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. تم انتخاب مجلس اإلدارة الحالي للمركز ولجنة الرقابة الداخلية من قبل الجمعية العامة1998تأسس مركز بديل في كانون ثاني 
.2000/آذار/10 في جلستها األولى التي انعقدت بتاريخ

اعضاء الجمعية العامة لبديل:

ابراهيم ابو سرور (مخيم عايدة / بيت لحم) احمد اسعد (مخيم الفارعة/ نابلس) احمد محيسن (مخيم الدهيشة / بيت لحم) اشرف ابو
خيران مخيم العروب/ الخليل) انجرد جرادات جاسنر (سعير/الخليل) انور أ. حمام (مخيم بالطة / نابلس) انور ابو الفي (القدس)
اياد جرايسة بيت ساحور) بثينة درويش (بيت جاال) بسام ابو عكر (مخيم عايدة /بيت لحم) بسام نعيم حوامدة (مخيم نورشمس/
نابلس) بالل الشخشير نابلس) تيري رمبل (بيت لحم) تيسير نصرالله (مخيم بالطة / نابلس) جمال شاتي الهندي (مخيم جنين/
جنين) جمال فراج (مخيم الدهيشة / بيت لحم) حسام خضر مخيم بالطة / نابلس) حسن البرميل (مخيم عايدة / بيت لحم) خليل
العزة (مخيم العزة / بيت لحم) راجح الطل (الظاهرية /الخليل) رفعة ابو الريش (مخيم االمعري / رام الله) سالم ابو هواش (دورا/
الخليل) سحر فرنسيس (القدس) سمير عطا عودة (مخيم عايدة / بيت لحم) شاهر البدوي (مخيم بالطة / نابلس)  عائد جعايصة
(مخيم الفارعة / نابلس) د. عبد الفتاح ابو سرور (مخيم عايدة / بيت لحم) د. عدنان شحادة (مخيم العروب / الخليل) عدنان عبد
المالك (مخيم نورشمس / نابلس)عدنان عجارمة (مخيم عايدة/ بيت لحم)عطاالله سالم (مخيم الدهيشة / بيت لحم) عفيف غطاشة
(مخيم الفوار / الخليل) عماد شاويش (مخيم الفارعة / نابلس)عيسى الربضي (القدس) عيسى قراقع (مخيم عايدة / بيت لحم) غسان
خضر (مخيم بالطة / نابلس) فايز عرفات (مخيم بالطة / نابلس) فيصل سالمة (مخيم طولكرم / طولكرم) كمال القيسي (مخيم
العزة / بيت لحم) محمد اللحام (مخيم الدهيشة / بيت لحم) محمد جرادات (سعير/الخليل) محمد فضيالت (مخيم عسكر / نابلس)
مصطفى شهاب (مخيم نور شمس / نابلس) ناجي عودة (مخيم الدهيشة / بيت لحم) د. نايف جراد (مخيم طولكرم) نجوى درويش
(بيت جاال) وجيه عطاالله (مخيم قلنديا/ القدس) وصال السالم (مخيم نور شمس / نابلس) وليد القواسمة (القدس)  وليد جعاريم

(مخيم بالطة / نابلس)

أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين هم:

سالم أبو هواش (دورا-الخليل)، رئيس مجلس الإدارة.� 
تيسير نصر الله (مخيم بلاطة-نابلس)، نائب رئيس مجلس الإدارة.� 
عدنان عجارمة (مخيم عايدة-بيت لحم)، أمين السر� 
بسام أبو عكر (مخيم عايدة-بيت لحم)، أمين الصندوق.� 
فيصل سلامة (مخيم طولكرم-طولكرم)، عضو.� 
أحمد أسعد (مخيم الفارعة-نابلس)، عضو.� 
عفيف غطاشة (مخيم الفوار-الخليل)، عضو� 
د. عدنان شحادة (مخيم العروب-الخليل)، عضو� 
د. نايف جراد (مخيم طولكرم)، عضو.� 

أعضاء لجنة الرقابة الداخلية المنتخبين وهم:

راجح الطل (الظاهرية-الخليل). رئيس اللجنة� 
سمير عودة (مخيم عايدة-بيت لحم)، امين السر� 
وصال السالم (مخيم نور شمس-نابلس)، عضوة� 

لجنة اإلدارة التنفيذية:

انجريد جرادات جاسنر (مديرة).� 
نجوى درويش (مساعد أداري ومالي).� 
محمد جرادات (منسق وحدة حملة اللاجئين).� 
تيري رمبل (منسق وحدة مصادر المعلومات والإعلام).� 
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قـائـمـــة املـحـتــويـات

2002.5الجو العام في عام مقدمــة: 

الجزء األول

7: تطوير المركز وعالقاته العامة.1
9: وحدات بديل وهيئته العاملة.1.1
11: بناء القدرة التنظيمية.1.2
12: التمويل - والموارد المالية.1.3
13: المشاركة في تنفيذ برامج بديل: الشركاء، والمجتمع المحلي والخبراء.1.4
13: عضوية بديل في مؤسسات أخرى.1.5
14: نشاطات التوعية، وحشد التأييد إقليميا ودوليا، (ملخص).2
15: خدمات بديل للزوار والوفود.3

الجزء الثاني

.2002تقرير: تقييم برنامج ومشاريع بديل العادية لعام 
17:  ملخص التقييم.1
23: حملة بديل للدفاع عن حقوق الالجئين.2
34: المصادر واإلعالم.3
41: مشروع الوحدة القانونية.4

الجزء الثالث

مشاريع طوارئ مجتمعية خاصة.
47: تقرير سير المشروع1
48: المشاريع قيد التنفيذ وقيد البحث2

الجزء الرابع

49التقرير المالي
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2002مقدمــــــــــة: اجلو العام يف عام 

. ومع نهايةًوفرته من دعم لالحتالل اإلسرائيلي العسكري مجددا
ــرة2002عام  ، كان جيش االحتالل اإلسرائيلي قد استعاد السيط

العسكرية الفعلية على الضفة الغربية بأكملها، وعلى أجزاء كبيرة
ــا  أيةًمن قطاع غزة، كما صودرت حرية التنقل،  ولم تتح عملي

ــرض حرية للتنقل بين المدن والبلدات ومخيمات الالجئين، بل ف
منع التجول على مدار الساعة على أكثر من مليون فلسطيني في
الضفة الغربية، ظلوا رهن االعتقال المنزلي معظم الوقت اعتبارا

 ألف طالب فلسطيني250، ولم يتمكن أكثر من 2002من نيسان 
، واصبح ما بيــن2002من الوصول إلى مدارسهم منذ أيلــول  

ــن80% إلى 60 % من المواطنين يعيشون على أقل من دوالري
ــن في اليوم الواحد. أما المؤسسات الفلسطينية، بما فيها العديد م
الوزارات والمستشفيات ووسائل اإلعالم، فقد أصبحت مشلولة، أو
ــن ــير م أنه لم يعد باستطاعة الناس الوصول إليها، واختفت كث

رموز الحكم الذاتي الفلسطيني عن األرض.

. ففي سياق حربً قاتما أيضا2003يبدو السيناريو المتوقع لعام 
محتملة تقودها الواليات المتحدة ضد العراق، واستمرار االحتالل
العسكري، والتهجير القسري، والتمييز العنصري، فإن الشعــب

 من الفصل العنصري - األبارتهايد.ًالفلسطيني يواجه مستقبــال
ــون ــد ال يك ومع أن إقامة نظام من الفصل العنصري الكامل ق
الخيار المفضل لكثير من اإلسرائيليين المعنيين "بالطابع الديموقراطي
ــر ــو األكث للدولة اليهودية"، إال أن إنشاء نظام كهذا هو السيناري
ــررة احتماال. ومن المحتمل أن تفرز االنتخابات اإلسرائيلية المق

 حكومة جديدة يقودها الليكود. ولن يكون2003في كانون الثاني 
بمقدور هذه الحكومة، أسوة بالحكومة الحالية، أن تريح إسرائيــل

ــة ــالثي ــه الث كان مركز بديل على صواب فيما توقعه في خطت
، من خطوط سياسية وعسكرية2004 - 2002الجديدة لسنوات 

رئيسة لتطورات المرحلة الراهنة، المتمثلة أوال في عدم رغبــة
وقدرة المجتمع الدولي، خاصة الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا،
في التدخل بفعالية وتأثير في األزمة السياسية المتجددة بين إسرائيل
والشعب الفلسطيني، وثانيا في حقيقة أن عدم تطبــيق الــقانــون
الدولي والمعاهدات الخاصة بحقوق اإلنسان، إنما يشجع الحكومات
ــى اإلسرائيلية على القيام بفرض السيطرة العسكرية المباشرة عل

، وثالثا في تعــزز1967األراضي الفلسطينية التي احتلت عــام 
قوى اليمين في إسرائيل، ومحاوالتها االعتداء على شرعية وجود
ــر، ــط األخض الشعب الفلسطيني على كال جانبي ما يسمى بالخ
ــن وعلى شرعية قيادته المنتخبة، ورابعا في تعزز حركة تضام
عالمية مرة أخرى تدافع عن العدالة، وعن عالمية القانون الدولي

وحقوق اإلنسان، وعن حقوق الشعب الفلسطيني.

ــة إال أن السيناريو العام الذي توقعه مركز بديل في خطته الثالثي
هذه، لم يسعفه في تصور حجم وتداعيات إعادة االحتالل اإلسرائيلي
والقمع العنيف للمقاومة الفلسطينية. فقد فاجأت الكثيرين منا وأخذتهم
على حين غرة، تلك األحداث المتالحقة على األرض فــي آذار
ونيسان من "عملية الجدار الواقي"، وما تبعها من غزو إسرائيلي
طويل في إطار عمليات عسكرية إضافية مطولة تحت اسم "عملية
الدرب الحازم"، و"العملية المتدحرجة"، وحجم الدمار الذي حــل
بالمدن والبلدات ومخيمات الالجئين وما تعرضت له من حرمان،
ــى ــسم ــد ما ي ومستوى ما ألحقته سياسة اإلدارة األميركية ض
باإلرهاب، "يوم الحساب"، من أضرار بالشرعية الفلسطينية، وما
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من وجود الشعب الفلسطيني بالقوة العسكرية, ومن جهة أخرى،
فان االحتمال األقل حظا،  وهو وصول حكومة برئــاسة حــزب
العمل، يقودها جنرال االحتياط عمرام متسناع، لن تملك الشجاعة

ــا ــةًلتغيير استراتيجية إسرائيل جذري ، وتوفير الظروف الالزم
للتوصل إلى حل على أساس دولتين، بما يعنيه ذلك من انسحاب

، وتفكيك المستعمــرات1967شامل من األراضي المحتلة عــام 
 ألف مستوطن، والسماح لكل الالجئين400اليهودية التي تؤوي 

الفلسطينيين الذين يختارون ممارسة حقهم في العودة، بأن يعودوا
إلى ديارهم ويستعيدوا ممتلكاتهم  ويتلقوا التعويضات.

"األبارتهايد" أيضا هو السيناريو المستقبلي الذي ينتظر الــشعــب
ــة، الفلسطيني، ألن الجهود الدولية الرسمية إلنهاء األزمة الحالي
وإعادة المفاوضات السياسية بين إسرائيل ومنظمة التحرير فشلت
ــي ــين في معالجة األسباب الجذرية للصراع بين الشعب الفلسط
ــالل العــسكــري ودولة إسرائيل الصهيونية، المتمثلة في االحت
والتهجير، وإنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وأمــا
"خارطة الطريق" التي وضعتها اللجنة الرباعية التي تضم الواليات
ــة المتحدة، واالتحاد األوروبي، وروسيا، واألمم المتحدة، والحافل
ــى ــهة إل بالمراحل والجداول الزمنية، ومطالب اإلصالح الموج
القيادة الفلسطينية، والتي تشمل االعتراف "بدولة فلسطينية بــدون

ً، فليس من المحتمل أن تحقق نجاحا2003حدود" قبل أواخر عام 
ــك ألن أكبر مما حققته "عملية ميتشيل - زيني" التي سبقتها. ذل

 أحد أهم الدروس التــيًمبادرة اللجنة الرباعية هذه، تتجنب أيضا
يجب استخالصها لدى إجراء بحث مقارن في عمليــات الســالم
التي جرت في العالم، وهو ضرورة أن تشمل خطط السالم إشارة
ــات واضحة إلى القانون الدولي ومعاهدات حقوق اإلنسان، وآلي
تطبيق هذا القانون وهذه المعاهدات، كي تتوفر لها فرص النجاح.

بناء على ما تقدم، تظل حركة التضامن العالمي المتنامية، الحليف
ــا أن ــر. كم الكبير الوحيد للشعب الفلسطيني على المدى القصي
ــة ــة واسع التنظيم الذاتي الفلسطيني عبر الحدود، وتطوير حمل

ــالتًمنسقة دوليا ــك حم  ضد األبارتهايد اإلسرائيلي، بما في ذل
ــن ــيي ــيل لمقاطعة إسرائيل، وحمالت لتوجيهات االتهام لإلسرائ
المسؤولين عن جرائم حرب، يمكن أن تقدم رسالة واضحة إلسرائيل
وألطراف رسمية دولية. كما يمكن على المدى البعيد أن تساعــد
ــح ــي صال في تغيير ميزان القوى غير المواتي حاليا، ليصبح ف

ــا   للوصول إلىًاالحترام العالمي للقانون الدولي، باعتباره أساس
حل عادل ودائم للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، ولقضية الالجئين

الفلسطينيين.
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شلل مجلس الإدارة، ولجنة الرقابة، والهيئة العامة:� 

 بعدد محدود فقط من أعضائه المقيمينًتمكن مجلس اإلدارة ممثال
في جنوب الضفة الغربية، من االلتئام في أربع اجتماعات فقــط

، وفشلت محاوالت اللجنة التحضيرية الخاصة،2002في أوائل عام 
ــي آذار التي تم إنشاؤها لعقد اجتماع الهيئة العامة الثالث لبديل ف
ونيسان، كما توقفت محاوالت إنشاء هيئة مؤقتة للتوجيه واإلشراف

 لمنطقةًفي النصف الثاني من العام بسبب الغزو اإلسرائيلي مجددا
ــس بيت لحم في تشرين الثاني. وتعرض العديد من أعضاء مجل
إدارة بديل خالل العام للتهديد باالعتقال، من جانب قوات االحتالل
اإلسرائيلي. وجرى احتجاز أحد أعضاء لجنة الرقابة بدون محاكمة

ــار  ــن3في معسكر اعتقال أنص  العسكري ما بين تموز وتشري
. ولم يكن باإلمكان إجراء اتصاالت بين مدير بديل2002الثاني 

،2002وأعضاء مجلس اإلدارة واتخاذ قرارات خالل معظم عام 
ــر إال بواسطة الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني. وكانــت تدي

 اللجنة التنفيذية، والمديــر، ورئيــسًبديل في هذه الفترة أساســا
مجلس اإلدارة، وأمين صندوق مجلس اإلدارة مع مشاركة أعضاء

المجلس اآلخرين بين الحين واآلخر.

معالجــة:
ــة لوقف المزيد من التدهور في هيئات بديل المشرفة والمــسؤول
(مجلس اإلدارة، لجنة الرقابة، والهيئة العامة)، وفــي اتصــاالت
ــاع نظــام ــتي المركز  بشبكته في المجتمع المحلي، قام بديل باب

ــام2002اتصال السلكي في تشرين األول عام  . يتكون هذا النظ
ــع11من  ــفض، م  وحدة، ويسمح بإجراء اتصاالت بسعر منخ

األعضاء والشركاء الرئيسين من المجتمع المحلي. وبسبب بعض
المشاكل الفنية، عمل النظام الالسلكي بشكل جزئي فــقط خــالل

)ملخص (أ. المشاكل والحلول

لم يكن باستطاعة بديل  أن يحافظ على أداء مؤسساتي عادي عام
ــا2002  كما فعل في العام الذي سبقه، إذ أنه لم يكن مستعدا بم

يكفي لمواجهة ظروف منع التجول الطويل على مدار الساعــة،
الذي شل المراكز السكانية الكبرى جميعها في الضفة الغربية منذ

. فمنذ انطالقة االنتفاضة الثانية، ألحق اإلغالق2002آذار / نيسان 
ومنع التجول أشد األذى بالالجئين على وجه الخصوص، واستمرت
ــم، وطأة اإلغالق ومنع التجول شديدة على الالجئين في مخيماته
خاصة في شمال الضفة الغربية. إذ استمر فرض منع الــتجــول
على مخيمات عين بيت الماء، وعسكر وبــالطة ونــور شمــس

 حزيــران17 في المائة من الوقت منذ 99-97وطولكرم ما بين 
).OCHA (مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية 2002

 في المائة مــن76وظل مخيم جنين تحت منع التجــول قرابــة 
الوقت، بينما ظلت مخيمات الالجئين في منطقة بيت لحم وهــي

% من الوقت تحت50 من ًمخيم عايدة والعزة والدهيشة أقل قليال
ــدات ــبل منع التجول. وال تتوفر أرقام حول منع التجــول في ال

والقرى التي يقطن فيها عدد كبير من الالجئين.

شل نظام منع التجول بشكل مؤثر أداء الدوائر الداخلية في مركز
ــع ــتم بديل وشبكته المجتمعية، ومع أن بديل وشركاؤه في المج
المحلي تمكنوا من الحفاظ على نشاط منسق تحت ظروف اإلغالق

، إال أن منع التجول الذي فرض2001العسكري اإلسرائيلي عام 
ــام   خطيراً، شكل تهديدا2002على مدار الساعة لمدة طويلة ع

ألداء المؤسسة وتنفيذ البرامج، خاصة على الساحة المحلية. ولقد
ــة2002لحقت أضرار شديدة ببديل عــام   على المستويات التالي

بشكل خاص:

 
 تطوير املركز وعالقاته العامة.1
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، وبالتالي فإن الوقت ما زال2002األشهر الثالثة األخيرة من عام 
 لتقييم فعاليته بشكل نهائي.ًمبكرا

عدم تمكن الهيئة العاملة من الوصول إلى مكاتبها في المركز:� 

، من الوصول إلى2002لم تتمكن الهيئة العاملة في بديل عــام 
)، بسبــبًمقر بديل مدة تقارب نصف عام (خمسة أشهر تحديــدا

ــدار منع التجول الذي كان مفروضا على منطقة بيت لحم على م
ــل ــام، وفي ظ الساعة. وأما في األشهر السبعة األخرى من الع
ــر اإلغالق العسكري المفروض على منطقة بيت لحم، فقد اضط
ــز العاملون إلى إهدار ساعات عديدة على نقاط التفتيش والحواج

العسكرية في محاوالتهم الوصول إلى مكاتبهم.

معالجــة:
ــاال قام موظفو بديل بمهمات عملهم في بيوتهم الكائنة في بيت ج
ــل ــعم وبيت لحم والقدس، حيث أصبحت االستجابة لمتطلبات ال

ــرا ــام،ً تلقائياًوالوضع بالنسبة لهم أم  في النصف الثاني من الع
 للقيام بذلك، وبإمكانهــمًوذلك بفضل كون معظمهم مؤهلين فنيــا

ــل ــعم استخدام أجهزة المكتب الخاصة، إلى جانب تفانيهم في ال
واستعدادهم للقيام بذلك دون الحاجة إلى إشراف مباشر. ولقد نجح
.ًبديل نتيجة لذلك في مواصلة تنفيذ برنامجه دون توقف تقريبــا
وحافظت اإلدارة العامة والمالية على وضع جــيد، وتــم إنجــاز

ــي2001التقرير السنوي لعام   (بما في ذلك التوثيق الخارجي) ف
الوقت المحدد. كما جرى العمل على تخطيط سلسلة من التحسينات
التكنولوجية التي تيسر المركزية العمل تحت منع التجول، فــي

.2003أوائل عام 

تضرر شبكة بديل المجتمعية:� 
ــل ــقت أدى منع التجول المطول، وحمالت االعتقال والتدمير وال
ــة واإلصابات والفقر، في مخيمات الالجئين، إلى إضعاف شــبك
العالقات الشعبية التي تربط بديل بمجتمعات الالجئين المحلية في

الضفة الغربية، إذ لم يعد باإلمكان عقد اللقاءات الشخصية، وهي
ــاع ــلدف لقاءات حيوية بشكل خاص لتنفيذ حملة بديل المجتمعية ل
ــل عن حقوق الالجئين الفلسطينيين، ولم يكن بإمكان أعضاء بدي
وأصدقائه وشركائه في المجتمع المحلي أن يتغلبوا على ذلك من
خالل إجراء مكالمات هاتفية طويلة على مدى فترة طويــلة مــن
ــة ــطي الزمن، بسبب تكلفتها الباهظة، إذ أن مساهمة بديل في تغ
بعض تكاليف شركائها في هذا المجال، لم تقدم سوى حل جزئي

، تفاقمت المشكلة باعتقال مساعد المنسق2002فقط. وفي حزيران 
الميداني في شمال الضفة الغربية دون محاكمة، وكان ال يــزال

.2002رهن االعتقال في كانون األول 

معالجــة:
جرى توفير أجهزة اتصاالت السلكية لشركاء بديل الرئيسين في

.2002الشبكة الشعبية المجتمعية، في تشرين األول 

برامج وتحديات:� 

شكل القيام بعمل منهجي من حشد التأييد، لصالح حل عادل ودائم
لالجئين الفلسطينيين، في ظل أزمة سياسية وإنسانية مــتفــاقمــة

ــام  ــلة ع ً، تحديا1967باضطراد في األرضي الفلسطينية المحت
.2002 بالنسبة لبرنامج بديل طوال عام ًمستمرا

معالجــة:
ــع ــتم حاول بديل أن يكون متوازنا في استجاباته لحاجات المج
الملحة والفورية، وألهدافه االستراتيجية طويلة األمد من خالل ما

يلي:

ــوى � ــست الموافقة على تبني مشاريع طوارئ خاصة، على م
ــام  ــذه2001أوسع مما كان عليه الحال في ع . ال تشكل مثل ه

 من اختصاص بديل المعتاد، إال أن الــمجــتمــعًالمشاريع جزءا
ــذه المحلي يطالب بالحصول عليها، وتشمل مشاريع الطوارئ ه
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أعمال الترميم واإلصالح في مخيمات الالجئين، وخــلق فــرص
عمل مؤقتة، وتقديم مساعدات فردية. المشاريع الصغيرة من هذا
النوع هي جزء من النشاطات المعتادة في إطار حملة الدفاع عن
ــه حقوق الالجئين التي ينظمها بديل، وهو مشروع كبير بادر إلي
ــة ــجيــكي مركز بديل، ومنظمة أوكسفام للتضامن والحكومة البل

DGCI 2002"". وقد بدأ العمل في هذا المشروع في أواسط عام،
وتقوم بتنفيذه واإلشراف عليه، لجنة مجــلس اإلدارة الــخاصــة

 لهذا الغرض، وذلــكًبمشروع الطوارئ، التي شكلت خصيصــا
ــات لتجنب التداخل فيما بينه وبين برنامج بديل الخاص بالمعلوم

وحشد التأييد.

ــوق � انتداب المساعد السابق لمنسق حملة بديل للدفاع عن حق
ــي ــلي ف الالجئين الفلسطينيين، لمساعدة منظمات المجتمع المح
ــس اإلدارة ــجل مخيمات الالجئين في منطقة بيت لحم، ولجنة م
ــي ــطوارئ ف الخاصة بمشروع الطوارئ، على تنفيذ مشاريع ال

المجتمع المحلي.

إدخال التوثيق ونشر المعلومات حول الانتهاكات الحالية لحقوق �
اإلنسان في حملة منهجية من حشد التأييد لحقوق الالجئين. ومــع

 حتى اآلن، إال أنه تسبب، وسيواصلًأننا نقدر أن الجهد كان مثمرا
ــر ــأخي ــديل، وت في التسبب في إثقال كاهل طاقم الباحثين في ب

 من برنامجنا العادي.ًالمشاريع المخططة لتكون جزءا

: وحدات بديل وهيئته العاملة1.1

 بطاقم يضم تسعة موظفين يعملون2002استهل مركز بديل عام 
ــي في وحدة إسناد إداري واحدة، وفي ثالث وحدات للبرامج، وف
لجنة مجلس اإلدارة الخاصة التي شكلت لتنفيذ وإدارة مــشاريــع

الطوارئ في المجتمع المحلي.

وجرى تشكيل طاقم إداري خاص باسم لجنة مجلس اإلدارة الخاصة
ــا بمشروع الطوارئ، كما وضع نظام مالي يشمل حسابا مصرفي
مستقال وسجالت محاسبة خاصة، إلدارة وتنفيذ مشروع الطوارئ

، وهو مشروع بادر2003 - 2002الخاص بالمجتمع المحلي لعام 
إليه بديل ومنظمة أكسفام للتضامن، والحكومة البلجيكيــة.

ــف2002في آذار   قررت المحامية منسقة الوحدة القانونية التوق
ــت. عن العمل في بديل، وقبول عقد عمل جديد في جامعة بيرزي
ولعدم تمكن بديل من توظيف محامي/ة منسق/ة جديد/ة خلفا لها،
وبسبب حالة الطوارئ السائدة، فقد قررت اللجنة التنفيذية أن تمأل

، بآخرين في بديل هم المدير ومنــسق الــمصــادرًالشاغر مؤقتا
واإلعالم. كما قررت الوحدة أن تواصل تنفيذ المشروع القانوني

، بمساعدة شبكتها التطوعية الدولية للمساندة القانونية.2002لعام 
 في توسيعً مهماًوقد حقق بديل في النصف الثاني من العام تقدما

شبكة المساندة القانونية هذه وإعطائها صفة رسمية. كما تــمكــن
 للوحدة القانونية، من المفروضً جديداًمن توظيف محام ليكون منسقا

2002نشاط الرسومات اجلدارية، مركز الرواد، خميم عايدة لالجئني، بيت حلــم. 
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وحدة المصادر واإلعالم:
: تيري ريمبل.المنسق �
: نهاد بقاعي.مساعد باحث �
: عطالله سالم.المساعد الفني والتقني �

:عاملون بعقد �
- إيلين خوري: محررة،  األردن، (من حزيران وحتى أيلول ).

:متطوعون �
- أيمن عدوي: مساعد في أمور الصفحة اإللكترونية واإلنترنت،

(من تموز وحتى آب).
 باحثــا17- مجلس تحرير مجلة المجدل االستشــاري:  يضــم 

ونشيطا في مجال حق العودة في عشر دول.

الوحدة القانونية:

المنسقة: المحامية جيل بولنغ،  (من كانون الــثانــي وحتــى �
آذار).  وحل محلها مؤقتا بعد استقالتها: المديرة إنجريد جرادات
جاسنر، ومنسق وحدة المصادر والمعلومات تيري ريمبل،  نيسان

وحتى كانون األول).

:عاملون بعقد �
- رايق  رزق: مستشار ومترجم،  (من شباط حتى تموز).

ــي - شادي أبو زرقة: مساعد باحث / متدرب، (من تشرين الثان
وحتى كانون األول).

:متطوعون �

 خبراء10الشبكة الدولية للمساندة القانونية:  جرى توسيعها من 
ــى  ً خبيرا40يتعاونون على أسس منتظمة حتى أواسط العام،  إل

.2002 في أواخر عام ً نشطاً شريكا20و

 معً. كما تم التعاقد مؤقتا2003أن يباشر عمله في كانون الثاني 
ــي - ــثان طالب حقوق محلي ليكون مساعد باحث في تشرين ال

، مع إمكانية أن يتدرب في وحدة بديل القانونية.2002كانون األول 
ــن2003وسيواصل بديل عام ــجي  استكشاف فرص لتدريب خري

ــي ــين ف محليين في حقل القانون، والتعاقد مع متخصصين دولي
حمالت الضغط والتأثير.

وحدة المساندة اإلدارية:
: انجريد جرادات جاسنر.مديرة �
: نجوى درويش.مساعدة إدارية ومالية �
: لمى رمضان.سكرتيرة برنامج �

وحدة حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين:
: محمد جرادات.منسق الوحدة �
:موظفون بعقود �

ــة، - شاهر بدوي: مساعد منسق ميداني في شمال الضفة الغربي
(من كانون الثاني وحتى كانون األول).

ــي ــرين ف - داوود بدر: منسق لجمعية الدفاع عن حقوق المهج
إسرائيل، (من كانون الثاني وحتى كانون األول).

:متطوعون �
- جمال فراج: صحفي، (من كانون الثاني وحتى  كانون األول).
- روزيتا:  مدرسة لغة إنجليزية، (في آذار،  توقفت عن العمــل

بسبب منع التجول المستمر).
ــي آذار، - بيرنيال كوفورد: مساعدة صحفية للدعم الميداني،  (ف

توقفت عن العمل بسبب منع التجول المستمر).
ــى آب). - منى صادق: مدرسة لغة إنجليزية، (تموز وحت

- أعضاء في مركز بديل (مجلس اإلدارة والهيئة العامة)،  ولجنة
أصدقاء بديل (نشطاء مؤسسات وفعاليات المجتمع المحــلي فــي
المخيمات)،  وشركاء في االئتالف الفلسطيني لحق الــعودة فــي

العالم.

2002طاقم العمل يف مركز بديل، 
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اللجـنـة التنفيذيـة:

تضم اللجنة التنفيذية كال من المديرة، والمساعدة اإلدارية والمالية،
ــة ــرقاب ــن اإلشراف وال ومنسقي الوحدات. واللجنة مسؤولة ع
ــن المستمرين، وعن تعديل ومالءمة برامج بديل العادية. لم تتمك

ــب2002اللجنة التنفيذية عام  ، من عقد اجتماعات أسبوعية بسب
فرض نظام منع التجول المتكرر في بيت لحم. ولذا فــقد جــرت
ــالل مراقبة وتقييم تنفيذ البرنامج في حالة الطوارئ هذه،  من خ
اجتماعات موسعة غير منتظمة، جرى عقدها كــلمــا كان ذلــك

.2002 اجتماعا كهذا عام 14ممكنا، وقد عقدت اللجنة التنفيذية 
كما جرى العمل على مراقبة ومتابعة البرنامج ما بين االجتماعات

عبر الهاتف والبريد اإللكتروني.

لجنة مجلس اإلدارة الخاصة بمشاريع الطوارئ:

قامت هذه اللجنة المكونة من سالم أبو هواش رئيس مجلس اإلدارة
ــس اإلدارة ــجل ورئيس اللجنة، وبسام أبو عكر أمين صندوق م
واللجنة، وأعضاء مجلس اإلدارة تيسير نصرالله وعدنان عجارمة
وسمير عودة من لجنة الرقابة في بديل،  باإلشراف على تنفيــذ
مشروع طوارئ خاص تحت اسم "إصالح وترميم وتوسيع مبان
ــة في مخيمات الالجئين في الضفة الغربية"، بتمويل من الحكوم

)، من خالل منظمة أوكسفام للتضــامن. وقــدDGCIالبلجيكية (
شمل فريق بديل لهذه الغاية كال من:

:متطوعون �
- سالم أبو هواش: لالتصال مع منظمة أكسفام للتضــامن ومــع

DGCI.
- أعضاء اللجنة، المذكورة أسماؤهم أعاله: لإلشراف على التنفيذ

الميداني.
- محمد جرادات، منسق حملة الدفاع عــن حقــوق الالجــئيــن

الفلسطينيين: مستشارا.

:موظفون �
- إبراهيم أبو سرور: منسق خاص للمشروع.

: بناء القدرة التنظيمية1.2
)التدريب،  وتطوير البنية التحتية(

لم يكن بإمكان بديل معظم العام، أن يتيح لهيئته العاملة وأعضائه
فرصة االنخراط في بناء قدراتهم المهنية أو المشاركة في تدريبات
ــات لهذا الغرض. ولقد اضطررنا إلى إلغاء دراسة تقديرية لحاج
المركز المؤسساتية، كان من المفروض أن تجرى مع خبيرة من

)، قامت  اللجنة المركزيةDueck Judyالخارج (جودي دويك 
للمانونيت باالستعداد لتيسير إجرائها في تموز، وذلك بسبب فرض
ــة ــعي منع التجول على بيت لحم. وفي تشرين الثاني، قدمت جم
مساعدات الشعب النرويجي لبديل فرصة تدريب لموظفيه، إال أن
ــمكــن تنفيذ ذلك تأجل بسبب فترة أخرى من منع التجول. وقد ت
المساعد الفني والتقني  من وحدة المصادر، أن يبدأ بالتدرب فــي

 على2002شركة هايبرتك في بيت لحم في أواخر كانون األول 
التصميم الجرافيكي، وتصميم الصفحات اإللكترونية في االنترنيت.
كما ستنفذ دورتان إضافيتان في اللغة اإلنجليــزية الــمتــقدمــة،

،2003واإلنترنت، والتشبيك عبر البريد اإللكتروني، في أوائل عام 
إذا ما تحسنت الظروف.

ــل لم تدخل أية تحسينات كبرى على البنية التحتية في مكاتب بدي
، بسبب الخوف من مداهمة الجيش اإلسرائيلي له. وقد2002عام 

ــر)، ــكان جرى استبدال بعض األجهزة التالفة (طابعة ليزر، وس
وجرى شراء جهاز فيديو وصحن القط للفضائيات، وتلفاز وكلها
ــل ــدى بدي مستعملة. كما جرى استنساخ كل البيانات المتوفرة ل

 وتخزينها خارج المكتب، وذلك لتقليل حجم الخسائر فيًإليكترونيا
ــت ــين ــي. وقد ب حال تعرض المكتب لمداهمة الجيش اإلسرائيل
الترتيبات الالمركزية غير المتوقعة التي فرضتها الحاجة علــى
عمل المكتب، ضرورة وجود خطة مبرمجة للتطوير التكنولوجي

 إذا سمح نظام2003في المكتب، ونأمل أن يتم هذا في أوائل عام 
منع التجول بذلك.
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 على هذه العقبات، ويعود الفضل فيًتمكن بديل من التغلب جزئيا
ذلك إلى الجهود المتفانية للمسؤولين اإلداريين فيه.

:اإلنفـاق واإلدارة المالية
أنشئت إدارة مالية مستقلة، وفتح حساب مصرفي خاص لكل من

البرنامج العادي، وبرنامج الطوارئ.

ــام  ، أقل2002وكان إنفاق بديل الفعلي في برنامجها  العادي لع
ــى20 بحوالي ًمما كان متوقعا  ألف دوالر، ويعود ذلك أساسا إل

النقص الذي طرأ على عدد العاملين في المركز معظم أشهر هذا
ــن العام، كما ذكرنا أعاله، وإلى االضطرار إلى تأجيل سلسلة م
ورش العمل العامة / حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين
/ وإصدار بعض المطبوعات الخاصة بالمعلومــات واألبحــاث،

. وفي الوقت نفسه كانت هناك مصاريــف2003حتى أوائل عام 
ــص غير مخطط لها سلفا، نتيجة للقرار اإلداري المتعلق بتخصي

، لتقديم المساعدة لمشاريع الطوارئ المجتمعية،ً شهرا12وظيفة لمدة 
ولبرنامج الطوارئ المجتمعي الخاص الذي ينفذه بديل.

 بميزانية بديلًولقد ألحقت النفقات الخاصة بهذه الوظيفة عجــزا
 دوالرا ، لم يغطه تمويل المشروع، بــل13080اإلدارية مقداره 

ــام  ــجز ع  من خالل برنامج2003يتوقع أن تتم تغطية هذا الع
الطوارئ الخاص ببديل، ومن رصيد المنحة التي قدمتها مؤسسة

.2002التعاون والتنمية السويسرية عام 

ويشار هنا إلى أن بديل لم يتلق تمويل مشروع الطوارئ الخاص،
.2002 إال في شهر تشرين الثاني 2003 - 2002الذي ينفذه في 

وهناك تقرير مستقل بتدقيق حسابات هذا المشروع، ضمن تقرير
.2002المدقق القانوني الخاص ببديل لعام 

استمر التخطيط المالي لبديل، والمحاسبة وتقديم التقارير كما كان
ــقًمخططا ــر مدق  من قبل، رغم الظروف الصعبة. ونشر تقري

ــوي2001الحسابات لعام   في وقته المحدد، ومرفق التقرير السن
.2002لمدقق الحسابات لعام 

: التمويـل واملـوارد املاليـة1.3

التمويـــل:
 ما قيمته2002تبلغ ميزانية بديل المتوقعة لبرنامجه العادي لعام 

ــا340 ألف دوالر، وتصل إلى ما يقارب 312  ألف دوالر إذا م
ــوات، أدخلنا في ذلك مشاريع خاصة. وألول مرة منذ خمس سن
ــن يتمكن المركز من تحقيق ميزانيته كما خطط لها، ويتمــكن م

ــي  ــعام ،2003-2002جمع منح لمشاريع عديدة طويلة األمد ل
 دوالرا في385740. فقد تم جمع 2003ولجزء من برنامجه لعام 

. إضافة إلى ذلك،2003-2002، لبرنامجه العادي في 2002عام 
ــي  ــة480أفلح بديل في توقيع عقد بحوال  ألف دوالر مع منظم

أكسفام للتضامن، لبرنامج الطوارئ المجتمعي الخاص الذي ينفذ
.2003 - 2002في عامي 

، إلى حقيقــة أن ردًيعود نجاحنا في جهود تأمين التمويل أساســا
فعل المجتمع الدولي على األزمة السياسية ما بين إسرائيل والشعب
ــة ــاني الفلسطيني، كان بضخ زيادة كبيرة لتمويل المشاريع اإلنس
ــن ــن بي التي تديرها المنظمات األهلية الفلسطينية خصوصا، م

ــام  ــلة ع .1967جهات أخرى، في األراضي الفلسطينية المحت
ــي وربما كان من العوامل اإلضافية التي ساعدت على نجاحنا ف
الحملة المالية أيضا، كفاءة العمل الذي يقدمه بديل، وبعض االزدياد
واالرتفاع في مستوى االهتمام الدولي بــموضــوع الالجــئيــن
الفلسطينيين، ووعي أهمية هذا الموضوع، والحاجة إلى حل دائم
ــا للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني الطويل. وفي الوقت نفسه، فإنن

 بسبب عدم توفر تدخل سياسي دولي فعال، لــكف يــدًقلقون جدا
إسرائيل عن احتاللها المتكرر والعقوبات الجماعية التي تمارسها
ضد الشعب الفلسطيني، من  قتل المدنيين، وتدمير البنية التحتيــة
ــاالت المدنية العامة والخاصة، واإلغالق، ومنع التجول، واالعتق

 تواجه فيه المنظمــاتًالجماعية ... الخ، األمر الذي أوجد وضعا
األهلية الفلسطينية، ومنها بديل، صعوبات متزايدة في تنفيذ برامجها،
ــن واالستثمار الناجع في الوقت المناسب لما يقدمه المتبرعون م
ــارف تمويل.  وتتفاقم هذه المشكلة بسبب اإلغالق المطول للمص

المحلية وتوقف عملها أثناء منع التجول.
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: املشاركة يف تنفيذ برامج بديل: الشركاء، واتمــع1.4
احمللي واخلرباء
تنطلق جهود بديل لحشد المشاركة التطوعية للنشيطين الجماهيريين
المحليين، والخبراء المحليين واإلقليميين والدوليين، والشركاء الذين
يقومون بحشد التأييد، من اعتبار بديل  منظمة مجتمعــية، ومــن

اعتقادنا الثابت بفعالية العمل الجماعي.

، ألنه لم يكــنًوبناء على ما تقدم، فإن مركز بــديل قــلق جــدا
 إشراك متطوعين محليين ودوليين في حملته للدفاعًباإلمكان عمليا

، بسبب عدم توفر2002عن حقوق الالجئين الفلسطينيين لعــام 
األمن الجسدي لهؤالء المتطوعين، وال إمكانية تحركهم للوصول
ــن ــوعي إلى أهدافهم. لقد فشلت محاوالت عديدة الستضافة متط
دوليين، كما واجهت قدرة بديل على التنسيق مع متطوعيه المحليين
في لجنة أصدقاء بديل، ومع شركائه صعوبات وقيودا لم تواجهه

من قبل.

:حملة بديل للدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين
واصلت هذه الحملة التنسيق والتعاون مع شركاء بديل على األمد
الطويل في المجتمع المحلي، مثل اتحاد مراكز الشباب االجتماعي
ــز في مخيمات الضفة والقطاع، واللجان الشعبية، واتحاد المراك
النسوية، وجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل. ومن

، محطات اإلذاعة والتلفزيونًبين الشركاء المجتمعيين اآلخرين أيضا
المحلية، ولجان القيادة والتوجيه التي أقيمت أثناء انتفاضة األقصى،
مثل لجنة الطوارئ الوطنية واإلسالمية، ولجنة الطوارئ الوطنية
ــة. إلعادة بناء وترميم مخيم جنين، والمنظمات األهلية الفلسطيني
ــة، وقد عقدت مشاورات مع مؤسسات فلسطينية رسمية ذات صل
ــة، ــلي بمقدار ما سمحت به ظروف العمليات العسكرية اإلسرائي
ومن هذه المؤسسات دائرتا شؤون المفاوضات وشؤون الالجئين
في منظمة التحرير الفلسطينية، ووزارة التعاون والتخطيط الدولي،
ــؤون ــط، دائرة ش والسكريتاريا الجديدة لالجئين (وزارة التخطي
الالجئين، دائرة المفاوضات) وجهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني.

استمرت الحملة اإلقليمية والدولية لرفع مستوى الوعي بحقــوق
ــالف الالجئين الفلسطينيين وحشد التأييد لهم، بالتنسيق مــع االئت
الفلسطيني لحق العودة، ومجموعاته األعضاء في لبنان واألردن
وسوريا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وكذلك مع الشركاء الرئيسين
ــة الفــالميــة في أوروبا، مثل منظمة أوكسفام للتضامن، واللجن

 / هولندا)،ICCOالفلسطينية   والمنظمة الدولية للتعاون التنموي (
وجمعية مساعدات الشعب النرويجي، ولجان التضامن في سويسرا،

ومع مجلس الالجئين النرويجي ، الذي استضاف فرعه في بانجا
ــام ــيك ع لوكا لجنة بديل لتقصي الحقائق في البوسنة والهيرتس

، وجمعية مساعدات الكنيسة الدانماركية، ومــع جمــعيــة2002
ــة الصداقة الدانمركية-الفلسطينية، التي دعمت واستضافت ورش
العمل االستراتيجية السنوية الثالثة لالئتالف الفلسطيني لحق العودة

في كوبنهاجن.

:البحث، وحشد التأييد القانوني
ــراء استمرت االستفادة في هذا المجال من توجيه الباحثين والخب
ــع القانونيين والتعاون معهم، داخل وخارج فلسطين، والتعاون م
ــا ــتن أعضاء مجلس تحرير مجلة المجدل االستشاري، ومع شبك
ــوق الدولية المتنامية للمساندة القانونية. وقد استضاف مركز حق
السكن والمهجرين ومقره جنيف، ورشة عمل لالستراتيجية القانونية

نظمها بديل.

ــروا كما استمر التشبيك والتشاور مع وكاالت دولية، خاصة األن
.2002ومفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين عام 

:ي شركاهّبديل يزك
ــن نجح مركز بديل في ترشيح جمعية الدفاع عن حقوق المهجري

) لحقــوقShop Bodyفي إسرائيل، لنيل جائزة (بودي شـوب 
ــات2002اإلنسان لعام  . وكانت الجمعية واحدة من أربع مؤسس

ــي فازت بهذه الجائزة، التي منحت في احتفال رسمي في لندن ف
. أما ترشيح بديل لألنروا لجائزة (كونــراد2002تشرين األول 

ــا ــارًهـ. هلتون) اإلنسانية فقد كان أقل حظ ، حيث لم يتم اختي
ــى أن2002األنروا لهذه الجائزة في عام  . وال بد من اإلشارة إل

الترشيحات التي يقدمها بديل إنما تعبر عن اعترافه بأهمية الدور
الذي يلعبه شركاؤه لصالح قضية الالجئين الفلسطينييــن.

: عضوية بديل يف مؤسسات أخرى1.5

ً بناء على طلب شبكة معلومات حقوق الطفل، أصبح بديل عضوا
. ومن جهة أخرى، لم2002في هذه الشبكة في تشرين الثانــي 

 للعضوية2002يتسلم بديل إجابات رسمية على طلباته المقدمة عام 
ــة ــى "صف في شبكة المنظمات األهلية المحلية، وللحصــول عل
استشارية" في المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة.
ــسبــب ولم يتمكن بديل من متابعة هذه الطلبات بشكل منهجي، ب
وضع الطوارئ السائد، وللسبب نفسه، لم يتم تنفيذ قــرار سابــق
بالتقدم للعضوية في شبكة المنظمات األهلية العربية اإلقليمية عام

2002.
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)ملخص (ً ودولياً نشاطات التوعية، وحشد التأييد إقليميا.2

أدت إجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلية التي منعت حاملــي
جواز السفر الفلسطيني، من السفر عبر مطار اللد،  وكذلك القيود
ــن الجديدة التي فرضتها الحكومة األردنية على دخول الفلسطينيي
من الضفة الغربية إليها عبر الجسور، إلى الحد من عدد أعضاء
بديل القادرين على السفر، وتلبية الدعوة لحضور مؤتمرات ولقاءات

في الخارج.

ــة2002في عام  قام بديل بتيسير النشاطات التالية، و/أو المشارك
فيها:

ورشة عمل تشاورية حول أزمة الشرق الأوسط: تكفــل بهــا �
ــات شراكة كل من المعهد الملكي للشؤون الدولية ومركز الدراس
ــة اللبنانية في أكسفورد. عقدت في مدينة منستر لوفيل - المملك

، وشارك فيها  تيري ريمبل ،2002 نيسان 28-27المتحدة، في 
منسق وحدة المصادر واإلعالم.

محاضرة عامة: "حملة إسرائيل العسكرية في آذار - نيسان، �
وتدمير إطار أوسلو"، نظمتها لحتى العودة / بريطانيا في جامعة

SOAS وشارك فيها تيري2002 نيســان 30- في لندن، في ،
ريمبل، منسق وحدة المصادر والمعلومات.

ــودة، � زيارة تقصي حقائق إلى البوسنة والهرتسك، تتعلق بالع
واستعادة الممتلكات. نظمها بديل لالئتالف الفلسطيني لحق العودة،

17-10واستضافها مجلس الالجئين النرويجي، في بانجــالوكــا 
. شارك فيها كل من تيري ريمبل منــسق وحــدة2002حزيران 

المصادر واإلعالم، ونهاد بقاعي، مساعد باحث في وحدة المصادر
واإلعالم.

مؤتمر دولي:  " دور لأوروبا" نظمته مؤسسة الحوار الدولــي �
"، والمنظمة الدوليةInstitute Clingendaelومعهد كلينجيندال "

"Cordaid"، وكورديد "NOVBللتعاون التنموي (إيكو)، ونوفيب "
ــل2002 حزيران 14في أمستردام، في  ، شاركت فيه مديرة بدي

انجريد جرادات جاسنر.
لقاءات ضغط وتأثير مع أعضاء في البرلمان الهولندي، وممثلي �

"NOVBأحزاب سياسية ونقابات هولندية، نظمتها (إيكو) ونوفيب "

 حزيران19-15" في الهاي وأمستردام، في Cordaidوكوريد"
، شاركت فيها مديرة بديل انجريد جرادات جاسنر.2002

محاضرات عامة حول الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية �
، وحول السياسات اإلسرائيلية، نظمــتهــا1967التي احتلت عام 

لجنة التضامن الفلسطينية، وجمعية سويسرا - فلسطين في بازل
، وشاركت2002 حزيران 22 و 21وسولوثورن في سويسرا، في 

فيها مديرة بديل انجريد جرادات جاسنر.
ورشة عمل حول الاستراتيجية القانونية، نظمها بديل ومركــز �

،2002 حزيــران 26حقوق السكن والمهجرين في جنيف، فــي 
ــمصــادر ــنســق وحدة ال وشارك فيها كل من  تيري ريمبل م

والمعلومات، ومديرة بديل انجريد جرادات جاسنر.
ورشة عمل تشاورية حول اللاجئين والدول المــضيــفة فــي �

ــز القانون الدولي - نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية، ومرك
.2002 أيلول 8-7الدراسات اللبنانية في مدينة منستر لوفيل، في 

 حولً تجريبيــاً"تجربة الإبعاد" - ورشة عمل تمثل مشروعــا �
التاريخ الشفهي والنكبة، نظمتها كرمة نابلسي - كلية نوفــيلــد /
جامعة أكسفورد، والباحث التقدمي إالن بابي من جامعة حــيفــا،

وحضرها تيري ريمبل، منسق وحدة المصادر والمعلومات.
ــن � توجهات البحث حديثة العهد في قضية اللاجئين الفلسطينيي

ــه،   تشرين14-16- ورشة عمل نظمها مركز شمل في رام الل
، شارك فيها تيري ريمبل، منسق وحدة المصــادر2002األول 

واإلعالم ، ومديرة بديل انجريد جرادات جاسنر.
اللقاء السنوي الثالث للائتلاف الفلسطيني لحق العودة، كوبنهاجن، �
، نظمها بديل ولجنة العودة الفلسطينية2002 كانون األول 12-15

في الدانمارك، واستضافتها جمعية الصداقة الدانماركية- الفلسطينية،
نظمها وشارك فيها محمد جرادات - منسق حملة بديل للدفاع عن

حقوق الالجئين.
ــن � ــئي ــلاج مجلس أوروبا، اجتماع بودابيست للنقاش حول ال

، ونظمته2002 كانون األول 16الفلسطينيين في أوروبا،عقد في  
ــة اللجنة الخاصة بالهجرة والالجئين والوضع السكاني، قدم ورق

عمل بديل، تيري ريمبل، منسق وحدة المصادر والمعلومــات.
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 خدمـات بديـل للـزوار والوفـود.3

ــي ــجول ف أدت  إجراءات اإلغالق العسكري المشددة، ومنع الت
ــن2002النصف األول من عام  ــشرات م ، إلى إلغاء زيارة الع

 من خــاللًالوفود واألفراد،  وجرى التعويض عن بعضها جزئيا
ــوى إجراء مقابالت عبر الهاتف مع موظفي بديل، ولم يتمكن س

 زائر من دول العالم من الوصول إلى مكــاتب بــديل فــي100
النصف األول من العام. وأثناء العملية العسكرية اإلسرائيلية فـي
آذار ونيسان، نشط مسئولو بديل في وسائل اإلعالم الدولية المعنية
ــم ــعه بتطورات حصار إسرائيل لكنيسة المهد، حيث أجريت م

ــال30حوالي   ما بينً مقابلة عبر الهاتف. وازداد عدد الزوار قلي
ــي19 آب و19 ــجول ف  تشرين الثاني عندما رفع نظام منع الت

منطقة بيت لحم، واستمرت وفود دولية عديدة بإلغاء مهماتها هنا
ــي بسبب الخوف على السالمة الشخصية، وبسبب منع التجول ف
مناطق الضفة الغربية األخرى، أو بسبب منع أعضاء هذه الوفود

ــر20من دخول مطار اللد. وفيما بين   تشرين الثاني ونهاية شه
كانون األول، عندما أعيد فرض نظام منع التجول في منطقة بيت

لحم، لم تستقبل بديل أي زوار دوليين إضافيين.

 متضامن نشيط وصحفــي ممــن300جرى الحديث إلى حوالي 
زاروا المركز حول التطورات السياسية، وحول توجه بديل فيمــا
يتعلق بموضوع الالجئين الفلسطينيين وحقوقهم، ونظمت جوالت
ميدانية لكثيرين منهم إلى مخيمات الالجئين في المنطقــة،. كمــا
ــالل جرت معالجة مئات من الطلبات اإلضافية للمعلومات من خ

اإلنترنت.

اجتماع مركز بديل
مع إحدى البعثات

2002الدولية، 
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 بحسب األهداف العامة والفرعية2002استمر تنفيذ برنامج عام 
ــة  .2004-2002التي حددها بديل للسنوات الثالث

:هدف بديل طويل األمد

ــة ــسوي تطبيق حل دائم لمسألة الالجئين الفلسطينيين، في إطار ت
سلمية للصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني/العربي، بما يتفق وقــرار

ــات194األمم المتحدة  ــلك ــمت ، الذي يشمل العودة واستعادة الم
والتعويض، والقانون الدولي ذا الصلة، بحيث يكون هــذا الحــل

.ً ومالئماً عادالً لدى الالجئين أنفسهم باعتباره حالًمقبوال

األهداف الفرعية لبرنامج بديل ومجاالت تركيزه
)2002-2004:(

ــن : التغلب علىحملة بديل للدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيي
تهميش الالجئين الفلسطينيين:

: التوعية باستمرار، وتوفير المعلومات الخاصةالمجتمع المحلي �����
بالحلول الدائمة وفق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، خاصة

، وتطوير موقف فلسطينــي موحــد194قرار األمم المتحدة رقم 
واستراتيجية موحدة، وإنشاء إطار ينسق بين المجتمعات المحليــة
من الالجئين، والتقدم بمبادرات خاصة بحق العودة، والمبادرة إلى
ــع ــعودة، م ــن في ال تنظيم نقاش حول حق الالجئين الفلسطينيي

القطاعات التقدمية في المجتمع اليهودي اإلسرائيلي.

: توسيع الشبكات الدوليــة لحــقالمجتمع الإقليمي - الدولــي �����
ــن أو العودة، بما في ذلك التعاون مع مبادرات مماثلة للمهــجري

2002تقرير: تقييم برنامج ومشاريع بديل العادية لعام 

 

: ملخــص التقـيـيـمًأوال

ــط ــطي الذين ال أرض لهم في أنحاء العالم، من أجل القيام بالتخ
 بشكل فعال.ًاإلستراتيجي المشترك وبحشد التأييد سويا

ــات ــةوحدة المصادر والمعلوم : المساهمة في إنشاء آليات دولي
ــم فعالة، للتصدي النتهاكات حقوق الالجئين الفلسطينيين، وتنظي
ــن، آليات لتنفيذ حل دائم، وآليات للحماية اليومية لحقوق الالجئي
وتنظيم حملة معلومات وتوعية وتسليط الضوء على ما تعرض له
الفلسطينيون من تهجير وتجريد من الممتلكات، بــاعتــبار ذلــك
ــي، السبب الجذري والتاريخي للصراع اإلسرائيلي - الفلسطــين
وتطوير آليات للتصدي لذلك في أوساط الالجئين الفلسطينييــن،
باالستناد إلى القانون الدولي ذي الصلة وقرارات األمم المتحدة، ،
ومن خالل حملة بديل للدفاع عن حقوق الالجئيــن، ومن خــالل

الخبراء وصناع السياسات العرب والدوليين.

ــة ــي،مشروع الوحدة القانوني :  اإلسهام في تقوية القانون الدول
ومنابر األمم المتحدة وقراراتها، لتوفير حل عادل ودائم، وحماية
ــل ــلي حقوق الالجئين الفلسطينيين في الحياة اليومية، وتوفير تح

ــادا  إلى القانون الدولي،ًقانوني لحقوق الالجئين الفلسطينيين استن
بما يشمل حق العودة واستعادة الممتلكات والتعويض، وتــوثيــق

، وتطوير مستوى الوعي في أوساطًانتهاكات الحقوق الجارية حاليا
الالجئين الفلسطينيين، عن طريق حملة بديل للدفاع عن حقــوق
الالجئين، وفي نظام األمم المتحدة، وبين الخبراء وصناع السياسة
ــل العرب والدوليين، والقيام بحشد التأييد، وممارسة الضغط داخ
ــة نظام األمم المتحدة، وبين المنظمات الدولية، والمنظمات األهلي
وصناع السياسة، وذلك ألخذ قرارات وأحكام وتصريحات أقوى،
تؤكد حقوق الالجئين الفلسطينيين ووضع استراتيجيات منــاسبــة

للتنفيذ.
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 إلىً، استنادا2002أ. تقييم تأثير برنامج بديل لعام 
مؤشرات بديل:

:حملة بديل للدفاع عن حقوق الالجئين

 فيما يتعلق بأهدافها الرئيسة2002 عام ً مهماً لم تحقق نجاحا�����
الخاصة بالمجتمع المحلي لالجئين الفلسطينيين في األراضي

:1967الفلسطينية المحتلة عام 
- التوعية: تطوير اإلجماع الفلسطــينــي واالستــراتيــجيــات

: ما من شك في وجود إجماع شعبي على حق العودةالفلسطينية
لالجئين الفلسطينيين. فلقد تم التعبير عن ذلك في مناسبات عديدة،
كان آخرها االحتجاج المجتمعي العام والقوي ضد االقتراح الذي
تقدم به سري نسيبة فيما يعرف باتفاق نسيبة - ايلون، المستنــد
إلى انتهاك هذا الحق أساسا. ومع ذلك فإن اإلجماع الحالي يستند
إلى العواطف إلى حد بعيد، ويفتقر إلى اإلطالع وإلــى تحــليــل
عميق للحقوق، وهي حقيقة تشكل عقبة أمام تطوير استراتيجيات

فعالة خاصة بحشد التأييد.

ــام  ، متواضعا2001كان إسهام بديل هذا العام أيضا، كما في ع
 فيما يتعلق بتوضيح الحقوق واآلليات المتوفرة لعودة الالجئينًجدا

واستعادة ممتلكاتهم. وإننا إذ نعزو هذا الفشل باألساس إلى عوامل
ــل ــاء ورش عم خارجية، لم يكن بإمكاننا التحكم فيها كمثل إلغ
ومناقشات، بسبب عدم توفر السالمة الشخصية للمشاركين، وبسبب
منع التجول الذي يفرضه الجيش، وبسبب إلغاء الخبراء المدعوين
ــر أنفسهم زيارتهم، إال أن تأخر وحدة المصادر في إنتاج التقاري

. وكانت زيارة بديــلً أيضاً إضافيــاًالبحثية المطلوبة كان سببــا
األولى إلى البوسنة والهيرتسك لتقصي حقائق الالجئين خطوة في
االتجاه الصحيح، وال بد من استخدام أفالم الفيديو الوثائقية حــول
هذه الزيارة وتنظيم سلسلة من ورش العمل القانونية، المخطط لها

ــي  ــاق2003في شهر كانون الثان ، وذلك إلثارة نقاش على نط
أوسع.

، لم2001: كما كان الحال عام - تطوير شبكة المجتمع المحلي
، نحو التوصل إلى2002يكن باإلمكان أخذ خطوات ملموسة عام 

آلية رسمية أكثر فعالية، للتنسيق بين منظمات الالجئين المجتمعية،
وال لغرض تحقيق مشاركة أقوى للمرأة الالجئة. ورغم أن العقبات
ــة، ــارجي الكبرى التي أدت إلى ذلك تمثلت في وجود عوامل خ
كالقيود المفروضة على حرية التنقل، والتدهور االقتصادي، وانعدام
السالمة الشخصية،   إال أن هناك عوامل ذاتية عديدة أيضا ربما
كان لها دور في ذلك، وقد قمنا بتحديدها من أجل طرحها للنقاش

 ومنها:2003ومعالجتها عام 
ــن أن ــمك ــديل، ي - عدم توفر أدوات أخرى بديلة لحملة ب

ــىًتستخدم فورا  لتحل محل ورش العمل والنقاشات التي تلغ
لسبب أو آلخر.

- تعطل االتصاالت المنتظمة المتعلقة بالبرنامج بيــن بديــل
ــد" ــح "بع وشركائه المجتمعيين، والبريد اإللكتروني لم يصب

 عن اللقاءات الشخصية على المستوى المجتــمعــي، إذًبديال
ليس من عادة النشيطين االتصال فيما بينهم بهذه الوسيلة، ولم

،2002يعد باإلمكان االعتماد على قائمة الفاكس في بديل عام 
كما عملت أجهزة االتصال الالسلكية التي جرى شراؤها في
ــض ــوى بع نهاية العام بشكل جزئي فقط، ولم يستخدمها س

الشركاء المجتمعيين ألغراض التشبيك الخاص بالعمل.
- انتشار حالة سلبية جديدة بين كثير من الشركاء المجتمعيين،
تعود في أغلب الظن إلى اإلحباط والمعاناة اإلنسانية. وتتسم
ــرة أو هذه الحالة بفقدان القدرة على التفكير في األمور الكبي
على مستوى عالمي، وبالتركيز على األمور المباشرة والفورية

 للقضية الفلسطينية، مما يشكل عقبةًوعلى منظور محلي جدا
أمام التفكير الخالق فيما يتعلق باإلستراتيجيات العالمية طويلة

األمد.
- ظهور ميل جديد، ربما بسبب ما تقدم، لدى النــشيــطيــن
ــة ــلي المجتمعيين المخضرمين، إلقامة "مشاريع الجئين" مح
ومعزولة، على حساب الهيئات الوطنية، كاتحاد مراكز الشباب
االجتماعية، واتحاد المراكز النسائية، ولجان الخدمات الشعبية،

ــوقً كبيراًالتي لعبت دورا  في تشبيك وتنظيم الدفاع عن حق
، وظهور2000 - 1995الالجئين على مستوى الوطن ما بين 

ميل كهذا لدى بديل  أيضا، لدعم مــثل هــذه المــشاريــع .
 أن تتصدى لهذا الميل،2003وسيكون من مهمات بديل عام 

ــة والمساعدة في إعادة بناء وتقوية اتحادات وشبكات وطــني
مجتمعية فعالة.
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 على مستوى التشبيك / التنسيق الاقلــيمــيً كبيراًحققت تقدما �����
والدولي وكذلك على مستوى الشراكة، وحشد التأيــيد لــحقــوق

الالجئين:
:- توسيع الشبكة والتنسيق على المستوى اإلقليمي والدولــي
ــات استمرت شبكة شركاء بديل اإلقليمية والدولية في االتساع بثب

ــا2002عام  ، غير متأثرة بالعوامل السلبية المذكورة أعاله. كم
استطاع بديل بشكل خاص، تحسين التنسيق والتعاون مع منظمات
ــد المجتمع المدني في الدول العربية وأوروبا وشمال أمريكا. وق
ــالف ــالئت ــثة ل اجتذبت ورشة العمل االستراتيجية السنوية الثال
الفلسطيني لحق العودة، المنعقدة في كوبنهاجن، في كانون األول

 من الوفود الفلسطينية والدولية، قدر بأنه أكبرً كبيراً، عددا2002
ــام  ، أن2003من أي وقت مضى. وسيكون من مهمات بديل ع

يضفي الصفة الرسمية على االتصاالت مع شبكة شركائه، وذلك
من خالل زيادة لقاءات التشبيك مثال، من أجل التأثــير بــشكــل
أفضل على النقاش العالمي حول االستراتيجيات الــتنــظيــميــة

واالستراتيجيات الخاصة بحشد والتأييد.
- زيادة حجم وتأثير حملة حشد التأييد المشتركة الخاصة بحقوق

ــاداالالجئين ً: رغم عدم توفر مؤشرات كمية، إال أننا نقدر، استن
إلى المالحظات والتعليقات الواردة من شركائنا، بأن جهود بديــل

ــام  ، أسهمت في2002في مجال المعلومات وحشد التأييد في ع
ــي إبقاء حقوق الالجئين الفلسطينيين على جدول األعمال اإلقليم
والعالمي، رغم الضغوط السياسية اإلسرائيلية والدولية المستمرة،
ــة الستثنائها من جهود السالم الشرق أوسطية المستقبلية، كالخط

، وخريطة2002السعودية، ومؤتمر القمة العربي في بيروت عام 
الطريق التي صاغتها اللجنة الرباعية مثال. كما أننا نقدر بأن ما
يقوم به بديل من تشبيك ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بحقــوق
الالجئين، قد أسهم في إطالق الحمالت العالمية الجديــدة إلنهــاء
الحصانة التي تمتعت بها جرائم الحرب اإلسرائيلية، ومقــاطعــة
إسرائيل إلى حين انصياعها للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة،

ــم  ، وكذلك رفع مستوى194بما في ذلك قرار األمم المتحدة رق
الوعي العام على وصف إسرائيل باألبارتهايد وترسيخ هذا الوعي.

ــادة ����� ــقي عدم التمكن من تحسين فرص وصول اللاجئين إلى ال
وصناع السياسة والمفاوضين على المستوى الفلسطيني والعربي.

رغم محاوالت وجهود بديل المتواصلة، فإن إمكانية الوصول إلى
ــن المؤسسات الفلسطينية الرسمية ذات العالقة المباشرة بالالجئي
ــر الفلسطينيين، مثل دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحري
الفلسطينية، ووحدة الدعم القانوني، ودائرة شؤون الالجئين فيهــا،
ــة، وكذلك وزارة التخطيط والتعاون الدولي في السلطة الفلسطيني

 مما كانت عليه في الماضي. ونعزو ذلك2002كانت أقل في عام 
باألساس إلى توقف العمل المنتظم والمنهجي في موضوع الالجئين
على مستوى القيادة، بسبب حملة إسرائيل العسكرية والدعــائيــة

 لغياب المفاوضات السياسية الخاصةًضد القيادة الفلسطينية، وأيضا
بمواضيع المرحلة النهائية ومن بينها موضوع الالجئين.

جرى إنجاز خطوات أولية نحو إقامة حوار عقلاني مستمر مع �����
إسرائيليين يهود، حول الحاجة إلى آليات للتوصل إلى حل لقضية
الالجئين الفلسطينيين يستند إلى الحقوق، وحول طبيعة هذه اآلليات.

، جمع بديل قائمة مختارة من العناوين البريدية2002ففي خريف 
ألفراد ومنظمات في إسرائيل، وأعلمهم بملف بديل للمعــلومــات
ــلقــى حول حق العودة الذي يزمع إصداره باللغة العبرية. وقد ت

ــيً إيجابية بما في ذلك عروضاًبديل ردودا  للتعاون المستقبلي ف
توزيع ملف بديل هذا ومناقشته، من العديد من أعضاء مبــادرات
ومنظمات إسرائيلية مختلفــة مثــل زخروت، وصــورة جديــدة
ــداد ــجري اإلع إلسرائيل، ومدرسة السالم في واحة السالم. وي
لمتابعة هذه العروض بالتعاون مع جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين

في إسرائيل، حال صدور ملف بديل هذا في كانون الثانــي.
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المصادر واإلعالم:

إنجاز خطوات أولية نحو تطوير آليات فعالة للتصدي لانتهاكات �����
حقوق الالجئين الفلسطينيين:

- إنتاج أبحاث قيمة تتعلق بآليات الحماية الدولية المتوفرة لالجئين
الفلسطينيين، وما زال هناك الكثير من الجهد اإلضافي المطلوب
لتوضيح المعنى المحدد "آلليات" عودة الالجئين، واستعادة ممتلكاتهم،
وحماية حقوقهم اليومية. ورغم أنه تم التــطرق إلــى موضــوع
ــث الحماية الدولية بشكل منهجي، فإنه ما زالت هناك حاجة للبح
ــي ــم الذات اإلضافي فيما يتعلق باآلليات اإلقليمية، وآليات التنظي
لالجئين. إضافة إلى ذلك، ال بد من التحديد المنهجي "لــفجــوات
ــة ــرافي الحماية" الحالية التي تؤثر على الالجئين في مناطق جغ

، معالجة عدد2003مختلفة. كما سيكون من الضروري في عام 
، لزيادة مخرجات البحث،2002من المشاكل التي تم تحديدها عام 

ومن هذه المشاكل ما يلي:
 الكثير من مشاريع البحث،2002- ضمت خطة عملنا لعام 

التي تحتاج إلى صياغة مفاهيمها األساسية، وقد أدى ذلك إلى
حجم عمل ال يمكن إنجازه. وكانت النتيجة تأخر كل المشاريع

ــاًوالنشرات، ما ترك تأثيرا  على وحدات بديل األخرىً سلبي
التي هي بحاجة إلى البحث/ والمطبوعات في الوقت المالئــم
لتنفيذ نشاطاتها (خاصة حملة بديل للدفاع عن حقوق الالجئين).
ــارج ــن الخ - لم تجر االستفادة من إمكانية تنظيم خبراء م
ــة ــاف، خاص لتأليف بعض أبحاث/مطبوعات بديل بشكل ك

بالنسبة لمجلة المجدل، وأوراق عمل للنقاش، ودراسات.
- ضرورة العمل بشكل المركزي، فخالل فترات منع التجول
المطول، عندما لم يكن من الممكن الوصول إلى مكاتب بديل
ــاع ظهرت القصورات في البنية التكنولوجية لبديل، وقد ض
ــر وقت طويل وثمين في حل هذه المشاكل.  ولذا فإن تطوي
ــات ــحاج تكنولوجيا المكتب باالستناد إلى تقدير منهجــي لل

.2003الضرورية، يجب أن يكون من األولويات في عام 

ــع ــواد لرف إنتاج مواد مفيدة للحملة ولحشد التأييد: جرى نشر م
مستوى الوعي وتوفير المعلومات بشكل أوسع، عن طريق اإلنترنت
وقوائم بديل الخاصة بالبريد اإللكتروني. إال أن توزيع المعلومات
ــن ونشرات حشد التأييد على الشركاء في المجتمع المحلي لم يك

 كما كان مخططا لألسباب التي ذكرناها أعاله، وألن العاملينًواسعا
ــرا ــثي  في إنتاج البحوث،ًفي وحدة المصادر كانوا منخرطين ك

 من االهتمام للتسويق ونشر المعــلومــات واألدوات.ًوأولوا قليال
 بما في ذلك2003يجب زيادة الجهود الخاصة بالتسويق في عام 

ــى " PAYاالرتباط بنظام البيع عبر الصفحة االليكترونية المسم
PALلتسويق مصادر بديل من خالل اإلنترنت، وكذلك التسجيل "

الدولي لمطبوعات بديل من خالل الحصول على الرقــم الدولــي
).ISSN-ISBNالمسمى(

ــن ����� النجاح في زيادة الاهتمام بالأبحاث الخاصة بحقوق اللاجئي
الفلسطينيين، وبحشد التأييد لهذه الحقوق بين الخبراء الدوليين. لقد
ظل المستوى العالي من األبحاث التي يقدمها بديل مــن أهم مــا

. واستمر هذا المستوى العالي مــنً أيضا2002ميزها خالل عام 
ــن البحوث في تحفيز العديد من الخبراء الدوليين على النظر بعي
متفحصة انتقادية، لألبحاث والمواقف التقليدية الخاصة بمــسألــة

ــا ــوًالالجئين الفلسطينيين، وأن يأخذوا جدي  مميزات التوجه نح
ــذه ــد إلى اإلقــرار به معالجة هذه القضية من خالل منهج يستن
الحقوق. لقد سهل االعتراف المهني بالبحث والتحليل اللذين يقوم
ــراء ــخب بهما بديل، واالحترام اللذان حظيا به،  توسيع شبكة ال

.2002المساندين وإعادة تنظيم شبكة المساندة القانونية بنجاح عام 
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مشروع الوحدة القانونية:

ــم رغم الحاجة إلى محام - منسق للوحدة القانونية في بديل معظ
العام، إال أن المشروع القانوني لبديل أنجز خطوات مهمة:

ــاإنتاج أبحاث ودراسات قانونية ����� : استمر البحث القانوني كم
، مع بعض التأخيرات الهامشية، وقدمت كذلك العديدًكان مخططا

ــة ــوضي من األوراق واآلراء القانونية إلى منابر دولية، مثل مف
ــتصــادي ــلس االق األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين، والمج
واالجتماعي التابع لألمم المتحدة، ومجلس أوروبا ومنابر أخرى.

ــراء ����� ــامتطوير شبكة الخب : يمثل هذا أهم إنجاز للمشروع ع
ــع2002 ــديل م ، فقد وفرت ورشة العمل المثمرة التي عقدها ب

 تمًمركز حقوق السكن والمهجرين في جنيف، في حزيران فرصا
استخدامها بنجاح. وقد مكنت إسهامات الخبراء، من تصميم خطة

ــي ّعمل لمشروع محس . وتحولت2003/2004ن ومتماسك لعام
ــدة شبكة الخبراء الشركاء غير الرسمية، إلى شبكة دولية للمسان

ً قانونيــا،ً وباحثاً خبيرا40القانونية ذات عضوية رسمية، تضــم 
ــاعً، وأيضاً رئيسا نشيطاً شريكا20و  شركاء في حملة بديل للدف

عن حقوق الالجئين. وجرى شرح خطة عمل الوحدة القانـونيـة
، ألعضاء شبكة المساندة القانونية الجديدة. ومع حلول2003لعام 

، كان الكثيرون  منهم قد قدموا التزامات2002كانون األول عام 
 خاصة ال بدً. إال أن هناك جهودا2003لتنفيذ مشاريع معينة عام 

من القيام بها لتوسيع عضوية هذه الشبكة من الخبراء الفلسطينيين
ــل، والعرب. إننا ننظر إلى تعاون شبكة المساندة القانونية مع بدي
ــي أن على أنها نموذج للتشبيك والتعاون اإلقليمي والدولي، ينبغ

.2003تحتذيه وحدات بديل األخرى في عام 

رفع مستوى الوعي القانوني، وممارسة حشد التأييد، والضغط �����
ــقانــون والتأثير، لتأكيد حقوق الالجئين الفلسطينيين بموجب ال

ــذ : بسبب عدم توفر محــامالدولي وباستراتيجيات مالئمة للتنفي
يعمل في بديل، لم يكن باإلمكان القيام بنشاطات الضغط والتأثير
على الهيئات الخاصة بمعاهدات األمم المتحدة كما كان مخططا،
ومع ذلك فإنه لم تكن هناك جلسات كبيرة األهمية عــلى جــدول

، ولذا لم تتم خسارة فرص مهمة نتيجة لذلك.2002األعمال لعام 
ومن جهة أخرى كان حوار بديل المستــمر مــع وكاالت األمــم

. فقد أصدرت مفوضية األمم المتحدة2002 عام ً جداًالمتحدة مثمرا
ــرا ــاً جديداًالعليا لشؤون الالجئين تفسي  لوضع الالجئينً ومحسن
، وتم إبالغ بديل عن خطــط2002الفلسطينيين، في أيلول عــام 

لوكاالت األمم المتحدة إلعادة اختبار "ثغرات الحماية" الحالية التي
ــا ــضاي تؤثر على الالجئين الفلسطينيين. ورغم أن العديد من الق
ــت القانونية المتعلقة بالحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين ما زال
ــن ــمدة م بحاجة إلى توضيح، كالقيود على الحلول الدائمة المست

ــاالت194قرار األمم المتحدة رقم   مثال، إال أن مجرد تنظيم وك
 حول ذلك هو أمر مشجع. إضافة إلى ذلك، فقدًاألمم المتحدة نقاشا

،ً متزايداًأظهرت منظمات أهلية فلسطينية وعربية أخرى اهتماما
 لمعالجة موضوع حماية الالجئين الفلسطينيين واآللياتًواستعدادا

المناسبة لذلك. ولذا فقد حان الوقت، بالنسبة لبديل، لتقوم بوضــع
مبادرة إلجراء نقاش مهني يشمل منظمات أهلية فلسطينية وعربية

.ً أيضاًوخبراء فلسطينيين وعربا

ــوم، ألن وال بد من القول- بأن بديل ليس راضيا على وجه العم
 لتحقيق األهداف المرسومة تم بشكل2002التقدم الذي أحرز عام 

ــاًأبطأ كثيرا ، ومع ذلك فإننا نقدر بأنه بــفضــلً مما كان متوقع
 الهتمامــاتًالبرامج التي يتبناها بديل، نجح في أن يظل عنوانــا

ــد وحاجات مجتمعات الالجئين المحلية، في هذه الفترة التي تشه
ــة أزمة وجود على المستوى السياسي واإلنساني. إن ذلك بالنسب
لمنظمة مهنية صغيرة كبديل، يعمل في مجال حشد التأييد بإمكانيات

ــذًمحدودة جدا ــفي ــي تن ، إنما هو إنجاز في حد ذاته، سيساعد ف
.ًبرنامجنا المجتمعي مستقبال

2002نشاط لألطفال يف مركز الرواد يف خميم عايدة للالجئني، 
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ــة، ����� ــات دولي وعي واهتمام متزايدان يؤديان إلى إصدار بيان
ــن ــئي والقيام بأعمال على المستوى الدولي لتأكيد حقوق الالج

ال تعكس التوصيات التي تصدر عن الدوائر السياسيةالفلسطينيين: 
الدولية "حتى اآلن"، اإلحباط المتنامي من سياسات إسرائيــل، وال
ازدياد االهتمام في أوساط الوكاالت والمنظمات الدولية، بــنهــج
مبني على اإلقرار بالحقوق، والوعي بأهمية ميزات هذا النهج في
ــادرات ــة مب معالجة قضية الالجئين الفلسطينيين، إذ لم تتخذ أي

.2002دولية مهمة لصالح حقوق الالجئين الفلسطينيين في عــام 
ــة ــياس واستمرت كما في الماضي، محاوالت باحثين وصناع س
ــن، ال يراعــي وسياسيين إليجاد حل لقضية الالجئين الفلسطينيي
إحقاق حقوقهم بل ينتهكها، خاصة حقهم في الــعودة واســتعــادة
ممتلكاتهم. أما المشكلة الكبرى، فهي حقيقة أن الرأي العام الغربي

ــةًما زال مستمرا  في اعتبار إسرائيل دولة عادية شرعية وقانوني
ــع أن وديمقراطية، وبأنها ملجأ للشعب اليهودي المضطــهد. وم

،ً بأن للشعب الفلسطيني حقوقا أيضاًالمجتمع الدولي يعترف أيضا
إال أن اعتبار إسرائيل دولة لها "سمعة أخالقية خاصة تســتحــق
معاملة خاصة من جانب المجتمع الدولي"، إنما يشكل عقبة كأداء
أمام تعبئة الرأي العام الدولي لصالح تطبيق المعايــير الــدوليــة

. ويؤدي هذا، وميزان القوىًوالقانون الدولي على إسرائيل أيضا
ــان غير المواتي، إلى الموقف الواسع االنتشار القائل بأنه ربما ك
لالجئين الفلسطينيين الحق في العودة، إال أن تطبيق هــذا الحــق

ــةً"ليس أمرا  عمليا". وحيث أنه ال تتوفر لمنظمات أهلية فلسطيني
كبديل الوسائل لتغيير ميزان القوى، فإن جهودنا يجب أن تنصب
ــن على تغيير الصورة التي يجري النظر بها إلى إسرائيل. ويمك
ــة ــاطع ــمق أن يكون لبديل إسهام مهم في ظهور حملة عالمية ل
ــا إسرائيل، وفي ظهور حمالت ضد جرائم الحرب التي تخوضه

إسرائيل ونظام األبارتهايد الذي تطبقه.

ب. تقييـم التوجهـات العامـة
باالستناد إلى مؤشرات بديل الخاصة بالتوجهات الخارجة عن نطاق السيطرة المباشرة لبرنامج بديل.

ــاح، ����� تراجع المجتمع الإسرائيلي إلى اليمين يمكن تحديه بنج
ويمكن أيضا إجراء حوار حول حل قضية الالجئين يقــوم علــى
اإلقرار بحقوق الالجئين، مع قطاع مؤثر من الجمهور اإلسرائيلي

: لم تتمكن الجهود المشتركة على المستوى المحلي، فياليهودي
مجال رفع مستوى الوعي وحشد التأييد، التي قامت بها منظمات

 من المنظمــاتًالمجتمع المدني الفلسطينية، وعــدد قلــيل جــدا
، من منع تطبيق سياســات وتشــريعــات2002اإلسرائيلية عام 

إسرائيلية عنصرية جديدة، تهدف إلى منع تطبيق حل للصــراع
 يستند إلى اإلقرارً ولقضية الالجئين الفلسطينيين خصوصاًعموما

ــت2002بالحقوق. لقد شهد عام   حملة عامة غير مسبوقة، هدف
ــي ــيل وف إلى تهميش ونزع شرعية القيادة الفلسطينية في إسرائ

ــور1967األراضي المحتلة عام  ، كما شهدت ازدياد دعم الجمه
اإلسرائيلي للطرد القسري ونقل السكان الفلسطينيين )ترانسفير(،
ولذا فإن المخاوف الفلسطينية بأن تقوم الحكومة اإلسرائيلية المقبلة
باستغالل الحرب المحتملة على العراق، التي تقودهــا الواليــات
المتحدة، من أجل إحداث تغيير في التوازن السكاني والسياســي

.ًعلى األرض بالقوة، هي مخاوف مبررة فعال
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2002نشاطات مخططة لعام 

محاضرات ونقاشات عامـة �����
ــة - سلسلة من ورش العمل العامة حول اآلليات والخبرة الدولي
فيما يتعلق باستعادة الممتلكات، ضمن زيارة إلى فلسطين يقوم بها

 من مركز حقوق السكن والمهجرينLecki Scottسكوت ليكي 
.2002في جنيف - خططت لشهر أيار 

- كلمات وأحاديث في اللقاءات العامة وإيجازات للصحافة حول
: الالجئــون2001مطبوعات بديل الجديدة (مــسح إحــصائــي 

ــم ــادته الفلسطينيون، دراسة مقارنة حول عودة الالجئين واستع
ممتلكاتهم، الحق الفردي لالجئين الفلسطينيين في استعادة ممتلكاتهم

ــى2002- تحليل قانوني) وزيارة بديل عام   لتقصي الحقائق إل
البوسنة والهرتسك.

- زيارة تقصي الحقائق إلى البوسنة: التحضير لها وتنفيذها.
- نشر وتوزيع ملف بديل للمعلومات حول حق العودة، بالــلغــة

العبرية / حق العودة ونقاشات متابعة.

مشاريع إعلامية ومواد للحملة الإعلامية �����
 اإلعالمية: سلسلة من البرامج التلفزيونية2002- إطالق مشاريع 
"، من خالل تلفزيون الرعاة، فــي بيــت194األسبوعية بعنوان "

لحم، وبرنامج إذاعي أسبوعي بعنوان " ناطرين عودة" من خالل
.2000إذاعة بيت لحم 

- إنتاج وعرض فيلم فيديو وثائقي حول العودة واستعادة الممتلكات
العقارية في البوسنة.

بناء القدرة المجتمعية والتدريب �����
- تنظيم دورات تدريبية ألطفال الالجئين.

- إجراء سلسلة من االستشارات المجتمعية بهدف تحسين االتصال،
 بين منظمات الالجئين المجتمعيةًوإيجاد آلية تعاون أكثر انتظاما

ومبادرات حق العودة في فلسطين، بما في ذلك مشروع تجريبي/
نشرة إخبارية بالعربية.

ــة ــعي - استمرار دعم البناء المؤسساتي/مركز يافا الثقافي وجم
الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل.

دعم مبادرات المجتمع المحلي للاجئين �����
- تنظيم إحياء المناسبات العامة، المتعلقة بطرح حقوق الالجئين

، وفي2002وخاصة في إطار ذكرى يوم األرض في آذار عام 
ــرا ــذبحــة صب ذكرى النكبة الفلسطينية في أيار، وفي ذكرى م
ــب وشاتيال في أيلول، وفي يوم األمم المتحدة للتضامن مع الشع
ــم ــدور قرار األم الفلسطيني في تشرين الثاني، وفي ذكرى ص

،  في كانون األول.194المتحدة 
- تسهيل إقامة مخيمات صيفية لألطفال.

- توفير مساعدات طارئة لمنظمات الالجئين المجتمعــية، وفــق
الوسائل المتاحة لهذا الغرض في بديل.

ً ودولياًالتشبيك، وحشد التأييد إقليما �����
- توزيع وتبادل المعلومات بشكل منتظم، وتطوير أدوات جديــدة

لحشد  التأييد.
- تصميم ومناقشة خطة لممارسة الضغط والتأثير بشكل منهجي

ــنًوأكثر تأثيرا ــئي  مع الشركاء األوروبيين، لصالح حقوق الالج
الفلسطينيين ليجري تنفيذها في االتحاد األوروبي والدول األعضاء

فيه.
ــح   الذي يقوم به بديــل: الجئــون2001- البدء المشترك لمس

فلسطينيون مع شركاء في بريطانيا وأمريكا الشمالية.
- تنظيم ورشة العمل االستراتيجية السنوية الثالــثة لــالئتــالف

الفلسطيني لحق العودة إلى فلسطين.

: تقرير نشاطات مشروعًثانيا
محلة بديل للدفاع عن حقوق الالجئني
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زيارة تقصي الحقائق إلى البوسنة والهرتسك �����

ــودة تمت زيارة بديل األولى لتقصي الحقائق، ودراسة تجربة ع
ــا الالجئين واستعادة ممتلكاتهم العقارية في البوسنة والهرتسك م

. فقد وافق مجلسً كما كان مخططا2002 حزيران 17-10بين 
الالجئين النرويجي على استضافة  وفد بديل في البوسنة والهرتسك،
وقدم مساعدة لوجستية مهمة تشمل  تأشيرة دخول، وتنظيم البرنامج
وما إلى ذلك. كما قدمت مساعدة أخرى على أساس شخصي من

ــن  ــل وفد م 13أصدقاء بديل في البوسنة والهرتسك، وتم تشكي
ــي ــيط شخصا يضم اثنين من العاملين في بديل، واثنين من نش
الالجئين في الضفة الغربية، وواحدا من المهجرين في الداخل في

 مندوبين من مبادرات حقوق الالجئيــن في لــبنــان8إسرائيل و
واألردن وسوريا وأوروبا. وتم توزيع معلومات حول خلفية الصراع

 عشرة مندوبينًوالعملية السليمة في البوسنة والهرتسك. ونجح أخيرا
ــي 13من أصل   حزيران.10 مندوبا  في التوجه إلى البوسنة ف

وقد حملت هذه الرحلة الدراسية أعضاء الوفد من سراييــفو فــي
فيدرالية البوسنة والهرتسك، عبر قرى مختلفة إلى بانجالوكا  في
جمهورية سيربنتسه. وطوال أسبوع، اجتمع الوفد برئاسة منســق
وحدة المصادر في بديل مع مسؤولين دوليين في المنظمة األوروبية
ــدوب ــمن للتعاون األمني، وهيئة المطالبة بالممتلكات، ومكتب ال
ــي السامي، والمفوضية العليا لشؤون الالجئين، ومع مسؤولين ف
حكومة البوسنة الذين يتولون مسؤولية تنفيذ عودة الالجئين واستعادة
ــو، ممتلكاتهم، مثل وزير الالجئين والمهجرين في كانتون سراييف

ونائب وزير الالجئين في جمهورية البوسنة والهرتسك.

تنفيـذ المشروع: التعديالت واإلنجازات

.رفع مستوى الوعي لدى المجتمع المحلي وتمكينه �����

المبادرة إلى نقاش عام: ورش عمل وبيانات موجزة حول آليات
ــات :  رغم إعادة البرمجة المــتكــررةالعودة واستعادة الممتلك

ــام  ــن2002والتحضير خالل ع ،  لم يكن باإلمكان تنفيذ أي م
ــت ــي. كان ورش العمل المخططة للنقاش مع الجمهور الفلسطين
ــة ــدولي السلسلة األولى من ورش عمل الخبراء حول المبادئ ال
ــوت ــسك المتعلقة بعودة الالجئين واستعادة ممتلكاتهم، مخططة ل

ــيLecki Scottليكي  ــرين ف  من مركز حقوق السكن والمهج
جنيف، في أيار. وكان ال بد من إلغائها بسب العمليات العسكرية
ــن اإلسرائيلية المكثفة. وجرت محاولة ثانية لعقد ورشة واحدة م

ــام  ــة1967هذه الورش خارج األراضي المحتلة ع ، مع جمعي
الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل، إال أن ذلك لم ينجح ألنه
كان على الخبير الذي سيتحدث في الورشة أن يــلغــي زيارتــه
لفلسطين. وجرت محاولة ثالثة لعقد سلسلة من ورش العمل حول
الدروس التي ينبغي تعلمها من قيام المجتمع الدولي بتمكين عودة

 أن يقدمها بول بريتيتوريًالالجئين واستعادة ممتلكاتهم ، كان مزمعا
Pretittore Paulــة  وهو مستشار قانوني في المنظمة األوروبي

ــن ــان ال بد م للتعاون األمني في البوسنة والهرتسك، إال أنه ك
تأجيلها بسبب إعادة فرض منع التجول على منطقة بيــت لحــم.

. أما البيانات الموجزة2003وأعيد ترتيبها لتعقد في كانون الثاني 
والنقاشات حول تقارير األبحاث التي يجريها بديل، وكذلك حول

ــام  ،2002زيارة بديل لتقصي الحقائق إلى البوسنة والهرتسك ع
 بسبب التأخر في إنتاجها.2003فكان ال بد من تأجيلها إلى عام 
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كما جرت زيارات ميدانية ولقاءات مع الالجئين والمهجرين مــن
البوسنة ومن المجتمعات الصربية والكرواتية، ومن بينهم رابطة
األشخاص الالجئين والمهجرين، وهي منظمة أهلية متعددة اإلثنيات

 إلى مبادرة اتحادات الالجئين العديدة،ً، استنادا1992أنشئت عام 
ــد وكذلك مع عائدين في بانجالوكا وقرية جرافنو. وقد كتب العدي
ــام من المندوبين تقارير حول زيارات تقصي الحقائق المنظمة ع

، ونشرت في الصحافة العربية في لبنان وإسرائيل وفلسطين.2002

توزيع ملف بديل للمعلومات باللغة العبرية على الجــمهــور �����
اإلسرائيلي اليهودي، وخوض نقاش معه

ــة2002في خريف عام  ، وبينما كان ملف بديل للمعلومات باللغ
العبرية حول حق العودة ما يزال قيد اإلنتاج، قام بديل بتجميــع

 منظمة وشخصية50قائمة خاصة بالعناوين اإللكترونية لحوالي 
إسرائيلية، وأعلمهم بملف المعلومات الذي يجــري إعداده حــول
حق العودة. وقد تلقى بديل العديد من الردود اإليجابية من أعضاء
ــاون ــتع في مبادرات ومنظمات إسرائيلية،  يبدون استعدادهم لل
ــن ــيه. وم المستقبلي في توزيع الملف وفي إجراء مناقشات عل

)،Profile Israel Newهؤالء: زخروت، وجه إسرائيل الجديد (
ومدرسة السالم في واحة السالم. وقــد طلــبت زخــروت اإلذن
باستخدام مخطوطة بديل لمعلومات حق العودة، لتجديد المعلومات

ــزاء ــيًفي موقعها على اإلنترنت، ونشرت أج  من ملف بديل ف
ــي  ).org.shalom-gush.www، (أنظر: 2002تشرين الثان

ــة ــخاص أما بالنسبة إلجراء متابعة منهجية للعروض الرئيسة ال
بالتعاون، وكذلك توسيع التوزيع والدعاية للملف فال بد أن ينتظر

.2003إلى حين صدور ملف بديل هذا في كانون الثاني 

مشاريع إعلامية ومواد للحملة الإعلامية �����

 بدأت هذه الحلقات كما كان مخططا":194الحلقات التلفزيونية "
ــالل ــوات االحت ــامت ق لها، إال أنها توقفت في نيسان، عندما ق
اإلسرائيلي بإغالق محطة الرعاة التلفزيونية. وكان قد تم بث ستة

ــاالًأجزاء من هذه الحلقات مرتين أسبوعيا  منً كبيراً، والقت إقب
الجمهور، عبرت عنه تعليقاته وتفاعله معها، خاصة الجزء المتعلق
بتوجيه أسئلة للجمهور في الشارع حول حقوق الالجئين. وفــي

ــرىًخريف هذا العام، عاد تلفزيون الرعاة تدريجيا  للبث مرة أخ
إال أن إنتاج وبث السلسلة التلفزيونية المشتركة لم يستأنف.

 هذه السلسة اإلذاعية التي ابتدأتحلقات إذاعية "ناطرين عودة":
ــان2001عام  ، استمرت أسبوعيا فيما بين كانون الثاني - ونيس
 حلقات عندما10. وقد توقفت في نيسان بعد أن أذيع منها 2002

 بسبب االجتياح اإلسرائيلي. ثم2000توقف بث راديو بيت لحم 
ــن استؤنف بث الحلقات اإلذاعية في أوائل حزيران، حيث لم يك

ــاًمنتظما ــي.ً في أول األمر ثم أصبح أسبوعي  حتى تشرين الثان
، بعد إذاعة عشرين حلقة.2000وتوقف بثها في كانون األول 

ــون فيلم فيديو توثيقي تعليمي "تجربة العودة: الجئون فلسطيني
يزورون البوسنة والهرتسك لتقصي حقيقة العودة الى الديار في

ــة،":2002حزيران   انتج هذا الفيلم الوثائقي ومدته عشرون دقيق
كما كان مخططا ضمن زيارة بديل إلى البوسنة والهرتسك لتقصي
الحقائق. وقد أحضرت نسخة أولية منه أعدها مصور صحفي في
البوسنة جرى التعاقد معه، حيث قام بديل بإتمام الــعمــل علــى

ــيًإخراجها نهائيا ــمرئ  في فلسطين لدى شركة إزيس لإلنتاج ال

2002جانب من الزيارة اليت نظمها مركز بديل للبوسنة واهلرسك، 
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ــرى ــركاء، ج والمسموع في بيت ساحور. واستجابة لطلب الش
إنتاج نسخة باإلنجليزية إضافة إلى النسخة األصلية بالعربية. كما
ــالف جرى عرض هذا الفيلم ألول مرة ضمن اللقاء الثالث لالئت
ــب الفلسطيني لحق العودة، في كوبنهاجن في كانون األول. وبسب
ــو، ضرورة إنتاج مواد مرافقة مثل وقائع وحقائق، وغطاء للفيدي

، حيث سيكون2003 حتى أوائل ًفقد تأخر إصدار الفيديو رسميا
أداة لتوفير المعلومات ولحشد التأييد يستخدمها بديل وشركاؤه.

ــةمالحظة ــافي : أنتجت وحدة بديل للمصادر واإلعالم مواد إض
ــة لحملة بديل الخاصة بحشد التأييد، بما في ذلك ملصق، ورزنام

ً بعنوان عائدون. وفي المقابل لم يكن باإلمــكان أبــدا2003لعام 
ــي ــالم البدء في تنفيذ مشـروع الوصـول الى اإلعــالم الع

)project Outreach Media Internationalالذي تم تخطيطه (
في آذار بمساعدة متطوعة من جمعية مساعدات الكنيسة الدانماركية،
ــا ــندم وذلك بسبب االجتياحات اإلسرائيلية في آذار ونيسان، ع

اضطر بديل إلى إغالق مكاتبه إلى حين انفراج األزمة.

بناء القدرة المجتمعية والتدريب �����

دعم وتيسير نشاطات تدريبية:

ــة : توقفت دورةفي مجال اللغة اإلنجليزية، للمنظمات المجتمعي
للتدريب في اللغة اإلنجليزية استهدفت المنظمات المجتمعية، كان

 بأن تتم في مخيم عايدة لالجئين مع مركز الرواد لألطفال،ًمخططا
ــان بعد جلسة تحضيرية واحدة، بسبب الغزو اإلسرائيلي في نيس
والذي استمر حتى أيار، وفي أواخر ذلك الشهر قام جنود إسرائيليون
باقتحام مركز الرواد وحطموا ما فيه من أجهزة ومعدات. وجرى
في تموز - آب تنفيذ أربع دورات للغة اإلنجليزية في مخيم عايدة
ــل. تحت منع التجول، وذلك بمساعدة معلم متطوع متفان في بدي

 جلسة، وشملت األطفال المبتدئين،13وتكونت كل دورة منها من  

واألطفال المتقدمين، ودورة أساسية للكبار، ودورة خاصة لإلداريين
في مركز رواد.

 قدم بديل الدعم لبرنامج مخــيم الــرواد:للمخيم الصيفي للرواد
ــب الصيفي ألطفال مخيم عايدة لالجئين، الذي اشتمل على تدري
على الحاسوب، وتدريب على التمثيل والدبكة، ودورات في العربية

 طفل.200والفرنسية والعبرية. وقد استفاد من هذا النشاط حوالي 

: قدم بديل المساعدة لتنفــيذ دورة فــيفي مجال اإلسعاف األولي
ــي ــسوي ف اإلسعاف األولي والصحة النفسية، نظمها المركز الن

.2002 امرأة في تشرين الثاني 60مخيم األمعري وشاركت فيه 

التشـبـيـك المجـتـمـعـي:

: لم يكن باإلمكان إجراء مشاورات للتوصــلمشاورات مجتمعية
إلى آلية جديدة لالتصال أو التنسيق، بين مبادرات المجتــمعــات
ــل المحلية لالجئين في فلسطين بسبب وضع الطوارئ. وكان بدي

ــام ًقد حدد عددا 2002 من القضايا الرئيسة ذات االهتمام في ع
ــع إلخضاعها لمزيد من النقاش المعمق والتقييم مع األعضاء وم

.2003شركاء في المجتمع المحلي في أقرب وقت ممكن عام 

: لم يكن باإلمكــانالتنسيق مع الشركاء في المجتمع المــحلــي
ــة إجراء التنسيق باألسلوب التقليدي من خالل اللقاءات الشخصي

، بسبب الهجمات اإلسرائيلية على مخيمات الالجئين،2002في عام 
وبسبب اإلغالق ومنع التجول. كما أن حملة االعتقاالت اإلسرائيلية
الكبيرة في صفوف النشيطين من الالجئين منذ أواخر الربيع عام

، والتي شملت مساعد المسنق الميداني لــبديــل / شمــال2002
ــاءًالضفة الغربية، أدت أيضا  إلى إضعاف قدرة بديل على اإلبق

ــة على اتصال منتظم مع الشركاء في مجتمعات الالجئين المحلي
في المناطق المختلفة. وقد ثبت بأن الهاتف والفــاكس والــبريــد
ــي اإللكتروني ليست بدائل فعالة. ولم يكن بإمكان شركاء بديل ف
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المجتمع المحلي تحمل تكاليف المكالمات الهاتفية لفترة طويلة من
الوقت، أما إسهامات بديل في تغطية جزء من فواتير الهاتف فلم

، قرر2002تحل سوى جزء بسيط من المشكلة. وفي أيلول عام 
بديل أن يقوم بشراء أجهزة اتصال السلكية لالتصال مع شركائه
ــل وأعضائه الرئيسين: مثل مركز يافا الثقافي، ومجلس إدارة بدي
في مخيم بالطة- نابلس، ومع اللجنة الشعبية ومجلس إدارة بديل
في طولكرم ومع اتحاد مراكز الشباب االجتماعية، في مخيم قلنديا
- القدس، واتحاد المراكز النسائية في مخيم األمعري - رام الله،
واللجنة الشعبية ومجلس إدارة بديل في بيت لحم، ومجلــس إدارة
بديل في الخليل، واللجنة الشعبية واتحاد مراكز الشباب االجتماعية
في غزة، وجمعية الدفاع عن حقوق المهجريــن في إســرائيــل،
وجهاز واحد لمكتب بديل في بيت لحم. وأخذ نظام الالسلكي هذا

ــر2002يعمل في تشرين األول عام  . وقد أدت مشاكل فنية غي
متوقعة، مثل اإلدخال المبكر لبطاقات الدفع من جانب الــشركــة
الموردة، وكذلك مشاكل في االستعمال، إلى وضع كان فيه النظام

 بشكل جزئي ما بين تشــرين األول وكــانون األول عــامًشغاال
ــى2002 . وقد تم تأجيل إجراء تقدير لمدى نجاعة هذا النظام إل

.2003أوائل عام 

ــل :بناء القدرات/جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائي
ــا،2002واصل بديل عام  ــطط  اإلسهام في راتبً كما كان مخ

ــو ــيل، وه منسق جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائ
الشخص الوحيد في الجمعية الذي يتلقى أجرا، كما قدم الــنصــح
واإلرشاد في مجال تخطيط األنشطة وجمع األموال. وتمكن بديل
ــي من توفير فرصة متميزة لدعم قضية الفلسطينيين المهجرين ف
ــل ــر بدي وطنهم، ولجمعية الدفاع عن حقوقهم، عندما رشح مدي

ــام  ــان لع ، التي2002الجمعية بنجاح، لتنال جائزة حقوق اإلنس
تمنحها المؤسسة البريطانية المعروفة (بودي شوب)، المتخصصة
في مجال بيع مواد التجميل بالمفرق. وقد تم اختيار الــجمــعيــة
لتكون من بين الفائزين األربعة، إلى جانب مؤسسة الــمبــادرات

)initiatives rights housing roots-Grassالشعبية لحقوق السكن (
في بلغاريا وهندوراس وكينيا. وقد جرى االحتفال الرسمي بمنح

، حيث استثمر2002 تشرين الثاني عام 29الجائزة في لندن يوم 
بديل والجمعية تلك المناسبة للقيام بحملة تهدف إلى رفع مستــوى
الوعي بقضية الفلسطينيين المهجرين فــي إسرائــيل، وتــقديــم
المعلومات عنهم وعن قضيتهم، وذلك باألساس من خالل نشــر
المقاالت الصحفية واستخدام اإلنترنت لتعميم المعلومات. وستساعد
المنحة التي تقدمها "بودي شوب" باعتبارها جزءا من الجائــزة،
الجمعية في القيام بالتحسينات الضرورية في بنيتها التحتية واإلدارة

2003، كما سيقوم بديل بإدارة منحة لمشاريع عام 2003في عام 
ــة.2004-  ،  تقدمها جمعية مساعدات الشعب النرويجي للجمعي

، إلجراء2002وجرت عدة محاوالت في النصف الثاني من عام 
لقاء عمل بين بديل والرابطة طوال يوم كامل، من أجل تقدير ما
تم من تعاون بينهما حتى اآلن، والتخطيط للتعاون المستقبلي، بما
في ذلك التعاون فيما يتعلق بملف بديل للمعــلومــات حول حــق
العودة باللغة العبرية، إال أنه لم يكن باإلمكان تنظيم لقاء كهذا عام

.2003، وجرى إرجاؤه إلى عام 2002

تسهيل ودعم نشاطات مجتمعية �����

ــن خططت وأعدت منظمات الالجئين المجتمعية وبديل، العديد م
 إلحياء ذكرى يوم األرض في2002النشاطات في أوائل عــام 

آذار، وذكرى النكبة في أيار. وكانت االستعدادات جارية لتنظيــم
ــرة ــدار نش مشاريع إعالمية خاصة، وإعداد مواد للحملة، وإص
إخبارية خاصة بالعربية في مشروع تجريبي، إال أن االجــتيــاح
العسكري اإلسرائيلي المتكرر في آذار ونيســان، وضع نــهايــة
للتحرك العام في الضفة الغربية. ونتيجة إلعادة فرض االحتــالل
العسكري اإلسرائيلي المباشر، ظل النشاط المجتمعي لتنظيم حشد

. ولقد2002التأييد لحقوق الالجئين على مستوى متدن طوال عام 
ــال طلب من بديل تقديم الدعم باألساس للنشاطات الخاصة باألطف

2002رة أم الزينات، حيفا ، ّاملسرية السنوية للقرية املهج
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ــل ــشك والشباب الالجئين خارج المدرسة، وهو دعم مطلوب  ب
ــى عاجل وماس، أثناء منع التجول والعطل الصيفية. إضــافة إل
ذلك، جرى حث بديل على رفع مستوى مشاركته في مــشاريــع

اإلغاثة في المجتمع المحلي لالجئين.

:التوعية المجتمعية، والتعليم، وحشد التأييد

ــي دار -مطبوعات ونشرات وتقارير بديل في معرض الكتاب ف
:2002 شباط 19- 16الطفل العربي بالقدس، في الفترة ما بين 

 ملف يتضمن معلومــات حول حــق120أسهم بديل بأكثر مــن 
العودة لهذا المعرض، الذي هدف إلى تقوية الحياة الثقافية الفلسطينية

والنقاش في القدس المحتلة.

ــر،  ــصوي : دعم آذار11-6- أسبوع نشاط لألطفال / ورشة ت
بديل شراء لوازم تصويرية لهذه المناسبة التي نظمها مركز يافــا
ــلس، حــيث جــرى الثقافي في دار حضانة مخيم بالطة في ناب

 على المهارات األساسيةً عاما13 تبلغ أعمارهم ً طفال15تدريب 
ــي ــشة ف للتصوير، ونوقش معهم الوضع الراهن وظروف المعي
ــق ــدما وث ــام، عن المخيم. وتبع ذلك عمل ميداني لمدة ثالثة أي
األطفال حياة المجتمع في فيلم وأجروا مقابالت مع السكان. ثــم
ــة جرى تقسيم الصور والمقابالت إلى فئات وتحليلها. وفي جلس
تالية طلب إلى األطفال كتابة قصة قصيرة تتعلق بتجربتهم فــي

االجتياح السابق.

: في أعقاب- نصب تذكاري - جرائم الحرب في مخيم جنيــن
، بادر بديل إلــى2002تدمير مخيم جنين لالجئين في نــيســان 

إجراء نقاش مع لجنة الطوارئ الوطنية إلعادة ترميم مخيم جنين،
ومع وكالة غوث الالجئين (األنروا) حول مشروع إلقامة نصــب
تذكاري لجرائم الحرب في مخيم جنين لــالجئــين. إال أن هــذه
ــدى المبادرة توقفت في نهاية األمر، لعدم توفر اهتمام كاف بها ل

سكان المخيم.

: قدم بديل الدعم- مخيمات صيفية لألطفال والشباب الالجئيــن
ــة في تموز وحتى آب للمخيم الصيفي الذي أقامته جمعية الدوايم
الخيرية في مخيم الجلزون في رام الله، ولمخيم صيفي اســتمــر
عشرة أيام أقامته مدرسة وكالة الغوث في مخيم الفوار في محافظة

،ً متواضعاً مالياًالخليل، إذ قدم بديل الدفاتر واألقالم التالوين ودعما
ولمخيم صيفي أقامته لجنة مؤقتة، لتنسيق نشاطات الشباب واألطفال
الصيفية في مخيم الدهيشة في بيت لحم، إذ قام بديل بــتغــطيــة
رسوم سباحة يوم واحد، وللمخيم الصيفي الذي نــظمــته دائــرة
الشباب التطوعي / في محافظة طولكرم، وشمل اإلرشاد الشخصي

ودورة في الصحافة.

ــدم- بيان للرأي العام حول حق العودة : أثارت مبادرة جديدة تق
بها الدكتور سري نسيبه، مسؤول ملف القدس في م.ت.ف آنئــذ،
ــر وعامي ايلون الرئيس السابق للمخابرات اإلسرائيلية، في أواخ
أيلول،  بتناقض مع حق الالجئين في العودة وعرفت باسم اتفــاق

) للمجتمع المحليً (مؤقتاًنسيبه- ايلون احتجاجات غاضبة، ونهوضا
للدفاع عن حق العودة، المنصوص عليه في القانون الدولي الذي

. وقد صدرت العديد من البيانات194أكده قرار األمم المتحدة رقم 
عن منظمات الالجئين في فلسطين، وقام بديل بالــمســاعدة فــي
نشرها وتوزيعها، كما قام بديل بتنسيق إصدار مذكرة مشتركة مع

الشركاء في المنافي حول هذا الموضوع.

ــى ــن عل - مبادرات مجتمعية إضافية لمساعدة األطفال الالجئي
التغلب على الخوف والتوتر الناجمين عن الهجمات العسكريــة

ــياإلسرائيلية ــفال ف : أسهم بديل في تكاليف إقامة احتفال لألط
مخيمي بالطة وعسكر في نابلس، نظمه مركز يافا الثقافي ومركز

 تشرين األول. كما أسهم31النشاط النسوي في مخيم عسكر، في 
بديل في رفع مستوى مركز الكمبيوتر لألطفال الذي تديره مؤسسة
ــات الجئ في مخيم عايدة- محافظة بيت لحم، وأسهم في النشاط
ــي ــلزون ف الترفيهية التي نظمتها جمعية الدوايمة في مخيم الج
ــزات محافظة رام الله في شهر رمضان، وأسهم في شراء تجهي
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فيديو للحضانة التي يديرها مركز النشاط النسوي في مخيم األمعري
في محافظة رام الله.

: أسهم بديل في توفير رزم من المطــبوعــات- معرض تعليمي
والمعلومات والملصقات، ودعم مالي متواضع للمعرض التعليمي
الذي نظمه مركز إبداع للفنون والثقافة في بلدة دورا في محافظة
الخليل، في كانون األول. ولمواجهة المحاوالت المتزايدة إلسكات
صوت الالجئين الفلسطينيين، بسبب العمليات العسكرية اإلسرائيلية

، قام بديل برفع مستوى توزيع ونشر المعلومات2002الكبيرة عام 
ــت،ً ودولياًمحليا ــترن ، خاصة من خالل البريد اإللكتروني واإلن

وذلك لرفع مستوى الوعي على جرائم الحرب التي اقــترفــتهــا
الحكومات اإلسرائيلية، وعلى التــهجــير الــذي يتــعرض لــه
الفلسطينيون، وتجريدهم من ممتلكاتهم، وعلى حقوق الالجئيــن.

:دعم مشاريع طوارئ في المجتمع المحلي

استجابة لطلب المجتمع المحلي، قرر بديل أن يزيد من مشاركته
ــوق في مشاريع إغاثة الطوارئ،  في إطار حملته للدفاع عن حق

 في إطار لجنة مجلس اإلدارةًالالجئين (مشاريع صغيرة)، وأيضا
ــت الخاصة بمشروع الطوارئ، التي أنشئت لهذا الغرض. وقام
حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين التي يقودهــا بديــل

بتنسيق وتسهيل مشاريع الطوارئ التالية:

: بمساعدة تمويل خاص قدمته- ترميم مراكز الالجئين المجتمعية
ــةACIمؤسسة ( ــكري ــعس ) في هولندا، في أعقاب الحمالت ال

ــم2002اإلسرائيلية الكبيرة في ربيع  ، تمكن بديل من تقديم الدع
ــن إلصالح األضرار التي لحقت بخمسة مراكز مجتمعية لالجئي
هي مركز الشباب االجتماعي، في مخيم قلنديا، ومقــر اللــجنــة
الشعبية في مخيم طولكرم، ومركز يافا الثقافي في مخيم بالطــة،
ومركز الشباب االجتماعي في مخيم العين، ومركز ميالد الثقافي
ــث أن ــطء، حي في مخيم عسكر. وسار الترميم والتصليحات بب

ــل، االجتياح اإلسرائيلي المتكرر للمخيمات حال دون إكمال العم
ــةًوسبب أضرارا  إضافية. وانتهى العمل على المشروع في نهاي

، وقد حقق نجاحات جزئية:2002المطاف في كانون األول عام 
فقد ذكر مركز ميالد بأنه أصيب بأضرار إضافية كبرى، ومركز
طولكرم توقف عن العمل، بينما استمرت المراكز األخرى فــي

.ًالعمل وتم إصالح األضرار كما كان مخططا

ــا،  بأن يقوم بديل باإلسهام فيًكما سمح هذا المبلغ الخاص أيض
ــة ــعي تغطية بعض نفقات االتصاالت لمنظمات الالجئين المجتم
واللجان الشعبية، التي أصبحت أعلى من المعدل بســبب وضــع
الطوارئ، وهذه المؤسسات هي مركز الرواد في مخيم عايــدة،
الذي استضاف نشطاء تضامن دوليين شاركوا في النشاط اإلعالمي،
ولجان الخدمات الشعبية في بيت لحم، وعائالت حوصرت فــي
مخيم جنين أثناء الهجوم اإلسرائيلي في نيسان )إبريل(، ولجنــة

الطوارئ الوطنية إلعادة إعمار وترميم مخيم جنين.

ــة : قامت مؤسسة- مساعدة لوجستية لخطة دعم العائلة الالجئ
التعاون، وجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل، وبديل
وشركاؤه (لجان الخدمات الشعبية والمراكز المجتمعية المحلية)،
بالمساعدة في اختيار عائالت محتاجة، وفي التوثيق والتنسيق مع

ــي   عائلة الجئة تبنتها500منظمي البرنامج. وقد اختيرت حوال
هذه الخطة في أوائل حزيران، لتتلقى مساعدة شهرية بقيمة مائـة

296دوالر لمدة عام واحد. وبحلول شهر كانــون األول كانــت 
عائلة منها قد بدأت تتلقى المساعدة. وفي بعض الحاالت لم تكــن
ــة ــلي المبالغ قد استلمت بعد، بسبب عرقلة عمل المصارف المح

نتيجة منع التجول العسكري المفروض.

:- تقدير حالة العائالت الالجئة ووضعها االجتماعي واالقتصادي
هذا مشروع بادرت إليه لجنة الخدمات الشعبية في مخيم الدهيشة

، وقد أسهم بديل في تكلفة معالجة البيانــات2002في صيف عام 
التي جمعت بواسطة استبيان عائلي.

عرض إلحدى األفالم الوثائقية يف
2002مدرسة خميم عايدة لالجئني، 
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: وفر بديل- دعم تشغيلي للجان طوارئ محلية ومراكز مجتمعية
القرطاسية وخدمات التصوير للمطبوعات بدون مقابل لــمراكــز

مجتمعية ولجان طوارئ تعمل في محافظة بيت لحــم.

ــييــن : قام- مساعدة طوارئ لعائالت سجناء سياسيين فلسطين
 بتوفير مساهمة مالية، لخطة تتعلق بمساعدة2002بديل في خريف 

طوارئ لنادي األسير الفلسطيني، لصالح عائالت السجناء المحتاجة،
ويذكر أن كثيرا من هذه العائالت هي عائالت الجئة.

: خالل شهر رمضان،- حملة تلفزيون الرعاة للعائالت المحتاجة
طلب إلى المؤسسات واألفراد في محافظة بيت لحم تبني حلقــات
ــقر، ودعــم تلفزيونية خاصة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالف
العائالت المحتاجة. وقدم بديل مساهمة سمحت بتقديم الدعم لخمس

عائالت.

ً ودولياًالتشبيك وحشد التأييد إقليميا �����

التشبيك ونشر المعلومات:

: أرسلت حوالي ألف- توسيع شبكة الشركاء ونشر المعلومات
نسخة من معظم مطبوعات بديل، إلى أعضاء االئتالف الفلسطيني
ــا لحق العودة،  وإلى شركاء في األردن ولبنان وسوريا وأوروب
والواليات المتحدة األمريكية، كلما كان باإلمكان الــوصول إلــى
ــل الخدمات البريدية. وقد شملت المطبوعات المرسلة أوراق بدي
للنقاش، وملف بديل للمعلومات حول حق العودة، وتقرير الورشة
ــي السنوية الثانية الخاصة باإلستراتيجية، الئتالف حق العودة، ف

، ومواد أخرى.2002بروكسل 

كما وزعت مواد بديل الخاصة بالمعلومات وحشد الــتأيــيد فــي
ــة ــائم النصف األول من العام بواسطة البريد اإللكتروني إلى ق
ــام ــي أواسط ع خاصة من األسماء تشمل أربعمائة مشترك. وف

ــن،2002 ــئي  توقف العمل بالقائمة الخاصة بحملة حقوق الالج
وأخذت المعلومات والمواد توزع إلى قائمة بديل العامة األوسع،

 مشترك. كان من الضروري القيام بذلك بسبب1200التي تشمل 
ــادة ــضة وزي الحاجة إلى الفصل الواضح بين المعلومات العري
الوعي من جهة، وبين التخطيط اإلستراتيجي المنهجي في إطــار
شبكة رسمية من الشركاء من جهة أخرى. وال بد من تطوير آلية

ــون2003محسنة عام   للتخطيط اإلستراتيجي المشترك، كأن تك
 اجتماعات أكثر للتشبيك.ًهناك مثال

اجتماعات للتشبيك والتنسيق:
:2002 أيار 1 نيســان -30، لندن - بديل - العودة - بريطانيا

ــن ــداني م نوقشت في هذه االجتماعات، أفكار لزيادة الدعم المي
ــا، ــاني األبحاث ومواد حشد التأييد، مع مؤسسة العودة في بريط
ــي ومثل تيري ريمبل    منسق وحدة المصادر واإلعالم بديل ف

 الشروع المشترك فيًهذه اإلجتماعات، وشملت هذه األفكار مثال
ــودة" إنتاج دراسات وتقارير، والتوزيع المشترك لتقرير "حق الع

، الذي أعدته اللجنة البرلمانية البريطانية المشتركــة2002لعام 
.ًلتقصي الحقائق حول الالجئين الفلسطينيين، ومواد أخرى أيضا

 بعنوان:2001وقد جرى تأجيل البدء  في التوزيع المشترك لمسح 
، بسبب تأخر بديل في إنتاجـه.2003الفلسطينيون حتى عام 

: حزيران- التشبيك مع حركة التضامن في بلجيكا وسويســرا
: عقدت سلسلة من اللقاءات قــام بهــا2002وحتى كانون األول 

ــات ــع، هي "ســت ساع مدير بديل في إطار مناسبة عامة أوس
ــي  ــارة16لفلسطين" نظمت في بروكسل ف  حزيران، تبعتها زي

عمل إلى سويسرا. وفي محاضرتين عامتين في بازل وسولوثورن،
وكذلك في نقاشات مع نشطاء تضامن، أكد بــديل أهــميــة دور
القانون الدولي ومعايير حقوق اإلنسان في البحث عن سالم دائــم
ما بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، وحل عادل لقضية الالجئين
الفلسطينيين، كما عقد منسق بديل لحملة الدفاع عن حقوق الالجئين

،2002لقاءات متابعة مع شركاء بديل في بلجيكا في كانون األول 
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 بمراجعة وتقييم حملة مقاطعة إسرائيل في الدولًحيث قاموا سويا
األوروبية.

: هذه الزيارة لم تتم بسبب عــدم- زيارة بديل إلى لبنان للتشبيك
ــي إصدار تأشيرة دخول لرئيس مجلس اإلدارة سالم أبو هواش ف
الوقت المناسب. وجاءت الدعوة إلى هذه الزيارة في إطار إحياء

، من تجمع المنظمات1982ذكرى مذبحة صبرا وشاتيال في أيلول 
األهلية في لبنان، وبتسهيل من جمعية مساعدات الشعب النرويجي.

ــودة : عقد- اللقاء السنوي الثالث لالئتالف الفلسطيني لحق الع
اللقاء جلساته في قاعة مؤتمرات سانت هيلين في كوبنهاجن، في

، وقام بتنظيمه منســق2002 كانون األول 15-12الفترة ما بين 
ــرة ــلم بديل لحملة الدفاع عن حقوق اإلنسان محمد جرادات. ول

 قام بديل بتنسيق االستعدادات، ودعم مشاركة2000الثالثة منذ عام 
مندوبين عن اللجان واالطر والمؤسسات العاملة في اوساط الالجئين
في الشرق األوسط. وكانت جمعية الصــداقة الــدانمــاركيــة -
ــي ــلق الفلسطينية قد استضافت ورشة عمل كوبنهاجن، وجرى ت
مئات الطلبات للمشاركة، من نشطاء فلسطينيين في المنــفى فــي
الشرق األوسط وأوروبا، إال أن شحة اإلمكانيات المالية واللوجستية،
وبعض العقبات التنظيمية، مثل، الحصار ومنع التجوال المتواصل
ــي ــول الت ادت الى خلل تنظيمي في متابعة طلبات تأشيرة الدخ
ــام قدمها مندوبون من سوريا ومن المناطق الفلسطينية المحتلة ع

ــر1967 ، ما أدى إلى عدم مشاركتهم في اللقاء. وفي نهاية األم
ــيًشارك أربعون مندوبا ــين ف ، أي حوالي ضعف عدد المشارك

السنوات السابقة، في هذا النشاط الذي استمر ثالثة أيام، واشتمل
ــة على تقدير لالتجاهات السياسية والشؤون التنظيمية المــتعــلق
بالجاليات المحلية الفلسطينية في أوروبا، والتنسيق على المستوى

 ألوراق عمل وتقاريرً نقاشاً. كما شمل اللقاء أيضاًالعالمي أيضا
 ألفالم فيديو وثائقية مثل "تجربةً وتقييماًقدمها المندوبون، وعروضا

ــة ــوسن ــي الب العودة"، الذي يغطي بعثة بديل لتقصي الحقائق ف
، و"أرض األجداد"، للتلفزيون واإلذاعة الدانمركيــين فــي2002

. وقد شملت التوصيات األخيرة لورشة العمل: دعوة إلنشاء1995
ــة إلى أطــر لجان لحق العودة في دول أوروبية أخرى، والحاج
ديمقراطية، وإجراءات ديمقراطية التخاذ القرار، وإنشاء "صندوق
ــاق العودة" لضمان استمرار اجتماعات التنسيق السنوية على نط
ــي ــية ف واسع. وقد جرى تكليف بديل، ولجنة العودة الفلسطــين

، ويقوم بديل2003الدانمارك تنظيم ورشة العمل الرابعة في عام 
 بتوثيق مداوالت ودراسات وأوراق اللقاءات السنوية، لإلتالفًأيضا

 بنشر تقرير اللقــاء2002الفلسطيني لحق العودة. وقام بديل عام 
.2001السنوي الذي انعقد في بروكسل عام 

إلى جانب ذلك، عقد منسق حملة بديل للدفاع عن حقوق الالجئين،
جلسات تشبيك ومتابعة مع نشطاء في الجالية الفلسطــينــية فــي

 كانون األول.23-16الدنمارك وبرلين، وهولندا، وبلجيكا ما بين 

تطوير أدوات جديدة لحشد التأييد

ــة ــي- إصدار نشرة إخبارية مشترك : أداة حشد التأييد هذه، الت
ــالف طالما اقترحها على بديل شركاؤه في المجتمع المحلي وائت

، وذلك باألساس ألنه لم يكن2002حق العودة، لم يتم تنفيذها عام 
ــن، أن بإمكان بديل على ضوء وضع الطوارئ السائد في فلسطي
ــرة، ــنش يقوم بمتابعة منظمة للمسائل العالقة الخاصة بإخراج ال
المتعلقة بالتحرير واإلجراءات ومشاركة الشركاء في المجــتمــع
المحلي. وقد عاد المندوبون في ورشة عمل االستراتيجية السنوية
ــى نشــرة الثالثة الئتالف حق العودة، إلى التأكيد على الحاجة إل
ــة إخبارية بالعربية. وسيواصل بديل جهوده إلنشاء آلية جمــاعي

.2003إلصدار النشرة وتقاسم تكاليفها في عام 

ــن : طلب إلى بديل- كراس: قصص أطفال مخيم شاتيال لالجئي
، مساعدة الشركاء في مخيم شاتيال (عائدون2002في أوائل عام 

 كتبها أطفال فيً- لبنان) في إنتاج ونشر كراسة تتضمن قصصا
المخيم. إال أن ابتدأ تحرير القصص في بديل، تعــطل بــسبــب

إحدى برامج التشغيل اليت
رعاها مركز بديل يف خميمات

2002حمافظة بيت حلم، 
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ــي الحمالت العسكرية اإلسرائيلية في الربيع وأوائل الصيف. وف
 أبلغ بديل شركاءه في لبنان بأنه لن يتمكن من2002أواخر عام 

القيام بالتحرير، بسبب أولوياته الناجمة عن ظــروف الطــوارئ
المستمرة، وعرض اإلسهام في نفقات إيجاد محرر آخر.

:1948- معرض متجول: الحياة في القرية الفلسطينية قبل عام 
 أن يدعم التحضير لمعرض اثنوغرافي2002قرر بديل في عام 

.1948حول الحياة االجتماعية والثقافية للقرى الفلسطينية قبل عام 
ــى ــق، وعل ويستند مشروع المعرض إلى التاريخ الشفهي الموث
الصور والخرائط التي جمعها الدكتور محمود عيسى حول قريته
ــة، لوبية المهجرة والمدمرة في الجليل. وتبنى هذا المعرض سوي
كل من معهد كارستين نيبور لدراسات الشرق األدنى في جامعــة
ــح كوبنهاجن، ومجلس الالجئين الدانماركي، ومن المقرر أن يفتت

ــارد 2004في أواخر عام   فيMoesgaard في متحف مويسج
بلدة أرهوس في الدانمارك، ومن ثم سينتقل إلى بلدان أوروبيــة
أخرى. وفي فلسطين سيقوم  بديل بالمساعدة في الترويج للمشروع
وتقديم دعم لوجستي ودعم مالي متواضع له، وسيساعد في جمع
معروضات، وتوثيق مواقع القرى في إسرائيل/فلسطين .. الــخ.

نشاطات حشد تأييد، ونشاطات ضغط وتأثير

:- بيانات وعرائض
* رسالة مفتوحة إلى مؤتمر القمة العربي، والجتماع تجمــع
المنظمات األهلية الذي انعقد في الفترة نفسها في بيروت، في

. وقد دعت الرسالة إلى احترام حق العودة لالجئين2002آذار 
الفلسطينيين، وتم إعدادها والمصادقة عليها ورفعها في إطار

االئتالف الفلسطيني لحق العودة.
ــول  ــي أيل ،2002* الدعوة لمقاطعة إسرائيل: نسق بديل ف

ــة إصدار بيان مشترك عن شبكة المنظمات األهلية الفلسطيني
ــدرت يدعو إلى قطع العالقات العالمية مع إسرائيل. وقد ص
الدعوة استجابة لطلبات من شركاء أوروبيين، وذلك لتوضيح

ــة ــمل موقف المجتمع المدني الفلسطيني بخصوص القيام بح
مقاطعة عالمية.

: قام بديل في تشرين- مذكرة الرأي العام بخصوص حق العودة
ــة ــحاول األول، في المساعدة على إصدار مذكرة احتجاج ضد م
ــن ــئي ــودة الالج فلسطينية - إسرائيلية مجددة، لتقويض حق ع
ــع الفلسطينيين تمثلت فيما عرف باتفاق نسيبه- ايلون. وتم توزي

ــا ــاًمذكرة االئتالف الفلسطيني لحق العودة محلي ،ً وإقليميا ودولي
ووقعت عليها أكثر من ثمانين منظمة من منظمــات الالجــئيــن
ــل الفلسطينيين، ومئات من األفراد، وتتوفر نسخة منها  لدى بدي
لمن يهمه اإلطالع عليها. ونشرت مقتطفات مــن المــذكرة فــي

الصحافة العربية في فلسطين، ولبنان والبحرين ولندن.

:- المشاركة في نشاطات الضغط والتأثير بمبادرة الشركاء
* مبادرة ضغط وتأثير لصالح حقوق الفلسطينيين في هولندا:

" والمنظمة الدولية للتعاونNOVIBنظمها كل من  نوفيب ", "
ــوي " ــد "ICCOالتنم 19 - 15" في Cordaid" و كوردي

حزيران. وقد أتيح لمديرة بديل، وهي مــن أعضــاء الوفــد
األربعة، فرصة االجتماع مع برلمانيين هولنديين وممثــليــن
ألحزاب سياسية ونقابات. وقد أكدت مديرة  بديــل في هــذه
ــان اللقاءات، أهمية دور القانون الدولي ومعايير حقوق اإلنس
في البحث عن سالم إسرائيلي - فلسطيني دائــم، وطرحــت
ــر الحاجة الملحة لمبادرة أوروبية / االتحاد األوروبي، لتوفي
ــى ــات عل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفرض العقوب

الحكومة اإلسرائيلية.
* المشاركة في مؤتمرات إقليمية ودولية لهــا طابــع حشــد

التأييد:
شارك منســق:- مؤتمر دولي حول المقاومة المدنية

 في مجلس المؤتمر، في سلسلةًحملة بديل باعتباره عضوا
من الجلسات التحضيرية لهذا المؤتمر الذي نظمه مركز
التقارب بين الشعوب في بيت ساحور. وقد توقفت الترتيبات
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- نحو تطوير آلية لممارسة الضغط والتأثير لــصالــح حقــوق
ــي ــيالالجئين في أوروبا / االتحاد األوروب : لم يكن باإلمكان ف

 إجراء نقاش منظم حول إيجاد آلية2002النصف األول من عام ،
ــن ــئي لممارسة الضغط والتأثير بشكل قوي لصالح حقوق الالج
الفلسطينيين في أوروبا، وذلك بسبب قيود السفر المفروضة على
ــوا ــا كان العاملين في مركز بديل، وألن شركاء بديل في أوروب
ــة ــة باألزم مثقلين بسلسلة واسعة من نشاطات التضامن المتعلق

السياسية واإلنسانية في فلسطين.

ــة ــظم وفي النصف الثاني من العام، اشترك بديل من خالل من
أوكسفام للتضامن مع جمعية المرأة الفلسطينية العاملة للتنــميــة،
وبيسان، وتجمع المنظمات البلجيكية العاملة على فلسطين، لينفذوا

 "حملة الحقيبة المدرسية للتضامن"، وهي مبادرة هدفت إلىًسويا
رفع الوعي العام والتضامن في بلجيكا من خــالل التــبرعــات،

) لألطفال الفلسطينيينًلتوفير حقائب مدرسية (وما في داخلها أيضا
ــام  ــاء2003المحتاجين. وفي ع  سيكون بديل مسؤوال عن انتق

ــت ــة بي أطفال الجئين محتاجين، وعن توزيع الحقائب في منطق
لحم. إضافة إلى ذلك نجح بديل في الحصول عــلى الــتزامــات
ــن طويلة األمد لالنضمام إلى نشاطات حشد التأييد المشتركة، م
العديد من الشركاء األوروبيين، في إطار مبادرة بديــل "إليجــاد

..2004-2003" لعام Forum Expertمساحة لحوار الخبراء "
أما بالنسبة لمبادرات التوعية، والضغط والتأثير، وحشد التأييد في
ــر أوروبا، كمثل جوالت إلقاء المحاضرات، والمشاركة في المنب

 فإنها قيد الدراسةForum Social Belgianاالجتماعي البلجيكي 
واإلعداد مع الشركاء.

في نيسان بسبب الحملة العسكرية اإلسرائيلية، ثم استؤنفت
.2002في تشرين الثاني 

: ألقــى- لندنSOAS- محاضرة عامة في جــامعــة 
المحاضرة تيري ريمبل، منسق وحدة المصادر واإلعالم،

ــة31في  ــلك  نيسان. ونظمتها مؤسسة العودة، في المم
المتحدة وقد استندت المحاضرة إلى تقرير بديل الخــاص
بعنوان "حملة إسرائيل العسكرية في آذار  ونيسان فــي

، وتدمير إطار أوسلو الصادر67األراضي المحتلة عام 
20" وشارك في المحاضرة حوالي 2002 نيسان 15في 

شخصا.
: نظمته مؤسسة الحوار العالمي،- مؤتمر: "دور ألوروبا"

ــوي ــنم ومعهد كلينجيندال، والمنظمة الدولية للتعاون الت
)،ICCO ,Novib ,Cordaid(ايكو)، ونوفيب، وكورديد (

ــه حوالــي14في أمستردام في   حزيران، وقد شارك في
 شخص. اشتمل المؤتمر على جلسة افتتاحية تحدث100

فيها فلسطينيون وإسرائيليون، وهم الدكتور حيــدر عبــد
الشافي، الدكتور خليل شقافي، والدكتور ميناحيم كاليــن.

 ورشة عمل حول مسألة الالجئين الفلسطينيين،ًوشمل أيضا
شاركت فيها إنجريد جرادات جاسنر من بديل، وجيــف
ــازل ــمن هلبر من اللجنة اإلسرائيلية العاملة ضد هدم ال

ــدICAHDالفلسطينية " "، وروزميري هولس من المعه
الملكي للشؤون الدولية، وورشة عمل  حول متطــلبــات
إقامة دولة فلسطينية قادرة على الحياة، شارك فيها الدكتور
خليل شقاقي، والدكتور شمشون بيشلر، وندوة نقاش شارك
فيها ممثلون عن أحزاب سياسيــة هولــنديــة واالتحــاد
ــل ــتدخ األوروبي. وقد دعا العديد من المتحدثين إلى ال

ــادا ــي،ًاألوروبي الفوري، استن  إلى أحكام القانون الدول
ــد ومعاهدات حقوق اإلنسان وقرارات األمم المتحدة. وق
أظهر المؤتمر مرة أخرى بأنه ال البرلمانيون والسياسيون
والهولنديون وال األوروبيون على استعداد لتطبيق عقوبات
ــن ضد إسرائيل على المدى القصير، وسيكونون مستعدي

لذلك فقط تحت ضغط المجتمع المدني األوروبي.
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تـوثيــق �����

- تقارير موجزة: قرية لوبية (توثيق التاريخ الشفوي).
ــة ــيف - تطوير المكتبة واألرشيف (بشرط توفر قيم للمكتبة بوظ

جزئية).

التشبيك وحشد التأييد في أوساط الخبراء �����
أوراق عمل، أوراق رأي ومشاركة في مؤتمرات وحلقات دراسية.

تنفيذ المشاريع: التعديالت واإلنجازات

المصادر والمعلومات  ���������������

ــل - منشورات بحثية ــة2002: شملت خطة عم  مشاريع بحثي
عديدة تتطلب تحديد المفاهيم الرئيسة لها. وقد أدى ذلك إلى حجم
ــد عمل كبير إلى درجة يصعب إنجازه معها. وقد تأجلت مواعي

ــام   كما في القائمة2003الشروع في عديد من المشاريع إلى ع
التالية:

: مجلة فصلية تصدر عن بديل باللغة اإلنجليزية،- مجلة المجـدل
 (عرفت سابقا باسم "المادة1999صدر العدد األول منها في آذار 

.1200 صفحة، عدد النسخ الموزعة 36-40")، 74

 (أيلول)،15 (حزيران)، والعدد 14 (آذار) والعدد 13وصدر العدد 
 (كانون األول) فهو قيد اإلنتاج. وقد استنفذ إخراج16وأما العدد 

2002النشاطات المخططة لعام 

 منشورات بحثية�����

- فصلية مجلة المجدل: أربعة أعداد.
: الالجئون الفلسطينيون.2001- مسح 

- دراسة مقارنة: عودة الالجئين واستعادة عقاراتهم.
- ملف بديل للمعلومات حول حق العودة باللغة العبرية.

- ملف بديل للمعلومات حول حق العودة، باإلنجليزية والعربية،
النسخة الرابعة المنقحة.

- سلسلة من الخرائط مع شروحات توضح إمكانية العودة.
- أوراق بديل للنقاش: المفوضية العليا لشؤون الالجئين، المهجرون
ــرات في الداخل، حقوق الالجئات، حقوق األطفال الالجئين، نش

في مناسبات معينة.
: نسخة إنجليزية منقحة (بديل + مؤسسة الدراسات1948- القدس 

المقدسية).
: النسخة العربية األولى (بديل + مؤسسة الدراسات1948- القدس 

الفلسطينية).
ــات ــرز"، كراس - تقارير ومواد لحشد التأييد: ملصقات، "ستيك
"اعرف حقوقك"، تقارير بديل والدراسات القانونية/ الوحدة القانونية

(تصميم ومونتاج وطباعة).

نشر معلومات �����

ــاء ــت وإنش بيانات صحفية، تجديد معلومات على موقع اإلنترن
صفحات جديدة، إيجازات عامة حول منشورات بديل االستراتيجية.

: تقرير نشاطات مشروعًثالثا
وحـدة املصـادر واإلعـالم
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ــل ــث شام المجلة الفصلية في شكلها الحالي ليشمل إدخال تحدي
ومستجدات األحداث عليها، والحماية والمساعدة الدوليتين لالجئين
ــات ــهام الفلسطينيين، الكثير من وقت العاملين، خاصة أن اإلس
،ًالخارجية من جانب أعضاء مجلس التحرير االستشــاري مثــال

ــال2003كانت قليلة. ولحل هذه المشكلة عام  ، سيقوم بديل بإدخ
قليل من التعديل، بإشراك عدد أكبر من الموظفين والمحررين من
ــدود الخارج في كتابة المقاالت. وتم في الصيف تجهيز عدد مح

 مع مقدمة وفهرس.12-1من مجلدات المجدل التي تضم العدد 

: هذه نشــرة)2001- مسـح بحثي: الالجئون الفلسطينيــون (
،ًجديدة لبديل، سيجري تجديد المعلومات فيها ونشــرها ســنويــا
وتعرض حالة الالجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بحماية حقوقهــم
اليومية، والمدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية، وبحقوقهم في
حل دائم يشمل العودة واستعادة الممتلكات والتعويض. وتهــدف
ــي النشرة إلى الحث على اتباع منهج يعتمد على إقرار الحقوق ف
ــات معالجة قضية الالجئين الفلسطينيين، خاصة من جانب منظم

حقوق اإلنسان والباحثين وصناع السياسة.

 على إعــدادً، كان قد انتهى العمل تقريبــا2002في أواسط عام 
ــا ــشاط ً موازياًمسودة نهائية (عربية وإنجليزية)، وخطط بديل ن

 في فلسطين، وبريطانيا والواليات المتحدة بالتعاون2001لمسح 
ــل ــعم مع شركاء من االئتالف الفلسطيني لحق العودة. إال أن ال

 لنشر مســحً جداًتوقف لضيق الوقت مما جعل الوقت مــتأخــرا
. ولذا قرر بديل أن يشرع في مسحه الجديد ليكون لعامين2001
.2003 ويصدر في أوائل 2002 + 2001

ــم: - دراسة مقارنة حول عودة الالجئين واستعادتهم ممتلكاته
، وقد شكلت مواد البحث2000هذا مشروع بحثي مستمر منذ عام 

ومسودات التقارير المجموعة قاعدة معلومات ألوراق عمل بديل
. وتم تنقيح مسودات التقارير البحثية2001وشروحاتها منذ عام 

ــراء. عدة مرات، حيث تلقى بديل مساهمات قيمة من شركاء خب

ــر2002وفي عام  ، قام بديل بإعادة تقدير الحاجة إلى نشر تقري
بحثي موجز، على ضوء النقص المستمر في المعلومات األساسية
في فلسطين، حول المبادئ واآلليات الدولية التي توجه الــحلــول
لقضايا الالجئين في العالم، وقرر بديل أن ينشر تقــرير بــحثــه
ــة ــتاب المقارن في أقرب وقت ممكن, وأدى عدم توفر الوقت للك

، ومن المقرر صدوره2002المركزة إلى عرقلة إكماله في عام 
.2003في عام 

ًاستنادا- ملف بديل للمعلومات حول حق العودة باللغة العبرية: 
إلى رزمة معلومات بديل بالعربية واإلنجليزية، التي تنشر منــذ

، فإن النسخة العبرية ستكون بمثابة أداة الستكشــاف2000عام 
ــع ــقوق، م إمكانية إجراء حوار عقالني يستند إلى اإلقرار بالح
ــوق نشيطين إسرائيليين في العمل من أجل السالم وفي مجال حق
ــن اإلنسان، ومع خبراء وصحفيين في إطار حملة بديل للدفاع ع

حقوق الالجئين.

ــان استغرقت كتابة الكراسة الرئيسة في الملف وقتا أطول مما ك
 بسبب الحاجة إلى التصدي فيها للدعاية واألسئلة والمخاوفًمتوقعا،

المثارة في النقاش اإلسرائيلي حول حق العودة للفلسطينيين. وقد
، وانتهت فــي2002أعدت نسخة باإلنجليزية في حزيران عــام 

 الترجمة العبرية التي قام بها مترجــم من خــارجًالخريف أيضا
ــون األول  ــي2002المؤسسة، وفي كان ، كان الملف بالعبرية ف

ــوي مراحله األخيرة من اإلنتاج، في انتظار عملية التحرير اللغ
ــة األخير، والتصميم والطباعة، في مؤسسة األندلس وهي مؤسس
ــذا ــلى ه تقدمية إسرائيلية للنشر. ومن المخطط أن يتم العمل ع

، ويشمل:2003الملف في كانون الثاني 
ــة أ. كراسة أساسية / حق العودة: حقائق وأرقام ونظرة عام
على اإلطار القانوني الذي ينطبق على الالجئين الفلسطينيين،

 ما توجه في إسرائيل.ًوذلك إجابة على األسئلة التي غالبا
ــن ــيي ب. أوراق بديل للنقاش: حق العودة لالجئين الفلسطين

.8 ترجمة بديل، الورقة رقم _بموجب القانون الدولي 
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ضمن الهيئة العاملة في بديل، ومتدربون وخبراء من بين شركاء
ــراءة ــة الق بديل. واألوراق مصممة بلغة وبإخراج  يجعلها سهل

 صفحة. إلى جانب24واالستيعاب، وكل منها مكونة من حوالي 
ــق ذلك، يجري توزيع نسخ إلكترونية من هذه األوراق عن طري
بريد بديل اإللكتروني، وتوزع نسخ مطبوعة أيضا أثناء اجتماعات
وورش عمل بديل، وكذلك ضمن ملف بديل للمعلومات حول حق

العودة.

 بألف نسخة مطبوعة2002استكمل العمل على األوراق التالية عام 
من كل لغة:

ــن،7- ورقة النقاش رقم  : "المفوضية العليا لشؤون الالجئي
ــة من ثــالث أوراق الحل الدائم والشامل"، وهي تكمل سلسل

)، وتعالج الدور المحتمل لوكاالت األمم المتحــدة7-5نقاش (
كلجنة األمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين، واألنروا، والمفوضة
العليا لشؤون الالجئين، في البحث عن حل عادل ودائم لقضية
ــا الالجئين الفلسطينيين, وقد جرى تعميم مسودة للتعليق عليه
من خبراء منظمة التحرير الفلسطينية، واألنروا، والمفوضية
العليا لشؤون الالجئين، وشبكة بديل الدولية للمساندة القانونية.
ووردت تعليقات وآراء قيمة تم إدخالها في المسودة، وتم نشر
ــن ــشري الورقة السابعة هذه باللغة اإلنجليزية في آب وفي ت

الثاني بالعربية.
ــل،9- ورقة نقاش رقم  : "الفلسطينيون المهجرون في الداخ

الحماية الدولية والحلول الدائمة". نشرت في تشرين الثانــي
 باللغة اإلنجليزية. أما النسخة العربية والنسخة العبرية2002

.2003فمن المقرر أن يتم نشرهما في أوائل عام 

 على أوراق نقــاش2002لم يكن باإلمكان البدء في العمل عــام 
إضافية، حول حقوق األطفال الالجئين الفلسطينــييــن، وحقــوق
الالجئات، وملخص آلليات األمم المتحدة التي تتوفر لحماية الالجئين

الفلسطينيين.

ج. ملخص تنفيذي الستنتاجات لجنة تقصي الحقائق البريطانية
البرلمانية المشتركة/ الالجئون الفلسطينيون (ترجمة مقتطفات

).2002من التقرير األصلي المنشور باإلنجليزية عام 
د. كراسة عالقات عامة.

هـ. ورقة للتغذية الراجعة (تعليقات وآراء).

ــة : لم- ملف معلومات حول حق العودة - بالعربية واإلنجليزي
ــدم يبدأ إدخال المستجدات على النسخة الرابعة المنقحة، بسبب ع

.2003توفر الموظفين والوقت الكافي، ولذا سيبدأ العمل عليها عام 

:- مشروع رسم الخرائط / تهجير الفلسطينيين - عودة الالجئين
خرائط وشروحات إضافية ستوضح بشكل مرئي وواقعي سيناريو
ــم. لعودة الالجئين الفلسطينيين والمهجرين في الداخل إلى دياره

ــام   في اإلعداد لخرائط2001ابتدأ البحث على هذا المشروع ع
توضح، إلى جانب أشياء أخرى، مواقع الالجئين الفلسطينيين بعد
النكبة وحتى اليوم، ومواقع قرى الالجئين الفلسطينيين، وعالقتها
ــة بالمناطق المبنية اليوم في إسرائيل، مع دراسة حالة عودة قري
ــط ــام خرائ واحدة هي قرية لوبية. سيقوم بتصميم الخرائط رس
متخصص، وستضاف خرائط تاريخية بقدر المســتطــاع (مثــل
ــل ــرائي ــلت إس الخارطة البريطانية األخيرة لفلسطين التي أدخ
ــول ــيق ح المستجدات عليها، وخريطة لجنة األمم المتحدة للتوف

ــةUNCCPفلسطين  ). وقد تم استكمال وضع الخطوط العريض
األساسية للمشروع، باستثناء الحالة الدراسية. وقد تطلب المشروع

ــنً إضافياًوقتا ــم يك  للمتابعة، وصياغة المفاهيم، واألمر الذي ل
.2002 عام ًمتوفرا

: أوراق بديل هي سلــسلــة- أوراق بديل للمعلومات والنقــاش
، إلغناء النقاش الفلسطيني2002مطبوعات أخذت بالصدور عام 

ــوق ــر حق والعربي والدولي حول االستراتيجيات الالزمة لتقري
الالجئين الفلسطينيين. يقوم بكتابة هذه األوراق باحثون وقانونيون
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 أصدرت نشرات تتكون كل منها- نشرات بديل غير المنتظمة:
، لتكون وسيلة2000من أربع صفحات في تشرين الثاني عــام 

لمعالجة القضايا اآلنية المتعلقة بالنقاش االستراتيجي حول حقوق
الالجئين الفلسطينيين.

 المطبوعات التالية:2002أصدرت بديل عام 
"، في194 "معنى قرار األمم المتحدة رقم 11- الورقة رقم 

نسخ إلكترونية ونسخ مطبوعة باإلنجليزية والعربية نيســان
 - ألف نسخة.2002

: األحياء العربية ومصيرها في الحرب":1948- دراسة: "القدس 
استكملت النسخة اإلنجليزية الثانية المنقحة والموسعة من الدراسة

ــة1999األصلية الصادرة عام  ، وتمت طباعة ألفي نسخة شراك
ــت بين بديل ومؤسسة الدراسات المقدسية في فلسطين، حيث تول
األخيرة مهمة التسويق من خالل إحدى المكتبات المحلية، وتقسم

األرباح بين المركزين.
ــات ــة الدراس - النسخة العربية األولى: التي أنتجها مؤسس
الفلسطينية جرى نشرها بالمشاركة ما بين بديل والمؤسســة
المذكورة في بيروت، وتولى المعهد مسألة التسويق في بيروت.

 نسخة للتوزيع المحلي.500وتلقى بديل 
- كتابة فصل في كتاب يصدر عن مركز حــقوق الــسكــن
والمهجرين، يشمل دراسات لحاالت تتعلق بعودة الالجــئيــن

واستعادة ممتلكاتهم.

ــن ــسك لم يكن هذا المشروع جزءا من خطة العمل األصلية. "ال
39واستعادة الممتلكات: الحالة الفلسطينية"، يتكون الفصل مــن 

ــام  ــوق2003صفحة سينشر ع  في كتاب يصدر عن مركز حق
ــد ــكي). وق السكن والمهجرين ومقره جنيف (المحرر سكوت لي

.2002انتهى العمل على هذا الفصل بعد تأخير طويل عام 

ــن ــدفاع ع - تقارير خاصة ومواد لحشد التأييد لحملة بديل لل
ــةحقوق الالجئين:  كانت هنالك حاجة لتعديل جوهري على خط

العمل الرئيسة، بسبب الحاجة إلى االستجابة لألحداث، والنتهاكات
2002حقوق اإلنسان في إطار الحمالت العسكرية اإلسرائيلية عام 

. وكان من نتيجة ذلك تأخير في1967في األراضي المحتلة عام 
إنتاج مواد حشد التأييد العادية المخططة.

ــي ــسان ف - تقرير بديل الخاص: "حملة إسرائيل في آذار وني
ــام  ــون1967األراضي المحتلة ع ، وتدمير إطار أوسلو: القان

الدولي، حماية الحقوق والحريات الرئيسة، وحل شـامل ودائـم
ــة، للصراع اإلسرائيلي":  صفحة، صدر في22 باللغة اإلنجليزي

، جرى إعداده بالتعاون مع وحدة بديل القانونية.2002 نيسان 15
ــوق قدم هذا التقرير إلى مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحق
اإلنسان، ماري روبنسون لمؤتمر قبرص حول فلسطــين، الــذي
ــه نظمه قسم الحقوق الفلسطينية في األمم المتحدة، كما تم توزيع

ــومًأيضا  على شركاء بديل. والتقرير الذي جرى إعداده قبل هج
ــل إسرائيل على مخيم جنين لالجئين، كان المحاولة األولى لتحلي
انتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان أثناء "عملية الجدار الواقــي"،
ــون باعتبارها جرائم حرب في إطار معاهدة جنيف الرابعة وقان
روما الجديد لجرائم الحرب. وفيما بعد، طبقت منظمة أمنــستــي

.ً مماثالًالدولية و"هيومان رايتس ووتش" إطارا

ــق - تقرير حول اللقاء السنوي الثالث لالئتالف الفلسطيني لح
 نشرت منه نسخ مطبوعة لمجريات وتوصــيات ورشــةالعودة:

، رغم2001العمل التي جرت في بروكسل في تشرين الثاني عام 
 ، بالعربية مع ملخصات باإلنجليزية2002بعض التأخير في صيف 

 نسخة.500

- حقائق حول الحرب وعودة الالجئين في البوسنة والهرتسك:
أربع أوراق تتضمن حقائق ومعلومات، جرى إعدادها لوفد بديل

 الذي زار البوسنة والهرتسك لتقصي الحقائق، وستكون2002/ 
ــولًأساسا ــديل ح  لدليل يرافق فيلم الفيديو الوثائقي الذي أعده ب

الزيارة.
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 ترجمــة- كراس اعرف حقوقك، العودة واستعادة الممتلكــات:
عربية لقائمة المراجعة حول العودة واستعادة الممتلكات، الصادرة

 نسخة،1000عن مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين، 
أعد بالتعاون مع الوحدة القانونية في بديل، وتم نشره في تشرين

 ليكون أداة للمعلومات وحشد التأييد، تستــخدم فــي2002األول 
ورش العمل العامة.

 نسخــة)1000 ( "عائدون":2003رزنامة بديل المصورة لعــام 
 نسخة) تم إنتاجهما وتوزيعهما ليكونا مادة3000وبوستر واحد (

إضافية لحشد التأييد في حملة بديل للدفاع عن حقوق الالجئيــن.

- تقرير إضافي خاص حول الفلسطينيين المهجرين في الداخــل
 جرى التخطيط لهذا التقرير بالتعاون مع "جمــعيــةفي إسرائيل:

الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل" إال أنه تأجل بسبب حجم
العمل الكثيف.

ــل- تقارير بديل وأوراقها القانونية:  اإلنتاج النهائي لتقارير بدي
السنوية، ولنشرات العالقات العامة ويشمل ذلك التصميم والتخطيط

والطباعة، وكذلك مطبوعات الوحدة القانونية.

 نسخة إنجليزية وعــربيــة:2001- تقرير بديل السنوي لعــام 
ــام  ــوي لع  صدرت في صيف2001مشتركة لتقرير بديل السن

 نسخة).500 (2002

نشـر وتوزيـع المعلومـات ���������������

:النشر المنتظم للمعلومات يتم عبر الوسائل التالية
ــت: ــوان- موقع بديل على اإلنترن  باإلنجليزية والعربية - العن

)org.badil.wwwــال ــشم )، وقد تم بانتظام تجديد الموقعين لي
مقدمات موجزة لجوانب رئيسة في قضية الالجئين الفلسطينييــن،
ــواد ومنشورات بديل البحثية وبيانات صحفية. كما كان نشر الم

العربية بطيئا بسبب الحاجة إلى طاقم من المترجمين والمحررين.
16000 جرت زيارة موقع بديل على اإلنترنت 2000وفي عام 

ــىً مرة يوميا44مرة، أي بمعدل  ، أما مجموع مرات الدخول إل
 مرة.47000 فكان 1999موقع بديل منذ تشرين الثاني 

ً صحفياً بيانا69، نشر بديل 2002في عام - البيانات الصحفية: 
1200 بالعربية، أرسلت إلى حوالي ً صحفياً بيانا30باإلنجليزية، و

 (قائمة التوزيعً مشتركا180مشترك (قائمة التوزيع اإلنجليزية) و
العربية).

 مشترك: تأخر600 - قائمة التوزيع البريدي لمجلة المجــدل:
إرسال المجلة بشكل جوهري بسبب القيود المفروضة على التنقل.
ــن ــويض ع وقد نشرت نسخ في موقع بديل على اإلنترنت للتع
ــم التأخر في إرسال النسخ المطبوعة في البريد بسبب ما ذكر. ل
يكن باإلمكان القيام بأية محاوالت لتسويق المجلة بسبب وضــع

الطوارئ.
 حول تقرير أبحاث بديل االستراتيجية،- ايجازات عامة (صحفية):

 بسبب التأخر في اإلنتاج2002لم تصدر أية ايجازات كهذه عام 
البحثي.

على العموم، فإن أدوات حشد التأييد لم توزع بشكل واسع بسبب
التأخر في إنتاجها، وبسبب انخراط الهيئة العاملة في بديل بشكل
مكثف في اإلنتاج البحثي ال في التسويق. ولذا ينبغي إعطاء وقت

.2003متساو لكال الجانبين في عام 

:حمالت بديل اإلعالمية الخاصة
ــل ــرائي رفع مستوى الوعي على جرائم الحرب التي تقترفها إس
ــيســان ــة في آذار ون على ضوء العمليات العسكرية اإلسرائيلي

وأيار"مارس، وإبريل, ومايو".

ــة: ــار، - بيانات صحفي ً بيانا18  أصدر بديل ما بين آذار وأي
 هدفت إلى لفت االنتباه العالمي إلى جرائم الحرب اإلسرائيليةًصحفيا

التي كانت تمارس في حينه في األراضي الفلسطينية المحتلة عام
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، وإفالت إسرائيل من العقاب، خاصة كما ظهر في إجهاض1967
ــن. محاولة  إرسال بعثة تقصي حقائق من األمم المتحدة إلى جني

وقد دعا بديل إلى حملة دولية لمقاطعة إسرائيل.
 قام العاملون في بديل- مقابالت مع الصحافة الدولية والعربية:

ــري30بإجراء ما ال يقل عن   مقابلة مع اإلعالم العالمي والمص
من منازلهم، أثناء الحصار العسكري اإلسرائيلي لكنيسة المهد في
ــا بيت لحم، كما جرت كتابة مقالتين للصحافة السويسرية ونشرت

فيها.
ــت:  يجري العمل علــى إنشــاء- صفحات خاصة على اإلنترن

صفحات تغطي جرائم الحرب اإلسرائيلية، ومخيم جنين لالجئين،
وتوثيق وربط مع مواقع أخرى ذات صلة. وقد أعدت مواد قيمة

 بمساعدة متدرب، وتأخر التحرير النهائي والنشر2002في صيف 
بسبب كثافة العمل.

 جرى إصدار):1948- إحياء ذكرى النكبة الرابعة والخمسين (
وتوزيع سبعة بيانات صحفية في الفترة ما بين نيسان وأيار وذلك
ــر، لرفع مستوى الوعي على التهجير القسري الماضي والحاض

وتجريد الشعب الفلسطيني من أمالكه.
- العمل على رفع مستوى الوعي على حقوق الفلسطــينــييــن

  بمناسبة حصول جمعية الــدفاع عــنالمهجرين في إسرائيــل:
حقوق المهجرين في إسرائيل، أصدر بديل ثالثة بيانات صحفية،

 (الفلسطينيون المهجرون في الداخل)، وتــم9وورقة نقاش رقم 
ــع4 تشرين األول و30توزيعها ما بين   كانون األول. وذلك لرف

مستوى الوعي فيما يتعلق بالتاريخ والوضع القائم، ونضال وحقوق
هذه المجموعة من المهجرين الفلسطينيين، الذين ما زالت قصتهم

غير معروفة لقطاع واسع في العالم.
- رفع مستوى الوعي على قضية جرائم الحرب المرفوعة ضد

ــامأرئيل شارون في بلجيكا:  ضمن حملته العالمية " توجيه االته
 جهــودها الطــالع2002لشارون اآلن"، واصل بديل في عــام 

الجمهور حول التقدم في هذه القضية االستراتيجية التي ما زالت
عالقة في القضاء البلجيكي (أصدر تسعة بيانات صحفيــة).

التـوثيــق ���������������

:توثيـق التاريـخ الشفـوي
:1948- استعادة صورة الحياة في القرية الفلسطينية قبل عام 

" توثيق التاريخ الشفوي لحياة القرية قـبل عـامقرية لوبية: 
2002 والتهجير القسري والمنفى": استمر العمل عام 1948

 صفحة، لتوثيق تاريخــي200على إنتاج تقرير موجز مــن 
شفوي شامل، جمعه الباحث الفلسطيني الدكتور محمود عيسى،
وهو ابن لعائلة من قرية لوبية. وانتهى تحرير المخطوطــة
األولى في الصيف بمساعدة محرر من الخارج، وتأخر إنتاج
التقرير النهائي وإصداره ألسباب مالية، وبسبب عدم توفــر
ــي ــهائ الوقت الالزم لدى العاملين للقيام بالتحرير الشامل الن
ــة ــيزي للمادة. ويخطط بديل والكاتب إلصدار النسخة اإلنجل

ــة2003والنسخة والدنماركية في أواخر عام  ، تتبعهما نسخ
باللغة العربية ينتجها بديل. وستشكل دراسة التاريخ الشفــوي
لقرية لوبية، خلفية لمعرض متجول حول حياة القرية الفلسطينية

، ويجري اإلعداد له في الدانمارك.1948قبل عام 

ــة- مكتبـة وأرشيـف بديـل:  لم يكن باإلمكان القيام باألرشف
، حيث كان بديل  مضطرا2002المنهجية وتطوير المكتبة في عام 

لبذل الجهد كي يتغلب على عدم انتظام ساعات العمل وضياعها،
بسبب منع التجول العسكري المفروض. وقد اضطر العــاملــون
الستثمار ساعات طويلة لتأمين الحماية ألرشيف بديل وبياناته من
ــا التخريب، فيما لو تعرض مكتبه لمداهمة الجيش اإلسرائيلي كم
ــي مّحدث في أماكن أخرى. وظل بديل غير قادر على توظيف ق
ــي متخصص للمكتبة بعمل جزئي. إال أن بديل تمكن مع ذلك، ف
النصف الثاني من العام من تحسين مستوى المكتبة، بشراء كمية
كبيرة من الكتب القيمة (المستعملة)، والوثائق والمصادر القانونية
بسعر منخفض، وشمل ذلك أعدادا سابقة مــن مجــلة دراســات
ــاريخــية حــول فلسطينية، وأبحاثا نموذجية مصداقة، ووثائق ت

الالجئين وجهود لجنة األمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين.
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التشبيك للبحث، وحشد التأييد، والتوجيه ���������������

المشاركة في حلقات دراسية مهنية ومؤتمرات ومشاورات (تيري
.ريمبل، منسق وحدة المصادر واإلعالم)

 نظمها المعهد- ورشة عمل تشاورية حول أزمة الشرق األوسط:
ــة ــامع الملكي للشؤون الدولية ومركز الدراسات اللبنانية في ج

-17أكسفورد، وذلك في مدينة مينستر لوفيل في  بريطانيا، في  
.2002 نيسان 28

 نظمها المعهد- ورشة عمل تشاورية حول أزمة الشرق األوسط:
الملكي للشؤون الدولية، ومركز الدراسات اللبنانية في أكسفورد،

ــي   نيسان،18-17وذلك في مدينة مينستر لوفيل في بريطانيا، ف
2002.

- ورشة عمل تشاورية حول الالجئين والدول المضيفة بموجب
 نظمها المعهد الملكي للشؤون الدوليــة ومركــزالقانون الدولي:

 أيلــول8-7الدراسات اللبنانية،  في مدينة منستر لوفــيل، فــي 
2002.

ــخ ــتاري - تجربة اإلبعاد: ورشة عمل مشروع تجريبي حول ال
ــلد فــيالشفوي والنكبة: ــوفي  نظمتها كرمة نابلسي، من كلية ن

جامعة أكسفورد، وإآلن بابي من جامعة حيفا، وقد ناقشت الورشة
ــات أساليب ووسائل البحث في التاريخ الشفوي، وكذلك الصعوب
الفكرية والعملية التي تعترض إيجاد العالقة بين التاريخ الشفوي
ــن للنكبة، والوضع السياسي واالجتماعي والمدني الحالي لالجئي
ــن ــكن م اليوم، وقد أسهم بديل بخبرته في البحث الشفوي، وتم
ــل ــل بدي تحديد أجنده مناسبة للبحث والتدريب للمستقبل. وسيظ
شريكا في مجموعة العمل غير الرسمية المنبثقة عن ورشة العمل

.ً أيضا2003هذه عام 

ــن:  ورشة- اتجاهات البحث الحديثة حول الالجئين الفلسطينيي
 تشرين األول17-16عمل نظمها مركز شمل في رام الله، في 

: ركزت هذه الورشة على االختالفات ما بين أجنده البحث2002
التي يوجهها منهج يستند إلى حقوق الالجئين عند معالجة قضيتهم،
وعبر عنه عدد كبير من المتحدثين ومن بينهم بديل، وبين المنهج
ــون. األكاديمي واالجتماعي (السوسيولوجي)، الذي يتبعه المنظم
ــي ولم يكن باإلمكان التوفيق ما بين هذين التوجهين في البحث ف
ــالف ورشة العمل هذه، إذ سيواصل هذان النهجان التنافس والخ

. شارك في هذه الورشة تيــريًفيما بينهما في المستقبــل أيضــا
ريمبل منسق وحدة المصادر واإلعالم في بديل، وإنجريد جرادات

جاسنر مديرة المركز.

:المساعدة في التوجيه والبحث
ــدة تلقى بديل العشرات من الطلبات المتعلقة بالمعلومات والمساع
ــد في البحث، من طالب ودارسين وصحفيين من دول العالم، وق

 بحاجةًعالجها بديل واهتم بها من خالل اإلنترنت، وكانت أحيانا
إلى عمل مكثف لهذا الغرض. كما قدم بديل المساعدة في البحث

األكاديمي لعشرة طالب فلسطينيين في الجامعات المحلية.

ترأس بعثة بديل لتقصي الحقائق في البوسنة والــهرتــسك عــام
، اثنان من العاملين في وحدة المصادر واإلعالم في بديل،2002

حيث قدما التوجيه اللوجستي المهني للوفد الزائر وللمصور البوسني
لفيلم الفيديو الوثائقي، الذي أعدته بديل حول الزيارة.
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2002النشاطات المقررة لعام 

البحث والتحليل القانونين �����
- التوثيـق: مصادرة األراضي،  قوانين إسرائيلية وأحكام محاكم

1948-2002.
- مواد مقدمة إلى منابر األمم المتحدة.

- الورقة القانونية الثانية، تحليل قانوني، وأوراق رأي.
- تطوير المكتبة والمصادر القانونية.

التشبيك والتعاون مع الخبراء �����
- توسيع التشبيك والتعاون مع الخبراء الدوليين، ومنظمات األمم

المتحدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات األهلية.

حشد التأييد، والضغط والتأثير �����
- تقديم المواد إلى منابر األمم المتحدة، وممارسة الضغط والتأثير
فيها، كلجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بالحقوق االقتصاديــة

واالجتماعية والثقافية.
ــر ــة أكث - تشجيع المبادرات الدولية الهادفة لتحقيق حماية دولي
فعالية لالجئين الفلسطينيين (تقديم مواد تتعلق بمصادرة األرض،
القيام بحشد التأييد لدى مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين،

ووكالة الغوث-األنروا، ووكاالت دولية أخرى).
- البدء في تطبيق مبادرة بديل للضغط والتأثير في هيئات االمــم
ــن المتحدة في جنيف بالتعاون مع مركز حقوق السكن والمهجري

)COHRE.(

: تقرير نشاطات مشروعًرابعا
الوحدة القانونية لتعزيز حقوق الالجئني الفلسطينيني.

مساعدة بديل في الحوار مع المجتمع الفلسطيني المحلي �����
ــدوللالجئين ــعة ال ، والحوار وحشد التأييد في م.ت.ف، وجام

العربية، والحكومات العربية.

تنفيذ المشروع: التعديالت واالنجازات

واجه تنفيذ مشروع بديل القانوني عقبتين رئيستين في الــنصــف
ــى2002األول من عام   وهما عرقلة إمكانية وصول العاملين إل

) المحامية المنسقــةBoling Gailالمركز، وقرار (جيل بولنغ 
التوقف عن العمل في بديل. وقد رأى بديل، أنه من غير الممكن
ــرر العمل بروح الفريق في المكتب، بدون ملء الشاغر، لذلك تق
ملئ الشاغر بتكليف عاملين اساسيين من بديل للقيام بتنفيذ المشروع
ريثما يتسنى ملئه بالكفاءة المطلوبة، وقد وقع الخيار على المديرة،
ومنسق وحدة المصادر واإلعالم للقيام بالعمل فيما بينهــما، مــن

.2002نيسان وحتى  كانون األول 

ــي من عــام  ــار2002وفي النصف الثان ، شرع بديل في اختي
المرشحين لوظيفة المحامي - المنسق الشاغر وبمساعدة الخبراء

Carolynالقانونيين من شركاء بديل، وتم اختيار (كارولين بف 
Buffمركز مسؤولة متقدمة عن حقوق اإلنسان،ً) التي شغلت سابقا 

ــت ــمل في مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين، كما ع
كذلك مع مكتب المندوب السامي في البوسنة والهرتــسك، وفــي
هاييتي وجنوب أفريقيا. وقد دعيت إلجراء مقابــلة أخــيرة فــي

. ومن المقرر أن تبدأ العمل2002فلسطين في تشرين األول عام 
ــون في مركز محامية منسقة، في الوحدة القانونية لبديل، في كان
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. إضافة إلى ذلك فإنه تم التعاون مع السيد شادي أبو2003الثاني 
ــون ــي- كان زرقة، وهو طالب حقوق فلسطيني في تشرين الثان

 للقيام بالمساعدة في بحث مستعجل. ورغم أن العقد2002األول 
معه انتهى مع نهاية كانون األول، إال أن بديل سيواصل استكشاف
الفرص الممكنة لتدريب خريجي حقوق فلسطينيين ضمن وحدتــه

القانونية.

إنتاج الأبحاث والتحليلات القانونية �����

ــة ( ــني -1948- توثيـق: مصادرة إسرائيل لألرض الفلسطي
ــة2002جرى عام ): 2002  تجميع قوانين إسرائيليــة ذات صل

تتعلق باألرض، بترجمة إنجليزية رسمية، وتم التعاقد مع مستشار
خارجي لمراجعة وتلخيص قضايا تتعلق باألرض الفلسطينية في

-1980المحكمة العليا اإلسرائيلية على مدار عقدين من الزمن، (
ً موجزاً ملخصا30). وتم من خالل ذلك إعداد وأرشفــة 2001

لقضايا فلسطينية توضيحية، بل وبعض القضايا اليهودية، بما في
ذلك مناقشات وأحكام في المحكمة. ومن بين هذه القضايا، هنالك
عشر قضايا تمثل قوانين األرض اإلسرائيلية األساسية، تم اختيارها
للترجمة الكاملة بمساعدة محام فلسطيني خبير في قضايا  األرض
الفلسطينية. وقد انتهت ترجمة هذه النماذج من القضايا في صيف

. وتم اختيار قضايا تمثل سوابق، من الفترة السابقة ما بين2002
ــم ــقدي الخمسينيات والستينيات من األدبيات المهنية. وتم أيضا ت
توثيق أولي ملخص للمراجعة، إلى الخبراء من شركاء بديل فــي
ــم الشبكة الدولية للمساندة القانونية. وسيكون هذا التوثيق الذي ت

 يستخدم لحشد التأييد على المستوىً، مصدرا2002جمعه في عام 
.2003القانوني في عام 

تقديم مواد لمنابر الأمم المتحدة �����

ــال ــوق األطف - فصل يتعلق بتحليل وتوثيق قانونيين حول حق
ــلالالجئين الفلسطينيين ، أسهم فيه بديل، من خالل المحامية جي

بولنغ منسقة الوحدة القانونية آنئذ، ليكون جزءا من تقرير مشترك،
ــة أعدته المنظمات األهلية الفلسطينية، بتنسيق من المنظمة الدولي

ــن ( ــطي ). وقد رفعDCIللدفاع عن حقوق الطفل -  فرع فلس
ــة ــمعــني تقرير المنظمات األهلية هذا إلى لجنة األمم المتحدة ال
بحقوق الطفل في مراجعتها للشؤون إسرائيلية، في شهر أيلــول

.2002عام 
- مذكرة إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحــدة:

 المستجدات المطلوبة،2002 كانون األول عام 17رفع بديل في 
ــن ــئي ــى الالج الخاصة بتأثير االحتالل والقمع اإلسرائيليين عل

، لينظــر1967الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ــة فيها المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، في متابع

E/2002/L.22لتنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 
.2002 تموز 23الصادر في 

تحليل قانوني وأوراق رأي �����

ــل، أو- أوراق بديل القانونية:  يقوم العاملون القانونيون في بدي
الشركاء في الشبكة الدولية للمساندة القانونية، بإعداد أوراق بديل
القانونية لتعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين، في أوساط الخبراء
ًوصناع السياسات والمنظمات الدولية. تشمل هذه األوراق تحليال

، حول مواضيع أساسية في قضيــة الالجــئيــنً مفصــالًقانونيا
ــم   صفحة)، تنشــر80-50الفلسطينيين مع مراجع شاملة (بحج

باللغتين اإلنجليزية والعربية.
ــم  ــردي:1- إعادة طباعة الورقة القانونية رق  حق العودة الف

ــون1948والالجئين الفلسطينيين عــام  ، دراسة تحليلية في القان
 نسخة من كل منهما).500الدولي (باإلنجليزية والعربية 

 حق الالجئين الفلسطينيين في استعادة:2- الورقة القانونية رقم 
،1أمالكهم بموجب القانون الدولي، في حجم وشكل الورقة رقــم 

،Prettitore Paul باول بريتيتوري ًويقوم بكتابة هذه الورقة حاليا
ــي ــاون األمن ــتع وهو المستشار القانوني للمنظمة األوروبية لل

)OSCEفي شبكة بديلً) في البوسنة والهيرتسك، وعضو أيضا 
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للمساندة القانونية. وستجري مناقشة التحليل النهائي فــي كانــون
 خالل زيارة المؤلف إلى فلسطين، ومن المقرر أن2003الثاني 

.2003ينتهي العمل على هذه الورقة في ربيع 
ًورقة تمثل خلفية عامة وتحليال- التحليل القانوني وأوراق رأي: 

ــةًقانونيا ــني ، تتعلق بالمهجرين في الداخل في األراضي الفلسطي
, أعدت بناء على طلب مجلس الالجئين النرويجي1967المحتلة عام 

ــي  ــروع 2002في كانون الثان  الذي يرعاهIDP ، لصالح مش
المجلس مع مركز دراسات الالجئين في جامعة أكسفورد.

حملة إسرائيل في آذار - نيسان، في األراضي- تقريـر خـاص: 
ــون1967الفلسطينية المحتلة عــام   ، وتدمير إطار أوسلو: القان

الدولي، حماية الحقوق والحريات األساسية، وحل شــامل ودائــم
للصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني.

ــن،:7- ورقة بديل رقم  ــئي  "مفوضية األمم المتحدة العليا لالج
 .2002الالجئون الفلسطينيون والحلول الدائمة"، آب 

:2002- تعليق نقدي على أوراق الشرق األوسط السياسية لعام 
).  مذكرتان موجهتانICGالصادرة عن مجموعة األزمات الدولية (

، أثارتا االفتقار2002من بديل إلى هذه المجموعة، في خريف  
ــة ــخاص إلى منهج يستند إلى القانون الدولي في االقتراحات  ال
بالسياسات الهادفة إلى التوصل إلى السالم ما بين فلسطين وإسرائيل
عموما، وإلى حلول دائمة لقضية الالجئين الفلسطينيين خصوصا.

).ICG من (ً، لم يكن بديل قد تلقى ردا2002وحتى كانون األول 
ــؤسســة ( )ICGكما أعد بديل انتقاده للمنهج الذي تتبعه هذه الم
.ًلجريدة األهرام األسبوعية المصرية التي نشرته جزئيا

ــم،- كراس أعرف حقوقك:  عودة الالجئين واستعادتهم ممتلكاته
ــدة ترجمة عربية لقائمة المراجعة الخاصة بمفوضية األمم المتح
ــداده ــة، وتم إع العليا لشؤون الالجئين. وقد طبع منه ألف نسخ

بالمشاركة مع وحدة المصادر واإلعالم.

تطوير المصادر القانونية والمكتبية �����

) خاصة، تشمل قضايا وأحكام فيCDتم شراء أسطوانة مدمجة (
 -1980محكمة العدل العليا اإلسرائيلية، في الفــترة مــا بيــن 

ــن2001 ــاني م ، وذلك للمساعدة في األبحاث. وفي النصف الث
العام، نجح بديل في شراء وثائق ومطبوعات قانونية مستعــملــة

مة بسعر منخفض، من بينها أعمال إيان براونلي، وجون كويجلي،ّقي
ورجا شحادة.

التشبيك والتعاون مع الخبراء

ورشة العمل الأولى حول الإستراتيجية لشركاء بديل  الخبراء �����

كان اللقاء مع ثمانية من شركاء بديل الخبراء الرئيسيين وورشــة
ــسكــن العمل معهم، التي استضافها في جنيف مركز حــقوق ال

، فرصة مفيدة للغاية2002 حزيران 26-25والمهجرين، ما بين 
بالنسبة لبديل.

فقد ساعدت مساهمة الشركاء في تنقيح برنامج بديل لحشد التأييد
ــن، ــيي على المستوى القانوني، لصالح حقوق الالجئين الفلسطين
ــة ــني وتوضيح اإلستراتيجيات، وتقسيم العمل ووضع جداول زم

ــي  . وقد أوصى2004 - 2002لمشاريع وحدة بديل القانونية ف
المشاركون بقوة بأن ينظم بديل لقاءات شبكته الدولية للمــسانــدة

.ًالقانونية لتكون سنوية

Expertتوسيع وإعادة تنظيم شبكة بديل للدعم القانوني ( �����
Forum.(

 إلى ورشة عمل حزيران الناجحة، تمكن بديل في النصفًاستنادا
 أن يوسع عالقات شراكته، وأن يحول شبكة2002الثاني من عام 

ــة المساندة القانونية غير الرسمية السابقة، إلى شبكة ذات عضوي
، ضمت شبكة بديل الدولية2002منتظمة. وبحلول كانون األول 

ً رئيساً وعشرين شريكاً وباحثاً قانونياً خبيرا40للمساندة القانونية 
ــنًنشطا ، وكذلك شركاء في حملة بديل للدفاع عن حقوق الالجئي

الفلسطينيين. وجرى تعريف كل الشركاء في شبكــة المــسانــدة
،2003القانونية، على خطة عمل الوحدة القانونية في بديل لعام 

وقدم الكثيرون منهم التزامات لتنفيذ مشاريع معنية. وفي النصف
ــي2002الثاني من عام  ، تعاون بديل وشبكة المساندة القانونية ف

تنفيذ برنامج حشد التأييد المنقح، المشروح أدناه، والذي سيظــل
ــن ــئي ــوق الالج العمود الفقري لحملة بديل التعبوية لتعزيز حق

.ً أيضا2003الفلسطينيين في عام 

: لم تذكر أسماء الخبراء والشركاء في شبكة بديل للدعم القانوني هنامالحظة(
).ألسباب تتعلق برغبتهم
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نشاطات حشد التأييد، والضغط والتأثير، القانونية
على المستوى العالمي

ــر ــأثي تقديم مواد إلى منابر األمم المتحدة وممارسة الضغط والت
ــه أن ــكان فيها، بسبب النقص في العاملين في بديل، لم يكن بإم
يمارس الضغط والتأثير على الهيئات الخاصة بمعاهدات األمــم
المتحدة، وعلى منابر أخرى لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة كما

. ومن ذلك أنه لم يشارك أحد من بديــل للــضغــطًكان مخططا
،2002والتأثير في جلسة لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان لعام 

ــذي ــترك ال وفي لجنة حقوق الطفل (لمتابعة تقرير الطفل المش
قدمته المنظمات األهلية الفلسطينية)، وفي جلسة المنظمات األهلية
للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون الالجئين في األمم المتحدة..

 القول بأننا لم نضع فرصا مهمة، إذًوفي الوقت نفسه يمكننا أيضا
أن منابر األمم المتحدة لحقوق اإلنسان لم تعقد أية جلســات لهــا

.2002أهمية استراتيجية بالنسبة لالجئين الفلسطينيين في عــام 

ــة - إطالق / تسهيل مبادرات مستمرة لتوفير حماية أكثر فعالي
إثبات وتوضيح الشرعية سياسة إسرائيللالجئين الفلسطينيين:

ــادة ــتع في مصادرة األرض، وحق الالجئين الفلسطينيين في اس
أمالكهم، بناء على البحث والتوثيق حول قوانين إسرائيــل غيــر
الشرعية، وأحكام المحاكم وسياسات مصادرة األرض من الالجئين
الفلسطينيين وسكان فلسطين االنتدابية (بما فيها إسرائيل). سنقوم
بحث منابر األمم المتحدة والمحاكم المحلية واإلقليمية والــدوليــة
ــذه ــثل ه على إصدار بيانات وأحكام واضحة، تؤكد الشرعية م
ــدة القوانين والممارسة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك معاه
جنيف الرابعة، وقانون روما لجرائم الحرب، وحق الــمالــكيــن
ــالك ــعادة األم الفلسطينيين بالحصول على تدابير فعالة مثل است

والتعويض.

ــدة2002وفي عام  ــسان ، جرى تشكيل فريق من شبكة بديل للم
القانونية، لتنفيذ هذا المشروع خالل السنتين القادمتين ضم بديل،

ــرم، ومركز حقوق السكن والمهجرين، والبروفيسورة سوزان أك
ــة. وكلية الحقوق في جامعة بوسطن، وشركاء آخرين من الشبك
وهناك حاجة إلى مزيد من االستراتيجية القانونية، وذلك لتنــفيــذ
مبادرة مشتركة ومنهجية للضغط والتأثير، تشمل ممارسة الضغط
والتأثير في الهيئة العامة لألمم المتحدة، إلصدار قرار بأوضــح
العبارات الممكنة، يؤكد الشرعية مصادرة إسرائيل لألرض، كما
ــط ــضغ يؤكد حق الفلسطينيين في استعادة أمالكهم، وممارسة ال
والتأثير في لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إلصدار
"مالحظات ختامية" قوية بهذا الخصوص، في جلستها القادمة عام

 من خالل متابعة وتعزيز المادة التي قدمــها بــديل عــام2003
، وتقديم مذكرات إلى المحاكم المحلية و/أو المحكمة األوروبية2001

لحقوق اإلنسان و/أو محكمة الجنايات الدولية الجديدة.

- الحصول على حماية دولية أكثر فعالية لالجئين الفلسطينيين:
ــات ــظم يهدف الحوار المستمر مع وكاالت األمم المتحدة والمن
الدولية، والقيام بحشد التأييد فيها، كما في المفوضية العليا لالجئين،

)،UNCCPواألنروا، ولجنة األمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين (
إلى الحث على إعادة النظر في المبادئ والصالحيات المتعــلقــة

،194 إلى القانون الدولي والقرار ًبالحماية الدولية الحالية، استنادا
ــن كما تهدف إلى تحسين آليات الحماية الدولية المتوفرة لالجــئي
ــع الفلسطينيين في إطار حوار مهني بين الوكاالت، وبالشراكة م

المنظمات األهلية الفلسطينية.

ــروا:  واصل- حوار مهني مع المفوضية العليا لالجئــين واألن
ــروا2002بديل عام  ــة مع األن  لقاءاته ومشاوراته غير الرسمي

، أصدرت المفوضية2002والمفوضية العليا لالجئين, وفي أيلول 
 لوضع الالجئين الفلسطينيين بموجب معاهدةً ومحسناً جديداًتفسيرا

. وقد علق بديل على تفسير المفوضية1951جنيف لالجئين لعام 
 بشكل واسع على شبكات الــشركــاءًالمعدل، ووزع تعليقه أيضا

ــة أن اإلقليمية والدولية. ويستمد بديل التشجيع في ذلك، من حقيق
وكاالت األمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية والعربية،
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ــي تبدي مؤشرات واضحة الهتمامها بإجراء نقاش مجدد ومنهج
حول الطرق الممكنة، لتحسين آليات الحماية الدولية واإلقليميــة
ــف ــكث المتوفرة لالجئين الفلسطينيين، مما يمهد إلجراء حوار م

.2003ومؤطر ومهني عام 

مجلس أوروبا المكون من دول- حشد التأييد في مجلس أوروبا: 
أوروبا والمكلف من بين أشياء أخرى، بتعزيز حكم القانون وحقوق
اإلنسان، شارك بفعالية في جهود صنع السالم في الشرق األوسط
من خالل الزيارات، والتقارير التي يصدرها مقررون خاصون،
وإصدار القرارات. ولسوء الحظ، فإن تقارير مجلس أوروبا، رغم
أنها تؤكد على الحاجة إلى دعم أوروبي لخدمات األنروا المقدمة
ــتهــاك لالجئين الفلسطينيين، إال أنها لم تتورع عن تجــاهل وان
ــي ــادة األمالك، ف حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة واستع
ــك، إطار حل دائم للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. إضافة إلى ذل
فإن لجنة مجلس أوروبا الخاصة بالهجرة والالجئين والــسكــان،
تناقش وتصدر التوصيات المتعلقة بالسياسات األوروبية بخصوص

، بادر بديــل2002المبعدين الفلسطينيين في أوروبا. وفي صيف 
ــرت ــا، فج إلى إرسال مذكرة إلى اللجنة الفرعية لمجلس أوروب
ــي دعوته للمشاركة في  لقاء المجلس بعنوان "جلسة االستماع ف
ــي ــقدة ف بودابست حول الالجئين الفلسطينيين في أوروبا"، المنع

. وقد حث بديل المجلس على مراجعة قراراته2002كانون األول 
السابقة الخاصة بالالجئين الفلسطينيين، بما يتفــق مع الــقانــون

ــم  ــة194الدولي وقرار األمم المتحدة رق ، وأن يقوم بتنظيم حلق
دراسية أوروبية واسعة لدراسة قضية الالجئين الفلسطينيين بعمق،
(ورقة بديل إلى جلسة االستماع في بودابســت بعــنوان "وضــع
الفلسطينيين الالجئين واألشخاص عديمي الجنسية في أوروبــا"،

متوفرة في موقع بديل على اإلنترنت).

ــن ــئي - حشد التأييد في إطار إعالن الهاي حول مستقبل الالج
ــرعوسياسة الهجرة:  مبادرة طرحتها جمعية التنمية الدولية / ف

هولندا، وقد أسهم بديل في صياغة اإلعالن، بالتأكيد على الحاجة

ــم  ، وعلى ثغرات194إلى حل دائم وفق قرار األمم المتحدة رق
الحماية الحالية وحاجات الحماية الخاصة بالالجئين الفلسطينييــن,
ــذي ــائي ال وتم التبني الجزئي لما طرحه بديل في اإلعالن النه

 (أنظــــر2002 تشرين الثاني 22 في الهاي في ًطرح رسميا
org.sidint.www.(

- مبادرة مركز بديل إليجاد مساحة لحوار الخبراء لتعزيز نهـج
يعالج قضية الالجئين الفلسطينيين باالستناد إلى حماية حقوقهم:

 إلى توصيات ورشة عمل االستراتيجية بشبكة بديل للمساندةًًاستنادا
ــران  ــي حزي . وقرر بديل طرح2002القانونية، التي عقدت ف

 تهدف إلى تحدي "جداول األعمال" و "خرائط2003مبادرة عام 
ــونًالطرق" المنحازة سياسيا،  التي يطرحها بعض الخبراء الدولي

ــراء حاليا. وتهدف مبادرة بديل هذه إلى إقامة كتلة قوية من الخب
والمهنيين والسياسيين على مستوى العالم، ممن يدعمــون اتبــاع
ــن ــئي منهج يستند إلى اإلقرار بالحقوق في معالجة قضية الالج

 بحلقتين دراسيتين،2003الفلسطينيين. ستنطلق المبادرة في عام 
ومن المقرر أن تكون هناك حلقات دراسية إضافية ومؤتمر عــام

2002. وقد انتهت عــام 2004ختامي في أعقاب ذلك في عــام 
االستعدادات اللوجستية األساسية بمساعدة الشركاء في شبكة المساندة

 في بلجيكا، على استضافةGhentالقانونية. وقد وافقت جامعة غنت 
ــي  ــبراء ف ، أما2003 أيار 23-22الحلقة الدراسية األولى للخ

ــن ــشري استضافة الحلقة الدراسية الثانية في جامعة جنيف في ت
األول / أو تشرين الثاني، فما زال قيد النقاش والتفاوض. ويتشكل
فريق تقديم الدعم اللوجستي في الموقع، للحلقــة الدراســية فــي
جامعة غنت من منظمة أكسفام للتضامن، ولجنة التضامن الفالمية
الفلسطينية، وخبير قانوني من جامعة بروكسل الحرة ومجموعــة

".APRODEVالضغط لتجمع المؤسسات األهلية البروتستانتية "
وسيقوم بديل بتوثيق أوراق العمل ومجريات الحلقات الدراسية /
مبادرة الخبراء،  وتوزيعها. (يمكن الحصول على العرض الخاص
بالمخطط والميزانية المفصليين لمشروع مبادرة مركز بديل إليجاد

 عند الطلب).2004-2003مساحة لحوار الخبراء لعام 
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- ممارسة الضغط والتأثير باستمرار في مقر األمم المتحدة في
، مقتنعا بأنهً أيضا2002 بناء على خبرتنا، ظل بديل عام جنيف:

ــضغــط من الضروري أن يكون هنالك حضور دائم لممارسة ال
والتأثير في جنيف، وذلك إلحداث تأثير على نظام األمم المتحدة.

، تم التوصل إلى اتفاق مؤقت مع مركز حقوق2002وفي ربيع 
ــط السكن والمهجرين، حول التعاون في مشروع لممارسة الضغ
والتأثير في األمم المتحدة لصالح حقوق الالجئين الفلسطينــييــن.
ــل وخطط بديل والمركز لتوظيف شخص يقوم بهذه المهمة بشك
ــه ــدريب جزئي، ووافق المركز على توفير مكان له في مكتبه وت

،2003واإلشراف عليه في الموقع. إال أن المشروع لم ينفذ عام 
خاصة أن بديل قرر إعطاء األولوية إلشغال مركزه االستراتيجي
ــا الخاص بالمحامي - المنسق لوحدة بديل القانونية. وحيث أن م

2003 في عام ًعرضه مركز حقوق السكن والمهجرين يظل قائما
، فإن الجهود الهادفة إلى تحسين فعالية نشاط الضغط والتأثيرًأيضا

في األمم المتحدة في جنيف تظل قائمــة، سواء أكــان ذلك عــن
طريق شخص يقوم بهذا النشاط بوظيفة جزئيــة، أو بمــساعــدة

الهيئة العاملة في بديل أو شركائه في شبكة المساندة القانونيــة.

- مساعدة بديل في إجراء الحوار مع صناع السياسة الفلسطينيين
والعرب، والقيام بحملة من حشد التأييد بينهم وفــي مجــتمــع

الالجئين الفلسطينيين:
* إسهام األخصائيين القانونيين في نشاطات بديل الــخاصــة
بالتوعية، والمشاورات، وحشد التأييد على المستوى الفلسطيني

، من2002: لم تتمكن الوحدة القانونية في بديل عام والعربي
تقديم إسهام كبير ألهل االختصاص القانوني، في ورش العمل
المجتمعية أو في مشاورات واجتماعات القيادة الفلسطينية مع
ــات ــشاط سياسيين وصناع سياسية عرب، ألن تنفيذ هذه الن
ــا ًضمن حملة بديل للدفاع عن حقوق الالجئين، لم يكن ممكن
ــع بسبب اإلغالق العسكري اإلسرائيلي ومنع التجول، ووض

الطوارئ العام في فلسطين.
ــادة ــتع * صياغة "مخطط" لعودة الالجئين الفلسطينيين واس

ــة ــابأمالكهم العقاري : بعد التشاور مع الشركاء، وفي أعق
ــة التوصيات الصادرة عن ورشة عمل اإلستراتيجية القانوني
ــز لشبكة بديل للمساندة القانونية في جنيف، قرر بديل ومرك
حقوق السكن والمهجرين القيام بمشروع مشترك لصــياغــة
"مخطط" يستند إلى الحقوق، لعودة الالجئين الفلسطينيين واستعادة
أمالكهم العقارية. والذي يدفع باتجاه تنفيذ هذا المشروع، هو
أن االقتراحات الفلسطينية الحالية (بما في ذلك اقتراح فلسطيني

)، هي عمومية بحيث ال2001مقدم إلى مفاوضات طابا عام 
ــادة تستطيع أن تضمن تمثيل حق الالجئين في العودة واستع
ممتلكاتهم بشكل مناسب في المفاوضات السياسية المستقبلية.
وهذا "المخطط" الذي أعده فريق قانوني من الخبراء، ويقوده
بديل ومركز حقوق السكن والمهجرين، سيضع كل التفاصيل
ــد، الضرورية لذلك. وستعتمد الوثيقة لتكون أداة لحشد التأيي

،2002تستهدف القيادة الفلسطينية والالجئين. وفي حزيران 
ــذه عرض بديل ومركز حقوق السكن والمهجرين،  إعداد ه
الوثيقة لوحدة دعم المفاوضات الفلسطينية، إذا ما أمكن تأمين
ــذا إمكانية التحرك والتمويل، إال انه لم يتم تلقي الرد على ه

ــون األول  ــان2002االقتراح حتى كان . وإذا لم يكن باإلمك
التوصل إلى اتفاق، فإن بديل ومركز حقوق السكن والمهجرين
سيقومان، بعد أجراء تقدير مجدد للحاجة والوقت الالزم عام

ــط"،2003 ، بالبحث عن تمويل خاص لمشروع هذا "المخط
(المشروع المقترح متوفر للمهتمين).
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ــام ًبناءا  (اختيار أولي2002 على التحضيرات األولية خالل الع
لمواقع المشروع، تصميم آليات التنفيذ من الشركاء المحلييــن)،

.2002بدء العمل على تنفيذ المشروع في تشرين الثاني من العام 
ــار  ــع12لقد تم إنهاء اختي  مشروع ترميم/إعادة بناء، وتم توقي

مذكرة تفاهم مع الشركاء المحليين المسئولين عن تنفيذ هذه المشاريع.
 مشاريع إضافية في مواقع أخرى ال زالت بحاجة6كما أن هناك 

إلى إيضاحات ولذلك أرجئ العمل عليها. ولقد قام طاقم مركــز
بديل الخاص بالمشروع وكذلك مندوبة "أوكسفام" بإجراء زيارات
ميدانية لمواقع المشروع (في مخيمي عقبة جبر وعين السلطــان/
أريحا)؛ (مخيمات األمعري، دير عمار والجلزون/رام الله(؛ )مخيم
قلنديا وشعفاط/ القدس)؛ و(مخيم الفوار وقرية السموع/الخليــل)
ــام ــر الع لإلطالع على سير العمل وتنفيذ المشروع. وفي أواخ

ــي20، بدء بتمويل 2002 ــحل  شريك من مؤسسات المجتمع الم
ح في الجدول التالي:ّلتنفيذ مشاريع الترميم والبناء كما هو موض

 الذي يجري تنفيذه بالتعاون2003 و2002مشروع الطوارئ للعام 
مع منظمة أوكسفام للتضامن/بلجيكا والحكومة البلجيكية.

، قامت اللجنة الخاصة بمجلس اإلدارة في مركز2002في العام 
بديل باإلشراف على تنفيذ مشروع طوارئ واحد ("ترميم، إعـادة

ــة")ٍبناء وإضافة مبان ــربي  في مخيمات الالجئين في الضفة الغ
ل من قبل الحكومة البلجيكية من خالل منظمة أوكــسفــامّوالممو

للتضامن/بلجيكا.

 إلى توفير دخل مؤقت للعديد2003 و2002ويهدف مشروع العام 
من عائالت الالجئين في المخيمات من خالل توفير فرص عمــل
لهم، وتعزيز قدرات المجتمع المحلي في المخيمات وإحياء مؤسساته

 من العدالة االجتماعية وإظهارًالعامة، والذي من شأنه تحقيق نوعا
 آخر من التضامن.ًنوعا

مشـاريع طـوارئ جمتميــة خـاصــة
 

تقريـر سيـر المشـروع

" يف خميمات الالجئني يف الضفة الغربيةٍترميم، إعادة بناء وإضافة مبان"
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 مشروع)12المشاريـع قيـد التنفيــذ (

المؤسسة الشريكةوصف المشروعالمنطقـةالموقــع
اللجنة الشعبية منزل وجدار12ترميم بيت لحممخيم عايدة

اللجنة الشعبية منازل7ترميم بيت لحممخيم بيت جبرين/العزة
اللجنة الشعبية منزل11ترميم الخليلمخيم الفـوار
اللجنة الشعبية منازل5ترميم القدسمخيم شعفـاط
اللجنة الشعبية منازل8ترميم رام اللهمخيم الجلزون

مركز الشباب االجتماعي منازل9ترميم رام اللهمخيم دير عمـار
اللجنة الشعبية منازل10ترميم رام اللهمخيم األمعري
اللجنة الشعبية منزل14ترميم أريحامخيم عقبة جبر

اللجنة الشعبية منازل9ترميم أريحامخيم عين السلطان
لجنة تأهيل المعاقينتأهيل روضة أطفالنابلسمخيم عسكر

اللجنة الشعبيةترميم مركز الشبابطولكـرممخيم طولكـرم
اللجنة الشعبيةبناء غرفتين ومرافق صحيةطولكـرممخيم نور شمس

 مشاريع)6المشاريـع قيـد البحث (

المؤسسة الشريكةوصف المشروعالمنطقـةالموقــع
--لم يقدم أي مشروع بعدالخليلمخيم العروب
مركز الشباب االجتماعيترميم ملعبالقـدسمخيم قلندـا

مركز يافا الثقافيتوسيع مركز يافا الثقافينابلسمخيم بـالطـة
لجنة إعمار المدرسة صفوف مدرسية5تشطيب الخليلقريـة السمـوع

مركز الشباب االجتماعيترميم مركز الشبابنابلس (عين بيت الماء)1مخيم رقم
اللجنـة الشعبيـةترميم مركز الشبابنابلسمخيم الفـارعة

ــه400إن الفائدة المباشرة من مشروع الطوارئ هذا ستعم على ما يزيد عن   مستفيد من العمال من خالل توفير فرص عمل مؤقت
 من األطفال والفتيان الالجئين من خالل ترميم5000لهم ولعائالتهم. كما وسيستفيد من هذا المشروع وبشكل غير مباشر أكثر من 

منازلهم والمؤسسات الخدماتية التي يترددون عليها.

2002أحد مشاريع التشغيل يف خميم عقبة جرب لالجئني، أرحيا 


