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م 2001  المقـدمــة: 
 

ــى والـذي  في سياق التحركات الجماهيرية الواسعة، والفعل الشعبي العام منذ انطالق انتفاضة األقص
ـات  شكل الالجئون الفلسطينيون فيها زخما أساسيا، فعلى مدار االشهر االولى لالنتفاضة ركزت التحرك
الشعبية لالجئين ومؤسساتهم على على إبراز حق العودة واستعادة الحقــوق، خاصـة عندمـا كـانت 

المفاوضات الفلسطينية/االسرائيلية تجري في طابا. 
ــع لجنـة  وقد شهد شهر ايار ذروة نشاط وحركة مؤسسات ولجان ونشطاء الالجئين جنبا الى جنب م
الطوارئ للقوى الوطنية واإلسالمية من خالل تنظيم المهرجانات والمسيرات الشعبية واألنشطة الثقافية 
ــاح تلـك  المتنوعة إحياًء للذكرى ال 53 للنكبة، وقد ساهم بديل بما امكنه ماديا ومعنويا في دعم وانج

الفعاليات الشعبية. 
وفي ظل تصاعد العدوان العسكري واالقتصادي الصهيوني على شعبنا الفلسطيني وغياب موقف دولي 
ــم  وعربي حازم لوقف ذلك العدوان الذي يأتي على كامل مقدرات الشعب الفلسطيني، فان الالجئين ه
االكثر عرضة وتأثرا، مما يضاعف ثقل مسؤولياتهم وادخالهم في مرحلة في غاية التعقيد تتمثــل فـي 
استمرار التجاوب مع ضغوط احتياجات اليومية من جهة ومواصلة حملتهم الشعبية لالعتراف بحقوقهم 

وخاصة تطبيق حق العودة من جهة اخرى. 
ـط  ومع نهاية شهر ديسمبر/كانون اول 2001 اصبح حوالي 75% من سكان المخيمات يعيشون تحت خ
ــوت اليومـي والخدمـات  الفقر، مما يعني ان عائالت الالجئين اصبحت غير قادرة على تحصيل الق

الصحية الضرورية ناهيك عن التعليم. 
ــات، قـامت العديـد مـن  ومع التزايد المتسارع العداد الشهداء والجرحى، وتدمير البيوت والممتلك
المؤسسات والهيئات الرسمية الدولية وغير الحكومية بوضع برامج عدة لتوفير المساعدة الطارئة، فـي 
حين بذلت المؤسسات الشعبية لالجئين جهدا كبيرا من اجــل الحصـول علـى المسـاعدات، اال ان 
اإلجراءات البيروقراطية البطيئة التي تتبعها المنظمات والهيئات الدولية لم تمكنها من توفير المســاعدة 
ـحيحة  المطلوبة، مما دفع هذه المؤسسات (التي تحتاج اصالً للمساعدة) الى المساهمة من مصادرها الش

والمحدودة في سد جزء من تلك المتطلبات.  
ــن امكانيـات محـدودة  ورغم ان مركز بديل ليس مؤسسة اغاثة، إال ان الحاجة جعلته يستجيب ضم
ــات الالجئيـن، حيـث قـام  ومتواضعة لبعض المتطلبات في اطار برامج الطوارئ الخاصة بمؤسس
وبالتعاون مع جمعية االحسان الخيرية، واتحاد لجان العمل الصحي، بتنظيم 5 ايام عمــل طبيـة فـي 
ـة  مخيمات الجنوب الخمسة ومخيم الفارعة شمال الضفة. باالضافة الى المساهمة في المساعدات الغذائي

وغيرها.  
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لقد كان للجهود الشعبية والفعل العام الفلسطيني في الدفاع عن حقوق الالجئين اثرا على مؤسسات االمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية والعديد من الهيئات الدولية االخرى، حيث لوحظ مدى نمو الوعي والفهم  
بضرورة توفير حماية دولية للفلسطينيين. وقد تركز دور بديل في هذا المجال على تخصيص الجــهود 
ــة خاصـة لالجئيـن  الضاغطة من اجل توفير الحماية الدولية عبر التركيز على ضرورة تقديم حماي
ـل  الفلسطينيين سواء على المدى القصير (في ظل العدوان االسرائيلي الراهن) او كجزء من تطبيق الح
ــي بذلـها  الشامل والدائم وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 194، كما ان الجهود المكثفة الت
ــة فـي دوربـان (بيـن 8/27- بديل في اطار التحضير للمؤتمر الدولي العالمي الثاني ضد العنصري
ــن 4,000  2001/9/7) الى تركيز االهتمام على قضية لالجئين والعودة والتي حصلت على تأييد اكثر م
مؤسسة اهلية مشاركة في المؤتمر. وكان اإلعالن النهائي للمؤسسات األهلية وخطــة العمـل التـي 
ــق الفلسـطينيين  أصدرها المؤتمر قد اكدت على شرعية وضرورة التحرك السريع من اجل تطبيق ح
ــي شـردوا منـها بقـوة  بتقرير مصيرهم بما في ذلك حق عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم الت
اإلرهاب، واكدت ايضا رفضها لسياسة التمييز العنصري التي تمارسها الحكومة اإلسرائيلية الصهيونية 

منذ اكثر خمسون عاما ضد الشعب الفلسطيني.  
وقد انعكست زيادة مستوى الوعي الدولي في االستعداد للمساعدة في تطوير استراتيجيات لحماية حقوق 
الالجئين وفي التقارير التي صدرت عن األمم المتحدة في هذه الفترة وكما الحظها بديل خالل أنشــطة 

متنوعة (اجتماعات، محاضرات وورشات عمل) في الخارج. 
 

منذ منتصف العام 2001، استطاعت اإلدارة األمريكية ومعها عدد من الحكومات األوروبية من تهميش 
ــوة  وإحباط الجهود الفلسطينية والعربية وجهود مجموعة "دول عدم االنحياز" التي سعت إلى إرسال ق
ــة  مراقبة دولية تحت إشراف األمم المتحدة، رغم التقارير العديدة التي قدمها عدد من اللجان منها لجن
ـم 57  التحقيق الخاصة باألمم المتحدة (لجنة فولك دوغارد- حسين) والقرارات الصادرة عن الجلسة رق
ــل  للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة والتي ظلت بدون متابعة، باالضافة الى ذلك فقد ظلت ك
الجهود الداعية لتوفير دعم دولي يقضي بضرورة نشر مراقبين دوليين في األراضي المحتلة عام 1967 

محتجزة في مجلس األمن بـ"الفيتو األمريكي". 
وفي ذات اإلطار، ومع بعض التأخير، صدر التقرير النهائي للجنة ميتشل لتقصي الحقائق في 15 أيار، 
ومنذ ذلك الوقت أثبتت الجهود الدولية الرسمية الرامية لوضع حد لالزمة الحالية واستئناف المفاوضات 
السياسية بين إسرائيل و م.ت.ف في إطار ما يسمى اتفاقية ميتشل-تنيت-زيني فشــلها فـي تحديـد 
ــهميش  األسباب الجذرية للصراع بين الشعب الفلسطيني والصهيونية (االحتالل العكسري، التهجير، ت

حق تقرير المصير).  
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لقد جاءت أحداث 11 سبتمبر/أيلول في الواليات المتحدة والسياسة األمريكية الجديــدة وتبنـي مبـدا 
ــح بمثابـة  "الحرب ضد االرهاب" لتبرر المزيد من انحياز المجتمع الدولي الى حكومة شارون ليصب
ــادة السياسـية  الضوء األخضر الستمرار وتزايد الحمالت العسكرية االحتاللية ضد الفلسطينيين والقي
ــرورة  الفلسطينية في أراضى 1967، االمر الذي ادى بدوره الى تهميش مطلب الفلسطينيين الحق بض

توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. 
وبذلك فان التقدير الراهن لالنتفاضة يشير الى انها لن تحقق ما انطلقت من اجله في المدى القريــب، 
ــه، حتـى نيـل حقوقـه  وان التركيز بجب ان ينصب على تثبيت شرعية المقاومة لالحتالل ومخلفات

المشروعة كاملة والتي تتلخص في حق تقرير المصير وحق العودة. 
وفي سياق البحث عن حل دائم لمسالة الالجئين الفلسطينيين كرس بديل جهوده في النصف الثاني مــن 
العام نحو ضرورة اجراء البحث الالزم من اجل صياغة نمــوذج يسـتند علـى الحقـوق األساسـية 
للفلسطينيين، والمشاركة في الجدل العام والجهود لالرتقاء بمستوى الوعي الفلسطيني، وصناع القــرار 
السياسي، جنبا الى جنب مع المؤسسات المجتمعية والشركاء وشبكة عمل حق العــودة فـي العـالم، 

لمواصلة الضغط على المجتمع العربي والدولي. 
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أوالً: تطور المؤسسة والبرنامج 
 

1. تطور المؤسسة: 
ـة  لقد  ادى القمع والحصار االسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، والقيود المفروضه على حرك
الفلسطينيين الى التأثير سلبا على الدور الفاعل لمجلس إدارة وأعضاء الجمعية العامــة، لبديـل فـي 

اإلشراف والتخطيط للبرنامج. 
ففي العام 2001، تم عقد أربعة اجتماعات فقط لمجلس اإلدارة بكامل أعضائه من جنوب وشمال الضفة 
ــن  الغربية، ولذلك تم اعتماد سكرتارية مؤقتة لمجلس اإلدارة، تشكلت من رئيس المجلس وعضوين م
ــذه السـكرتارية ان  مجلس اإلدارة وعضو من لجنة الرقابة إضافة الى مديرة المؤسسة. وكان على ه
تدير وتتابع عمل المؤسسة من خالل اجتماع أسبوعي تتم مراجعته في اجتماع أوسع يشمل كل أعضاء 
ـس  المجلس الذين يتمكنون من الحضور مع بداية كل شهر. ومع ذلك فان عدم تمكن جميع أعضاء مجل
ــي  اإلدارة من االجتماع بشكل دوري، كان له آثار سلبية خاصة فيما يتعلق بتكامل دور الطاقم الوظيف

مع دور مجلس اإلدارة وعملية تطوير المؤسسة. 
وبالرغم من أجواء الحصار العسكري اإلسرائيلي، وكنوع من تحدي اإلجراءات اإلسرائيلية، فقد تــم 
ــل/ بيـت لحـم،  عقد الجمعية العامة الثانية لمركز بديل في اجتماعين متزامنين في كل من مركز بدي
ــاء  ومركز يافا الثقافي/ مخيم بالطة، وقد شارك في االجتماع 42 عضوا من بين 50 عضوا هم أعض
ــة التقريريـن اإلداري والمـالي  الجمعية العامة، إضافة لعدد من الضيوف. وقد ناقشت الجمعية العام
ــط  السنوي لعام 2001 وصادقت عليهما مع إضافة بعض المالحظات، كما قدمت توصياتها بشأن خط
ــج دعـم  بديل المستقبلية، ودعت الى توسيع وتعزيز عالقات بديل مع العالم العربي والى توسيع برام
المجتمع المحلي، ومساعدة مؤسسات الالجئين في تجاوز الظروف الصعبة الناجمة عن العنف والقمــع 
ــودة،  اإلسرائيلي، إضافة لذلك فقد صادقت الجمعية العامة على قبول عضوية عدد من ناشطي حق الع
وبذلك اصبحت الجمعية العامة تتشكل من 51 عضوا، وعدد من المرشحين لعضويتها. وبهذا تبقى فترة 
انتداب مجلس االدارة ولجنة الرقابة لعام 2002 على ان يتم انتخاب مجلس ادارة ورقابة جديدين فــي 
ــة االعضـاء  اجتماع الجمعية العامة المقبل. اما فيما يتعلق بتركيبة المجلس ولجنة الرقابة (انظر قائم

الموجودة على الغالف). 
 

ــام 2001، قـامت اللجنـة  بناء على توصيات الجمعية العامة والتقييم نصف السنوي للبرنامج في الع
التنفيذية بإعداد مسودة خطة العمل لألعوام 2002-2004، وتم مناقشتها مع الخبراء والشركاء المهنيين، 

وأستكمل العمل عليها في اكتوبر/تشرين االول 2001.  
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1.1 البرنامج والوحدات االدارية في بديل  
ــاعد  استطاع بديل استكمال طاقمه الوظيفي مع بداية كانون ثاني 2001: حيث تم تعيين سكرتيرة، مس
ــد/ المشـروع القـانوني  باحث في وحدة المصادر والمعلومات، قانوني/ منسق الوحدة القانونية الجدي
ــالعمل  لحقوق الالجئين حسب الخطة الموضوعة لذلك، وبذلك تمكن بديل وللمرة األولى منذ تأسيسه ب

مع طاقم كامل مكون من 9 موظفين يعملون في أربعة وحدات. 
 

اإلدارة والوحدة اإلدارية:-  
-أنجريد جرادات جاسنر/ مدير. 

-نجوى درويش/ مساعد مالي واداري.  
-لمى رمضان/ سكرتيرة البرنامج. 

* متطوعون:  
-بشرى درويش، سكرتيرة (حزيران- آب 2001). 

 
وحدة المصادر والمعلومات:- 
-تيري ريمبل، منسق الوحدة. 
-نهاد بقاعي، مساعد باحث. 

-عطا اهللا سالم، مساعد تقني. 
*متطوعون:  

-لمى الهبل، مساعد بحث (كانون ثاني-آب) 
-مارين زريفي، مساعد بحث (حزيران- آب 2001) 

ــن فـي  -المجلس االستشاري لتحرير مجلة المجدل (17 باحث وناشط في مجال حق العودة وموزعي
عشر دول) 

 
وحدة حملة حقوق الالجئين:- 

-محمد جرادات، منسق الوحدة. 
-إبراهيم أبو سرور، مساعد منسق. 

-شاهر البدوي، منسق ميداني/ شمال الضفة الغربية. 
*متطوعون:  

-جمال فراج، صحفي (كانون ثاني- …. 
-ناجي عودة، منسق نشاطات (كانون ثاني- حزيران 2001) 
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-عطا مناع، صحفي (نيسان- حزيران) 
-لما الهبل، مدرسة لغة انجليزية (شباط- آذار، حزيران- آب) 

-مارين زريفي، مدرسة لغة انجليزية (حزيران- آب 2001) 
-هشام زريفي، مدرب حاسوب (حزيران- آب 2001) 

-لجنة اصدقاء بديل واعضاء مجلس االدارة والجمعية العامة (حوالي 40 من نشطاء المجتمع المحلي) 
 

الوحدة القانونية/ لحقوق الالجئين:- 
-جيل بولينغ، قانوني/ منسق الوحدة. 

*متطوعون من الداخل: خمسة قانونيين فلسطينيين. 
*فريق الدعم القانوني الدولي: (15 خبير قانوني، خمسة منهم ناشطين منتظمين في نفس المجال) 

 
اللجنة التنفيذية:- 

وتتكون من: المدير، المساعد المالي واإلداري، ومنسقي الوحدات) 
وتجتمع مرة كل اسبوع، وتساعد في تخطيط البرامج واإلشراف على سير العمل. 

 
1.2 تطوير البنية التحتية للمؤسسة: 

قامت اللجنة التنفيذية في فبراير/شباط -مارس/اذار 2001 بإعادة تقييم وتحليل الوحدة اإلدارية وحاجات 
ومهام البرنامج بهدف ضمان التجانس بين البناء الداخلي لبديل والحاجات والمهام الوظيفية للمؤسســة. 
وبناء على النتائج تم تصميم المهام الوظيفية للعام 2001 ورفع التوصيات النهائية لهذا التقييم والتحليـل 
الى مجلس االدارة، وتقديم توصية بضرورة إجراء تقييم الداء بديل من قبل خبراء خارجيين في صيف 
ـيد  العام نفسه ولكن االوضاع واالزمة الحالية في المنطقة حالت دون ذلك. وفي االطار ذاته شارك الس
عفيف غطاشة احد اعضاء مجلس االدارة في برنامج دبلوم عالي للخرجين تحــت عنـوان "حقـوق 

االنسان" وتحت رعاية مركز الدراسات االجتماعية في الهاي/هولندا بين 2001/7/6-5/25. 
 

1.3 مشاركة الخبراء، الشركاء والمجتمع: 
ان اهتمامات بديل وجهوده المبذوله على صعيد استقطاب وتوسيع نطاق المشاركة الطوعية لنشــطاء 
ـة  المجتمع المحلي، الخبراء والشركاء الدوليين، اإلقليميين والمحليين تاتي من منظور كون بديل مؤسس
ترتكز رؤيتها االساسية على المجتمع من جهة وعلى الدور والتأثير الكبير للعمل الجماعي والمجتمعي. 
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في العام 2001 تابعت حملة الالجئين عملية تطبيق مشاريعها المجتمعية بمساندة اعضاء الجمعية العامة 
ــاهمة التـي  ومجلس ادارة بديل، محطات التلفزة والراديو المحلية الفلسطينية الطوعية، وبال شك المس

قدمها المتطوعين من الخارج. 
ــاعدة  كما تابع كل من المنسق الميداني/مخيم بالطه ولجنة اصدقاء بديل تعاونهما مع المركز في المس
في تخطيط وتنفيذ برامج بديل ونشر الوعي بين ناشطي مجتمع الالجئين المحلي. وفي السياق ذاته تـم 
ـز  تطوير عالقات التعاون واالتصال مع مؤسسات الالجئين في قطاع غزة عبر التنسيق مع اتحاد مراك
الشباب االجتماعية/قطاع غزة. وفي ايار 2001 وبعد عالقة التفاهم والتنسيق الطويلة لبديل مع جمعيـة 
ــي تطويـر طاقـات وقـدرات  الدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل، قرر بديل مساعدة الجمعية ف
المؤسسة عن طريق المساهمة في تغطية مصاريف منسق الجمعية بوظيفة جزئية، وبشكل عام قام بديل 
ــات، ومبـادرات الشـركاء المجتمعييـن  بتزويد معظم نشاطات التوعية والدفاع عن الحقوق، الفعالي

بالنصيحة المهنية والدعم المالي الالزمين. 
ــى التنسـيق  لقد اثر الوضع الحالي والحصار الشديد بشكل سلبي على قدرة بديل والمجتمع المحلي عل
ــن اليـات جديـدة  خاصة في النصف الثاني من العام مما ادى الى بروز حاجة واقتراحات للبحث ع
ــتقرار  للتعاون والتنسيق تتالءم والوضع الحالي في العام 2002. والجدير ذكره هنا ان حالة عدم االس
السياسي وارهاب االحتالل المتصاعد في االراضي المحتلة عام 67، لم تؤثر بشكل كبير علــى قـدرة 
ــة،  بديل في توسيع وتطوير دائرة ونطاق الشراكة مع مؤسسات حقوق االنسان على المستويات المحلي
االقليمية والدولية او على مستوى مبادرات حق العودة السابقة والحالية خارج فلســطين فـي الشـرق 

االوسط، اوروبا وشمال امريكا. 
ــات  وبالتالي سيقوم بديل في العام 2002 وبمساعدة اللجنة التنسيقية المكونة من مجموع الشركاء الذين شاركوا في ورش
العمل االستراتيجية (االولى عقدت في قبرص 2001، الثانية عقدت في بروكسل 2002) بالعمل على تطوير جهود الدفاع 
ــان والتقـارير  عن حق العودة. كما مكن المؤتمر الدولي الثاني المناهض لسياسة التمييز العنصري الذي عقد في دورب
ـة  الصادرة عن االمم المتحدة بديل من تطوير شبكة الدفاع وعالقات التعاون بين بديل ومؤسسات فلسطينية، عربية، دولي
وشبكات عمل المؤسسات االهلية (شبكة عمل المؤسسات الفلسطينية االهلية، اتجاه، ملتقى المؤسسات االهلية في لبنــان، 

شبكة المؤسسات االهلية العربية، شبكة المنظمات االهلية/جنوب افريقيا، المنظمة االهلية الدولية للحق في السكن) 
ــركاء والخـبراء الدولييـن  وباالضافة الى ذلك لعبت النصائح المهنية والمساعدة التي يزودنا بها الش
والمحليين المستقلين، والحوار الدائم والمتواصل مع الخبراء العــاملين فـي المؤسسـات والجـهات 
ــي م.ت.ف، ودائـرة االحصـاء  الفلسطينية الرسمية مثل دائرة شؤون الالجئين ودائرة المفاوضات ف
ـت  المركزي الفلسطيني وعالقة التعاون الجديدة والمثمرة مع مركز حقوق السكن في جنيف جميعها لعب

جميعها دورا فاعال في تطوير جهود بديل البحثية.  
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ــا لبديـل  وتعبيرا عن دور االنروا الضروري فيما يتعلق بالالجئين الفلسطينيين والمساندة التي يوفره
خاصة على صعيد األبحاث الميدانية، تمكن بديل وبنجاح من ترشيح االنروا الستالم جائزتين في العام 
2001 (جائزة الملك حسين في 2001/11/14 وجائزة الهيلتون اإلنسانية سيتم االعالن عنها في خريـف 

 .(2002

 
1.4 عضوية بديل في شبكات عمل المؤسسات األهلية والعالقة مع وكاالت األمم المتحدة المختلفة: 

ــك  في العام 2001 قام بديل بتجديد طلب عضويته لدى شبكة عمل المؤسسات االهلية الفلسطينية، وكذل
ــدة  تقديم طلب انتساب موقع "استشاري" لدى المجلس االقتصادي، االجتماعي، الثقافي، في االمم المتح

باالضافة الى تقديم طلب لعضوية شبكة المؤسسات االهلية العربية في العام 2002. 
 

1.5 تطوير البنية التحتية للمركز: 
قام بديل بتركيب خط انترنت "مفتوح 24 ساعة" في العام 2001، وكانت هذه الخطوة بمثابة احد اهــم 
ــة فـي مجـال االبحـاث، االتصـاالت،  االنجازات على صعيد تطوير البنية التحتية للمركز وخاص

المراسالت، ونشر المعلومات الخاصة بالمركز. 
 

1.6 التمويل والوضع المالي لبديل في العام 2001: 
ــة كـانت مطلوبـة  موازنة بديل للعام 2001 تم تحديدها بـ "355.000.00 دوالر امريكي" هذه الموازن
ــة مهنيـة  ليتمكن مركز بديل من القيام بدوره وبانجاز كافة مشاريعه من خالل وحداته العاملة بطريق
عالية وبشكل كامل. اال ان الحصول على التمويل الخاص بالدفاع عن حقوق الالجئين كان صعبا للغاية 
ــوق االساسـية  هذا العام وذلك نتيجة الى رفض مجتمع الممولين مساندة الجهود الرامية الى دعم الحق
لالجئين الفلسطينيين، وكذلك نتيجة الى توجيه جزء رئيسي من التمويل الى برامج االغاثة والطــوارئ 
التي تقوم بها المؤسسات االهلية الدولية ووكاالت االمم المتحدة. هذه السياسات واالجــراءات تسـببت 
ــز، ممـا ادى الـى  بعجز في موازنة بديل وصل الى 85,000.00 دوالر من الموازنة االساسية للمرك
ــة  اجراء تعديل على الموازنة المذكورة في النصف الثاني من العام، وكذلك مراجعة اطار عمل موازن

المركز لالعوام الثالثة القادمة (2004-2002). 
 

2. مشاركة بديل في ورشات العمل والمؤتمرات الدولية واإلقليمية: 
ــرى  •  مشاركة بديل في مؤتمر "مستقبل الالجئين الفلسطينيين في ظل التسوية الراهنة" والذي ج

ــرب. بيـن 12-10  تنظيمه من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان وانعقد في الرباط/ المغ
شباط 2001. وصدر عن المؤتمر "اعالن الرباط" الذي حث الحكومات العربية واألوروبية للعمل من 
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ــى تقديـم  اجل حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين وفقا لقرار األمم المتحدة رقم 194 ودعى ال
ــه،  الدعم المالي لالنروا والمؤسسات االهلية الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية. وفي توصيات
دعى المؤتمر مؤسسة بديل لالستمرار في دورها في عملية التنسيق وانتاج المعلومات وتعميمها من 

اجل حقوق الالجئين. 
ــات "اسـبوع الثقافـة والهويـة  •  ورشات عمل حق العودة وندوات عقدها بديل في اطار فعالي

الفلسطينية" الذي نظم في سويسرا 1-7 آذار 2001، من قبل مؤسسة سنابل الفلسطينية غير الحكومية 
ــوق االنسـان فـي فلسـطين/  في لوزان وتم عقد اجتماعات ولقاءات مع الجمعية السويسرية لحق
 (COHRE) اسرائيل، التضامن- البديل االجتماعي، االتحاد العالمي للكنائس، ومركز حقوق السـكن
وهذا قدم دليال على اهتمامات وتوجهات جديدة في اوساط مجتمــع حقـوق االنسـان ومؤسسـات 
التضامن في سويسرا، مع وجود نشطاء يهود تقدميين ومنظمات مسيحية من اجل ايجاد حل عــادل 

لقضية الالجئين الفلسطينيين. 
ــر مقـترح"،  •  "مبادئ، عقبات وآليات للحل الدائم لقضية الالجئين: مراجعة لبحث موجود، وآخ

تيري ريمبل، وتم تقديمه في ورشة العمل "العودة الفلسطينية: مداخل اجتماعية- اقتصادية وثقافية"، 
تم تنظيمها من قبل مؤسسة "شمل" رام اهللا 12-14 حزيران 2001. 

•  المؤتمر الدولي العالمي الثــاني ضـد العنصريـة، دوربـان، 8/27-2001/9/4 (سـالم ابـو 

ــد  هواش/رئيس مجلس ادارة بديل، تيري رامبل/منسق وحدة المصادر والمعلومات في بديل، محم
جرادات/منسق حملة الالجئين في بديل). 

ــن قبـل  •  حلقة البحث الدولية حول "مشكلة الالجئين الفلسطينيين، االلمان واليهود" تم تنظيمها م

مؤسسة فريدريخ نومان في اسطنبول 2001/10/8 (جيل بولينج/منسقة الوحدة القانونية في بديل). 
ـي  •  ورشة العمل االستراتيجية الثانية حول حق العودة الئتالف حق عودة الالجئين الفلسطينيين ف

بروكسل 27-2001/11/30 (محمد جرادات/منسق حملة الالجئين في بديل). 
•  سلسلة ورشات عمل ومحاضرات عامة حول "حق عودة الالجئين الفلسطينيين، حق انساني؟" تم 

تنظيمها من قبل الملتقى السويسري لحقوق االنسان في اسرائيل/فلسطين، عقد فــي سويسـرا 4-
2001/12/11 (انجريد جرادات جاسنر/مديرة مركز بديل). 

 
3. خدمات بديل المقدمة الى الزوار والوفود من خارج البالد: 

كان هنالك انخفاض ملحوظ لم يسبق له مثيل في عدد الزائرين االجانب القادمين الى فلسطين بشــكل 
عام والى بديل بشكل خاص في العام 2001. ومع ذلك فقد استقبل بديل حوالي 350 شخص ضمن افراد 
ووفود، تلقوا تلخيصا عن التطورات السياسية ووضع الالجئين الفلسطينيين وباالخص حقوقــهم، وتـم 
اصطحاب معظمهم في جوالت داخل مخيمات الالجئين في المنطقة ومن بينهم صحفيين دوليين (وكالة 
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انباء بي بي سي، وصحيفة الليموند ديبلوماتيك،  ,Sueddeutsche Zeitung  والتلفزيـون النمسـاوي 
ــن  …الخ)، باحثين، مجموعات تضامنية، مؤسسات اهلية، ممثلين عن منظمات دولية (مجلس الالجئي
الدنماركي، المفوض العام لالمم المتحدة بيتر هانسن)، خبراء قانونيين (مجموعة من المحاميين/امريكا) 

وممثلين عن حكومات اجنبية (سويسرا، كندا، السويد، الواليات المتحدة).  
باالضافة الى مئات الطلبات على المعلومات التي تمت اجابتها وتوفيرها عبر االنـترنت وحوالـي 20 

مقابلة مع الصحافة االجنبية تمت عبر الهاتف ( ,BBC, ABC والراديو النمساوي وغيرها ). 
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ثانيـاً: تقريــر النشاطـات 

للمشاريع والبرامج للعام 1002 
 

مقدمـــة 
 

تطور البرنامج في العام 1002 
 

أوالً: تنظيم البرنامج: 
قام بديل في العام 0002 باعادة تكييف الخطوط العامة لخطة عمل بديل الخاصة باالعوام 1002-9991 
بهدف ضمان التجانس والتركيز في الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين. وفي العام 2001 تم تطبيق 
ــاريع االساسـية  هذه السياسة عن طريق تطبيق خطة عمل بديل الثالثية للوحدات في اطار عمل المش

للمركز. 
 

1. مشروع حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين (وحدة الحملة). 

2. مشروع المصادر واالعالم (وحدة المصادر). 

3. المشروع القانوني من اجل تعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين (الوحدة القانونيــة) وهـي وحـدة 
ومشروع جديد باشر عمله مع بداية العام 2001. 

 
تعمل مشاريع/وحدات بديل جنبا الى جنب نحو الدفاع عن الحقوق االساسية لالجئين الفلسطينيين، حيث 
تقوم كل من وحدة المصادر والوحدة القانونية بتزويد ودعم الطاقات والقدرات المهنية في وحدة الحملة 

كاساسا النطالق وتنفيذ البرنامج. 
 

تركيز وتاثيرات البرنامج 
 

حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين 1002 :
 

نشر الوعي والتثقيف المجتمعي 
. تمكن بديل من المساهمة في مساندة وتفعيل الجهد الشعبي المبذول في اوساط مجتمع الالجئين المطالبه 

ــالي  بحق العودة في اطار انتفاضة االقصى وخاصة عند احياء الذكرى 53 للنكبة. ونتيجة للوضع الح
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في االراضي المحتلة تم تاجيل هدف طرح حوار شعبي حول مبادئ واليات تطبيق حق عودة الالجئين 
ــوالت  واستعادة حقوقهم الى العام 2002، والغاء عقد ورشات عمل محلية في المخيمات و/او القيام بج

الالجئين التثقيفية الى قراهم وديارهم االصلية داخل الخط االخضر. 
. لم يتمكن بديل نتيجة القيود والحصار وحالة الطوارئ التي فرضها االحتالل العسكري االسرائيلي على 

ـات  المناطق من التوصل الى تقدم ملحوظ على صعيد تعزيز شبكة العمل، التعاون والتنسيق مع مؤسس
ـالة  مجتمع الالجئين ومبادرات حق العودة في االراضي المحتلة عام 67. باالضافة الى عدم تخطي مس
تعزيز مبادرات الناشطات والنساء الالجئات خارج المخيمات، اما على الصعيد المحلي فــان جـهود 

تعزيز التنسيق والتعاون بين ناشطين من داخل وخارج مخيمات الالجئين بقيت تسير ببطء. 
. تمكن بديل من االستجابة الى الحاجة المجتمعية المتزايدة من قبل سكان مخيمات الالجئين الفلسـطينيين 

ــات والمصـادر  على توفير دعم طارئ وذلك عن طريق تقديم مساعدات محدودة تتالءم مع اإلمكاني
ــاالت  الموجودة، وكذلك عمل بديل على لفت انتباه المؤسسات االهلية الدولية، وحركات التضامن ووك

االغاثة المختلفة لهذه الحاجات. 
 

التنسيق والتشبيك اإلقليمي والدولي في مجال الدفاع عن حقوق الالجئين: 
ــطينيين،  . لقد لعبت الجهود التي بذلها بديل نحو تشكيل شبكات عمل وعالقات تعاونية تنسيقية مع الفلس

ـودة  العرب والشركاء الدوليين الى وجود تقدم ملحوظ وخاصة مع تشكيل شبكة العمل التنسيقية لحق الع
ــل فـي  "ائتالف حق العودة لالجئين الفلسطينيين" والمكون من مجموعة من مؤسسات ومبادرات تعم
ـة  مجال الدفاع عن حقوق الالجئين من فلسطين، لبنان، سوريا، االردن، شمال امريكا واوروبا باالضاف
ــة  الى المشاركين في ورشات العمل االستراتيجية (قبرص/2000، بروكسل/2001) من جهة ومجموع
ــل والتعـاون  جديده من مبادرات حق العودة في الخارج هذه جميعها عملت على توجيه شبكات العم

باتجاه تحقيق االستقرار الذاتي لحق العودة.  
ــن واسـتعادة  . تمكن بديل من وضع حجر االساس حول المبادئ واالليات الدولية لتطبيق عودة الالجئي

حقوقهم، واعداد دراسات مقارنه وابحاث خاصة بهذا الموضوع. وقد برزت مؤشرات االهتمام بــهذا 
الموضوع لدى تقديم "باول بريتوار" الخبير القانوني/مكتب المفوضية العليا في البوسنة والهرسك حوار 
ــن  بهذا الخصوص في ورشة العمل االستراتيجية الثانية لبديل والتي تم عقدها في بروكسل، خاصة م

قبل النشطاء الفلسطينيين في اوروبا والذين يودون متابعة هذا الحوار في العام 2002. 
ــودة الالجئيـن  . المشاركة والمساهمة في الجهود الدولية واإلقليمية المبذولة من اجل الدفاع عن حق ع

الفلسطينيين الموجهة الى الجهات السياسية العربية، األوروبية، الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان (األمم 
ــهدف ضمـان  المتحدة، االتحاد االوروبي، الجامعة العربية، مؤتمر دوربان، والحركات التضامنية) ب
ــب الفلسـطينيين  استالم صانعي القرار السياسي، اإلعالم والمؤسسات االهلية والمجتمع الدولي لمطل
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ـي  بتوفير حماية دولية عاجلة وتطبيق اطار عمل يستند على الحقوق األساسية من اجل إحالل السالم ف
الشرق األوسط. 

 
وحدة المصادر واإلعالم 1002 :

 
إنتاج ونشر وتعميم األبحاث والمعلومات والمنشورات: 

. تمكن بديل من االستجابة الى ضرورة اجراء مزيد من االبحاث وذلك عن طريق ابراز مسالة الالجئين 

ــة للشـعب الفلسـطينيين فـي  الفلسطينيين وضرورة توفير حماية دولية لهم في اطار الحماية الدولي
االراضي المحتلة عام 67. 

. استمرار اعداد البحوث الالزمة والمستندة على الحقوق األساسية من اجــل حـل قضيـة الالجئيـن 

ـل  الفلسطينيين (دراسة مقارنة حول عودة الالجئين واستعادة الحقوق، دور الوكاالت الدولية المختلفة/مث
المفوضية العليا لشؤون الالجئين، ولجنة التوفيق حول فلسطين) وطرح مبادرات ومواد معلوماتية تعمل 
بمثابة الية لتوضيح نموذج بديل المستند على الحقوق االساسية في العام 2002 (نظرة عامة: الالجئيـن 

الفلسطينيين في العام 2001، مشروع الخرائط/عودة الالجئين). 
ــة الالجئيـن فـي بديـل (الملـف  . إنتاج أدوات بمثابة آلية للدفاع عن حقوق الالجئين من خالل حمل

المعلوماتي، الملصقات، التقارير الصحفية، المذكرات، النشرات غير الدورية). 
 

تطوير وتفعيل دور األبحاث والمعلومات الصادرة عن بديل: 
ــة فـي  قام بديل بتبادل ومناقشة االفكار مع الخبراء الفلسطينيين والدوليين عن طريق المشاركة الفاعل

المؤتمرات، الندوات االعتيادية والحوارات البحثية. 
 

المشروع القانوني لبديل في العام 1002 :
الوحدة القانونية 
ابحاث قانونية: 

•  تقديم تحاليل ودراسات قانونية مهنية حول الحقوق االساسية لالجئين الفلسطينيين في القــانون 

الدولي (العودة، استعادة الحقوق والتعويضات). 
 

الجهود واالسنادات المهنية من اجل الدفاع عن حقوق الالجئين: 
. تكثيف جهود الدفاع الموجهة الى االمم المتحدة، استجابة الى الحاجة الملحة لتوفير حماية دولية لالجئين 

الفلسطينيين وحقوقهم في اطار البحث عن حل ناجع. هذه الجهود ابرزت نتائج محدودة تمثلت في تبني 
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لجنة االمم المتحدة لتقصي الحقائق لتوصيات بديل حول حق الالجئين الفلســطينيين بتوفـير الحمايـة 
الدولية لهم وفق معاهدة الالجئين لعام 1951، وكذلك الدعوة االولى من نوعها التي قامت بها لجنة االمم 
ــز وتدعيـم حقـوق  المتحدة للحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية والتي تنص على ضرورة تعزي
االنسان في االراضي المحتلة عام 1967 الى المجلس االقتصادي االجتماعي في االمم المتحدة من جهة 
والحكومات المختلفة من جهة اخرى ودعوتهم الى التحرك السريع باتجــاه توفـير الحمايـة للشـعب 

الفلسطيني على اساس الحقوق ضد االنتهاكات االسرائيلية.  
ــاالت االمـم المتحـدة المختلفـة،  . المساهمة في المبادرات الرامية الى تطوير اسلوب الحوار مع وك

المنظمات الدولية ودوائر م.ت.ف ذات العالقة بهدف توضيح مبادئ واليات توفير الحمايـة والحلـول 
ــح  الناجعة لالجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي. هذه المبادرات كانت ناجحة، وكانت حصيلتها فت

باب الحوار سيتم استكماله من قبل بديل في العام 2002. 
 

ــم المتحـدة  وقد تبين لبديل بعد عام من العمل على التقارير وجهود الضغط –اللوبي- مع هيئات االم
ــف  والوكاالت الدولية االخرى بان استثمارا افضل للجهود يتطلب توفير مساعدة مهنية مؤقتة في جني
ستؤدي الى نتائج افضل مستقبال. وعليه تم تقديم طلب الى سلسلة من الشركاء في اكتوبر/تشرين االول 
2001 بهذا الخصوص، وكمتابعة تمكنا في ديسمبر/كانون اول 2001 من عقد اجتماع مشترك مع لوبي 

االمم المتحدة ومركز حقوق السكن في جنيف لبحث الموضوع.  
 

خاتمة: تأثيرات بديل في مجال الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين (حملــة الالجئيـن، وحـدة 
المصادر، الوحدة القانونية): 

ان عملية الدمج بين حملة بديل الشعبية واألبحاث والدراسات المهنية من اجل الدفــاع عـن حقـوق 
ــام 2001 القـت  الالجئين قد أثبتت فاعليتها كآلية نحو تعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين. وخالل الع
نوعية األبحاث والمنشورات التي يصدرها بديل رواجا ومكانة عالية على نطاق شاسع، وانعكس ذلـك 
بتزايد الطلبات المقدمة للحصول على المنشورات من المركز من جهة، والتقييمات اإليجابية التي تلقاها 
ـر  بديل من الخبراء المهنيين الفلسطينيين، العرب والدوليين من جهة اخرى. كما برز دور بديل في نش
ــق  وتنسيق مبادرات حق العودة والمؤسسات األهلية المختلفة في العام 2001 عبر لجان ومؤسسات ح

عودة الالجئين في العالم ومؤتمر الرباط حول مستقبل الالجئين الفلسطينيين. 
ــل  وفي السياق نفسه فان دور بديل في عملية نشر وتوزيع المعلومات حول النشاطات التي ينسقها بدي
و/او تلبية مطالب مجتمع الالجئين قد ساهم وبشكل كبير في تغطية مسالة الالجئين الفلسطينيين وحــق 
ـي  العودة عبر اإلعالم اإلسرائيلي والدولي، وقاد (للمرة االولى في تاريخ بديل) نحو إبراز اهتمام حقيق
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ــد ممثلـي الحكومـات األجنبيـة  حول حل مسالة الالجئين الفلسطينيين وحقوقهم األساسية على صعي
المختلفة. 

 
ثانيا: النشاطات: الوحدات والمشاريع  

1  .حملة حقوق الالجئين  
 

الهدف الرئيسي: (لخطة بديل الثالثية ومشروع العمل للعام 1002 )
 

ـلمية  الهدف بعيد المدى: الوصول الى وتنفيذ حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين في اطار تسوية س
للصراع في الشرق االوسط، ووفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية (خاصة قرار 194/قـرار 

حق العودة). 
 

االهداف العملية: 
ــن الفلسـطينيين،  •  حماية الهوية الوطنية الفلسطينية ومجابهة تهميشها خاصة في اوساط الالجئي

ــا يحقـق  ومواجهة التاثيرات السلبية الناتجة عن التهميش المتعمد للذاكرة الفردية والجماعية، وبم
احترام الذات والوعي بالحقوق في اوساط شعبنا. 

ــتات، وتمكيـن  •  تعزيز وحدة الالجئين الفلسطينيين في مواجهة الشعور باالغتراب في دول الش

الالجئين من تنظيم وتنسيق فعل موحد في فلسطين التاريخية وخارجها في دول الشتات. 
•  تعزيز ودعم مبادرات الالجئين ألنها تمثل صوت الالجئين وقضيتهم وتساهم في حماية حقوقهم، 

وذلك في أماكن تواجدهم في فلسطين وعــبر السـلطة الفلسـطينية و م.ت.ف، وامـام الحكومـة 
االسرائيلية في منطقة 48، وامام المجتمع الدولي ايضا. 
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فعاليات المشروع والمنتفعين منه: 
 

عملية تعزيز ورفع مستوى الوعي المجتمعي: 
 

i) نشر الوعي والتثقيف المجتمعي 

ـه  لم يتمكن بديل نتيجة للحصار المفروض على الفلسطينيين في 1002 من تحقيق احد اهداف خطة عمل
ــن الفلسـطينيين واسـتعادة  الرئيسية حول تعميق الحوار الشعبي بمبادئ واليات تطبيق عودة الالجئي
حقوقهم. كما ان عدم االستقرار في المنطقة ادى الى تاجيل سلسلة ورشات العمل (لثالث مرات) والتي 
ــوع عـودة الالجئيـن واسـتعادة حقوقـهم  كان من المفروض عقدها بمشاركة خبراء دوليين بموض
ــانون اول 2001 فـي ورشـة العمـل  وممتلكاتهم، واخيرا قرر بديل طرح هذا الحوار في سبتمبر/ك

االستراتيجية الثانية (انظر البند 1.2) وتاجيل طرحه في فلسطين الى العام 2002.  
 

تم عقد ورشة عمل وندوة شعبية مع نهاية العام 1002، كما يلي: 
ندوة عامة: حق العودة واطروحات التسوية 

قام مركز بديل وبالتعاون مع مركز يافا الثقافي/لجنة اصدقاء بديل في الشمال بعقد اجتماع وندوة عامة 
ــى مطلـب مجتمـع  في مخيم بالطة لالجئين/نابلس في 2001/11/14، هذه اللقاءات جاءت استجابة ال

الالجئين بضرورة مناقشة تحديات حق عودة الالجئين وتصريحات د.سري نسيبة.  
شارك في هذه الندوة حوالي 04 ناشط من مجتمع الالجئين الى جانب مجموعة من أعضـاء المجلـس 
الوطني، المجلس التشريعي وأكاديميين بهدف صياغة خطوات عامة وفاعلة. واحد اهم اقتراحات هـذه 
ــال  الندوة هو ضرورة تنسيق سلسلة من النشاطات تكون بمثابة تصدي للبيئة السياسية التي تفتح المج
ـدر  ألشخاص فلسطينيين ال يمثلون او يعكسون المطلب الشعبي والمواقف الرسمية ل م.ت.ف. كما ص
ــات الالجئيـن  عن اجتماع مخيم بالطه اقتراح بضرورة تفعيل وتطوير التعاون بين مؤسسات وفعالي
خاصة المؤسسات الفاعلة في اوساط الالجئين الفلسطينيين، وكذلك عقد سلسلة من نشــاطات التوعيـة 
بالحقوق خالل شهر رمضان، وتطوير حملة إعالمية شعبية توعوية في اوساط الالجئين، باالضافة الى 
ــادة الفلسـطينية  عقد مؤتمر شعبي لالجئين في اسرع وقت ممكن، وايضا رفع مذكره احتجاج الى القي

الرسمية ضد االقتراحات الصادرة عن د.سري نسيبه. 
 

ورشة عمل نشطاء من الالجئين: "اليات التنسيق بين مؤسسات ومبادرات الالجئين في الضفة الغربيــة 
في ظل القمع االسرائيلي، نظرة تقيمية للعام 2001 وتوصيات للعام 2002": 
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ــاركة  عقدت بالتنسيق بين مركز بديل ومركز يافا الثقافي/مخيم بالطة لالجئين في 1002/21/11 وبمش
ـدد  مجموعة من نشطاء مجتمع الالجئين (لجنة الدفاع عن حقوق الالجئين، لجان الخدمات الشعبية) وع
من اعضاء المجلس الوطني وجهات سياسية مختلفة. هذه الورشة هي بمثابة الخطوة االولى من سلسلة 
ورشات عمل مشابهة سيتم تنظيمها من قبل بديل في العام 2002 في مناطق مختلفة من الضفة والقطاع 

بهدف اعادة بناء شبكات العمل والتنسيق المحلية من اجل الدفاع عن حقوق الالجئين. 
ــد  واهم االقتراحات التي صدرت عن الورشة: اقامة مهرجان جماهيري خاص بقضية الالجئين ويؤك
ــن اوسـاط مجتمـع  على الثوابت، دعوة بديل لبذل المزيد من الجهود على صعيد نشر المعلومات بي
ـات  الالجئين، تنسيق العمل بين مؤسسات مجتمع الالجئين والقيادة السياسية، وعقد سلسلة من االجتماع
ــراز  مع المؤسسات، االشخاص والمبادرات ذات العالقة بالالجئين في منطقة نابلس لفحص امكانية اب

لجنة موحدة من هذه المؤسسات على مستوى مدينة نابلس والمخيمات المحيطة بها. 
 
 

تم توزيع حوالي 0002 ملف معلوماتي وحوالي 062 نسخة من افالم بديل الوثائقيــة فـي اوسـاط 
مجتمع الالجئين في فلسطين (الضفة الغربية، قطاع غزة، فلسطين48). 

 
ــع محطـات التلفـزة  كما قام بديل وبالتعاون مع الشركاء المجتمعيين بانتاج مشروعين اعالميين م

والراديو المحلي، وصلت لحوالي 40,000 مشاهد فلسطيني. 
 

المسلسل االذاعي "ناطرين عودة" من خالل "راديو بيت لحم 0002 "والذي انطلق عام 0002 وتم استئنافه 
على حلقات اسبوعية منذ كانون ثاني 2001. وبلغ عدد المشاهدين في منطقة بيت لحم حوالي 20,000  

معظمهم من جيل الشباب. 
 

مشروع التلفزيون: ذكرى النكبة 1002 بالتعاون مع صحفيين محليين وتلفزيون الرعــاة- بيـت لحـم 
واالمل - الخليل، تم انتاج مواد تلفزيونية متعددة تضمنت بصورة اساسية: 

. شعارات تكثف وضع الالجئين ومطالبهم وتم بثها على مدار عشرة ايام قبل 2001/5/15 عــبر ثـالث 

عشرة محطة تلفزيونية محلية (خاصة) في الضفة الغربية. 
ــات الالجئيـن:  . سلسلة مكونة من حلقات فيديو بعنوان "شوك الصبار" وتوضح طبيعة الحياة في مخيم

ــة جنـوب الضفـة  الدهيشة، عايدة، العزة (بيت جبرين) ، العروب والفوار وجميعها واقعة في منطق
الغربية.  



19

ــتوديو ومشـاركة  . برنامج "الموجة المفتوحة" (حي ومباشر) خالل خمسة ايام بوجود ضيوف في األس

المشاهدين بواسطة الهاتف وتناولت ماضي، حاضر ومستقبل قضية الالجئين الفلسطينيين وقد تمكن هذا 
البرنامج من اجراء لقاءات فريد في االوساط الفلسطينية، ومع مجموعة من الفنانين والسياســيين فـي 
ــان  لبنان، االردن ومصر. وقد تم تنظيم هذا البرنامج من قبل بديل وتلفزيون الرعاة وبالتعاون مع لج
ــباب االجتماعيـة فـي مخيمـات  الخدمات الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، اتحاد مراكز الش
الالجئين في فلسطين واتحاد مراكز النشاطات النسوية في مخيمات الضفة الغربية وجمعية الدفاع عـن 

المهجرين في منطقة 48 علما بان بث الرعاة يتابعه ما يزيد على 40000 مشاهد في الضفة الغربية. 
 

ــها  رحالت بديل التثقيفية الى القرى والمدن االصلية لالجئين داخل فلسطين التاريخية والتي تم وضع
ــها  كنقطة جوهرية في برنامج بديل للعام 2001، إال ان األوضاع الحالية وسياسة الحصار التي يفرض

االحتالل على المناطق حالت دون تنفيذ هذا البرنامج. 
 

ii) التعليم والتدريب وتنمية قدرات المجتمع: 

ـة  نتيجة لتوفر الدافعية واالستعداد لدى العاملين والمتطوعين، تمكن بديل من تقديم تسعة دورات تدريبي
في النصف االول من العام: 

ــي  •  ستة دورات (غير رسمية) للتقوية باللغة اإلنجليزية وهدفت الى تطوير قدرات المشاركين ف

ــه التالميـذ فـي المدرسـة وكـان  مجال المحادثة والتعبير الشفوي وذلك باالعتماد على ما تعلم
ــهيدة امـل مـدة  المشاركين من االطفال في مخيم عايدة (المعلم: لمى الهبل، وبمشاركة مركز الش
ـة  الدورة 19 ساعة من 2/2- 3/16 /2001 ثالثة دورات تدريبة لالطفال- مخيم عايدة بمشاركة فرق

مسرح الرواد، المعلم: (لمى الهبل) 6/18- 8/31. 
 

•  دورة مبتدئة ومتقدمة للنساء والفتيات وباستخدام المواد الخاصة بحق العودة وبالتعاون مع اتحاد 

مراكز النشاطات النسوية في المخيمات تم عقد الدورة في مخيم االمعري/ رام اهللا والمعلم: مــارين 
زريفي.  

المستفيدون من هذه الدورات: 69 طفال و 82 امراة وفتاة. 
 

•  دورات لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي): تم تنفيذ هذه الدورة في مقر بديل وقــام بـالتدريس 

االستاذ "اسعد ابو سرور" (معلم مدرسي ذو خبرة) وذلك بين 3 آذار وحتى 1 أيار2001 وشارك بها 
11 طالبا وطالبة من طلبة التوجيهي. 
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•  تدريب على استخدام الحاسوب: دورتين لالطفال في مخيم عايدة، المــدرب: هشـام زريفـي، 

وبالتعاون مع مسرح الرواد لالطفال 6/18 الى 2001/8/15 استفاد منها 25 طفال مشاركاً. 
 

iii) دعم واسناد المبادرات الشعبية: 

ـن  بناء على التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة اصدقاء بديل قام مركز بديل بتزويد اكثر م
ــي داخـل  80 مؤسسة وفعالية شعبية تخدم قطاع كبير من الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وف

اراضي 48، بادوات مكتبية، متطوعين، مواد عينية ومساعدة مالية كمساهمة في التخطيط والتوعيــة 
الشعبية. تم اختيار المبادرات بناء على فاعلية الحدث والنشاط ودوره فــي اسـناد حقـوق الالجئيـن 
ــدة) لتفعيـل النشـاطات المجتمعيـة.  الفلسطينيين و/او على الحاجة الملحة لتقديم مساعدة (لمرة واح

باالضافة الى ذلك ساهم بديل وفق االمكانيات المتوفرة لديه في خدمات االغاثة الطارئة.  
 

اسناد بديل للعمل الشعبي من اجل الدفاع عن حقوق الالجئين:  
 

ــة واالسـالمية/ بيـت لحـم،  مسيرة حق العودة، والتي تم تنظيمها من قبل لجنة الطواريء الوطني
2001/1/9. قدم بديل مواد اعالمية، مساعدة لوجستية، وتعميم الدعوة جماهيريا والخبر على وســائل 

االعالم. 
 

مهرجان حق العودة، تم تنظيمه من قبل لجنة الطوارئ ومؤسسات الالجئين/ بيت لحم، وذلك في مخيم 
عايدة في 2001/1/13، قدم بديل مواد اعالمية، دعم لوجستي ومالي، اضافة الى تعميم الدعــوة علـى 

الجمهور وعلى وسائل االعالم. 
 

ــل فـي  "اسبوع العودة": والذي نظمه مكتب المؤسسات الوطنية في منطقة طوباس ولجنة أصدقاء بدي
ــى: معـارض صـور الالجئيـن  شمال الضفة الغربية، من 5-12 شباط 2001، واشتمل االسبوع عل

وانتفاضة االقصى، خيمة العودة/ مخيم الفارعة، مسيرة العودة في مخيم نور شمس. 
دعم واسناد نشاطات حق العودة 7 نيسان 1002 في فلسطين حيث قام بديل بدور التنسيق بين الخارج 
ــالي الـالزم  والمؤسسات الشعبية والوطنية في الداخل، وقدم المعلومات والمواد االعالمية والدعم الم

القامة  مهرجان حق العودة في الخليل ووفر تعميم منظم من المعلومات لوسائل االعالم. 
 

وقد انطلقت مهرجانات ومسيرات 7 نيسان الحياء الذكرى الـ 25 لمجزرة دير ياسين، وجميع المجازر 
ــم تنظيـم  التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني على يد العصابات الصهيونية وحكومات اسرائيل، وت
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مسيرات ومهرجان في ذلك اليوم في كل من نيويورك/ الواليات المتحدة، فــانكوز/ كنـدا، سـدني، 
ــل  ملبورن وبيرت/ استراليا، مدريد/ اسبانيا، امستردام/ هولندا، وعواصم اوروبية اخرى. ايضا في ك
ـهم  من اوساكا/ اليابان، ماليزيا وهونج كونج، وفي نفس اليوم مع جماهير الالجئين، مؤسساتهم ومؤيدي

في كل من االردن، سوريا، لبنان وفلسطين 67/ 1948. 
ــم  وبسبب الحصار العسكري االسرائيلي والقيود الشديدة على الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة ل
ــدث  يتمكن الفلسطينيون من عقد مهرجانات مركزية ومسيرات، ولهذا شارك الفلسطينيون في هذا الح
ــة وقطـاع  العالمي في نشاطات محلية على مستوى االولوية في مدينة الخليل ومخيمات الضفة الغربي
غزة، مسيرات اطفال، معارض صور عن النكبة وانتفاضة االقصــى، عـروض فنيـة ومسـرحية 

وفلكلورية، وندوات وجدل عام عن حق العودة الفلسطيني. 
 

عرض االفالم الوثائقية: (اطفال شاتيال، يوم الك يوم عليك): حيث نظم حوالي 23 عرض في مدارس 
ومؤسسات منطقتي بيت لحم والخليل. 

 
احياء ذكرى النكبة 35 :

ــطة والمبـادرات  قام بديل بتوفير مواد اعالمية، ملف حق العودة، صور وملصقات ودعم مالي لألنش
التالية: 

-برنامج احياء ذكرى النكبة 35 الذي نظمه مركز يافا الثقافي/ مخيم بالطة- نابلس. 
-مهرجان لالطفال نظمته جمعية الرفاه االجتماعي في مخيم الفارعة. 

-انطالق مسيرة من مخيم نور شمس الى مخيم طولكرم/ طولكرم، ومعرض صور "النكبة والالجئون" 
في مخيم طولكرم تم تنظيمه من قبل اللجان الشعبية ولجنة اصدقاء بديل. 

ــطيني فـي الخليـل  -النكبة- العودة: امسية ثقافية تم تنظيمها من قبل بديل ومركز فنون الطفل الفلس
وبرعاية وزارة الثقافة الفلسطينية. 

كما عملت بديل بواسطة التشبيك االلكتروني مع معظم مبادرات ولجان حق العودة فــي دول الشـتات 
وقامت بنشر وتعميم االخبار والمعلومات على وسائل االعالم، تبادل الرسائل، وحملة الرسال الرسائل 
والمذكرات للسكرتير العام لالمم المتحدة، االتحاد االوروبي والحكومات االوروبية. كما وشارك طـاقم 
بديل ومتطوعيه وأصدقاؤه في الندوات والنقاشات العامة حول موضوع النكبة وقضية الالجئين (قلقيليا 
5/10، نابلس 5/13، اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الوطني الفلسطيني بمقره في نابلس بعنــوان: 

ــي هيئـة  "مستقبل قضية الالجئين وحق العودة"، وتم تقديم عرض عن برنامج بديل لطلبة واعضاء ف
التدريس في جامعة النجاح الوطنية/ نابلس. 
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ـن  وقد نفذ الفلسطينيون ومن ضمنهم الالجئون والمهجرون في داخل فلسطين 8491، اسبوعا او اكثر م
ـة،  النشاطات غير المسبوقة على امتداد الوطن المحتل وفي الشتات في اطار احياء الذكرى الـ53 للنكب
تحت عنوان "النكبة- العودة" الحياء ذكرى تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني وتأكيدا على حقه المقدس 
ــن ايـار بالمسـيرات  في العودة واستعادة الحقوق ووصلت النشاطات الى اوجها في الخامس عشر م
ــادة  الجماهيرية الحاشدة، التي دعت اليها ونظمتها اللجنة الوطنية الحياء ذكرى النكبة والتي شكلتها قي
ــطيني  االنتفاضة (القوى الوطنية واالسالمية) وقد اكدت هذه النشاطات والمسيرات على االجماع الفلس
ـاعة 12:00  الشامل على حق العودة، تقرير المصير والدولة ذات السيادة والقدس عاصمة لها، ففي الس
ــدء ثـالث  ظهرا اعلنت مكبرات الصوت، اجراس الكنائس ومآذن المساجد، وصافرات االنذار عن ب
ـة  دقائق من الصمت احتراما واجالال لشهداء الشعب الفلسطيني الذين سقطوا شهداء على ايدي الصهاين
ـر  وقراءة سورة الفاتحة على ارواحهم. تم االستماع الى رئيس دولة فلسطين، رئيس م ت ف السيد ياس
ــها بشـكل  عرفات، ثم الى رسالة الشعب الفلسطيني التي تالها الشاعر الكبير محمود درويش، وتم بث

موحد من قبل جميع وسائل االعالم الفلسطينية المرئية والمسموعة. 
 

ــن برنـامج النشـاطات  احياء ذكرى مذبحة صبرا وشاتيال عام 2891( 61-9/71 :)ساهم بديل ضم
الفعاليات التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية واإلسالمية في منطقة بيت لحم، ومن ضمنها "الرسم علـى 

الجدران" وصفا لتاريخ فلسطين بالتعاون مع مسرح الرواد في مخيم عايدة. 
 

التصريحات واالحتجاجات الشعبية ضد أي مقايضة لحق العودة: قام مركز بديل في أكتوبر 1002 وفي 
ــطينيين بعـد  ظل التحرك اإلعالمي اإلسرائيلي والدولي غير المسبوق ضد حق عودة الالجئين الفلس
ــر عـدد كبـير مـن  تصريحات د.سري نسيبة (مسؤول ملف القدس في م.ت.ف) بالمساهمة في نش
ــات سياسـية مختلفـة مناهضـة لـهذه  العرائض الصادرة عن مؤسسات مجتمع الالجئين ومجموع

التصريحات.  
 

دعم مؤسسات مجتمع الالجئين (البنية التحتية والخدمات):  
 

مساهمات عينية: تمثلت في استخدام اجهزة بديل المكتبية، القرطاسية، ماكنة التصوير والطباعة، مواد 
للرسم والتلوين، دفاتر وكراسات…الخ لما يزيد عن 35 مؤسسة شعبية فلسطينية بما في ذلــك لجنـة 
ــم الجلـزون، نـادي  المتابعة التي تشكلت في مخيمات جنوب الضفة الغربية، اللجنة الشعبية في مخي
ــايدة) االساسـية، المخيمـات  األسير الفلسطيني، اتحاد العمال الفلسطيني، مدرسة ذكور بيت جاال (ع
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الصيفية لألطفال، والبرامج المختلفة التي تم تنظيمها من قبل المؤسسات المجتمعية في المخيمات خالل 
العطلة الصيفية. 

  
ــة/مخيـم  مساهمة مالية: مركز الجئ/مخيم عايدة (شراء ادوات رياضية)، جمعية الرعاية االجتماعي
الفارعة (مهرجان لالطفال)، مدرسة بنات عايدة االساسية/مخيم عايدة (تجهيز فرقة الدبكة)، مركز يافا 
ـفوي)،  الثقافي (مواد مدرسية لالطفال االيتام)، مؤسسة العنقاء/الخليل (اصدار كتاب خاص بالتاريخ الش

مركز يافا الثقافي (تجهيز وتدريب فرقة عائدون). 
 

الدعم الطارئ: 
تم تنظيم سلسلة ايام عمل طبية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين واماكن تواجدهم: 

 - مخيم الدهيشة ومنطقة الدوحة لالجئين/ بيت لحم يوم 2001/2/23 وتم تقديم العالج الى 230 منتفع. 

 - مخيم عايدة والعزة (بيت جبرين) لالجئين/بيت لحم يوم 2001/3/9 وتم تقديم العالج الى 170 منتفع. 

 - مخيم الفوار لالجئين/الخليل يوم 2001/8/13 وتم تقديم العالج الى 250 منتفع. 

 - مخيم العروب لالجئين/الخليل يوم 2001/8/24 وتم تقديم العالج الى 135 منتفع. 

 - مخيم الفارعة لالجئين/نابلس يوم 2001/8/26 وتم تقديم العالج الى 160 منتفع. 
 

تم تنفيذ هذا النشاط بالتعاون مع جمعية اإلحسان الخيرية/بيت لحم واتحاد لجان العمل الصحي لتزويدنا 
بالفريق الطبي من أطباء أخصائيين.  

االيام الطبية تم تنسيقها وتنظيمها في المخيمات من قبل المؤسسات الشعبية لالجئين الفلسطينيين في كل 
ــار السـن والحـاالت  مخيم وقد تلقى العالج حوالي 1150 مريضا معظمهم من االطفال والنساء وكب

الخاصة الذين ال يستطيعون الحصول على العالج في مكان آخر.  
 

ــايدة والعـزة  مساهمات بديل العينية والنقدية التي تم تقديمها اثناء االجتياح االسرائيلي للمخيمي ع
ــم  لالجئين: ساهم بديل في الجهود الشعبية الطارئة اثناء االجتياح عبر العناية بالضحايا المدنيين، تقدي
ــواد  البطانيات والمالبس للعائالت التي أجبرت على الرحيل بعد تعرض منازلهم للقصف والتدمير، م

غذائية، وأدوية للجرحى واألطفال.  
 

1 2.شبكات العمل اإلقليمية والدولية للدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين: 
ـق  تمكن بديل من تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد التعاون الدولي واإلقليمي خاصة مع تشكيل ائتالف ح
العودة (مجموعات من فلسطين، لبنان، سوريا، االردن، شمال امريكا واوروبا) المشاركين في ورشــة 
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ـع  عمل بديل االستراتيجية االولى والثانية (قبرص2000، وبروكسل 2001). وتطوير عالقات التعاون م
مؤسسات اهلية دولية وعربية، وفي ظل هذه الجهود قام بديل بالنشاطات التالية في العام 2001: 

. تعميم مطبوعات بديل بين شبكة عمل الشركاء 

ـحنها  قام بديل في العام 1002 بنشر حوالي 0001 نسخة من الملف المعلوماتي/حق العودة عن طريق ش
ــير  الى اعضاء شبكة حق العودة في االردن، سوريا، لبنان، اوروبا، كندا وامريكا، باالضافة الى توف
مواد معلوماتية عبر توزيعها يوميا من خالل االنترنت (قائمة شركاء بديل/حملة الالجئين، حوالي 400 

مشترك/افراد ومؤسسات مختلفة عبر العالم). 
 

. التنسيق والتشبيك المحلي والدولي في مجال الدفاع عن حقوق الالجئين: 

ــرى  •  مشاركة بديل في مؤتمر "مستقبل الالجئين الفلسطينيين في ظل التسوية الراهنة" والذي ج

ــرب. بيـن 12-10  تنظيمه من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان وانعقد في الرباط/ المغ
شباط 2001. وصدر عن المؤتمر "اعالن الرباط" الذي حث الحكومات العربية واالوروبية للعمل من 
ــى تقديـم  اجل حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين وفقا لقرار االمم المتحدة رقم 194 ودعى ال
ـه،  الدعم المالي لالونروا والمؤسسات االهلية الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية. وفي توصيات
دعى المؤتمر مؤسسة بديل لالستمرار في دورها في عملية التنسيق وانتاج المعلومات وتعميمها من 

اجل حقوق الالجئين. 
•  قام بديل بعقد ورشات عمل وندوات حول حق العودة في اطار فعاليات "اسبوع الثقافة والهويـة 

ــي  الفلسطينية" الذي نظم في سويسرا 1-7 آذار 2001، من قبل مؤسسة سنابل الفلسطينية االهلية ف
لوزان وتم تنسيق اجتماعات ولقاءات مع الجمعية السويسرية لحقوق االنسان في فلسطين/ اسرائيل، 
ــدم  التضامن- البديل االجتماعي، مجلس الكنائس العالمي، ومركز حقوق السكن (COHRE) وهذا ق
ــامن فـي  دليال على اهتمامات وتوجهات جديدة في اوساط مجتمع حقوق االنسان ومؤسسات التض
سويسرا، مع وجود نشطاء يهود تقدميين ومنظمات مسيحية من اجل ايجاد حــل عـادل لقضيـة 
الالجئين الفلسطينيين. وبشكل عام تمخض عن هذه االجتماعات تشكيل عالقة تعــاون بيـن بديـل 
ومركز حقوق السكن ووضع حجر االساس لعقد سلسلة ورشات عمل ولقاءات حول موضوع حــق 
عودة الالجئين الفلسطينيين من قبل ملتقى حقوق االنسان في فلسطين/اسرائيل في ديسمبر/كــانون 

اول 2001 (انظر الى اسفل الصفحة). 
•  المؤتمر العالمي الثاني ضد العنصرية، دوربان (8/27-2001/9/7): لعب بديل دورا فاعال فـي 

كافة مراحل المؤتمر، الذي اصبح احد اهم احداث العام 2001 للمؤسسات االهلية العاملة في مجـال 
ـاهمة  الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين. حيث قام بديل في المراحل التحضيرية للمؤتمر بالمس
ــات االهليـة العربيـة ومسـودة  في صياغة ورقة المؤسسات الفلسطينية االهلية ومسودة المؤسس
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المؤسسات االهلية الدولية التي صدرت من جنيف، وايضا في صياغة شعار مشــترك للمؤسسـات 
ــر  االهلية العربية والفلسطينية المشاركة تحت عنوان "لتتوقف النكبة المستمرة". وشارك في المؤتم
ــات  ثالثة افراد من بديل تمكنوا من المساهمة االيجابية على عملية الصياغة النهائية لورقة المؤسس
ـل دور  االهلية، والمشاركة في شبكات عمل مع مؤسسات اهلية، احزاب وجهات رسمية بهدف تفعي
ـي  هذه الجهات في مسيرات التضامن الفلسطينية (حيث شارك حوالي خمسين-ثمانين الف شخص ف
المسيرة الرئيسية) وكذلك من اجل طرح مسالة الالجئين الفلسطينيين في ورشات العمل المختلفة.  

ــة  واثناء فترة عقد المؤتمر قام بديل بنشر حوالي 061 ملف معلوماتي/حق العودة وحوالي 0051 بطاق
ــم تقديـم هـذه  وملصق، وخالل المؤتمر ايضا تم عرض خرائط تمثل سياسة تهجير الفلسطينيين، وت
الخرائط الحقا الى شبكة العمل االعالمية في جنوب افريقيا حتى يتمكن الجميع من االطالع عليها. كما 
قام العاملين في مركز بديل/بيت لحم بتوزيع النشرات اليومية الدورية الصادرة عن المنظمات االهليـة 

العربية في دروبان عبر االنترنت. 
ــات االهليـة  كما قام بديل بالمشاركة في جلسات المتابعة التي تم تنسيقها من قبل شبكة عمل المؤسس
الفلسطينية في فلسطين، وفي التخطيط لحملة فلسطينية جديدة ضد التمييز العنصري بناء علــى خطـة 
عمل المؤسسات االهلية الصادرة عن المؤتمر، لكن هذه الجلسات واجهت العديــد مـن الصعوبـات 

وخاصة بعد احداث 11 سبتمبر/ايلول 2001 وتفاقم األوضاع في فلسطين. 
 

ــوق  •  سلسلة من ورشات العمل، الندوات واللقاءات: تم تنظيمها من قبل "الملتقى السويسري لحق

ــان  االنسان في فلسطين/اسرائيل" تحت عنوان حق عودة الفلسطينيين، حق اساس من حقوق االنس
ــارك  وعقدت هذه اللقاءات في بازل، بيرن، زيورخ، جنيف، ولوكرن بتاريخ 4-2001/12/11، وش
كل من مديرة بديل، واالستاذة سوزان اكرم/بروفيسور القانون الدولي في جامعــة بوسـطن/كليـة 
ــل لتـاريخ وقضيـة  القانون، ويائيل شتين/مديرة قسم االبحاث في بيتسيليم، حيث تم عرض مفص
ــي،  الالجئين الفلسطينيين، ووضع الفلسطينيين، حقوق الالجئين الفلسطينيين وقانون الالجئين الدول
ـاء  المنظور االسرائيلي لحق العودة امام مجموعات من نشطاء، خبراء، أكاديميين، صحفيين واعض
ــهودي فـي سويسـرا. (الملتقـى السويسـري لحقـوق االنسـان فـي  من المجتمع الليبرالي الي
فلسطين/اسرائيل يعمل كائتالف لمنظمة العفو الدولية/سويسرا، خدمات السالم المسيحية، الصحــة 
المركزية السويسرية في زيوريخ، االتحاد العالمي للكنائس، جمعية المهددين في سويسرا، الجمعيـة 
ــاء برلمـانيين لمناقشـة وضـع الالجئيـن  الفلسطينية السويسرية)، كما التقت المشاركات باعض
الفلسطينيين ووضع الالجئين في اوروبا في القانون الدولي الالجئيــن. وكـانت ردود البرلمـانيين 
ــي  المشاركين إيجابية فيما يتعلق بعقد مؤتمر قانوني في اوروبا حول وضع الالجئين الفلسطينيين ف
العام 2002. والتقى بديل مجموعة من ممثلي وزارة الخارجية السويسرية احد اكبر المساهمين فــي 
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ــي  توفير المساعدة االنسانية الى الالجئين الفلسطينيين، وبحث معهم نموذج االستناد على الحقوق ف
ظل البحث عن حلول لمسالة الالجئين الفلسطينيين. 

 
ــوض  عرائض بديل (مركز اإلعالم البديل) نداء موجه الى لجنة التحقيق الخاصة باألمم المتحدة وللمف
العام لحقوق اإلنسان (ماري روبنسون) وطالب هذا النداء بضرورة تدخل االمم المتحدة من اجل توفير 
ــة التحقيـق  الحماية الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وتقرير المصير. وتم تسليم هذا النداء الى لجن
الخاصة باالمم المتحدة في 16 شباط 2001، وعليه 52000 توقيع، والى الجلسة السابعة والخمسين للجنة 

حقوق االنسان في آذار 2001 ويحمل اكثر من 60000 توقيع. 
 

ــوق الالجئيـن الفلسـطينيين  المشاركة في المذكرات الصادرة عن شبكات عمل حق العودة حول حق
والحماية الدولية: كالرسالة المفتوحة الموجهة الى جلسة القمة العربية في عمان بتاريخ 27 اذار (تحمل 
تواقيع عشرة منظمات ناشطة في مجال حق العودة في فلسطين واالردن واوروبا وامريكا)، وبيان يوم 
ــوريا، فلسـطين  االرض الذي صدر عن احدى عشرة مؤسسة واتحاد في كل من لبنان، واالردن وس
ــر مؤسسـة شـعبية  واوروبا وامريكا، في 30 آذار 2001. والبيان الشعبي الذي صدر عن تسعة عش

فلسطينية ضد تصريحات د.سري نسيبة في 20 نوفمبر 2001. 
 

. ورشة العمل االستراتيجية الثانية من اجل شبكة عمل حق العودة (ائتالف حق العودة): 

ـم  تمكن بديل وبنجاح من عقد ورشة العمل االستراتيجية الثانية في بروكسل 72-1002/11/03 .تم تنظي
ــاع  هذه الورشة بالتعاون مع منظمة اوكسفام بلجيكا للتضامن والمؤسسات العشرة المشاركة (لجنة الدف
ــطينيين،  عن حق العودة ومركز يافا الثقافي، اتحاد مراكز الشباب االجتماعي/مخيمات الالجئين الفلس
ــة العليـا للدفـاع عـن حـق العـودة/االردن،  جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين داخل 48، اللجن
عائدون/سوريا، عائدون/لبنان، ملتقى المؤسسات االهلية في لبنان/لبنان، ائتالف حق العودة في اوروبا، 

شبكة العودة/شمال امريكا، العودة/بريطانيا، ومركز بديل /فلسطين. 
ــي  قيم المشاركون خالل الورشة التي استمرت اربعة ايام االنجازات التي حققها ائتالف حق العودة ف
ــوا فـي  2000-2001، وناقشوا جدول وأولويات العمل في 2002، وطوروا خطة عمل مشتركة وبحث

ــول  ضرورة تنظيم لقاءات مع ممثلي منظمات حقوق االنسان والحركات التضامنية في اوروبا. وقام ب
بريتوار (المستشار القانوني لممثلية االمم المتحدة في البوسنة) احد المدعوين بتقديم مبــادئ واليـات 
وخبرات حول العودة واستعادة الحقوق في البوسنة، باالضافة الى اربعة اوراق أخرى تم طرحها خالل 

الورشة توضح األبعاد المستقبلية للنشاطات في مناطق مختلفة. 
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كما قام المشاركون بعقد جلسة تقيميه تخطيطية مع لجان التضامن األوروبية مع قضية فلسطين (التــي 
تمثل الحركات التضامنية االوروبية)، المؤسسة الفلسطينية البلجيكية، اللجنة الفلسطينية الفالمية، منظمة 
ــا ومنظمـة سـيماد، كمـا حضـر  اوكسفام للتضامن، شبكة المؤسسات االهلية الفلسطينية في فرنس
المشاركون اجتماع "يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني 29 نوفمبر، والذي تم فيه طــرح موضـوع 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وحق عودة الالجئين الفلسطينيين. 
 
 

انجازات ائتالف حق العودة: 
•  لقد اجمع المشاركون على ان لقاء قبرص ونشر بديل للمعلومات بشكل دوري قد ادى الى تفعيل 

ــي العـام 2001 الـى تطويـر  مبادرات حق العودة، وبشكل عام فقد ادى نجاح هذه المبادرات ف
ـد  استراتيجيات لوبي فاعلة مع الجهات السياسية خاصة في اوروبا وامريكا. وعلى صعيد اوروبا فق
تم عقد عدة مؤتمرات في الدنمارك، السويد، النرويج، المانيا وفرنسا بهدف تشكيل ائتالف واســع 
ــة  النطاق في اوروبا. احدى هذه المؤتمرات كان قد عقد في كوبنهاجن قبل وقت قصير من الورش
وقد تم فيه انتخاب لجنة الئتالف حق العودة في اوروبا، اما في السويد قامت حوالي 18 مؤسســة 

فلسطينية بتشكيل ائتالف جديد لتمثل الجالية الفللسطينية هناك.  
•  في شمال امريكا ولندن: لقد شكلت شبكة العودة منذ تاسيسها في ربيع عام 2000 مرجعا للهوية 

الفلسطينية لجيل الشباب الفلسطيني في شمال امريكا. وقد تم تقييم العمل بشكل إيجابي وخاصة على 
ـة  صعيد تقديم مساعدات انسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان والتعاون مع ملتقى المؤسسات األهلي

في لبنان. ويبلغ عدد اعضاء الشبكة حوالي 1,800 عضو ناشط.  
ــو  •  وتعتبر مشاركة ملتقى المؤسسات االهلية في لبنان في ائتالف حق العودة خطوة إيجابية نح

تفعيل نشاطات حق العودة الوطن العربي. 
•  وافق المشاركون على ضرورة اعادة تنظيم شبكة العودة الحالية بتسميتها "ائتالف حق العــودة" 

والذي يشمل اعضاء المؤسسات الحاليين. باالضافة الى دعوة مؤسسات اهليــة، لجـان، ومراكـز 
ــع المشـاركين علـى  اخرى فاعلة في موضوع حق العودة لالنضمام الى هذا االئتالف. كما اجم
ـن  ضرورة تفعيل وتطوير هذا االئتالف سواء على مستوى المجتمع الفلسطيني في الداخل او/و وع
طريق تشكيل شبكات عمل مع المؤسسات التضامنية المجموعات الفاعلة خارج المجتمع الفلسطيني، 
ــان  كما اكد المشاركون على ان المبادئ العامة لعودة الالجئين هي اساس عمل االئتالف (انظر البي
ــي عملـه  الختامي للورشة www.badil.org/campaign/principles.htm ). وعليه سيستمر بديل ف

كمنسق لعمل االئتالف في العام 2002.  
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2 .وحدة المصادر والمعلومات للدفاع عن حقوق المواطنة والالجئين الفلسطينيين 
 

الهدف الرئيسي لخطة بديل الثالثية ومشروع عمل العام 0002 
 

الهدف بعيد المدى: يشكل مشروع المصادر والمعلومات الخاص ببديل اداه هامة لخدمــة الحمـالت 
ــروع ببحـث  المعتمدة على المجتمع في الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين، حيث يقوم هذا المش
ــل رسـالته  ودراسة ومراقبة وتوثيق القضايا ذات الصلة بالمجتمع الفلسطيني المستفيد من بديل، وينق
ــرعية والقـانون  وصوته للمجتمع الدولي من اجل الوصول لحل عادل على أساس القرار 194، والش
الدوليين. ولهذا فان هذا المشروع ال يقوم على اساس اكاديمي او الهتمامات صحفية، بل يهدف اليجاد 
ــي العـودة والتعويـض واسـتعادة  المصادر التي تخدم تحقيق وتطبيق حقوق الالجئين الفلسطينيين ف

الحقوق. 
 

االهداف العملية: 
ــن حقـوق الالجئيـن  •  انتاج وتوفير المواد المعلوماتية المطلوبة لعمل حملة بديل في الدفاع ع

الفلسطينيين. 
•  تطوير قدرة بديل في توفير األبحاث االستراتيجية والمداخــالت المتخصصـة حـول حقـوق 

الالجئين الفلسطينيين.  
ــهور  •  نشر المعرفة ورفع سقف الوعي حول حقوق الالجئين الفلسطينيين لدى السياسيين والجم

الواسع داخل وخارج فلسطين. 
ــة الخاصـة بموضـوع حقـوق الالجئيـن  •  توثيق وجمع الوثائق الدولية، الفلسطينية والعربي

الفلسطينيين. 
ــص حـول  •  تطوير الخدمات المعلوماتية وتوفيرها للجهور المعني، وكذلك تطوير دليل متخص

استخدام هذه المصادر. 
 

النشاطات والمستفيدين منها: 
 

الخدمات اإلعالمية، البحثية والمعلوماتية 
 

( gro.lidab.www أيضا منشورة على المجلة اإللكترونية) أ. اإلصدارات المطبوعة
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-مجلة المجدل (باللغة اإلنجليزية، تقع بين 63-04 صفحة): تم اصدار المجلة بانتظام، في اذار/العدد9، 
ـاني  حزيران/العدد 10، ايلول/العدد 11، كانون اول/العدد 12 (تم طباعة العدد 12 وتوزيعه في كانون ث

 .(2002

عدد النسخ المطبوعة: 1 200,نسخة. 
التوزيع: 016 مشترك (بواسطة البريد)، 001 نسخة تحفظ لالرشفة، والنسخ المتبقية يتم توزيعها للزوار 

والمعنيين مجانا.  
 

مع بداية العام 1002، تم تطوير نشرة المجدل الفصلية لتصبح على شكل مجلة، مع تشــكيل مجلـس 
ــطين، لبنـان، سـوريا،  تحرير استشاري يتشكل من خبراء وناشطين في مجال حق العودة، من فلس
ــادة الطفيفـة  الكويت، اوروبا والواليات المتحدة. وذلك لضمان نوعية وجودة المحتويات. ونتيجة للزي
على التكلفة الحقيقية للمجدل بشكلها الجديد عن التكاليف السابقة، قام بديل بتقليل عدد النسخ التي توزع 
مجانا، واقتصار توفيرها على الشركاء والمؤسسات ذات الصلة بالعمل وبالتالي تقليص عدد المشتركين 

من 800 الى 610 مشترك.  
 

ملخصات بديل للمعلومات واألبحاث (بالعربية واالنجليزية): 
ــن الجـهود البحثيـة  بدأت سلسلة هذه النشرات بالصدور في العام 0002(االعداد من 1-6)، كجزء م
ــطينيين. وتـم  المبذولة للوصول الى نماذج ملموسة وشاملة من اجل الدفاع عن حقوق الالجئين الفلس
ــدر  إعداد وكتابة هذه الملخصات من قبل طاقم بديل البحثي والقانوني، الخبراء والمتطوعين. كما تص
هذه الملخصات باللغتين العربية واإلنجليزية وبحدود 24 صفحة إلتاحة الفرصــة للمـهتمين القـراء 

والناشطين لالطالع عليها بسهولة وبسرعة. 
إعادة طباعة الملخصات رقم 1 و 2 التي صدرت عام 0002 وبواقع 005 نسخة لكل منها  

ــج، منسـقة  ملخص رقم 8" الالجئون الفلسطينيون والقانون الدولي: تحليل القانون الدولي" (جيل بولين
الوحدة القانونية/ بديل، كانون ثاني 2001، 1000 نسخة). 

ــطينيين (تـيري  ملخص رقم 7 :المفوضية العليا لشؤون الالجئين والحل العادل لقضية الالجئين الفلس
ـبراء  رامبل، منسق وحدة المصادر/بديل، كانون ثاني 2001) وتم عرضها مسبقا على مجموعة من الخ

الفلسطينيين والدوليين الضافة المالحظات عليها قبل طباعتها.  
 

الملخصات التالية قيد االعداد: ملخص رقم 01"المهجرين/االطار القانوني، حقوق االطفال الالجئيــن، 
حقوق المرأة الالجئة، دراسة مقارنة حول العودة واستعادة الحقوق في البوسنة. 
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آلية التوزيع: يتم توزيع مجموعة من النسخ بواسطة البريد االلكتروني (قائمة الشركاء/حملة حقــوق 
ــا يتـم توزيـع نسـخ  الالجئين لحوالي 400 مشترك، قائمة اإلعالم العربي لحوالي 120 مشترك) كم

مطبوعة من خالل ملف حق العودة.  
 

نشرات بديل غير الدورية (بالعربية واإلنجليزية): 
 

ــداد بواقـع  بدأت سلسلة هذه النشرات بالصدور في تشرين ثاني من العام 0002 وتم اصدار ثالثة اع
ــالصدور  اربعة صفحات لكل عدد، وذلك بناء على الحاجة التي تطلبتها انتفاضة االقصى، واستمرت ب

في عام 2001 كما يلي: 
النشرة رقم 4 :بعنوان: حق العودة وما يعنيه خيار الالجئين. 

النشرة رقم 5 :تحليل الموقف اإلسرائيلي حول حق العودة لالجئين. 
النشرة رقم 6 :الحماية الدولية المطلوبة للمناطق التي يقطنها الالجئين.  

النشرة رقم 7 :المؤتمر الدولي لمكافحة العنصرية. 
النشرة رقم 8 :الالجئون الفلسطينيون وانتفاضة االقصى بعد مرور عام على انطالقتها. 

النشرة رقم 9 :حقوق الالجئين الفلسطينيين والحل على اساس دولتين. 
ـطينية  النشرة رقم 01 :مبادئ واليات الحل الدائم لقضية الالجئين الفلسطينيين، مع ملحق المواقف الفلس

واإلسرائيلية التي تم تقديمها في مفاوضات طابا. 
 

عدد النسخ المطبوعة: 1 000,نسخة من كل عدد. 
الية التوزيع: يتم توزيع مجموعة من النسخ بواسطة البريد االلكتروني (قائمة الشركاء/حملــة حقـوق 
ــا يتـم توزيـع نسـخ  الالجئين لحوالي 400 مشترك، قائمة االعالم العربي لحوالي 120 مشترك) كم

مطبوعة من خالل ملف حق العودة.  
 

ملف معلومات بديل/ حق العودة: (الطبعة الثالثة المنقحة، بالعربية واإلنجليزية)  
ـات  يحتوي الملف على مواد معلوماتية يصدرها بديل (الملخصات والنشرات الدورية، الخرائط والبطاق

.. الخ) في اطار الدفاع عن حقوق الالجئين ويتم توزيعه على الزوار والناشطين في مجال حق العودة.  
والمواد التالية تم اصدارها واضافتها للملف في العام 1002  :

ـخة،  •  دليل حملة الدفاع عن حق العودة (باإلنجليزية 500 نسخة، آذار 2001، بالعربية 2000 نس

حزيران 2001). 
•  تعريف (بر يشور) ببديل (بالعربية واإلنجليزية، 1000 نسخة، أيار 2001). 
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•  ملصقات/شعارات حق العودة (11 شعار/ 11 ألف نسخة، تم توزيعها بمناسبة إحيــاء الذكـرى 

الثالثة والخمسين للنكبة). 
 

أوراق بديل القانونية: (بالعربية واإلنجليزية) 
ــن الفلسـطينيين فـي  يقوم طاقم بديل القانوني بكتابة واعداد هذه االوراق بهدف تعزيز حقوق الالجئي
اوساط الخبراء وصانعي السياسة والمنظمات الدولية، وتتضمن تحليــال قانونيـا تفصيليـا للقضايـا 
ــدة القانونيـة للمركـز  الجوهرية لمسألة الالجئين الفلسطينيين مع توثيق المراجع، وتصدر عن الوح
باللغتين العربية واإلنجليزية (وتقع بين 50-80 صفحة)، وهي ايضا متوفرة على الصفحة اإللكترونيـة 

للمركز، كما يتم توزيعها على الشركاء والزوار في حال الطلب. 
في العام 1002 صدرت المواد القانونية التالية:  

 
ــي  الورقة القانونية رقم 1" :الالجئون الفلسطينيون عام 8491 وحق العودة الفردي/تحليل للقانون الدول
(جيل بولينج/منسقة الوحدة القانونية في بديل، 50 صفحة/كانون ثاني 2001/ 500 نسخة من كل لغة). 

 
تقرير بديل المقدم الى لجنة الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية التابعة لالمم المتحدة: 

ـوق   في تشرين ثاني 0002 وكمتابعة لالستنتاجات ومالحظات حول االنتهاكات اإلسرائيلية لميثاق الحق
ـة  االجتماعية، االقتصادية والثقافية التي صدرت في العام 1998 قام بديل باعداد واصدار نسخة مطبوع
عن التقرير حتى يتم توزيعها على نطاق واسع (بواقع 64 صفحة/كانون ثاني 500/2001 نسخة من كل 

لغة). 
 

تقرير بديل المقدم الى لجنة الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية التابعة لالمم المتحدة: 
"الخطوط االساسية" من اجل متابعة التوصيات الخاصة باسرائيل، (62 صفحة/نيسان 005/1002 نسخة 

من كل لغة). 
 
 
 

تقرير ورشة عمل بديل باللغة العربية: 
بناء على طلب المشاركين في شبكة حق العودة، قام بديل باصدار وتوزيع كتيب حول ورشات العمــل 

السنوية للمركز في العام 2001 كما يلي: 
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ــي تشـرين اول 0002(باللغـة  التقرير الخاص بورشة العمل االستراتيجية، التي انعقدت في قبرص ف
ــل وخـارج  العربية/1500 نسخة/حزيران 2001) وتم توزيع 1300 نسخة مطبوعة على الشركاء داخ

فلسطين. 
 

التقرير االداري والمالي السنوي لبديل، للعام 0002( حزيران 1002 :)
عدد النسخ المطبوعة: 052 نسخة باللغة االنجليزية، و057 نسخة باللغة العربية. 

ــركاء الدولييـن. وباللغـة  الية التوزيع: تم توزيع نسخ مطبوعة باللغة االنجليزية على الممولين، الش
العربية العضاء بديل في الجمعية العامة وأصدقاؤه ومن يطلبه وللشركاء المحليين واإلقليميين. 

 
ابحاث اضافية قيد االصدار (تم تاجيل اصدارها للعام 2002، بسبب التقيد بميزانية المطبوعات للعــام 

 :(2001

التقرير السنوي: وضع الالجئين الفلسطينيين في العام 1002 :مشروع جديد لبديل يهدف الــى تقديـم 
معلومات تفصيلية تحليلة لوضع الالجئين الفلسطينيين في اطار الحلول الدائمة (العودة، استعادة الحقوق 
والتعويض). وذلك لتعويض النقص او التناول المغلوط لحالة الالجئين الفلسطينيين في التقارير السنوية 

الخاصة بالالجئين والصادرة عن المنظمات والمؤسسات االهلية الدولية المختلفة. 
تقرير بحثي: دراسة مقارنة للمبادئ واالليات الدولية لتطبيق عــودة الالجئيـن واسـتعادة حقوقـهم 

وممتلكاتهم والتركيز على قضية مشابهة و/او قريبة من القضية الفلسطينية.  
خارطة العودة: يهدف هذا المشروع الى توضيح الحقائق واالرقام بصورة ملموسة باستخدام الخرائــط 
والكتابات التوضيحية اللية تطبيق حق عودة الالجئين الفلسطينيين والمهجرين الى ديارهم االصلية. وقد 
ــاكن االصليـة، القـرى والمـدن  بدأ البحث بتحضير الخرائط التي توضح من بين اشياء اخرى االم
ــرائيل،  والتجمعات السكانية االصلية لالجئين الفلسطينيين في عالقتها بالمناطق المعمورة حاليا في اس
اماكن تواجد الالجئين الفلسطينيين منذ النكبة وحتى اليوم، دراسة مقارنة الحد هذه القرى. وسـتتضمن 
ــطين،  ايضا الخرائط التاريخية (الخارطة االسرائيلية المحدثة آلخر خرائط االنتداب البريطاني في فلس
خارطة لجنة التوفيق الدولية التي توضح ملكية االراضي في فلسطين). وسيتم تصميم هذه الخرائط من 

قبل مهنيين متخصصين في هذا المجال. 
 

ب. المعلومات اإللكترونية:  
 

صفحة بديل اإللكترونية gro.lidab.www بالعربية واإلنجليزية: 
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ــم اجـراء  تم اعادة بناء صفحات بديل االلكترونية وتطويرها بشكل مهني جديد يسهل استخدامها، ويت
ــى والحمايـة  التحديث الالزم على الصفحات بشكل دوري، كما تم اضافة جزء جديد (انتفاضة االقص

الدولية، القانون الدولي واليات محاكمة مجرمي الحرب). 
عدد الزائرين منذ تشرين الثاني 9991 بلغ 13 الف زائر أي بمعدل 04 زائر يوميا.  

 
البيانات الصحفية لبديل: 

بين كانون ثاني-كانون اول 1002، قام بديل باصدار 76 بيان باللغة االنجليزية وتم توزيعها على 0021 
ــي  مشترك، و40 باللغة العربية تم توزيعها على 150 مشترك. وحوالي 40 قطعة/خبر صحفي صدر ف
الصحافة الفلسطينية المحلية، باالضافة الى 20 مقابلة صحفية مع جهات اعالمية فلسطينية واســرائيلية 

ودولية(BBC, ABC، راديو النمسا…الخ) عبر الهاتف او من خالل زيارة المقر.  
 

طوير دور وفاعلية األبحاث والمعلومات التي يصدرها المركز: 
 

استشارة الخبراء: 
قام طاقم المشروع في أيار 1002، بعقد سلسلة اجتماعات مع الخبراء والمهنيين العاملين في منظمــات 
ــاني 2001 مـن تطويـر العالقـات  دولية ووكاالت األمم المتحدة في جنيف، كما تمكن في كانون ث

االستشارية مع دوائر م.ت.ف ذات الصلة. (لمزيد من التفاصيل انظر الى المشروع القانوني) 
 

مساهمة بديل في المؤتمرات، حلقات النقاش والمطبوعات: 
ــر مقـترح"،  •  "مبادئ، عقبات وآليات للحل الدائم لقضية الالجئين: مراجعة لبحث موجود، وآخ

ــة- اقتصاديـة  تيري رامبل، وتم تقديمه في ورشة عمل حول "العودة الفلسطينية: مداخل اجتماعي
وثقافية"، تم تنظيمها من قبل مؤسسة "شمل" رام اهللا 12-14 حزيران 2001. 

ــد جـرادات  •  مساهمة (مسالة الالجئين الفلسطينيين: وضرورة توفير مدخل دولي جديد) انجري

ــن مؤتمـر  جاسنر/مديرة مركز بديل وصدر في كتاب تحت عنوان صراع الحرية في فلسطين م
ــة-  مدريد الى انتفاضة االقصى، باللغة االلمانية، الناشر: د. فرتز ادلنجر/ جمعية العالقات (العربي

النمساوية) عام 2001.  
ــى الفكـري العربـي/ القـدس، ("الحقـوق  •  مقالة لمجلة "شؤون تنموية" والتي يصدرها الملتق

ـرادات  الفلسطينية، انتفاضة االقصى ولجان التحقيق الدولية: استعراض ومالحظات نقدية" انجريد ج
جاسنر حزيران 2001). 
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ـان/اب- •  ورقة المؤسسات االهلية الفلسطينية المقدمة الى المؤتمر العالمي ضد العنصرية، دورب

ايلول 2001. 
ــذل  •  الالجئون الفلسطينيون: مستثنيون من النظام الدولي لحماية حقوق الالجئين، والحاجة الى ب

ــة الالجئيـن  الوكاالت المختلفة المزيد من الجهود من اجل مالئمة قانون الالجئين الدولي مع قضي
ــتقبل الـهجرة والتـهجير،  الفلسطينيين، مذكرة قام بديل بتقديمها الى جلسة االستماع الخاصة بمس
هولندا/الهاي 14-2001/9/15. و الى المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لالمم المتحــدة فـي 

االجتماع التحضيري للمؤسسات االهلية في جنيف/سويسرا 2001/12/26-24. 
 
 
 
 
 
 

التوثيــــــق: 
 

تطور المكتبة واألرشيف: 
 

ــي 03 كتـاب  في بداية العام 002 1قام بديل بتطوير مصادر ومحتويات المكتبة حيث تم إضافة حوال
ــص  ونشرة جديدة، لكن هذا العملية لم تستكمل في النصف الثاني من العام وذلك بسبب إجراءات التقلي
ــم  على الميزانية التي قام بديل بتطبيقها في حزيران من العام نفسه. كما ان التطوير المنتظم للمكتبة ل
يبدأ بصورة جدية بسبب ضغط العمل لدى طاقم البحث في بديل من جهة، وبروز الحاجة الى مســاعد 

مكتبي متخصص في مجال حفظ وصيانة وتطوير المكاتب من جهة أخرى.  
 

توثيق التاريخ الشفوي: 
 

ــجيل الخاصـة بمشـروع  حالت أوضاع عدم االستقرار في المنطقة دون متابعة عملية التوثيق والتس
التاريخ الشفوي لبديل، وكمتابعة للمشروع سيقوم بديل في العام 2002 ببناء قسم خاص بالتاريخ الشفوي 

على الصفحة اإللكترونية يتضمن أيضا المقابالت الخمسين التي تم إعدادها في السابق.  
 

إعادة تشكيل قرية فلسطينية: لوبيا (قضاء طبريا) 
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ــل عـام 8491،  يهدف هذا المشروع إلى إجراء توثيق شامل وتفصيلي لحياة قرية لوبيا الفلسطينية قب
ــو بـاحث  وعمليات تهجير مواطني القرية وحياتهم في المنافي. هذا البحث قام د. محمود عيسى (وه

فلسطيني يعيش في المنفى) بتجميعه على مدى سنوات عديدة.  
ويحتوي هذا التوثيق على حوالي 007 مقابلة في التاريخ الشفوي، صور، ووثائق، تشكل اكثر من 0051 

صفحة وسيتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتي:  
ـة  المرحلة األولى: إصدار تقرير ملخص يتضمن صور ووثائق ومكون من 002 صفحة باللغتين العربي
ـي  واإلنجليزية: هذا الملخص قام الباحث الدكتور محمود عيسى بأعداده وسيتم نشره باللغة الدنمركية ف
كوبنهاجن، اما بديل فقام في العام 2001 باعداد هذا التقرير الملخص باللغتين العربية واإلنجليزية، ولكن 

األزمة المالية حالت دون إصداره في نفس العام وسيتم اصداره بالتالي في العام 2002. 
المرحلة الثانية: إصدار الوثائق اإلضافية والتي تتضمن المقابالت، الصور والتوثيق على شكل مجلدين 

إضافيين بالعربية واإلنجليزية.  
 

المساعدة والخدمات في مجال المعلومات واإلعالم: 
 

استلم بديل مئات من الطلبات لتلقي المعلومات عبر اإلنترنت، كما قدم بديل المساعدة للزوار البــاحثين 
والمؤسسات األهلية الفلسطينية في تحديد مضمون عملها فيما يتعلق بموضوع الالجئيــن الفلسـطينيين 
ــن األطفـال  (حقوق الطفل الالجئ/القضية الفلسطينية: ملخص تم إعداده الى الحركة الدولية للدفاع ع
ـول  فرع فلسطين/اذار 2001) وبتسهيل مهمة لجان التحقيق الدولية، ولجنة تقصي الحقائق البريطانية ح
ــهيل  الالجئين الفلسطينيين الذين زاروا المنطقة في ايلول 2000، وكمتابعة قام بديل في اذار 2001بتس
ــطينيين، وكذلـك قـدم  اصدار تقرير مكون من 200 صفحة باللغة العربية حول خيار الالجئين الفلس

المساعدة المطلوبة في تحرير وترجمة ذات التقرير ومواده الى اللغة العبرية. 
 
 



36

3 .الوحدة القانونية للدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين 
 

الهدف الرئيس لخطة بديل الثالثية ومشروع عمل العام 1002 
 

ـن  الهدف بعيد المدى: الوحدة القانونية في بديل تقوم بتوفير دعم مهني قانوني لحملة بديل المجتمعية م
ــة حـق  اجل الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين بهدف تعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين وخاص
ــدول  العودة واستعادة الحقوق (وفقا لقرار الجمعية العامة التابعة لالمم المتحدة 194) ووضعها على ج

اعمال هيئات حقوق االنسان الدولية واالقليمية. 
 

االهداف العملية: 
ـهم   - احراز تقدم في توفير دعم هيئات حقوق االنسان الدولية واالقليمية لحقوق الالجئين الفلسطينيين وحق

ـير  في العودة واستعادة الحقوق وذلك عبر بيانات المحاكم، تقصي الحقائق والتقارير للتمكن من التحض
لتقارير واوراق عمل حول اوضاع الالجئين الفلسطينيين. 

 
ــا للقـانون والمعـايير   - العمل على توفير الحماية الدولية الى جانب المساعدة لالجئين الفلسطينيين وفق

الدولية المطبقة على مجموعات اخرى من الالجئين في العالم، بهدف ضمان احــترام حـق العـودة 
واستعادة الحقوق في اطار أي حلول مستقبلية للصراع العربي/الفلسطيني- اإلسرائيلي. 

 
النشاطات والمستفيدين منها: 

ــها فـي  تم تركيز الجهود الرئيسية لهذا المشروع (كونه جديدا في برنامج بديل اذ باشرت الوحدة عمل
ــهيئات الدوليـة ذات  كانون ثاني 2001) على استكشاف وسائل الدفاع القانونية واليات الضغط على ال
العالقة (وكاالت االمم المتحدة، والمفوضية العليا لحقوق االنسان التابعة لالمم المتحدة). وعلى تطويـر 
شبكات العمل والتعاون مع المؤسسات االهلية الفلسطينية والدولية، وشركاء بديل الفاعلين في مجــال 

الدفاع عن حق العودة. 
بعد عام من بذل الجهود الرامية الى الضغط على هيئات حقوق االنسان التابعة لالمم المتحدة والتخطيط 
ــبر  مع الوكاالت الدولية التابعة لها اصبح من الواضح ان تطوير ومساندة هذه الجهود يجب ان يتم ع
ـى  توظيف مساعد منسق لبديل في جنيف. وعليه قام بديل في تشرين االول 2001بتوجيه هذا المطلب ال
ــي جنيـف  العديد من الشركاء، وكمتابعة عقد في كانون اول 2001 اجتماع مع مركز حقوق السكن ف

لبحث تشكيل مشروع مشترك مع بديل للضغط على االمم المتحدة. 
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3 1.تقارير بديل المقدمة الى هيئات حقوق االنسان التابعة لالمم المتحدة:  
 

ــوق  مفوضية حقوق االنسان التابعة لالمم المتحدة (انتفاضة االقصى/االعتداءات االسرائيلية على حق
االنسان): 

ــدة: الالجئـون  تقرير بديل المقدم الى لجنة تقصي الحقائق/مفوضية حقوق االنسان التابعة لالمم المتح
ــذا التقريـر الـى لجنـة  الفلسطينيون وانتفاضة االقصى وتاثيرات نقص الحماية الدولية. تم تقديم ه
دوجارت-فالك-حسين في رام اهللا 2001/2/16، حيث تضمن التقرير معلومات ميدانية جمعها بديل حول 
ــهائي  األضرار التي تعرض لها مجتمع الالجئين في فلسطين. وتم تبني توصيات بديل في التقرير الن
للمفوضية وتقديمها الى الجلسة 57 لمفوضية حقوق االنسان التابعة لالمم المتحدة التي عقدت في جنيف( 

اذار-نيسان 2001). 
 

المذكرة التي تم تقديمها الى مفوضية حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة في جلستها 75: لم يتمكن بديل 
ــير  من إرسال وفد الى جنيف لحضور هذه الجلسة، وعليه تم تقديم مذكرة تتضمن الحاجة الملحة لتوف

الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين الى المؤسسات االهلية والمشاركين في 2001/3/13. 
 

التقرير المقدم الى لجنة الحقوق االجتماعية،االقتصادية والثقافية التابعة لالمم المتحدة  
حدد تقرير بديل الذي تم تقديمه الى اللجنة ثالثة انتهاكات اسرائيلية رئيسية لحقوق الالجئين الفلسطينيين 
ــة وفقـا الـى  (معوقات حق العودة، استعادة الحقوق وتقرير المصير) والتي تتمتع اصال بحماية دولي
ــن  معاهدة الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية، وقد ناقش التقرير انتهاك اسرائيل لحقوق الالجئي
الفلسطينيين والمهجرين االساسية (الممتلكات الخاصة، حقوق الملكية، حقوق الجنسية للبلــد االصلـي، 
ــن خمسـة مالييـن  تقرير المصير) يعتبر بمثابة انتهاك لما تنص عليه هذه المعاهدة وحرمان اكثر م

شخص من التمتع بحقوقهم االجتماعية، االقتصادية والثقافية. 
 

متابعة التقرير المقدم الى لجنة الحقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية التابعة لالمم المتحدة في جلستها 
ـالب  التي تم عقدها في نيسان-ايار 2001 "الوضع العام: متابعة العمل بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية" وط

بديل اللجنة بما يلي:  
 

ــود (11، 13، 25، 39) مـن   - تطوير مالحظاتها الصادرة في العام 1998 بشأن انتهاكات اسرائيل والبن

خالل تحديد االنتهاكات االسرائيلية للحقوق الثالثة "الجوهرية" االساسية لالجئين الفلسطينيين واعتبارها 
بمثابة انتهاك للمعاهدة الدولية.  
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 - اضافة تعديالت تلزم اسرائيل بتطبيق التزاماتها الدولية بموجب الميثاق وبــالتحديد مطالبـة اسـرائيل 

ــان فاعليـة  بتعديل/الغاء قانون الجنسية االسرائيلي لعام 1952 القائم على التمييز. وذلك من اجل ضم
تطبيق حق العودة،  واستعادة الحقوق لجميع الفلسطينيين الذين تم طردهم من المناطق الواقعة تحــت 
"السيادة االسرائيلية" وكذلك ابطال مفعول جميع القوانيــن االسـرائيلية (غـير القانونيـة) لمصـادرة 
االراضي، واتاحة المجال الستعادة االمالك الفلسطينية لمالكيها الحقيقيين، أي العودة واستعادة الحقـوق 
ـك  (األمالك). وكذلك انهاء االحتالل العسكري االسرائيلي لالراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وذل
كشرط ضروري لممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والمنصوص عليه في البند رقم 1 

من المعاهدة. 
 - استخدام آليات المعاهدة المذكورة، بهدف إعالم وكاالت االمم المتحــدة االخـرى وخاصـة المجلـس 

ــط  االقتصادي واالجتماعي ومفوضية حقوق االنسان باالنتهاكات االسرائيلية لجوهر المعاهدة، والضغ
على اجسام االمم المتحدة  نحو اتخاذ خطوات عملية من اجل توفير الحماية الدولية لحقوق الفلسطينيين 

المنصوص عليها في المعاهدة.  
 

 - الضغط على جلسة لجنة الحقوق االجتماعية االقتصادية والثقافية التي تم عقدها في نيسان-ايـار 2001 

(جنيف، 3-2001/5/5): بالرغم من كون هذه المشاركة االولى لبديل في جلسة اجسام االمم المتحدة، اال 
ــع المؤسسـات  ان النتائج كانت إيجابية ومشجعة، حيث تم تطوير وبناء عالقات عمل وتعاون بنائه م
االهلية الفلسطينية والدولية (CSCR، عدالة، Habitat، القانون). كما عملت جهود الضغط المشتركة مع 
اعضاء لجنة الحقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية الى التاثير على قرارات اللجان فيما يتعلق بمتابعة 
االنتهاكات االسرائيلية. وفي جلستها المنعقده في نيسان ايار، قررت اللجنة اتخاذ خطوتين عمليتيــن، 
ــص االداء  حيث قامت بارسال رسالة الى اسرائيل فحواها ان اللجنة ستعقد جلسة طارئة في آب لتفح
ـن  االسرائيلي، وكذلك دعت اللجنة (وهذا الول مرة في تاريخها) الى ضرورة التدخل الدولي العاجل م
ــا ضمـن  اجل حماية حقوق االنسان التي تتعرض لالنتهاكات االسرائيلية في المناطق الخاضعة دولي

سيطرتها (المناطق المحتلة عام 67 والقدس). 
 

محاولة الضغط على اعضاء لجنة الحقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية التابعة لألمم المتحــدة فـي 
ــانب  جلستها الطارئة لمتابعة االنتهاكات االسرائيلية (جنيف 2001/8/17): ادت الى انسحاب ممثل الج
ــة فشـلت فـي وضـع حـد  اإلسرائيلي من هذه الجلسة بعد حوار حاد مع اعضاء اللجنة. لكن اللجن
للممارسات اإلسرائيلية، كما لم تعير اللجنة اهتماما كافيا فيما يتعلق بالتهميش اإلســرائيلي المتواصـل 

لحق عودة الالجئين الفلسطينيين.  
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الضغط على مجلس الحقوق االجتماعية الثقافية التابع لالمم المتحدة: 
 

ــوق االقتصاديـة االجتماعيـة  رسالة بديل الموجهة الى المجلس: بهدف التاثير على دعوة لجنة الحق
ــة مـن 53  والثقافية السابقة لمجلس الحقوق االجتماعية الثقافية، في 2001/7/3 قدم بديل رسالة موقع
مؤسسة اهلية، شبكات عمل، اتحادات، ونشطاء فاعلين الى المجلس تدعو الى توفير الحماية الدوليــة 
ـن  للشعب الفلسطيني الخاضع لالحتالل االسرائيلي، وتؤكد على ضرورة ارسال بعثة لتقصي الحقائق م
ــدم بديـل طلـب  اجل تحديد األسباب الجذرية للصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي. وعلى صعيد اخر ق
الحصول على عضوية موقع "استشاري" في المجلس حتى يتمكن المركز من تفعيــل دوره والتـأثير 

مستقبال على المجلس.  
ـا  فشل 45 عضو خالل جلسة مجلس الحقوق االقتصادية واالجتماعية التابع لألمم المتحدة التي تم عقده
في نيويورك (2-2001/7/27) من تحديد الحماية المطلوبة، ولكنها صادقت على قيام مفوض خاص من 
ــه  مفوضية حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة بزيارة األراضي المحتلة، كما أصدرت قرار تدعو في
ــهم،  اسرائيل الى حماية حق عودة النساء واالطفال الفلسطينيين الالجئين الى ديارهم االصلية وممتلكات

لكن امريكا اوقفت مفعول هذا القرار بالفيتو. 
 

التقارير المقدمة الى المفوض الخاص لالمم المتحدة: 
 

نداء المؤسسات االهلية المشترك المقدم الى المفوض الخاص حول الحق في الغذاء: بناء علــى قـرار 
ــوق االنسـان  مشترك بين المؤسسات االهلية والشركاء الفاعلين في الجهود الضاغطه على هيئات حق
ــع مندوبـي  التابعة لالمم المتحدة، وكجزء من جهود بديل الهادفة الى تجميع الخبرات واليات العمل م
ــارة عاجلـة  االمم المتحدة، اخذ بديل على عاتقه االعداد والتحضير لنداء مشترك يدعو الى القيام بزي
للمنطقة من اجل بحث موضوع حقوق الغذاء في االراضي المحتلة عام 1967. وقد تم توقيع هذا النداء 

من قبل 12 مؤسسة اهلية فلسطينية، اسرائيلية ودولية وتم تقديمها في حزيران 2001.  
 

التقرير الذي تم تقديمه الى اللجنة التابعة لالمم المتحدة من اجل التحقيق في االنتهاكات اإلســرائيلية 
لحقوق الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة: 

 
ــى اللجنـة الخاصـة بـاالمم المتحـدة: الالجئـون الفلسـطينيون وانتفاضـة  تقرير بديل المقدم ال
ــم تقديـم هـذا  األقصى/االلتزامات القانونية لتوفير الحماية الدولية والعمل نحو إيجاد حلول ناجعة: ت
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التقرير الى اللجنة في عمان (تموز 2001) كجزء من الدالئل التي يتم تجميعها في تقرير اللجنة السنوي 
المقدم الى الجمعية العامة  لالمم المتحدة. 

 
ــطينيين: التشـبيك مـع  العمل على تشكيل آليات ضغط دولية من اجل حماية حقوق الالجئين الفلس

وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية و م.ت.ف 
 

في اول اجتماع غير رسمي بين بديل والمفوضية العليا لحقوق اإلنسان )RCHNU( /جنيف آذار 1002: 
ــة،  تم االتفاق على ان يقوم بديل وبالسرعة الممكنة بتحضير جدول اعمال عملية المتابعة مع المفوضي
ـها  وعليه تم اعداد مذكرة تتضمن اقتراحات وجدول اعمال بديل بالتعاون مع خبراء قانونيين وتم تقديم

الى االنروا والمفوضية.  
 

اجتماعات بديل االستكشافية مع المنظمات والهيئات الدولية (جنيف 5-01 /آذار 1002:) قام طاقم بديل 
ـن  القانوني، الباحثون، الخبيرة القانونية سوزان اكرم (جامعة بوسطن/كلية القانون) وخبراء قانونيون م
وحدة المفاوضات في م.ت.ف بعقد سلسلة من الجلسات االستشارية مع العديد من المنظمات (اللجنــة 
الدولية للصليب االحمر، مكتب المفوضية العليا لحقوق االنسان، المنظمة الدولية للهجرة، لجنة الشكاوى 
التابعة لالمم المتحدة، مجلس الكنائس العالمي) لبحث واستكشاف آليات ضغط فاعلة من اجــل دعـم 
وتعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين من قبل األمم المتحدة والهيئات الدولية المختلفة، كما تم بحث حدود 
ــتند  الصالحيات والدور الذي يمكن ان تلعبه هذه الهيئات والمنظمات في اطار البحث عن حل دائم يس
ــا تتعلـق بالعقبـات القانونيـة  على حقوق الالجئين الفلسطينيين وفقا لقرار 194، كما تم بحث قضاي

والسياسية المختلفة. 
 

عقد اول جلسة مع المفوضية العليا لحقوق االنسان (كجزء من اجتماعات بديل االستكشافية في جنيـف 
بتاريخ 2001/5/10): نتج عن هذا االجتماع قرار بضرورة التعاون من اجل تحقيق االهداف التالية:  

) تبادل المعلومات واالرقام حول الالجئين الفلسطينيين وخاصة في المناطق الموجودة خارج نطاق عمل 

الوكالة (االنروا). 
)  تحديد وتوضيح النقص في توفير حماية الالجئين الفلسطينيين واآلثار السلبية لهذا النقص على وضـع 

الالجئين. 
ـاالت  )  تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين من اجل العمل على تطوير نموذج متعدد المداخل مع الوك

والهيئات لتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة واستعادة الحقوق. 
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حلقة بحث دولية: مشكلة الالجئين الفلسطينيين، االلمان واليهود: قام بتنظيم هذه الحلقة مؤسسة فريدريخ 
ــة لوضـع  نومان وتم عقدها في استنبول بين 8-2001/11/10، قدم خاللها بديل خلفية قانونية تاريخي
ــة،  الالجئين الفلسطينيين، وبناء عليه قررت المؤسسة المنظمة للقاء إصدار األوراق المقدمة في الحلق

وايضا تنظيم جلسة متابعة حول حقوق الالجئين الفلسطينيين في العام 2002. 
ــدم بديـل  التخطيط االستراتيجي القانوني مع م.ت.ف والسلطة الفلسطينية: في تشرين االول 1002 ق
ــاون  مذكرة الى دائرة شؤون الالجئين ودائرة شؤون المفاوضات في م.ت.ف، ووزارة التخطيط والتع
ــهم.  الدولي، يوضح فيها المواضيع االساسية (المبادئ واآلليات) لتطبيق عودة الالجئين واستعادة حقوق
واول جلسة استشارية تم عقدها مع دائرة شؤون الالجئين في 2001/12/29 وعلى اثرها تم اعداد جدول 

اعمال مشترك للحوار. وسيتم متابعة هذه الجلسات مع م.ت.ف والسلطة الفلسطينية في العام 2002.  
 

تطوير االبحاث والمصادر القانونية 
 

االبحاث القانونية: 
 

ـي  البحث القانوني 1" :الالجئون الفلسطينيون وحق العودة الفردي/تحليل في القانون الدولي" تم اعداده ف
ــل وحـدة بديـل للمصـادر  حوالي 60 صفحة وطباعته وتوفيره باللغتين العربية واالنجليزية من قب

والمعلومات. 
 

ــن فـي  الورقة القانونية 2 :تحليل مطول للقانون الدولي وقرارات االمم المتحدة المتعلقة بحق الالجئي
استعادة حقوقهم.حيث بدا العمل على هذه الورقة في تشرين الثاني 2001 ويتم اصدارها في 2002. 

 
بحث قانوني حول مصادرة إسرائيل لألراضي الفلسطينية الخاصة (8491-1002)، ويتضمن البحــث 
نظرة عامة على القانون اإلسرائيلي، وثائق توضيحية، قرارات المحكمة االسرائيلية، ونقاش قــانوني 
حول القانون الدولي. وتم فحص اليات، القانون اإلسرائيلي وقرارات المحكمة الخاصة بالقضايا التي تم 
ــا علـى  اختيارها مع محاميين فلسطينيين في ربيع 2001. وبعد االطالع على الخيارات ومدى تأثيره
جانب حقوق االنسان في االمم المتحدة تبين لنا في هذه المرحلة الحاجة الملحة الى توظيف منسق يقوم 
باجراء بحث مكثف في االمم المتحدة، ونتيجة لذلك تم توقيف العمل على هذا المشروع حتى يتم تحقيق 

المتطلبات الالزمة للقيام بمثل هذا البحث.  
 

وجهات نظر، واستشارات ومعلومات قانونية: 
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تم تقديم استشارات ووجهات نظر قانونية (في حال الطلب) حول حقوق ووضع الالجئين الفلســطينيين 
ــة  في القانون الدولي ومعاهدات حقوق االنسان، باالضافة الى القوانين المعمول بها الى مؤسسات اهلي

دولية وفلسطينية، ونشطاء من الالجئين.  
 

مؤتمر دوربان، المساهمة في اعداد مسودة ورقة المؤسسات االهلية والتي تم تقديمها الى اللجنة الدولية 
للمؤسسات االهلية في حزيران تموز 2001. 

 
ــف  تم تقديم رسالة مفتوحة توضح تحليل ووجهات نظر بديل القانونية الى د. سري نسيبة، مسؤول مل
القدس في م.ت.ف (توضح العالقة بين الحقوق الفردية والجماعية) وايضا تم توجيــه رسـالة الـى 
سكرتير عام االمم المتحدة كوفي عنان، اعضاء من وكاالت وهيئات االمم المتحدة بمناسبة الذكرى 53 
ــالم  لصدور قرار 194 وتدعو الرسالة الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة 194، وتحقيق الس

العادل في الشرق االوسط. 
 

تطوير المصادر القانونية والمكتبية 
 

في بداية العام 2001 قام بديل بتطوير مصادر ومحتويات الوحدة القانونية ، حيث تم شــراء اجـهزة 
كمبيوتر، برامج وحوالي ؟؟؟ بين كتاب ونشرة للمكتبة، لكن هذا التطوير لم يستكمل في النصف الثاني 
من العام وذلك بسبب إجراءات التقليص على الميزانية التي قام بديل بتطبيقها في حزيران من العــام 
ــي  نفسه. كما ان التطوير المنتظم للمكتبة لم يبدأ بصورة جدية بسبب ضغط العمل لدى طاقم البحث ف
بديل من جهة، وبروز الحاجة الى مساعد مكتبي متخصص في مجال حفظ وصيانة وتطوير المكــاتب 

من جهة اخرى.  
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ثالثاً: تقييم: مركز بديل 2001-1999 
1. التطـــور المؤسســاتي 

ــة  في الفترة ما بين 1999-2001، تأسس مركز بديل بنجاح كمؤسسة مجتمعية مستقلة، وكمنظمة أهلي
ــاً، ومسـجلة لـدى وزارة  فلسطينية ذات جمعية عامة رسمية يرأسها مجلس إداري منتخب ديمقراطي
الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية. ضمن هذا السياق، عملت خطة عمل مركــز بديـل لألعـوام 
(1999-2001) على توفير إطار عمل مفيد يحدد أهداف التطور والنمو المؤسساتي وتخطيط الموازنات 
المالية -على الرغم من أن مركز بديل ابتدأ العام 2001 بعجز مالي مقداره 85 ألف دوالر أمريكي على 
ـض  بالميزانية المالية المقررة لذلك العام. النقص في التمويل، على أية حال، لم يتطلب إعادة اقتطاع بع
النشاطات البرامجية المقررة لنفس العام، حيث استطاع مركز بديل توظيف العديد مــن المسـاهمات 

المجتمعية والمساعدات التطوعية في تنفيذ هذه البرامج المقررة. 
2. التطــــور البرامجــي 

كانت خطة مركز بديل البرامجية للثالث سنوات األولى أقل فائدة مــن حيـث كونـها أداة للتخطيـط 
ــق  البرامجي. فلقد جاء تصميمها في الوقت الذي كان فيه مستوى إثارة الرأي العام والمعرفة فيما يتعل
ــى صعيـد المجتمعـات  بحقوق الالجئين الفلسطينيين أقل بكثير مما هو عليه في هذه األيام، وذلك عل
ــا كـانت االسـتراتيجيات  الفلسطينية/العربية، وكذلك مجتمعات حقوق اإلنسان والتضامن الدولية. كم
ـم  المتماسكة والضرورية لترويج حقوق الالجئين غائبة في أوساط المجتمع الفلسطيني وقيادته، وكذلك ل
ــذي  يتم تعريف أجندة العمل لحملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين. وفي ظل غياب التشبيك ال
ــة  من المفترض أن يوفّر الحوار والتنسيق، كانت مجتمعات الالجئين الفلسطينيين في فلسطين من جه
وفي دول الشتات من جهة أخرى معزولة ومهمشة، بتأثير عملية أوسلو السلمية، التي صممت من أجل 
ــاب حـق الالجئيـن  وضع تسوية سياسية تضع حدًا للصراع الفلسطيني/العربي-الصهيوني على حس
ــن  الفلسطينيين في العودة واستعادة الممتلكات والتعويض. إن سلسة من المؤتمرات الجماهيرية لالجئي
ــي عقـدت فـي  (في الضفة الغربية وقطاع غزة) وللفلسطينيين المهجرين في الداخل (إسرائيل)، والت
أواسط التسعينيات، اختتمت بتصميم جماهيري أكبر على حماية حقوقهم التي أقرها لهم قرار الجمعيــة 
ــة التوجيـه  العامة لألمم المتحدة رقم 194. ولكن في نفس الوقت، لم توفر هذه المؤتمرات الجماهيري
اإلستراتيجي واآلليات المطلوبة من أجل القيام بحملة مهنية فعالة وضغط جمــاهيري واسـع النطـاق 

لتحقيق األهداف المعلنة. 
 

ــدول أعمـال  وبمجرد إلقاء نظرة للوراء للسنوات الثالث الماضية، فيبدو انه من غير المفاجئ بأن ج
ـير  الحملة المعرفة في خطة عمل مركز بديل للثالث سنوات األولى قد كانت أكثر غموضاً ومعالمها غ
ــد اقـترحت  واضحة. حيث كانت الخطة -بناءًا على برامج ونشاطات مركز بديل في ذلك الوقت- ق
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التركيز على عدة جوانب من العمل (حقوق المواطنة في القدس والمناطق األخرى المحتلة عام 1967 / 
ــطينيين). ولقـد  المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية، المساعدات القانونية، وحقوق الالجئين الفلس
ــل  ساهمت العديد من العوامل في التطور السريع لبرامج ومشاريع مركز بديل، وكان من بينها العوام

الرئيسية التالية: 
♦ اإلبداع والصبر الذين أظهرهما شركاء مركز بديل من الخبراء والنشــطاء الجمـاهيريين، إلـى   
جانب طاقم العمل في المركز والذي شارك في توضيح وتعريف جدول أعمــال المركـز ليكـون 
منظمة أهلية بحثية مهنية من الدرجة األولى تدافع عن حقوق الالجئين الفلســطينيين وتقـدم هـذه 

خدماتها البحثية واإلعالمية لهم. 
♦  البدء بمفاوضات الحل الدائم بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العــام 1999، والتـي   
أدت إلى ارتفاع مستوى االهتمام الجماهيري الشعبي، وجذبت المزيد من اهتمام وســائل اإلعـالم 
حول قضية الالجئين، إلى جانب التطور المهني الملحوظ لدوائر منظمــة التحريـر الفلسـطينية 

المنخرطة في المفاوضات السياسية وشؤون الالجئين. 
♦ االندماج السريع لالجئين الفلسطينيين في دول الشتات في الشرق األوســط، أوروبـا، وأمريكـا   
الشمالية في الجهود التي عمل عليها مركز بديل في مجال التشبيك والحملة الدولية للدفــاع عـن 

حقوق الالجئين الفلسطينيين، والدعم القوي الذي أبداه العديد من الخبراء المستقلين بشكل منفرد. 
 

ـام 2000.  وبناءًا على ما قد سبق، فقد قام مركز بديل بتنمية خطته البرامجية 1999-2001 مع بداية الع
وتم تكييف برامج العام 2001 مع الحقائق الجديدة. وكان من نواتج هذا التكيف إغالق دائرة المساعدات 
القانونية لمركز بديل، إضافة مشروع بحث قانوني جديد، وتبسيط برامج المركز األخرى لتركّز علــى 
تعزيز قدرات المركز المهنية في مجال الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين (انظر: التقرير السنوي 

لمركز بديل 2000). 
ــت صـوب جـهوده  ومع نهاية العام 2001، انتهى مركز بديل من تحقيق معظم األهداف التي وضع
البحثية، المعلوماتية واإلعالمية، وفي مجال الدفاع عن حقوق الالجئين في األعوام 1999-2001. فــي 

العديد من الجوانب كانت اإلنجازات كبيرة وهائلة بحيث فاقت التوقعات التي وضعت مسبقاً.  
 

اإلنجازات: مشروع حملة مركز بديل للدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين 
 

ــابقة، االهتمـام العـام،  إثارة االهتمام وتعزيز مبادرات الالجئين: على مدار فترة الثالثة سنوات الس
والتعبئة الجماهيرية لحقوق الالجئين الفلسطينيين ازدادت بشكل مثير في أوساط المجتمع الفلســطيني 
ـم  المحلي بجميع قطاعاته ومؤسساته وبالتحديد في أوساط الالجئين. هذه التطور انعكس من خالل الدع
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والمؤازرة للتنظيم_المجتمعي، النقاشات المستمرة في اإلعالم الفلسطيني، ومواصلــة التـأكيد علـى 
اإلجماع الفلسطيني حول مركزيه قضية الالجئين الفلسطينيين وحقوق الالجئين الفردية (العودة، استعادة 
ـو  الممتلكات، والتعويضات) في سياق أية تسوية سياسية مستقبلية مع إسرائيل. وهناك مؤشر آخر، وه
حقيقة أن المناسبات التاريخية التي ترمز إلى تهجير الفلسطينيين وإبعادهم عن أرضهم، وعلــى وجـه 
ــطينية  الخصوص مناسبة "يوم النكبة" (15 أيار)، قد أصبحت محتويات دائمة على الئحة التقويم الفلس
"الرزمانة". إننا نعتبر أن جهود مركز بديل التي بذلت في مضمار إثارة الرأي العام ودعــم مبـادرات 

الالجئين الفلسطينيين قد ساهمت بنفسها في هذا التطور. 
 

ــان الحـوار  التشبيك بين مجتمعات الالجئين الفلسطينيين والحملة الدولية للدفاع عن حقوقهم: فبينما ك
والتنسيق في العام 1998 ما بين مجتمعات الالجئين المشتتة في فلسطين، األردن، لبنان، سوريا، أوروبا 
وأمريكا الشمالية غائباً عن جدول األعمال، أصبحت الجهود اإلستراتيجية واإلعالمية التي بذلت عــبر 
ـع  اإلنترنت، وكذلك اجتماعات التنسيق السنوي التي عمل على تنظيمها مركز بديل، جهود روتينية م
ـق  حلول العام 2001. وبينما كانت جهود التشبيك ونشر المعلومات وسيلة مفيدة لتحفيز وتنشيط شبكة ح
العودة لالجئين الفلسطينيين حول العالم، لم يكن باستطاعتها أن تكون دائمة وراسخة دون أن الحماسـة 
ــط الالجئيـن  ونفس التطوع التي أبدتها مئات من مبادرات حق العودة عقدت في تلك الفترة في أواس
الفلسطينيين في الشتات الفلسطيني. التطورات السياسية، باإلضافة إلى جهود إثارة الرأي العام والدفاع 
ــي االهتمـام بحقـوق الالجئيـن  عن حق الالجئين الفلسطينيين في العودة، أدت إلى زيادة كبيرة ف
ــاع السياسـات،  ومطالبهم في أوساط مجموعات التضامن وحقوق اإلنسان العالمية، والخبراء، صنّ

واإلعالم الدولي واإلسرائيلي. 
 

اإلنجازات: مشروع وحدة المصادر واإلعالم لمركز بديل 
 

ـودة  اإلنتاج/نشر أدوات حملة الدفاع عن حقوق الالجئين: اإلنتاج والتوزيع لألدوات اإلعالمية ذات الج
ـة)  العالية في وقتها المحدد (مثل الملف المعلوماتي/حق العودة، الصفحة اإللكترونية، والتقارير الصحفي
ـى  ساهمت بشكل فعال في نجاح حملة المركز للدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين، وهو ما أقره عل

نحو بين شركاء مركز بديل إقليمياً ودولياً في العام 2001. 
 

أبحاث إبداعية وتشبيك الخبراء: كانت مقدرة طاقم البحث في مركز بديل خالل فترة األعوام الثالثــة 
السابقة في ترجمة التوجهات العامة لمجتمع الالجئين إلى أجندة عمل راسخة للبحــث المـهني عـالي 
الجودة وحملة الدفاع عن حق العودة القائمة على أساس القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، سمحت 
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ــطيني مـن جهـة، تلقـي  لمركز بديل توفير كم هائل من المعطيات الجديدة التي أغنت النقاش الفلس
االحترام، اإلقرار، والدعم من أوساط الخبراء الفلسطينيين والدوليين لصالح حقوق الالجئين الفلسطينيين 

من جهة أخرى.  
 

اإلنجازات: مشروع الوحدة القانونية لمركز بديل 
 

بينما من السابق ألوانه تقييم إنجازات هذا المشروع بشكل متكامل، ليس هناك شك -بعد عمل الوحــدة 
لسنة كاملة- بأن التحليل القانوني المهني، التشبيك والضغط ضمن إطار نظام األمم المتحدة، قد عــزز 
من تأثير جهود مركز بديل اإلعالمية ضمن حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين. علــى أيـة 
ــن  حال، إن دوام واستمرارية الضغط ضمن أجهزة األمم المتحدة مطلوب لتعزيز التشبيك النظامي وم

أجل تنشيط قرارات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى. 
 
 

3. نحــو خطة عمل مركز بديل الثالثية (2004-2002) 
ــز  بناءًا على الخطة الثالثية المقترحة على الجمعية العامة لمركز بديل، ستركز برامج ومشاريع مرك

بديل على األولويات التالية في الفترة 2004-2002: 
 

حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين: 
ــة  ♦ تطوير مستوى التنسيق ما بين مبادرات المجتمع المحلي الخاصة بحق العودة؛ توسيع رقع  
ــدة للنقـاش  االنتساب (المبادرات النسوية، الالجئين من خارج المخيمات)؛ تطوير أدوات جدي
والتنسيق (مثل نشرات باللغة العربية، ترويج وتشجيع استعمال البريد اإللكتروني واإلنترنت). 
ــه عمليـة تنفيـذ عـودة  ♦ إطالق حملة نقاش جماهيري حول المبادئ واآلليات من أجل توجي  
ــات، وذلـك بـهدف تعزيـز اإلجمـاع الفلسـطيني  الالجئين، استعادة الممتلكات والتعويض

واستراتيجياته نحو الحل العادل المبني على إحقاق الحقوق في قضية الالجئين الفلسطينيين. 
♦ مواصلة العمل على الحوار المنظم، ومواصلة التعبئة في سبيل الحل المبني على إحقاق حقوق   
ـن  الالجئين في أوساط صناع القرار من الفلسطينيين والعرب والدوليين؛ تطوير حملة الدفاع ع
حقوق الالجئين واستقطاب الرأي العام في أوساط صنّاع القــرار مـن األوروبييـن(االتحـاد 

األوروبي والحكومات). 
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ــرائيلي، ممـن لديـهم  ♦ البحث عن حوار بنّاء مع أفراد/جماعات من المجتمع اليهودي-اإلس  
االستعداد لدعم وتعزيز الحل العادل لقضية الالجئين الفلسطينيين على أساس الشرعية والقوانين 

الدولية وعلى رأسها قرار األمم المتحدة رقم 194. 
 

مشروع وحدة المصادر واإلعالم: 
ــة،  ♦ تطوير مستوى األبحاث والدراسات ونشرها، إلى جانب تطوير أدوات جديدة داعمة للحمل  
ــة الالجئيـن علـى أسـاس  تكون نموذجاً متماسكاً (مبادئ وآليات) لتنفيذ الحل العادل لقضي
ــودة، اسـتعادة  استعادة حقوقهم (مثل دراسات مقارنة، دراسات حول الخيارات المتماسكة للع

الحقوق والممتلكات بحيث تكون مدعمة بالعديد من القوانين والممارسات الدولية)؛ 
♦ مواصلة التشبيك وتوسيع دائرة التنسيق مع الخبراء الفلسطينيين والدوليين، وتوجيه العمــل   
نحو تشكيل استراتيجية حقوقية وآلية دولية لحماية حقوق الالجئين الفلسطينيين (بشكل يومي، 

ضمن سياق الحل الدائم لقضيتهم). 
 

مشروع الوحدة القانونية: 
ــل علـى توضيـح  ♦ مواصلة العمل على تحضير التحاليل القانونية ورفع التقارير، والتي تعم  
ـن  وإبراز الحقوق األساسية لالجئين الفلسطينيين التي أقرها القانون الدولي، واعتراض القواني

والسياسات الصهيونية-اإلسرائيلية (العودة، استعادة الممتلكات والتعويضات)؛ 
ــك  ♦ وضع االستراتيجيات وعرض التقارير على منظمات حقوق اإلنسان الدولية، وخصوصاً تل  
ــذ- حـق  التابعة لألمم المتحدة؛ الحصول على قرارات تؤكد -وتفتح الطريق أمام عملية تنفي

الالجئين الفلسطينيين في العودة، استعادة الحقوق والتعويضات. 
♦ مواصلة التشاور، التشبيك، والضغط من أجل توفير الحماية الدولية لالجئين الفلســطينيين،   
ــة  على أساس يومي من جهة، وضمن سياق الحل الدائم (مع منظمة التحرير الفلسطينية، جامع

الدول العربية، ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى). 
♦ تطوير شبكة داعمة من الخبراء القانونيين، وتأسيس مجمعات ضغط مساعدة دائمة تســتهدف   

جميع مؤسسات األمم المتحدة. 
 

ــاء  مالحظة: للمزيد من التفاصيل حول خطة العمل الثالثية الجديدة لمركز بديل (2002-2004)، الرج
طلب نسخة من مسودة وثائق الخطة. 
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رابعاً: العرض المـالي لمركز بديل للعـام 2001 
(للفترة ما بين 1 كانون ثاني 2001 - 8 كانون الثاني 2002؛ مقر من قبل محاسب مركز بديل القانوني، 

5 شباط2002) 
 

مالحظات تقديمية 
الدخل الحقيقي مقارنة بالدخل المتوقع للعام 2001: 

بلغ الدخل الحقيقي لمركز بديل في العام 2001 حوالي 58 ألف دوالر أمريكي أقل من الميزانية المتوقعة 
(269.722.25 دوالر مقابل 355.000 دوالر). في حزيران، أقر مجلس األمناء مراجعة الميزانية وخطة 
الصرف للنص الثاني من السنة. وكان االقتطاع البالغ 57.000 دوالر من الميزانية نصــف السـنوية، 

باإلضافة إلى اقتطاعات أخرى اتخذت مع نهاية العام، شملت: 
أ) إلغاء مواد من ميزانية نشاطات العام 2001، والتي كانت قد أجلت نظرًا للصعوبات جراء االعتداءات 
ــة  اإلسرائيلية واالنتفاضة الفلسطينية، مثل ورش العمل الجماهيرية/النقاشات، ورحالت العودة التثقيفي
ــق التـأريخ  إلى ديار الالجئين األصلية داخل إسرائيل (وحدة حملة الدفاع عن حقوق الالجئين)؛ توثي

الشفهي (وحدة المصادر واإلعالم)؛ والتقييم الخارجي - والذي وفّر ما مجموعه 44.000 دوالر. 
ب) التوقف عن الصرف عن النشاطات غير الضرورية، مثل تدريب وتأهيل المجتمع المحلي، والنشر 
ــادر واإلعـالم،  على المستوى اإلقليمي (وحدة حملة الالجئين)؛ األرشفة وتطوير المكتبة (وحدة الص
ــا مجموعـه 16.000  والوحدة القانونية)؛ والمصاريف االستشارية (الوحدة القانونية) - والذي وفّر م

دوالر.  
ــل  ج) تقييد مشاركة مركز بديل في السفريات والمؤتمرات وورش العمل الخارجية بشروط توفر تموي
ــه 14.000  خاص (جميع وحدات المركز) وتخفيض نفقات السفريات المحلية - والذي وفّر ما مجموع

دوالر. 
د) إلغاء بند نفقات مجلس األمناء، وبند تنظيف المكتب - والذي وفّر ما مجموعه 8.000 دوالر. 

ــم  ونظرًا للعمل المكثف الذي بذل الستجالب التمويل، استطاع مركز بديل زيادة ميزانيته الخاصة بدع
ــي المؤتمـر االسـتراتيجي  مبادرات مجتمع الالجئين وبرنامج اإلغاثة الطارئ، وتنظيم/والمشاركة ف
ــنوية الثانيـة لتحـالف حـق العـودة الفلسـطيني؛ المؤتمـر الدولـي لمكافحـة  (ورشة العمل الس

العنصرية/ديربان). وأنهى مركز بديل العام 2001 بعجز مالي في ميزانيته مقداره 1.887.20 دوالر 
 

القيمة المالية للعمل الطوعي: 
المساهمات التطوعية المكثفة ساعدت بشكل كبير في تخفيض مستوى العجز المالي لمركز بديل فــي 
ـهرياً  العام 2001. وقد ساهم منسقي الوحدات والطاقم البحثي لمركز بديل بما معدله 240 ساعة عمل ش
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ــز  كوقت إضافي. العمل الطوعي من قبل أعضاء مجلس اإلدارة والجمعية العامة ولجنة أصدقاء مرك
بديل ومتطوعين محليين ودوليين في تنفيذ برامج المركز المجتمعية (وحدة حملــة الالجئيـن) والتـي 
ـات  ضاهت على أقل تعديل عمل ثالث موظفين بدوام كامل. هذا باإلضافة إلى المساهمات العينية (قاع
اجتماع، تسهيالت في مجال الراديو والتلفزيون واآلالت األخرى) قامت بتوفيرها المؤسسات المجتمعية 
ـة  ومحطات الردايو والتلفزة المحلية، ضاهت حوالي 100% من نفقات حملة الالجئين المقرة في ميزاني
العام 2001. وكان العمل الطوعي واالستشاري الذي ساهمت به مجموعــة مـن الخـبراء المحلييـن 

والدوليين ال يقدر بثمن، وجنب وحدة المصادر من أعباء النفقات االستشارية العالية. 
 

مالحظات تتعلق العرض المـالي لمركز بديل للعـام 2001 
ـرات  أ) جميع نفقات معاشات الموظفين المدرجة على التقرير المالي تشتمل على النفقات اإلدارية لمدخ

الموظفين، والتأمينات الصحية وتأمينات الحوادث، والتعويضات. 
ب) سعر صرف العمالت المستخدم: سعر السوق: 1دوالر=4.19 شيكل) 
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