ية لل1جـئ( ولحـقهم في اـلعودة الى ديارهم، والدول اـVضيفة ـلهم وذلك بـغية توفير حـماية اكثر فعاـل
طابع ية ذات اـل هذه العمـل في  سطيني(  الدولي للفـل قانون  اسهام فقـهاء اـل ضرورة  حرص عـلى  واـل

اhنساني والعاVي.
مم اVـتـحدة hـغـاثة وـتـشغيل ال1جـئـ( الفـلـسطيني(.2 hوـكـالة ا    UNRWA8  انشأت وكالة الغوث في

كانون اhول/ رقم1949 ديـسمبر  قرار الجمعـية العـامة  نص التـفويض اVمـنوح4/ 302  بـموجب  وقد   
قرة:" قرر...ـف امة ـت ية الـع الجمـع لي يـاً ـعلى ما ـي الة حرـف  من11:  دون اhخ1ل بنصوص الفقرة5 ... للوـك

كانون اhول/11  بـتـاريخ3/ 194 قرار الجمـعـية الـعـامة )1948  دـيـسمبر  بان( الجمـعـية الـعـامة  ، ـتـقر 
حاhت مجـاعة حدوث  ولة دون  ضرورة للحيـل هي  سطيني(  اثة ال1جـئ( الفـل ستمرة hـغ Vساعدة اـ Vاـ
ومعاناة بينهم ومن اجل تعزيز عوامل الس1م واhستقرار، كما يجب اتخاذ اجراءات بناءة في اقرب

وقت بغية وقف اVساعدة الدولية ل1غاثة...

ية• عاون مع الحـكومات اVحـل رامج الـتشغيل بالـت اشرة وـب اثة اVـب يذ اـعمال اhـغ ل1ضط1ع بتنـف
ووفقـاً Vا اوصت به بعثة التحقيق اhقتصادية.

من قبلـها• ستتخذ  التي  جراءات  hعنـية بـشأن اVدنى ا hمع حكـومات الـشرق ا  التـشاور 
هذه" . ـية ـVـشاريع اhـغـاثة والـتـشغيل ستتوقف ـفـيه اـVـساعدة الدوـل الذي  ـلوقت  ً ـل تـحـضيرا

ؤكد ما ـيلي ان الـتفويض اVـمنوح: ها ـت الة لوظيفـت -الـنصوص ـمضافة الى واقع مـمارسة الوـك
توفير مـساعدة ضمن  شغيل دون ان يـت رامج الـت نص عـلى تنفـيذ اعـمال اhغـاثة وـب للوكـالة ـي
في الـعودة الطوعـية مـوفــورة ومـوصولة وحمـاية دولـية لل1جئـ( الفلـسطيني( وتفعـيل حقـهم 
ها الـتصرف الة لم يخوـل عالم. ان الـتفويض اVـمنوح للوـك هم في جـميع اـنحاء اـل -اسوة بنظراـئ

قرة يذ الـف ية لتنـف ية دوـل قرار11 كآـل من اـل لم3/ 194   بل  ضهم.  ( وتعوـي عودة ال1جـئ خاص ـب  اـل
صادرة عـلى سطيني( اـل بال1جئ( الفـل ية الخـاصة  قرارات الدوـل من اـل في اي  ها  يطـلب الـي
امتداد الخمس( عامـاً اVاضية العمل على تأم( العودة الطوعية لل1جئ( الفلسطيني( الى

من اـلـقرار اـVـشار اـلـيه اع1ه، ـعـلى ـعـكس الـتـفويض اVـمـنوح11 ديارهم او تنـفـيذ الـفـقرة  
للمفوضية السامية والذي طلب اليها العمل على تسهيل العودة الطوعية لل1جئ( في العالم
ها اhضط1ع توجب علـي التي ـي ية الرئـيسة  وظائف الدوـل من اـل واحدة  ارها  ديارهم باعتـب الى 
-بها. لقد استكملت النصوص اVشار اليها عملية استبعاد ال1جئ( الفلسطيني( من نظام
اوجدته الذي  ظام  هذا الـن من  ها مـسبقـاً  استبعاد الوكـالة ذاـت جرى  ما  ية مثـل الحمـاية الدوـل
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" الخاصة وذلك حتى يتم احكام" اhمم اVتحدة بالرغم من ان الوكالة تعتبر احدى وكاhتها 
لى اية ال1جـئ(. وـع الدولي لحـم ظام  من الـن استبعاد ال1جـئ( الفـلسطيني( انـفسهم  ية  -عمـل
مم اVـتـحدة اـلـسامية لل1جـئـ( ف1 ـيـوجد للوـكـالة ـنـظام اـسـاسي ـيـحدد hـعـكس مـفـوضية ا
في وضعها  ويب(  وص1تها الـعضوية بهيئات اhمم اVـتحدة اhخرى  ها  ها ويـنظم عمـل وظائـف
-اطار منظومة اhمم اVتحدة. ان اhغاثة اVنصوص عليها في التفويض اVمنوح للوكالة جاء
استجابة لحاجة ال1جئ( الفلسطيني( في سنوات اللجوء اhولى، وقد توقفت الوكالة عمليـاً
غوث قدم وكـالة اـل زمن طـويل. ـت ية اVعـروفة مـنذ  رها الدوـل -عن القـيام باعـمال الوكـالة بمعايـي
جدول اعـمال من بـنود  ويدرج كبـند  مم اVتـحدة  الى الجمعـية العـامة ل1 سنوي  تقريـرها اـل
قرارات امة اـل ية الـع امة التي تـتجاوز اVائة وخـمسون كل عام فـتصدر به الجمـع ية الـع الجمـع

" " ( ، اي انها تفتقر( وقد اخذت الجمعية العامة علمـاً بذلك... الخ ال1زمة الذي يتكرر كل عام 
ية مزمـنة. ازمة ماـل في  هي تعـيش  هذا ـف توفير التمـويل ال1زم لبرامجـها وـل زمة ـل ية مـل الى آـل
من ادة الحـادية عـشرة  Vفان ا ية والتمـويل،  قة الهيكـل وفي مـجال الع1 وعـلى عـكس الوكـالة 
عرض سامي  لى اـVفوض اـل توجب ـع انه ـي لى  سامية ـتنص ـع وضية اـل ظام اhسـاسي للمـف الـن
ها، عة ـل ماعي والهيئات التاـب صادي واhجـت امام الجمعـية العـامة واVجـلس اhقـت ظره  وجـهة ـن
من خ1ل اVجـلس الى الجمعـية العـامة  كـما يـتوجب عـلى اVـفوض الـسامي تـقديم تقـريره 
اhقتصادي واhجتماعي، ويجب اعتبار تقريره موضوعـاً مستق1ً على جدول اعمال الجمعية

 من النظام اhساسي اVشار اليه اhم( العام ل1مم اVتحدة بتقديم18 العامة، وتلزم الفقرة
فان اVجــلس ـتذكير  ـية، ولـل اطار اVيزاـن في  ـسامي  ـفوض اـل ـسهي1ت اVمكــنة للـم كل الـت
الذي يعـنى بقـضايا اVـوازنات مم اVتـحدة  hفي ا اهم جـهاز  هو  اhقتـصادي واhجتـماعي 
ازمات حدوث  ولة دون  الدول اVانـحة للحيـل ية وحـشد جـهود  وكاhت والهيئات الدوـل وتمـويل اـل
فان اضطراب عملـها واhخ1ل بالتزاماتـها. وعلـيه  الى  يؤدي  هذه الهيئات مـما  في  مالـية 
- أ: ية يـجب ان تـكون كـما يـلي غوث الدوـل مع وكـالة اـل في مـجال التعـامل والتفـاعل  مهماتـنا 
الحفاظ على وكالة الغوث كشاهد على جريمة تشريد الشعب الفلسطيني من وطنه ورفض

ب اVطالبة-  التوجهات الدولية لحلها أو استخدامها ادارة دولية لتوط( ال1جئ( الفلسطين(.
بوضع نظام اساسي لوكالة الغوث يحدد وظيفتها وع1قاتها الهيكلية والقانونية بهيئات اhمم
) اية ال1جـئ الدولي لحـم ظام  حدة والـن اطار منظـومة اhمم اVـت في  وضعها  حدد  حدة وـي اVـت

وبما يؤدي الى وضع حدٍ للعجز اVتوطن في موازنتها.ج اVطالبة بتطوير التفويض اVمنوح-
اغـاثة وتـشغيل" والذي يقتـصر عـلى  مم اVتـحدة  من قـبل الجمعـية العـامة ل1 لوكـالة الـغوث 

توفير حـمـاية دوـلـية لل1جـئـ( الفـلـسطيني( وـتـسهيل" ال1جـئـ( الفـلـسطيني( ـلـكي يـتـضمن 
بة وكذلك اVطاـل هم،  وصولة ـل وفــورة وـم ية ـم ساعدة دوـل وتأم( ـم ديارهم  الى  ية  عودتهم الطوـع
بادماج الوكالة في النظام الدولي لحماية ال1جئ( الذي انشأته اhمم اVتحدة منذ خمس(
عامـاً، وان تتحول الوكالة ذاتها الى آلية لتسهيل العودة الطوعية لل1جئ( الفلسطيني( الى

لدول اVاـنحة او للـمفوض- ديارهم.د اhمـتناع عن ـتقديم اي التزام من اـلجانب الفلسطيني ـل
والدول اhس1مية ودول جـنوب ية الخليجـية  الدول العرـب هد بـبحث  الة يـتضمن التـع عام للوـك اـل
من هدف  احد ان اـل لى  غوث وh يخـفى ـع الة اـل ويل وـك لى تـم خاص ـع طاع اـل آسيا والـق شرق 
الة رية والـقطاع اـلخاص لتـمويل الوـك ية والخليـجية واhس1مية الـث وراء استدراج الدول العرـب
صنعت مـأساة ال1جئـ( الفلـسطيني( التي  برر لـلدول اVانـحة وتـلك  Vهو ايـجاد الـبديل وا
من التزاماتـها بتمـويل وكـالة الـغوث ومـسؤوليتها ازاء مـأساة ال1جئـ( للتنـصل الـتدريجي 
الفلسطيني( ومن ثم تحويل الوكالة الدولية الى وكالة اقليمية عربية وتبعـاً لذلك تحويل قضية
ال1جئ( الفلسطيني( من قضية ذات بعد دولي واضح للعيان الى قضية اقليمية عربية بل
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وقدمنا اضعفنا ـقـضية ال1جـئـ(  قد  بذلك  شأن فـلـسطيني ـبـحت، فـنـكون  وـمـشكلة ذات 
hسرائيل والوhيات اVتحدة خدمة مجانية لم يحلموا بها من قبل وسيكون من الصعب تبعـاً

تذكير، قدم رـئيس دائرة( لـل لذلك تـحويل هذه الـقضية الى قوة ضاغطة ـعلى اـلطرف اuخر 
ال1جئ( هذا اhلتزام للمفوض العام والدول اVانحة وقام بزيارة لعدد من الدول اVشار اليها

في التـفويض اVمـنوح- هـ ان اhغـاثة اVنـصوص عليـها  ة الدعم للوكـاـل  ) .وحثـها عـلى تـقديم 
للوكالة جاء استجابة لحاجات ال1جئ( الفلسطيني( في سنوات الـلجوء اhولى، وقد توقفت
الوكالة فع1ً عن القيام باعمال اhغاثة بمعاييرها الدولية اVعروفة منذ زمن طويل كما شهدنا
التي تـقدمها وكـالة الـغوث عـلى امـتداد العـقود ً للمـساعدات والـخدمات  تراجـعـاً مـضطردا
توط( ال1جـئ( ية اhسرائيلية ـل يذ الـخطط اhمريـك في تنـف عد ان اخـفقت   -اـVاضية ـخاصة ـب
من اـلـضروري مطاـلـبة في ـبـداية الخـمـسينيات، وعـلـيه ـيـصبح  وضعت  التي  الفـلـسطيني( 
ـسطيني( ـ( الفـل ـوصولة ل1جـئ Vـوفــورة واـ Vـية اـ ـساعدة الدوـل Vتوفير اـ ـلى  ـمل ـع ـالة بالـع الوـك
في شون  وماداموا يعـي جوء  طوال مرحـلة الـل سطيني(  شروعـاً ل1جـئ( الفـل ارها حـقـاً ـم باعتـب
دول الشتات، مع مراعاة الفصل الواجب ما ب( حق ال1جئ( في بيئة نظيفة وسكن م1ئم
وـتطوير اـلخدمات اVعيشية والصحية والتعليـمية اVقدمة لهم طوال مرحلة الـلجوء وب( حقهم
الذي يز  ورفض التمـي واحدة  وحدة  سطيني(  بار ال1جـئ( الفـل هم. اعـت الى وطـن عودة  -في اـل

ظهرت الى الوجود عامICRC : تتبعه الوكالة في التعامل معهم.اللجنة الدولية للصليب اhحمر  
 عامـاً كهيئة سويسرية تتخذ من جنيف مقراً رئيسيـاً ودائمـاً لها ثم135  اي قبل حوالي1863

ً وتقيم فيها ممثليات دائمة.وقد مُنحت53 اصبحت هيئة ذات بعد دولي تعمل في حوالي  بلدا
عام من اVؤتمر الدولي الدبلوـماسي ـل يـاً   ومن ثم من اVؤتمر الدولي1949 اللـجنة تفوـيضـاً دوـل

 Vتابعة تطبيق احكام القانون الدولي ل1نسان ولتنفيذ اتفاقيات جنيف1977 الدبلوماسي لعام
ضحايا الـنـزاعات اـVـسلحة ـلـعام حول حـمـاية  ربع  hحول حـمـاية1949 ا والبروتوكول اhول   

ضحايا اVنازعات اVسلحة الدولية والبروتوكول الثاني حول حماية ضحايا اVنازعات اVسلحة
وبموجب قرارات اVؤتمرات الدولية الدبلوماسية، وبموجب نصوص1977 غـير الدولـية لـعام .

فان اللجـنة ها  وقرارات مؤتمراـت ية  ظام اhسـاسي للجـنة الدوـل والبروتوكول( والـن اhتفاقـيات 
سطيني( والقـيام باVـبادرات اhنـسانية في مـساعدة وحمـاية ال1جئـ( الفـل سهام  hزمة با مـل
ية نة الدوـل مؤتمرات اللـج وقرارات  والبروتوكوhن  يات  وقد ـنصت اhتفاـق هذا اـلصـدد. بة ـب الواـج
عائ1ت اـVشتتة ـبسبب الـنزاعات اـVسلحة هي ـمسؤولية رئـيسية للـجنة ـعلى ان ـجمع شمل اـل
الدولية للصليب اhحمر، ومن جانبها فقد دعت الجمعية العامة ل1مم اVتحدة اللجنة الدولية

عام ارثة فـلسط(  حدوث ـك مرة ـعقب  من  في1948 اكثر  زاولة ـمسؤولياتها  بدورها وـم يام   للـق
هذا اـVـجال، وـتـقديم اـVـساعدة ل1جـئـ( الفـلـسطيني(، وـتـكــررت اـلـنداءات الدوـلـية اVوـجـهة
راضي hسكان ا ـاية  في حـم سهام  ـلك ول1 ـيام بواجــباته ـت الدولي للـق ـصليب اhحــمر  لـل
الفلسطينية اVحتلة والحفاظ على الوضع القانوني لهذه اhراضي.وقد دعت الجمعية العامة

- 3 (ل¤مم اVـتحدة في ـقراراها رقم وفبر19 )  الصادر في212  ثاني ـن  اللـجنة1948 /  ـتشرين اـل
مادت( قـاً لـل سطيني(.ووـف ساعدتها ل1جـئ( الفـل قديم ـم صليب اhحـمر لـت ية لـل من49 و45 الدوـل  

ية مـلزمة ـببذل الـجهود لتمك( ال1جـئ( الفلسطيني( اتفاـقية جـنيف الراـبعة فان اللـجنة الدوـل
من العودة الطوعية الى ديارهم التي شردوا منها والتصرف بهذا الصدد كآلية دولية وهيئة
هذه اhـحـكام ومتاـبـعة تنـفـيذها الدولي لـلـسهر ـعـلى ـتـطبيق  في اVجـتـمع  جرى تفوـيـضها 
قامت اللـجـنة الدوـلـية لـلـصليب اhـحـمر باـعـمال سرائيـلـي. hمن ـقـبل اـلـجانب ا  واحتراـمـها 

اية ال1جـئ( الفـلسطيني( خ1ل في ـمجال ـمساعدة و حـم 1967  وعام1948/1949 ـمحدودة جداً 
طوال بل واhخـطر انـها47 فـقط، وامتنـعت  مع ال1جئـ( الفلـسطيني(،  عن التعـامل   عـامـاً 
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الدول اVـضيفة ولـيس ك1جئـ( ودون ان تنـفذ في  اصرت عـلى التعـامل معـهم كـمواطن( 
التزاماـتها ـتجاههم في ـمجال توفير اVساعدة والحـماية الواـجبة ـلهم. وفي هذا اـلسياق ـفقد

عائ1ت اـVشتتة ـبسبب" ـجمع شمل اـل ية الرئـيسية وهي  ها الدوـل امـاً وظيفـت ـتجاهلت اللـجنة تـم
، علمـاً بأنها هي الهيئة الوحيدة التي طلب اليها اVجتمع الدولي وفوضها صراحة" الحروب

ها يقطـعون من موظفـي كان اVئات  في حـ(  هذا  ية،  Vسانية العاـ مة اhـن هذه اVـه اhضط1ع ـب
الغابات في رواندا وغيرها من الدول اhفريقية وجبال كردستان في العراق وسهول ووديان
اسيا الوسطى وافغانستان ودول اميركا ال1تينية وغيرها Vساعدة وحماية ال1جئ( في تلك
ـهذا الدوhرات ـل ـيارات  ـفاق مـل تم اـن ـها، ـحـيث  ـعائ1ت اـVـشتتة فـي شمل اـل اhـقـطار وـجـمع 
الغرض،ومؤخراً وبتأثير الضغط الصهيوني فقد اقدمت اللجنة على خطوت( مترابطت( في
في اللـجـنة الدوـلـية لـلـصليب اhـحـمر رئـيـسـاً كبير   :-ـغـاية الـخـطــورة وـهـما تعـيـ( ـمـسؤول 
للصندوق السويسري للتعويض على ضحايا النازية من اليهود والذي تجمع فيه حتى اhن

 الف يهودي كقائمة اولى يزعم انهم من30 حوالي خمسة مليارات دوhر سيتم انفاقها على
غاء البرـنامج الذي وضع عام ية. اـل ية الثاـن Vازية خ1ل اـلحرب العاـ  ـVساعدة1997- ضحايا الـن

وعليه يقترح ان تكون مطالبنا التي نتوجه  .وحماية ال1جئ( الفلسطيني( في الشرق اhوسط
أ. العمل على تنفيذ التزاماتها الدولية ازاء  :بها الى اللجنة الدولية للصليب اhحمر كما يلي
توفير اVـساعدة في  لة  ها واVتمـث الدولي اVمـنوح ـل فويض  موجب الـت سطيني( ـب ( الفـل ال1جـئ
وضع ب.  ـهذا اـلـغرض وتنـفـيذه شامل ـل ـامج  ووضع برـن  .والحـمـاية لل1جـئـ( الفـلـسطيني( 
ها ـبشأن ـجمع شمل عائ1ت ال1جـئ( ها ـموضع الـتطبيق وتنـفيذ التزاماـت الـتفويض اVـمنوح ـل
الفلسطيني( اVشتتة بدءاً باط1ق سراح اhسرى والسجناء واعادة اVبعدين وكذلك اhطفال
) ثم تمـك ومن  عائ1تهم  حاق ـب الوطن ل1لـت الى  عوق(  Vحرب واـ ساء واhرامل وجـرحى اـل والـن
بقية افراد العائ1ت اVقيم( في الشتات من العودة الى الوطن واhندماج بعائ1تهم، وكذلك
بة الفـلسطينية عام الخـمسون للنـك كون اـل هذا اـلغرض، وقد ـي ية ـل لة دوـل يام بحـم ها ـعلى الـق حـث
مناسبـاً جداً Vثل هذه الحملة.ج. مطالبة اللجنة الدولية بالكف عن ممارسة سياسة التمييز
في اغـلب مع ال1جئـ( الفلـسطيني( ـحـيث تمـتـنع اللـجـنة  في التـعـامل  واـVـعايير اVـزدوجة 
عن ـتـقديم الحـمـاية مع ال1جـئـ( الفـلـسطيني( ناـهـيك  عن ـمـجرد التـعـامل  حتى  اhـحـيان 
ياد وهي الـح نة  ية اVعـل نة الدوـل بادئ اللـج مع ـم ناقص  التي تـت اسة  لك السـي هم، ـت واـVساعدة ـل

 .وعدم اhنحياز واhنسانية وعدم التمييز والعاVية الخ

ا8فاوضات:

ح( تقترب لحظة جلوسنا الى طاولة اVفاوضات الخاصة بال1جئ( الفلسطيني(، يجب ان نكون قد.1
شرعنا بتنفيذ خطتنا لتشبيك حلقاتها وميادينها في عملية ضغط قوية تسند اVفاوض الفلسطيني

والذي يجب ان يتسلح بدوره باVعرفه والخبرة اVهنية متزاوجة مع الخبرة السياسية.
عودة الطوـعية ل1ـجىء الفـلسطيني.2 ية واhـنسانية ـلوضع ـمبدأ اـل اسية واhخ1ـق توـظيف اـلضغوط السـي

لق حدة اVتـع نة اhمم اVـت امج لـج يذ برـن جدول زـمني لتنـف ووضع  لي  طبيق الفـع دياره ـموضع الـت الى 
باعادة ال1جئ( الفلسطيني( على مرحلت( وذلك في سياق استكمال شروط الحل الوطني اVرحلي
ـدولة ـامة اـل ـشرقية واـق ـقدس اـل ـها اـل ـما فـي ـية ـب من اـلـضفة الغرـب ـثل باhـنـسحاب الـكـامل  الذي يتـم

الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على هذه اhرضي.
في.3 هم  اية لحـق ية ل1جـئ( حـم اية الدوـل لة الحـم وضع ال1جـئ( الفـلسطيني( ـتحت مـظ اhصرار ـعلى 
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شأن ال1جـئ( اوضات ـب تد اVـف مال ان تـم بالنظر hحـت وذلك  شكلتهم  Vالدائم ـ حل  ً لـل ظارا هم وانـت وطـن
الفلسطيني( لسنوات عديدة.

عودة:.4 حق اـل عتراف ـب hأ. ا ضـاً ضمن اـي جب ان يـت سطيني( ـي ( الفـل شكلة ال1جـئ Vبول ـ حل اVـق إن اـل
ج. حق  الطوـعية ل1جئ الفـلسطيني الى وـطنه.ب. الـحصول ـعلى التعوـيضات ـكما هو مب( hـحقـاً.
الحصول على جنسية الدولة الفلسطينية اVقبلة Vن يرغب من ال1جئ( اVقيم( في الخارج دون ان
لى التعوـيضات كاتهم والـحصول ـع واستعادة ممتـل ديارهم  الى  عودة  في اـل هم  بدي1ً لحـق ذلك  كون  ـي

اVناسبة.د. ضمان حرية التنقل دون قيود او شروط في اطار فلسط( التاريخية ومنها واليها.
صعوبة وتعقـيداً. ولـهذا يـجب.5 اكثر قـضايا اVفـاوضات  من  هي  ان قـضية ال1جئـ( الفلـسطيني( 

ـحذر، ـطة واـل واخذ الحـي ندhق،  hـجل او ا وعدم التـع جداً  ـلة  صعبة وطوـي ـاوضات  ستعداد Vـف hا
فالتفاوض ب1 نهاية وفرض الشروط واVساومات ونقض اhتفاقات هي سمات متأصلة في التكوين

اليهودي منذ اhزل.

 :حق العودة والتعويض

العودة:.1
 الذي1948  ديسمبر كانون اhول/11  الصادر بتاريخ3 /194  من القرار11 التمسك بنص الفقرة•

زمن طال اـل ما  عودة مـه ديارهم، والتـمسك ـبحق اـل الى  بالعودة  ـيسمح ل1جـئ( الفـلسطيني( 
 واhشكال اVقترحة Vمارسة هذا الحق.

 العودة لتمك( ال1جئ( الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة الطوعية الى وطنه.•

العودة الى تنفيذ خطة لجنة اhمم اVتحدة اVشار اليها اVتعلقة باعادة ال1جئ( الفلسطيني(•
الى ديارهم على مرحلت(.

 التعويض:.2

الذي والذي يقـضي بمقايـضة التـعويض  طق اhسرائيلي  وفق اVـن ية  التمـسك بـرفض مـبدأ التبادـل
الدول في  عن ممتـلـكاتهم  بالتعويض اـVـزعوم للـيـهود  مم اVـتـحدة ل1جـئـ( الفـلـسطيني(  hاـقـرته ا
وثائق لجـنة التوثـيق الفلـسطينية تمـثل قيـمة مرجعـية يمـكن الـعودة اليـها والبـناء عـلى العربـية.ان 
بان تذكير  غي اـل عويض. وينـب عودة والـت ضايا اـل شة ـق رها عـند مناـق واستنتاجاتها وتطوـي ها  مقترحاـت
هناك اربعة انواع من التعويضات يضمنها القانون الدولي واhعراف الدولية ل1جئ( الفلسطيني(

أ. التعويضات اVستحقة ل1جئ( الفلسطيني( بموجب الفقرة:  والذي يجب3 / 194  من القرار11 وهي
وهي تـعويض: الدولي واhنـصاف  قانون  سلطات اVـسئولة وفـقـاً Vـبادئ اـل تدفعه الحكـومات واـل -ان 

كاتهم التي خلـفوها وراءهم. ـتعويض ال1جـئ( الذين عودة عن ممتـل -ال1جـئ( الذين يؤثرون عدم اـل
من نوع(  هذين اـل إلى  ضاف  ها.وـي التي لحـقت ـب كاتهم واhضرار  قدان ممتـل عن ـف عودة  يؤثرون اـل

من ـقـبل: واستثمار ممتـلـكاتهم  استغ1ل  عن  آخران ـهـما ـتـعويض ال1جـئـ(  التعوـيـضات ـنـوعان 
عام ضياع واhجـحاف1948 اسرائيل مـنذ  شرد واـل عن الـت جة  عن اVعـاناة الناـت  ) عويض ال1جـئ  وـت

التاريخي الذي لحق بهم بسبب سياسات الدول اhستعمارية الظاVة وتجاهل اVجتمع الدولي لهم.
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