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سجلُّطآلـ
� مركز بديل سنويا بد�	 من عا� ٢٠٠٢ 	 توف
 	ملعلومة �يهد3 كتا1 ”	لالجئو( %	ملهجر%( 	لفلسطينيو(: 	ملسح 	لشامل“ %	لذ" سيصد
حو7 %	حدD من >ضخم قضايا 	للجو� %	لتهج
 < 	لعا= %>%سعها 	نتشا�	 %	ل9 ال تز	7 تفتقر 	 	لنية 	لسياسية 	لد%لية لتنفيذ 	حلل لغاية يومنا 

هذ	. 

	لد	خل، >%Hا  	لفلسطينيني <  بالالجئني %	ملهجرين  	ملتعلقة   Lلتحديا	لقضايا %	 	لضو� على عدN من  %يهد3 هذ	 	ملسح >ساسا 	 تسليط 
توف
 	ملعلوماL 	ألساسية حو7 	لتهج
 %	للجو� 	لفلسطيU، مالبساته %	نعكاساته، %تعد	N 	لالجئني %	ملهجرين < 	لد	خل %ميز	ִדم 	لدميغر	فية، 
%ضعيتهم 	لقانونية %	الجتماعية-	القتصاNية. %يهد3 	ملسح ثانيا 	 توضيح صيغة 	حلماية %	ملساعدD 	ملستحقتني %XلياL تطبيقها. %توضيح 
 L	] Dملتحد	ألمم 	 L	�صيغة 	ملباeN 	لd 9ب >خذها بعني 	العتبا� < صياغة 	حللو7 	لد	ئمة %	لشاملة مبا يتال�� %مو	ثيق 	لقانو( 	لد%^ %قر	
	لعالقة ثالثا. h( 	ملسح، يسعى عموما 	 عنونة نقص 	ملعلوماL >% خطئها  %مو	جهة 	لنقاشاL %	لتحدياL 	لسياسية 	لر	مية 	 حل قضية 

	لالجئني 	لفلسطينيني عموما %	ملهجرين < 	لد	خل خصوصا بعيد	 عن �%j 	لقانو( 	لد%^. 

 > kلثا	لفصل 	نعكاساته. فيما يبحث 	% ،Uلفلسطي	للجو� 	% 
%يقد� 	لفصل 	أل%7 من 	ملسح خلفية تا�nية موجزD عن 	ألسبا1 	جلذ�ية للتهج
	خلصائص 	لدميغر	فية لالجئني %	ملهجرين، >ما 	لفصل 	لثالث فيصف 	لوضعية 	لقانونية، فيما يركز 	لر	بع على 	أل%ضاo 	الجتماعية-	القتصاNية 
لالجئني  %	لد	ئمة  	لشاملة  	حللو7   	  
%	ألخ  sNلسا	 %	لفصل  	لد%ليتني،   Dملساعد	% 	حلماية  قضية    	 	خلامس  	لفصل   uيتطر% لالجئني. 
 oملوضو	ملسح على خلفية >ساسية حو7 	تو" كل فصل من فصو7 v% .لعالقة	 L	] Dملتحد	المم 	 L	� 	لقانو( 	لد%^ %قر		 	Nستنا	ملهجرين 	%
%تطرقا آلخر 	لتطو�	L 	ل9 حصلت خال7 ٢٠٠١-٢٠٠٢. %يقد� 	لقسم 	ألخ
 من 	ملسح wلة من 	لتوصياL 	ملتعلقة بتطبيق حقوu 	لالجئني 

%	ملهجرين من خال7 	لنظر 	 	لقضية كمحو� 	لصر	o 	لد	ئر < 	لشرu 	أل%سط.

	لقضايا  	لعديد من   )< 	لفلسطينيني. كما  	لالجئني   uعن حقو oللدفا بديل  %يتضمن 	ملسح كذلك معلوماL 	ضافية معدD من }لة مركز 
	ملطر%حة مفصلة بصو�D >عمق < hصد	�	L مركز بديل 	ألخر{. 

بديل / �ملركز �لفلسطي� ملصا�� حقو �ملو�طنة ��لالجئني
حزير�% ٢٠٠٣



٣

ىخִקآلְקـخ٠سَُّّخس
�ملقدمة

�لفصل �ال�*  ملحة تا�'ية 
  	السبا1 	جلذ�ية للتهج
 %	القتالo 	لفلسطيU 	جلماعي 
  تأث
 %	نعكاساL 	نكا� تقرير 	ملص
 %	نتهاكاL حقوu 	النسا( 

�لفصل �لثا3  �خلصائص �لدميغر�فية 
  تعد	N 	لالجئني %	ملهجرين  

  	لتو�يع 	جلغر	< 
 Lملخيما	لالجئو( < 	  
  مؤشر	N Lميغر	فية >خر{ 

�لفصل �لثالث �لوضعية �لقانونية 
  	لوثائق 	لد%لية 
  	لوثائق 	القليمية 
  	لتشريعاL 	لوطنية  

�لفصل �لر�بع �أل�ضا? �الجتماعية-�إلقتصا�ية  
  	أل%ضاo 	القتصاNية 
  	لظر%3 	لسكنية 

  	لتعليم 
  	لصحة 

�لفصل �خلامس �حلماية ��ملساعدB �لد�ليتا% 
  	حلماية 	لد%لية 

 (UNCCP) للتوفيق حو7 فلسطني Dملتحد	المم 	جلنة   
 (UNHCR) لالجئني	لعليا لشؤ%( 	 Dملتحد	المم 	مفوضية   

  فجو	L 	حلماية 
  	ملساعدD 	لد%لية 

 (UNRWA) لفلسطينيني	لالجئني 	لغو� %تشغيل  Dملتحد	المم 	كالة %  
  مشكلة 	لتمويل 

�لفصل �لسا�F �حللو* �لد�ئمة ��لشاملة  
  	حللو7 	لشاملة %	لد	ئمة لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني  

  XلياL %>نظمة لتسهيل تطبيق 	حللو7 	لد	ئمة %	لشاملة 
  Uلفلسطي	ملوقف 	  
  	ملوقف 	السر	ئيلي  

  	ملو	قف 	لد%لية %	لعربية 
  	ملفا%ضاL 	لسياسية

Gتوصيا

مالحق
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قائمـة �جلـد��* 
   .
جد7% �قم ١,١- تقدير	L >عد	N 	لالجئني 	لفلسطينيني %فق سنة 	لتهج

�ִדا. Nمصا L	ئيل %فق فتر	سر	على يد  D�Nملصا	لفلسطينيني 	ضي 	�< L	قم ١,٢- تقدير�جد7% 
جد7% �قم ١,٣- تقدير	L >عد	N 	لفلسطينيني N	خل فلسطني %خا�جها، ١٩٢٢-٢٠٠٠. 

جد7% �قم ١,٤- 	ليهوN < فلسطني، 	HجرD %	لعدN 	لكلي، ١٩٢٢-٢٠٠٠.
جد7% �قم ٢,١- 	لالجئو( %	ملهجر%( 	لفلسطينيو( %معاهدD 	لالجئني، ١٩٥٠-٢٠٠٢.  

 .١٩٥٣-٢٠٠٢ ،Lملخيما	ملسجلو( < 	لالجئو( 	قم ٢,٢- �جد7% 
جد7% �قم ٢,٣- 	لالجئو( < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ %فق 	ألقضية %نسبة 	لالجئني فيها، ١٩٩٧.   

جد7% �قم ٢,٤– تو�يع 	لالجئني 	لفلسطينيني < لبنا( خا�� 	ملخيماL "	لر�ية"، ٢٠٠١. 
جد7% �قم ٢,٥- 	لالجئو( < 	ملخيماL (	لر�ية %غ
 	لر�ية) %فق 	لد%7 	ملضيفة، ٢٠٠٢. 

جد7% �قم ٢,٦- تو�يع 	لالجئني 	ملسّجلني %فق 	لفئاL 	لعمرية %	لد%7 	ملضيفة، ٢٠٠٠. 
 .D�جد7% �قم ٢,٧- معّد7 	خلصوبة 	لكلي، 	لالجئو( مقا�نة مع �تمعاN L%7 مضيفة �تا

  .D�جد7% �قم ٢,٨- معدالL %فياL 	لقاصرين %	الطفاN 7%( 	خلامسة، 	لالجئو( مقابل عدN من �تمعاN L%7 مضيفة �تا
جد7% �قم ٤,١-  تشغيل 	لالجئني %	ملهجرين (فوu ١٥ عاما) %فق 	ملهن. 

جد7% �قم ٤,٢-  hستغال7 قوD 	لعمل لالجئني %	ملهجرين. 
جد7% �قم ٤,٣-  	طفا7 	لالجئني 	لشّغيلة < 	ملخيماL (بني ٧-١٧ عاما) %فق 	ملهن 

جد7% �قم ٤,٤-  	طفا7 	لالجئني 	لشّغيلة %فق 	لفئة 	لعمرية 
جد7% �قم ٤,٥-  معدالL 	لبطالة بني صفو3 	لالجئني %	ملهجرين 

جد7% �قم ٤,٦-  معد7 	لدخل 	لسنو" لالجئني (N%ال� >مريكي)
.Lملخيما	لالجئني < 	 Lقم ٤,٧-  معد7 مساحة بيو�جد7% 

(Dألسر	 > N	ألفر	 Nعد) ملهجرين	لالجئني %	 Lقم ٤,٨-  حجم عائال�جد7% 
جد7% �قم ٤,٩-  كثافة 	لسكا( < �يماL 	لالجئني 	لفلسطينيني.

جد7% �قم ٤,١٠- 	ملخيماL 	ملدمرD < لبنا(
جد7% �قم ٤,١١- 	الضر	� < 	مللكية %فق منطقة 	القامة < 	النتفاضة 	لثانية (ح� كانو( 	7% ٢٠٠١)

�-نيسا( ٢٠٠٢.	]X  ،}خر< Lملؤسسا�، �يم جنني لالجئني %�يما	% "Nملا	 �جد7% �قم ٤,١٢- 	لضر
جد7% �قم ٤,١٣- معدالL 	لتسجيل للمر	حل 	ملد�سية 	ملختلفة للطال1 	لالجئني. 

جد7% �قم ٤,١٤- معدالL 	لتسر1 %	لرسو1 (	عاDN 	لسنة 	ملد�سية) < مد	�s %كالة 	لغو� 	لد%لية، ١٩٩٩/١٩٩٨.
جد7% �قم ٤,١٥- نسبة 	لطال1 	لالجئني < مد	�s %كالة 	لغو� 	لد%لية، 	ملد	�s 	حلكومية %	خلاصة.

جد7% �قم ٤,١٦- 	�ا� 	ملر	حل 	لتعليمية 	ملختلفة بني >%سا� 	لالجئني. 
جد7% �قم ٤,١٧- عدN 	صاباL 	لالجئني خال7 	النتفاضة 	أل%، كانو( >%7 ١٩٨٧- حزير	( ١٩٩٢.

جد7% �قم ٤,١٨- 	صاباL 	لالجئني %غ
 	لالجئني خال7 	النتفاضة 	لثانية، >يلو7 ٢٠٠٠-كانو( ٢٠٠٢.
جد7% �قم ٤,١٩- 	نتشا� ضغط 	لد� 	لعا^ بني 	لالجئني 	لشبا1.

.Nلفر	لعامة على 	لصحية 	 Lلنفقا	قم ٤,٢٠- معد7 �جد7% 
جد7% �قم ٤,٢١- مؤشر	L صحية للنسا� 	لالجئاL 	ملسجالL لد{ %كالة 	لغو� 	لد%لية. 

جد7% �قم ٤,٢٢- معد7 حاالL 	لوفياL للمو	ليد %N%(  سن 	خلامسة (لكل ١٠٠٠). 
جد7% �قم ٥,١- >عد	N 	لطال1 < مد	�s %كالة 	لغو� 	لد%لية، >عد	N 	ملد	�s، 	ملعلمو(، %>ماكن 	لتد�يب، ١٩٥٠-٢٠٠٢

جد7% �قم ٥,٢- بر	مج %خدماL %كالة 	لغو� 	لد%لية 	لصحية، ٢٠٠٢ 
جد7% �قم ٥,٣- 	عد	N طو	قم %كالة 	لغو� 	لد%لية 	ملعتقلني %فق 	لتو�يع 	جلغر	<، ١٩٨٦-٢٠٠٢

جد7% �قم ٥,٤- عدN مر	كز %بر	مج %كالة 	لغو� 	لد%لية %فق 	لتو�يع 	جلغر	<، ٢٠٠٢
جد7% �قم ٥,٥- 	ملمولو( 	لكبا� مليز	نية %كالة 	لغو� 	لد%لية 	النتظامية، ٢٠٠١. 

جد7% �قم ٥,٦- 	ملمولو( 	لكبا� ملناشد	L %كالة 	لغو� 	لد%لية 	لطا�ئة.
جد7% �قم ٥,٧- 	ملنظماL غ
 	حلكومية %مر	كزها 	لفاعلة بني >%سا� 	لالجئني، ٢٠٠١  



٥

 RP/٣  %  RP/١ صيغة   > 	لسبع)  بئر  قضا�  (باستثنا�  	ملسح   Lسّجال  > 	ملثّبتة   
%غ 	ملثّبتة   Lملساحا	 ملخص   -٦,١ �قم  جد7% 
 (Lبالد%منا)

جد7% �قم ٦,٢- تقدير خسائر 	لالجئني 	لفلسطينيني لعا� ١٩٤٨ (ماليني 	لد%ال�	L 	المريكية) 

قائمـة �لرسـوM �لبيانيـة
�قم ٢,١- قطاعاL 	لالجئني 	الجتماعية، ١٩٤٨.  kسم بيا�
�قم ٢,٢- قطاعاL 	لالجئني 	الجتماعية، ٢٠٠٠. kسم بيا�

�قم ٢,٣- 	لتو�يع 	جلغر	< لالجئني %	ملهجرين، ١٩٤٩ %٢٠٠٢.  kسم بيا�
�قم ٢,٤- 	لتو�يع  	جلغر	< لالجئني 	ملسجلني لد{ %كالة 	لغو� 	لد%لية  (٪) %فق منطقة 	ألصل %	لد%7 	ملضيفة، ٢٠٠٠.  kسم بيا�

�قم ٢,٥- تو�يع 	لالجئني 	لفلسطينيني < سو�يا، ٢٠٠١.  kسم بيا�
�قم ٢,٦- تو�يع 	لسكا( %فق 	لفئاL 	لعمرية، 	لالجئو( مقابل عدN من �تمعاL 	لد%7 	ملضيفة.  kسم بيا�

�قم ٢,٧- معدالL 	لنمو 	لطبيعي لالجئني 	ملسّجلني %فق 	لد%7 	ملضيفة، ٢٠٠٢.   kسم بيا�
�قم ٢,٨- معّدالL 	لنمو 	لطبيعي لالجئني 	ملسّجلني، ١٩٥٣-٢٠٠٠ .  kسم بيا�

�قم ٤,١- %ضعية 	لالجئني %	ملهجرين %فق 	لفقر.  kسم بيا�
�قم ٤,٢- حاالL 	لعسر 	لشديد، 	لالجئو( 	ملسّجلو( لد{ %كالة 	لغو� 	لد%لية .  kسم بيا�

�قم ٤,٣- تو�يع Nخل 	لالجئني %فق مناطق 	القامة، ٢٠٠١.  kسم بيا�
(Dحد	لو	لغرفة 	 > N	الفر	 Nعد) ملهجرين	لسكانية لالجئني %	لكثافة 	قم ٤,٤- معد7 � kسم بيا�

�قم ٤,٥- 	ملخيماL، سكا( 	ملخيماL، 	خليم %	ملالجئ، ١٩٥٠-١٩٦٠. kسم بيا�
�قم ٤,٦- 	سر 	لالجئني 	ملرتبطة بشبكة 	لكهربا�. kسم بيا�

 .��قم ٤,٧- >سر 	لالجئني 	ملرتبطة بشبكة 	مليا kسم بيا�
�قم ٤,٨- >سر 	لالجئني 	ملرتبطة بشبكة 	ملجا�" 	لعامة.  kسم بيا�

 .Lحلماما	حيض %	ملر	لالجئني، 	سر 	قم ٤,٩- � kسم بيا�
�قم ٤,١٠- معد7 عدN 	لطال1 لكل معلم – مد	�s %كالة 	لغو� مقابل مد	�s 	لد%7 	ملضيفة.  kسم بيا�
�قم ٤,١١- معد7 	الشخا£ 	لعا� للطبيب 	لو	حد – %كالة 	لغو� 	لد%لية مقابل 	لد%7 	ملضيفة. kسم بيا�

�قم ٥,١- مد	�s %كالة 	لغو� 	لد%لية، %نظا� 	لو�NياL، 	ملد	�s 	ملستأجرD، 	ال�Nحا� < 	لصفو3، ٢٠٠١.  kسم بيا�
�قم ٥,٢- معد7 �يا�	L 	ملرضى 	ليومية للطبيب 	لو	حد < عياN	L %كالة 	لغو� 	لد%لية، ٢٠٠٢. kسم بيا�

�قم ٥,٣- حاالL 	لعسر 	لشديد %فق 	لتو�يع 	جلغر	<، ١٩٨٣-٢٠٠٢ kسم بيا�
�قم ٥,٤- نفقاL مناشد	L %كالة 	لغو� 	لد%لية 	لطا�ئة   kسم بيا�

قائمـة �ألطــر
�قم ١,١- >سبا1 ִדج
 	لفلسطينيني خال7 	لصر	عاL 	ملسلحة  �hطا

�قم ١,٢- 	ملذ	بح "	ملوّثقة" خال7 حر1 ١٩٤٨ �	طا
 "�%N Uفلسطي 
�قم ٢,١- ִדج �hطا

�قم ٢,٢- �يم 	لسلو�: مثا7 لتهج
 مستمر �hطا
�قم ٣,١- 	لالجئو( 	لفلسطينيو( %	لالجنسية �	طا

�D شؤ%( 	لالجئني 	Nh -قم ٣,٢� �	طا
�قم ٤,١- غيا1 	ملناعة 	القتصاNية لالجئني 	لفلسطينيني �	طا

�قم ٤,٢- >طفا7 	لالجئني �	طا
�قم ٤,٣- 	لفقر < >%سا� 	لالجئني �hطا

�قم ٤,٤- 	لظر%3 	لسكنية < �يماL 	لالجئني �	طا
�قم ٤,٥- توف
 	خلدماL 	لتعليمية �	طا
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�قم ٤,٦- 	لصر	عاL 	ملسلحة %	لظر%3 	لصحية لالجئني �	طا
�قم ٤,٧- توف
 	خلدماL 	لصحية �	طا

�قم ٥,١- مسوDN تعريف جلنة 	ألمم 	ملتحدD للتوفيق حو7 فلسطني "لالجئي فلسطني" �hطا
�قم ٥,٢- 	لتقرير 	لسنو" للجنة 	ألمم 	ملتحدD للتوفيق حو7 فلسطني لعا� ٢٠٠٢  �hطا

Dملتحد	ألمم 	لد%لية %نظا� 	حلماية 	قم ٥,٣- � �hطا
�قم ٥,٤- }اية 	ملناطق 	ملأهولة بالالجئني  �hطا

�قم ٥,٥- تلقي 	ملساعد	L 	النسانية �hطا
�قم ٥,٦- تعريف %كالة 	لغو� 	لد%لية "لالجئني 	لفلسطينيني"  �hطا

�قم ٥,٧- عملياL %كالة 	لغو� 	لطا�ئة �hطا
�قم ٥,٨- 	ملساعد	L 	حلكومية %غ
 	حلكومية لالجئني �hطا

١١ Dلفقر	قم ١٩٤، � Dملتحد	لعامة لألمم 	جلمعية 	 ��قم ٦,١- قر	 �hطا
�قم ٦,٢- حق 	لعوDN < 	لقانو( 	لد%^ �	طا

�قم ٦,٣- حق hستعاDN 	مللكية %	لسكن < 	لقانو( 	لد%^  �	طا
�قم ٦,٤- قر	� �لس 	ألمن 	لد%^ �قم ٢٣٧  �	طا

�قم ٦,٥-  “	ملجتمع 	لد%^ يسا%� على حقوu 	لفلسطينيني”، �سالة مشتركة من 	ملجلس 	لنر%dي لالجئني %wعية مساعد	L 	لشعب  �hطا
.(Lمقتبسا) ،يd%لنر	

�قم ٦,٦ – موقف N	ئرD شؤ%( 	لالجئني/ منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية حو7 	ملوقف 	لفلسطيU ضمن 	طا� عمل ¥اNثاL 	حلل 	لنهائي،  �	طا
>يلو7 ١٩٩٩.

  ١٩٩٧ kلثا	لفلسطينيني، ٢٢ كانو( 	ئم مع 	لد	لوضع 	 Lبشأ( مفا%ضا Uط% uتفا	قم ٦,٧- � �	طا
١٩٩٩ kئم، ٨ تشرين ثا	لد	لوضع 	 uتفا	بشأ( صيغة  Lالفتتاحية للمفا%ضا	جللسة 	ئيلية < 	سر	 Lاvقم ٦,٨-  تصر� �	طا

ألֻדضنְקـضَّألـألمبخ…‰ـخل�ض
� 	ملختلفة، مبا تشمل 	لتقا�ير 	ملنشو�D، 	لكتب، 	الحصائياL، %ثائق 	ألمم 	ملتحدD، 	لتقا�ير Nملصا	من  
>عتمد هذ	 	ملسح على عدN كب
� 	ل9 صد�L مؤخر	 %	ل9 تتوفر < مكتبة مركز بديل Nملصا	ها. كما %يعتمد >ساسا على 
	لصحفية، hضافة 	 	ملو	N غ
 	ملنشو�D %غ

%قت نشر 	ملسح. 

%	ملهجرين  	لالجئني  حو7   Lملعلوما	 ¦مع  	ملتعلقة  %	لسياسية  	لتقنية   Nلقيو	%  L	لتعقيد	%  ،Uلفلسطي	 %	للجو�   Lلشتا	 طبيعة  %بفعل 
	لفلسطينيني، فإ( هنالك نقصا < 	لتسجيل، %	ملعلوماL 	لد%�ية %	النتظامية %تغطية 	ملعلوماL حو7 كل قطاعاL 	لالجئني %	ملهجرين < 
 Lملسجلني < سجال	قة %¨ولية خاصة >%لئك N الكثر	لعا� ١٩٤٨ 	<  	لذين هجر%	ملهجرين 	لالجئني %	حو7  Lملعلوما	خل. %تعت© 	لد	
%كالة 	لغو� 	لد%لية. %< 	ملقابل، فإ( هنالك 	لقليل من 	ملعلوماL 	ملتوفرD حو7 	لالجئني 	لفلسطينيني < >%�%با، >مريكا 	لشمالية، 

%مناطق >خر{ < 	لعا= خا�� منطقة 	لشرu 	ال%سط، كما تفتقر 	ملعلوماL حو7 	ملهجرين < 	لد	خل 	 	لشمولية %	لد%�ية. 
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خلطجلألطְקـ
تعت© قضية 	لالجئني 	لفلسطينيني مبن فيهم 	ملهجرين < 	لد	خل 	ليو� %	حدD من >ك© قضايا 	للجو� < 	لعا= %>%سعها 	نتشا�	، ففي �اية 	لعا� 
 �Nلذ" يصل عد	 Uلفلسطي	لشعب 	 oبا�٢٠٠٢، قد� تعد	N 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني بنحو ٧ مليو( شخص يشكلو( >كثر من ثالثة >

 .Uليو� هو الجئ فلسطي	لعا= 	من كل ثالثة الجئني <  	حد	لك، فإ( %]  ªو ٩,٣ مليو(. باالضافة 		

 %قد شهدL 	لسنتا( 	ألخ
تا( ٢٠٠١-٢٠٠٢ �hيا� 	ملفا%ضاL 	لسياسية بني منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية %حكومة 	سر	ئيل بشأ( 	لتوصل 	
 Dملتحد	 Lلواليا	لفلسطينيني. < حني قدمت 	ملهجرين 	لشاملة لالجئني %	ئمة %	لد	حللو7 	مبا تشمل  ،Uلفلسطي	ئيلي 	إلسر	 o	ئم للصر	N حل
 DNلقبو7 بعو	لفلسطينية 	لتحرير 	ملبد>“ بينما طلبت من منظمة 	ئيل ”من حيث 	سر	لالجئني، منها >( تعتر3 	حلل قضية  Lحا	قتر	المريكية 	
 Nمزية لعد� DNلعملية“، مع عو	قعية %	لو	ألصلية، معللة [لك بـ ”	هم �	لالجئني 	ملحتملة 	 	لد%لة 	لفلسطينية كبديل عن عوNִדم 	 Nيا
¥د%N من جد	 من 	لالجئني 	 N	خل 	سر	ئيل، ¯يث vافظ على طابع N%لة 	سر	ئيل، [	L >غلبية يهوNية، مما ميكن 	لسيطرD 	لصهيونية على 
�	ضي 	لالجئني N	خلها. %تتالئم صيغة ”حل 	لد%لتني“ 	ملعلنة من قبل 	لرئيس 	ألمريكي جو�� بو° < �اية ٢٠٠١ %مرD >خر{ < <% Lممتلكا
 Nيا�هم 	ألصلية، %هو ما جتلى >يضا < 	 DNلعو	لفلسطينيني < 	لالجئني 	لسابقة < منع تطبيق حق 	ألمريكية 	 Lملقترحا	 j%�حزير	( ٢٠٠٢ %
�%سيا %	المم 	ملتحدD بد%( >ية مرجعية % ²%�”خا�طة 	لطريق“ 	ل9 صاغتها 	للجنة 	لرباعية 	ملؤلفة من 	لوالياL 	ملتحدD 	المريكية %	الحتاN 	ال%

 مو	ثيق 	لقانو( 	لد%^ %قر	�	L 	ألمم 	ملتحد] D	L 	لعالقة، كصيغة للحل 	لد	ئم %	لشامل لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني. 	

%قد >LN عملية �hيا� 	ملفا%ضاL 	لسياسية 	لسالفة 	لذكر 	 تدهو� %ضعية ªو ٢ مليو( الجئ %مهجر فلسطيN > U	خل 	أل�	ضي 	لفلسطينية 
 uحلا	ملناطق، %	 �	ملحتلة عا� ١٩٦٧. ح� �اية 	لعا� ٢٠٠٢، قامت قو	L 	الحتال7 	السر	ئيلية ֲדد� %تدم
 >كثر من ١٠٠٠ بيت < هذ
	لضر� بأكثر من ١٠٠٠٠٠ الجئ %مهجر قسمهم هجر خال7 	النتفاضة 	لشعبية 	لثانية. كما >ضحى >كثر من ٥٠٪ من �مل 	لفلسطينيني 
< هذ� 	ملناطق عاطلني عن 	لعمل، %يعيشو( حتت خط 	لفقر، نسبة >على منها جتلت بني >%سا� 	لالجئني خاصة < N	خل 	ملخيماL. كما 
 Lخلدما	لعمل %	ملتعاقبة على 	للبنانية 	 Lحلكوما	ل9 تفرضها 	 Nلقيو	حرجة“ بفعل % DNلفلسطينيني < لبنا( ”حا	لالجئني 	ضعية % Lستمر	%
	لتعليمية %	لصحية %شؤ%( 	مللكية. %خال7 هذ� 	لفترD، فقد >ضافت 	حلر1 	ألمريكية 	ملحتلة على 	لعر	u شكا كب
	 	ضافيا < 	ملنطقة خاصة 
لنحو ٩٠٠٠٠ الجئ فلسطيU < 	لعر	u %	لفلسطينيو( 	لذين يعيشو( < N	خل فلسطني 	لتا�nية (>" 	لفلسطينيني < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 

	ملحتلة عا� ١٩٦٧ %N	خل 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨). 

%قد hستمر عدN من هيئاL 	ألمم 	ملتحدD %منظماL حقوu 	النسا( < 	لتأكيد على >( 	�يا� عملية 	%سلو بني منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية 
 	لقانو( 	لد%^ على يد 	لسلطاL 	السر	ئيلية. 	 Dملسند	 Uلفلسطي	النسا( 	 uحقو Lنتهاكا	 �%حكومة 	سر	ئيل مرتبط بشكل عضو" باستمر	
 Nيا�هم فا( 	 DNلالجئني بالعو	لد%^ مرجعية >" عملية سياسية مبا يضمن حق 	لقانو( 	 eNنه طاملا = تشكل مبا< Lملنظما	 �%قد >كدL هذ
	ألمل < حتقيق 	لسال� 	ملنشوN سيظل ¥د%N	. %قد >كد 	�يا� تدخل �لس 	المن 	لد%^ < 	لتحقيق < 	نتهاكاL 	لقانو( 	النساk 	لد%^، 
�-نيسا( من 	لعا� ٢٠٠٢، %	عاDN 	حتالHا للضفة 	لغربية، 	كد من 	]X > لعسكرية	ئيل خال7 عملياִדا 	سر	تكبتها �%منها جر	ئم 	حلر1 	ل9 	
جديد فشل 	ملجتمع 	لد%^ < تطبيق 	لقانو( %قر	�	L 	ألمم 	ملتحد] D	L 	لعالقة < سياu 	لصر	o 	السر	ئيلي-	لفلسطيU، %قضية 	لالجئني 

%	ملهجرين 	لفلسطينيني بشكل خا£. 

< 	لوقت نفسه، فقد حصل تقد� طفيف حو7 حتديد فجو	L 	حلماية < نظم 	ألمم 	ملتحدD 	ملتخصصة %	ل9 فّوضت من >جل توف
 	حلماية 
لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني. %سيساهم تفس
 	ملفوضية 	لعليا لشؤ%( 	لالجئني (UNHCR) 	ملعّد7 < 	لعا� ٢٠٠٢ حو7 %ضعية 	لالجئني 
	لفلسطينيني مبوجب معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١  سيساهم < 	ملزيد من 	النسجا� %	لتعامل مع مسألة توف
 	حلماية لالجئني 	لفلسطينيني 
 >صل 	لقضية < معاجلة فجو	L 	حلماية لغالبية 	لالجئني 	 uملعد7 = يتطر	 
خا�� نطاu عمل %كالة 	لغو� 	لد%لية. %مع [لك، فإ( 	لتفس
%	ملهجرين 	لفلسطينيني 	ملتو	جدين ”N	خل“ مناطق عمل %كالة 	لغو� 	لد%لية. %< 	لوقت 	لذ" هاwت فيه 	لقو	L 	السر	ئيلية 	ملحتلة 	ملدنيني 
%منهم 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	ملخيماL خال7 	النتفاضة 	لشعبية 	لثانية < 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ فإ( 	ألمر قد صعب من 
 N	ملو	 
قد�D %كالة 	لغو� 	لد%لية على توف
 خدماL 	ملساعدD >يضا، %ح� �اية 	لعا� ٢٠٠٢، قدمت %كالة 	لغو� 	لد%لية 	ملساعدD بتوف

	لغذ	ئية 	 ªو ١,٣ مليو( فلسطيU < 	ال�	ضي 	ملحتلة. 

لقد hستمرL مسالة تطبيق 	ملعاي
 	القليمية فيما يتعلق باحلماية لالجئني 	لفلسطينيني < N%7 	ملنطقة < }ل 	لكث
 من 	ملشاكل 	جلذ�ية، خاصة 
< لبنا(، مصر %	لكويت. %تصّعب حقيقة كو( عدN قليل من 	لد%7 	لعربية 	ملضيفة لالجئني 	لفلسطينيني هي 	ملوقّعة على معاهدD 	لالجئني لعا� 
�D على مر	قبة 	حلماية لالجئني Nلقا	القليمية 	 Dألجهز	ֲדا، خاصة < ظل غيا1  �	اللتز	حلماية >% 	 LلياX تطبيق Lحتماال	١٩٥١ تصّعب من 
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� 	لدعم 	ملا^ للفلسطينيني %منهم 	لالجئني < 	أل�	ضي Nمن >هم مصا Dحد	لعربية %	لد%7 	جامعة  L©عت	لوقت نفسه، فقد 	ملهجرين. %< 	%
	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧. فقد سا¶ت 	لد%7 	لعربية بنحو ٣٨٥ مليو( N%ال� 	مريكي < 	لعا� ٢٠٠٢ < Nعم 	لفلسطينيني، مقا�نة مع 
ªو ٢٥٤ مليو( N%ال� 	مريكي من قبل 	الحتاN 	ال%�ª% ،²%و ١٧٩ مليو( N%ال� 	مريكي من قبل 	لوالياL 	ملتحدD 	المريكية. %قد تبّنت 
�D سياسية جديدD تطالب 	سر	ئيل باالنسحا1 من 	ال�	ضي 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ %”	عاDN 	لعالقاL 	لطبيعية Nلعا� ٢٠٠٢، مبا	لعربية < 	لد%7 	
 ،DNلعو	قم ١٩٤ (��D بـ “حل عا7N لقضية 	لالجئني 	لفلسطينيني مبا يتالئم %قر	� 	جلمعية 	لعامة Nملبا	لعربية، %تطالب 	لد%7 	ئيل %	سر	بني 

 .("Nلفر	 �	ستعاDN 	ملمتلكاL %	لتعويض 	عتماN	 على مبد> 	خليا

%= يتغ
 	ملوقف 	السر	ئيلي جتا� 	حلل 	لد	ئم %	لشامل لقضية 	لالجئني خال7 هذ� 	لفترD، فاستمرL 	سر	ئيل < موقفها 	لد	عي 	 توطني 	لالجئني 
< 	لد%7 	لعربية، >% < >" مكا( خا�� 	ملنطقة، �	فضة مطالب 	لعوDN %	ستعاDN 	حلقوu %	مللكية %	لتعويض ¯جة 	نعد	� 	ملو	�N %	ملساحة، 
 �%	العتبا�	L 	ألمنية، %	حلفا¸ على 	لطابع 	ليهوN" السر	ئيل، %	حلفا¸ على 	لسيطرD 	ليهوNية على 	أل�·. باالضافة 	 [لك، فقد >N{ 	�يا
	لعملية 	لتفا%ضية بني منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية %حكومة 	سر	ئيل، %	نطالقة 	النتفاضة 	لشعبية 	لفلسطينية 	لثانية، %	ستمر	� 	ملطالب 	لفلسطينية 
 تصعيد 	جلد7 	السر	ئيلي 	لعا� حو7 	حتمالية ”	لفصل >حاN" 	جلانب“ (%هو 	 }N< ،لالجئني DNلعو	ألساسية مبا تشمل حق 	 uحلقو	بنيل 
شكل من >شكا7 	البا�ִדايد، 	لفصل 	لعنصر") %	عال� �ططاL جديدD-قدمية لتهج
 	لفلسطينيني، < %قت 	ستمرL فيه هامشية 	خلو· 
< نقاشاL جوهرية حو7 	حللو7 	لد	ئمة %	لشاملة 	ملتالئمة %مو	ثيق 	لقانو( 	لد%^. %قد ظلت �N%N 	لفعل 	النفعالية حو7 قضية 	لالجئني، 
%بأ( ”	لعوDN هي 	نتحا� قومي“، % ”تدم
 	لد%لة 	ليهوNية“  معرقلة >" جهد يرمي لتطوير 	لنقا° < >%سا� 	ليهوN 	السر	ئيليني حو7 	حلل 
	ملسند 	 	حلقوu ¹صو£ قضية 	لالجئني، %	لصر	o 	القليمي عموما. %لكن < 	لوقت نفسه، فقد شهدL 	لفترD 	ملذكو� D	�NياN	 ملحوظا 
 Lلعا� ٢٠٠٢، قامت �موعا	من  ��	L 	ل9 >طلقها 	ليهوN 	السر	ئيليو( 	HاNفة 	 عنونة قضية 	لالجئني %حقهم < 	لعوDN. ففي >ياNملبا	 >

يهوNية 	سر	ئيلية مثال %أل%7 مرD باحيا� [كر{ 	لنكبة. 

 ،D� Nيا�هم 	ألصلية %	ل9 ظهرL منذ >يا� ִדج
هم 	أل%، 	ستمرL < 	ل©%� خال7 	لفترD 	ملذكو	 DNلعو	لفلسطينيني < 	لالجئني 	مطالب  )h
 �عن طريق 	ملس
	L %	لنشاطاL %	لفعالياL 	ملختلفة 	ل9 قاNها 	لالجئو( >نفسهم من >جل كسب 	لتأييد 	لد%^ %	لضغط على صناo 	لقر	
	لوطU %	القليمي. %خال7 	لّد%�D 	ألخ
D من ¥اNثاL 	حلل 	لد	ئم بني منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية %حكومة 	سر	ئيل < متو� ٢٠٠٠ %كانو( 
ق 	لعوDN لالجئني كأحد 	لثو	بت 	لوطنية لل©نامج 	لوطU، فيما حذ� قطاX oخر من  	لثاk ٢٠٠١، حث 	لشعب 	لفلسطيU قياNته على 	لتشبث̄ 
 DNلعو	لالجئني < 	لذ" لن يضمن حق 	% Lملفا%ضا	 �	لفلسطينيني %خاصة نشطا� حق 	لعوDN من 	( >" 	تفاu سياسي يتم 	لتوصل 	ليه < هذ
 Nيا�هم 	ل9 هجر%	 منها < 	لعا� ١٩٤٨ %تعويضهم عن 	ألضر	� 	ملعنوية %	ملاNية %	ستعاDN ممتلكاִדم سيعت© غ
 شرعي %الغي < نظرهم. 	
�تفاعا < عدN 	ملنظماL %	للجا( 	جلماه
ية 	ل9 تركز على قضية 	لالجئني %	ملهجرين %تسعى لتطبيق 	حلل 	لشامل %	لد	ئم 	 Dلفتر	 Lكما شهد
�	L %	لفعالياL 	ملختلفة < 	لشرu 	أل%سط، %مناطق >خر{ من 	لعا=. لقد 	N{ 	حلر	« 	لذ" Nملبا	لتنسيق بني 	فع مستو{ �Hم، %	نعكست < 
 	لقانو( 	لد%^ %قر	� 	جلمعية 	لعامة 	 	Nستنا	لشامل 	ئم %	لد	حلل 	لتوعية بقضيته %¯قوقه %صيغ 	ملعرفة %	فع مستو{ � � 	ملجتمع 	لالجئ 	Nقا

 .(III) قم ١٩٤� Dملتحد	لالمم 

ح� �اية 	لعا� ٢٠٠٢، فإ( قضية 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني كو	حدD من >ك© %>ضخم قضايا 	للجو� < 	لعا= ظلت عالقة بد%( حل، 
فيما حصل تقد� على طريق حتديد 	لفجو	L < توف
 	حلماية 	لد%لية لالجئني %	ملهجرين، %توضيح 	ملباeN 	ل9 حتكم صياغة 	حللو7 	لد	ئمة 
%	لشاملة، %	آللياL 	لكفيلة بتطبيق مثل هذ� 	حللو7. 	( 	ملزيد من 	جلهوN 	لشعبية %	ملهنية ستكو( ضر%�ية < 	لسنو	L 	لقاNمة من >جل 	حد	� 
�فض 	سر	ئيل بتطبيق حل لقضية 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني 	عتماN	 على مو	ثيق 	لقانو(  	لتقد� 	ملطلو1. %< 	لسياu نفسه، %باالضافة 	
	لد%^، %	ستمر	� 	جلهاL 	لد%لية 	لفاعلة %منها 	لوالياL 	ملتحدD 	المريكية < عرقلة مساعي تطبيق 	حلل 	لد	ئم %	لشامل، >% < 	لز	� 	سر	ئيل 
بتطبيق 	لقانو( 	لد%^ %قر	�	L 	ألمم 	ملتحد] D	L 	لعالقة بالصر	o 	السر	ئيلي-	لفلسطيU، فإ( على 	حلملة 	ملستقبلية 	dاN “	لسبل 	خلالقة” 
للتأث
 على 	جلهاL 	لد%لية %	لر>" 	لعا� 	السر	ئيلي < 	لشر%o ¯و	� شامل حو7 	حلل 	لد	ئم %	لشامل لالجئني كجز� من سال� عا7N %شامل 

< 	لشرu 	أل%سط. 
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مقدمـة الفصـل 

في  والتهج�ر  اللجوء  واحدة من أضخم قضا�ا  حال�ا  الفلسط�ن��ن  والمهجر�ن  الالجئ�ن  تعتبر قض�ة 
العالم وأوسعها انتشارًا، هجر غالب�تهم العظمى قبل نحو ٥٥ عاما خالل موجة التهج�ر الرئ�سة التي 
حصلت خالل الحرب العرب�ة – الصه�ون�ة/االسرائ�ل�ة األولى في العام ١٩٤٨، اذ هجر أكثر من 
٧٥٠٠٠٠ فلسط�ني ب�ن الفترة الواقعة من أواخر عام ١٩٤٧ الى أواخر عام ١٩٤٨، باالضافة الى 
عشرات اآلالف من المهجر�ن الفلسط�ن��ن الذ�ن هجروا من قراهم ود�ارهم ولكن بقوا في األراضي 
الى  العودة  من  منعوا  والذ�ن  "اسرائ�ل"،  عل�ها  وقامت  الصه�ون�ة  المنظمات  عل�ها  س�طرت  التي 
قراهم بعد انتهاء الحرب. وبعد اقامة الدولة العبر�ة، قامت حكومتها بتنف�ذ العد�د من مشار�ع الطرد 
التي أدت الى تهج�ر عشرات اآلالف من الفلسط�ن��ن داخل المناطق الفلسط�ن�ة الخاضعة لس�طرة 

الدولة العبر�ة خاصة في الشمال والجنوب تحت ذرائع األمن "والتسلل غ�ر الشرعي للدولة". 

في العام ١٩٦٧، هجر نحو ٤٠٠٠٠٠ فلسط�ني من ب�وتهم واراض�هم خالل حرب العام ١٩٦٧، 
أنفسهم  والذ�ن وجدوا  العام ١٩٤٨  في  الذ�ن هجروا أصال  الالجئ�ن  اآلالف من  بضمنهم عشرات 
الجئ�ن للمرة الثان�ة. اال أن مسلسل الهج�ر الذي ارتبط بتار�خ الشعب الفلسط�ني "ارتباطا عضو�ا" لم 
�توقف باحتالل كامل تراب فلسط�ن، كما تواصل التهج�ر في عدد من دول الشتات أ�ضا مثل األردن، 

لبنان، الكو�ت ول�ب�ا. 

وتعود أصول غالب�ة الالجئ�ن من عام ١٩٤٨ الى المناطق التي اق�مت على أنقاضها دولة اسرائ�ل 
الى د�ارهم األصل�ة وتضع  بالعودة  لهم  السماح  لغا�ة اآلن  المتعاقبة  الحقا والتي ترفض حكوماتها 
أموالهم وممتلكاتهم المصادرة لخدمة وتدع�م الهجرات ال�هود�ة االست�طان�ة ونقلها أ�ضا الى �هود غ�ر 
حاصل�ن على "الجنس�ة االسرائ�ل�ة" وغ�ر مق�م�ن في إسرائ�ل أصال. وتعود أصول الالجئ�ن الذ�ن 
هجروا عام ١٩٦٧ في غالب�تهم الى األراضي الفلسط�ن�ة المحتلة عام ١٩٦٧ والتي صودر أكثر من 

ثلثي أراض�ها (الضفة الغرب�ة وقطاع غزة) ألغراض األمن واإلست�طان الصه�وني. 

ثالثة  من  أكثر  والمبعدون)  والمهجرون  النازحون  ف�هم  (بمن  ال�وم  الفلسط�ن�ون  الالجئون  و�شكل 
أرباع تعداد الشعب الفلسط�ني. وبالرغم من محور�ة قض�ة اللجوء في البرنامج الوطني ومرور أكثر 
من نصف قرن على تهج�رهم األول والرئ�س، ال �زال الالجئون والمهجرون �بحثون عن تطب�ق 
الحل الدائم والشامل لقض�تهم وفق ما تنص عل�ه مواث�ق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات 

العالقة. 

�بحث هذا الفصل في موجات التهج�ر التي ألمت بالشعب الفلسط�ني في د�اره وشتاته متطرقا الى 
أبرزها منذ عام ١٩٤٧ ولغا�ة ال�وم، وتأث�رها على مجمل التجربة الفلسط�ن�ة المعاصرة.

الفصـل األول:

٠ططְקـسطخ‰فָדططְקـ
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جدول رقم ١,١- تقد!رات أعداد الالجئ�ن الفلسط�ن��ن وفق سنة التهج�ر  

تعد�� �لالجئني �لفلسطينيني �لسنة
٧٥٠٠٠٠ - ٩٠٠٠٠٠ ١٩٤٨
٣٥٠٠٠٠ - ٤٠٠٠٠٠  ١٩٦٧

� جا�مة بشأ( 	ألعد	N 	لدقيقة لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني خال7 حر² عا� ١٩٤٨ %- ١٩٦٧. ملزيد من 	لتحليالL %	ملعلوماL حو7 هذ	 	ملوضوo >نظر Nملصا��: ال يوجد مصا�
 ”مالحظاL جد%7 ١,١“ < �اية 	لفصل.  	

 ،Uلفلسطي	  DNلعو	 مركز  لند(:  للنكبة،  	خلمسني  	لذكر{   > 	السر	ئيلي ١٩٤٨  	لغز%  >ثنا�  >هلها   Nطر% 	حتلت  	ل9  %	ملد(  	لقر{  	لنكبة ١٩٤٨، سجل  ستة، سجل  >بو  سلما( 
 .١٩٩٨

Final Report of the United Nations Survey Mission for the Middle East (Part I). UN Doc. A/AC.25/6; Janet Abu Lughod, “The Demographic Transformation of 
Palestine,” The Transformation of Palestine. Ibrahim Abu Lughod (ed.). Evanston, IL: Northwestern University Press, 1971; Report of the Secretary General 
under General Assembly Resolution 2252 (ES-V) and Security Council Resolution 237 (1967). UN Doc. A/6797. 15 September 1967; Tayseer Amro, “Displaced 
Persons: Categories and Numbers Used by the Palestinian Delegation [to the Quadripartite Committee] (not including spouses and descendants).” Article 74, 
No. 14 (1995). Jerusalem: Alternative Information Center for Palestinian Residency and Refugee Rights; and, George F. Kossaifi, The Palestinian Refugees and 
the Right of Return. Washington, DC: The Center for Policy Analysis on Palestine, 1996.

جدول رقم ١,٢- تقد!رات أراضي الفلسط�ن��ن المصادرة على !د اسرائ�ل وفق فترات مصادرتها 

TمالS �لالجئني �لفلسطينيني (��من) * فترB مصا��B �أل��ضي 
١٧١٧٨٠٠٠ حر1 ١٩٤٨ 
  ٧٠٠٠٠٠  ١٩٤٨ - ١٩٦٧

٨٤٩٠٠٠ حر1 ١٩٦٧
٣٢٠٩٠٠٠ ١٩٦٧ - ٢٠٠٢

 L	] L	لتقدير	% Dملتوفر	 Lملعلوما	على  	بنا� ��ملصا��: بسبب طبيعة نظا� ملكية 	أل�	ضي، تتميز 	ملعلوماL حو7 ملكية 	ال�	ضي ¦وDN غ
 عالية. %قد مت hعد	N 	ملعطياL 	لو	�DN >عال
 D�Nملصا	خل 	لد	ملهجرين < 	لثانية (١٩٤٨-١٩٦٧) عن >مال« 	ة vلشر	لفلسطينيني، فيما تشمل 	لالجئني 	ضي 	�< D�Nجلد%7 (عا� ١٩٤٨) عن مصا	من  	لعالقة. %تع© 	لشرvة 	أل%
�D >مال« 	لفلسطينيني < N	خل 	سر	ئيل %	لفلسطينيني < 	ملناطق Nلثالثة (١٩٦٧) على مصا	ة vلشر	 Lئيلية. %تشمل معطيا	السر	جلنسية 	ملو( v لذين	لفلسطينيني 	ضي 	�< hضافة 	
�L خال7 هذ� 	لفترD، باالضافة Nل9 صو	لالجئني %	 
�	ضي 	لفلسطينيني من غ< 	ملحتلة خال7 حر1 عا� ١٩٦٧ )	لضفة 	لغربية مبا فيها 	لقدs %قطاo غز(D، %ما بعد 	حلر1، باالضافة 	

�	جع ”مالحظاL جد7% �قم ١,٢“ < �اية هذ	 	لفصل.  oملوضو	 	حو7 هذ Lملعلوما	ئيل. ملزيد من 	سر	 Uط	لفلسطينيني مو	ضي 	�	 	
 ،Uلفلسطي	 DNلعو	لثانية) لند(: مركز 	لطبعة 	ممكن (% kقانو ،sمقد ،DNلعو	بو ستة، حق 	مللكية < فلسطني مقتبسة < كتا1 سلما( 	ضي %	���جع: 	حصائياL 	لقر{ ١٩٤٥،تصنيف 	ال

%< كتا1
Salman Abu Sitta, The End of the Palestinian-Israeli Conflict. From Refugees to Citizens at Home. London: The Palestine Land Society and 

The Palestinian Return Centre, 2001. 

�	جع >يضا،
Sami Hadawi, Palestinian Rights and Losses in 1948. London: Saqi Books, 1988; Sabri Jiryis, The Arabs in Israel. London: Monthly Review 

Press, 1976; B. Abu Kishk, “Arab Land and Israeli Policy,” 11 Journal of Palestine Studies 1 (Autumn 1981); Jack Cano, The Question 

of Land in the National Conflict between Jews and Arabs 1917-1990. Poalim Library, 1992; D. Peretz, Israel and the Palestinian Arabs. 

Washington, DC: The Middle East Institute, 1958; I. Lustick, Arabs in the Jewish State. University of Texas Press, 1980; Khader Abusway, 

Rose-Marie Barbeau and Muhammad al-Hasan, Signed, Sealed and Delivered: Israeli Settlement and the Peace Process. Jerusalem: JMCC, 

Jerusalem Media and Communication Center, 1997; and, Land Expropriation, Human Rights Update (PHRIC, Washington, DC), April 

1991 and “Jewish Settlements in the West Bank and Gaza Strip,” Survey of Jewish Affairs (1990), in George E. Bisharat, “Land, Law and 

Legitimacy in Israel and the Occupied Territories,” The American Law Review 43 (1994).  

* ٤ N%مناL عبا�D عن هكتا� %	حد، %	لكيلو متر مربع عبا�D عن ١٠٠٠ N%من. 

خþ&رطخزـخظخل‰ُّطְקـؤالصطõَّـخؤÐال�İָדط؟ـ
 L	سنو ع©   Uلفلسطي	  oالقتال	%  
	لتهج  Lموجا �تبطت h لقد 
 �¥و معا  شكال  >ساسيني  بسببني  	السر	ئيلي   – 	لعر²   o	لصر	
سياساL 	لتعامل مع 	لشعب 	لفلسطيU عامة. %يتمثل 	أل%7 برفض 
بانتها«   kلثا	% Uلفلسطي	 للشعب   
تقرير 	ملص 	إلقر	� ¯ق  %عد� 
 مو	ثيق 	لقانو( 	 Dملستند	ألساسية 	 Uلفلسطي	النسا( 	 uلة حقوw

	لد%^.  

تقريـر   V �لفلسطينيـني  Wـق  �إلقـر��   Mعـد
مصـZهم

عصبة 	ألمم – 	النتد	1 على فلسطني:  لقد hعتر3 	ملجتمع 	لد%^ 
��يا ¯ق >هل فلسطني < تقرير 	ملص
 %	إلستقال7 منذ عا� ١٩١٩ 
من قبل عصبة 	ألمم  كما هو %	�N < ميثاقها،١ %تنص 	ملاDN ٢٢ من 

ميثاu عصبة 	ألمم 	ملتحدD على: 
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سـابقا  تبعت  	ل9   Lلتجمعـا	 من   Nعد %ضع  	ملمـكن  "من 
بلغت مرحلـة من تطو� كينونتها  	لتركية %	ل9   	إلم©	طو�ية 	
�D بشكـل مؤقت ح� vني 	Nإل	لوصـاية %	كأمم مستقـلة حتت 

	لوقت 	لذ" ميكنها 	لوقـو3 لوحدها".   

%قد >قرL عصبة 	ألمم نظا� 	النتد	1 ��يا على فلسطني < 	لعا� 
يبلغ  %قت   	 	لعظمى  بريطانيا   	 	لوصاية  %>%Nعت   ١٩٢٢
�%( على }ل عبئ hستقالHم، Nلفلسطينيو( فيه مرحلة يكونو( قا	
�جة >" من 	النتد	1 من حيث N" ألمم فلسطني	عصبة  L©عتh قد%

قرֲדا 	 	إلستقال7.٢ 

%بعكس 	إللتز	� 	لو	�N >عال�، فقد بلو�L 	حلكومة 	ل©يطانية نظا� 
	المريكية٣   Lلسلطا	% 	لصهيونية  	حلركة  مع  بالتنسيق  	إلنتد	1 
فلسطني   >  "Nليهو	 	لقومي  "	لبيت"  بنا�  %ضما(  يتو	فق  مبا 
تصريح  	ل©يطانية كما جا� <  	حلكومة  hلتز	�  %فق  ("	لييشو3") 
 ١٩١٧ 	لعا�  من   kثا تشرين   >  �بلفو  ��ثوX خا�جيتها  %�ير 
ªو  	لفلسطينيني  بدفع  	ملعلن  	النتد	1  هد3  على  	لعمل  %ليس 

	إلستقال7. 

(%ح�  فلسطني  على   kل©يطا	 لإلنتد	1   	أل%  Lللحظا	 %منذ 
	لغالبية  ¯ق  بالتمييز   kل©يطا	 	إلنتد	1  حكومة  قامت  قبلها)، 
	لعظمى من سكا( فلسطني. %مبوجب معاي
 	النتد	1 فقد منحت 
	لسياسية   uحلقو	 "	لفلسطينية"  	ليهوNية  	ألقلية  	إلنتد	1  حكومة 
	لكاملة < 	لوقت 	لذ" منحت فيه 	لغالبية 	لعربية 	لفلسطينية حقوقا 

 N�Nينية %مدنية فقط. كما 	( مصطلح "	لعر1 / 	لفلسطينيني" = يو
 
قط < نصو£ 	النتد	1 بل 	ستبدلتها 	حلكومة بـ "	لطو	ئف غ

	ليهوNية" < فلسطني. 

لقد شكل قر	� منح نظا� 	إلنتد	1 على فلسطني ل©يطانيا 	لعظمى 
 uميثا من   ٢٢  DNملا	  L�>شا فقد  >يضا،  >ساسية   uحلقو hنتهاكا 
عصبة 	المم 	 >( hختيا� جهة 	النتد	1 < 	ملناطق غ
 	خلاضعة 
 حكم مركز" تقوNها >%ال �غباL 	لسكا( 	ملحليني. %مع [لك، 	
 L	�%خيا  Lغبا�  > 	خلو·  عد�  على  	لد%^  	ملجتمع  Xثر  فقد 
 
توف 	لعمل على   %	 بشأ( مص
هم  فلسطني  	ملحليني <  	لسكا( 
 >" فلسطني.  لكل سكا(  %	القتصاNية  	لسياسية   uللحقو 	حلماية 
مسألة 	ستقاللية 	لشعب < فلسطني.. ªن ال نفتر· 	( نس
 %فقا 
 kل©يطا	جية �لرغباL %خيا�	L 	لسكا( 	ملحليني" صرj %�ير 	خلا
�ثو� بلفو�، "	( 	لصهيونية، صو	با >� خطأ، جيدD >� سيئة، مرتبطة X
 �بر%	بط تر	ثية بعيدD، %بإحتياجاX Lنية، %بآما7 مستقبلية، %>فكا
 �	ليو� هذ >هم من �غباª Lو ٧٠٠٠٠٠ عر² يسكنو(  عميقة 

	أل�· 	لقدمية".٤ 

h( سلوكياL 	إلنتد	1 	ل©يطاk على فلسطني قد عكست مبجملها 
	إللتز	ماL 	ل©يطانية 	لسابقة للحركة 	لصهيونية،٥ ففي 	لعا� ١٩١٧، 
بلفو� %	لذ" منح من خالله  	ل©يطاk على hعال(  	ل©ملا(   uNصا
	إلعتر	3 %	لدعم لفكرh Dنشا� 	لبيت 	لقومي 	ليهوN" < فلسطني. 
%عندما سئل عن سر نيل 	لدعم 	ل©يطاk لفكرD 	حلركة 	لصهيونية 
قاحلة،   %	 	لسكا(  من  فا�غة  ليست  هي  فلسطني   )<% خصوصا 
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قا7 حاييم %	يزما(، 	لرئيس 	أل%7 لد%لة 	سر	ئيل: "h( 	ل©يطانيني 
 %< Negroes] لزنو�	آلال3 من 	 L( هنالك بضعة مئا	علمونا <

"كوشيم" < 	لع©ية] < فلسطني %	لذين ليس Hم >" قيمة".٦   

%	حلركة   kل©يطا	 	إلنتد	1   D�	Nh بني  	ملضاعف  	لوال�  لقد %ضع 
	لّصهيونية < تصاN �N	ئم %مستمر مع 	لسكا( 	ملحليني 	لفلسطينيني. 
 
%قد كا( %	ضحا >( 	لصد	� 	أل%7 %	لذ" من شأنه >( vدN مص
>عطت  %قد  	ال�	ضي،  %ملكية  	لدميغر	فية  باملعاNلة  جتلى  	لطرفني 
	لعو	مل   �ملثل هذ فائقة  >¶ية   منذ نشأִדا 	ال% 	لصهيونية  	حلركة 
 	 DجرH	 بإعتبا�ها >ساs 	لد%لة 	لع©ية < فلسطني، فباإلضافة 	
فلسطني فإ( مسألة متلك 	أل�· لغر· 	إلستيطا( %	لعمل = تكن 
>قل >¶ية. < بد	ية 	النتد	1 شكل 	لسكا( 	ليهوN < فلسطني ١١ ٪ 

فقط من 	لّسكا( %	متلكو	 ªو ٣ ٪ من 	أل�· فقط. 

� من N�%كا( hستمر	� 	لتو	جد 	ألجنË على فلسطني %توظيف مو	
فلسطني   	 	ليهوNية   L	جرH	  NياN�h% 	ليهوNية  	لد%لة  بنا�  >جل 
 LباH	%  L	�	لثو من   Nعد  Nقا قد  	لفلسطينيني   Lغبا� بعكس 
	لشعبية ضد 	إلنتد	1 	ل©يطاk %	خلطط 	لصهيونية. قامت حكومة 
	لعنف.   NاÌ	 ¯جة  	ملدنيني  	لسكا(  بقمع  >عقاֲדا   > 	النتد	1 
مستعملة عدN	 من 	النظمة %	لتشريعاL %منها قو	نني 	لطو	�٧e 	ل9 
	ملمنوحة   uحلقو	 مد{  مبوجبها  %قّلصت  	ألنتد	1  سنتها حكومة 
	ملفرطة   Dلقو	 	ل©يطانية   L	لقو	 hستخدمت  فقد  للفلسطينيني، 
 Nطر% ،Lلبيو	 	لعقا1 	جلماعي، %هد�  < [لك عن طريق فر· 
	لقياN	L 	لوطنية، %	إلعتقا7 %	لقتل. %بالرغم من >( 	ليهوN 	لصهاينة 
كانو	 قد قامو	 ببعض 	إلشتباكاL مع حكومة 	إلنتد	1 خاصة < 
	لسنو	L 	ل9 سبقت عا� ١٩٤٨، hال >( [لك = ينعكس >بد	 على 
	لعالقة 	لوطيدD بني 	حلركة 	لصهيونية %	حلكومة 	ل©يطانية >% 	إللتز	� 

 .�	ل©يطاk بوعد بلفو

�سا7 جلا( 	لتحقيق 	مللكية h ل©يطانية سياسة	حلكومة 	تبعت h قد%
بعد كل هبة شعبية < فلسطني من >جل 	لتحقيق < >سباֲדا. %كانت 
 N1 على فلسطني، تر	النتد	للجا( %خال7 عقدين من �من 	 �هذ
	ملحليني  	لسكا(  "تصميم  متضمنة  	ألحد	�  على   N%Nلر	 بنفس 
بينهم (	لفلسطينيني) سياسيا  	ملتز	يد  على حق تقرير 	ملص
 %	لقلق 
%خاصة  فلسطني   > 	لسياسي  	لصهيونية  حتر«  جر	�  %	قتصاNيا 
	Hجر	L 	ليهوNية 	ملتز	يدD %	الستيال� على 	ال�	ضي 	لعربية". %قد 
فسرL هذ� 	للجا( 	السبا1 	ملذكو�D >عال� كاألسبا1 	ألساسية 
	ل9  فإ( جلنة "شو"  	ملتأجج.٨ %>كثر من [لك،   o	لصر	% Lللهبا
	ل©	u < عا� ١٩٢٩ كانت قد الحظت  حققت < >سبا1 هبة 
%	إلنتد	1   �بلفو %عد  قبل  عاما   ٨٠ 	لـ  عن  تزيد   Dفتر منذ  >نه 
	ل©يطاk على فلسطني "= يقد� >" تقرير >% hقتر	j حل مقد� ملثل 

 ٩."LباH	 �هذ

 Dجلديد	 Lلتشريعا	 	ل©يطانية سلسلة من  hّتخذL 	حلكومة  %بينما 
	ل9 تتبÍ 	لتقا�ير 	ل9 تطالب بتحديد 	HجرD %متلك 	أل�· فإ( 	ألمر 
على >�· 	لو	قع كا( �تلفا، %= تنجح حكومة 	إلنتد	1 "¯ل" 

 Îضي لصا	�>صو7 	لصر	o < فلسطني.١٠ %كا( عامل فقد	( 	أل
	حلركة 	لصهيونية، %تفاقم 	أل�مة 	القتصاNية %	لفقر 	ملدقع < 	ملناطق 
	لريفية كا( قد Nفع قطاo من 	لفلسطينيني 	 	لرحيل عن قر	هم 
حلركة   kل©يطا	 	لقمع  %كا(  فلسطني.١١   > 	لرئيسة  	ملد(   �باجتا
هجر   	 	لفلسطينيني  بعض  Nفع  قد  	إلستقال7  ªو  	لفلسطينيني 
	لفلسطينيني   Nملثا7 عد	 %طنهم 	 	خلا�� قسر	، فبلغ على سبيل 
	لذين هجر%	 من فلسطني < فترD 	لثو�D 	لفلسطينية 	لك©{ لوحدها 

بني 	ألعو	� ١٩٣٦-١٩٣٩، بلغ ªو ٤٠٠٠٠ شخص.١٢ 

	المم 	ملتحدD – خطة 	لتقسيم: لقد تسا�عت 	ألحد	� < فلسطني 
توصلت 	حلكومة  فقد   ،�	النفجا نقطة   	 بد	ية عا� ١٩٤٧    >
على  hنتد	ֲדا  متابعة  على  قد�ִדا  بعد�  "	لقناعة"   	 	ل©يطانية 
	ألمم)  لعصبة  	لو�يثة  (	ملنظمة   Dملتحد	 لألمم  %>علنت  فلسطني، 
عن نيتها سحب قو	ִדا من فلسطني بعد >كثر من عقدين من عمر 
 �Nمفا hستنتا�   	 	ل©يطانيو(  	ملسؤ%لو(  توّصل  %قد  	إلنتد	1. 
	لقاNمة،   Lلعقبا	 ميكنه حتد"  ال  فلسطني   > 	ملضاعف  	لوال�   )	
منح  شأنه  من  hجر	�  على   Dملتحد	 	المم   uميثا نص  من  %بالرغم 
 	إلستقال7 للشعو1 	لÏ 9ضع إلنتد	1 	لقو{ 	ألجنبية %ضمها 	
	ملجتمع 	لد%^ كد%7 مستقلة، hال 	( 	ألمم 	ملتحدD قامت مبناقشة 
hمكانية Ïويل قو{ شبيهة بقو{ 	النتد	1 من 	جل hستمر	� 	لوصاية 

	ملؤقتة على فلسطني. 

%قد hعترضت 	حلكومة 	ل©يطانية على hقتر	j %ضع فلسطني حتت 
%صاية 	ألمم 	ملتحدD، مدعية >( هذ	 من شأنه 	( يطيل عمر 	لتدخل 
 >% 	ل©يطانية.  	حلكومة   �تريد ال  ما  %هو  فلسطني،   >  kل©يطا	
	لوقت نفسه، %عندما قامت 	جلمعية 	لعامة لألمم 	ملتحدD بالبت < 
مص
 فلسطني 	ملستقبلي hعترضت 	حلكومة 	ل©يطانية نفسها على 
	لغالبية   Lبد< فيما  مستقلة.  كد%لة  	لفلسطينية  بالد%لة  	إلعتر	3 
مضاعفا  hلتز	ما   Dملتحد	 لألمم  	لعامة  	جلمعية  >عضا�  من  	لعظمى 
�فضت  %قد   .Uلفلسطي	 	لشعب   uحقو% 	لصهيونية  للحركة 
	لعامة  	ألعضا� < wعيتها  لبعض   D�	ملتكر  Lلطلبا	  Dملتحد	 	ألمم 
	لقانونيني،  	لد%لية  	لعد7  ¥كمة   "�مستشا  	 	لقضية  بتحويل 
�hا�   >  kل©يطا	  �للقر	 تبعا   kلقانو	 فلسطني  مستقبل   > للبت 
حالة 	النتد	1، %>( تصد� 	لسلطة 	لقانونية لألمم 	ملتحدD قر	�	ִדا 

 ١٣.Nلصد	 	توصياִדا < هذ%

	المم  >Nخلت  فقد  فلسطني،  لقضية   kلقانو	 	حلل   �خيا برفضها 
	لعامة  	جلمعية   L�%قر متاما،   مستقبل �هو7 	 فلسطني   Dملتحد	
بعد  تقد�  لفلسطني  	ملستقبلي  	لوضع  تبحث  خاّصة  جلنة  تعيني 
 Lملباحثا	 من  >شهر   Dبعد عد% 	لعامة.  	جلمعية   	 توصياִדا  [لك 
%	لتحقيقاL 	ل9 	جرִדا 	للجنة < فلسطني %>%�%با (لبحث %ضع 
حو7  	خلاصة   Dملتحد	 	ألمم  جلنة   L�>صد  ،(Nليهو	 	لالجئني 
	للجنة على  فلسطني (UNSCOP) توصياִדا.١٤ %قد %	فق >عضا� 
hحد{ عشرD توصية عاّمة بشكل whاعي، بضمن [لك �hا� %ضع 
%	حلماية  	إلنتقالية،   Dلفتر	 على   Dملتحد	 	ألمم  %hشر	3  	إلنتد	1، 
 uحقو% 	ملو	طنة   uحقو [لك  (بضمن   Lألقليا	  uحقو% 	لدينية 
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 D�"ضر% بأّ(  	لّلجنة  >عضا�  كل  	تفق  %قد  فلسطني.   > 	مللكية) 
%ضع 	ملقاييس 	لال�مة 	ل9 تعاÐ 	لقضية بشكل ¨و^" من 	ملمكن 

%ضعها خال7 	لفترD 	النتقالية.

بفلسطني (UNSCOP) كانت  	ملتحدD 	خلاصة  	ألمم  	( جلنة  hال 
�D على 	لتوصل 	 whاo بشأ( 	لتوصياL 	ملرفوعة للجمعية Nقا 
غ
	لعامة حو7 	ملستقبل 	لسياسي لفلسطني، %منذ 	لبد	ية قر�L 	للجنة 
مستقلة  N%لة  hقامة  كإمكانية  	ملتطرفة"  "	حللو7   > 	خلو·  عد� 
 	 DNلعو	غبة < �%حيدD  "عربية >% يهوNية "، %= تكن هنالك 
 حق 	 
	لتعهد	L 	لقانونية 	ملصاغة منذ >%	ئل 	النتد	1 %	ل9 تش
 تقرير 	ملص
 للشعب 	لفلسطيU. %قد عمدL 	للجنة < 	لنهاية 	
بتقسيم فلسطني 	 N%لتني عربية  	لعامة  تقدمي توصية 	 	جلمعية 
 ."Dحد	طية %	ميقرN لة%N" Îللجنة لصا	ية مع تصويت >قلية < Nيهو%
%قد جا� حل hقامة 	لد%لتني 	لعربية %	ليهوNية ֲדد3 	إلجابة على 
حل  هد3  فيما   .Dحد على  كل   o	لصر	 لطر<  	لقومية  	ملطالب 
	لد%لة 	لفد�	لية (>قلية < 	للجنة) لضما( 	حلقوu 	لسياسية %	ملدنية 
لكال 	لعر1 %	ليهوN > N%لة %	حدD، %%قف حل 	النفصالية %	لذ" 
بد> يظهر بتصاعد مستمر < كل 	حللو7 	ملقترحة للصر	o 	لد	ئر < 

	لشرu 	ال%سط. 

%< ٢٩ تشرين ثاk عا� ١٩٤٧ صّوتت 	جلمعية 	لعامة < 	المم 
 	ملتحدD مع توصية جلنة (UNSCOP) 	لقاضية بتقسيم فلسطني 	
 	  Dملتحد	 	ألمم   > 	ألعضا�  	لد7%  غالبية  %قفت  حيث  N%لتني 
�قم ١٨١. %من 	لو	ضح >(  �جانب 	لتقسيم، %قد >خذ هذ	 	لقر	
هذ	 	لقر	� = يأخذ بعني 	إلعتبا� 	لرغباL 	الساسية للغالبية 	ملطلقة 
سيجر  	لتقسيم  خطة  تنفيذ   )< من  %	خلطر  فلسطني   > للسكا( 
 �"نقل" قطاo %	سع من 	لسكا( بصو�D غ
 طوعية. %قد منح "قر	
	لتا�nية غالبيتها  	ليهوª Nو ٥٦ ٪ من مساحة فلسطني  	لتقسيم" 
يسيطر  	ل9  	أل�	ضي  نسبة   )< من  بالرغم  	لسهلية  	ال�	ضي  من 
 Nليهو	 	لـ ٧ ٪ فقط %كا(  تتعد   = Dلفتر	 	ليهوN < تلك  عليها 
	لسكا( < فلسطني. باالضافة 	 [لك،   Nو ثلث عدª )يشكلو
من  كانو	  	ملقترحة  	ليهوNية"  "	لد%لة  	لسكا( <   Nفا( نصف عد
%	لذين كانو	 ميلكو( ªو ٩٠ ٪ من مساحة  	لفلسطينيني  	لعر1 

 .١٥·�	ال

 oلذ" مّيز صنا	لفهم" 	لتقسيم على مد{ "عد� 	لت خطة N لقد
كاإلنتد	1  متاما  %فشلها  	لفلسطينية  	لقضية   �جتا 	لد%^   �	لقر	
	المم  	ملسؤ%لو( <  >علن  %قد  	حلل.   Lعقبا hحتو	�   > kل©يطا	
على  شهرين  ªو  بعد  	ل©يطانيني  	ملسؤ%لني   	 باالضافة   Dملتحد	
 o	لصر	لعا� ١٩٤٨، >( 	من  kلثا	لتقسيم < كانو( 	 �hصد	� قر	
بني 	لعر1 %	ليهوN < فلسطني قد تصاعد بشكل خط
، %قد شلت 
 	ملحاكم %خدماL حكومة 	إلنتد	1 بصو�D شبه كلية، باإلضافة 	
 ،Lإلتصاال	 Lألمن، قطع شبكا	 %< �	ألجو	� 	لعامة لعد� 	إلستقر	
	لعا�. %بالرغم من [لك،  	لدخل   �Nمصا > 
Òhفا· حاN %خط
	ل©يطانية  	حلكومة   >%  Dملتحد	 	ألمم   > 	ملسؤ%لو(  جتاهل  فقد 
فلسطني.   > %سياسية  hنسانية  كا�ثة  حد%�  نفسه  	لوقت   >
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	لعسكرية خال7  �عها ]<% 	ملتعاقبة  	إلنتد	1   Lقامت حكوما لقد 
	لعسكرية  %شبه  	لسياسية  	لفلسطينيني  بنية  بقمع  	النتد	1  عمر 
	لثو�	L %	لتمرN	% L	HباL 	لشعبية 	حلاصلة < حني  خالw 7لة 
	لعسكرية   D�	لقد بنا�  	لطر3 عن عملية  	لسلطاL نفسها  غضت 
%قد  فلسطني،  N	خل  	لصهيونية  للحركة  %	لسياسية  %	القتصاNية 
>علم  لقد  	ستطاعت 	ألخ
D جتنيد ªو ٦٠٠٠٠-٧٠٠٠٠ �ند. 
 L	قو �	لعاملو( 	مليد	نيو( لألمم 	ملتحدD مسؤ%ليهم 	نه بد%( hنتشا
 o	لصر	% ،Dلسيطر	( 	لية خاصة < فلسطني، "ستستمر حالة فقد%N

�	قة 	لدما� < فلسطني ال ¥الة".١٦ h% لكلي	

 ،Dحد%  D�خطو  N	Nتز فلسطني   >  oأل%ضا	  Lخذ< %كلما 
	لد%7 	ألعضا�  قبل عدN من  	لبحث من  >يضا مساعي   Lتصاعد
< 	ألمم 	ملتحدD %منها 	لوالياL 	ملتحدD 	ألمريكية عن hستر	تيجية 
�بيع   >% 	حلر1.  ªو  	ألحد	�   >  o�للتسا حد  لوضع  بديلة 
 Lخلدما	  	 باإلضافة  	ل©يطانية،  	ملدنية   D�	Nإل	 كانت   ١٩٤٨
	حلكومية %تطبيق 	لقو	نني < فلسطني wيعا على حافة 	�يا� كامل. 
%< 	لوقت 	لذ" wدL فيه 	لوالياL 	ملتحدD خطة 	لتقسيم 	خلاصة 
بفلسطني %بد>L 	لعمل على تأسيس %صاية مؤقتة %هي ما حّدها 
ªو  كا(   ،١٩٤٨ 	لعا�  من   �>يا ح�   Dملتحد	 	ألمم  ب
%قر	طية 
٤٠٠٠٠٠ فلسطيU >% ثلث تعد	N 	لشعب 	لفلسطيU قد هجر من 
 Dو ١٩٩ قرية ممتدª لفلسطينيني من	لسكا( 	 
بيوته %قر	�، %ִדج

على ٣٣٦٣٩٦٤ N%من (٣٣٦٣ كم مربع).١٧  

من  hسر	ئيل"  N%لة  "بإستقال7  	جلانب   "Nحا< 	العال(   }N< لقد 
قبل قاDN 	حلركة  	لّصهيونية 	 Nخو7 	لد%7 	لعربية 	حلر1 ضد 
 � �hيا	 }N< "لذ	ألمر 	حد، 	لصهيونية بعد [لك بيو� %	 Lملنظما	
مشا�يع 	ألمم 	ملتحدD بوقف 	لقتا7. %قد كانت ¥صلة حر1 عا� 
	[ مت تدم
 ªو  للفلسطينيني  بالنسبة  >بعد حد   ١٩٤٨ كا�ثية 	
بيوִדم  من   Uفلسطي ªو ٨٠٠٠٠٠   
%ִדج فلسطينية  قرية   ٥٣٠
%ممتلكاִדم (>كثر من ٨٠ ٪ من �مل تعد	N 	لالجئني 	لفلسطينيني 
عا� ١٩٤٨ كانو	 قد نزحو	 من 	ملناطق 	لفلسطينية 	ل9 >قيمت عليها 
 Uلفلسطي	 	ملجتمع  نصف  حو	^  حينئذ  %شكلو	  	سر	ئيل،  N%لة 
	لتقسيم، %قامت 	سر	ئيل على  	لتا�nية). %فشلت خطة  �ضه < >
	لغربية  	لضفة  	لتا�nية، %ضمت  فلسطني  ªو ٧٨ ٪ من مساحة 
 	أل�N( فيما %قع قطاo غزD حتت 	لسيطرD 	ملصرية. %قد حالت 	
	أل�مة 	النسانية %	لسياسية 	ل9 >ملت بالفلسطينيني من قد�ִדم على 
hقامة 	لد%لة 	لعربية 	لفلسطينية على باقي >�	ضي فلسطني 	ل9 = تقع 
	لر	فضة.  	لعربية  	لد7%  	السر	ئيلية مدعومة مبو	قف   Dلسيطر	 حتت 
	لضفة  بإحتال7  	لعا� ١٩٦٧  من  حزير	(  	سر	ئيل <  قامت  %قد 
	لغربية %قطاo غزD لتكمل hحتالHا لكامل تر	1 فلسطني، %قامت 
بتهج
 مئاL 	آلال3 من 	لفلسطينيني 	لذين سكنو	 مناطق 	لضفة 
	ملتعاقبة  	سر	ئيل   Lتستمر حكوما% 	ملحتلني،   Dغز  oقطا% 	لغربية 
برفض حق تقرير 	ملص
 للفلسطينيني ح� على 	ملناطق 	لفلسطينية 
 oقطا% sلقد	لغربية مبا فيها 	لضفة 	لعا� ١٩٦٧ (	حتلتها < h 9ل	

 .(Dغز
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�_جوM �ملستهد\ ضد �ملدنيني: 
 ١٩٤٨ عا�  حر1  خال7  	ملسلحة  	لصهيونية   L	لقو	 قامت 
>جل  من  	ملتو	صل  بالقصف  %قامت  	لعربية   Lملساحا	 بتطويق 
تشجيع 	لسكا( على 	Hر1، 	ألمر 	لذ" >N{ فعال 	 قيا� 	لنسا� 
قا�  لقد  >مانا.  >كثر  >ماكن  عن  ¯ثا  باHر1  %	لرجا7  %	ألطفا7 
	لفلسطينية  	ملد(  معظم  	ألعما7 <   �مبثل هذ 	إلسر	ئيليو(   Nجلنو	
 	 باإلضافة   sلقد	% %	للد  %	لرملة  %يافا  %عكا  حيفا  فيها  مبا 
 L	ل©يطانيني < حيفا، فإ( قو	قبني 	لفلسطينية. %طبقا للمر	لقر{ 	
"	Hاجانا�" 	لصهيونية كانت قد تعّرضت لألحيا� 	لعربية < 	ملدينة 
%	لنسا�  	لعر1  للمدنيني  %تعّرضت   sشر% عشو	ئي  "هجو�  ع© 
%	الطفا7 	لذين حا%لو	 	Hر1 من حيفا ع© بو	باL 	ملدينة %	ملينا� 
 u�عن طريق 	لسفن %كا( 	لسكا( 	لفلسطينيو( يزN}و( على 	ملفا
	لفلسطينيني   oوw hكتظت  حيث  	لشرقية،  	جلهة  ففي  %	ملو	نئ. 
	ملّتجهني 	 	لشما7 %معظمهم من 	لنسا� %	الطفا7 %	لشيوÓ فقد 
القو	 �صا£ منظما L	HاجاناD 	السر	ئيلية".١٨ %قد طّبقت hسر	ئيل 
بعد [لك سياسة "hطالu 	لرصا£ بنية 	لقتل" < 	خلطو� 	ألمامية 
على 	حلد%N %[لك ֲדد3 منع "تسلل" 	لالجئني 	لفلسطينيني 	لتلقائي 
 بيوִדم. %قد قّد� الحقا >عد	N 	لالجئني 	 DNلعو	فلسطني بغية  	
	لذين قتلتهم 	لقو	L 	السر	ئيلية بني >عو	� ١٩٤٨ % ١٩٥٦ بنحو 

 ١٩.DNلعو	٥٠٠٠ الجئ ممن حا%7 

	لقو	L 	السر	ئيلية 	لعسكرية  	لعا� ١٩٦٧، هاwت  خال7 حر1 
بعد	  >ية  حتمل   = %	ل9  	لفلسطينية  	ملدنية   Lلتجمعا	 >خر{   Dمر

خالل  الفلسط�ن�ـ�ن  تهج�ـر  أسباب   -١,١ رقم  إطــار 
الصراعـات المسلحـة

	لتقدير	L حو7 نز%j 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لعا�   L�>شا
 	%Nلفلسطينيني قد طر	لالجئني 	و ٢٥٪ من ª )< 	 ،١٩٤٨
من قبل 	لقو	L 	ليهوNية 	لصهيونية، %ªو ٥٤٪ قد فر%	 بفعل 
	إلعتد	� 	لعسكر"، % ٢٪ هربو	 بسبب 	حلر1 	لنفسية، % ٨٪ 
هربو	 نتيجة 	خلو3 من 	Hجو� 	ليهوN" >% 	إلشتر	« < 	لقتا7، 
hضافة   D��ا% قرية   %< مدينة  سقو�   
تأث بفعل   ٪١٠ %ªو 
	لعر1 بتر«  	لّزعما�  >%	مر  >% طلباL من  تلقو	   ١٪ ممن 	

بلد	�م.
	لالجئني  من   ٪٦٠ ªو  hعت©   ،١٩٦٧ 	لعا�  حر1  %خال7 
%	العتد	�  	لقصف   )N�	ال  	 جلئو	  	لذين  	لفلسطينيني 

	السر	ئيلي بأنه 	لسبب 	لرئيس < ִדج
هم. 

	ل9  %	ملد(  	لقر{  سجل   ،١٩٤٨ لنكبة  سجل  ستة،  >بو  سلما(   .N  :�Nملصا	
 ،Uلفلسطي	 DNلعو	ئيلي ١٩٤٨. لند(، مركز 	إلسر	لغز% 	هلها >ثنا� < Nحتلت %طر<

(١٩٩٨) >نظر >يضا: 
. P. Dodd and H. Barakat, River without Bridges: A Study of 

the Exodus of the 1967 Palestinian Arab Refugees. Beirut: 

Institute for Palestine Studies, 1969.

�نتهـاS منهـجي حلقـو �النسـا%
لقد قامت 	سر	ئيل (مبا يشمل 	ملنظماL 	لصهيونية ما قبل قيامها) 
بتهج
 	لغالبية 	لعظمى من 	لالجئني 	لفلسطينيني عن طريق 	نتها« 
حقوu 	إلنسا( 	لفلسطيU بشكل م©مج %%	سع 	لنطاu. %قد متت 
عملية طرN 	لسكا( 	لعر1 	لفلسطينيني من >�	ضيهم بشكل منهجي 
%متتابع بفعل سلسلة من 	آللياL %	لسياساL 	ملحّرمة %فق مو	ثيق 
 �هذ %¨لت  	لغر·.  Hذ	  %	ل9 %ضعت خصيصا  	لد%^  	لقانو( 
	ملدنيني  على  	لعشو	ئية  	لعسكرية   LجماH	  Lآلليا	%  Lلسياسا	
	لنهب   Lعمليا% 	لفلسطينيني  ¯ق  �تكبت 	 	ل9   Dلعديد	 %	ملذ	بح 
 Lملنظما	ل9 قامت ֲדا 	لقسر"، 	 Nلطر	 Lعمليا% Lمللكيا	 
%تدم
	السر	ئيلي   oلدفا	 %جيش  	ليهوNية  	لد%لة  قيا�  قبل  	لصهيونية 
بوحد	ته 	ملختلفة بعد قيامها  < كل من فلسطني ١٩٤٨/hسر	ئيل 
%	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧. باإلضافة 	 [لك، فقد 
 Lعمليا >يضا  لبنا(  	لكويت  ليبيا   ،)N�كاأل 	لعربية  	لد7%   LNقا

ִדج
 للفلسطينيني من >�	ضيها. 
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عسكريا. فقامت 	لقو	L 	جلوية 	إلسر	ئيلية على سبيل 	ملثا7 بقصف 
 L	عشر  j%نز تبعها  �vا < منطقة   > 	لالجئني   Lملخيما جو" 
	آلال3 من 	لالجئني (	ملهجرين >ساسا < 	لعا� ١٩٤٨). %قصفت 
من  يÕحو(  كانو	  ممن  	لفلسطينيني  	ملدنيني  	إلسر	ئيلية   L	لطائر	
	لعا� ١٩٤٨، فقد  	لغربية %قطاo غزD.٢٠ %كما حد� <  	لضفة 
ضربت 	لقو	L 	السر	ئيلية 	ملدنيني 	لفلسطينيني بضمن [لك 	لنسا� 
بيوִדم   	  DNلعو	 >جل  من   N%حلد	  �عبو حا%لو	  	لذين  %	الطفا7 
%قر	هم. %قد > }N	Hجو� 	ملستهد3 ¯ق 	ملدنيني 	لفلسطينيني مبا < 
[لك �يماL 	لالجئني < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ 
 
	لتهج من   Lموجا  	 	إلحتال7  من  عاما  >N{ خالª 7و ٣٥ 

	لد	خلي >يضا.  

	ملذ	بح %	ألعما7 	لوحشية 	ألخر{:  
لقد نفذL 	ملنظماL 	لصهيونية %	لقو	L 	السر	ئيلية فيما بعد >كثر 
	لسكا(  ¯ق  >خر{  %حشية  	عما7   	 باالضافة  مذ¯ة   ٣٠ من 
	لصهيونية   Lملنظما	 قامت  %قد   .١٩٤٨ 	لعا�   > 	لفلسطينيني 
 (sلقد	 من  بالقر1  (	لو	قعة  ياسني  Nير  قرية   > مذ¯ة  با�تكا1 

%	لنسا�  	لرجا7  على  ليلة  كل  	لرصا£   uبإطال قمنا  "لقد 
�%( على Nل9 كنا فيها قا	% Dملقمر	لليا^ 	ألطفا7. ح� < 	%
بني  	لتمييز  على   )%�Nقا كنا  حني  	ألشخا£،  بني  	لتمييز 
	لرجا7 %	لنسا� %	ألطفا7. < كل  صباj كنا نتفحص 	ملنطقة، 
%بأ%	مر %	ضحة من 	لضبا�، كنا نطلق 	لرصا£ على 	ألحيا�، 

بضمن [لك من 	ختبئ 	% جرj، %>يضا 	لنسا� %	ألطفا7. 

	لعا=)، ١٠  >قو	7 جلند" hسر	ئيلي �هو 7	Hوية، �لة ”هعوال� ها�يه“ (هذ	 
 D. McDowall, Palestine and Israel: The > DN�>يلو7 ١٩٦٧. %	

 .Uprising and Beyond. London: I.B. Tauris, 1989, p. 197

بلغ عدN 	لضحايا فيها >كثر من مئة، من 	لرجا7 %	لنسا� %	الطفا7 
< 	لقرية %[لك < نيسا( ١٩٤٨. %قد سا¶ت بشاعة 	ملذ¯ة مع 
	لرعب %عد�  توطيد جو  >خر{ <  مذ	بح  	لشائعاL عن  تصاعد 
 oقطا  Dهجر  	  }N< ما  %هو  	لفلسطينيني  	لسكا(  بني  	الما( 
كب
 من 	لفلسطينيني قبل 	عال( N%لة 	سر	ئيل %بد� 	حلر1 	لعربية 

 .١٩٤٨ �	السر	ئيلية 	ال% < >%	سط >يا
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	( فيض تسعة �ا�� على 	ألقل < تشرين >%7 ١٩٤٨، %	ل9 مت 
فيها 	غتصا1 %�ب %	عد	� 	لقر%يني 	لفلسطينيني %	لذ" مت ق©هم < 
 "	جر	� حتقيق 	سر	ئيلي N	خلي �فيع 	ملستو{" 	 Nاعية، قاw �قبو
	لتحقيق 	حلكومية فا(  لسلوكياL 	لقو	L 	السر	ئيلية. %%فق جلنة 
"بن غو�يو( [�ئيس 	حلكومة 	السر	ئيلي] %ش
تو« [%�ير 	خلا�جية 
%>صبح يعر3 فيما بعد بشا�يت] يبد%	 	�م = يتأثر%	 مما حد�".٢١ 
 Nجلنو	يبية ¯ق بعض Nمر تأ	%	حلكومية 	لتحقيق 	جلنة  L�%قد >صد
%	ملسؤ%لني %بعض 	لتغي
	L < >نظمة 	لتعامل مع 	لسكا(، 	ال 	( 

	نتها« حقوu 	النسا( %فق مو	ثيق 	لقانو( 	لد%^ 	ستمر الحقا. 

 > Lملخيما	لالجئني < 	 Lبيو 
خال7 حر1 	لعا� ١٩٦٧، مت تدم

منتصف 	لليل بينما كا( 	لالجئو( ال يز	لو( نيا�. %خال7 	لتنقيب 
%	لبحث بعد هذ	 	لقصف مت 	لعثو� على ١٥ جثة، على سبيل 	ملثا7، 
< �يم �فح لالجئني < ق© wاعي باالضافة 	 Öانية قتلى Xخرين < 
قبو� فرNية.٢٢ %خال7 	لغز% 	السر	ئيلي 	 لبنا( < 	لعا� ١٩٨٢، 
 ١٥٠٠ ªو  بذبح  	سر	ئيل  مع  	ملتحالفة  	لكتائب   L	قو قامت 
%بالرغم   .L%
ب  > %شاتيال  	لالجئني ص©	   Lيما�  > Uفلسطي
من بشاعة 	ملذ¯ة %%ضوj 	ملسؤ%لني عن تنفيذها، = مبثل >" من 
	ملتو�طني < 	ملذ¯ة 	ما� ¥كمة جر	ئم 	حلر1، بالرغم من 	لشكو{ 
�ئيس 	حلكومة 	السر	ئيلي 	حلا^  )%�	ملقدمة مؤخر	 ضد >�ئيل شا
من  (ملزيد  	ملذ¯ة   > تو�طه  حو7   ،Dلفتر	 تلك   >  oلدفا	 %%�ير 
�قم ٥,٤).  �	لتفاصيل �	جع 	لفصل 	خلامس، 	حلماية 	لد%لية، hطا

اطــار رقم ١,٢ - المذابح "الموّثقة" خالل حرب ١٩٤٨

(١٩٤٨ �	خلصا£ (٢٥ >يا (١٩٤٨ kثا )خليط (١٨ كانو	 D�منصو
	للد (١٠ متو� ١٩٤٨) Nير ياسني (٩ نيسا( ١٩٤٨)

	لط
D (١٦ متو� ١٩٤٨) خربة نصر 	لدين (١٢ نيسا( ١٩٤٨)
	جز� (٢٤ متو� ١٩٤٨) هوشا (١٥ نيسا( ١٩٤٨)

بئر 	لسبع (٢١ تشرين 	7% ١٩٤٨) خربة %عرD 	لسوN	 (١٨ نيسا( ١٩٤٨)
	لصفصا3 (٢٩ تشرين >7% ١٩٤٨) 	حلصينية (٢١ نيسا( ١٩٤٨)

	لد%	مية (٢٩ تشرين >7% ١٩٤٨) بلد 	لشيخ (٢٥ نيسا( ١٩٤٨)
	لسمنية (٣٠ تشرين >7% ١٩٤٨) (١٩٤٨ �عني 	لزيتو( (٢ >يا
صاحلة (٣٠ تشرين >7% ١٩٤٨) (١٩٤٨ �	ل©ير (١٢ >يا
سعسع (٣٠ تشرين >7% ١٩٤٨) (١٩٤٨ �خبيزD (١٢ >يا
عيلبو( (٢٩ تشرين >7% ١٩٤٨) (١٩٤٨ �>بو شوشة (١٤ >يا
	جلش (٢٩ تشرين >7% ١٩٤٨) (١٩٤٨ �	لطنطو�D (٢١ >يا

�د 	لكر%� (٢٩ تشرين >7% ١٩٤٨)
 .١٩٩٨ ،Uلفلسطي	 DNلعو	ئيلي ١٩٤٨، لند(: مركز 	السر	لغز% 	ثنا� 	هلها 	 Nحتلت %طر	ل9 	ملد( 	لقر{ %	لنكبة ١٩٤٨، سجل 	بو ستة، سجل 	سلما(  :�	ملصد
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طرN 	ملدنيني: عشر	X Lال3 	لفلسطينيني كانو	 قد طرN%	 من بيوִדم، 
قر	هم، %مد�م. < >%	ئل متو� من 	لعا� ١٩٤٨، على سبيل 	ملثا7، 
�	بني >%	مر طرN سكا( 	ملد( 	لفلسطينية  uسحا	لكولونيل 	ث ¯
	للد %	لرملة، %هو ما مت فعال بعد مو	فقة �ئيس 	لو��	� 	إلسر	ئيلي 
 LيئاH	 L�بن غو�يو(.٢٣ %< >%	خر تشرين 	ال%7 ١٩٤٨، >صد
	لر�ية >%	مر 	 كل 	ألقسا� %	لسلطاL 	السر	ئيلية %قياN	L 	جليش 
 
< 	لشما7 "بالعمل قد� 	ملستطاo %بشكل فو�" %سريع على تطه
 ،D�Nلصا	 لأل%	مر  %فقا  	لعد	ئية  	لعناصر  كل  من  	ملفتوحة  	ملناطق 
	ما بالنسبة 	 	لسكا( < 	ملناطق 	ملفتوحة فيجب مساعدִדم على 

	لرحيل".٢٤ 

%قد hستمرL عملياL 	القتالo %	لتهج
 	لد	خلي 	 ما بعد 	لتوقيع 
	لعربية  	لعا� ١٩٤٩ بني 	سر	ئيل %	لد7%  	Hدنة <   Lتفاقيا	 على 
	ملجا%�D. %< غضو( >يا� بعد 	لتوقيع على hتفاقية 	Hدنة بني 	سر	ئيل 
%مصر، على سبيل 	ملثا7، >ج© ªو ٢٠٠٠-٣٠٠٠ من >ها^ قرية 
	لفالوجة %عر	u 	ملنشية على هجر قر	هم %بيوִדم، كما >ج© 	آلال3 
من 	لبد% 	لفلسطينيني على هجر مناطق مرعاهم < جنو1 %¨ا7 

بعض  لتنفيذ  فعله  مت  فعله،  مت  ما  بأ(   Nلإلعتقا سبب  "هنا« 
كما  	لعسكرية،   L	�	لضر% فقط  %ليس  	لسياسية  	ألهد	3 
	Nعو	 [	لزعما� 	ليهوN] >حيانا. < 	حلقيقة، فإ( تر	نسف
 [نقل] 
%hخال�  طبقت،  قد  	ليهوNية  	لد%لة   N%حد ضمن  من  	لعر1 
عدN من 	لقر{ 	لعربية = يكن N	ئما نتيجة 	لّضر%�D 	لعسكرية. 
= يكن 	لّدما� 	لكامل للقر{ 	لعربية نتيجة ال( هنالك نقص < 

	لقو	L 	ل9 حتمي هذ� 	الماكن."

 Lحلر1" < غفعا	لعر1 خال7 	  �بعنو	( "سياستنا جتا مذكرD ألهر%( كوهني 
 Nur  > DN�	% 	ال7% ١٩٩٥.  تشرين   ١٠ ،
هاتسع  
هاشوم �شيف < حبيبة، 
 Masalha, "The Historical Roots of the Palestinian Refugee
 Question," Palestinian Refugees, The Right of Return. Naseer

 .Aruri (ed.) London: Pluto Press, 2001, p. 44

	لبالN.٢٥ فيما قامت قو	L 	لشرطة 	السر	ئيلية بشن غا�	L مفاجئة 
 قر	هم، 	 DNبالعو 	لبحث عن الجئني قامو	بغية  Dملهجر	لقر{ 	 	

%نقلهم 	 ما ع© 	حلد%N %ִדج
هم مرD >خر{. 
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خال7 حر1 عا� ١٩٦٧، بر�L >يضا قضية ִדج
 مئاL 	آلال3 
من 	لسكا( 	لفلسطينيني من قر	هم %مد�م خاصة < 	ملناطق 	لقريبة 
من حد%N %قف 	طالu 	لنا�، مثل قر{ عمو	s، يالو %بيت نوبا 
< منطقة 	للطر%( 	لقريبة من 	لقدs، باإلضافة 	 حي 	ملغا�بة < 
	ملدينة 	لقدمية < 	لقدs، %هي عدN من 	ملناطق 	ل9 مت ִדج
 >هاليها 
 L	لطائر	 قامت  فقد  [لك   	 باالضافة  	حلر1.  خال7  بالكامل 
من  هربو	  	لذين  	لفلسطينيني  	ملدنيني  من   Nبقصف عد 	السر	ئيلية 
منطقة  من  	لفلسطينيني  من   D
كب  N	عد< نقل  %مت  	حلر1.  مناطق 
 .٢٦)N�	لضفة 	لغربية بو	سطة 	حلافالL 	إلسر	ئيلية 	 شرu �ر 	أل
من   
كب  Nعد  �باجبا 	السر	ئيليو(   Nجلنو	 قا�  	الحيا(  بعض   >%
�غبتهم " على  بنا�	  متت  هجرִדم   )< على  	لتوقيع  على  	لشبا1 

%خيا�هم 	حلر".٢٧  

	السر	ئيلية   L	لقو	 قامت  لقد  	ملتر%كة:   Lملمتلكا	 %سلب   
تدم
بتدم
 	لقر{ 	لفلسطينية بشكل منهجي خال7 حر1 عا� ١٩٤٨، 

فقد قامت 	لقو	L 	لعسكرية 	إلسر	ئيلية بتدم
 >كثر من ٥٠٠ قرية 
سكانية   Lكتجمعا "	خلر1"  تشمل  (مبا  كامل  بشكل  فلسطينية 
صغ
D). %من 	جلدير بالذكر 	( خطة هد� 	لقر{ 	ملهجرD كانت 
تبنيها  مت  	ل9  	إل�جتاعي   
	لتر	نسف مقاييس خلطة  ستة  من   Dحد	%
< حزير	( ١٩٤٨ من قبل %�ير 	ملالية 	السر	ئيلي %�ئيس 	حلكومة 
 
من >جل منع عوDN 	لالجئني 	لفلسطينيني 	 قر	هم.٢٨ كما مت تدم
	لعديد من 	لقر{ 	لفلسطينية بعد فترD بعيدD من hنتها� 	لقتا7.٢٩ %< 
	لستينياL، ">جنزL" 	سر	ئيل مهمة ما >طلق عليه   L	سط سنو	%<
من  >كثر  >�ا�  فتم شطب  	سر	ئيل"،٣٠   > 	لوطنية  	ملو	قع   
"تطه
٥٠٠ قرية فلسطينية مهجرD منذ 	لعا� ١٩٤٨ عن 	خلا�طة 	جلغر	فية 
	لعربية ملو	قع  تبديل عدN كب
 من 	ال�ا�  	السر	ئيلية، < حني مت 

معينة با�ا� ع©ية.٣١ 

بالكامل خال7  	لفلسطينية  	لقر{  بعض  ֲדد�  hسر	ئيل  قامت  %قد 
 ،s	و ٣٧٥ بيت < قرية عموª لعا� ١٩٦٧ %تضم هد�	حر1 
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%٥٣٥ بيت < يالو %٥٥٠ بيت < بيت نوبا < منطقة 	للطر%( 
¨ا7 غر1 	لقدs. كما قامت 	لقو	L 	السر	ئيلية ֲדد� حي 	ملغا�بة 
< 	ملدينة 	لقدمية < 	لقدs بالكامل، %هو 	حلي 	لقريب من حائط 
	ملجا7  فسح  >جل  من  %[لك  	ملبكى،  ¯ائط  يسمى  ما   %<  u	©ل	
	لقدمية   Dلبلد	 	ليهوNية <  	لدينية   sلطقو	لوطنية %	  Lلفعاليا	 >ما� 
 L	قو هدمت  %قد  	إلستيطا(.   > 	لرئيس  هدفها   	 باإلضافة 
	الحتال7 	السر	ئيلية ما يقا�1 نصف مدينة قلقيلية < 	لضفة 	لغربية 
مرسم  بيت  قر{   	 بالنسبة  	المر  كذلك  بيت).   ٢٠٠٠ (ªو 
مبو	صلة سياستها ֲדد� Xال3  	سر	ئيل  %قامت  %	ل©�.  عّو	  %بيت 
	لبيوL 	لفلسطينية بعد عا� ١٩٦٧ >يضا، مبا فيها بيوL 	لالجئني < 
 موجة %	سعة 	 }N< "لذ	ألمر 	ملحتلة %هو 	لفلسطينية 	ضي 	�	أل

من 	لتهج
 	لد	خلي.

%	سع  �ب   Lبعمليا %	لقر{   Lلبيو	  
تدم عملية  �	فقت  %قد 
	لعا�  	لوضع  على  تعليق   >% 	لعا� ١٩٤٨.   > 	لنطاu، خصوصا 
%جد  "لقد  	سر	ئيل:   > 	لغائبني  >مال«   s�حا عّلق  فلسطني،   >
�	 ما Nقتحمت %سلبت، %ناh قد Lلبيو	لعظمى من 	لغالبية 	ملفتشو( 	
%جدنا >ثاثا متر%كا، 	% 	ملالبس، 	لتجهيز	L 	لبيتية، 	لذهب، 	لفر	° 
 �	ألمو  N	ملو	  �هذ %تشمل   ٣٢."Lلسلطا	  	 �ائيا  تصل   = 	ل9 
	ستو عليه 	جليش  ما   �قّد %	لبيتية %ما 	 [لك. %قد  	لشخصية 
	السر	ئيلي < 	ليو� 	لو	حد < مدينة يافا لوحدها ªو ٣٠٠٠٠ جنيه 

فلسطيU بعد 	لسيطرD على 	ملدينة من N	خل 	لبيوL 	لفلسطينية. 

للفلسطينيني  	جلماعي   j%Õل	 بعد  %	إلقامة:  	جلنسية  من  	لتجريد 
يعر3  >صبح  ما  N	خل  فلسطينية  ">قلية"  %بقا�  	ألصليني، 

 sمبنية على >سا تبنت 	حلكومة 	السر	ئيلية سياسة  بـ"	سر	ئيل"، 
	ل9  	خلاصة   Lلتشريعا	% 	لقو	نني  ع©  ¯قهم،  	لعنصر"  	لتمييز 
 	  DNلعو	 من  %منعتهم  	لفلسطينيني،  	لالجئني  >مال«   L�Nصا
للفلسطينيني  منحت  %	ل9  	السر	ئيلية  	جلنسية  >ما  %قر	هم.  بيوִדم 
 
	لباقني، فقد خضعت لنظا� "ثنائي 	ملعاي
" %	حد لليهوX% Nخر "لغ
	ليهوN". باإلضافة 	 [لك، فإ( >" يهوN" < 	لعا= بغض 	لنظر 
 hسر	ئيل %hكتسا1 جنسية %hقامة 	 "DNلعو	عن جنسيته، من حقه "

< 	لد%لة %[لك %فق قانو( 	لعوDN 	إلسر	ئيلي لعا� ١٩٥٠. 

من  wلة  ي©هنو	   )	 dب  	لفلسطينيني  فإ(  	ألخر{،  	لناحية  من 
	جلنسية  نيل  >جل  من  شر%�)  Öانية  (منها   Lملعطيا	% 	لشر%� 
بعد  	سر	ئيل  N%لة  	لذين كانو	 <  	لفلسطينيني  	السر	ئيلية، هؤال� 
١٤ متو� ١٩٥٢، >% من نسل 	لفلسطينيني 	لذين يتال�مو( مع هذ	 
فلسطني  	لفلسطينيني هجر%	 من  	لالجئني  معظم   )< %مبا  	لشر�. 
١٩٤٨/	سر	ئيل قبل ١٤ متو� ١٩٥٢ فقد "حرمو	" من نيل 	جلنسية 
 Nليهو	  
لغ 	جلنسية  نيل  hمكانية  فإ(  	ألمر،  %	قع  	إلسر	ئيلية. %< 

�D جد	. Nلت عملية نا	كانت %ما �

	ما < 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧، فقد hعت©L 	سر	ئيل 
توّفر  %ال  مو	طنني.  %ليسو  مقيمني  	ألصليني  	لفلسطينيني  	لسكا( 
قامت  كما  	القامة،   uحقو من   "< للسكا(  	إلسر	ئيلية  	حلكومة 
	ملو	طنة   uحقو بسحب   ١٩٦٧ عا�  منذ  	السر	ئيلية   Lلسلطا	
%	إلقامة من Xال3 	لفلسطينيني خاصة < 	لقدs 	لشرقية 	ملحتلة 	ل9 
تتعر· منذ تا�يخ hحتالHا 	 عملية ִדويد مكثفة، كما %يتوجب 
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 =" طلب  تقدمي   Dغز  oقطا% 	لغربية  	لضفة  من  	لفلسطينيني  على 
¨ل" من 	لسلطاL 	السر	ئيلية 	[	 كانو	 معنيني بالز%	� من شخص 

من 	لقدs 	لشرقية 	ملحتلة.  

 Dملمّيز	نني 	لقو	ئيل >يضا سلسلة من 	سرh مللكية: لقد تبنت	 D�Nمصا
	أل�	ضي %	مللكية 	خلاصة  �D %حتويل Nبغية مصا على >ساs عرقي 
بالالجئني %	لسكا( 	لعر1 	لفلسطينيني 	لباقني < hسر	ئيل/فلسطني 
 	لّد%لة %	لّصند%u 	لقومي 	ليهوN" %	لوكالة 	ليهوNية. h ١٩٤٨
 Lلتشريعا	مر %	أل%	لة من w ئيلية قد >علنت	السر	حلكومة 	كانت %
%>نظمة  	لغائبني،  >مال«  قانو(  منها  	ملتر%كة  	مللكية   "Ðتعا" 	ل9 
Hذ	  	خلاصة  	لقو	نني  من  Xخر   Nعد% 	مللكية،  %قانو(   ،e�	لطو	
	لد%لة   Îلصا  Lمللكيا	% 	ال�	ضي   �هذ  L�Nصو %قد  	لغر·.٣٣ 
	لع©ية %	لصند%u 	لقومي 	ليهوN" %	لوكالة 	ليهوNية كـ ”ملك 
	ليو� على ªو   Lملنظما	  �%تسيطر هذ  ،"Nليهو	 للشعب  >بد"“ 
٩٣٪ من 	أل�	ضي < 	سر	ئيل، %هي 	أل�	ضي %	ملمتلكاL 	ل9 تتبع 
>ساسا 	 	لالجئني 	لفلسطينيني %	لعر1 	لفلسطينيني < hسر	ئيل/

فلسطني ١٩٤٨. %خال7 سنو	L 	لتسعينياL، قا� 	للو² 	لز�	عي 
N%من  مليو(   ٤ لنحو  	خلاصة  	مللكية   uقو¯ باملطالبة  	سر	ئيل   >
	لالجئني  من   D�Nملصا	 	أل�	ضي   %< N%لة“،  �	ضي <” يسمى  مما 
	لفلسطينيني. %ال يز	7 	خلال3 بني N%لة 	سر	ئيل %ªو ١٣٠٠٠٠ 
	ال�	ضي  على   Dلسيطر	 على  ”موشا3“   %< ”كيبوتس“  عضو 
>صال  تتبع  	ل9  	لد%لة“  �	ضي <” ملكية  حتويل   )h حل.  بد%( 
	( تعقد Nعا%{  	لفلسطينيني 	 ملكية خاصة من شأ�ا  لالجئني 

	لالجئني 	لفلسطينيني بإستعاDN حقوu 	مللكية %	لسكن. 

	أل�	ضي   > 	لقو	نني   �هذ >هد	3  	لعسكرية  	حلكومة   Lنّفذ%
>%	مر  شكل  على  hياها  مترwة   ١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية 
�D 	السر	ئيلية < 	ال�	ضي Nملصا	( 	جلدير بالذكر 	عسكرية، %من 
	لفلسطينية 	ملحتلة هي مبجملها غ
 شرعية %فقا للقانو( 	لد%^، 	ل9 
ִדدh 3ضافة 	 بنا� 	ملستوطناL عليها 	 فر· سياسة 	ألمر 	لو	قع 
	أل�	ضي  حتويل  %مت  عا� ١٩٦٧،  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي   >
كذلك 	 	لصند%u 	لقومي 	ليهوN" %	لوكالة 	ليهوNية باعتبا�هم 

  ."Nليهو	قومية حصرية للشعب  Lهيئا

معظمها   > 	لفلسطينية  	ال�	ضي  حصانة  عد�   > 	لسبب   Nيعو%
�ִדا الحقا 	 >( معظم 	أل�	ضي 	لفلسطينية (ªو ٧٥ ٪) Nمصا%
= تكن مسجلة < مسح عا� قبل حر1 عا� ١٩٤٨، كذلك 	ألمر 
 Dغز  oقطا% 	لغربية  	لضفة   > 	لفلسطينية  	أل�	ضي  لغالبية  بالنسبة 
	السر	ئيلي  	الحتال7  ح�  بعد  مسجلة  تكن   = 	ل9   (٪٦٣ (ªو 
عا� ١٩٦٧، فقطاo %	سع من 	أل�	ضي < فلسطني كانت مملوكة 
 
بشكل عر< للبد% للرعي %	لز�	عة 	ملو�ية، باإلضافة 	 >( 	لكث
من 	لوثائق 	خلاصة بامللكية قد ضاعت خال7 فترD 	حلر1 < 	لعا� 
 �هذ مثل  ملكو	  	لذين  	لفلسطينيني  فا(  حا7  >ية  على   .١٩٤٨
ملكيتهم   oسترجاh الحقا  %حا%لو	  ملكيتهم  تثبت  	ل9  	لوثائق 
	ملعدH Dذ	  	لقو	نني %	ألنظمة  ما جنحو	 < [لك، من خال7   	�Nنا
%عد�  	لغائبني،  >مال«  %قانو(   ،e�	لطو	 >نظمة  %منها  	خلصو£، 

[لك.   	 %ما  	لسياسية،   L	�لالعتبا 	ألمن  شؤ%(   > 	لتدخل 
عامة  %	مللكية  لأل�	ضي  ملكيته   Uلفلسطي	 	لعر²  >ثبت  حالة   >%
< 	ملحاكم 	إلسر	ئيلية فإ( 	ستعاDN ملكيته عاDN ما تكو( مرهونة 
باعتبا�	L >خر{ عديدD، %منها hثباL "	لوال� 	حلسن" للد%لة على 
على حق  	إلwالية   Dبالسيطر 	سر	ئيل  hحتفظت  %قد  	ملثا7.  سبيل 
متلك  %عد�  >%سلو،   Lتفاقاh مبوجب  	ملنقولة)   
(غ 	لثابتة  	مللكية 
 ١٩٩٣ عا�  منذ   Lستمرh 	لفلسطينيني  	ألصليني  للسكا(  	مللكية 
 ،٢٠٠١ 7%< تشرين  %ح�  >يلو7 ١٩٩٣  %بني  هذ	.  يومنا  ح� 
�L 	سر	ئيل >كثر من ٢٤٠٠٠٠ N%من من 	أل�	ضي < 	ملناطق Nصا
	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧،٣٤ %يقد� 	ليو� �مل نسبة 	ال�	ضي 
�مل  من   ٪  ٨٠ بنحو  	سر	ئيل  عليها  تسيطر   %< �ִדا Nصا 	ل9 

	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧،٣٥ 

ٍذإلسٌخئخسـ خلمب٧ـ سŠُّطŠـ ذإلئطخ‰ـ ذإلهئخ&طخسـ
ضَّئـخ⁄إل�طخْ

 Lنتهاكاh% للفلسطينيني   
	ملص تقرير   �hنكا  sنعكاh بد	  لقد 
فيما nص  	لفلسطيU جليا  	لشعب  على  	ألخر{  	إلنسا(   uحقو
� 	جلماعي %	لفرN" < كل مناطق %>قضية فلسطني. فخال7 
مص
	خلمسة عقوN 	ملاضية شكل 	لالجئو( >كثر من ثالثة >�باo 	لشعب 
	لفلسطيU 	لذين هجر%	 من بيوִדم < 	ملناطق 	ل9 شكلت >كثر من 
�D من قبل Nملصا	ضي 	�٩٠٪ من >�	ضي فلسطني 	لتا�nية، %هي 	أل
	سر	ئيل لإلستعما7 	ليهوN" 	خلالص. %< نفس 	لوقت، فإ( ماليني 
	ليهوN من >ªا� �تلفة من 	لعا= هاجر%	 	 	سر	ئيل مقابل >قل من 
 Nيا�هم، 	 DNم بالعوH لذين �ح	لفلسطينيني 	لالجئني 	١٪ من 

%>قل من هذ� 	لنسبة ممن �ح Hم باستعاDN ملكيتهم 	لثابتة. 

	لتحو7 	لدميغـر	فـي: لقد مت 	لتحو7 	لدميغر	< < فلسطني بفعل 
�ضهم خال7 < من  	لفلسطينيني   
 ִדج	 	HاNفة  	لصهيونية  	خلطة 
 	 Nمتتالية لليهو L	فقت ֲדجر	ل9 تر	% Lأل�ما	حلر%1 %	 L	فتر
	لعا� ١٩٤٨  	لفلسطينيو( ح�  	لعر1  	لسكا(  فلسطني. %شكل 
حو	^ ١,٤ مليو( شخص N	خل %طنهم 	لتا�nي فلسطني. مقابل 
[لك، فإ( ªو ٤,٦ مليو( فلسطيU %	لذين يشكلو( حو	^ نصف 
(	سر	ئيل/فلسطني  فلسطني   ��خا يعيشو(   Uلفلسطي	 	لشعب 
بسبب   ٢٠٠٠ 	لعا�   >  (Dغز  oقطا% 	لغربية  	لضفة   ،١٩٤٨
خال7  	لفلسطينيو(  Hا  تعر·  	ل9   oإلقتال	%  
	لتهج  Lموجا

فتر	L تا�nهم 	حلديث. 

 ١٩٤٨ >عو	�  بني  فلسطني   >  
	لكب 	لدميغر	<  	لتحو7  مت  لقد 
	لسكا(  نسبة  Òhفضت   .�لوحد  ١٩٤٨ 	لعا�  ففي   ،١٩٦٧  –
	حلر1   Dفتر خال7  من   ٥/١ من  بأكثر  	لعر1  	لفلسطينيني 
%	أل�ماL 	ملتالحقة. %< �اية عا� ١٩٦٧، كانت نسبة 	لسكا( 
	لعر1 	لفلسطينيني خا�� حد%N فلسطني 	لتا�nية >ك© مبرتني من 

عدN 	لفلسطينيني < N	خل فلسطني 	النتد	بية (	لتا�nية).  
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لمحة تا�يخية

فلسطني  ��خل  �لفلسطينيني  Tعد��   Gتقدير� بيا3 ١,١-  �سم 
�خا�جها، ١٩٢٢-٢٠٠٠

	ملصد�: مقتبس من
Justin McCarthy, Palestine’s Population During the Ottoman and 

the British Mandate Periods.

www.palestineremembered.com/Acre/Palestine-Remembered/

Story559.html (	لزيا�D 	ألخ
D للموقع ٠٤,٠٣,٢٠٠٢)

جغر	فيا، فقد مت 	لتحو7 	لدميغر	< 	لكب
 < فلسطني < غالبيته < 
	ملناطق 	ل9 قامت عليها 	سر	ئيل < >%	سط >يا� من 	لعا� ١٩٤٨، 
	النتد	بية،  فلسطني  �	ضي < من   ٪٧٨ ªو  	ملناطق   �هذ %تشكل 
 Òhفا· نسبة 	لسكا( 	لعر1 	لفلسطينيني من 	 L	لتقدير	 
%تش
	أل�	ضي 	ل9 قامت عليها hسر	ئيل بنحو ٨٥٪ من نسبتهم ما قبل 
	لقر{   oبا�< حر1 عا� ١٩٤٨. باإلضافة 	 >( >كثر من ثالثة 
 LمرN قد  hسر	ئيل  مع  	Hدنة  خطو�  بني  %قعت  	ل9  	لفلسطينية 
	ملناطق  بعض  	إلسر	ئيلية. %<  	لعسكرية  	الحتال7   L	قو قبل  من 
قضا�  مثل  hسر	ئيل   	 بالكامل  ضمت  قد  كانت  	ل9  %	ألقضية 
يافا %	لرملة %بئر 	لسبع فال يوجد حاليا >" قرية فلسطينية قائمة. 
>ما بالنسبة 	 	لسكا( 	لعر1 	لفلسطينيني < 	أل�	ضي 	لفلسطينية 
	ملحتلة عا� ١٩٦٧ فقد 	Òفضت نسبتهم بنحو ثلث عدN 	لسكا( 

خال7 حر1 	لعا�  ١٩٦٧,٣٦  

يشكل 	لالجئو(، 	ليو�، ªو ثالثة >�باo 	لشعب 	لفلسطيU، %هذ	 
يشمل 	لالجئني 	لفلسطينيني خا�� حد%N فلسطني 	النتد	بية، %ªو 
نصف عدN 	لفلسطينيني 	ملوجوNين N	خل حد%N فلسطني 	لتا�nية 
(N	خل 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨، %	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� 

 .(١٩٦٧

 > 	لدميغر	فية  	لتركيبة   > 	لتحو7  مت  فقد  	ألخر{،  	لناحية  من 
 L	جرH	 بفعل   kل©يطا	 	النتد	1   Dفتر خال7  	النتد	بية  فلسطني 
 ،١٩٢٢-١٩٤٨ >عو	�  فبني  	ملتعاقبة.   D
	لكب 	جلماعية  	ليهوNية 
تضاعفت نسبة 	ليهوN < فلسطني بأكثر من ست مر	L، %مبعد7 منو 
٧٠ ٪ بسبب تلك 	Hجر	L. %قد 	ستغلت 	حلركة 	لصهيونية موجة 
�%با خاصة < مرحلة 	حلكم %< > Nليهو	ق ¯ L	�	إلعتد	هية %	لكر	
 	لنا�" %	حلر1 	لعاملية 	أل% من >جل تعزيز 	Hجر	L 	ليهوNية 	
فلسطني   	 �%با %< من  	للجو�   Ëطال  Nليهو	  Nعد  N	فز فلسطني، 
خال7 تلك 	لفترD. %بني >عو	� ١٩٣٣ % ١٩٣٦ على سبيل 	ملثا7، 
بلغت 	HجرD 	ليهوNية 	لسنوية 	 فلسطني بني ٣٠٠٠٠-٦٠٠٠٠ 

 �هذ  > 	ليهوNية   L	جرH	 �مل  %بلغت  	أل%�%بيني،   Nليهو	 من 
	ألعو	� ªو ٥٠٪ من عدN 	ليهوN "	لر�يني" 	ملهاجرين 	 فلسطني 
منذ بد	ية 	النتد	1 ح� 	لعا� ١٩٤٦. (تا�يخ 	لتقدير	L 	ل©يطانية 

	الخ
D للسكا( < فلسطني).٣٧ 

h( عملية hستيطا( 	ملهاجرين 	ليهوN < فلسطني كانت قد 	نتهكت 
	اللتز	ماL 	لد%لية بعد� hسكا( 	ملهاجرين %	لالجئني < 	ملناطق 	ل9 = 
تصل بعد 	 	الستقال7 بد%( مو	فقة 	لسكا( 	الصليني على [لك. 
	ال%�%بية  	لغربية  	لد7%   N%لعديد من حد	 فا(  نفسه،  	لوقت   >%
 .Nليهو	ملهاجرين 	بقيت مغلقة >ما�  Dملتحد	 Lلواليا	 باالضافة 	
سبيل  على   Dملتحد	  Lلواليا	  > 	لر>"   Lستطالعا	 كشفت  %قد 
 Nليهو	  Dضو( هجر�يعا 	لد%لة كانو	  	ملو	طنني <  >( معظم  	ملثا7 
�	كهم لالعما7 	لنا�ية ضد N	 لرغم من	على  Dملتحد	 Lلواليا	 	

�%با.٣٨ %	 > Nليهو	

%بلغت نسبة 	لنمو 	لسكاª kو ٧٠ ٪ خال7 	لعقد 	أل%7 من قيا� 
 �	سر	ئيل بسبب 	HجرD 	ليهوNية 	لكاسحة 	 	سر	ئيل، %على مد	
 �>كثر من Ìس عقوN من عمر 	سر	ئيل، بقيت 	HجرD  هي 	ملصد
 DجرH	 لعا� ٢٠٠٠، شكلت	 > ."Nليهو	 kلسكا	لنمو 	لرئيس < 	

ªو ٦٠ ٪ من �مل 	لزياDN 	لسكانية 	ليهوNية < 	سر	ئيل. 

رسم ب�اني ١,٢- ال�هود في فلسط�ن، الهجرة والعدد الكلي، 
١٩٢٢-٢٠٠٠

	ملصد�: 	ملعطياL مقتبسة من
Justin McCarthy, The Population of Palestine, Population History 

and Statistics of the Late Ottoman Period and the Mandate. 

New York: Columbia University Press and Institute for Palestine 

Studies, 1990; A Survey of Palestine, Vol. I, and Supplement; 

and, Israel Central Bureau of Statistics, 2001. Statistical Abstract 

of Israel, No. 52.

	ل9  	لفلسطينية  	أل�	ضي   >  kلسكا	 	لتحو7  جل  حد�  لقد 
>عو	� ١٩٤٨  بني   Nليهو	  Nتضاعف عد  ]	 	سر	ئيل،  عليها  قامت 
 Dفتر > Nليهو	 Nكذلك فقد تضاعف عد% ،L	و ٦ مرª ٢٠٠٠ %
	إلنتد	1 	ل©يطاk على فلسطني 	ملمتدD بني ١٩٢٢ % ١٩٤٨ بنحو 
٦ مر	L. باالضافة 	 [لك، فا( نسبة 	ليهوN < 	لقدs 	لشرقية 
	ملحتلة < 	لعا� ١٩٦٧ 	�تفعت من صفر < 	لعا� ١٩٦٧، 	 ªو 

نصف عدN 	لسكا( بفعل 	الستيطا(.  

	لتحو7 < 	أل�	ضي: لقد حدثت عملية 	لتحو7 < 	لسيطرD على 
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

 oبفعل نز Nليهو	لعر1 %	لثابتة < فلسطني بني 	مللكية 	ضي %	�	أل
	لعا� ١٩٤٨ >ساسا.  	لنابعة من حر1  �D 	ال�	ضي Nمللكية %مصا	
فقد شكلت نسبة 	متال« 	أل�	ضي لصاÎ 	ليهوN عن طريق 	لشر	� 
%بني   %ملكيتها،  	ملحّولة  	أل�	ضي  �مل  من   D
صغ مئوية  نسبة 
	ألعو	� ١٩٢٢ % ١٩٤٨، Òhفضت نسبة متلك 	أل�	ضي 	لفلسطينية 
بشكل طفيف (¯و	^ ٤٪) ضمن حد%N فلسطني 	النتد	بية %[لك 
 	 باألضافة  غائبني،٣٩  متملكني  قبل  من  	أل�	ضي  بيع  طريق  عن 
 Nلعد 	ملا^   sإلفال	 بسبب  	أل�	ضي  من   D
مساحاL صغ فقد	( 
>قو{  >ية حا7، ظل  	أل�	ضي على  فقد	(   
تأث  )	 	لفالحني.  من 
من خسا�D مساحاL 	أل�	ضي 	ملاNية خال7 هذ� 	لفترD. < 	لعا� 
١٩٣١، على سبيل 	ملثا7، >صبح �بع عدN 	لفالحني 	ملحليني بد%( 
�	ضي، %باتو	 يعملو( بصو�D مو�ية < >�	ضي ميلكها 	لغ
. %بعد <
عشرD سنو	L من هذ	 	لتا�يخ، >صبحت 	لعائلة 	لعربية 	لفلسطينية 
	لّريفية 	ملتوسطة متلك >قل من نصف 	أل�	ضي 	لّز�	عية 	ملطلوبة من 
 Nلوجو	و ٧٠ قرية فلسطينية عن ª "ختفتh" جل عيشهم.٤٠ كما<

خال7 فترD 	إلنتد	1 	ل©يطاk < فلسطني.٤١

Òhفضت نسبة 	ال�	ضي 	لتابعة للسكا( 	لفلسطينيني 	الصليني بني 
 .٪٧٠ من  بأكثر  فلسطني   >  Lخلمسينيا	 %>%	ئل   ١٩٤٨ عا� 
ضمن  �	ضيهم <  > بقو	  	لذين  للفلسطينيني  	لتابعة  %	أل�	ضي 
بني   ٪٥٠ من  بأكثر  	Òفضت  hسر	ئيل  عليها  قامت  	ل9  	ملناطق 
>عو	� ١٩٤٨ % ٢٠٠٠.  %من 	جلدير بالذكر >( 	أل�	ضي 	لتابعة 
للفلسطينيني كانت قد Òhفضت بشكل حاN بعد حر1 عا� ١٩٦٧ 
%	حتال7 	لضفة 	لغربية مبا فيها 	لقدs %قطاo غزD. لقد Òhفضت 
	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي  للفلسطينيني <  	لتابعة  	أل�	ضي  نسبة 
 L�عا� ١٩٦٧ بنحو ١٥٪. %بني >عو	� ١٩٦٧ % ٢٠٠٠، >شا
 >( Òhفا· 	أل�	ضي 	لتابعة للفلسطينيني قد %صلت 	 L	لتقدير	

 .٪٦٥ 	

فلسطني  مساحة  من  للفلسطينيني  	لتابعة  	ال�	ضي  نسبة  %صلت 
 ،٪٩٠ من  >كثر   	  kل©يطا	 	النتد	1   Dفتر >%	ئل   > 	لتا�nية 
	لتابعة  	ال�	ضي  نسبة   )	  ]	 جد	،  قامتة   D�	لصو فتبد%  	ليو�،  >ما 
 ٪١٠  	 تصل  	لتا�nية  فلسطني  �	ضي < �مل  من  للفلسطينيني 

(بضمن [لك 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧). 

من  	لفلسطينية  	أل�	ضي  على  %	الستيال�  hمتال«  منط   )< ال شك 
قبل 	ليهوN ”تكمل“ صو�D  فقد	( 	أل�	ضي 	لفلسطينية %تعكس 
	حلركة  hتبعتها  	ل9   	أل% 	لوسائل  كانت  فقد  	ملختلفة،  جو	نبها 
 Nإلستيطا( لليهو	ضي < فلسطني لتمكني 	�	لصهيونية المتال« 	أل
	ال�	ضي  شر	�  طريق  عن  متت  قد  كانت  فلسطني   > 	ملهاجرين 
< 	لغالب، %كا( جل نشا� 	لصهيونية < هذ	 	ملجا7 مرّكز	  بيد 
	لوكالة 	ليهوNية %	لصند%u 	لقومي 	ليهوN"٤٢ 	لذ" >سس خصيصا 
من >جل هذ	 	لغر·. %قد 	شتر{ 	لصند%u 	لقومي 	ليهوN" >غلبية 
	أل�	ضي 	ليهوNية خال7 تلك 	لفترD. %قد �	LN مساحة 	ال�	ضي 
	لتابعة لليهوN خال7 فترD 	النتد	1 بنسبة ضئيلة نسبيا ملجمل مساحة 
فلسطني 	النتد	بية. < 	لعا� ١٩٢٢، 	متلك 	ليهوª Nو ٢,٥ ٪ من 

مساحة فلسطني 	لكلية، < 	لعا� ١٩٤٥ %صلت 	مللكية 	ليهوNية < 
	ال�	ضي 	 ªو ٦ ٪ من 	ملساحة 	لكلية. 

 Nعد  N	�  ،DN%د¥ 	ال�	ضي  على  	ليهوNية  	مللكية  بقيت  %فيما 
متلك  >جل  من  فلسطني   > 	لفاعلة  	لصهيونية   �	الستعما  Lعياw
 o%ملشر	 j1 مبا يليق %طمو	إلنتد	 Dلفلسطينية خال7 فتر	ضي 	�	أل
لال�	ضي  	جلغر	<  	لتو	صل  شكل   ،١٩٤٨ 	لعا�   >  .kلصهيو	
	لرئيس“  	الستر	تيجي  ”	لعمق  فيها   Lملستوطنا	 %تركيز  	ليهوNية 
للد%لة 	ليهوNية 	لناشئة.٤٣ باالضافة 	 [لك، فقد متّتعت 	ال�	ضي 
من  عالية  بنسبة   DNملتعد	 	لصهيونية  	ليهوNية   Lللجمعيا 	لتابعة 
بلغت  	لصهيونية  �	ضي <  )< من  %بالرغم  فلسطني.   > 	خلصوبة 
فلسطني  مساحة  من   ٪٧ ªو   kل©يطا	 	النتد	1  عهد  �اية   >
	لكلية، 	ال 	( 	�	ضيهم شكلت ١٢٪ من مساحة 	ال�	ضي 	لز�	عية 
 Nليهو	 فإ(  	لفلسطينيني  	لعر1  	لسكا(  %¹ال3  فلسطني.٤٤   >
عيش  >جل  من  مطلو1  هو  ما  	ال�	ضي  من  hمتلكو	  فلسطني   >

 ٤٥.Nليهو	لفالحني 	

	مللكية   %	 	ليهوNية   Dللسيطر Ïضع  	ل9  	ال�	ضي  تضاعفت  لقد 
 L	لوقت بأكثر من عشر مر	ية بشكل تصاعد" ملحو¸ مع Nليهو	
 Lخلمسينيا	 >%	سط   >%  .Lخلمسينيا	 %>%	ئل   ١٩٤٨ >عو	�  بني 
مساحة  من   ٪٧٠ ªو   	  ٪٧ من  	ليهوNية  	مللكية  نسبة   LN	�
عليها  قامت  	ل9  	ملناطق  N	خل   > 	ما  	لكلية.  	لتا�nية  فلسطني 
من   LN	� 	ال�	ضي  على   Dلسيطر	متال«/h نسبة  فإ(  ”hسر	ئيل“، 
 DNلزيا	 ١١ ٪ قبل حر1 عا� ١٩٤٨ 	 >كثر من ٩٠٪. %تنبع 
�D ملكية >�	ضي Nمصا% oنز 	ملث
D < ملكية 	ال�	ضي 	ليهوNية 	

	لفلسطينيني. 

 ١٩٦٧ 	لعا�   > 	ال�	ضي  ملكية   > 	آلخر  	لتحو7  حد�  %قد 
 ،Dغز oقطا% sلقد	 فيها  	لغربية مبا  للضفة  	سر	ئيل  جر	� hحتال7 
	لد%لة“  �	ضي <”% 	لالجئني  ألمال«  	لفو�ية   D�Nملصا	  LNّ< %قد 
 ٧٥ ٪ من 	 Nليهو	ل9 يسيطر عليها 	ضي 	��تفاo نسبة 	ألh 	
مساحة فلسطني 	لكلية، %ªو ١٥ ٪ من مساحة 	أل�	ضي 	ملحتلة 
	مللكية   )<  	 	لعا� ٢٠٠٠   > L	لتقدير	  L�%>شا عا� ١٩٦٧. 

	ليهوNية من مساحة فلسطني 	لتا�nية بلغت ªو ٨٥ ٪. 

 oإلقتال	% 
%بشكل عا�، %بعد >كثر من نصف قر( من عمر 	لتهج
	لفلسطيU، فإ( ªو ثالثة >�باo 	لشعب 	لفلسطيU حتو7 	 الجئني 
%مهجرين < 	لد	خل، ªو نصفهم يتو	جد%( خا�� حد%N فلسطني 
	لتا�nية. %فيما hمتلك 	لفلسطينيو( ªو ٩٣٪ من 	ال�	ضي < 	لعا� 
�D 	ال�	ضي %جتريد 	مللكية Nمن مصا Nسة عقوÌ }N< ١٩٤٨، فقد
  hمتالكهم 	ليو� >قل من ١٠٪ من مساحة %طنهم، باإلضافة 		
�ִדا Nل9 متت مصا	ملنقولة %	  Lملمتلكا	ملتاجر %	% Lلبيو	  D�Nمصا
لإلستعما7 	ليهوN" 	حلصر". %يشكل 	لالجئو( 	لفلسطينيو( 	ليو� 

 .	�%	حدD من >ضخم قضايا 	للجو� < 	لعا= %>%سعها 	نتشا
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لمحة تا�يخية

مالحظاG جد�* �قم ١,١: 
	لالجئو( 	لفلسطينيو( عا� ١٩٤٨

United Nations Economic Survey Mission for the Middle East. Final Report of the United Nations Survey Mission for the Middle East (Part 
I). UN Doc. A/AC.25/6. 

مت حتض
 	لتقدير	L بنا�	 على تقدير	L 	لسكا( < 	لقر{ %	لطو	ئف < تا�يخ ٣١ كانو( >%7 ١٩٤٦. %تشمل هذ� 	ملعطياª Lو ٢٨٠٠٠٠ الجئ < فلسطني 	لعربية 
(UNRPR)؛ %ªو ٧٠٠٠ < مصر؛ ١٩٠٠٠٠ < غزD (بيا( جلنة 	الصدقا� 	المريكيني للغو�  AFSC حو7 	لالجئني، ٣٠ >يلو7 ١٩٤٩ %	ل9 مت 	حلصو7 عليها 
 Report of the Technical Committee on >) )N�< ٢٦ تشرين 	%7 ١٩٤٩)؛ ªو ٤٠٠٠ < 	لعر	UNRPR) u < ٣٠ >يلو7 (١٩٤٩؛ %ªو ٧٠٠٠٠ < 	أل
 L	على تقدير 	Nعتماh “D�Refugees of the Conciliation Commission for Palestine, 20 August 1949). باالضافة 	 ١٠٠٠٠٠ < لبنا( كتقدير	L ”حذ

 .(١٩٤٩ 1X UNRPR  ،١) ،يا�UNRPR < ١ 1X ١٩٤٩. %ªو ٧٥٠٠٠ < سو

Janet L. Abu-Lughod, “The Demographic Transformation of Palestine, in Ibrahim Abu-Lughod (ed), The Transformation of Palestine. 
Evanston, IL: Northwestern University Press, 1971. 

< حالة = vصل ִדج
 للفلسطينيني < 	لعا� ١٩٤٨، فا( ªو ٤٩٤٠٠٠ لغاية ٥٠٨٠٠٠ فلسطيU كانو	 من شأ�م >( يسكنو	 	ملناطق 	لفلسطينية N	خل خطو� 	Hدنة 
%	ل9 تسيطر عليها 	لد%7 	لعربية (	لضفة 	لغربية %قطاo غزD)، فيما كا( ªو ٨٩٠٠٠٠ لغاية ٩٠٤٠٠٠ سيسكنو( < 	ملناطق 	لفلسطينية 	ل9 قامت عليها 	سر	ئيل. 
%مبوجب 	إلحصا� 	لسكاk 	السر	ئيلي < تشرين ثاk ١٩٤٨ فقد كا( ªو ١٢٠٠٠٠ 	 ١٣٠٠٠٠ ”غ
 يهوN > “"N	خل hسر	ئيل، مبا يشمل ªو ٦٦٠٠٠ بد%". 
 %هو ما يعª )< Uو ٦٠٠٠٠ 	 ٦٤٠٠٠ فلسطيU فقط مت تعد	Nهم بالفعل. %هو ما يد7 على >( �مل 	ملهجرين %	لالجئني 	لفلسطينيني يتر	%j بني ٧٧٠٠٠٠ 	

 .٧٨٠٠٠٠
 DNلعو	خلمسني للنكبة، لند(: مركز 	لذكر{ 	ئيلي ١٩٤٨ < 	السر	لغز% 	هلها >ثنا� < Nحتلت %طر	ل9 	ملد( 	لقر{ %	لنكبة ١٩٤٨، سجل 	سلما( >بو ستة، سجل 

.١٩٩٨ ،Uلفلسطي	
 Village) > DN�%تشمل 	ملعطياL 	لو	�DN < 	ملصد� >عال� >عد	N 	لفلسطينيني من ªو ٥٣١ من 	لتجمعاL 	لسكانية 	لفلسطينية 	ملهجرD (مدينة، قرية، خربة، قبيلة) 	لو	
 Nنة مع عد�	لبالغة ªو ٣,٨٪ مقا 	لطبيعية   DNلزيا	 hعتماN	 على نسبة  للعا� ١٩٤٨  	ل©يطاk، %عّدلت >عد	Nها  	إلنتد	1  	ملعدD من قبل حكومة    (Statistics 1944

� 	السر	ئيلية %	ألخر{.  %قّد�L >عد	N 	لسكا( < قضا� بئر 	لسبع على يد عا�3 	لعا�3، قانو( 	لبد% Nملصا	من  Nئيل %فق عد	سر	خل 	N > لباقني	لفلسطينيني 	
 S.W. Dajani, “The Enumeration of the Beer Sheba Bedouins in May 1946,” Population Studies, Vol. 1, 	حلمائلي، 	لقدs، ١٩٣٣. باالضافة 	
 >عد	N 	لالجئني 	 )UNRWAلد%لية (	لغو� 	كالة % Lسجال > DN�No. 3, 1947,. عدN 	لالجئني 	الwا^ هو ٨٠٤٧٦٧. %لكن، 	[	 	ضفنا 	عد	N 	لقر{ 	الضافية 	لو	

�	ضيها 	 	سر	ئيل < 	لعا� ١٩٤٨ 	ال 	( بيوִדا 	 D�Nل9 مت مصا	لقر{ 	لوكالة كل من 	 Lسجال > DN�فا( 	لعدN 	لكلي يصبح ٩٣٥٥٧٣. %تشمل 	لقر{ 	الضافية 	لو	
(مسطح 	لبنا�) ال يز	7 < مناطق 	لضفة 	لغربية %قطاo غزD؛ 	لتجمعاL >% 	أل�	ضي 	ليهوNية 	ل9 	عتاN عدN من 	لفلسطينيني 	لسكن فيها ¯كم ظر%3 عملهم فيها؛  

	لقر{ 	لفلسطينية 	ل9 ال �	لت < 	سر	ئيل 	ال 	( عدN من سكا�ا 	صبحو	 الجئني؛ باالضافة 	 	لقر{ %	ملو	قع 	ل9 كانت تتبع >% متتد 	 قر{ >خر{. 
%قد� مكتب 	خلا�جية 	ل©يطانية >عد	N 	لالجئني 	لفلسطينيني بنحو ٨١٠٠٠٠ < شبا� ١٩٤٩، %بعدها قا� ”بتعديل“ 	ألعد	N < >يلو7 ١٩٤٩ 	 ٦٠٠٠٠٠. (قسم 
	ال¯ا� 	لتابع ملكتب 	خلا�جية) %	 ٧٦٠٠٠٠ (	ملكتب 	لتقU/	لفU للجنة 	لتوفيق 	لد%لية حو7 فلسطني UNCCP). %قد hعت© مكتب 	خلا�جية 	ل©يطانية >عد	N 	لالجئني 
	ل9 طرحتها 	جلهاL 	السر	ئيلية على >�ا منخفضة، بسبب عد� >خذها بعني 	العتبا� 	لزياDN 	لطبيعية 	لسكانية منذ ٣١ كانو( >%7 ١٩٤٧ %عد� 	شتماHا ألعد	N 	ملهجرين 
	لبد% 	لذين >صبحو	 جز�	 من 	لالجئني. باالضافة 	 [لك، فا( مكتب 	خلا�جية 	ل©يطانية = يو	فق %	لتأكيد 	السر	ئيلي على 	( >عد	N سكا( 	النتد	1 	ل©يطاk ¹صو£ 

 .(�	لسكا( 	لفلسطينيني 	لعر1 هو مبالغ فيه %>نه يتوجب خفضه بنسبة ٦٪ (>نظر >Nنا
PRO FO371-75436 E10083/1821/31, Foreign Office to UK Delegation to the United Nations (New York), 2 September 1949, in Benny 
Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem 1947-1949. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

قد�L 	لوالياL 	ملتحدD 	ألمريكية 	عد	N 	لالجئني 	لفلسطينيني 	الwالية بنحو ٨٧٥٠٠٠ < 	لعا� ١٩٥٣. �	جع: 
“The Problem of Arab Refugees from Palestine”, US Government Report of the Subcommittee on the Near East and Africa, 24 July 1953, 
in Elia Zureik, Palestinian Refugees and the Peace Process. A Final Status Issues Paper. Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 
1996. 

 	الختالفاL بني 	العد	N 	الwالية "لغ
 	ليهوN" < 	ملناطق 	 L	لتقدير	 Nلعا� ١٩٤٩.  %تعو	لفلسطينيني بنحو ٥٣٠٠٠٠ < 	لالجئني 	 N	ئيل >عد	سر	 L�%قد قد
	لفلسطينية 	ل9 قامت عليها 	سر	ئيل < �اية 	لعا� ١٩٤٧ (كاشتقاu من ٦٪ 	عتماN	 على 	( 	الحصا� 	لسكاk 	النتد	² ¹صو£ 	لسكا( 	لفلسطينيني 	لعر1 كا( مبالغا 
فيه) %>عد	N 	لفلسطينيني 	لذين بقو	 < 	سر	ئيل بعد حر1 ١٩٤٨. %ال تشمل هذ� 	لتقدير	L >عد	N 	لالجئني 	لذين "تسللو	 	 N%لة 	سر	ئيل" (>" عاN%	 بصو�D تلقائية) 

 .١٩٤٨ kخل- منذ تشرين ثا	لد	كمهجرين <   	بالرغم من >�م بقو -
ISA FM2444/19, Dr. H. Meyuzam, to Asher Goren, the Political Department of the Foreign Ministry, 2 June 1949. 

%لكن %< �سالة شخصية  ملدير عا� %�	�D 	خلا�جية 	السر	ئيلية < [لك 	لوقت %%لتر 	يتا(، فقد الحظ 	( >عد	N 	لتسجيالL < %كالة 	لغو� 	لد%لية (UNRWA) هي 
>على من 	لتقدير	L 	السر	ئيلية %كانت شديدD 	لدقة %>( ”	لعدN 	حلقيقي يقتر1 من ٨٠٠٠٠٠“.  

CZA A340/24, Etyan to Daniel Sirkis (Hatzofe), 10 November 1950. 

 ،	
%%فق 	ملسؤ%لني 	السر	ئيليني، ”	[	 >صبح 	لناs... معتاN%( على 	ألعد	N 	لكب
D [لالجئني] %	لتزمنا ª]ن[ عمليا باملو	فقة على عوDN 	لالجئني، سنجد [لك >مر	 عس
%حني نو	جه حشوN 	ملطالبني %	ملدعني، من >جل 	قناo 	لعا= بأ( ليس كل هؤال� قد سكنو	 سابقا < 	أل�	ضي 	السر	ئيلية سابقا... فانه، %< >" حد�، مرغو1 < تقليل 

	ألعد	h% ...Nال.“
ISA FM 2564/22, Arthur Lourie to (Director General of the Israeli Foreign Ministry) Eytan. Citations from Benny Morris, The Birth of the 
Palestinian Refugee Problem 1947-1949. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

  ١٩٦٧ Mلعا� V %لالجئو% �لفلسطينيو�
United Nations, Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 
East, Official Records of the General Assembly, Twenty-second Session, Supplement No. 13, 1 July 1966 – 30 June 1967 (A/6713). New 
York: United Nations, 1967. 

تقد� >عد	N 	لفلسطينيني 	لذين هجر%	 من 	ملناطق 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ على يد 	سر	ئيل خال7 حزير	( %بعد� بنحو ٥٥٠٠٠٠. %هو يشمل ªو ٢٠٠٠٠٠ 
� سو�ية Nو ١١٠٠٠٠ مهجر %فق مصاª ؛)N�مهجر (٩٥٠٠٠ منهم هم من 	لالجئني 	ملسجلني لد{ %كالة 	ال%نر%	) %	لذين هجر%	 من 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة 	 	ال
� 	سر	ئيلية (ªو ١٧٠٠٠ منهم كانو	 الجئني مسجلني لد{ %كالة 	ال%نر%	 	لد%لية)  %	لذين هجر%	 	 	ملنطقة 	جلنوبية 	لشرقية من Nليس >كثر من ٨٥٠٠٠ %فق مصا%
�عا؛ %ªو ٥٥٠٠٠ مهجر (منهم ªو ٥٠٠٠ الجئ مسجل لد{ %كالة 	ال%نر%	 	لد%لية < منطقة قطاo غزD) ممن ع©%	 قناD 	لسويس N% مشقN يا خاصة مناطق�سو

ع© قطاo غزD >% عن طريق سينا� 	 مصر. 
Janet L. Abu-Lughod, “The Demographic Transformation of Palestine”, in Ibrahim Abu-Lughod (ed), The Transformation of Palestine. 
Evanston, IL: Northwestern University Press, 1971. 

	لقدs). %مبوجب  (مبا يشمل   Uفلسطي بنحو ١٤٠٠٠٠٠  	ملحتلة عا� ١٩٦٧  	لفلسطينية  	ملناطق  يعيشو( <  	لذين  	لفلسطينيني   N	عد<  L�< حزير	( ١٩٦٧، قد
 N	عد	 L	فا( تقدير Lملعطيا	 �	لتقدير	L 	السر	ئيلية غ
 	لر�ية فا( 	عد	N 	لفلسطينيني < هذ� 	ملناطق < 1X من 	لعا� نفسه بلغت ªو ٩٥٠٠٠٠ شخص. %مبوجب هذ

 .Dغز oو ٥٠٠٠٠ من قطاª% لغربية	لضفة 	و ٤٠٠٠٠٠ من ª لعا� ١٩٦٧ بلغت	لفلسطينيني < 	لالجئني 	

Tayseer Amro (1995), “Displaced Persons: Categories and Numbers Used by the Palestinian Delegation [to the Quadripartite Committee”], 
Article 74, No. 14. Jerusalem: BADIL/Alternative Information Center for Palestinian Residency and Refugee Rights. 

	قامتهم (تصا�يح) 	% 	ملبعدين، 	أل�%	�،  	العد	N 	ملقد�D لالجئني 	لفلسطينيني < 	لعا� ١٩٦٧ %	ل9 تبلغ ٣١١٥٠٠ ال تشمل 	ألشخا£ 	لذين فقد%	 جنسيتهم >% 
%	السال3. 

George F. Kossaifi, The Palestinian Refugees and the Right of Return. Information Paper Number 7. Washington, DC: The Center for Policy 
Analysis on Palestine, 1996. 

ªو ٢٣٥٠٠٠ من 	لفلسطينيني كانو	 قد هجر%	 للمرD 	ال% من Nيا�هم < 	لعا� ١٩٦٧، %يشمل هذ	 	لعدª Nو ١٤٨٠٠٠ الجئ من 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة %ªو 
٨٧٠٠٠ الجئ من قطاo غزD 	ملحتل. 

Abdel Tayseer Jaber (1996), The Situation of Palestinian Refugees in Jordan. Amman: Jordan. Mimeographed, in Elia Zureik, Palestinian 
Refugees and the Peace Process. A Final Status Issues Paper. Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1996. 

قد�L 	أل�N( 	عد	N 	لالجئني 	لفلسطينيني 	لذين هجر%	 من 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة 	 	أل�N( بنحو ١٨٨٥٠٠، كما قد�L >عد	N 	لالجئني 	لفلسطينيني 	لذين هجر%	 
للمرD 	أل% خال7 حر1 عا� ١٩٦٧ بنحو ٢٠٠٠٠٠. 

قد� 	لباحث 	السر	ئيلي موشيه hفر	L (١٩٩٣) >عد	N 	لالجئني 	ملهجرين للمرD 	أل% خال7 حر1 ١٩٦٧ بنحو ١٤٠٠٠٠. �	جع: 
Moshe Efrat,  Palestinian Displaced Population from the West Bank and the Gaza Strip to the East Bank of Jordan. Tel Aviv: Israeli 
International Institute for Applied Economic Policy Review. October 28, 1993, in George F. Kossaifi, The Palestinian Refugees and the 
Right of Return. Information Paper Number 7. Washington, DC: The Center for Policy Analysis on Palestine, 1996.

مالحظاG جد�* �قم ١,٢ 
�D على يد 	سر	ئيل بعد حر1  ١٩٤٨ فو�	 على معطياL 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	خلاصة %	لعامة 	ململوكة %	ملستعملة قبل حر1 Nملصا	لفلسطينية 	ضي 	�تعتمد تقدير	L 	أل
 L	تقدير uشتقا	ملمكن 	ملنطقة. %من 	 �عا� ١٩٤٨. %تشمل هذ� 	ملعطياL 	أل�	ضي < منطقة 	لنقب %قضا� بئر 	لسبع 	جلنو² 	ملمتلكة على يد 	لبد% 	لفلسطينيني < هذ
�D < فترD ١٩٤٨-١٩٦٧ فمشتقة Nملصا	ضي 	�مشاֲדة من ملكية 	أل�	ضي 	ليهوNية باالضافة 	 تصنيف 	ال�	ضي ”كأ�	ضي N%لة“ < عهد 	النتد	1.  >ما تقدير	L 	ال
من �مل فقد	( 	ال�	ضي خال7 هذ� 	لفترD من �مل 	ال�	ضي 	ململوكة من قبل 	لفلسطينيني 	لذين بقو	 ضمن 	ملناطق 	لفلسطينية 	ل9 قامت عليها 	سر	ئيل < 	لعا� ١٩٤٨. 
�D 	أل�	ضي Nمصا L	لد%لة. تقدير	ضي 	��	ضي ”	لغائبني“ %>< D�Nلفلسطينية < حر1 ١٩٦٧ فمشتقة من مصا	ضي 	��D 	ال�	ضي 	ل9 تبعت 	حتال7 	الNمصا L	تقدير
 ��D 	أل�	ضي %	أل�	ضي 	ملسيطر عليها من قبل 	جليش 	السر	ئيلي < 	ملناطق 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧، كما تشمل هذN١٩٦٧-٢٠٠٢ مشتقة من مصا �	بني >عو

�D 	أل�	ضي 	لفلسطينية للفلسطينيني < N	خل 	سر	ئيل بني ١٩٦٧-٢٠٠٢. Nمصا L	لتقدير	
Village Statistics 1945, A Classification of Land and Area Ownership in Palestine, in Salman Abu Sitta, The End of the Palestinian-Israeli 
Conflict. From Refugees to Citizens at Home. London: The Palestine Land Society and The Palestinian Return Centre, 2001. 

�L 	سر	ئيل مبا �مله ١٧١٧٨٠٠٠ N%من من 	�	ضي 	لالجئني. %هذ	 يشمل مساحاL 	ال�	ضي 	لو	سعة < قضا� بئر 	لسبع 	جلنو² %	لذين كانو	 متملكني %فق Nصا
	لقانو( 	لعشائر" 	لعر< على يد 	لبد% < فلسطني. %يشمل هذ	 	لقضا� بشكل 	wا^ ªو ١٢٠٠٠ كم مربع >% ªو ٦٠ ٪ من مساحة 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨ 	الwالية 

�L 	سر	ئيل ªو ٧٦ ٪ من >�	ضي 	لفلسطينيني 	ملو	طنني < 	سر	ئيل >% ما يعا7N ١٤٦٥٠٠٠ N%من. Nلعا� ١٩٤٨. لقد صا	 >
Salman Abu Sitta, The End of the Palestinian-Israeli Conflict. From Refugees to Citizens at Home. London: The Palestine Land Society and 
The Palestinian Return Centre, 2001. 

�ª Dو ١٧١٧٨٠٠٠ N%من بصو� D	wالية من >�	ضي 	لالجئني 	لفلسطينيني. %هذ	 يشمل 	أل�	ضي 	ملبّينة < 	حصائياL 	لقر{ < منطقة بئر 	لسبع Nئيل مبصا	سرh قامت
 Nل9 حتد	ألخر{ %	لوثائق 	ئط %	خلر	من  Nضي عن طريق عد	�	جلنوبية %	لذ" متتلك فيه 	أل�	ضي بصو�D عشائرية-عرفية من قبل 	لبد% >بنا� 	ملنطقة. %حتدN ملكية هذ� 	أل
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 �تو	جد 	لبد% < فلسطني. %تشكل 	ملنطقة عموما ªو ١٢٠٠٠٠٠٠ N%من >% ما يقا�1 ٦٠ ٪ من 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ل9 سيطرL عليها 	سر	ئيل < 	لعا� ١٩٤٨. %تقد
 ١٩٤٨-٢٠٠١ Dنه بني فتر	جلدير بالذكر 	من. %من %N بنحو ١٤٦٥٠٠٠ (D�Nملصا	لعا� ١٩٤٨ (قبل 	ملنطقة < 	لباقني < 	لبد% 	ململوكة من قبل 	ضي 	�حجم مساحة 	أل

�ª Dو ٧٦ ٪ من >�	ضي 	لفلسطينيني 	لذين vملو( 	جلنسية 	السر	ئيلية >% ما يعاª 7Nو ١١١٣٠٠٠. Nئيلية مبصا	السر	 Lلسلطا	قامت 
Sami Hadawi,  Palestinian Rights and Losses in 1948. London: Saqi Books, 1988. 

�D < 	لعا� ١٩٤٨ ªو ٧٧ قرية حد%Nية %	ل9 بقيت مسطحاL بنا�ها ضمن حد%N 	لسيطرD 	لعربية (	لضفة 	لغربية %قطاo غزD) %لكنها Nملصا	لفلسطينية 	ضي 	�تشمل 	ال
ملكت ªو ١٢٥٥ كم مربع ضمن 	لسيطرD 	السر	ئيلية %	ل9 كا( من 	الستحالة 	لوصو7 	ليها. باالضافة 	 ثال� قر{ %	ل9 تقع ضمن 	أل�	ضي ”غ
 	ملسيطر عليها“ 
%منها ªو ١٨ كم مربع من 	�	ضيها تقع ضمن حد%N 	لسيطرD 	السر	ئيلية.  %قد قد�L جلنة 	ألمم 	ملتحدD 	خلاصة حو7 فلسطني (UNSCOP) >( ملكية 	أل�	ضي 

	لفلسطينية < فلسطني < 	لعا� ١٩٤٧ بلغت ٢٢٣٧٤٥٤٧ N%من. 
Progress Report of the United Nations Conciliation Commission for Palestine (UNCCP). UN Doc. A/1985, 20 November 1951. 

%فق عملية 	لتعريف 	لعاملي %	ل9 مت 	�ا�� < 	لعا� ١٩٥١ من قبل جلنة 	ألمم 	ملتحدD للتوفيق حو7 فلسطني (UNCCP) فا( ªو ١٦٣٢٤٠٠٠ N%من من 	أل�	ضي 
 Nل9 تعو	مللكية 	 Lو ٤٣٥٠٠٠ من سجالª UNCCP للتوفيق حو7 فلسطني Dملتحد	ألمم 	شيف جلنة �	لفلسطينية كانت مملوكة من قبل فلسطينيني عر1. %يشمل >

لنحو ١٥٠٠٠٠٠ الجئ. 
Avraham Granot, Agrarian Reform and the Record of Israel. London: Eyre & Spottiewoode, 1956.

< �اية 	لعا� ١٩٤٧، بلغت ملكية 	ليهوª Nو ١٧٣٤٠٠٠ N%من من >�	ضي فلسطني 	النتد	بية. %تشمل هذ� 	ألعد	ª Nو ٤٣٥٠٠٠ N%من متلكها شركة تطوير >�	ضي 
فلسطني (PICA) ، % ٩٣٣٠٠٠ مملوكة من قبل 	لصند%u 	لقومي 	ليهوN" (	لك
( كاييمت ليسر	ئيل-JNF). %ªو ٣٦٦٠٠٠ N%من مملوكة بشكل شخصي. %قد 

  .Nليهو	كانت قد سجلت كأمال« خاصة للفالحني  (PICA) ئيل	سر	ضي 	�الحظ غر	نوL >( قسما كب
	 من 	أل�	ضي 	ل9 متلكها شركة تطوير >
A Survey of Palestine. Vol. 1, Washington DC: Institute for Palestine studies. 

مت حتض
 هذ	 	ملسح < كانو( 	%7 ١٩٤٥ %كانو( 	لثاk ١٩٤٦، من >جل جلنة 	لتحقيق 	ألجنلو >مريكية. 
< �اية 	لعا� ١٩٤٥، فقد مت تقدير ملكية 	ليهوN من 	أل�	ضي بنحو ١٥٨٨٣٦٥ N%من من 	أل�	ضي. %< �اية 	لعا� ١٩٤٦ مت تقدير ملكياL 	ليهوN من 	أل�	ضي بنحو  

١٦٢٤٠٠٠ N%من. 
A Survey of Palestine. Vol. 1, Washington DC: Institute for Palestine studies. 

مت حتض
 هذ	 	ملسح < كانو( 	%7 ١٩٤٥ %كانو( 	لثاk ١٩٤٦، من >جل جلنة 	لتحقيق 	ألجنلو >مريكية. 
مت تقدير 	أل�	ضي 	ملعرفة كأ�	ضي N%لة < فترD 	النتد	1 	ل©يطاk على فلسطني بنحو ١٥٦٠٠٠٠ N%من. %< �اية 	لعا� ١٩٤٦، بلغ �مل مساحة >�	ضي 	لد%لة 	ل9 
تتبع حلكومة 	النتد	1 بنحو ١٧٠٠٠٠٠ N%من. %يبد% >( �مل مساحة >�	ضي 	لد%لة كا( س
تفع لو >خذنا بعني 	العتبا� 	أل�	ضي 	ملشاo (	مللكية 	جلماعية لأل�	ضي) 

%	ستعماHا %تطويرها. 
Sabri Jiryis, The Arabs in Israel. London: Monthly Review Press, 1976. 

 Lلقر{ بعد عمليا	 �تعتمد 	ال�	ضي على مسح شامل لنحو ٧٩ قرية فلسطينية �تا�D < فترD ١٩٤٥-١٩٦٢. %قد Nلت 	الختالفاL < حجم 	ال�	ضي 	ملخصصة < هذ
�ª Dو ٧٠٤٢٩٨ N%من من 	أل�	ضي 	ل9 ميلكها 	لفلسطينيو( < N	خل 	سر	ئيل/فلسطني Nلعا� ١٩٦٢ مبصا	ئيل قامت < 	سر	( 	من. %يستد7 %N بنحو ٧٠٤٢٩٨ D�Nملصا	

 .١٩٤٨
B. Abu Kishk, “Arab Land and Israeli Policy 11”, Journal of Palestine Studies 1 (Autumn 1981)

ح� ١٩٦٣ 	متلكت 	لقر{ 	لفلسطينية N	خل 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨ ªو ٤٧٢٧٩٨ N%منا من 	ال�	ضي 	لعامة. مشتقة من
 Survey of Arab Agriculture and Development Plan A. Nazareth, Ministry of Agriculture, Unit for Survey and Planning for the Minority 
Villages, The Joint Development Center, July 1963. 

�ִדا بني ١٩٤٥-١٩٧٢. Nل9 متت مصا	ضي 	�< هذ	 	ملسح لنحو ٣٨ قرية، قد� ٦٣٢٠٠٠ N%من من 	أل
Jack Cano, The Question of Land in the National Conflict between Jews and Arabs 1917-1990. Poalim Library, 1992, p. 79. 

 	( 	لفلسطينيني < N	خل 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨ ميلكو( ªو ٨٦٧٠٠٠ N%من من 	أل�	ضي (ملكية خاصة) فو� 	العال( عن 	قامة N%لة 	 L	لتقدير	 L�لقد >شا
 L	ئيل/فلسطني ١٩٤٨ < سنو	سر	خل 	N > ل9 تتبع للفلسطينيني	ضي 	��D 	ملتو	صلة لأل�	ضي فقد 	Òفضت �مل مساحة 	ألNملصا	لعا� ١٩٤٨. %بفعل 	ئيل < 	سر	

 ªو ٥٢٩٤٢٨ N%منا. 	 Lخلمسينا	
A. Shmueli, “Village Population in the Hilly Upper Galilee 1967-77”, Artzot Hagalil, Tel Aviv: Ministry of Defence, 1983. And E. Rekhes, 
the Arabs in Israel and Land Expropriations in the Galilee. Tel Aviv Surveys. University of Tel Aviv, Shloah Institute, 1977 in Hussein Abu 
Hussein and Fiona McKay, Access Denied: Palestinian Access to Land in Israel. London: Zed Books, 2003. 

 L	ئيلية نتسر	السر	ملستوطنة 	قامة 	ملحيطة من >جل 	لقر{ 	% Dلناصر	لفلسطينيني < 	لفالحني 	لعا� ١٩٥٧ من 	 > L�Nمن صو%N ١٢٠٠ ،7ملثا	يشمل على سبيل  	هذ%
�D 	أل�	ضي من قرية ترشيحا %معليا < 	لشما7 < 	لعا� ١٩٥٧ من >جل 	قامة 	ملستوطنة 	السر	ئيلية معلوª% .Lو ٥١٠٠ N%من Nلعليا). %كذلك مصا	 Dلناصر	عيليت (
�L 	سر	ئيل ªو ٢٠١٠٣ Nية كرميئل. %قد صاNليهو	ملستوطنة 	قامة 	لعا� ١٩٦٤ من >جل 	لكر%� < 	لبعنة %�د 	ألسد %	ير N% فª لفلسطينية	لقر{ 	من  D�Nمصا
N%مناL من 	لفلسطينيني < N	خل 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨ < 	لعا� ١٩٧٥ من >جل 	قامة ªو ٢٠ مستوطنة يهوNية جديدD، >% توسيع 	ملد( %	ملستوطناL 	ليهوNية 	لقائمة. 
%قد نص تقرير ألبو حسني %مككي < جريدD هآ�تس (١٣ حزير	( ١٩٨٩) بأ( ªو ٦٠٠٠٠ N%من من 	أل�	ضي من 	جلليل مت 	العال( عنها كـ ”>�	ضي N%لة“ بني 

  .D�Nملصا	الستيطا( %	 L١٩٧٨-١٩٨٧ من خال7 عمليا �	عو<
I. Lustick, Arabs in the Jewish State. University of Texas Press, 1980, p. 179. 



٢٨

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

 .D�Nملصا	ضيهم ح� عا� ١٩٨٠ عن طريق 	�لقد فقد 	لفلسطينيني 	لعرª 1و ٧٠ ٪ من >
D. Peretz, Israel and the Palestinian Arabs. Washington, DC: The Middle East Institute, 1958.

مت 	العال( عن ªو ٤٠ ٪ من 	أل�	ضي 	ل9 ميلكها 	لفلسطينيو( < 	سر	ئيل بصو�D خاصة على 	�ا >�	ضي غائبني مبوجب قانو( >مال« 	لغائبني لعا� ١٩٥٠.  
Land Expropriation, Human Rights Update (PHRIC, Washington, DC), April 1991 and “Jewish Settlements in the West Bank and Gaza 
Strip,” Survey of Jewish Affairs (1990), in George E. Bisharat, “Land, Law and Legitimacy in Israel and the Occupied Territories,” The 
American Law Review 43 (1994). 

�D 	السر	ئيلية 	لفو�ية بعد Nملصا	حجم  L	لغربية بني ١٩٤٩-١٩٦٧، فا( تقدير	لضفة 	شؤ%(  L�	N	 9ل	نية %N�	[	 ¨لنا >�	ضي 	لد%لة 	ل9 سجلت باسم 	حلكومة 	ال
 .Dغز oلفلسطينية < قطا	ضي 	�حر1 ١٩٦٧ لال�	ضي 	لفلسطينية 	ل9 	حتلتها  تصل 	 ٧٣٠ كم مربع < 	لضفة 	لغربية %ªو ١١٩ كم مربع < 	ال

Land Gab, Israel’s Settlement Policy in the West Bank, Jerusalem: B’tselem, the Information Center for Human Rights in the Occupied 
Territories (May 2002), A 1987 Israeli State Comptroller, Annual Report 37. 

�ִדا على يد 	سر	ئيل كـ ”>مال« غائبني >% كأمال« N%لة“ فو� 	نتها� حر1 	لعا� Nل9 مت مصا	لغربية 	لضفة 	لفلسطينية < 	ضي 	�مت �صد ªو ٤٣٠ كم مربع من 	أل
 .١٩٦٧

Meron Benvensiti, the West Bank Data Project, A Survey of Israel’s Policies. Washington, DC: American Enterprise Institue, 1984. 

	لغربية 	ملحتلة، %هذ	 يشمل ªو ٤٣٠٠٠٠ N%من كأمال« غائبني، %ªو  �ª Dو ٦٠ ٪ من >�	ضي 	لضفة Nئيلية مبصا	السر	 Lلسلطا	قامت  ،Lلثمانينا	 ح� >%	سط 
٧٥٠٠٠٠ N%من كأمال« N%لة، ٣٥٠٠٠ N%من ¯جة 	ال%	مر %	السبا1 	ألمنية %	لعسكرية، %ªو ١,١٥ مليو( N%من 	لقريبة من >هد	3 عسكرية. 

Khader Abusway, Rose-Marie Barbeau and Muhammad al-Hasan, Signed, Sealed and Delivered: Israeli Settlement and the Peace Process. 
Jerusalem: JMCC, Jerusalem Media and Communication Center, 1997.  

منذ 	لعا� ١٩٦٧، قامت 	سر	ئيل بالسيطرD على ٧٠٪ تقريبا من >�	ضي 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة، %ªو ٤٠٪ من قطاo غزD 	ملحتل %ªو ٨٦,٥٪ من 	لقدs 	لشرقية 
	ملحتلة. 

Palestine Human Rights Information Center, From the Field, June 1991.

�L من قبل 	سر	ئيل. Nصو Dغز oو ٤٢٪ من قطاª% ،لغربية	لضفة 	ضي 	�قّد� 	لتقرير با( ªو ٦٥٪ من >

�_ـو�مـش
١  عن عصبة 	ألمم ، >نظر 	 	ملاDN ١١، 	لفقرD ٤ من ميثاu عصبة 	ألمم، ٢٨ حزير	( ١٩١٩. %	ملاDN ٢٢ من 	مليثاu، مقتبسة من،  

A Survey of Palestine, Vol. I, London: Her Majesty’s Stationary Office, Reprinted in Full by the Institute for Palestine Studies, 1991, pp. 
2-3.

 uحقو �Nملصا Uلفلسطي	ملركز 	لد%^. بيت حلم: بديل/	لقانو( 	سة حتليلية < 	�N :"Nلفر	 DNلعو	لعا� ١٩٤٨ %حق 	نظر: جيل بولينج، الجئو 	لتفاصيل 	ملزيد من %
	ملو	طنة %	لالجئني، ٢٠٠١.

�قم  Dملتحد	لعامة لألمم 	جلمعية 	 �%من 	جلدير بالذكر 	( هيئة 	ألمم 	ملتحدD كانت قد 	عترفت 	يضا < حق 	لفلسطينيني < تقرير مص
هم < %قت الحق، >نظر 	 قر	
 .(Dملتحد	المم 	من  D�� < ٢٢ تشرين 	لثاk ١٩٧٤، 	لذ" يتو	جد نصه < 	مللحق �قم ١ < هذ	 	لكتا1 (قر	�	L �تاNلصا	٣٢٣٦ ، 

UNISPAL) :www.un.org/) حو7 فلسطني Dملتحد	خلاصة باالمم 	 Lملعلوما	لتابعة لنظا� 	النترنت 	شفة < صفحة �٢  نسخة عن 	النتد	1 على فلسطني مؤ
�DN >يضا < A Survey of Palestine، 	ملجلد 	ال7%، £ ٤-١١.	%% .Depts/dpa/docs/unispal.htm

٣ قبل 	صد	� 	العال( 	لنهائي، حصلت 	حلكومة 	ل©يطانية على مو	فقة 	لوالياL 	ملتحدD 	المريكية، %قد تبÍ 	لكونغرs 	المريكي قر	�	 الحقا < ٣٠ حزير	( من عا� 
١٩٢٢ ينص على "تفضيل بنا� 	لبيت 	لقومي 	ليهوN" < فلسطني". �	جع:  A Survey of Palestine، 	مللحق 	ال7%، £ ٢١.  

�ثو� بلفو�، ملفاL مكتب 	خلا�جية �قم ٤١٨٣/٣٧١ (١٩١٩)، مقتبسة من:X kل©يطا	جية �٤  مقولة لو�ير 	خلا
The Origins and Evolution of the Palestine Problem 1917-1988. Part I. New York: United Nations, 1990.

	لتقرير موجوN على صفحة 	النترنت 	خلاصة بنظا� 	ملعلوماL 	خلاصة باالمم 	ملتحدD حو7 فلسطني 
(UNISPAL): www.un.org/Depts/dpa/docs/unispal.htm. . 

٥  	لصهيونية 	لسياسية هي حركة معاصرD >سست ��يا < 	لعا� ١٨٩٧. %منذ 	نطالقتها فا( 	حلركة 	لصهيونية %	ل9 تأثرL من 	لقومية %	لكولونيالية 	للتا( ميزتا 	لقر( 
	لتاسع عشر < 	%�%با، هدفت 	 	نشا� "N%لة يهوNية" < فلسطني من خال 7	Hجر	L 	ليهوNية 	لضخمة %	الستيطا( (>% بكلماL >خر{: 	الستعما�) %[لك كرN فعل 
�%با. %بعكس 	الشكا7 	ألخر{ من 	الستعما�، فا( 	حلركة 	لصهيونية سلكت خيا� منهجي قائم على 	بعاN %ִדج
 	لسكا( %	 > Nليهو	لذ" جاֲדه 	 Nالضطها	على 

: 	ملحليني من 	جل نيل هدفها  (بعكس 	ستغال7 	لسكا) 	ملحليني < 	حلاالL 	الخر{(. >نظر 	
in Walid Khalidi, ed., From Haven to Conquest: Readings in Zionism and the Palestine Problem Until 1948. Beirut: Institute for Palestine 
Studies, 1971, p. 89.

 :	نظر >يضا 	
Uri Davis, Israel, An Apartheid State. Abridged edition. Capetown, South Africa: Media Review Network, 2001.
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�N < كتا1: 	% ،١٩٣٦ ��%بني < 	الجتماo 	لتنفيذ" للوكالة 	ليهوNية، ٢٠ >يا ��ثوX Lاv٦  بر%توكو7 تصر
Y. Heller, Bamavak Lemedinah: Hamediniyut Hatziyonit Bashanim 1936-48 [The Struggle for the State: The Zionist Policy 1936-48]. 
Jerusalem: Zalmar Shazar Centre, 1984, p. 140. Cited in Nur Masalha, “The Historical Roots of the Palestinian Refugee Question,” 
Palestinian Refugees, the Right of Return, Naseer Aruri ed., London: Pluto Press, 2001, p. 37.

٧ %تشمل >نظمة قو	نني 	لطو	�e 	ل©يطانية: >نظمة 	لطو	�e لعا� ١٩٣٦، 	جلريدD 	لر�ية < فلسطني (٥٨٤ ، (The Palestine Gazette، عدN ٢ (١٩ نيسا( ١٩٣٦) 
� ١٩٣٧) £ ٢٦٧. >نظمة 	لدفاo (	ملحاكم 	لعسكرية) لعا� ١٩٣٧، 	]X ٢ (٢٤ Nلر�ية < فلسطني، ٦٧٥ عد	 Dجلريد	لعا� ١٩٣٧،  "�	Nال	المر 	صفحة ٢٥٩. 
 1X ٢ (٢٦ Nلر�ية < فلسطني ٩١٤، عد	 Dجلريد	لعا� ١٩٣٩،  oلدفا	نظمة 	١١٣٨.  £ (١٩٣٧ kلثا	١١ تشرين ) ٢ Nلر�ية < فلسطني ٧٣٧، عد	 Dجلريد	

١٩٣٩) £ ٦٥٩. %>نظمة 	لدفاo (	لطو	�e) لعا� ١٩٤٥، 	جلريدD 	لر�ية < فلسطني ١٤٤٢ عدN ٢ (٢٧ >يلو7 ١٩٤٥) £ ١٩٤٥، مقتبسة < 
Sabri Jiryis, The Arabs in Israel. London: Monthly Review Press, 1976, p. 10. 

٨ %تشمل جلا( 	لتحقيق هذ�، جلنة بالني للعا� ١٩٢٠، جلنة هايكر	فت للعا� ١٩٢١، جلنة شا% للعا� ١٩٣٠، جلنة بيل للعا� ١٩٣٦، جلنة 	لتحقيق 	الجنلو-	المريكية 
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مقدمـة الفصـل 

ال�وم من أضخم المجموعات  الداخل)  الفلسط�ن�ون (بمن ف�هم المهجرون في  �عتبر الالجئون 
العالم.  الالجئ�ن في  اذ �شكلون حوالي ثلث مجمل عدد  انتشارا،  العالم وأوسعها  المهجرة في 
و�نقسم الالجئون والمهجرون الفلسط�ن�ون الى خمسة قطاعات رئ�سة، ف�شكل قطاع الالجئ�ن 
هذا  و�نقسم  الفلسط�ن��ن،  لالجئ�ن  االساس  القطاع  د�ارهم  من  العام ١٩٤٨  في  ممن هجروا 
القطاع بدوره الى قسم�ن اساس�ن، االول ممن �تلقون المساعدة الدول�ة من وكالة األمم المتحدة 
الدول�ة“–UNRWA) أو ما �طلق عل�هم  الفلسط�ن��ن (”وكالة الغوث  لغوث وتشغ�ل الالجئ�ن 
من  المساعدة  هذه  مثل  �تلقون  ال  ممن  عددا  أقل  قطاع  وهو  والثاني  المسجل�ن“،  ”الالجئ�ن 
الوكالة، ”الالجئ�ن غ�ر المسجل�ن“. اما القطاع الثاني من الالجئ�ن فهم الالجئ�ن الفلسط�ن��ن 
الذ�ن هجروا من ب�وتهم للمرة األولى في العام ١٩٦٧ من األراضي الفلسط�ن�ة المحتلة عام 
١٩٦٧ (و�عرفون بالنازح�ن الفلسط�ن��ن في العام ١٩٦٧). أما القطاع الثالث ف�شمل الالجئ�ن 
الفلسط�ن�ة  الفلسط�ن��ن من غ�ر الجئي عام ١٩٤٨ أو ١٩٦٧، و�تواجدون خارج األراضي 
المحتلة عام ١٩٦٧، وغ�ر قادر�ن أو غ�ر راغب�ن بفعل سحب اإلقامة أو الغاء لم شمل العائالت 
أو الطرد والخوف واالضطهاد في العودة. باالضافة الى ذلك، فان هنالك قطاع�ن اضاف��ن من 
الفلسط�ن�ة  المناطق  الداخل، �ضم األول، المهجر�ن ”الداخل��ن“ ممن بقوا في  المهجر�ن في 
التي قامت عل�ها اسرائ�ل في العام ١٩٤٨ ومنعوا في الوقت نفسه من العودة الى قراهم ومدنهم 
بعد انتهاء الحرب، ف�ما �شمل القطاع الثاني المهجر�ن في داخل المناطق المحتلة عام ١٩٦٧.  

وتسكن الغالب�ة المطلقة من الالجئ�ن الفلسط�ن��ن في منطقة الشرق األوسط، خاصة في الدول 
العرب�ة المجاورة إلسرائ�ل/فلسط�ن (األردن، لبنان، سور�ا ومصر). و�سكن نحو ربع مجمل 
تعداد الالجئ�ن الفلسط�ن��ن في داخل مناطق فلسط�ن التار�خ�ة. وقد أدى االحتالل اإلسرائ�لي 
هناك  الفلسط�ن��ن  بحق  العنصر�ة  وممارساته    ١٩٦٧ عام  في  غزة  وقطاع  الغرب�ة  للضفة 
إلى استمرار مخطط الترح�ل والتهج�ر الجماعي للفلسط�ن��ن عن طر�ق تض��ق الخناق على 
السكان قانون�ا واقتصاد�ا ودفعهم إلى الهجرة. وقد تزا�دت مع الوقت أعداد الالجئ�ن الفلسط�ن��ن  
في أوروبا والوال�ات المتحدة وأمر�كا الالت�ن�ة وغ�رها من مناطق الغرب. ومع ذلك، ال �زال 
الشرق  الالجئ�ن في منطقة  أكثر من مل�ون الجئ فلسط�ني �سكنون في مخ�مات  ال�وم  لغا�ة 
الفلسط�ني ومنه الالجئ�ن والمهجر�ن بكونه مجتمع ذو معدل نمو  األوسط. وما �م�ز الشعب 

طب�عي مرتفع مقارنة مع المقا��س الدول�ة واإلقل�م�ة، كما �تم�ز بأنه مجتمع فتي. 

الى  متطرقا  الفلسط�ن��ن،  والمهجر�ن  لالجئ�ن  الد�مغراف�ة  الخصائص  في  الفصل  هذا  �بحث 
الداخل  في  والمهجر�ن   ١٩٦٧ لعام  والنازح�ن   ،١٩٤٨ لعام  كالالجئ�ن  المختلفة،  قطاعاتهم 

وغ�رهم. 

خعمبخִקمتـخؤجلكوŠخيָדְק
 الثان

متـخؤجل
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٤,٣٦٨,٩٠٠ ٥٩,٨٧٥ ٤٣٠,٥٩٩ ١,٢٨٠,٨٢٣ ١٩٦٥
٢,٤٨٠,٢٠٠ ٧٣,٥٥٠ ٦٣,٠٠٠ ٢٥٠,٤٠٢ ٥١١,٤١٧ ١,٤٢٥,٢١٩ ١٩٧٠
٢,٩٩١,٢٠٠ ٩٠,٣٤٩ ١٦٨,٠٠٠ ٢٩٧,٤٠٠ ٦٠٧,٤٠٣ ١,٦٣٢,٧٠٧ ١٩٧٥
٨,٨٩٤,٠٠٠ ١١٠,٩٨٤ ٢٧٣,٠٠٠ ٣٥٢,٢١٨ ٧٢١,٤٠٤ ١,٨٤٤,٣١٨ ١٩٨٠
١١,٨١٧,٢٠٠ ١٣٦,٣٣٣ ٣٧٨,٠٠٠ ٤١٩,٥١٢ ٨٥٦,٨٠٢ ٢,٠٩٣,٥٤٥ ١٩٨٥
١٧,٢٢٨,٥٠٠ ١٦٧,٤٧٠ ٤٨٣,٠٠٠ ٤٩٨,٢٤٩ ١,٠١٧,٦١١ ٢,٦٦٨,٥٩٥ ١٩٩٠
١٤,٥٧٣,٦٠٠ ٢٠٥,٧٢٠ ٥٨٨,٠٠٠ ٥٩١,٧٦٣ ١,٢٠٨,٦٠٣ ٣,١٧٢,٦٤١ ١٩٩٥
١٢,٠٦٢,٠٠٠ ٢٥٢,٧٠٦ ٦٩٣,٠٠٠ ٧٠٢,٨٢٩ ١,٤٣٥,٤٤١ ٣,٧٣٧,٤٩٤ ٢٠٠٠
١٢,٠٥١,٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ٢٧٤,٣٧٩ ٧٣٥,٠٠٠ ٧٥٢,٨٨٨ ١,٥٣٧,٦٨١ ٣,٩٧٣,٣٦٠ ٢٠٠٢

� 	ملتيسرD ¨ولية %Nقة. لذلك Nملصا	كثر < > Dملتوفر	 L	لتقدير	جلد%7 	 > DN���ية جا�مة حو7 >عد	N 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني. %تعكس 	ملعطياL 	لو	 �Nملصا��: ال تتوفر مصا�
فا( 	لتقدير	L 	لو	�DN < 	جلد%7 تتميز بداللتها >كثر من �ائيتها. 

(١) 	لالجئو( 	ملسجلو( عا� ١٩٤٨: %كالة غو� %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألUNRWA àN. 	ملعطياL 	ملتوفرD معتمدD 	ساسا على 	ملعلوماL 	ملوفرD من قبل 	لالجئني 
	ملسجلني، %ال تدعي هذ� 	ملعطياL %ال تعت© مصد�	 Nميغر	فيا علميا. 	ملعطياL هي ح� ٣٠ حزير	( من كل عا�. 

(٢) 	لالجئو( 	لفلسطينيو( غ
 	ملسجلو(- مشتقة من، سلما( >بو ستة، سجل 	لنكبة ١٩٤٨: سجل 	لقر{ %	ملد( 	ل9 	حتلت %طرN 	هلها 	ثنا� 	لغز% 	السر	ئيلي ١٩٤٨، لند(: مركز 
	لعوDN 	لفلسطيU، ١٩٩٨. %معد7 	لزياDN 	لطبيعية لالجئني 	لفلسطينيني %	ل9 تصل 	 ٣,٥ ٪، %ال تشمل هذ� 	ملعطياL 	لعائالL 	ل9 	عيد توحيدها %= ¨لها لد	خل 	سر	ئيل.

 Report of the ،(١٩٦٧) المن ٢٣٧	لس �% (EX-V) لعامة ٢٢٥٢	جلمعية 	 ��DN < تقرير 	لسكرت
 	لعا� لالمم 	ملتحدD %فق قر		% ،(٣) 	لالجئو( عا� ١٩٦٧ للمرD 	ال%
 A/٦٧٩٧، ،Dملتحد	المم 	ثائق % ،,(Secretary General under General Assembly Resolution 2252 (EX-V) and Security Council Resolution 237 (1967

 Lملعطيا	 �١٥ >يلو7 ١٩٦٧ %معد7 	لزياDN 	لطبيعية لالجئني 	لفلسطينيني (٣,٥٪). %ال يشمل 	جلد%7 	لالجئو( عا� ١٩٤٨ 	لذين هجر%	 للمرD 	لثانية < 	لعا� ١٩٦٧. كما ال تشمل هذ
	لالجئو( 	لفلسطينيو( 	لذين عاN%	 %فق 	ل©نامج 	ملحد%N من عملية 	ستعاDN 	حلقوu %	لتأهيل < 1X->يلو7 ١٩٦٧، >% 	لفلسطينيو( 	لذين كانو	 خال7 حر1 	لعا� ١٩٦٧ خا�� مناطق 
 	%Nلذين عا	لفلسطينيو( 	لالجئو( 	ملحتلة عا� ١٩٦٧، >% 	ملناطق 	 > Lلعائال	لشمل 	هم. >% عملية = � Nيا	 DNلعو	 	حلر1 = يستطيعو	نتها� 	لكنهم مع % Dغز oلغربية %قطا	لضفة 	

 مناطق 	لضفة 	لغربية %قطاo غزD منذ 	لعا� ١٩٩٤، < >عقا1 عملية >%سلو. 	
 George F. Kossaifi, The Palestinian Refugees and the Right of Return. Washington, DC: The Center for Policy > DN�(٤) حاالL جلو� >خر{-  %	
Analysis on Palestine, 1996;. %تعتمد على معد7 هجرD قسرية بنحو ٢١٠٠٠ شخص سنويا. مبا يشمل هؤال� 	لالجئني من غ
 الجئي عا� ١٩٤٨ >% ١٩٦٧، %يتو	جد%( 

 Nيا�هم. %ال تشمل هذ� 	ملعطياL = ¨ل 	 DNغبني بالعو	� 
�ين بفعل سحب 	القامة %	لغا� = 	لشمل %	لطرN >% غNقا 
خا�� 	ملناطق 	لفلسطينية 	ملحتلة منذ عا� ١٩٦٧ %هم غ
	لعائالL 	لفلسطينية < 	ملناطق 	للفلسطينية 	ملحتلة منذ 	لعا� ١٩٦٧ >% عوDN 	لالجئني 	لفلسطينيني منذ ١٩٩٤ < >عقا1 عملية >%سلو. 

�N < تقرير مدير %كالة غو� 	%  ،UNRWA لفلسطينيني	لالجئني 	أل%لية من %كالة غو� %تشغيل 	لتسجيل 	 Lئيل/فلسطني ١٩٤٨- معطيا	سر	خل 	N )لفلسطينيو	ملهجر%( 	(٥) 
 Report of the Director of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the àNال	 uلشر	لفلسطينيني < 	لالجئني 	تشغيل %
Near East، %ثائق 	ألمم 	ملتحدD، . ٣٠ ١٩٠٥/A حزير	( ١٩٥٠ %معد7 	لزياDN 	لطبيعية 	ملقد�D %	ل9 تبلغ ªو (٤,٢٪) بني ١٩٥٠-٢٠٠١، %%فق منشو�	N L	ئرD 	الحصا� 

 .١٩٤٨-٢٠٠١ Dيد%( سنويا مبعد7 ٤,٤٪ بني فتر	يتز (ئيل	سر	لفلسطينيني < 	 N	و ٨٢ ٪ من �مل تعدª )لذين يشكلو	ئيل (%	سر	خل 	N > ملسلمني	لسكا( 	ئيلية فا( 	السر	ملركزية 	
 L	ملساعد	 	ئيل قد تلقو	سر	خل 	N > لفلسطينيني	ملهجرين 	كا( قسم من % .Israel Central Bureau of Statistics, 2002. Statistical Abstract of Israel, No. 53 :جع	�
	لد%لية من %كالة غو� %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني (UNRWA) حلني نقلت 	لوكالة مسؤ%لية 	ملساعدD للمهجرين حلكومة 	سر	ئيل < 	لعا� ١٩٥٢. %تش
 	ملعطياL حو7 	ملهجرين 
>( نسبة كب
D منهم كانو	 قد تلقو	 	ملساعد	L 	لد%لية من %كالة 	لغو� 	لد%لية، %بالتا^ فقد مت تسجيلهم < 	لوكالة. %ال تشمل 	ملعطياL 	ملهجر%( 	لفلسطينيو( N	خل 	سر	ئيل 	لذين 
هجر%	 بعد عا� ١٩٤٨، %	ملقد� عدNهم بنحو ٧٥٠٠٠ مهجر. >نظر 	، مركز بديل، 	لفلسطينيو( 	ملهجر%( < 	لد	خل، 	حلماية 	لد%لية %	حلل 	لد	ئم %	لشامل، >%�	u بديل للنقا° 

 .(٢٠٠٢ kتشرين ثا) قم ٩�
(٦) 	ملهجر%( 	لفلسطينيو( < N	خل 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ – تشمل هذ� 	ملعطياL 	ملهجر%( 	لفلسطينيو( < مناطق 	لضفة 	لغربية %قطاo غزD خال7 حر1 	لعا� 
 �Nملصا Uلفلسطي	ملركز 	ملحتلة، بديل، 	 sلقد	إلقامة < 	 uسحب حقو% ،Lلبيو	ضي، هد� 	��D 	الNمصا �١٩٦٧، %بفعل 	البعاN، %هد� 	لبيوL، %	ملهجر%( بعد ١٩٦٧ بفعل 	ستمر	
حقوu 	ملو	طنة %	لالجئني، 	ملهجر%( 	لفلسطينيو(، 	حلماية 	لد%لية، %	حللو7 	لد	ئمة %	لشاملة. >%�	u بديل للنقا° �قم ٩ (تشرين ثاk ٢٠٠٢). %%فق تقدير	L مكتب 	الحصا� 	ملركز" 
	لفلسطيU فقد >ج© ªو ٥٦٠٠٠ فلسطيU على ”تغي
“ مكا( 	قامته خال7 	لسبعة >شهر 	أل% فقط من 	النتفاضة 	لفلسطينية 	لثانية 	ل9 	نطلقت < >%	خر >يلو7 من 	لعا� ٢٠٠٠ %[لك 
 Palestinian Central Bureau of Statistics, 2001. Impact of the Israeli Measures. Survey on the :جع	�بفعل قر1 بيوִדم من 	حلو	جز %	ملستوطناL 	السر	ئيلية.  
Well-being of the Palestinian Children, Women, and the Palestinian Households, June 2001. باالضافة 	 [لك، فقد 	ضحى ªو ٨٠٠٠٠ فلسطيU بد%( 

 United Nations, Humanitarian Action Plan of Action 2003. Occupied Palestinian Territory. Geneva and New York, November مأ%{، �	جع، 
 2002. Also see, Norwegian Refugee Council, 2002. Profile of Internal Displacement, Palestinian Territories. Compilation of Information

 .(٢٠٠٢ kح� ١٣ تشرين ثا DN�Available in the Global IPD Database of the Norwegian Refugee Council. (كما هي %	

 UNHCR, The State of the World’s Refugees, Fifty Years of  :	 >نظر    .(UNHCR) 	لالجئني  لشؤ%(  	لعليا   Dملتحد	 	المم  مفوضية   –  Dمعاهد الجئو   (٧)
 Humanitarian Action. Oxford: UNHCR and Oxford University Press, 2000. UNHCR, Refugees by numbers 2002. Geneva: Office of the UN

.High Commissioner for Refugees

    



٣٦

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

سهطجلخ…ـخؤֻדصֵדָדطُـٍخلٌصŠُّطُــ
 ٢٠٠٢ 	لعا�  �اية   > 	لفلسطينيني  %	ملهجرين  	لالجئني   Nعد  �قد
بنحو ٧ ماليني شخص، %يشمل هذ	 	لعدN 	لالجئني عا� ١٩٤٨ 
	لالجئني  مليو()،   ٣,٩٧) 	لد%لية  	لغو�  %كالة  لد{  	ملسجلني 
عا� ١٩٤٨ غ
 	ملسجلني لد{ 	لوكالة (١,٥٤ مليو()، 	لالجئني 
للمرD 	ال% < 	لعا� ١٩٦٧ (٧٥٣٠٠٠)، %	ملهجرين < 	لد	خل 
 ،(٢٧٤٠٠٠) 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨)  N	خل   >) لعا� ١٩٤٨ 
%	ملهجرين < 	لد	خل لعا� ١٩٦٧ (< 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة 
عا� ١٩٦٧) ªو (١٤٠٠٠٠). %يشكل 	لالجئو( عموما ªو ثالثة 

�باo 	لشعب 	لفلسطيU (٩,٣ مليو().١ <

”لو سألتهم من >ين >نتم؟ فسوd 3يبونك بصر	حة (hننا من 
فلسطني) %[لك بالرغم من %الNִדم < Nمشق، %عد� �âيتهم 
لفلسطني. >نا نفسي = >� فلسطني، فقد %لدL < سو�يا >يضا، 
h[	 سئلو	 عن  �غم %الDN >طفا^ < Nمشق، فسوd 3يبو( %

بلدهم بأ�م من فلسطني. �hا تسر" < Nمائهم.“

هايل rيد (قرية �الثا، صفد)، سو�يا. 
حق 	لعوDN، 	ملجالس 	ل©ملانية 	ملشتركة للشرu 	أل%سط، بعثة تقصي حقائق 

	لالجئني 	لفلسطينيني (٢٠٠١). 

 %تفتقر نظم تسجيل 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني بشكل عا� 	
	لدقة %	النتظا� 	% 	لد%�ية، %بالرغم من >( نظا� 	لتسجيل 	خلا£ 
vو"  	نه  	ال  %¨ولية  	نتظاما  	ألكثر  هو  	لد%لية  	لغو�  بوكالة 
 L	لفجو	لعديد من 	هنا« % .L	لفجو	من  
< 	لوقت نفسه 	لكث
%هذ	  	لفلسطينيني،  	لالجئني   Lقطاعا من  	لعديد  عند  	ملعلوماتية 
� على حصر 	عد	N 	لالجئني Nغيا1 نظا� تسجيل فاعل قا h Nيعو
بفعل   D�	ملتكر  L	جرH	 سلسلة   	 	ضافة  	لد	خل   > %	ملهجرين 
	لد%لية   Lلوكاال	 %صو7  %عد�  %	القتصاNية،  	لسياسية  	ألسبا1 
hليهم، %	ستمر	� موجاL 	لتهج
 %	Hجر	L 	لقسرية للفلسطينيني، 
%غيا1 تعريف %	ضح لالجئني 	لفلسطينيني. %يعت© معظم 	لالجئني 
	لفلسطينيني ”الجئني بشكل قاطع“ (ما = يثبت 	لعكس)، (�	جع 

	لفصل 	لثالث، 	لقانو( 	لد%^).  

لقد فشلت جهوN 	ألمم 	ملتحدD < 	نشا� نظا� تسجيل شامل < 
سنو	L 	لثمانيناL 	ملبكرD %< تسهّيل تطبيق 	حلماية 	لّد%لية. ففي 
عا� ١٩٨٢،  فّوضت 	جلمعية 	لعامة لالمم 	ملتحدD 	لّسكرت
 	لعاّ� 
 Lبطاقا �بالّتعا%( مع 	ملفّو· 	لعاّ� لوكالة 	لغو� 	لد%لية < hصد	
تعريف لكل 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني، مبا < [لك 	لنا�حني 
 L	لنظر عن مد{ تلقيهم ملساعد	لفلسطينيني لعا� ١٩٦٧ %بصر3 	
	لوكالة >� ال ، باالضافة 	 كل 	ألشخا£ 	لنا�حني %>%لئك 	لذين 
 � Nيا�هم بعد حر1 عا� ١٩٦٧. 	ال 	( هذ	 DNلعو	 منعو	 من 
قبل  من  	لتعا%(  	نعد	�  بسبب  بالفشل  بائت  قد  كانت  	ملحا%لة 

	لد%7 	ملضيفة < تز%يد 	ملعلوماL عن 	لالجئني غ
 	ملسجلني.٢ 

نظا�  	لد%لية  	لغو�  بوكالة  	خلا£  	لتسجيل  نظا�  	ليو�  %يشكل 
 Lلفلسطينيني،٣ %لكن تسجيال	خلا£ بالالجئني 	لوحيد 	لتسجيل 	
	لفلسطينيني  	لالجئني   N	تعد من  فقط   ٪٥٥ ªو  تغطي  	لوكالة 
يتعلق  تسجيلهم   )<  	 	ضافة  (%سالالִדم)،   ١٩٤٨ 	لعا�   >
Xخر  صعيد  على  	لوكالة  قامت  %قد  فقط.   Dملساعد	  Lباحتياجا
بتسجيل 	ملهجرين < 	لد	خل لعا� ١٩٤٨ خال7 	لفترD 	ل9 عملت 
	ل9 قامت عليها 	سر	ئيل حلني  	لفلسطينية  	ملناطق  	لوكالة <  فيها 
-١٩٥٠) 	السر	ئيلية  	حلكومة   	 %	لغو�   Dملساعد	 مها�  نقلت 

١٩٥٢). %فيما = تقم حكوماL 	سر	ئيل بطبيعة 	حلا7 بإقامة نظا� 
تسجيل خا£ باملهجرين < 	لد	خل،٤ فانه ال يوجد نظا� تسجيل 

Xخر للمهجرين 	لفلسطينيني < 	لد	خل. 

%قد عّدلت %كالة 	لغو� 	لد%لية (UNRWA) تعريف ”	لالجئني 
	لفلسطينيني“ من جديد < 	لعا� ١٩٩٣، ¯يث يتجاهل 	لتعريف 
	حد   	  ١٩٤٨ 	لعا�   > هجر%	  	لذين  	لالجئني  تسجيل  �بط 
مناطق نشا� 	لوكالة 	خلمس %بتقدمي 	ملساعد	H Lم، %قد نتج من 
خال7 هذ	 	لتعديل تسجيل عدN جديد من 	لالجئني غ
 	ملسجلني 
	لوقت  	لتسجيل <  	لوكالة.٥ 	ال 	( نظا�   Lلسابق < سجال	  >
نفسه ظل حا%يا 	لعديد من 	لفجو	H%< Lا 	( نظا� تسجيل 	لوكالة 
هو 	ختيا�"، nضع لرغبة 	لالجئ 	لفرNية بالتسجيل 	� ال. %بسبب 
هذ	 	المر فقد قامت 	لوكالة مبحو ªو ٥٠٠٠٠٠ >سم (بطاقة) من 

ملفاִדا بغية 	يفا� هذ	 	لشر� منذ >%	ئل 	خلمسينياL لغاية 	ليو�. 

%يستثU نظا� 	لتسجيل 	خلا£ بوكالة 	لغو� 	لد%لية كال من 
( > ) 	لالجئو( 	ملهجر%( عا� ١٩٤٨

 .Dملساعد	شر%�  	لذين = يلبو	لالجئو( 	١. 
٢. 	لالجئو( خا�� مناطق نشا� 	لوكالة 	خلمس (	لضفة 	لغربية، 

 .()N�قطاo غزD، لبنا(، سو�يا %	أل
	لعجز  ٣. 	لالجئو( 	ل9 شطبت 	�ائهم من 	لسجالL بسبب 

 .Dملساعد	متلقى  Nمن عد Nملا^، %هو ما حد	
	أل1  ساللة  من  %ليس  	لالجئة  	أل�  ساللة  من  	لالجئو(   .٤

	لالجئ. 
٥. 	لالجئو( 	لذين ميتلكو( Nخال مستقال 	% ملكية خاصة. 

 D�٦. 	لالجئو( 	لذين حتسنت مكانتهم 	 خا�� ”معاي
 	جلد	
.“Dباملساعد

 L	�العتبا 	نفسهم  يسجلو	   )	 يقبلو	   = 	لذين  	لالجئو(   .٧
شخصية.

( 1 ) 	لالجئو( للمرD 	ال% < 	لعا� ١٩٦٧. 

 %<  ١٩٤٨ عا�  الجئي   
غ من  	لفلسطينيو(  	لالجئو(   (  �  )
 Lلعائال	لغا� = ¨ل 	القامة %	ين بفعل سحب �Nقا 
١٩٦٧ %غ
 Nيا�هم < 	ملناطق 	 DNغبني بالعو	� 
%	لطرN %ما 	 [لك، >% غ

.Nالضطها	خلو3 من 	ملحتلة بفعل 	لفلسطينية 	
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( N ) 	ملهجر%( 	لفلسطينيو( < 	لد	خل.   

 
غ 	لفلسطينيني  %	ملهجرين  	لالجئني   N	عد< 	ستكما7  %ميكننا 
جزئيا   (UNRWA) 	لد%لية  	لغو�  %كالة   Lسجال  > 	ملسجلني 
	لعليا لشؤ%( 	لالجئني   Dملتحد	 من خال7 معطياL مفوضية 	المم 
عمل  مناطق   ��خا 	ملسجلني  	لالجئني  %تشمل   ،(UNHCR)
 Lحصائيا	  	 باالضافة  	حلماية،٦   Ëطال% 	لد%لية  	لغو�  %كالة 
	لسكا( < 	لد%7 	ملضيفة %	سر	ئيل، %معدالL 	لزياDN 	لسنوية. 	ال 
 	النتظا� >% 	لشمولية %	ملقا�نة. 	 Dتظل مفتقر Lملعلوما	 �	( هذ
مبا  لسكا�ا  �ية %N  Lباحصائيا 	ملضيفة  	لد7%  من   Nعد تقو�  %ال 
ضمن  	لفلسطينيني  	لالجئني   �	�Nبا تقو�  ال   %	 	لالجئني  يشمل 
	حصائياִדا كقطاo خا£ ”الجئو(“، فال تقو� 	سر	ئيل على سبيل 
 7%N %تشمل  	لفلسطينيني.  للمهجرين  خا£   oقطا بوضع  	ملثا7 
مثل 	ال�N( < 	ملقابل 	لفلسطينيني < 	حصائياִדا بقطاعاL خاصة 

 	لعامة. 	 Lملعطيا	 �%منفصلة %لكنها ال تنشر هذ

خؤİطخهخسـخüصسآلخهָדطְק
عا�  	لفلسطيU بشكل  	ملجتمع  	لالجئ شأنه شأ(  	ملجتمع  يتألف 
	ملدنية  	ملناطق  	لالجئو( من  �ئيسية،  hجتماعية   Lقطاعا ثالثة  من 
مثل حيفا %	لقدs يافا،  ãh.. . %	ملجموعة 	لثانية %هم 	لالجئو( 
من 	ملناطق 	لقر%ية %	لريفية باالضافة 	 	ملجموعة 	لثالثة %هم من 
	لالجئني 	لبد%. %يشكل 	لالجئو( 	لفلسطينيو( من 	ملناطق 	لقر%ية 

>غلبية تعد	N 	لالجئني. 

االجتماع�ة،  الالجئ�ن  قطاعات   -٢,١ رقــم  ب�اني  رســم 
١٩٤٨

 مالحظاG: >عد	N 	لالجئني 	لقر%يني ال تشمل >عد	N 	ملهجرين < 	لد	خل باالضافة 	
	لالجئني من قر{ جنني نابلس طولكر� 	خلليل �	� 	هللا 	لقدs %غزD %	ل9 = حتتل كليا 
من قبل 	سر	ئيل. 	عد	N 	ملدنيني تشمل ط©يا بئر 	لسبع بيسا( حيفا 	لرملة صفد عكا 
	للد 	ملجد7 يافا، %ال تشمل 	لناصرD %شفاعمر% بيت حلم بيت جاال خا( يونس 	خلليل 

.sلقد	% Dنالبلس طولكر� قلقيليا غز
�ملصد�: %ليد 	خلالد"، كي ال ننسى، 	لقر{ 	لفلسطينية 	ملحتلة %	ملهجرD < 	سر	ئيل < 

	لعا� ١٩٤٨. ب
%L: مؤسسة 	لد�	ساL 	لفلسطينية، ١٩٩٧. 

	ليو�، فا( 	لغالبية من تعد	N 	لالجئني عا� ١٩٤٨ %	لذين يشكلو( 
من  تتألف  	لفلسطينيني  	لالجئني   N	تعد من �مل  	لغالبية  بد%�هم 

%يشكل   .١٩٤٨ 	سر	ئيل/فلسطني  N	خل  	لو	قعة  	لقر{  سكا( 
من  	لبد%ية ªو ٦٢٪  %	ملناطق  	لقر{  من  	لفلسطينيو(  	لالجئو( 
>صو7   Nتعو فيما  عا� ١٩٤٨،  	لفلسطينيني  	لالجئني   N	تعد �مل 

	لبقية 	 	ملناطق 	ملدنية.  

االجتماع�ة،  الالجئ�ن  قطاعات   -٢,٢ رقــم  ب�اني  رســم 
*٢٠٠٠

 Salman Abu Sitta, 2001. From Refugees into Citizens, The :ملصد��
 End of the Palestinian-Israeli Conflict. London: The Palestinian

.Return Centre

* 	ملعطياL 	لو	�DN < 	ملصد� ال متيز بني 	لبد% %قطاعاL >خر{ من 	لالجئني. 

خؤسَّ›ُّطهـخظوŠخيططٌّ
	لرئيسة   
	لتهج  Lموجا خال7  	لفلسطينيو(  	لالجئو(  عمد  لقد 
< 	لعا� ١٩٤٨ %كذلك < 	لعا� ١٩٦٧ 	 	لبقا� >قر1 ما ميكن 
 قر	هم %مد�م 	ألصلية، >مال منهم < 	لعوDN 	لقريبة 	ليها. فلجأ 	
	لكث
 من فلسطينيي 	ملنطقة 	جلنوبية من فلسطني 	لتا�nية < 	لعا� 
 منطقة 	لقسطل، قضا� غزD %مناطق فلسطني 	لوسطى، h ١٩٤٨
	خلاضعة   
غ 	ملنطقة   > فلسطني   > %جد%	  منهم   ٪٦٥ حو	^ 
 Dغز oلغربية %قطا	لضفة 	ل9 >صبحت تسمى 	ئيلية (	السر	 L	للقو
%	للتا( تشكال( معا حو	^ ٢٢٪ من مساحة فلسطني 	لتا�nية)، 
Hذ	 فقد قفز عدN 	لسكا( < مناطق 	لضفة 	لغربية من ٤٦٠٠٠٠ 
 
 ٧٤٠٠٠٠ خال7 هذ� 	لفترD. %< 	لوقت نفسه فقد كا( تأث	
	للجو� على 	جلز� من قضا� غزD قبل ١٩٤٨ %	لذ" >صبح يعر3 
>كثر   ١٩٤٨ منذ  	ملصرية   Dللسيطر 	خلاضع   “Dغز  oقطا” بـ 
من  ترتفع   =  “oلقطا	”  > 	لسكا(   N	عد<  )	  ]	  ،Dحد% �	مية N
	Hدنة  كانت  >( خطو�  بل   ٢٧٠٠٠٠ فحسب، 	  ٧٠٠٠٠
 Lية فيها. %جلأNلعا	ية %�قد قطعت >%صا7 	لسكا( %	لطرu 	لتجا
	ملجا%�D %هي مصر  	لعربية  	لد7%   	 	لالجئني (ªو ٣٥٪)  بقية 
%	أل�N( %سو�يا %لبنا(. باالضافة 	 عدN غ
 معر%3 من 	لسكا( 
	لفلسطينيني 	لذين كانو	 خا�� فلسطني < 	لعا� ١٩٤٨ (كالعما7 
 قر	هم 	 DNلعو	من  	لذين = يتمكنو	هني) %Õملت	% �%	لطلبة %	لتجا

ا������ن

53%

ا�
�و

13%
ا��و��ن

34%
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56%

ев днЯϯЃгЮϜ ϽуО днϛϮыЮϜ
оϽЧЮϜ
6%

дϹгЮϜ ев днЯϯЃгЮϜ днϛϮыЮϜ
17%

ев днЯϯЃгЮϜ ϽуО днϛϮыЮϜ
дϹгЮϜ
21%
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	لوسطى  	ملنطقة  من  	لفلسطينيو(  	ما   .١٩٤٨ 	لعا�   > %مد�م 
�ر  غر²  	لفلسطينية  	ملناطق   h 	لغالب   > جلئو	  فقد  لفلسطني 
ضمت  %	ل9  	لغربية“  ”	لضفة  	لعربية   Dللسيطر 	خلاضعة   )N�	ال
	لفلسطينيو(  توجه  فيما   ،١٩٥٠ عا�  	Hا¨ي   kN�	ال 	حلكم   h
 لبنا( %سو�يا. %جلأ 	لالجئو( 	لذين بقو	 h لشمالية	ألقضية 	من 
ضمن حد%N” N%لة 	سر	ئيل“ 	 	لقر{ 	ملجا%�D لقر	هم 	الصلية، 
%نظر	 لتسلسل سقو� 	لقر{ 	لفلسطينية خال7 حر1 	لعا� ١٩٤٨ 
ميكننا تصو� >( هجرD 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني 	 ”	لقرية 
	مللجأ“ = تكن �ائية 	% ثابتة %	منا كانت �هينة 	لتطو�	L 	مليد	نية 

%	لسياسية.  

 “N%حلد	” ع©%	  	لذين  	لفلسطينيني  	لالجئني  حا7  هو  %كما 
(خطو� 	Hدنة)، فإ( 	ملهجرين < 	لد	خل %	لذين جلئو	 	 	لقر{ 
	نتها�  مع   DNلعو	 >مل  نفس  Hم  كا(   Dملهجر	 لقر	هم   D�	ملجا%
متبقية  فلسطينية  قرية   ٦٩ >صل  من   ٤٧ ªو  %كانت  	حلر1. 
على  	ملهجرين  	ستوعبت  قد  	سر	ئيل  عليها  قامت  	ل9  	ملناطق   >
�ضها،٧ < بعضها كيافة 	لناصرD، 	ملكر، %جديدD شكل 	ملهجر%( <
غالبية سكا( 	لقر{. %من 	ملالحظ >( معظم 	ملهجرين < 	لد	خل 

لعا� ١٩٤٨ يسكنو( < 	ملناطق 	لشمالية لفلسطني (	جلليل). 

خال7 حر1 عا� ١٩٦٧، فا( ªو ٩٥٪ من 	لالجئني 	لذين هجر%	 
من 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة (مبا تشمل 	لقدs) %قطاo غزD %	جلوال( 
 	  Lجلأ  D
صغ >قلية   h باإلضافة   .)N�	ال  	 جلئو	  قد  كانو	 
 ١٩٦٧ لعا�  	لالجئني   Lقطاعا %تشمل  %سو�يا.٨  %لبنا(  مصر 
 	لذين هجر%	 	 سو�يا %لبنا( باالضافة 	 	ملهجرين للمرD 	ال%
قطاعا من 	لالجئني 	لذين جلئو	 	 	ملناطق 	لفلسطينية غ
 	خلاضعة 
للسيطرD 	السر	ئيلية (	لضفة 	لغربية %قطاo غزD) < 	لعا� ١٩٤٨، 
باالضافة 	 منطقة 	جلوال(. %%فق معطياL %كالة 	لغو� 	لد%لية 
	لثانية جر	� حر1   Dللمر 	ملهجرين  	لالجئني  بتسجيل  قامت  %	ل9 
	لكلي   Nلعد	 من   ٪٤٧ ªو  شكلت  	عد	Nهم  فا(   ،١٩٦٧ عا� 
	ملعتقد 	( ªو  فانه من  باالضافة 	 [لك،  لالجئني عا� ١٩٦٧. 
٦٠٠٠٠ فلسطيU ممن كانو	 < خا�� %طنهم خال7 حر1 عا� 
 Nيا�هم < 	ملناطق 	لفلسطينية 	ملحتلة 	 DNلعو	 	١٩٦٧ = يستطيعو

عا� ١٩٦٧ %بقو	 خا�� هذ� 	ملناطق كالجئني.٩ 

 ١٩٦٧ لعا�  	لالجئني  تو�يع  حو7  %	حلقائق   Lملعلوما	  )< بيد 
	الحتال7   Dفتر عا� ١٩٦٧ خال7  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي   >
	السر	ئيلي منذ ١٩٦٧ هي غ
 Nقيقة %تفتقر 	 	لشمولية، كذلك 
%	لتوطني   Lلبيو	 هد�  سياسة  حو7   Lملعطيا	  	 بالنسبة  	المر 
 L	تقدير %حسب   .١٩٦٨-٢٠٠١ 	عو	�  بني  لالجئني  	لقسر" 
بني  هجر%	  	لذين  	لفلسطينيني   Nعد فإ(  	لد%لية  	لغو�  %كالة 
 	 يصل   �لوحد  Dغز  oقطا من   ١٩٨٩ %عا�   Lلسبعينا	 >%	ئل 
 L	لقو	 يد  على   Lلبيو	 هد�  سياسة  بفعل  شخص   ٦٢,١٧٣
%فيما  	لغربية.  	لضفة   	 منهم  نقل جز�  	السر	ئيلية،١٠  	لعسكرية 
 > 	لالجئني   
%غ 	لالجئني   
%ִדج  Dهجر حو7   Lملعلوما	 تعت© 
 L�>شا فقد  توثيقا،  >قل  عا� ١٩٦٧  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي 

 ִדج
 ªو ٢٠٠٠٠ فلسطيU سنويا بني >عو	� 	 L	لتقدير	بعض 
%قد  سنويا،١١   ١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	أل�	ضي  من   ١٩٦٧-١٩٨٦
 Nو ٢٪ من �مل عدª )	 على D
Nلت عدN من 	لد�	ساL 	ألخ
 	لفلسطينية 	ملحتلة يهاجر%( >% يهجر%( 	 	لسكا( < 	أل�	ضي 
خا�� هذ� 	ملناطق.١٢ %قد تر	فقت عملية تأسيس 	لسلطة 	لفلسطينية 
< 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ باÒفا· عدN 	ملهجرين 

	لسنو" من هذ� 	ملناطق.١٣ 

رسم ب�اني رقم ٢,٣- التوز!ع الجغرافي لالجئ�ن والمهجر!ن، 
عام ١٩٤٩ وعام ٢٠٠٢ (٪)

 United Nations Economic Survey Mission for the - 1949 :ملصا���
 Middle East. Final Report of the United Nations Economy Survey

Mission for the Middle East (Part I). UN Doc. A/AC.25/6. (ال تشمل 

	لتقدير	L حو	^ ٣١٠٠٠ من 	ملهجرين 	لفلسطينيني N	خل 	سر	ئيل). 	جلها� 	ملركز" 
 .٢ Nلسنو"، ٢٠٠١، عد	الحصائي 	لكتا1 	 ،Uلفلسطي	لالحصا� 

%يعوh Nختال3 	لتو�يع 	لسكاk لالجئني 	لفلسطينيني خال7 	خلمسة 
 حاالL 	لصر	o 	القليمية %	لظر%3 	لصعبة 	ل9 h ملاضية	 Nعقو
 تغ
 سياسة h لفلسطينيو( < شتاִדم، باإلضافة	لالجئو( 	جهها 	يو
	لالجئني   Nعد تقلص  فقد  	لالجئني،   �جتا 	ملضيفة  	لد7%  تعامل 
< 	أل�	ضي 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ بعد 	الحتال7 	السر	ئيلي، 	[ جلأ 
لبنا(   > 	لفلسطينيو(  	لالجئو(  شهد  %قد   .)N�	ال  h معظمهم 
حالة مماثلة %[لك بفعل تد	عياL 	حلر1 	الهلية 	ل9 شهدها لبنا( ما 
 jالجتيا	لفلسطينية %	لفصائل 	 j١٩٧٥-١٩٩٠ %كفا �	عو	بني 
 	لعقباL 	لقانونية h لعا� ١٩٨٢، باإلضافة	ئيلي للبنا( < 	السر	
	لالجئني  حركة  على  	للبنانية  	حلكومة  تفرضها  	ل9  %	القتصاNية 
	لفلسطينيني < لبنا( (>نظر 	 	لفصل 	لثالث). %قد عكست 	لنسبة 
	لعالية ألعد	N 	لالجئني < منطقة 	خلليج تصاعد 	HجرD 	القتصاNية 
 �	ملعيشية، 	ال 	( نسبة 	لالجئني هذ لالجئني بغية حتسني ظر%فهم 
< منطقة 	خلليج كانت قد تعرضت 	 هبو� حاN بعد >( قامت 
	حلكومة 	لكويتية بطرª Nو ٣٥٠٠٠٠ فلسطيU من >�	ضيها بعد 

حر1 	خلليج 	لثانية < 	لعا� ١٩٩١. 
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إطـار رقـم ٢,١: تهج�ــر فلسط�نـي دوري

شتاִדم  مناطق  من  	لفلسطينيني  	لالجئني  من   Nعد هاجر  لقد 
خاصة  	ألخر{  	لعربية  	لبلد	(   	  ١٩٤٨ 	لعا�  بعد   	أل%
[لك   > 	لسبب   Nيعو% �%با، %<  	 %الحقا  	خلليجية،  	لد7% 
شتاִדم  مناطق   > %	لسياسية  	القتصاNية  	لعو	مل  wلة   	
	ملعاصر   Uلفلسطي	 	لتا�يخ   )	 	حلقيقة   > جليا  %يبد%   .	ال%
 L	جرH	% Lلترحيال	ما بعد عا� ١٩٤٨ يظهر كمسلسل من 
	ملتتالية، ففي 	خلمسينياL شهد 	لفلسطينيو( هجرD من مناطق 
	خلليج. %<   7%N  	 %لبنا( %سو�يا   )N�	ال% كاال شتاִדم 
>%	سط 	خلمسينياL، طرN 	لعما7 	لفلسطينيني من مصانع 	لنفط 
	خلليجية. %< >%	سط 	لستيناL، تصاعد L	HجرD من 	لضفة 
 N%7 	خلليج بشكل 	 )N�	لغربية 	 	لضفة 	لشرقية، %من 	ال
 D
عا�. %< 	لعا� ١٩٦٧ %جّر	� 	حلر1 فقد هجرL 	عد	N كب
 	ال�N( %مصر 	 Dغز oلغربية %قطا	لضفة 	لفلسطينيني من 	من 
%سو�يا %لبنا( قسم كب
 منهم مهجرين للمرD 	لثانية (الجئني 
	ملناطق  من  قسرية   Dهجر  ،١٩٦٧ عا�  %بعد   .(١٩٤٨ عا� 
	ملحتلة < 	لعا� ١٩٦٧ 	 	ال�N( %	خلليج. %< 	لعا� ١٩٧٠-

 >% لبنا(.   	  )N�	ال من  	لفلسطينية  	ملقا%مة   Nطر  ،١٩٧١
	لعا� ١٩٨٢، هد� 	لبنية 	لتحتية للمقا%مة 	لفلسطينية على يد 
	لقو	L 	السر	ئيلية %هجرD 	ملقاتلني %غ
 	ملقاتلني 	لفلسطينيني 
 ش� >ªا� 	لعا= 	لعر² بفعل 	ال�ها1 	حلاصل للفلسطينيني 	
< 	ملخيماL من خال7 �ا�� ص©	 %شاتيال على يد 	لكتائب 
	لفلسطينية  	النتفاضة  %خال7  	سر	ئيل.  مع  	ملتحالفة  	للبنانية 
	ملهجرين  	لفلسطينيني   N	عد	 تضاعفت   ١٩٨٧ عا�   	ال%
N	خلي.  بشكل  خاصة   Dغز  oقطا% 	لغربية  	لضفة  مناطق   >
	لفلسطينيني من   
	لثانية عا� ١٩٩١، ִדج 	خلليج  بعد حر1 
 ،١٩٩٥ 	لعا�   >% 	لد7%.  من  %غ
ها   )N�	ال  	 	لكويت 
ִדج
 	لفلسطينيني من ليبيا كرN فعل على توقيع 	تفاu 	%سلو. 
 N	عد< Lيد	لثانية) فقد تز	النتفاضة 	القصى (	نتفاضة 	خال7 %
	لفلسطينيني < مناطق 	لضفة 	لغربية %قطاo غزD 	ملهجرين من 

بيوִדم خاصة بشكل N	خلي. 
 ،ملزيد من 	لتفاصيل >نظر 	

Laurie Brand, Palestinians in the Arab World, Institution 

Building and the Search for State. New York: Columbia 

University Press, 1988, P. 7. 

يتو�o 	ليو� شتاL 	لالجئني 	لفلسطينيني 	لقسر" على معظم مناطق 
	لعا=، %بالرغم من hختال3 	لتو�يع 	جلغر	< لالجئني خال7 	خلمسة 
عقوN 	ملاضية 	ال >( غالبيتهم ما �	لت تبعد 	قل من ١٠٠ كم عن 
قر	هم %مد�م 	الصلية N	خل hسر	ئيل %	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة 
عا� ١٩٦٧. ففي سو�يا مثال فا( ªو ٧٠٪ من 	لالجئني 	ملسجلني 
عا� ١٩٤٨ هم من مناطق 	جلليل >صال، %تصل نسبة 	لالجئني من 
	ملناطق 	لشمالية لفلسطني < لبنا( لنحو ٧٢٪ من 	لالجئني 	ملسجلني 
هنا«. 	ضف 	 [لك، فا( معظم 	لالجئني < قطاo غزD 	ملحتل 
لفلسطني  	جلنوبية  %	ملناطق  	النتد	1  عهد   >  Dغز قضا�  من  هم 
	لتا�nية. %معظم 	لالجئني من منطقة 	لقدs متو	جد%( < 	لضفة 
 	( ªو ٢٠٠٠٠٠ الجئ 	 D�	لغربية 	ملحتلة %	ال�N(. %جتد� 	الشا
فلسطيU لعا� ١٩٤٨ يتو	جد 	ليو� < 	لوالياL 	ملتحدD 	المريكية، 
%عدN	 مشاֲדا < >%�%با.١٤ %بالرغم من 	الختالفاL 	حلاصلة بالنسبة 
 	لتو�يع 	جلغر	< لالجئني 	لفلسطينيني، 	ال >( نسبتهم < 	لد7% 	
	ملضيفة 	لرئيسة ال تز	7 مشاֲדة قياسا ملجمل 	لسكا( < هذ� 	لد7% 

(ªو ٦ ٪) كما كانت عليه < 	لعا� ١٩٤٨,١٥ 

”يوجد Ìسة ماليني فلسطيU حو7 	أل�· 	ل9 >بعد%	 عنها 
كا(  %	منا  أل�	ضيهم)،   D�	ملجا% 	لد7%   > يعيشو(  (>غلبهم 
حلمهم >( يرجعو	 بعد >( تنتهي 	حلر1 < 	ألسبوo 	لتا^ >% 
	لثالث، لكن هذ	 	ألسبوo 	متد 	 >كثر من Ìسو( عاما. >كثر 
من ٨٠٪ منهم ما �	لو	 < 	ملنطقة، %هذ	 يفسر على >نه >ك© 

 “.DNلعو	 �	ستفتا� على >( 	خليا� هو خيا

tuاعيل Tبو هشهش، (عر� �ملنشية)، �لضفة �لغربية.
حق 	لعوDN، 	ملجالس 	ل©ملانية 	ملشتركة للشرu 	أل%سط بعثة تقصي حقائق 

	لالجئني 	لفلسطينيني (٢٠٠١).  
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رسم ب�اني رقم ٢,٤- التوز!ع الجغرافي لالجئ�ن المسجل�ن 
والدول  األصل  منطقة  وفق   (٪) الدول�ة  الغوث  وكالة  لدى 

المض�فة. ٢٠٠٠ 

	ملصد�: %كالة غو� %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني UNRWA. %تشمل 	ملناطق 	لست 
�	� 	هللا، 	خلليل %بيت حلم. غزD: غزD، خا( يونس،  ،sلقد	 :sلقد	1، 	النتد	 Dفتر >
 :Dلسامر	قضا�  .Lحوبو�	ملجد7، 	سد%N %بئر 	لسبع. قضا� 	للد: يافا، 	للد، 	لرملة %
طولكر�، نابلس، جنني %نتانيا. قضا� حيفا: حيفا، 	خلض
D %شفاعمر%. قضا� 	جلليل: 

	لناصرD، بيسا(، ط©يا، عكا %صفد. 	ملعطياL ح� حزير	( ٢٠٠٠.

	لالجئو(  عمل   ،Uلفلسطي	 	للجو�  عمر  من   Nعقو Ìسة  خال7 
 )< بعد  %[لك  	ملنفى،   > 	ألصل  	لقرية   Dحد% على  	حلفا¸  على 

قصد سكا( 	لقر{ 	ملهجرD < 	لغالب نفس >ماكن 	لشتاN L	خل 
	لد%لة 	مللجأ. %حسب معطياL 	لتسجيل < %كالة 	لغو� 	لد%لية 
(UNRWA) فإ( نسبة 	لالجئني 	لذين توجهو	 	 نفس 	لبلد 	مللجأ 
 تصل 	 ªو ٧٢٪ مقابل ªو ٢٠٪ 	 بلدين %>قل من ٨٪ 	
ما  غالبا   Dملهجر	 	لقر{  >ها^  فإ(  %Hذ	  >كثر.١٦   %< بلد	(  ثالثة 
	ملخيم %سكنو	 نفس 	حلي N	خله، %تظهر قر{   نفس h 	توجهو
	ألصل على >�ا حجر 	ألساs للمخيماL 	ل9 	قيمت < >عقا1 
	لتهج
، فسميت >حيا� 	ملخيم < كث
 من 	ألحيا( على 	سم 	لبلد 
	ألصل، ففي �يم 	ل
مو« لالجئني، >ك© 	ملخيماL 	لفلسطينية < 
 D�	لط
D %حا  D�غز	7 %حا لوبيا %حي عني  يتو	جد حي  سو�يا، 

بلد 	لشيخ %غ
ها. 

	سر	ئيل/ N	خل  للمهجرين  بالنسبة  >يضا  %	ضحة   Dمليز	  �هذ  )h
	لسكنية   Lلتجمعا	ألحيا� %	من  
	لكث فلسطني ١٩٤٨، فتحمل 
	ل9 يتو	جد فيها 	ملهجر%( >�ا� قر{ 	ملهجرين 	الصلية، ففي قرية 
 Dملدمر	 �عر	بة < 	جلليل هنالك حا�D 	مليعا�ية (نسبة 	 قرية ميعا
قرية   	 (نسبة  	ل©	%نة   D�حا  	 بالنسبة  	ألمر  %	لقريبة)، كذلك 
 Dلناصر	  >  Dلصفافر	 %حي  عكا،  قضا�   Dجلديد	 قرية   >  (D%©ل	

(نسبة 	 قرية صفو�ية).١٧ 
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خؤֻדصֵדطَّْـمـخل‚ָדطآلخس
 Lمليو( الجئ < �يما (>يلو7 ٢٠٠٢) ªو ١,٢٨  	ليو�  يقطن 
 ١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي  على  	ملو�عة  	لالجئني 
عا�  	لالجئني  من  غالبيتهم  %تتشكل  %لبنا(،  %سو�يا   )N�%	أل
ثلث  ªو   Lملخيما	  > 	لالجئو(  %يشكل  (%>سالفهم).   ١٩٤٨
	لد%لية  	لغو�  %كالة  لد{  	ملسّجلني  	لفلسطينيني  	لالجئني   Nعد
لعا�  %	ملهجرين  	لالجئني   Nعد �مل  Ìس  %ªو   ،(UNRWA)
	لعا�   > 	ملهجرين  	لالجئني  من  >قل   Nعد %يسكن  عامة.   ١٩٤٨
%سو�يا،   )N�	أل  Lيما�  > خاصة  >يضا،   Lملخيما	  >  ١٩٦٧
ªو  فإ(   (٢٠٠٠ (حزير	(  	لد%لية  	لغو�  %كالة   Lمعطيا %%فق 

٥٠٠٠٠ الجئ لعا� ١٩٦٧ يسكنو( ٨ �يماL معتر3 ֲדا من 
 	
قبل 	لوكالة < 	أل�N(. %باإلضافة 	 	لالجئني، فإ( عدN	 صغ
من 	لفلسطينيني %	لعر1 من 	لد%7 	لعربية 	ملضيفة من [%" 	لدخل 

	ملحد%N يسكنو( �يماL 	لالجئني >يضا. 

-١٩٤٨ >عو	�  بني  	لفلسطينية   Lملخيما	 غالبية  تأسست  %قد 
١٩٥٠ %لكن >ضيف hليها ٦ �يماL جديدD < >عو	� ١٩٦٧-

نتيجة حلر1 عا� ١٩٦٧، %من 	جلدير  	أل�N( %[لك   > ١٩٦٩
بالذكر >( �يم شعفا� < 	لضفة 	لغربية بالقر1 من 	لقدs كا( قد 
 Dلبلد	لالجئني عسكر < 	لعا� ١٩٥٦ %[لك لتبديل �يم 	تأسس < 

 . sلقد	لقدمية < 	

جدول رقم ٢,٢- الالجئون المسجلون في المخ�مات، ١٩٥٣-٢٠٠٢

(٪) Gملخيما� V  نسبة �لالجئني �لفلسطينيني تعد�� �لالجئني �لكلي Gملخيما� V %لالجئو� �لسنة
٣٤,٦ ٨٧٠,١٥٨ ٣٠٠,٧٨٥ ١٩٥٣
٣٨,٥ ٩١٢,٤٢٥ ٣٥١,٥٣٢ ١٩٥٥
٣٦,٠ ١,١٣٦,٤٨٧ ٤٠٩,٢٢٣ ١٩٦٠
٣٩,١ ١,٣٠٠,١١٧ ٥٠٨,٠٤٢ ١٩٦٥
٣٤,٧ ١,٤٤٥,٠٢٢ ٥٠٠,٩٨٥ ١٩٧٠
٣٣,٤ ١,٦٥٢,٤٣٦ ٥٥١,٦٤٣ ١٩٧٥
٣٢,٩ ١,٨٦٣,١٦٢ ٦١٣,١٤٩ ١٩٨٠
٣٨,٠ ٢,١١٩,٨٦٢ ٨٠٥,٤٨٢ ١٩٨٥
٢٨,٣ ٢,٤٦٦,٥١٦ ٦٩٧,٧٠٩ ١٩٩٠
٣١,٠ ٣,٢٤٦,٠٤٤ ١,٠٠٧,٣٧٥ ١٩٩٥
٣٢,٤ ٣,٧٣٧,٤٩٤ ١,٢١١,٤٨٠ ٢٠٠٠
٣٢,٠ ٣٩٩٨١١٩ ١٢٨٢٩٩٥ ٢٠٠٢

�ملصد�: %كالة غو� %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	الUNRWA àN. (	ملعطياL ح� ٣٠ حزير	( من كل سنة).

	لد%لية،  	لغو�  %كالة  قبل  من  به  معتر3  �يم   ٥٩ 	ليو�  يوجد 
	أل�N(، سو�يا  عا� ١٩٦٧،  	ملحتلة  	لفلسطينية  	ملناطق  على  متتد 
%لبنا(. %قد قامت %كالة 	لغو� 	لد%لية عموما باستئجا� قطع من 
 حكوماL 	لد%7 	ملضيفة من >جل hقامة 	 DNل9 تبعت عا	 ·�	أل
	ملخيماL عليها. كما يتو	جد ªو ١٢ �يم ”غ
 معتر3 به“ من 
 ،)N�قبل 	لوكالة، %تشمل ٥ �يماL < 	لضفة 	لغربية، ٣ < 	ال
 Lִדا حكوماNل9 حد	  Lباملخيما 	لوكالة  ٤ < سو�يا. %تعتر3 
%قد  للوكالة،  عليها  	ملقيمة   ·�	أل %منحت  	ملضيفة  	لد7% 
	لعالية لالجئني  	لسكانية  	لكثافة  	لد%7 	ملضيفة   Lعت حكوما�%
 “Lعلى مناطق >خر{ تعرفها ”كمخيما Lملخيما	لفلسطينيني < 	

كمخيم 	ل
مو« < Nمشق. 

%تعوN ظاهرD بقا� عدN كب
 من 	لالجئني < 	ملخيماL ألكثر من 
 wلة من 	ألسبا1 %منها:	 Nسة عقوÌ

· 	لعائلة %	لقرية Nعمت 	ملبÍ 	إلجتماعي < 	ملخيم
 ��خا بديلة  >ماكن   Nاdh تؤّمن  	ل9   N�%	ملو	  �Nملصا	 · فقد	( 

حد%N 	ملخيم.
نتيجة  	ملخيم   ��خا 	حليا�  %	ملجا7  	ملعيشية  	لشر%�  · فقد	( 

 .kلسكا	حا� Nإل�	
على  	ملفر%ضة  %	لسياسية  %	الجتماعية  	لقانونية   Nلقيو	 ·

 .Lلشتا	من مناطق  
	لالجئني < كث
 ."Nملا	ألمن 	حلماية %	 ·

 	  DNلعو	 حق  �مز % للمنفى  	ملؤقتة  	لطبيعة  �مز  هو  · 	ملخيم 
  .�	لديا
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%ي©� >ك© عدN من 	لالجئني < 	ملخيماL < قطاo غزD 	ملحتل، 
	[ بلغ عدNهم حو	^ ٤٧٠٨٢٤ الجئ < �اية عا� ٢٠٠٠، >% 
 �ما يعا7N ثلث تعد	N 	لالجئني < 	ملخيماL. %يعوN سبب بقا� هذ
 	نعد	� 	ملو	�N %	لبد	ئل h ملخيم	خل 	N > لالجئني	لعالية من 	لنسبة 	
	الحتال7   Lسلطا تفرضها  	ل9   Nلقيو	% 	ملخيم  حاجز   u	الختر
 Dغز  oقطا  > 	لفلسطينية   Lملخيما	 على  منذ ١٩٦٧  	إلسر	ئيلي 

	لغربية  	لضفة   Lلالجئني < �يما	 >قل من   Nملحتل. %يسكن عد	
	ملحتلة (١٧٠٥٣٦ الجئ)، %نسبة >على منهم يسكنو( < 	لقر{ 
%	ملد( %	خلر1، %تشكل نسبة 	لالجئني < >كثر من ١٠٠ منطقة 
سكنية (قرية، مدينة، خربة) < 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة >كثر من ٥٠٪ 

من تعد	N سكا�ا. 

جدول رقم ٢,٣- الالجئون في األراضي الفلسط�ن�ة المحتلة عام ١٩٦٧ وفق األقض�ة ونسبة الالجئ�ن ف�ها، ١٩٩٧

Tعد�� �لبلد�G �لz يشكل �لالجئو% Tكثر من ٥٠ ٪ من سكاyا  �ضعية �للجو} (٪) �لقضا}
غZ الجئو% الجئو%

٤ ٤٧,٤ ٥٢,٠ Dغز
٧ ١٤,١ ٨٥,٥ Nير 	لبلح
٦ ٢٨,٧ ٧٠,٩ Dا7 غز¨
٧ ١٥,٨ ٧٠,٩ �فح
٨ ٤٢,٧ ٥٦,٩ خا( يونس
٢١ ٨١,٧ ١٧,٤ 	خلليل
١ ٨٣,٥ ١٥,٨ sطوبا
٥ ٤٩,٢ ٤٩,٧ �vا<
١٢ ٥٨,١ ٤٠,٨ sلقد	
١٣ ٧٠,١ ٢٨,١ �	� 	هللا
٣٠ ٧٠,٧ ٢٨,٨ جنني
٥ ٦٧,٩ ٣١,٥ طولكر�
١١ ٧٤,١ ٢٥,٤ نابلس
١٠ ٧١,٣ ٢٨,٠ بيت حلم
٦ ٥٩,٦ ٣٩,٩ قلقيلية
١ ٣٤,٤ ٦٥,٤ سلفيت

�ملصد�: 	جلها� 	ملركز" لالحصا� 	لفلسطيU، 	الحصا� 	لسكاk 	لفلسطيU لعا� ١٩٩٧.  

%تتو	جد 	لشرvة 	لعدNية 	لثانية لالجئي 	ملخيماL < 	أل�ª) )Nو 
٢٩٤,٤٤٧ لغاية >يلو7 ٢٠٠٢) %مع [لك فا�م يشكلو( >قل نسبة 
من �مل تعد	N 	لالجئني < >" منطقة شتاh ،L[ يشكل هؤال� ما 
يعا7N ١٨٪ من 	لالجئني 	ملسّجلني < 	أل�N(، %تعوN هذ� 	لنسبة 
 h  )N�	أل  >  Lملخيما	 يسكنو(  	لذين  	لالجئني  من  	ملنخفضة 
بالنسبة   )N�	أل  > لالجئني  	أل�Nنية  	حلكومة  متنحها  	ل9  	لفر£ 

 .uحلقو	طنة %	للمو

نسبة  >على  لبنا(   >  Lملخيما	 سكا(  من  	لالجئو(  %يشكل 
 ٢١٧,٩٥٣) 	ملضيف  	لبلد   > 	لكلي  	لالجئني   N	تعد �مل  من 
لبنا(   > 	لالجئني  من   ٪٦٤ ªو  %يسكن   ،(٢٠٠٢ >يلو7  لغاية 

%كالة  تديرها  %	ل9  ֲדا  	ملعتر3   %< 	لر�ية“   Lملخيما	”  >
	لر�ية“ %ªو ٤٪   
	ملخيماL ”غ 	لد%لية، %ªو ٨٪ <  	لغو� 
< ”	ملخيما L	Hامشية“، >ما 	لبقية فتتو	جد < 	لتجمعاL 	خلاصة 
N	خل   > لالجئني  	لعالية  	لنسبة   �هذ  Nتعو% %	ملد(.١٨  %	لقر{ 
 	لقيوN 	لقانونية %	إلجتماعية %	لسياسية 	ل9 تفرضها h Lملخيما	
 فقد	( h ضافةh ،لالجئني بشكل عا�	للبنانية على حركة 	حلكومة 	
	ملو	�N 	ل9 تسمح لالجئني باخلر%� من حد%N 	ملخيم %hنعد	� 	المن 
	جلماعي %	لفرN" للفلسطينيني خا�� 	ملخيم، %توفر 	حلماية %	المن 

	ملاN" لالجئني N	خله.  



٤٣

�لخصائـ" �ل!يمغ��فيـة

جدول رقم ٢,٤ – توز!ع الالجئ�ن الفلسط�ن��ن في لبنان خارج المخ�مات ”الرسم�ة“، ٢٠٠١

�ملنطقة
�ملخيماG غZ �لرtية *

٣,٤٤٧ uملعشو	
٤,٨٢٩ شبيحا 
٢,٦٣٤ 	لقا�ية

٨١٣  (Nألسو	بو <) 	كفر بد
١,٤٤٨ 	لعر°
١,٩٧٨ شحيم

�ملخيماG �_امشية **
٩٠٥ جل 	لبحر
١٢٨ 	ل©غلية
٧٠٨ 	لو	سطة
٢٦٩ 	لعيتانية
٦٦٠ 	لسكة

٢,٥٣٥ Lل©كسا	
١,٢١٠ "Nليهو	بستا( 
١,٢٠٠ 	Hمشر"

٦٠٠ Dمستشفى غز
٢٥٧ Dجلديد	لطريق 	
٨٦٧ 	ال�	مل

١,٠٢٩ 	ملهجرين
جتمعاG �لالجئني ***

١,٣٠٥ 	لغا�ية
٨,٨٢٥ %	N" 	لزينة
٤,٤٨٠ 	لنعيمي
٢,٩٤٩ sليا	بر 
٤,١٤٠ ثعلبيا

�ملد%
٤,٩١٦  �صو

١٧,٣٣٦ صيد	
١٣,٨١٧ L%
ب
٣,٧٢٦ طر	بلس

�ملصد�: حسني علي شعبا(، 	ملخيماL 	لفلسطينية < لبنا(، من 	لضيافة 	 	لتمييز. 	لقدs: 	جلمعية 	لفلسطينية 	ألكاNميية للشؤ%( 	لد%لية، ٢٠٠٢. 	ملعطياL ح� حزير	( ٢٠٠١. 

* تتصف معظم 	ملخيماL غ
 	لر�ية بقرֲדا من عمل 	لالجئني < 	حلقو7 %	لبنا�، خاصة < منطقة صو�، باالضافة 	 	لتأخ
 < 	قامة 	ملخيماL 	لر�ية على يد %كالة 	لغو� 	لد%لية 
(UNRWA) %	لنقص 	حلاN < مسطحاL 	ملخيماL 	لقائمة. 

 Lملخيما	من  الجئي  	N	عد< Lملخيما	 �** تعت© 	ملخيما L	Hامشية ”جتمعاL غ
 قانونية“ مت 	نشائها خال7 موجاL ִדج
 	لفلسطينيني 	ثنا� 	حلر1 	الهلية 	للبنانية، فقد 	%L هذ
 .�”	لر�ية“ 	لقائمة %	ل9 تعرضت 	 	لدما

*** تقع جتمعاL 	لالجئني 	خلاصة بعيد	 عن مو	قع 	ملد( %قد حوL 	لالجئني 	لذين تركو	 	ملخيماL بعد حتسن 	%ضاعهم 	القتصاNية %	الجتماعية، %بعكس 	ملخيماL فا( 	لالجئني < 
هذ� 	لتجمعاL ميتلكو( بيوִדم.  



٤٤

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

 Lلتجمعا	بالقر1 من  Lلشتا	لفلسطينية < 	 Lلتجمعا	تقع معظم %
	ملدنية 	لك©{ %	ملر	كز [	L 	لثقل 	القتصاN"، ففي سو�يا تتو	جد 
معظم 	ملخيماL 	لفلسطينية < منطقة 	لعاصمة Nمشق نتاجا ألسبا1 

hقتصاNية %ثقافية. 

في  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  توز!ع   -٢,٥ رقم  ب�اني  رسم 
سور!ا، ٢٠٠١

�ملصد� : 	جلها� 	ملركز" لالحصا� 	لفلسطيU، 	لكتا1 	الحصائي 	لسنو"، �قم ٣، 
  .٢٠٠٢

مدّمرين)  �يمني   	 (باالضافة  فلسطينية   Lيما�  ٤ %يقع حو	^ 
مدينة صيد	  %�يما( حو7   ،L%
ب 	للبنانية  	لعاصمة  < ضو	حي 
 .�مدينة صو حو7   Lيما� %ثالثة  طر	بلس  مدينة  حو7  %�يما( 
%< 	ال�N( فهنالك ثالثة �يماL < ضو	حي عما( 	لعاصمة. >ما < 
	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ فتقع 	ملخيماL حو7 	ملد( 
�	� 	هللا  ،sلقد	نابلس، جنني، بيت حلم،  ،Dلرئيسة كاخلليل، غز	
%طولكر�. %بفعل تقسيم هذ� 	ملناطق 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ 
فقد  >%سلو،   Lتفاقاh ¯كم   D<ز�  Lمقاطعا%  “Lكانتونا”  	
تو	جد 	لالجئو( 	لفلسطينيو( < 	ملناطق C % ،A،B كما هو 	حلا7 
بالنسبة للقدs 	لشرقية فهنالك عدN من 	ملخيماL 	ملوجوDN حتت 
	لسيطرD 	لفلسطينية %>خر{ حتت 	لسيطرD 	ألمنية 	السر	ئيلية، %قد 
	ملتعاقبة   Lإلجتياحا	 بعد  قيمة  %بد%(  %	هيا  	لتقسيم  هذ	  >ضحى 
	لسكنية  	ملناطق  على  	السر	ئيلية  	لعسكرية   L	لقو	 ֲדا  تقو�  	ل9 
	لفلسطينية منذ 	نطالقة 	النتفاضة 	لفلسطينية 	لثانية < >%	خر >يلو7 

 .٢٠٠٠

8,080
29,409 8,929

17,613

28,818

33,680
256,584

د��� ا�
	���ة در�� و ا����ة ��� ���ة اد�� ا��ذ��� و����س



٤٥

�لخصائـ" �ل!يمغ��فيـة

جدول رقم ٢,٥- الالجئون في المخ�مات (الرسم�ة وغ�ر الرسم�ة)، ٢٠٠٢

سنة �لتأسيس �لسكا% �ملخيم �ملنطقة/�لد�لة �ملضيفة
١٩٤٨ ١٠٤,٢٥٢ جباليا  * Bغز
١٩٤٨ ٧٦,٣٧٣ 	لشاطئ
١٩٤٨ ٦٤,٦٩٩ L	
	لنص
١٩٤٨ ٣٠,٢٤٤ 	ل©يج
١٩٤٨ ٢٠,٣٥٧ Nير 	لبلح
١٩٤٨ ٢٢,٦٥١ 	ملغا�"
١٩٤٨ ٦١,٠٦٦ خا( يونس
١٩٤٨ ٩١,١٨٢ �فح
١٩٤٨ ٥,٢٤٨ عقبة ج© �لضفة �لغربية
١٩٤٨ ١,٨٩٨ عني 	لسلطا(

١٩٦٥/١٩٦٦ ٩,٦١٦ ١ شعفا�
١٩٤٩ ٨,١٨١ 	ألمعر"
١٩٤٩ ٩,٣١٠ قلنديا
١٩٤٩ ٢,٢٠١ �Nير عما
١٩٤٩ ٩,٤٦٥ 	جللز%(
١٩٤٩ ٧,١٥٠ �	لفو	
١٩٥٠ ٩,٢٩٩ 	لعر1%
١٩٤٩ ١١,١٧٥ 	لدهيشة
١٩٥٠ ٤,٢٣٥ Dعايد
١٩٥٠ ١,٨٨٨ (Dلعز	) بيت ج©ين
١٩٤٩ ٦,٩١٦ 	لفا�عة
١٩٥٠ ٦,٢٤٤ �يم �قم ١ (�يم عني بيت 	ملا�)
١٩٥٠ ١٤,١٨٢ عسكر
١٩٥٠ ٢٠,٨٢٢ بالطة
١٩٥٠ ١٦,٣٧٦ طولكر�
١٩٥٢ ٨,٢١٦ نو� ¨س 
١٩٥٣ ١٤,٢١٣ جنني

١٩٧١/٧٢ (١٩٩٧) ٢٩٩ ** N	سلو
١٩٤٨ (١٩٩٧) ٣٥٣ 	بو شكد� ** 
١٩٤٨ (١٩٩٧) ٨٦٣ ** D�قد%
١٩٤٨ (١٩٩٧) ١,٧١٨ ب
 �يت (	لسقايف) **



٤٦

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

�لسكا% سنة �لتأسيس �ملخيم �ملنطقة/�لد�لة �ملضيفة
١٩٤٨ ٤٩,٩٨٣ (L	لوحد	) جلديد	يم عما( � �أل��%
١٩٥١ ٨,٨٣٢ ٢ �بد h
١٩٦٨ ٢٣,٦٠٤ 	حلصن (	لشهيد عزمي 	ملف9)
١٩٦٧ ٢٦,٠٠٠ ٣ سو3 
١٩٥٢ ١٥,٤٤١ ٤ جبل 	حلسني
١٩٦٨ ٢٦,٠٠٠ ٥ 	لبقعة
١٩٤٩ ٢٧,٧٤٠ 	لز�قا
١٩٦٨ ٨٠,٢٧٢ ٦ ما�كة (حطني)
١٩٦٨ ١٧,٤١٥ 	لطالبية 
١٩٦٨ ٤١,٤١٧ ٧ (Dغز) °جر
١٩٥٦ (١٩٩٨) ٥,٥٠٠ مأNبة **
١٩٦٩ (١٩٩٨) ٤,٧٥٠ 	لسخنة **
١٩٦٧ (١٩٩٨) ٨,٠٠٠ 	حلسن **
١٩٥٢ ١,٤٠٤  sليا	 �ما لبنا%
١٩٤٨ ١٩,٥٥٠ بر� 	ل©	جنة 
١٩٥٦ ٤,٢١٧ ضبية 
١٩٤٩ ١٢,٠٥٥ شاتيال

١٩٤٩-١٩٤٨ ٤٤,٣٣٨ Dحللو	عني 
١٩٥٤ ٥,٠٩٧ 	ملية %مية
١٩٤٨ ٩,٨٥٠ 	لبص
١٩٤٨ ٢٤,٧٩٢ 	لرشيدية
١٩٤٨ ١٨,١٩٥ بر� 	لشما^
١٩٥٠ ٢٨,٥٤٩ N��ر 	لبا
١٩٥٥ ١٥,٧٨٢ 	لبد	%"
١٩٤٨ ٧,٤٢٠ %يفيل (	جلليل)

١٩٥٦ - ١٩٧٤ - 	لنبطية ***
١٩٤٩ - ١٩٧٦ - تل 	لزعتر  ***
١٩٥٢ - ١٩٧٦ - جسر 	لباشا ***

- ٣,٤٤٧ ** uملعشو	
- ٤,٨٢٩ شبيحا **
- ٢,٦٣٤ 	لقا�ية **
- ٨١٣  ** (Nألسو	بو <)  	كفر بد
- ١,٤٤٨ 	لعر° (عدلو() **
- ١,٩٧٨ شحيم **



٤٧

�لخصائـ" �ل!يمغ��فيـة

�لسكا% سنة �لتأسيس �ملخيم �ملنطقة/�لد�لة �ملضيفة
١٩٤٩ ١٥,٦٨٤ خا( 	لشيخ  سو�يا
١٩٤٩ ٨,٥٧٣ خا( Nنو(
١٩٥٨ ١٩,٧٦٤ سبينة
١٩٤٩ ١٦,١١٥ ق© 	لست
١٩٤٩ ٥,٠٤٨ جرمانة

١٩٥٠ / ١٩٥١ ٥,٦٤١ �عاN
١٩٦٧ ٥,٤٦٧ e��عا طو	N
١٩٤٩ ١٣,٧٠٢ }ص

١٩٤٩ / ١٩٥٠ ٧,٦٠٧ Dا{
١٩٤٩ ١٧,٩٩٨ 1
	لن
١٩٦٢ ٤٣٢٩ ** (L	�عني 	لتل (حند	

١٩٥٦ / ١٩٥٧  ١١٢٥٥٠ 	ل
مو« **
١٩٥٦ ١,٠٠٠ ** kلرمضا	

١٩٥٥ - ١٩٥٦ ٦٣٥٤ 	لال[قية  (	لرمل) **
١٩٤٨ - 	لعباسية **** مصر 
١٩٤٨ - **** Dلقنطر	 uشر

�ملصا��: %كالة غو� %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني UNRWA لغاية ٣٠ >يلو7 ٢٠٠٢، 	ملكتب 	لفلسطيU 	ملركز" لالحصا� (١٩٩٧)، 	لسكا( 	لفلسطينيني %فق 	ملناطق 	لسكنية. 
 .PASSIA ،٢٠٠٢ ،sلقد	لتمييز، 	 حسني علي شعبا(، 	ملخيماL 	لفلسطينية 3 لبنا( من 	لضيافة 	

 .sلقد	لفلسطينية < 	القامة 	ئيل < سحب 	سر	ملخيم خال7 سياسة 	م يسكنو( �	لوكالة 	من قبل  	%�١ - ٤٠٠٠ فلسطيU 	ضا< قد

٢ – ٤٩٩٠ من تعد	N 	ملخيم 	لكلي هم الجئو( مسجلو( لد{ %كالة 	لغو� 	لد%لية ح� حزير	( ٢٠٠٢. 

٣ – ١٩٥٧٣ من تعد	N 	ملخيم 	لكلي هم الجئو( مسجلو( لد{ %كالة 	لغو� 	لد%لية ح� حزير	( ٢٠٠٢. 

٤ –١٤٦٤١ من تعد	N 	ملخيم 	لكلي هم الجئو( مسجلو( لد{ %كالة 	لغو � 	لد%لية ح� حزير	( ٢٠٠٢. 

٥ – ٢١٠٥٣ من تعد	N 	ملخيم 	لكلي هم من 	لالجئني 	ملسجلني لد{ %كالة 	لغو� 	لد%لية ح� حزير	( ٢٠٠٢.  

٦ – ١٠٥٦٥ من تعد	N 	ملخيم 	لكلي هم الجئو عا� ١٩٦٧ ح� حزير	( ٢٠٠١. 

٧ – ١٥٠٠٠ من تعد	N 	ملخيم 	لكلي هم الجئو عا� ١٩٦٧ ح� عا� ٢٠٠١. 

* خال7 	لسبعينياL، هدمت 	لقو	L 	لعسكرية 	السر	ئيلية Xال3 بيوL 	لالجئني < قطاo غزD  ¯جة 	المن، %قد 	ستهدفت 	لعديد من 	ملخيماL 	لكب
D < قطاo غزD. %قد 	ج© 	لالجئو( 
 ،Lملخيما	 	 (Lملخططا	) قسما منها LNلفلسطينيني، عا	لتوطني لالجئني 	 Lلعديد من �ططا	سست 	لغربية. %قد 	لضفة 	  	النتقا7 	 مناطق >خر{، مع عدN 	قل ممن نقل 		

%تشمل هذ� 	ملخططاL �طط كند	 (١٩٧٢)، �طط شق
" (١٩٧٣)، �طط 	ل©	�يل (١٩٧٣)، �طط 	لشيخ �ضو	( (١٩٧٤)، %�طط 	ألمل (١٩٧٩). 
��ية) من قبل %كالة 	لغو� 	لد%لية، 	ملعطياL للمخيماL غ
 	ملعتر3 ֲדا < سو�يا %لبنا( ح� ٣٠ حزير	( ٢٠٠١.   
** �يماL غ
 معتر3 ֲדا (غ

.Dمدمر Lيما� ***
**** 	ملخيماL < مصر >غلقت < 	لعا� ١٩٤٩. 



٤٨

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

ألֹק‘ططŠخسـ…كَّوŠخيָדططְקـخ<طŠֲק
مرتفع،  طبيعي  منو  مبعد7  	لالجئني  %منه   Uلفلسطي	 	ملجتمع  يتميز 
 	�مصد عموما  	لف9  	ملجتمع  %يعت©  فتيا،  �تمعا  كونه   	 	ضافة 
 DNيا� نفسه  	لوقت   > vتم  %لكنه  	ملستقبلية،  	لبشرية   N�للمو	
 	 	ألخر{   Lخلدما	  	 باالضافة  %	لتعليمية  	لصحية   Lخلدما	
سن   )%N 	لفلسطينيو(  	لالجئو(  %يشكل  	لعمل.   uسو جانب 
بشكل   u	لعر	% لبنا(،  سو�يا،   ،)N�	ال  > من  كل   > عاما   ١٥
 Lو ٤٣٪، ٤٣,٢٪، ٤٤٪، % ٤٠٪.١٩ فيما تصل معّدالª ،^متتا
تقا�ير  %فق  %لبنا(  سو�يا   > عاما   ١٥ 	لـ  سن   )%N 	لالجئني 
%قد  	ملسجلني.  	لالجئني  من   ªو ٣٣٪ 	 	لد%لية  	لغو�  %كالة 
يعوN 	لسبب < 	الختال3 < 	ملعطياL 	ملقا�نة 	 نظا� 	لتسجيل 
	الختيا�" لالجئني لد{ %كالة 	لغو� 	لد%لية، باالضافة 	 	ملو	ليد 
من 	ألمهاL 	لالجئاL %	آلبا� غ
 	لالجئني %	لذين ال يتم تسجيلهم 

< سجالL %كالة 	لغو� 	لد%لية. 

رسم ب�اني رقم ٢,٦ - توز!ع السكان وفق الفئات العمر!ة، 
الالجئون مقابل عدد من مجتمعات الدول المض�فة

 FAFO Institute for Applied Social Science, 1997. - )N��ملصا��: 	أل
 Living Conditions Among Palestinian Refugees and Displaced

 .٢٠٠١ ،Uلفلسطي	ملركز" لالحصا� 	جلها� 	 – u	لعر	يا %�in Jordan:. لبنا(، سو

	ملعطياL 	لوطنية لال�N( %لبنا( %سو�يا %	لعر	u %مصر – 	جلها� 	ملركز" لالحصا� 
%فق  	ملضيفة  	لد7%  	لعمرية <   Lلفئا	 	جلنس،  %فق  	لسكا(  تو�يع  نسبة   ،Uلفلسطي	
 Camps - Dغز oلغربية %قطا	لضفة 	 Lحو7 �يما Lملعطيا	 .Dملؤخر	 L	الحصا�	
 – Institute of Women’s Studies, Institute for Community and
 Public Health, Birzeit University. Inside Palestinian Households,

.2002. Note, figures cover 0-14

تضاعف   > للفلسطينيني  	لعالية  	لنمو   Lمعدال  Lنعكاساh %تبد% 
	لفلسطينيني منذ ١٩٤٨ كل عقدين تقريبا، %بني >عو	� ١٩٥٠-

 uلشر	 مناطق  من   D��تا منطقة   ١٦  > 	لفلسطينيو(  منا   ١٩٩٥
	لفترD، فقد  	أل%سط مبعد7 منو طبيعي ٣,٣٪ سنويا،٢٠ %< نفس 
 Lجد معّدال	لنسبة تقريبا. %تتو	لفلسطينيو( بنفس 	لالجئو( 	يد 	تز
	لنمو 	لطبيعي 	ألعلى لالجئني (>على من ٤٪) بني >%سا� 	لالجئني 
	لبد%، %	لالجئني < 	أل�N(، %	ملهجرين < 	لد	خل لعا� ١٩٤٨.  

إطار رقم ٢,٢ - مخ�ـم السلـوم: مثـال لتهج�ـر مستمـٍر

 Nعد ��	ضيها %	لعمل فيها، %قد قد< لقد >عت©L ليبيا لفترD طويلة من >كثر 	لد%7 	لعربية 	نفتاحا فيما nص تأش
	L 	لدخو7 للفلسطينيني 	
	لفلسطينيني 	ملقيمني < ليبيا < >%	ئل 	لتسعينياL بنحو ٣٠٠٠٠ شخص. %لكن < >يلو7 ١٩٩٥، %< >عقا1 قر	� 	ألمم 	ملتحدD بفر· 
 uضته التفا�عقوباh LقتصاNية على ليبيا < 	لعا� ١٩٩٢ كرN فعل على hسقا� طائرD ”با( 	�“ فوu لوكر²/سكوتلند	، %كتعب
 على معا
	%سلو < 	لعا� ١٩٩٣ بني منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية %حكومة 	سر	ئيل، >علن 	لزعيم 	لليË معمر 	لقذ	< عن نيته طرN كل 	لفلسطينيني من 
 L<1 ١٩٩٥، بدX من 
�D ليبيا. %خال7 	ألسبوo 	ألخNلالجئني) فعال على مغا	لفلسطينيني (غالبيتهم من 	آلال3 من 	ليبيا. %قد >ج© 
wوo 	لفلسطينيني بالوصو7 	 نقطة 	حلد%N 	لليبية 	ملصرية – 	لسلو�، hال 	( 	لفلسطينيني 	لذين ال vملو( %ثائق سفر مصرية، >�Nنية 	% 
 مصر %>ج©%	 على 	لبقا� ضمن 	حلد%N 	لليبية < 	لصحر	�. %مع 	لوقت 	 N%حلد	نقطة  �تتبع للضفة 	لغربية 	ملحتلة كانو	 قد منعو	 من عبو
%صل عدN 	لفلسطينيني < ”	ملخيم 	جلديد“ 	 ªو ٦٠٠ شخص.  %يقع هذ� 	ملخيم < منطقة تقد� بنحو ٢٠٠-٢٥٠ متر مربع ¥اطة 
باالسال« 	لشائكة، %	ل9 تفتقر 	 توف
 صحي للميا� فيما تبعد 	ملستشفى 	ألقر1 	 	ملخيم ªو ١٤٠ كم. %قد عّبرL بعثة مشتركة من 
 
	ملفوضية 	لعليا لشؤ%( 	لالجئني، %	طبا� بال حد%N، %%كالة 	لغو� 	لد%لية، %منظمة 	لصحة 	لد%لية >( 	لظر%3 	ملعيشية < 	ملخيم هي غ
 Nلليبية عن تعليق مؤقت لسياستها بطر	 Lلسلطا	أل%7 من عا� ١٩٩٥ >علنت 	خر تشرين 	%< >% .DN%د¥ Dمالئمة ح� لفتر 
hنسانية %غ
	لفلسطينيني، 	ال 	( ªو ٢٠٠ فلسطيU بقو	 < 	ملخيم %منهم نسبة عالية من 	لذكو� 	ألفر	N %	لذين فصلو	 عن عائالִדم نتيجة 	لطرN %من 
فقد 	ألمل بلم ¨له مع عائلته من جديد باإلضافة 	 عائلتني �باִדن من 	لنسا�. %< كانو( ثاk ١٩٩٧ %بعد ١٦ شهر �ح للفلسطينيني 

>خ
	 < �يم 	لسلو� بتر« 	ملخيم �ائيا %	لبقا� < ليبيا. 
  .www.shaml.org :	ملصد�: منشو�	L ¨ل، ١٩٩٥-١٩٩٨، >نظر 	
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�لخصائـ" �ل!يمغ��فيـة

لالجئ�ن  الطب�عي  النمو  معدالت   -٢,٧ رقم  ب�اني  رســم  
المسّجل�ن وفق الدول المض�فة، ٢٠٠٢  

 UNRWA لفلسطينيني	لالجئني 	ملسجلو( – %كالة غو� %تشغيل 	لالجئو( 	ملصا��: �
	لالجئني   N	عد<  > 	لطبيعي  	لنمو  معد7   ،٢٠٠٢ عا�  حزير	(   ٣٠ ح�   Lملعطيا	
 L	Nلوال	 Dمباشر 	لذين = يسجلو	ملسجلني 	لالجئني 	 Nلوكالة، كعد	ملسجلني لد{ 	
	جلديدD %	لوفياL، معد7 	لنمو 	لطبيعي هو تقريب معّد7 	لزياDN 	لسنو" 	لعا� لالجئني 
%هذ	  	لوكالة.  لد{  	لتسجيل  نسبة   Lيد	تز  ،١٩٩٠-١٩٩٥  Dفتر  > 	لفلسطينيني. 
يفسر 	الختالفاL < معدالL 	لنمو 	لطبيعي بني 	لالجئني 	لفلسطينيني %	لد%7 	لعربية 

	ملضيفة.

لالجئ�ن  الطب�عي  النمو  معّدالت   -٢,٨ رقم  ب�اني  رسم 
المسّجل�ن، ١٩٥٣-٢٠٠٠ 

�ملصد�: %كالة غو� %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني UNRWA. معد7 	لنمو 	لطبيعي 
< عدN 	لالجئني 	ملسجلني لد{ 	لوكالة، كعدN 	لالجئني 	ملسجلني 	لذين = يسجلو	 
 DNلزيا	 معد7  تقريب  هو  	لطبيعي  	لنمو  معد7   ،Lلوفيا	%  Dجلديد	  L	Nلوال	  Dمباشر
	لسنو" 	لعا� لالجئني 	لفلسطينيني. < فترD ١٩٩٠-١٩٩٥، تز	يدL نسبة 	لتسجيل 
	لالجئني  >%سا�  بني  	لطبيعي  	لنمو   >  Lالختالفا	 يفسر  %هذ	  	لوكالة.  لد{ 

	لفلسطينيني %	لد%7 	لعربية 	ملضيفة. 

جدول رقم ٢,٦- توز!ع الالجئ�ن المسّجل�ن وفق الفئات العمر!ة والدول المض�فة، ٢٠٠٠ (٪) 

(٪) من �لسكا% سو�يا لبنا% Bقطا? غز �لضفة �لغربية �أل��% �لفئة �لعمرية/ �لد�* �ملضيفة 
١٣,٠ ١٣,٠ ٩,٥ ١٧,٦ ١٠,٠ ١٢,٣ ٦ >
٢٤,٠ ٢١,٧ ٢٠,٦ ٢٨,٠ ٢٤,٠ ٢٢,٣ ٦ – ١٥
١٩,٠ ١٨,٩ ١٨,٠ ١٧,٧ ١٨,٩ ١٩,٩ ١٦ – ٢٥
١٥,٠ ١٥,٦ ١٦,٨ ١٢,٥ ١٤,٩ ١٦,٥ ٢٦ – ٣٥
١٠,٠ ١١,٧ ١٢,٧ ٨,٥ ١٠,٧ ٩,٧ ٣٦ – ٤٥
٧,٠ ٧,٠ ٨,٠ ٦,٣ ٨,٠ ٦. ٩ ٤٦ – ٥٥
١٢,٠ ١٢,٢ ١٤,٤ ٩,٤ ١٣,٥ ١٢,٤ ٥٥ <

%يعوN 	لسبب < معّدالL 	لنمو 	لطبيعي 	لعالية لد{ 	لشعب 	لفلسطيU مبا < [لك 	لالجئني 	 نسبة 	خلصوبة 	لعالية %	إلÒفا· < معّد7 
	لوفياL، فمنذ >%	سط 	لقر( 	لتاسع عشر بلغ معّد7 	خلصوبة/ عدN 	ملو	ليد 	الwا^ (معّد7 عدN 	ملو	ليد للمر>D 	لو	حدD خال7 فترD خصوبتها) 

بنحو ٧ مو	ليد.٢١ 

جدول رقم ٢,٧-  معّدل الخصوبة االجمال�ة، الالجئون مقارنة مع مجتمعات دول مض�فة مختارة

معد* �خلصوبة �ال~الية  �ملنطقة/�لد�لة �ملضيفة
�ملعد* �لوط�  �لالجئو%

(١٩٩٠ - ١٩٩٤) ٥,٨٤ (١٩٩٠ - ١٩٩٤) ٥,٥٧ 	لضفة 	لغربية
(١٩٩٠ - ١٩٩٤) ٧,٧٨ (١٩٩٠ - ١٩٩٤) ٧,٧٣  Dغز oقطا

(١٩٩٩) ٣,٧ (١٩٩٤ - ١٩٩٨) ٤,٥ )N�	أل
(١٩٩٩) ٢,٣ (١٩٩٩) ٣,٥ لبنا(
(١٩٩٩) ٣,٦ (١٩٩٩) ٣,٨ سو�يا
(١٩٩٩) ٤,٤ (١٩٨٩) ٥,٣ u	لعر	

 Jordan _ )N��ملصا��: 	لضفة 	لغربية %قطاo غزGrowing Fast, The Palestinian Population in the West Bank and Gaza Strip – D .٢٠٠١ ,FAFO، 	ال
 FAFO, 2002. On the Margins: Migration and Living Conditions of Palestinian Camp Refugees in Jordan :Data File  World Bank.  >نظر 	يضا 	

 World Bank, Lebanon Data File, Syria .٢٠٠١ ،Uلفلسطي	ملركز" لالحصا� 	جلها� 	يا – �figure does not cover refugees outside camps)), لبنا( %سو

.Data File
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�ملصد�: %كالة غو� %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني UNRWA، 	ملعطياL ح� حزير	( ٢٠٠٠. 



٥٠

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

	لكلي   Nلعد	 من   Lلوّفيا	 (نسبة   Lلوفيا	  Lمعّدال Òhفضت  %قد 
	لوقت. فإÒفض معّد7  للسكا() للفلسطينيني بشكل ملحو¸ مع 
%فّياL 	ألطفا7 على سبيل 	ملثا7 من ٢٠٠ من >صل ١٠٠٠ حالة 
 > DN^ ٢٧ من >صل ١٠٠٠ حالة %ال	حو %الDN < 	لعا� ١٩٥٠ 	

	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧، % ١٠ من >صل ١٠٠٠ 
 	 باإلضافة   ٢٢  ،١٩٤٨ 	سر	ئيل/فلسطني  N	خل   >  DNال% حالة 
 > Òhفضت  قد  %	لقاصرين  	ألطفا7   Lفّيا%  Lمعّدال فإ(  [لك، 

>%سا� 	لالجئني خال7 	خلمسة عقوN 	ملاضية >يضا.

٢٠٠١-٢٠٠٢ Mلعا� V Gلتطو���
والمهجر�ن  الالجئ�ن  أعداد  قّدرت   ،٢٠٠٢ العام  نها�ة  مع 
ثالثة  من  أكثر  �فوق  ما  وهو  مل�ون   ٧,٣ بنحو  الفلسط�ن��ن 
النمو  معدل  ووصــل  بالمجمل.  الفلسط�ني  الشعب  أربــاع 
الطب�عي لالجئ�ن المسّجل�ن لدى وكالة الغوث الدول�ة الى نحو 
٣,٥٪ خالل عام ٢٠٠١ ونحو ٢,٥٤٪ خالل عام ٢٠٠٢. 
وقد نما الالجئون الفلسط�ن�ون المسّجلون في الدول المض�فة 
في العام ٢٠٠٢ بنحو ٢,٤٪ في األردن، ١,٠٦٪ في لبنان، 
٢,٤٣ ٪ في سور�ا، ٣,٠٪ في الضفة الغرب�ة المحتلة، ونحو 

٣,٠٩ ٪ في قطاع غزة المحتل. 

توز�ع  على  جذري  تغ��ر  �طرأ  لم  الــواردة،  الفترة  وخالل 
المحتلة عام ١٩٦٧  بإستثناء األراضي  الجغرافي،  الالجئ�ن 
والخارجي  الداخلي  التهج�ر  من  إضاف�ة  حلقات  تشهد  التي 
لالجئ�ن وغ�ر الالجئ�ن نت�جة الهجمات اإلسرائ�ل�ة المتكررة 
االنتفاضة  إنطالقة  منذ  الفلسط�ن�ة،  المدن�ة  المناطق  على 

الالجئون مقابل عدد من مجتمعات دول مض�فة مختارة (لكل  الخامسة،  القاصر!ن واالطفال دون  جدول٢,٨- معدالت وف�ات 
(١٠٠٠

�لسنة معد* �فياG �الطفا* ��% �خلامسة  معد* �فياG �لقاصرين �لد�لة ��لسكا% 
لبنا(

١٩٩٦ ٤٩ ٤٢ 	لالجئو(
٢٠٠٠ ٣٠,٠ ٢٥,٥ Uلوط	ملعد7 	

�أل��%
١٩٩٦ ٢٦ ٢٤ 	لالجئو(
٢٠٠٠ ٣٠,٣ ٢٥,٣ Uلوط	ملعد7 	

سو�يا
١٩٩٥ ٥٠ ٤٠ 	لالجئو(
٢٠٠٠ ٢٩,٠ ٢٤,٠ Uلوط	ملعد7 	

�لضفة �لغربية 
١٩٩٥ - ١٩٩٩ ٢٧,٢ ٢٤,٤ 	لالجئو(
١٩٩٠ - ١٩٩٤ ٣١,٠ ٢٦,٠ Uلوط	ملعد7 	

 Bقطا? غز
١٩٩٥ - ١٩٩٩ ٣١,٢ ٢٧,٣ 	لالجئو(
١٩٩٠ - ١٩٩٤ ٣٧,٠ ٣٠,٠ Uلوط	ملعد7 	

 United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2000. The Situation of Palestinian Children in the .٢٠٠١ ،Uلفلسطي	ملركز" لالحصا� 	جلها� 	ملصد�: �
.West Bank and Gaza Strip, Jordan, Syria and Lebanon. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2000. Health Survey Database 2000

تقد�ر نحو  تم  اذ  أ�لول ٢٠٠٠.  أواخر  الثان�ة في  الفلسط�ن�ة 
الفلسط�ن�ة  المناطق  في  د�اره  من  هجر  فلسط�ني   ٨٠٠٠٠
بسبب  الثان�ة  االنتفاضة  بدا�ة  مع   ١٩٦٧ عــام  المحتلة 
قدر  فقد  ذلك،  الى  باالضافة  الب�وت.٢٣  وهدم  تدم�ر  عمل�ات 
إقامتهم  أماكن  تغ��ر  الى  اضطروا  الذ�ن  الفلسط�ن��ن  أعداد 
جد�دة  إقامة  أماكن  عن  والبحث  األمن�ة،  اإلعتبارات  بسبب 
تضمن وصولهم الى أماكن عملهم، وتلقي الخدمات التعل�م�ة 

والصح�ة وغ�رها قدر عددهم بأكثر من ٧٠٠٠٠,٢٤

لعام ١٩٤٨ في اإلستفادة  الفلسط�ن�ون  الالجئون  وقد إستمر 
من التغّ�رات الحاصلة في إجراءات التسج�ل الخاصة بوكالة 
الوكالة  سّجالت  شهدت  وقد   .(UNRWA) الدول�ة  الغوث 
إرتفاعا ملحوظا في عدد المسّجل�ن او المجّدد�ن لتسج�التهم 
لألزمة  نت�جة  وذلــك  المحتلة  الغرب�ة  الضفة  في  خاصة 
الس�اس�ة االنسان�ة المتفاقمة في األراضي الفلسط�ن�ة المحتلة 

عام ١٩٦٧. 
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�_و�مـــش
١ 	لفلسطينيو( < �ابة ٢٠٠٢. �	� 	هللا، 	جلها� 	ملركز" لالحصا� 	لفلسطيU، كانو( >7% ٢٠٠٢.   

 �Nلصا	 ،Report of the Secretary  General Dملتحد	لعا� لألمم 	 
� < ١٦ >يلو7 ١٩٨٢. >نظر 	يضا 	 تقرير 	لسكرتNلصا	قم ١٢٠/٣٧، �٢ قر	� 	جلمعية 	لعامة 
 .A/38/382 ، Dملتحد	المم 	١٢ >يلو7 ١٩٨٣، %ثائق  >

٣ لقد مت 	لتسجيل 	الصلي %	أل%^ لالجئني 	لذين يطلبو( 	ملساعدD %	لغو� على يد 	لّلجنة 	لّد%لية للصليب 	ال}ر %منظمة 	Hال7 	ال}ر. %< غزD على يد جلنة 	الصدقا� 
	المريكيني للغو� (AFSC). %< عامي ١٩٥٠-١٩٥١ قامت %كالة 	لغو� 	لد%لية باجر	� 	حصا� عا� < كل مناطق نشاطها، باستثنا� قطاo غزD حيث 	عتمدL 	لوكالة 
على معطياL 	لتسجيل 	خلاصة بـلجنة 	ألصدقا� 	ألمريكيني للغو� (AFCS). %يشمل تسجيل 	لوكالة >عد	N 	لالجئني 	ملسجلني %عائالִדم، باإلضافة 	 معطياL عن 
	لعائالL غ
 	ملوّثقة < 	ملعطياL 	لدميغر	فية %جد	%7 	لعائالL 	ملسّجلة %غ
 	ملسّجلة. %تشمل 	ملعطياL عدN من 	لتفاصيل 	لدميغر	فية %منها سّجالL 	لوالDN، 	لز%	�، 

:%حاالL 	لوفّياL، باإلضافة 	 عدN ¥د%N من سجالL 	مللكية. >نظر 	
Reinterpreting the Historical Record, The Uses of Palestinian Refugee Archives for Social Science Research and Policy Analysis, Salim 
Tamari and Elia Zureik (eds.), Jerusalem: Institute for Jerusalem Studies, 2001.  

 Annual Report of the Director of the United Nations Relief and ،àNال	 uلشر	لفلسطينيني < 	لالجئني 	لسنو" ملدير %كالة غو� %تشغيل 	لتقرير 	٤ 
Works Agency for Palestine Refugees in the Near East، %ثائق 	المم 	ملتحدD، ٣٠ ،٢١٧١/A حزير	( ١٩٥٢، %تتألف 	لتسجيالL 	أل%لية 	ل9 قامت ֲדا 

	لوكالة N	خل 	سر	ئيل على ªو ٦ �لد	L حتو" ١١٣٠٤ بطاقاL للعائالª% ،Lو ٥١٥٥ بطاقة ”تصحيحية“. %كل بطاقة حتو" على 	السم %	لعمر %	جلنس %	ملهنة 
 Salim 2001  %	لعنو	( 	لسابق باالضافة 	 	سم مركز 	لوكالة 	ل9 توجهت 	ليه 	لعائلة، %قد >عت©L 	لوكالة هذ� 	لبطاقاL %	مللفاL كـ ”ملفاL ميتة“. 	نظر 	

 .٤٥ £ ،Tamari and Elia Zureik

٥ ”	نظمة 	لتسجيل 	ملد�ة“ (١ ، (CRI كانو( 	لثاk ١٩٩٣، 	لفقرD ٢,١٣، >نظر 	مللحق ٢. من >جل ملحة عن تطو� تعريف %كالة 	لغو� لالجئني 	لفلسطينيني، >نظر 
 ،	

Lex Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law. Oxford: Oxford University Press, 1998.

 Salim Tamari .)لبنا > UNRWA لغو�	شيف %كالة �< 	لعا� ٢٠٠٠، فإ( عدN 	لتسجيالL 	جلديدD < لبنا( على سبيل 	ملثا7 بلغت ٢٧٥، بسا� سرحا( : “ 	
 .٦٤ £ ،and Elia Zureik ٢٠٠١

 .The State of the World’s Refugees, UNHCR, 2000 ،=لعا	لالجئني < 	لسنو": حالة 	 UNHCR لالجئني	لشؤ%(  Dملتحد	المم 	٦ تقرير مفوضية 

يضم 	لتقرير على سبيل 	ملثا7 قائمة بنحو ١٠٤٣٠٠ الجئ فلسطيU %تشمل ªو ٩٠٠٠٠ الجئ < 	لعر	u، ٧٦٠٠ < 	ليمن، ٣٩٠٠ < 	لد	منا�«، ٢٢٠٠ < 	لكويت، 
٦٠٠ Xخرين. %لكن %كما هو معر%3 فا( هذ� 	العد	N ال متثل 	عد	N 	لالجئني خا�� مناطق عمل %كالة 	لغو� 	لد%لية، 	% 	لعدN 	لكلي لالجئني 	لفلسطينيني لعا� 
١٩٤٨ %غ
 	ملسجلني < سجالL %كالة 	لغو� 	لد%لية. ملحق ٦: تعد	N 	لالجئني %فق منطقة 	الصل %منطقة/N%لة 	للجو� “، ٣١ كانو( 	7% ١٩٩٩، £ ٣١٦. 
تقا�ير 	لد%7 لعا� ٢٠٠١ للمفوضية يشمل ٣٥٠٠٠ الجئ فلسطيU < 	لكويت، ٤٠٠٠٠-٧٠٠٠٠ < مصر %٩٠٠٠٠ < 	لعر	u. 	نظر 	 صفحة 	ملفوضية 	لعليا 

 .www.unhcr.ch لالجئني	لشؤ%( 
٧ %	كيم %	كيم، ”الجئو( < %طنهم: 	حلاضر%( 	لغائبو( < 	سر	ئيل“، �لة 	لد�	ساL 	لفلسطينية، 	لعدN ٤٦/٤٥، شتا�/�بيع ٢٠٠١.  

 Report of the Secretary General under General Assembly .(١٩٦٧) المن ٢٣٧	لس � �٨ تقرير 	لسكرت
 	لعا� %فق قر	� 	جلمعية 	لعامة ٢٢٥٢ (ES-V) %قر	
Resolution 2252 (ES-V) and Security Council Resolution 237 (1967)، %ثائق 	المم 	ملتحدD، . ١٥ ٦٧٩٧/A >يلو7 ١٩٦٧. 

�	جع:   ٩
Table 5, “Palestinian Estimates of Displaced Persons and Refugees During the 1967 War,” Tayseer Amro, “Displaced Persons: Categories 
and Numbers Used by the Palestinian Delegation [to the Quadripartite Committee] (not including spouses and descendants).” Article 74, 
No. 14 (1995). Jerusalem: Alternative Information Center for Palestinian Residency and Refugee Rights. 

 :١٠ >نظر 	

Table Two, “Demolition of Rooms and Affected Families and Individuals in Gaza Strip Refugee Camps, as of June 1989,” UNRWA 
Accommodation Office, Gaza (July 1991), cited in Norma Masriyeh Hazboun, Israeli Resettlement Schemes for Palestinian Refugees in the 
West Bank and Gaza Strip Since 1967. Shaml Monograph Series 4, 24 February 1996, p. 32.

 :١١ >نظر 	

George F. Kossaifi, The Palestinian Refugees and the Right of Return. Washington, DC: The Center for Policy Analysis on Palestine, 1996, 
p. 8.

Jon Pederson, Sara Randall, and Marwan Khawaja (eds.), Growing Fast, the Palestinian Population in the West Bank and Gaza Strip. 
Norway: FAFO Institute for Applied Social Science, 2001, p. 153. 

 :١٢ >نظر 	

Jon Pederson, Sara Randall, and Marwan Khawaja (eds.), Growing Fast, the Palestinian Population in the West Bank and Gaza Strip. 
Norway: FAFO Institute for Applied Social Science, 2001, p. 153.

١٣ من >جل ملحة عن تقدير	 L	HجرD من 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ %>سباֲדا، >نظر 	 	ملصد� 	لسابق £ ١٥٣-١٦٧. 

١٤ لقد قّد� 	حصا� 	لسكا( 	ألمريكي عدN 	لفلسطينيني < 	لوالياL 	ملتحدD بنحو ٥٠٠٠٠ < 	لعا� ١٩٩٠. hال >( هذ	 	لعدN < 	لوقت نفسه يبد% >صغر من خال7 
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�مبا ال يشمل 	لالجئني 	لفلسطينيني 	لذين vملو( 	جلنسية 	ال�Nنية. %من 	جلدير بالذكر 	( ªو ٤٥,٢٪ % ،Dملتحد	 Lلواليا	 > Lألقليا	 N	قل < تعد	 D�	لتقدير بصو
من 	لفلسطينيني 	لو	�N [كرهم < 	الحصا� قد Nخلو	 	لوالياL 	ملتحدD بني 	لعا� ١٩٨٠ %	لعا� ١٩٩٠. 	ما ¹صو£ 	عد	N 	لفلسطينيني < N%7 فرNية < 	%�%با هي 
�تلفة %متباينة، %تتر	%j 	عد	N 	لالجئني 	لفلسطينيني < >ملانيا بني ٣٠٠٠٠-٨٠٠٠٠، حو	^ ٢٠٠٠٠ فلسطيU < 	لد	منا�« ، %حو	^ ٩٠٠٠ < 	لسويد، ملزيد من 

 	ملعلوماL >نظر 	
Mahnoud Issa, Palestinians in Scandinavia: Statistics, socio-cultural and Integrational problems. Oxford-Refugee Studies Center (May 
2000). 

 Final Report of the ال%سط	 uلشر	 > "Nالقتصا	للمسح  Dملتحد	المم 	لنهائي لبعثة 	لتقرير 	 > DN�١٥ 	العد	N مقتبسة من تقدير	L 	لسكا( < 	ملنطقة كما هي %	

UN Economic Survey Mission for the Middle East، 	جلز� 	ال%7. 	عد	N 	لسكا( < 	ال�N( %لبنا( %سو�يا %	لعر	u مقتبسة من معطياL 	لبنك 	لد%^. ملف 

معطياL 	ال�N(، ملف معطياL لبنا(، ملف 	ملعطياL عن 	جلمهو�ية 	لعربية 	لسو�ية ، %ملف معطياL 	لعر	u، حزير	( ٢٠٠١، >نظر صفحة 	لبنك 	لد%^ 	اللكتر%نية: 
 .www.worldbank.org

 :١٦ 	نظر 	

Salman Abu Sitta, From Refugees to Citizens at Home, The End of the Palestinian-Israeli Conflict. London: The Palestinian Return Centre, 
2001, p. 23. 

١٧ %	كيم %	كيم، ٢٠٠١. 

١٨ حسني شعبا(، 	ملخيماL 	لفلسطينية < لبنا(، من 	لضيافة 	 	لتمييز ، 	لقدs: 	جلمعية 	لفلسطينية 	ألكاNميية للشؤ%( 	لد%لية، ٢٠٠٢. 

�	جع:  ١٩

PCBS, The Fourth Annual Statistical Report, 2001. Palestinian Children – Issues and Statistics, Executive Summary. 

 :٢٠  خال7 فترD 	خلمس سنو	L 	الخ
D، فا( 	لفلسطينيني < 	لـ ١٦ منطقة هذ�، منو	 بأعلى معدH 7م < >" %قت، ٣,٧ ٪ سنويا، 	نظر 	

Arjun L. Adlakha, Kevin G. Kinsella and Marwan Khawaja. Demography of the Palestinian Population with Special Emphasis on the 
Occupied Territories. See, http://www.undp.org/popin/regional/escwa/popbull/bull43/chapter2.htm.  

 :٢١ >نظر 	

Justin McCarthy, The Palestinian Population During the Ottoman and British Mandate Periods. 

للموقع،   D
	ألخ  D�(	لزيا  .http://www.palestineRemembered.com/Acre/Palestine-Remembered/Story559.html على  مؤ�شف  	لتقرير 
 .(٠٤,٠٣,٢٠٠٢

 .McCarthy, Table 2, Palestinian Mortality, 1860-2000 ٢٢

 :٢٣ >نظر 	

United Nations, Humanitarian Action Plan of Action 2003. Occupied Palestinian Territory. Geneva and New York, November 2002.

 :٢٤ >نظر 	

Palestinian Central Bureau of Statistics, Impact of the Israeli Measures. Survey on the Well-being of the Palestinian Children, Women, and 
the Palestinian Households, June 2001.
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مقدمة الفصل: 

�تم�ز الالجئون الفلسط�ن�ون بوضع�ة قانون�ة فر�دة بموجب الوثائق القانون�ة الدول�ة واإلقل�م�ة والوطن�ة. 
قطاعات  عن  تتم�ز  القانون�ة  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  وضع�ة  فإن  الدولي،   الالجئ�ن  قانون  وبموجب 
الالجئ�ن األخرى. فقد شملت ”المعاهدة الخاصة بوضع�ة الالجئ�ن لعام ١٩٥١“ (”معاهدة الالجئ�ن“) 
بنودًا خاصة تعالج وضع�ة الالجئ�ن الفلسط�ن��ن الذ�ن هجروا من د�ارهم في العام ١٩٤٨، ف�ما تختلف 
في  الخاصة  البنود  وتنطبق  البنود.  لهذه  الحكوم�ة  وغ�ر  الحكوم�ة  األطراف  تقدمها  التي  التفس�رات 
معاهدة الالجئ�ن أ�ضًا على أولئك الالجئ�ن الفلسط�ن��ن الذ�ن ُهّجروا للمرة األولى عام ١٩٦٧، والذ�ن 
�تلقون المساعدة من وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغ�ل الالجئ�ن الفلسط�ن��ن (”وكالة الغوث الدول�ة-
UNRWA“)، ف�ما �فتقر المهجرون الفلسط�ن�ون في الداخل الى معاهدة دول�ة تضمن حقوقهم المحددة 

والمصنفة في ”المبادئ التوج�ه�ة الخاصة بالتهج�ر الداخلي“ ( ”المبادئ التوج�ه�ة“)، والتي تنص على 
وجوب إعتبار كل مهجر فلسط�ني من الذ�ن هجروا في العام ١٩٤٨ والعام ١٩٦٧ عموما، واذا كان 
عاجز عن التوصل الى حل دائم وشامل لقض�ته كما هو وارد في القانون الدولي وقرارات  األمم المتحدة 

ذات العالقة وجوب إعتباره ”الجئا بشكل قاطع“. 

وقد حددت الوثائق اإلقل�م�ة، بما ف�ها ”بروتوكول كازبلنكا“ (الدار الب�ضاء) لعام ١٩٦٥، والقرارات 
الصادرة عن جامعة الدول العرب�ة، معا��ر معاملة الالجئ�ن الفلسط�ن��ن في العالم العربي. إال أن مثل 
القاهرة لعام ١٩٩٢ مبادئ حما�ة الالجئ�ن  المعا��ر ال تطبق بشكل متماثل وقاطع. و�حدد إعالن  هذه 
والمهجر�ن في العالم العربي، إال أن هذا اإلعالن ال  �تمتع بصفة المعاهدة القانون�ة، وال توجد في الوقت 

ذاته معاهدة إقل�م�ة خاصة بالالجئ�ن في الشرق األوسط.

وتختلف الوضع�ة القانون�ة الخاصة بالالجئ�ن الفلسط�ن��ن في الدول المض�فة والمهجر�ن في الداخل، 
معاهدة  في  عل�ها  المنصوص  الحقوق  مطابقة  مدى  و�ختلف  العالقة،  ذات  الوطن�ة  التشر�عات  وفق 
الالجئ�ن لعام ١٩٥١ وبروتوكول كازبالنكا (الدار الب�ضاء) لعام ١٩٦٥ والتشر�عات الوطن�ة ب�ن الدول 
المض�فة إلى حد كب�ر، كما أن عددا قل�ال من الدول العرب�ة المض�فة كانت قد وقعت أصال على معاهدة 

الالجئ�ن لعام ١٩٥١.  

وتؤدي حالة اإلختالف والجدل في تفس�ر وتطب�ق الوثائق  القانون�ة ذات العالقة، على المستو�ات الثالث 
الدول�ة واإلقل�م�ة والوطن�ة، إلى فجوات خط�رة في حما�ة الالجئ�ن الفلسط�ن��ن. 

�ناقش هذا الفصل بإ�جاز، الوضع�ة القانون�ة لالجئ�ن الفلسط�ن��ن ضمن المستو�ات الثالث سالفة الذكر. 
تمتعهم  ومدى  ال�وم�ة،  ح�اتهم  على  القانون�ة  الالجئ�ن  وضع�ة  انعكاسات  التال�ة  الفصول  تناقش  ف�ما 

بالحما�ة والمساعدة وتطب�ق الحلول الدائمة والشاملة.

الفصـل الثالث:

خؤَّميهָדְקـخؤخإلَّإلָדְק
فصـل الثالث

ָדְקـخؤ
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خؤَّشخִקطءـخؤجلٍؤָדطְקحـ
تعت© معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١ 	لوثيقة 	لرئيسة 	ل9 حتكم %ضعية 
 منح 	لالجئني h 7%لد	عية 	N ^%لد	لالجئني 	لالجئني < قانو( 	
 
	ملنقولة %غ 	مللكية  	لعباDN، %	حلق <  حقوقè معينة مبا فيها حرية 
 	لقضا�، %عد� تعريض فر£ h لتوجه	حلق < 	لثابتة)، %	ملنقولة (	
عملهم لقيوN غ
 مشر%عة >% مستحقة، %	حلق < 	لتعليم 	ألساسي، 

%	حلق < 	حلصو7 على >%�	u هوية شخصية. 

%يتمتع 	لالجئو( 	لفلسطينيو( بوضعية فريدD مبوجب قانو( 	لالجئني 
	لد%^، h[ تعت© غالبية 	لالجئني 	لفلسطينيني كـ ”الجئني بشكل 
قاطع“، ما = تتوفر >Nلة تثبت عكس [لك، كما >( 	لد	عي 	لوحيد 
إل�ا� %توقف %ضعية جلو� من جلأ عا� ١٩٤٨، تكمن < 	لتنفيذ 
�قم ١٩٤ (٣)  �	لكامل للحل 	لد	ئم %	لشامل 	لذ" تضمنه 	لقر	
	أل7%  كانو(   ١١  >  Dملتحد	 لألمم  	لعامة  	جلمعية  عن   �Nلصا	
١٩٤٨. %ينص شر� �hا� %توقف %ضعية جلو� 	لذين هجر%	 أل7% 
�قم  	لد%^  	ألمن  �لس   �لقر	 	لكامل  بالتنفيذ  عا� ١٩٦٧،   Dمر

� < ١٤ حزير	( ١٩٦٧. Nلصا	٢٣٧ 

�لد��  �لالجئيـن  قانـو%  فـي  خاصـة  بنـو� 
تتعلـق بالالجئيـن �لفلسطينييـن.

قانو(   > 	لفلسطينيني  لالجئني   Dلفريد	 	لقانونية  	لوضعية   Nتعو  
 
معاي تشمل  %	ل9  	خلاصة،   Nلبنو	 من   Nعد  h 	لد%^  	لالجئني 
 Refugee)“Dلفلسطينيني ”الجئي معاهد	لالجئني 	 �خاصة < hعتبا
 �	إلعتبا هذ	  مثل  %	ستثنا�  	سقا�  %توقيت    (Convention

%توقفه.١ 

”	لباعث“  nتلف   :١٩٤٨ عـا�  	لفلسطينيـو(  	لالجئـو( 
كـ”الجئي   ١٩٤٨ لعا�  	لفلسطينيني  	لالجئني   �إلعتبا 	حلقيقي 
معاهدD“، مبوجب معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١، عما هو مطبق 
على قطاعاL 	لالجئني 	ألخر{. h[ يعت© 	لالجئو( عمومè الجئي 
 Dمعاهد من   (<-١)  DNملا	 عليها  تنص  	ل9   
	ملعاي مبوجب   Dمعاهد

	لالجئني لعا� ١٩٥١، %تشمل هذ� 	ألفر	N 	لذين: 
 ،١٩٢٦ �” … 	عُت©%	 الجئني مبوجب ترتيباL ١٢ >يا
تشرين   ٢٨ معاهد�  مبوجب   %<  ،١٩٢٨ حزير	(   ٣٠%
 ١٤ %بر%توكو7   ،١٩٣٨ شبا�   ١٠%  ،١٩٣٣ 	أل7% 
>يلو7 ١٩٣٩، >% مبوجب 	لنظا� 	ألساs ملنظمة 	لالجئني 

	لد%لية“. 

 	ألشخا£ 	لذين: h ضافةh

” … بسبب 	ألحد	� 	ل9 %قعت قبل 	أل%7 من كانو( 
 	خلو3 	مل©� متامè من 	لتعر· h ëNستنا	١٩٥١، % kلثا	
	جلنسية   %< 	لدين   %<  uبالعر تتعلق  ألسبا1   Nلإلضطها
	لر>"  بسبب   %< معينة،  hجتماعية  	لعضوية < �موعة   %<

 
%غ جنسيتهم  بلد   ��خا يتو	جد%(  فإ�م  	لسياسي، 
�	غبني  
�ين على، >% >�م بسبب مثل هذ	 	خلو3 غNقا
<، 	الستفاDN من }اية [لك 	لبلد. >% >%لئك 	ألشخا£ 
 ��	لذين بسبب عد� %جوN جنسية لديهم، %تو	جدهم خا
بلد hقامتهم 	ملعتاN سابقè، بسبب مثل هذ� 	ألحد	�، فهم 
�	غبني  
�ين على، >% بسبب مثل هذ	 	خلو3 غNقا 
غ

<، 	لعوh DNليها“.  

 ،١٩٤٨  Mلعا�  V هجر��  �لذين  �لفلسطينيني  �لالجئني   %� 	ال 
  �-١ B١٩٥١ حتت مظلة �ملا� Mلالجئني لعا� Bيقعو% حتت معاهد

��لz تنص: 

يتلقو(  	لذين  	ألشخا£  على  تنطبق  ال  	التفاقية   �“هذ
 %<  Lهيئا من  	حلاضر  	لوقت   >  Dملساعد	  %< 	حلماية 
	لعليا   Dملتحد	 	ألمم  مفوضية   
غ  Dملتحد	 	ألمم   Lكاال%

لشؤ%( 	لالجئني. 

< حا7 توقفت مثل هذ� 	ملساعدD >% 	حلماية أل" سبب 
	ألشخا£  هؤال�  %ضعية  تسوية  %بد%(  	ألسبا1،  من 
 Dملتحد	لعامة لألمم 	جلمعية 	 L	�بشكل حاسم مبوجب قر	
[	L 	لعالقة، فا( هؤال� 	ألشخا£  مؤهلني < %	قع 	ألمر 

ملستحقاL هذ� 	التفاقية. 

 ١٩٥١ Mلالجئني لعا� B١ – � ضمن معاهد Bقد هدفت �ملا��
��  ١) عنونة �لظر�\ �حلقيقية لالجئني �لفلسطينيني عند صياغة 
�ملعاهدB. � ٢) عنونة تطو��G ممكنة تتعلق Wماية قطا? �لالجئني 

هذ�. 

	لفلسطينيني للعا� ١٩٤٨، كانو	 يتلقو( 	حلماية  %مبا >( 	لالجئني 
	ألمم  (جلنة   Dملتحد	 لألمم  تتبع   Lكاال%%  Lهيئا من   Dملساعد	%
	لغو�  %كالة  %من   ،(UNCCP) فلسطني  حو7  للتوفيق   Dملتحد	
	لد%ليتا()،   Dملساعد	% 	حلماية  	خلامس –  	لفصل  (>نظر  	لد%لية)، 
فقد قر� 	ملجتمع 	لد%^ تعليق تطبيق معاهدD 	لالجئني (>نظر 	لبند 
hحتما7   %< 	لتد	خل  لتجنب  %[لك   ،((N-١)  DNملا	 من  	أل7% 
فلسطني  حو7  للتوفيق   Dملتحد	 	ألمم  جلنة  تفويض  بني   1�	لتضا
	لالجئني  لشؤ%(  	لعليا   Dملتحد	 	ألمم  %مفوضية   (UNCCP)
(UNHCR)، 	ل9 فّوضتها 	ألمم 	ملتحدD لتوف
 	حلماية لالجئني < 
 D�	لعا= >wع. كما >عربت بعض 	لد%7 < 	لوقت نفسه عن ضر%
>كثر  	لالجئني   Lقطاعا ضمن  	لفلسطينيني  	لالجئني  %ضع  عد� 
 èجزئي مسؤ%لة  كانت  نفسها   Dملتحد	 	ألمم  أل(  %[لك  عمومية، 
عن خلق حالة 	للجو� %	لتهج
 < فلسطني، hثر 	لتوصياL 	خلاصة 
  N%لتني < 	لعا� ١٩٤٧ %	لLN< 9 عمليا 	h بتقسيم فلسطني
 (١٨١ �قم   Dملتحد	 لألمم  	لعامة  	جلمعية   �(قر	 	حلر1   oندالh
بعكس 	لرغباL 	حلقيقية %	ملعلنة لغالبية 	لسكا( 	ملحليني. باإلضافة 
 خشية 	لبعض من منح 	لالجئني 	لفلسطينيني مرتبة حتظى بقليل h

من 	إلهتما� ضمن 	لنظا� 	لعاملي 	لشامل لالجئني. 
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

جلنة  توفرها  	ل9  	حلماية   Lفعاليا توقف  hحتما7  على   �N�  >%
(UNCCP) أل" سبب من  فلسطني  للتوفيق حو7   Dملتحد	 	ألمم 
	لالجئني،   Dمعاهد  >  ëبند 	لد%^  	ملجتمع   ��N< فقد  	ألسبا1، 
تطبيق  تنشيط  على  ينص   ((N-١) DNملا	 من   kلثا	 	لبند   	 (>نظر 
 .“Dالجئي معاهد” ��	� 	لالجئني 	لفلسطينيني < طوNh% Dملعاهد	
	لد%لية  	لتوفيق  بلجنة  فعالياL 	حلماية 	خلاصة  �hا�L فعال  %حني 
(UNCCP) < >%	ئل 	خلمسينياL، كا( هذ	 حافز	 لتنشيط تطبيق 
معاهدD 	لالجئني. لقد كا( مقصد %غاية 	ملاDN (١-N) ضما( }اية 
 >( يتم 	لتوصل h ،لفلسطينيني	ليتني لالجئني %N Dشاملة %مساعد
 حل شامل %N	ئم لقضيتهم مبوجب قر	�	L 	جلمعية 	لعامة لألمم 	

	ملتحد] D	L 	لعالقة. 

%تشمل معاهدD 	لالجئني >يضè معاي
 خاصة بالالجئني 	لفلسطينيني، 
تتعلق بإسقا� صفة 	للجو� عنهم. %حتدN ستة شر%� 	حتما7 	سقا� 
مثل هذ� 	لصفة عن 	لالجئني 	لفلسطينيني %فق معاهدD 	لالجئني لعا� 
١٩٥١ %مبوجب 	ملاDN (١-�) منها، %	ل9 تشمل 	ستعاDN 	جلنسية 
	ملفقوDN، >% 	حلصو7 على جنسية جديدD،٢ >ما 	ملعاي
 	خلاصة بإ�ا� 
 DN�	لفلسطينيني عموما، فهي %	 بالنسبة لالجئني  	لالجئني  %ضعية 
على كل حا7 < 	لبند 	لثاk من 	ملاDN (١-N)، < 	لوقت 	لذ" يعت© 
	ملعيا� 	لوحيد 	ملطبق على 	لالجئني 	لفلسطينيني هو 	لتسوية 	لنهائية 
	لعامة  	جلمعية  تبنتها  	ل9  	لعالقة   L	]  L	�	لقر	 لقضيتهم مبوجب 

 .Dملتحد	لألمم 

لالمم  	لعامة  	جلمعية  تبنتها  	ل9  	لعالقة   L	] ”	حللو7   D�عبا  )h
	ملتحدD“ هي hشا�D %	ضحة لقر	� 	جلمعية 	لعامة �قم ١٩٤ (٣)، 
 �Nلصا	ألبر� 	 �� < ١١ كانو( 	أل%7 ١٩٤٨ – %هو 	لقر	Nلصا	
عن 	جلمعية 	لعامة 	ملتعلق بقضية 	لالجئني 	لفلسطينيني %	لذ" ينص 
عن   èتعويض %تلقيهم  بيوִדم،   h بعوNִדم   jلسما	 %جو1  على 
 	 >نظر  	لتفاصيل،  من  (ملزيد  ֲדم  حلقت  	ل9  %	خلسائر   �	ألضر	
	لذين  	لالجئو(  >ما  %	لد	ئمة).  	لشاملة  	حللو7   ،sNلسا	 	لفصل 
>( nتا�%	 بني  فبإمكا�م   ،DNلعو	 يرغبو( < مما�سة حقهم <  ال 
%	حلصو7  ثالث،  بلد   > 	لتوطني   %< 	ملضيف  	لبلد   > 	الندما� 
>خر{   Lبكلما% %	خلسائر.   �	ألضر	 عن  تعويض  على    èيض<
مبوجب  	لفلسطينيني  لالجئني  بالنسبة  	للجو�  %ضعية  �hا�  فإ( 
معاهدD 	لالجئني، مرتبط بتنفيذ قر	� 	جلمعية 	لعامة �قم ١٩٤ >" 
 	إلختيا� 	لفرN" 	لطوعي لكل الجئ h 	Nستنا	 DNلعو	سة حق �مما

 .Uفلسطي

-١) DNملا	 > N�%ال ينطبق 	لتعريف فرN" 	لطابع لالجئ كما هو %	
>) من معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١، على 	لالجئني 	لفلسطينيني عا� 
 DNملا	 >  DN�١٩٤٨. كما >�م ليسو	 ¯اجة 	 تلبية 	لشر%� 	لو	
 )h �(١->) للحصو7 على صفة ”الجئني“ مبوجب 	ملعاهدD، باعتبا
يتوفر   = (ما  قاطع“،  هم الجئو( ”بشكل  	لفلسطينيني  	لالجئني 

 .Dملعاهد	ليل يثبت عكس [لك) كما نصت عليه N

	لالجئـو( أل%7 مـرD عـا� ٦٧: ميكننا 	لقو7 بأ( 	ملعاي
 	خلاصة 
 Dمعاهد من   (N-١)  DNملا	  >  DN�	% هي  كما  	لالجئني  بوضعية 
عا�   Dمر أل7%  	ملهجرين  	لفلسطينيني  على   èيض< تنطبق  	لالجئني، 
 Dمر ُهّجر%	 أل7%  	لذين  	لفلسطينيو(  	لالجئو(   ��%يند  .١٩٦٧
عا� ١٩٦٧، حتت بنوN تنص عليها 	ملاDN (١-N)، بسبب كو�م من 
 Dملتحد	تتبع لألمم  Lكاال%% Lحلماية من هيئا	 %< Dملساعد	متلقي 
سابقا (>نظر 	 	لبند 	أل%7 من 	ملاDN ١-N)، فقد %ّفرH Lم %كالة 
بطلب   ،١٩٦٧ عا�  منذ   Dملساعد	  (UNRWA) 	لد%لية  	لغو� 
ES-  -2252 �قم   �(قر	  Dملتحد	 لألمم  	لعامة  	جلمعية  من  خا£ 

V, . 4 متو� ١٩٦٧). %قد جر{ تنشيط تطبيق معاهدD 	لالجئني 

(	نظر 	 	لبند 	لثاk من 	ملاDN (١-N)) على 	لالجئني 	لفلسطينيني  
	ملهجرين أل%7 مرD عا� ١٩٦٧ بسبب توقف فعالياL 	حلماية عن 
هذ	 	لقطاo من 	لالجئني 	لفلسطينيني. 	ال >( 	ملجتمع 	لد%^ = يوّفر 
عمليا، >ية }اية N%لية منهجية لالجئني 	لفلسطينيني 	ملهجرين أل7% 

مرD عا� ١٩٦٧. 

%كما هو 	حلا7 بالنسبة لالجئني 	لفلسطينيني 	ملهجرين عا� ١٩٤٨، 
فإ( معاي
 hسقا� صفة 	للجو� عن 	لالجئني 	لفلسطينيني 	ملهجرين 
 DNملا	 من  	لثانية   Dلفقر	 عليها <  قد نص  عا� ١٩٦٧،   Dمر أل7% 
	حلقيقية  	لظر3%  ملعاجلة   (N-<)  DNملا	 صياغة  متت  %فيما   .(N-<)
 
لتهج
 	لفلسطينيني عا� ١٩٤٨، فإ( عد� 	لوضوj يكتنف تفس
عبا�D ”قر	�	L 	جلمعية 	لعامة [	L 	لعالقة“ < معاجلة حل قضية 
منطقية  	ألكثر   
	لتفس  )< hال  لعا� ١٩٦٧،  	لفلسطينيني  	لالجئني 
�قم  Dملتحد	لعامة لألمم 	جلمعية 	 � قر		 Nعلى كل حا7، قد يعو
٢٢٥٢ (ES-V)، %هو قر	� 	جلمعية 	لعامة 	ألبر� 	ملتعلق بالالجئني 
 �قر	  
%يش  ،١٩٦٧ عا�   Dمر أل7%  هجر%	  	لذين  	لفلسطينيني 
 Dملتحد	لتابع لألمم 	ألمن 	لس � � قر	h ��٢٢٥٢ (ES-V) بد%
 DNعو h لذ" يدعو	( ١٩٦٧، %	١٤ حزير > �Nلصا	قم ٢٣٧، �

	لالجئني 	ملهجرين عا� ١٩٦٧. 

	لفلسطينيو(  	لالجئو(  يعت©  لالجئني  	لد%^  	لقانو(  %مبوجب 
”بشكل  الجئو(  كمجموعة،  عا� ١٩٦٧،   Dمر أل7%  	ملهجر%( 

 >( يثبت عكس [لك. h “قاطع

 oقطا 	ألخر{  	للجو�   Lحاال تشمل  ”>خر{“:  جلو�   Lحاال
عا�  >% الجئي  عا� ١٩٤٨  من غ
 الجئي  	لفلسطينيني  	لالجئني 
عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	ملناطق   ��خا يتو	جد%(  	لذين   ١٩٦٧
بفعل سحب   DNلعو	 على  نفسه  	لوقت   >  )%�Nقا  
%غ  ١٩٦٧
حقوu 	إلقامة، %hلغا� = ¨ل 	لعائالL، 	لطرN %ما 	 [لك، >% >�م 
 Ðتعا% .Nإلضطها	خلو3 من 	هم بفعل � Nيا	 DNغبو( بالعو	� 
غ
 DNملا	لالجئني من خال7 	لالجئني لعا� ١٩٥١ قضية هؤال� 	 Dمعاهد
(١->) من 	ملعاهدD، حيث ال ينطبق عليهم حقوu قطاo 	لالجئني 
تلقيهم >" من  لعا� ١٩٤٨ %عا� ١٩٦٧ بفعل عد�  	لفلسطينيني 

   .Dملتحد	تتبع لألمم  Lكاال% %< Lمن هيئا Dملساعد	حلماية >% 	
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�ل�ضعيـة �لقان�نيـة

	لفلسطينيني  %ضعية  فإ(   ،ë
%>خ 	لد	خـل:  فـي  	ملهجـر%( 
%	ملهجرين < N	خل  hسر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨  	ملهجرين < N	خل 
	ملناطق 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ مماثل لوضعية سائر ”	ملهجرين 
معاجلة قضايا  لعا� ١٩٥١  	لالجئني   Dمعاهد N	خليا“. %ال تشمل 
	ملهجرين < 	لد	خل، %مع [لك، فإ( %ضعية 	ملهجرين 	لفلسطينيني 
	إلستثنائية  من   oبنو تتحلى   ،١٩٤٨ hسر	ئيل/فلسطني  N	خل   >
الجئني  hعتبا�هم  ¯كم  	ألخر{  	لد	خلي   
	لتهج قضايا  عن 
مؤهلني لتلقي 	حلماية من جلنة 	ألمم 	ملتحدD للتوفيق حو7 فلسطني 
(UNCCP). كما >( %ضعية 	ملهجرين < N	خل 	سر	ئيل/فلسطني 
 DNضع للماÏ لفلسطينيني للعا� ١٩٤٨	لالجئني 	١٩٤٨ كوضعية 
(١-N) من معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١. Hذ	، فمن 	جلائز نظريا 
 “Dئيل/فلسطني ١٩٤٨ ”الجئي معاهد	سرh خل	N ملهجرين	 �hعتبا
%غيا1  	ملستحقتني   Dملساعد	% 	حلماية  من  كال  توقف  بسبب 
 L	�	لتوصل < 	لوقت [	ته 	 تسوية حا�ة أل�متهم مبوجب قر	
�قم  Dملتحد	لعامة لألمم 	جلمعية 	 �	ألمم 	ملتحد] D	L 	لعالقة (قر	
١٩٤). %كما %�N سابقا، فإ( حصو7 	ملهجرين 	لفلسطينيني N	خل 
متعلقة   
غ 	إلسر	ئيلية،  	جلنسية  على   ١٩٤٨ 	سر	ئيل/فلسطني 

بوضعية جلو�هم < قضية 	حلماية 	لد%لية.  

 	 يفتقر%(  	لد	خل   > 	ملهجرين  فا(  	لالجئني،  حلا7  %خالفا 
	ملعنية  	لد7%   Lما	لتزh %تضمن  حقوقهم   Nحتد N%لية   Dمعاهد
 
بالتهج 	خلاصة  	لتوجيهية   eNملبا	”  Nحتد% 	لوطنية.   Lلسلطا	%
	لد	خلي لعا� ١٩٩٨“ (”	ملباeN 	لتوجيهية“)، 	ل9 تبنتها مفوضية 
 DNملحّد	  uحلقو	  ،(UNCHR) 	إلنسا(   uحلقو  Dملتحد	 	ألمم 
	ملعنية 	جتاههم.٣  	لد7%   Lما	لتزh  	لد	خل hضافة 	 للمهجرين < 
 مرجعية 	لوثائق 	لد%لية، حق h Dملستند	لتوجيهية 	 eNملبا	تؤكد %
%حق  N%لية،  hنسانية   Dمساعد >ية  طلب   > 	لد	خل   > 	ملهجرين 
	لد7% <  	لد%لية < تقدمي مثل هذ� 	ملساعدD، %%	جب  	ألطر	3 

قبو7 مثل هذ� 	ملساعدD 	ملقدمة. 

 Dمعاهد  
تفس nتلف  %تطبيقـها:  	لد%ليـة  	لوثائـق  تفسيـر 
	لالجئني لعا� ١٩٥١ بشأ( %ضعية 	لالجئني 	لفلسطينيني %تطبيقها 
 L	
	لتفس  حد كب
 تبعا للجهة 	ملعنية، خاصة 	الختال3 بني 	
 Dملتحد	ألمم 	جلا( % Lحلكومية (هيئا	 
	ل9 تطرحها 	ألطر	3 غ
من  	لعديد  تطّبق  %ال  	حلكومية.  %	ألطر	3  	ألهلية)   Lملنظما	%
حو7   (N-١)  DNملا	 عموما  %	حلكومية  	حلكومية   
غ  LيئاH	
 
	لالجئني 	لفلسطينيني، فيما تطّبقها N%7 >خر{ على >ساs تفس
غ
 صحيح، %تقو� �موعة ثالثة من 	لد%7 بالتطبيق غ
 	لصحيح 

للماDN (١->) على كل قطاعاL 	لالجئني 	لفلسطينيني.٤ 

	لالجئيـن  لشـؤ%(  	لعليا   Dملتحـد	 	ألمـم  مفـوضية 
	حلماية   
بتوف 	ملكّلفة   sألسا	 	جلهة  %هي   :(UNHCR)
%	ملساعدD لالجئني، %	لبحث عن حلوN 7	ئمة ملحنتهم، %ال تعتر3 
	ملفوضية بكل قطاعاL 	لالجئني 	لفلسطينيني كـ ”الجئني بشكل 

قاطع“ مبوجب 	ملاDN (١-N) من معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١. 

	للجو�“  %ضعية  لتقرير   
%	ملعاي  L	�	إلجر	 ”Nليل  على  %بنا� 
من  الجئ   "< ”فإ(   ،١٩٩٢ 	لعا�   > 	ملفوضية  عن   �Nلصا	
فلسطني dد ٍنفسه < 	خلا�� [خا�� منطقة نشا� %كالة 	لغو� 
	لد%لية (UNRWA)]، %ال يتمتع باملساعدD 	ملذكو�D، من 	ملمكن 
عندها تقرير %ضعية جلوئه، على ضو� معاي
 معاهدD 	لالجئني لعا� 
١٩٥١“.٥ %بكلماL >خر{، فإنه ال dو� 	لبت < %ضعية جلو� 
%	لذين   ١٩٦٧ %عا�   ١٩٤٨ لعا�  	لفلسطينيني  	لالجئني  غالبية 
 (UNRWA) 	لد%لية  	لغو�  %كالة  نشا�  مناطق   > يسكنو( 
	خلمس (	لضفة 	لغربية 	ملحتلة، قطاo غزD 	ملحتل، 	أل�N(، لبنا(، 

%سو�يا) مبوجب معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١,٦ 

	لوطنية   Lلسلطا	  )< 	إلعتبا� حقيقة  بعني   
	لتفس هذ	  يأخذ  %ال 
	لد%لية  	لغو�  %كالة  نشا�  (مناطق  	ألساسية  	للجو�  مناطق   >
	ألساسية  	إلنسا(   uحلقو شاملة  }اية   èحالي توفر  ال  	خلمس)، 
	لالجئني  يومي، %>( معظم  	لفلسطينيني بشكل  بالالجئني  	خلاصة 
	ملفوضية  توّفر  	ليو�. %ال  	لد%لية  باحلماية  يتمتعو(  	لفلسطينيني ال 
}اية N%لية أل%لئك 	لفلسطينيني 	ملهجرين أل%7 مرD عا� ١٩٦٧، 
 .(UNRWA) لد%لية	لغو� 	من %كالة  Dلذين يتلقو( حاليا مساعد	
%من 	جلدير بالذكر < هذ	 	لصدN >( 	لوكالة 	لد%لية 	ل9 فّوضت 
 Dملتحد	 	المم  (جلنة  	لفلسطينيني  لالجئني  	لد%لية  	حلماية   
لتوف
للتوفيق حو7 فلسطني – UNCCP) قد توقفت عن نشاطها 	لفاعل 

   .Lخلمسينا	 L	لد%لية منذ سنو	حلماية 	بتقدمي 

 Dملتحد	 	ألمم  مبفوضية  	خلا£   
	لتفس  “
”تفس 	ملمكن  %من 
	لالجئني  %ضعية  ¹صو£   (UNHCR) 	لالجئني  لشؤ%(  	لعليا 
	لفلسطينيني مبوجب معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١ هذ� جزئيè على 
ضو� عد� 	لتمييز 	لصحيح بني تفويض 	حلماية 	ملمنوj للجنة 	ألمم 
 Dملساعد	 %تفويض   ،(UNCCP) فلسطني  حو7  للتوفيق   Dملتحد	
 Dلفقر	 تنص   ]h  .(UNRWA) 	لد%لية  	لغو�  لوكالة   jملمنو	
١٤٣ من Nليل 	إلجر	�	L %	ملعاي
 ¹صو£ تقرير %ضعية 	للجو� 
 ((UNHCR) لالجئني	 )%لعليا لشؤ	 Dملتحد	ألمم 	ليل مفوضية N)
	لالجئني  %تشغيل  غو�  %كالة   )<  h  D�	إلشا ”ستتم  >نه  على 
	أل%سط،   uلشر	 من  معينة  مناطق   > فقط  تعمل   (UNRWA)
%تقد� }ايتها %مساعدִדا < تلك 	ملناطق فقط“ (	لتأكيد مضا3). 
 	 Dملساعد	حلماية %	يشمل  èج%Nمز èلدليل خطأ تفويض	ينسب %
هذ	   (UNHCR) 	ملفوضية  Nليل  %يناقض   .(UNRWA) 	لوكالة 
 h 
مذكر	L سابقة للمفوضية تتعلق بالالجئني 	لفلسطينيني، تش
فهم >%ضح لتقسيم 	حلماية %	ملساعدD 	لد%ليتني، ما بني جلنة 	لتوفيق 
	لد%لية  	لغو�  %كالة  %بني   (UNCCP) فلسطني  حو7  	لد%لية 

  UNRWA).٧)

 [لك، فإ( 	ملفوضية (UNHCR) تطبق بشكل خاطئ h باإلضافة
شر%� 	سقا� صفة 	للجو� عن 	لالجئني 	لفلسطينيني لعا� ١٩٤٨ 
 D(١-�/٣) من معاهد Dلفقر	(١-�). فتنص  DNملا	١٩٦٧ %فق  %
 Dجديد جنسية  يكتسبو(  	لذين  	لالجئني   )< على  مثًال،  	لالجئني 
%يتمتعو( ¯ماية N%لة 	جلنسية 	جلديدD، تسقط عنهم صفة ”الجئي 
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	لالجئني  على  ينطبق  ال  	لبند  هذ	   )< حقيقة  %بسبب   .“Dملعاهد	
 h  ١٩٤٨ عا�  ُهّجر%	  	لذين  	لالجئني  هؤال�  فإ(  	لفلسطينيني، 
قانو(  مبوجب  	أل�Nنية  	جلنسية  	كتسبو	  %	لذين  مثًال،   )N�	أل
 )< حيث   “Dمعاهد ”الجئو  هم   ،١٩٥٤ لعا�   kN�	أل 	جلنسية 
شر%� 	سقا� %	�ا� حالة 	للجو� (%هو تطبيق قر	� ١٩٤) = يتم 

تنفيذ� بعد. 

	لعليا  	ملفوضية  من  تطلب   =  Dملتحد	 	ألمم  فا(  نفسه،  	لوقت   >
 
توف >ية %كالة N%لية >خر{،   %<  ،(UNHCR) 	لالجئني  لشؤ%( 

	حلماية 	لد%لية للمهجرين 	لفلسطينيني < 	لد	خل. 

مما�سـة 	لـدÏ :7%تلف مما�سة 	لد%7 فيما يتعلق بتفس
 %تطبيق 
	لبنوN 	لو	�DN < قانو( 	لالجئني 	لد%^ حو7 	لالجئني 	لفلسطينيني 
 حد كب
. %= توّقع 	لد%7 	ل9 تضم غالبية 	لالجئني 	لفلسطينيني 	
	ألعضا�  	لد7%  بني  %من   .١٩٥١ لعا�  	لالجئني   Dمعاهد على 
	ملعاهدD على  	ملوّقعة على  	لد7%  تقتصر  	لعربية،  	لد7%  < جامعة 
 ،)	Nلسو	 	لصوما7،  	ملغر1،  مو�يتانيا،  مصر،  جيبو�،  	جلز	ئر، 
�مل  من  متو	ضعا   	Nعد تضم  	ل9  	لد7%   �هذ %	ليمن،  تونس 
 Dملتحد	 	ألمم  مفوضية  فإ(  عا�،  %بشكل  	لفلسطينيني.  	لالجئني 
	حلماية  تز%يد   > تتدخل  ال   (UNHCR) 	لالجئني  لشؤ%(  	لعليا 
	لد7%  مع  	لتفا%ضية   Lإلتفاقا	 خال7  من  	لفلسطينيني  لالجئني 
	لعربية غ
 	ملوقعة على معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١,٨  >ما hسر	ئيل 
%هي hحد{ 	لد%7 	ملوّقعة على معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١، فقد 
	نتقصت من مو	N >ساسية < 	ملعاهدD 	ألمر 	لذ" يؤثر سلبè على 
 èئيل حالي	سرh > لك، ال يوجد] h ضافةh لفلسطينيني.٩	لالجئني 	
تشريع لتعريف 	لالجئني %}ايتهم، بل h( كلمة ”الجئ“ ال تظهر 

< 	لقانو( 	إلسر	ئيلي.١٠

%تعتمد 	لتفس
	L 	ل9 تقّدمها 	لد%7 	ملوّقعة على معاهدD 	لالجئني 
مبوجب  	لفلسطينيني  	لالجئني  %ضعية  ¹صو£   ١٩٥١ لعا� 
	ملعاهدD، على عدN من 	لعو	مل، ١) h¨ا7 	ملاDN (١-N) < 	لقو	نني 
%	لتشريعاL 	لوطنية Hذ� 	لد%7 %تطبيقها. ٢) h[	 كانت هذ� 	لد7% 
تطّبق 	ملاDN (١-N) على >�· 	لو	قع، فكيف تفّسر 	جلملة 	لثانية من 
االL تطبيق عبا�D ”< %	قع 	ألمر“. ٣) <  	لبند، خاصة فيما يتعلق̄ 
حالة >( مثل هذ� 	لد%7 ال تطبق 	ملاDN (١-N) >% تفّسرها على >�ا 
 	ملاDN (١->/٢) فكيف تطّبق 	ملاDN 	ألخ
D بشأ( 	لفصل h 
تش
< ”مطالب 	لالجئني 	لفلسطينيني“.١١ %بناً� على مسح >جر" على 
ما يقا�1 	ثن9 عشرN D%لة،١٢ فإ( 	لوالياL 	ملتحدD %كند	 %	لنمسا 
%سويسر	 ال تطّبق 	ملاDN (>-N) من معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١ 
%	ململكة  	ستر	ليا  تطّبق  %فيما  	لعالقة.   L	] 	لوطنية  تشريعاִדا   >
تشريعاִדا   >  ١٩٥١ لعا�  	لالجئني   Dمعاهد 	ملتحدD-بريطانيا 
كما   .(N-١)  DNملا	 تطبيق  تتجاهل  	لد%لتني  كلتا   )< 	ال  	لوطنية، 
يبد% >( مطالب معظم 	لالجئني 	لفلسطينيني 	لذين يسعو( للحصو7 
على 	عتر	3 بكو�م الجئني < 	خلا��، جتابه بالرفض باعتبا� >�م 
 h ִדمNمكانية عوh من عد� �ال يستطيعو( hثباL %جوN خو3 م©

”بلد 	إلقامة 	ملعتاDN 	لسابقة“. 

:٢٠٠١-٢٠٠٢ Mلعـا� V Gلتطـو���
لقد طرأ تقدم طف�ف خالل الفترة الواردة أعاله، باتجاه تصح�ح 
وتطب�قه،  لالجئ�ن  الدولي  القانون  تفس�ر  ب�ن  التباعد  حالة 
فقد   .١٩٤٨ عام  الفلسط�ن��ن  بالالجئ�ن  �تعلق  ف�ما  خاصة 
دفعت التحل�الت لتار�خ ص�اغة المعاهدة والتطورات الالحقة 
في قانون السوابق واألحكام القضائ�ة دفعت النقاش الى األمام 
بموجب  المناسبة  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  تفس�ر وضع�ة  حول 

معاهدة الالجئ�ن لعام ١٩٥١. 

وقد أصدرت مفوض�ة األمم المتحدة العل�ا لشؤون الالجئ�ن في 
نها�ة عام ٢٠٠٢ تفس�را معّدال لوضع�ة الالجئ�ن الفلسط�ن��ن 
للمفوض�ة  المعّدل  التفس�ر  و�حوي  الدولي.١٣  القانون  وفق 
أن  المفّوض�ة  إعترفت  ا�جاب�ا،  معا.  وسلب�ة  إ�جاب�ة  جوانب 
الالجئ�ن الفلسط�ن��ن لعام ١٩٤٨ وعام ١٩٦٧ خارج مناطق 
(UNRWA) هم ”الجئو معاهدة  الدول�ة  الغوث  نشاط وكالة 
بشكل قاطع“، بموجب المادة ١-د من معاهدة الالجئ�ن لعام 
المادة  بأن  تعترف  المفوض�ة  فإن  آخر،  وبمعنى   .١٩٥١
وانما  واإلستثناء“  ”االسقاط  بشروط  فقط  ل�س  تعمل  ١-د 
الالجئ�ن  فإن  ولهذا  واإلشتمال“.  ”التضم�ن  بشروط  أ�ضا 
الفلسط�ن��ن لعام ١٩٤٨ وعام ١٩٦٧ ال �حتاجون الى إثبات 
تعرضهم الضطهاد محدد من أجل ان �حصلوا على الحما�ة 

بموجب معاهدة الالجئ�ن لعام ١٩٥١. 

إعترف  للمفوض�ة  المعّدل  التفس�ر  فإن  ذلك،  الى  باالضافة 
 ١٩٤٨ عام  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  ساللة  بأن  بّ�ن  نحو  على 
معاهدة  بموجب  الدول�ة  الحما�ة  �ستحقون   ١٩٦٧ وعــام 
تسكن  لم  التي  الحاالت  في  حتى   ،١٩٥١ لعام  الالجئ�ن 
وكالة  ف�ها  تنشط  التي  المناطق  في  الساللة  هذه  مثل  ف�ها 
مفّوض�ة  أكدت  فقد  وبالتالي   .(UNRWA) الدول�ة  الغوث 
اللجوء  الالجئ�ن حقوق وضع�ة  لشؤون  العل�ا  المتحدة  األمم 
قرارات  في  واردة  هي  كما  الفلسط�ن��ن  لالجئ�ن  والحما�ة 
األرض  وكاالتها على  وممارسة  العالقة  ذات  المتحدة  األمم 
�لفت  وبشكل  مثال).   UNRWA الدول�ة-  الغوث  (كوكالة 
اإلنتباه، فقد أّكدت المفوض�ة وضع�ة المهجر�ن الفلسط�ن��ن 
قاطع“.  بشكل  معاهدة  ”الجئي  كـ   ١٩٤٨ لعام  الداخل  في 
من  المز�د  المعّدل  التفس�ر  ضمن  التضم�ن  هذا  و�تطلب 
التوض�ح شأن العد�د من المعا��ر الخاصة بوضع�ة الالجئ�ن 
في قانون الالجئ�ن الدولي. وف�ما �تعلق بالالجئ�ن الفلسط�ن��ن 
من غ�ر الجئي ١٩٤٨ أو ١٩٦٧ فإن عل�هم إثبات تعرضهم 
الضطهاد محدد (المادة ١-أ من معاهدة الالجئ�ن لعام ١٩٥١) 

من أجل توف�ر الحما�ة. 

ومن جانب أقل ا�جاب�ة، فإن التفس�ر المعّدل لمفّوض�ة األمم 
المتحدة العل�ا لشؤون الالجئ�ن ف�ما �تعلق بوضع�ة الالجئ�ن 
الفلسط�ن��ن لم �حل أصل مشكلتهم والتي تعتبر ف�ها الوكالة 
الدول�ة مسؤولة عن تقد�م الحما�ة لغالب�ة الالجئ�ن الفلسط�ن��ن 
لعام ١٩٤٨ وعام ١٩٦٧. وبموجب تفس�ر المفوض�ة المعّدل، 
فإن شروط االشتمال والتضم�ن الواردة في المادة ١-د مطّبق 



٥٩

�ل�ضعيـة �لقان�نيـة

من  المساعدة  �تلقون  الذ�ن  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  على  فقط 
خارج  أنفسهم  و�جدون   (UNRWA) الدول�ة  الغوث  وكالة 
إستمر  الدول�ة.١٤ وقد  الغوث  ف�ها وكالة  تنشط  التي  المناطق 
المساعدة“  أو  باستعمال ”الحما�ة  للمفوض�ة  المعّدل  التفس�ر 
في تطرقه لتفو�ض وكالة الغوث الدول�ة وبدون التطرق الى 
للتوف�ق  المتحدة  األمم  لجنة  الى  المفوض  الحما�ة  تفو�ض 
حول فلسط�ن (UNCCP) مع العلم أن هات�ن الوكالت�ن التي 
اتفاق�ة  ص�اغة  عند  قائمتان  كانتا  المتحدة  األمم  الى  تتبعان 
الالجئ�ن لعام ١٩٥١.  ومن الجد�ر بالذكر ان وكالة الغوث 
لالجئ�ن  فقط  المساعدة  تفو�ض  تمتلك   (UNWRA) الدول�ة 
الفلسط�ن��ن وتقد�م حما�ة محدودة. ١٥ ولم �حل التفس�ر المعّدل 
للمفوض�ة قض�ة فجوات الحما�ة التي تؤثر على نحو ٩٥ ٪ 
من الالجئ�ن الفلسط�ن��ن والذ�ن ال �عتبرون ”الجئي معاهدة“ 

بموجب التفس�ر المعّدل للمفوض�ة. 

و�حوي التفس�ر المعّدل العد�د من المشاكل في قابل�ة تطب�ق 
١-ج،  اللجوء،  لوضع�ة  واالستثناء“  ”االســقــاط  شــروط 
بخصوص   ١٩٥١ لعام  الالجئ�ن  معاهدة  وفق  ١-و  ١-ه، 
الالجئ�ن الفلسط�ن��ن لعام ١٩٤٨ أو ١٩٦٧. وتنص شروط 
تنطبق  ال  الحما�ة  أن  على  مثال  ١-هـ  واالستثناء  االسقاط 
في  الجنس�ة/المواطنة  على  حصلوا  الذ�ن  األشخاص  على 
دولة أخرى، في ح�ن ال �أخذ هذا التفس�ر بع�ن االعتبار ان 
”الجئو  هم   ١٩٦٧ وعام   ١٩٤٨ عام  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن 
تقد�م  أن  على  تنص  والتي  ١-د،  المادة  بموجب  معاهدة“ 
الحما�ة لمثل هؤالء الالجئ�ن تتوقف “فقط” في حالة التوصل 
األمم  قرارات  على  إعتمادا  لقض�تهم  ودائم  شامل  حل  الى 

المتحدة ذات العالقة. 

باالضافة الى ذلك، فإن التفس�ر المعّدل لمفّوض�ة األمم المتحدة 
لشؤون الالجئ�ن لم تّوفر تحل�ال قانون�ا واضحا حول وضع�ة 
 Stateless) “الالجئ�ن الفلسط�ن��ن كـ ”أشخاص بال جنس�ة
غ�اب  و�حمل  أدناه)   ٣,١ رقم  اطار  الى  (أنظر   (persons

السلب�ة  االنعكاسات  من  العد�د  الشأن  هذا  في  الوضوح 
بخصوص الحما�ة الدول�ة االضاف�ة بموجب معاهدة الالجئ�ن 
لعام ١٩٥١ في تقل�ص عدد األشخاص بال جنس�ة. وأخ�را، 
فإن مفّوض�ة األمم المتحدة العل�ا لشؤون الالجئ�ن ال تعّقب أو 
 (UNRWA) الدول�ة  الغوث  وكالة  س�اسة  على  تحد�دا  تعّلق 
فقط  (الذكور)  اآلباء  ساللة  من  الالجئ�ن  تسج�ل  بخصوص 
والتي تنتهك قواعد ومبادئ عدم التم��ز ب�ن الجنس�ن ومساواة 

النوع االجتماعي (الجندر) التي تتبناها األمم المتحدة. 

المتحدة  األمم  لمفوض�ة  المعّدل  التفس�ر  فإن  ذلك،  وبرغم 
الحقا  �سّهل  قد  لنقاش  أساسا  �وّفر  الالجئ�ن  لشؤون  العل�ا 
بخصوص  الجد�ة  من  بمز�د  والتعامل  واالنسجام  التوافق 
قبل  من  لهم  الحما�ة  بتوف�ر  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  مطالب 
قام  المذكورة،  الفترة  وخالل  المختلفة.  الوطن�ة  السلطات 
المجلس األوروبي بتنظ�م سلسلة من الجلسات األول�ة بهدف 
فهم وضع�ة الالجئ�ن الفلسط�ن��ن في أوروبا بموجب قانون 
حول  والتوص�ات  االستنتاجات  ظلت  ف�ما  الدولي.  الالجئ�ن 

آل�ات العمل بهذا الشأن غ�ر متوفرة حتى نها�ة هذه الفترة.  

وقد تزا�د حجم اإلهتمام الذي تبد�ه منظمات الالجئ�ن الدول�ة 
بشأن المهجر�ن الفلسط�ن��ن في الداخل خالل الفترة المذكورة. 
فتمت إضافة  المهجر�ن في الداخل لعام ١٩٤٨ (في اسرائ�ل/
الفلسط�ن�ة  المناطق  (في   ١٩٦٧ وعام   (١٩٤٨ فلسط�ن 
 ٢٠٠٢ العام  خالل  المثال  سب�ل  على   (١٩٦٧ عام  المحتلة 
داخل�ا  بالمهجر�ن  الخاص  العالمي  المعط�ات  برنامج  ضمن 
والذي �د�ره المجلس النرو�جي لالجئ�ن.١٦ وترّكز المنظمات 
الدول�ة أكثر فأكثر على قضا�ا خاصة بالالجئ�ن والمهجر�ن 
األمر�ك�ة  كاللجنة  سواء،   حد  على  الداخل  في  الفلسط�ن��ن 
والتحل�الت  المقارنة  المعط�ات  بشمل  بدأت  التي  لالجئ�ن، 

الخاصة بالمهجر�ن الفلسط�ن��ن في داخل اسرائ�ل. 

الالجئ�ن  لشؤون  العل�ا  المتحدة  األمــم  مفّوض�ة  وكانت 
(UNHCR) قد وّقعت خالل عام ٢٠٠١ على مذكرة تفاهم مع 
الحكومت�ن  تفاوض مع  الحكومة األردن�ة ودخلت في عمل�ة 

السور�ة واللبنان�ة. 
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خؤَّشطخִקءـخ⁄ىالָדآلָדطְקحـ
 �لقد حّدLN جامعة 	لد%7 	لعربية ع© بر%توكو7 كا�بالنكا (	لد	
معاملة   
معاي 	ملختلفة  قر	�	ִדا   	 	ضافة   ١٩٦٥ لعا�  	لبيضا�) 
	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لد%7 	لعربية.١٧ %تعت© هذ� 	لوثائق >ضيق 
 Ðتعا% 	لعالقة،   L	] 	لد%لية  بالوثائق  مقا�نة  ¨ولية  %>قل  �اال 
 uحقو% 	لسفر  %%ثائق  	إلقامة  %ضعية   sباألسا 	إلقليمية  	لوثائق 
	لالجئو(  قضايا  معاجلة   h ”	ل©%توكو7“   uيتطر %ال  	لعمل، 
	لفلسطينيني للمرD 	أل% < 	لعا� ١٩٦٧، >% 	ملهجرين 	لفلسطينيني 
 ١٩٤٨ عا�  الجئي   
غ من  	لفلسطينيني  	لالجئني   %< 	لد	خل   >
 uلشر	قليمية < h الجئني Dعا� ١٩٦٧. كما >نه ال توجد معاهد%
	أل%سط. %بالرغم من %جوh Nتفاقياh Lقليمية >خر{ عديدD، توّضح 
ملزمة   
غ 	�ا  	ال  	لفلسطينيني  بالالجئني  	خلاصة  	لقانونية   eNملبا	

لد%7 	ملنطقة. 

لعا�  	لبيضا�)   �(كا�بالنكا-	لد	 	لفلسطينيني  معاملة  بر%توكو7 
من  wلة  	لبيضا�   �كا�بالنكا-	لد	 بر%توكو7   Nّدv  :١٩٦٥
تتعلق  	لعربية  	لد7%  جامعة   > 	ألعضا�  للد7%  	لعريضة  	خلطو� 
%%ثائق  %	إلقامة  	لعمل   Lاال�  > 	لفلسطينيني  	لالجئني  مبعاملة 

	لسفر.١٨

(١) مع 	الحتفا¸ ¦نسيتهم 	لفلسطينية، يكو( للفلسطينيني 	ملقيمني 
 Dسو< %	إلستخد	�  	لعمل   > 	حلق   [    ] �	ضي <  > حاليا 

باملو	طنني. 
(٢) يكو( للفلسطينيني 	ملقيمني حاليا < >�	ضي [   ] %م� hقتضت 

مصلحتهم [لك، 	حلق < 	خلر%� منها %	لعوDN 	ليها. 
(٣) يكو( للفلسطينيني 	ملقيمني < >�	ضي 	لد%7 	لعربية 	ألخر{ 
�	ضي [   ] %	خلر%� منها م� hقتضت < 	حلق < 	لدخو7 	

اطار رقم ٣,١:  الالجئـون الفلسط�ن�ـون والالجنس�ـة

 Dتغطي معاهد% .Uلوط	عاياها مبوجب قانو�ا �	لشخص 	لذ" ال جنسية له (stateless person)، هو >" شخص ال تعت©� >ية N%لة من 
	لالجئني لعا� ١٩٥١ >يضا 	لالجئني 	لذين ال جنسية Hم. بينما تغطي معاهدD ١٩٥٤ 	ملتعلقة بوضعية 	ألشخا£ 	لذين ال جنسية Hم %	ل9 
 
ال تشملهم معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١، %معاهدD ١٩٦١ 	خلاصة بتقليص 	لال-جنسية، %	ل9 توفر نظامh èضافيا للحماية لألشخا£ غ
	لالجئني 	لذين ال جنسية Hم مبوجب 	لقانو( 	لد%^. hال >( مد{ تغطية هاتني 	ملعاهدتني ¥د%N بسبب 	لعدN 	لقليل من 	لد%7 	ل9 %قعت 

عليها.  
%مع �اية 	النتد	1 	ل©يطاk على فلسطني %hقامة N%لة 	سر	ئيل < ١٥ >يا� ١٩٤٨ كد%لة 	لشعب 	ليهوN" على ªو ٧٨٪ من فلسطني 
	النتد	بية 	لتا�nية، >صبح 	لالجئو( بال جنسية، حيث >نتهت 	ملو	طنة 	لفلسطينية 	ل9 كانت نتا� 	لسلطة 	النتد	بية. لقد >ّكد قانو( 	جلنسية 
	إلسر	ئيلي لعا� ١٩٥٢ hلغا� >%	مر 	ملو	طنة 	لفلسطينية (١٩٢٥-١٩٤٨)، بأثر �جعي 	عتبا�	 من 	ليو� 	لذ" >نشئت فيه N%لة hسر	ئيل، 
%تعU 	ملتطلباL 	لصا�مة < قانو( 	جلنسية 	إلسر	ئيلي لعا� ١٩٥٢ (>نظر 	لقانو( 	ملحلي >Nنا�)، 	لرفض 	لفعا7 إلعطا� 	ملو	طنة 	إلسر	ئيلية 
ملعظم 	لفلسطينيني 	لذين >صبحو	 الجئني مهجرين < 	خلا�� عا� ١٩٤٨، >" >�م جرN%	 من جنسيتهم. %�غم >( عدN	 كب
	 من 	لد7% 
hعترفت ”بفلسطني“ كد%لة مستقلة، < >عقاh 1عال( منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية 	الستقال7 < ١٥ تشرين 	لثاk ١٩٨٨، hال >( فلسطني 
باعتبا�ها كيانا ما �	لت ال تلË بالكامل 	ملعاي
 	لقانونية 	لد%لية 	لال�مة العتبا�ها N%لة، %تشمل هذ� 	ملعاي
 %جوN سكا( N	ئمني، %منطقة 

¥دDN، %حكومة، %قد�D على بنا� عالقاL مع N%7 >خر{. %يعت© غالبية 	لفلسطينيني < 	لعا= الجئني %>شخاصا بال جنسية معا. 
لقد جر{ تبU معاهدD ١٩٥٤ 	ملتعلقة بوضعية 	ألشخا£ 	لذين ال جنسية Hم، لتنظيم %حتسني %ضعية مثل هؤال� 	ألشخا£، %ضما( 
حقوقهم %حرياִדم 	ألساسية. كما توّفر معاهدD 	لعا� ١٩٥٤ لألشخا£ 	لذين ال جنسية Hم فو	ئد مماثلة ملا توفر� معاهدD ١٩٥١ لالجئني. 
%صيغت معاهدD ١٩٦١ 	خلاصة بتقليص 	لال-	جلنسية ملعاجلة 	لفجو	L 	ل9 خّلفتها معاهدD 	لعا� ١٩٥٤، %للتقليل قد� 	إلمكا( من، >% 
 	ملاDN 	أل%، فإنه يتوجب على 	لد%لة 	ملتعاقدD >( متنح جنسيتها لشخص %لد < >�	ضيها h ëNستناh% .جلنسية	لال-	 Dلقضا� على، ظاهر	
 Nعد Nحلصو7 عليها. كما >�ا حتّر�، مع %جو	لقانو(، >% عند طلب 	لك  مبوجب تطبيق ]% ،�قد يكو( بغ
 [لك عدمي 	جلنسية عند مولد

من 	إلستثنا�	L، حرما( 	ألشخا£ من جنسيتهم، %حتظر بشكل مطلق �فض منح 	جلنسية بسبب 	لعرu >% 	لدين >% 	لر>" 	لسياسي. 
%ال تنطبق معاهدD ١٩٥٤ (	ملاDN 	أل%)، شأ�ا شأ( معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١ على ”>شخا£ يتلقو( حاليè }اية >% مساعدD، من 
>جهزD >% %كاالL 	ألمم 	ملتحدD، باستثنا� مفوضية 	ألمم 	ملتحدD 	لعليا لشؤ%( 	لالجئني (UNHCR)، طاملا كانو	 يتلقو( مثل هذ� 	حلماية 
 ،Dملعاهد	ملوّقعة على 	لد%7 	لفلسطينيني فيها ليست من 	لالجئني 	ل9 حتو" >غلبية 	لعربية 	لد%7 	جلدير بالذكر >( معظم 	من % .“Dملساعد	 %<
%nتلف تفس
 %ضعية 	لفلسطينيني باعتبا�هم بال جنسية، بني هذ� 	لد%7 	ملوّقعة على hحد{ هاتني 	ملعاهدتني 	ملتعلقتني بالال-جنسية بل 

.èلد%7 نفسها >يض	 �%< هذ
 

�ملصد�: 
Lex Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law. Oxford: Oxford University Press, 1998, pp. 174-195. Susan 
M. Akram and Guy Goodwin-Gill, Brief Amicus Curaie, in 11/12 Palestine Yearbook of International Law, 2000/2001
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مصلحتهم [لك. %ال يترتب على حقهم < 	لدخو7 	حلق < 
	إلقامة 	ال للمدD 	ملرّخص Hم ֲדا %للغر· 	لذ" Nخلو	 من >جله 

ما = تو	فق 	لسلطاL 	ملختصة على غ
 [لك. 
(٤) مينح 	لفلسطينيو( حاليا < >�	ضي [   ] %كذلك من كانو	 
%ثائق  [لك   > �غبو	  م�  	ملهاجر   	 %سافر%	  فيها  يقيمو( 
صاحلة لسفرهم، %على 	لسلطاL 	ملختصة >ينما %جدL صر3 

 .
هذ� 	لوثائق >% جتديدها بد%( تأخ
	لعربية  	جلامعة   7%N �	ضي <  > 	لوثيقة   �هذ حاصلو  يعامل   (٥)

معاملة �عايا N%7 	جلامعة بشأ( 	لتأش
	L %	إلقامة. 
%ال يقد� ”	ل©%توكو7“ نفس 	حلقوu 	لو	�DN < معاهدD 	لالجئني 
لعا� ١٩٥١، 	[ يعت© ”	ل©%توكو7“ >قل ¨ولية من 	ألخ
D، فال 
 uحلقو	ملنقولة، %	  
	ملنقولة %غ يغطي ”	ل©%توكو7“ مثًال 	مللكية 
 Lجانب �اال h لعمل	 u	لتعليم %>سو	لقضا� %	 h لتوجه	لفنية، %	
� [	L 	لعالقة، توّفر نظريا حقوقا >ك© من تلك Nال >( بنوh ،}خر<
 .�	ملنصو£ عليها < معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١ < بعض 	ألمو
ففي �ا7 	ألعما7 %	ملهن 	حلّرD مثال يوّفر 	ل©%توكو7 نفس 	ملعاملة 
	لv 9ظى ֲדا 	ملو	طنو(، بينما توفر معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١ 
معاملة مو	تية قد� 	إلمكا(، ال تكو( >قل مما هو ممنوj لألجانب. 
%< حني توّفر 	ملاDN ٢٦ من معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١ حرية 
من  %	لثالثة  	لثانية  	ملاNتا(  توّفر  	ملضيفة،  	لد7%  N	خل  	حلركة 
بر%توكو7 كا�بالنكا -	لد	� 	لبيضا� >يضاً، حرية 	حلركة بني 	لد7% 
	لعربية. %مع [لك، فإ( “	ل©%توكو7” ال يعت© معاهدD %عليه فهو 

غ
 ملزمè قانونيè للد%7 	ملوقعة عليه. 

	لد7%  جامعة  تبّنت  لقد  	لعربيـة:  	لـد7%  جامعـة   L	�قـر	
	لعربية 	لعديد من 	لقر	�	L لتسهيل تنفيذ 	حلقوu 	ملنصو£ عليها < 
 L�بر%توكو7 كا�بالنكا-	لد	� 	لبيضا� لعا� ١٩٦٥،١٩ لقد >صد
 Lلعائال	ملتعلقة بلم َشمل 	 L	�جامعة 	لد%7 	لعربية 	لعديد من 	لقر	
	ملشّتتة (قر	� جامعة 	لد%7 	لعربية �قم ٤٢٤، ١٤ >يلو7 ١٩٥٤)، 
سفرهم  لتسهيل  	لفلسطينيني  لالجئني  عامة  سفر  %ثائق   �%hصد	
%تنقلهم (قر	� جامعة 	لد%7 	لعربية �قم ١٨، ٩ نيسا( ١٩٥٣)، 
فوثائق   ،Dموّحد سفر  %ثائق   %< هوية   u	�%< بوضع   ëبد< تقم   =%
	لسفر تصد� عن 	لد%7 	ألعضا� بشكل فرN"، %قد %	فقت 	لد7% 
	لفلسطينيني  	لالجئني  مبنح  حكومة  كل  تقو�   )< على  	ألعضا� 
مؤقتة  سفر  %ثائق  %اليتها،  حتت   ·�<  >  %< �ضها <  > 	ملقيمني 
يعامل   )< %ينبغي  �يا. %N  Nجتد  L	سنو ملدÌ Dس  	ملفعو7  سا�ية 
حاملو هذ� 	لوثيقة < 	لد%7 	لعربية 	ملضيفة، على 	ألسس نفسها 
	ل9 يعامل ֲדا كل 	لسكا( 	آلخرين < 	لد%7 	ألعضا� < 	جلامعة 

	لعربية، فيما يتعلق بأنظمة تأش
	L 	لدخو7 %	إلقامة. 

تتعلق  >خر{  قضايا  	لعربية  	لد7%  جامعة   L	�قر	 عاجلت  كما 
	لد7%  N	خل  	لفلسطينيني  لالجئني  %	لسياسي   kلقانو	 بالوضع 
منح  	لسبعينياL مسألة  منذ  قر	�	ִדا  فعاجلت  	جلامعة.  	ألعضا� < 
بعض 	لد%7 	لعربية 	جلنسية لالجئني 	لفلسطينيني. ففي عا� ١٩٧٠ 
مثًال، تبÍ مؤمتر 	ملشرفني على شؤ%( 	لالجئني 	لفلسطينيني (مكّو( 

	لعربية  	لد7%   > 	لفلسطينيني  	لالجئني  شؤ%(  لد%	ئر  ممثلني  من 
� ١٩٧٠) 	لذ" ينص على 	]X قم ٢٦٠٠، (١١� �	ملضيفة)، 	لقر	
 hسقا� %ضعية 	للجو�. h حلصو7 على جنسية >خر{ لن يدفع	 )<
 �تصد بأ(  	لفلسطينية  	لتحرير  منظمة  	قترحت   ١٩٧٧ عا�   >%
جو	� سفر فلسطيU يكو( معترفè به >يضè خا�� 	ملنطقة 	لعربية، 
	ال 	( هذ	 	القتر	n = jر� 	 حيز 	لتنفيذ بفعل عد� %جوN N%لة 
فلسطينية، %عد� %جوN ما يكفي من 	إل�	DN 	لسياسية 	لعربية. %قد 
 Dملتحد	 	ألمم  hضافية من خال7   Nبذ7 جهو 	لعربية  	لد7%   L�قّر
لضما( مو	صلة %كالة 	لغو� 	لد%لية (UNRWA) 	لقيا� بو	جباִדا، 
 حل شامل %N	ئم لالجئني مبوجب قر	� 	جلمعية h لتوصل	حني  h

�قم ١٩٤ (٣).  Dملتحد	لعامة لألمم 	

يعيشو(  	لذ"  	ملكا(  كا(  مهما  بأنه  يقني  على  ”	لالجئو( 
مؤقت.  هو شي�  [لك  فكل  	آل(،  يعملو(  كانو	  %مهما  فيه 
أل( كل شي� يعملونه %كل حقيقة يعيشو�ا هو نتيجة لكو�م 
الجئني، �hا مثل >( تعيش هنا لكنك < %عيك < مكا( Xخر، 
ليست   �>( هذ تشعر  >نك   .»N	جد<% Xبائك  فيه  مكا( عا° 
Nيا�«، %>( هذ	 هو 	ملكا( 	لذ" ينتمي 	ليه. هنا« مكا( Xخر 
	غتصب < 	لعا� ١٩٤٨ %	نتمائك فقط 	ليه. فالالجئني >ساسا 
على يقني بأ( هذ	 	ملكا( 	لذ" يعيشو( فيه 	آل( مكا( يعيشو( 
 �فيه بشكل مؤقت، %مهما كا( 	لشي� 	لذ" يعملونه فهو باجتا

 	لديا� 	ل9 ننتمي 	ليها“. 	 DNلعو	سة حق �مما

Tمـل جـا��، (قرية �ملاحلة) �لضفة �لغربية.
	ل©ملانية  	ملجالس  	لفلسطينيني،  	لالجئني  تقصي حقائق  بعثة   ،DNلعو	 حق 

	ملشتركة حو7 	لشرu 	أل%سط، ٢٠٠١.  

	إلقليمية   Lإلتفاقيا	 من   Nعد توّضح  >خـر{:  hقليمية   Lتفاقياh
	ألخر{ مبا] eN	L عالقة بالوضعية 	لقانونية لالجئني 	لفلسطينيني. 
%مبوجب ”	تفاu 	لقاهرD“ بني منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية %	حلكومة 
	للبنانية (٣ تشرين 	لثاk ١٩٦٩)، فقد ُمنح 	لفلسطينيو( < لبنا( 
 h hضافة   3.L.� ُمنحت  %قد  %	لتنقل.٢٠  %	إلقامة  	لعمل  حق 
�ية ¥ّدDN تقتر1 	 صالحياL 	حلكم 	لذ	�، مبا 	Nh Lلك، سلطا]
 Lملخيما	لفلسطينيني < 	لالجئني 	3 على شؤ%( 	إلشر	لك ] >
قامت  	لعا� ١٩٨٧   >% 	ملحلية.٢١   Lلسلطا	 مع  بالتعا%(  %[لك 

	حلكومة 	للبنانية بإلغا� hتفاu 	لقاهرD من جانب %	حد.  

%vدh Nعال( 	لقاهرD لعا� ١٩٩٢ مباeN }اية 	لالجئني %	ملهّجرين 
< 	لعا= 	لعرh ،²ال >( هذ	 	إلعال( ال يتمتع بالصبغة 	لقانونية 	ل9 
تتمتع ֲדا 	ملعاهد	L.٢٢ %يبّين 	إلعال( 	حلاجة لضما( 	حلماية 	لد%لية 
لالجئني 	لفلسطينيني، كما %يشّجع 	لد%7 	لعربية 	ل9 = توّقع على 
معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١ على >( تقو� بذلك، %يدعوها لتز%يد 
جامعة 	لد%7 	لعربية باملعلوماL 	لال�مة، ¹صو£ %ضعية 	لالجئني 
بإعال(   Dلقاهر	 hعال(  %يتشابه  	ملضيفة.  	لد7%   > 	لفلسطينيني 
قرطاجة، باستثنا� >( 	ألخ
 قد مت توقيعه من قبل عدN ¥د%N من 

	لد7%. 
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

تفسيـر �لوثائق �إلقليميـة �تطبيقها: 
N%لة  بني  	ملنطقة   > 	لعربية  	لد7%  جامعة   
معاي تطبيق  nتلف 
 ،u	لعر	  ،)	Nلسو	 	جلز	ئر،   ،)N�	أل %>خر{. %قد %قّعت كل من 
بر%توكو7  على  %ليبيا  لبنا(  	لكويت،  مصر،  	ليمن،  سو�يا، 
كا�بالنكا-	لد	� 	لبيضا� لعا� ١٩٦٥، %منها توقيع 	لكويت %لبنا( 
%ليبيا مع ”حتفظاL“٢٣ تتعلق باألساs ¯ق 	لعمل لالجئني مبوجب 
¹صو£  	خر{   “Lحتفظا” لبنا(  >ضا3  كما  ”	ل©%توكو7“ 
%ضع 	إلقامة بالنسبة لالجئني 	لفلسطينيني < >�	ضيه. %من 	جلدير 
بالذكر 	( 	ململكة 	لعربية 	لسعوNية %	ملغر1 %تونس = توقع على 

	ل©%توكو7. 

 L	�	العتبا 	لعربية  	لد7%   > 	لفلسطينيني  معاملة  حتكم  ما  %غالبا 
 
	لسياسية < 	لوقت 	لذ" يعطى 	لقانو( 	لوطU >فضلية على معاي
 
بتوف 	اللتز	�  من  بالرغم  	لبيضا�   �كا�بالنكا-	لد	 بر%توكو7 
معاملة %طنية تتعلق بالعمل، حق 	لدخو7 	خلر%� من 	لبلد، %ثائق 
	لسفر، تأش
	N Lخو7 %	إلقامة. %تتشابه معاملة 	لالجئني < كل 
من مصر، ليبيا، %	لكويت، %N%7 خليجية >خر{ على %جه 	لتحديد 
فإ(  [لك،  من  عكس  %على  %}ايتهم.  	ألجانب  معاملة   
مبعاي

	لالجئني 	لفلسطينيني < 	أل�N(، سو�يا، 	لعر	u، 	جلز	ئر، %	ملغر1، 
%تونس يتمتعو( عموما مبعاملة جيدD نسبيا من قبل 	لد%7 	ملضيفة. 

 .(�(ملزيد من 	لتفاصيل، >نظر 	 	لتشريعاL 	لوطنية >Nنا

%قد >صد�L جامعة 	لد%7 	لعربية منذ تبّنيها ”	ل©%توكو7“ قبل 
 h 	ألعضا�  	لد7%  تدعو  	ل9   L	�	لقر	 من  	لعديد   ،Nعقو ثالثة 
� قد ضعف عا� ١٩٩١ < >عقا1 حر1 
�، %بد	 بأ( تأثNتنفيذ بنو
 �	خلليج 	لثانية، عندما تّبنت 	لد%7 	ألعضا� < 	جلامعة 	لعربية قر	
	لفلسطينيني مبوجب  	لالجئني  مبعاملة  	لد7%  	لذ" nو7   ،٥٠٩٣
	ملعاي
 %	لتشريعاL 	لوطنية 	ل9 ترتئيها 	لد%لة 	ملضيفة مناسبة، بدال 

من 	اللتز	� ببنوN ”	ل©%توكو7“.٢٤ 

٢٠٠١-٢٠٠٢ Mفـي �لعـا Gلتطـو���
خالل الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢، حدث تغّ�ر طف�ف على وضع�ة 
الالجئ�ن بموجب الوثائق اإلقل�م�ة ذات العالقة، في وقت بق�ت 
تشر�عات  في  العرب�ة  الدول  جامعة  معا��ر  دمج  قض�ة  ف�ه 
واستمرت  إشكال�ة،  قض�ة  وممارستها  األعضاء   الــدول 
وتوض�ح  إخت�ار  في  المنطقة،  في  اإلنسان  حقوق  منظمات 

اطار رقم ٣,٢- إدارة شـؤون الالجئ�ـن 

�لـد�* �لعربيـة �ملضيفـة

�D شؤ%( 	لالجئني 	لفلسطينيني، من خالN 7	ئرD شؤ%( 	لالجئني، %قد >نشأL معظم 	لد7% 	N	 لفلسطينية على	لتحرير 	تشر3 منظمة 
�D شؤ%( 	لالجئني 	لفلسطينيني 	ملقيمني < بالNها. 	Nإل Lمستقلة >% مديريا Lملضيفة %كاال	لعربية 	

لبنـا(: تتو N	ئرD شؤ%( 	لالجئني 	لفلسطينيني < %�	�D 	لد	خلية 	للبنانية 	لشؤ%( 	لفلسطينية، %كانت 	لد	ئرD قد خلفت 	للجنة 	ملركزية 
لشؤ%( 	لالجئني، 	ل9 >نشئت للتعا%( مع  %كالة غو� %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني (UNRWA) عا� ١٩٥٩. 

	أل�N(: تدير شؤ%( 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	أل�N )N	ئرD 	لشؤ%( 	لفلسطينية، 	ل9 >نشئت عا� ١٩٨٨ < %�	�D 	خلا�جية، %ترتبط برئاسة 
	لو�	�D منذ عا� ١٩٩٧. 

 D�	لفلسطينية، %قد >نشئت هذ� 	لسلطة عا� ١٩٤٩ باعتبا�ها مديرية لو�	 	لفلسطينيني 	لشؤ%(  	لعامة لالجئني  سو�يـا: تدير 	لسلطة 
	لد	خلية %%�	�D 	لشؤ%( 	الجتماعية %	لعمل. 

�أل��ضـي �لفلسطينيـة �ملحتلـة عـاM ١٩٦٧ �فلسطـني ١٩٤٨/uسـر�ئيل

�L شؤ%( 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لضفة 	لغربية، N%	ئر >�Nنية [	L عالقة بني >عو	� ١٩٤٨-	N< :ملحتلة عا� ١٩٦٧	لفلسطينية 	ضي 	�	أل
�D نفسها 	ل9 كانت تتو شؤ%( 	لالجئني 	لفلسطينيني < مصر، بني 	Nإل	حتت  Dغز oلفلسطينيو( < قطا	لالجئو( 	١٩٦٧. %قد خضع 
 D�	Nإل	لفلسطينيو( حتت 	لالجئو( 	صبح <% ،Dلقاهر	 h بعدها Dغز oملصر" < قطا	لعسكر" 	حلاكم 	١٩٤٨-١٩٦٧. نقل مكتب  �	عو<
 oلغربية %قطا	لضفة 	لفلسطينيني < 	لالجئني 	لغربية. %< عا� ١٩٦٧ >صبحت شؤ%( 	لضفة 	حلا7 < 	ئيلية، كما هو 	إلسر	لعسكرية 	
�D 	لعسكرية 	إلسر	ئيلية >سوD بكل 	ملدنيني 	لفلسطينيني 	آلخرين ح� عا� ١٩٩٤. %منذ [لك 	حلني، تدير شؤ%( 	لالجئني 	Nإل	حتت  Dغز
	لفلسطينيني N	ئرD شؤ%( 	لالجئني < منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية، %تعت© 	لسلطة 	لفلسطينية 	ل9 >قيمت عا� ١٩٩٤ نفسها “N%لة مضيفة” 

لالجئني 	لفلسطينيني 	لذين هجر%	 عا� ١٩٤٨. 
�L شؤ%( 	لالجئني 	لفلسطينيني 	ملهجرين < 	لد	خل ح� عا� ١٩٥٣، سلطة تأهيل 	لالجئني، %كا( 	N< :ئيـل/فلسطني ١٩٤٨	سرh
هد3 هذ� 	لسلطة ضما( 	لطابع 	ليهوN" لد%لة hسر	ئيل، %ليس هنالك حقوu خاصة للمهجرين < 	لد	خل. %قد >سكنت هذ� 	لسلطة 

 خا�� حد%h Nسر	ئيل. h خرينX عن قر{ منشئهم، %نقلت فلسطينيني Dخل < مناطق بعيد	لد	ملهجرين < 	
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الفلسط�ن��ن.  وفي  بالالجئ�ن  المتعلقة  اإلنسان  قضا�ا حقوق 
هذا الس�اق، فقد أعاد المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث 
لحركة حقوق اإلنسان في العالم العربي الذي إنعقد في الرباط 
اإلنساني  الحق  تأك�د  أعــادوا   ٢٠٠١ شباط  في  (المغرب) 
في  المهجر�ن  ذلك  في  بما  الفلسط�ن��ن،  لالجئ�ن  األساس 
في   ،(١٩٤٨ إسرائ�ل/فلسط�ن  (داخل   ١٩٤٨ لعام  الداخل 
الجمع�ة  وقرار  الدولي  القانون  بموجب  د�ارهم  إلى  العودة 
المشاركون  ودعا   (٣).٢٥  ١٩٤ رقم  المتحدة  لألمم  العامة 
الالجئ�ن  لضمان حقوق  العمل  الى  المض�فة،  العرب�ة  الدول 
اإلنسان�ة بأقصى حد، إلى ح�ن �تمكنوا من ممارسة حقوقهم 
اإلنسان�ة األساس�ة في العودة إلى ب�وتهم واستعادة ممتلكاتهم. 
كذلك فقد طالب المشاركون وكاالت التنم�ة اإلقل�م�ة والدول�ة 
للدول  الضروري  المالي  الدعم  توف�ر  المانحة، على  والدول 
الفلسط�ني  المدني  المجتمع  ومؤسسات  المض�فة  العرب�ة 
والسلطة الفلسط�ن�ة ووكالة الغوث الدول�ة (UNRWA)، في 
ومساعدتهم،  الالجئ�ن  حما�ة  الى  الرام�ة  الجماع�ة  جهودها 
المتحدة  إ�جاد حل لقض�تهم بموجب قرارات األمم  إلى ح�ن 

والقانون الدولي. 

خؤسنبŠُّهطخسـخؤGָََّדطְקحـ
Ïتلف %ضعية 	لالجئني 	لفلسطينيني 	لقانونية بني N%لة %>خر{ من 
	لفلسطينية  %	أل�	ضي   ١٩٤٨ %hسر	ئيل/فلسطني  	ملضيفة  	لد7% 
	لعالقة*    L	] 	ملحلية  	لوطنية  تشريعاִדا  %فق   ١٩٦٧ عا�  	ملحتلة 
	لالجئني   Dمعاهد  > عليها  	ملنصو£   uحلقو	  �	�Nh nتلف  كما 
%بر%توكو7 كا�بالنكا- 	لد	� 	لبيضا� ضمن 	لتشريعاL 	لوطنية < 
هذ� 	لد%7 	ملضيفة 	ل9 حتو" غالبية 	لالجئني 	لفلسطينيني 	 حد 
	لتشريعاL 	لوطنية  كب
. %غالبè ما Ïضع %ضعية 	لالجئني ضمن 
لالعتبا�	L 	لسياسية 	لوطنية %	إلقليمية، %ترتبط %ضعيتهم 	لقانونية 
تا�nيè باملخا%3 	لعربية من توطنهم ¯كم 	ألمر 	لو	قع، %باملعا�ضة 
N	خل  منشئهم  %>ماكن  Nيا�هم   h 	لالجئني   DNلعو 	إلسر	ئيلية 
	لفلسطينية  لال�	ضي  	السر	ئيلي  	الحتال7   	 باالضافة  hسر	ئيل 
  Lقطاعا كل  على   L	�	العتبا  �هذ %تؤثر   .١٩٦٧ عا�  	ملحتلة 
لعا� ١٩٦٧  %	لالجئني  لعا� ١٩٤٨  	لالجئني  مبا يشمل  	لالجئني 
	سر	ئيل/فلسطني  (N	خل   ١٩٤٨ لعا�  	لد	خل   > %	ملهجرين 

 .(١٩٤٨

%حتو" قضية توف
 حقوu 	حلماية %	ألمن 	ليومي %تطبيقها عموما 
	لد7%  من   Nعد% %	لكويت،  لبنا(   > خاصة  	ملشاكل  من  	لعديد 
	خلليجية 	ألخر{، فيما ظلت 	حلماية متنافرD < مصر %ليبيا. %تظل 
	لفلسطينية  	أل�	ضي  N	خل   > %	ملهجرين  لالجئني  	حلماية  قضية 

 .DNملحتلة عا� ١٩٦٧ مفقو	

تتنا%7 	لفقر	L 	لتالية %ضعية 	لالجئني < 	لد%7 	ملضيفة 	ألساسية، 
 >  DN�	% هي  كما  	لعمل  حق  	لسفر،  %ثائق  	إلقامة،   Lاال�  >
	لتالية   L	لفقر	 تتنا7%  	لوطنية، كما   Lلتشريعا	القليمية %	لوثائق 	

قضية حق حيا�D 	ألمال« غ
 	ملنقولة، %توّفر معلوماL >قل ¨ولية 
 uلشر	 منطقة   ��خا 	ملتو	جدين  لالجئني  	لقانونية  	لوضعية  حو7 

	أل%سط. 

�ملو�طنـة ��إلقامـة: 
مو	طنة  على  	لفلسطينيني  	لالجئني  من  قليل   Nعد حصل  لقد 
	لد%7 	ملضيفة، باستثنا� 	لالجئني < 	أل�N(، %	ملهجرين < N	خل 
 L	�	العتبا طريق  عن  جزئيا  هذ	   
تفس 	ملمكن  %من  hسر	ئيل.٢٦ 
	لسياسية 	ملتخذD باحلسبا( بشأ( 	لتوطني 	لقسر" لالجئني من قبل 
	جلنسية  بثنائية  تعتر3  ال  	لعربية  	لد7%   )< كما  	ملضيفة.  	لد7% 
(قر	� جامعة 	لد%7 	لعربية �قم ٧٧٦، ٥ نيسا( ١٩٥٤). %قد ُمنح 
	لالجئو( 	لفلسطينيو( على %جه 	لعمو� ثالثة >نو	o من 	إلقامة < 
 Lثباh على Dقامة خاصة مستندh ملضيفة، %هي %ضعية	لعربية 	لد%7 	
%ضعية 	للجو�؛ %معاملة كتلك 	ملقّدمة لألجانب، >% 	ملعاملة بشكل 

>àN من معاملة 	ألجانب. 

 Nلقيو	لفلسطينيو( < لبنا( من >قسى 	لالجئو( 	 kلبنـــا(: يعا
سياسية   L	�hعتبا بفعل  %	إلقامة،  	ملو	طنة   uحقو على  	ملفر%ضة 
	لالجئو(  %يصّنف   ٢٧.Nلبال	  > للسلطة  	لطائفي  بالتقسيم  تتعلق 
�قم  (مرسو�  	ألجانب  من  خاصة“  ”فئة  >�م  على  	لفلسطينيو( 
٣١٩، ٢ 1X ١٩٦٢).٢٨ %يفّر· 	لقانو( 	للبناk قيوëN خاصة على 
	للبنانيتني  %	إلقامة  	ملو	طنة  على  باحلصو7  يتعلق  فيما  	لفلسطينيني 
من  قليل   Nعد منح  فقد   ١٩٦٩)،٢٩ >يلو7   ٢٠  ١٣٦ (مرسو� 
>ما  	ملسيحيني.  	لفلسطينيني  	للبنانية غالبيتهم من  	ملو	طنة  	لالجئني 
>%لئك  فهم   “kقانو مقيمني ”بشكل  يعت©%(  	لذين  	لفلسطينيو( 
>ثنا� %بعيد حر1 ١٩٤٨،  لبنا(   h Dباللجو� مباشر قامو	  	لذين 
	لالجئو(  فيهم  مبن  بعد،  فيما  لبنا(  %صلو	  	لذين  	لالجئو(  >ما 
 “kقانو 
	لذين ُهّجر%	 عا� ١٩٦٧، فيعت©%( مقيمني بشكل ”غ
< 	لبالN. %قد مت تنظيم %ضعية 	القامة 	لفلسطينية < لبنا( بني >عو	� 
١٩٦٩ – ١٩٨٧ عن طريق ”	تفاu 	لقاهرD“ بني 	حلكومة 	للبنانية 
%منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية، %قد 	عتر3 هذ	 	التفاu ¯ق 	إلقامة 
حق  تقليص  مت   ١٩٨٢ عا�   >% لبنا(.   > 	لفلسطينيني  لالجئني 



٦٤

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

 Lلسلطا	حيث سعت  ،
لبنا( بشكل كب 	لالجئني < 	إلقامة < 
 Nطر بعد   Nلبال	  > 	ملقيمني  	لفلسطينيني   Nعد تقليص   h 	للبنانية 
�ها، %شطبت >�ا� ªو ١٢٠٠٠ N	لفلسطينية %كو	لتحرير 	منظمة 
الجئ فلسطيU من سجالִדا، كانت قد ”	فترضت“ >�م حصلو	 
قا�  بعد  %فيما  	للبنانية.  	أل�	ضي   ��خا 	ملو	طنة   %< 	إلقامة  على 
	ل©ملا( 	للبناk بإلغا� ”	تفاu 	لقاهرD“ بشكل >حاN" 	جلانب عا� 

 .١٩٨٧

باملو	طنة   èعموم  )N�	أل  > 	لفلسطينيو(  	لالجئو(  يتمتع   :)N�	أل
%	إلقامة 	للتا( يتمتع ֲדا 	ملو	طن 	ال�kN. %قد حصل 	لالجئو( لعا� 
١٩٤٨ على 	ملو	طنة 	أل�Nنية (مبوجب قانو( 	جلنسية �قم ٦ لعا� 
تلقائية  مو	طنة  [لك،  مع   ،kN�	أل 	لقانو(  يوّفر  %ال   ١٩٥٤).٣٠
فال  بعد ١٦ شبا� ١٩٥٤،   )N�	أل >قامو	 <  	لذين  للفلسطينيني 
 )N� 	ألh ملحتل	 Dغز oمن قطا 	لذين هجر%	لفلسطينيو( 	يعت© 
مو	طنني  يعت©%(  ال  مثال،   Dمباشر بعدها   %<  ١٩٦٧ حر1  >ثنا� 
�Nنيني. %يشمل [لك ªو ٧٠٠٠٠-٨٠٠٠٠ الجئ.٣١ %< عا� <
 Lيشمل ”بطاقا ،èج%Nمز èنية نظامN�١٩٨٣ %ضعت 	حلكومة 	أل
	لذين  لألشخا£  	لكاملة  %	ملو	طنة  	لكاملة  	إلقامة  متثل  صفر	�“ 
�%	 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة 	 	أل�N( قبل 	أل%7 من حزير	( من Nغا
[لك 	لعا�، %”بطاقاL خضر	�“ توّفر جو	� سفر مدته سنتا( قابل 
	لغربية  	لضفة   	%�Nلذين غا	 hقامة أل%لئك   uللتجديد، بد%( حقو
 Lلبطاقا	( ١٩٨٣. %يستطيع حاملو 	أل%7 من حزير	ملحتلة بعد 	
 .Dحد	لو	 Dملر	حد فقط < 	شهر % Dمد )N�	خلضر	� >( يز%�%	 	أل

	ملو	طنة   DNعا 	لفلسطينيو(  	لالجئو(  vمل  ال  سو�يـــا: 
 Lللفلسطينيا hال  للفلسطينيني  	ملو	طنة  h[ ال متنح سو�يا  	لسو�ية، 
	للو	� يتز%جن من �جا7 سو�يني، >% كانت لديهن مو	طنة قبل عا� 
 .(١٩٥١ �� < ٢٨ >ياNلصا	قم ٩٨، �١٩٤٨ ( قانو( 	جلنسية 
أل"  	لسو�ية  	جلنسية  متنح   )< [لك،  مع  	لد	خلية   D�لو�	 %ميكن 
شخص من >صل عرh ²[	 	عت©L 	حلكومة >( [لك nد� 	ملصلحة 
بنفس  سو�يا  	ملقيمو( <  	لفلسطينيو(  	لالجئو(  %يتمتع  	لوطنية. 
�قم  (قانو(  	لسو�يو(  	ملو	طنو(  ֲדا  يتمتع  	ل9  	إلقامة   uحقو
>عو	� ١٩٦٠ -١٩٦١ }ل  %بني  متو� ١٩٥٦)،   ١٢٦٠- ١٠
 ٣٢.L	قامة خاصة مدִדا عشر سنوh يح�	لالجئو( 	لفلسطينيو( تصا
	لسياسية،   L	�	العتبا على  سو�يا   ��خا 	لسفر  حرية  %تتوقف 

%تتطلب تصرèv كالذ" vصل عليه 	ملو	طنو( 	لسو�يو(. 

مصــر: لقد حصل عدN قليل من 	لالجئني 	لفلسطينيني 	ملقيمني 
	ملصر" على ثالثة  	لقانو(  	ملصرية. %ينص  < مصر على 	جلنسية 
 ،(L	عشر سنو Dصاحلة ملد) خلاصة	إلقامة 	إلقامة %هي: 	من  o	نو<
 ١٨ > �Nلصا	قم ٨٩، �%	إلقامة 	لعاNية، %	إلقامة 	ملؤقتة (قانو( 
� ١٩٦٠).٣٣ %vمل معظم 	لالجئني 	ملقيمني < مصر تصا�يح 	]X
 ثالثة >عو	�. h حد	ما بني عا� % j%	تتر Dقامة مؤقتة، صاحلة ملدh
%مصر هي 	لد%لة 	لعربية 	لوحيدD 	ل9 تطلب من 	لفلسطينيني جتديد 
 h 	لسفر  قبل   Uلفلسطي	 على  %يتوجب  بانتظا�.  hقامتهم  %ضعية 
 h 7لدخو	خو7، ليتمكن من N D
خا�� مصر 	حلصو7 على تأش

 DجرH	% ،Lلتسعينيا	ئل 	خلليج < >%	مصر ثانية. %< >عقا1 >�مة 
سفر  %ثائق  منهم   
	لكث (}ل  	لكويت  من  للفلسطينيني  	لقسرية 

مصرية)، >صبح جتديد تصريح 	إلقامة <  مصر >كثر صعوبة. 

�قم  	جلنسية  (قانو(  	لكوي9   Uلوط	 	لقانو(  ينص  	لكويـت: 
١٩٥٩) >( على 	ألجانب >( يكونو	 قد >قامو	 عشر سنو	L قبل 
>( يصبحو	 مؤهلني للحصو7 على 	ملو	طنة.٣٤ %ال يكو( 	حلصو7 
على 	إلقامة ممكنh èال بطلب من كوي9، من خال7 %�	�D 	لد	خلية 
�D 	لشؤ%( 	الجتماعية %	لعمل. %ترتبط %ضعية 	إلقامة بشكل 	�% %<
 Nلبال	 �Nلقانو(، >( يغا	مبوجب  Ëلعمل، فعلى >" >جن	ثيق بوضع %
عند 	نتها� فترD  عمله/عملها 	ملجا�D. %< >عقا1 حر1 	خلليج < 
>%	ئل 	لتسعينياL، حدLN 	حلكومة 	لكويتية موعدë >خ
ë لتجديد 
من   
كث %جد  %قد   ،١٩٩٢ صيف   > 	ملنتهية  	إلقامة  تصا�يح 
	لفلسطينيني سكا( 	لكويت >نفسهم < مأ�u قانوk، خاصة >%لئك 
	لذين قدمو	 من غزD قبل ١٩٦٧، %= يكن مبقد%�هم >% = يرغبو	 
< جتديد تصا�يح hقامتهم، حيث كانو	 قد فقد%	 حقوh uقامتهم < 
غزD (بسبب غياֲדم عنها عند hجر	� 	إلحصا� 	إلسر	ئيلي فيها عا� 
١٩٦٧)، %فقد%	 حقوh uقامتهم < مصر (أل( مصر تطلب جتديد	 

�يا لإلقامة). %N

لـيبيـا: يتمتع 	لفلسطينيو( 	ملقيمو( < ليبيا بنفس حقوu 	إلقامة 
 L�	ل9 يتمتع ֲדا 	ملو	طنو( 	لليبيو(. %لكن، %< >يلو7 ١٩٩٥، صد
�D 	لبالN، %[لك Nليبيا مبغا >%	مر حكومية للفلسطينيني 	ملقيمني < 
< >عقا1 	لعقوباL 	القتصاNية 	ل9 فرضتها 	ألمم 	ملتحدD على ليبيا 
%	لتوقيع على 	تفاu >%سلو بني منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية %	حلكومة 
	السر	ئيلية. %	لقي ֲדم على 	حلد%N 	لليبية 	ملصرية بعد >( كانو	 قد 
فقد%	 حقوh uقامتهم سابقN > è%7 مضيفة >خر{، خاصة >%لئك 
 Nإلبعا	أل%7 ١٩٩٥، مت %قف 	تشرين  >% .Dمن غز 	لذين قدمو	
	لقسر" مؤقتh ،èال >( 	ألمر 	ستغرu ح� نيسا( ١٩٩٧، قبل >( 

يتمكن هؤال� من 	ستئناh 3قامتهم < ليبيا فعليا. 

	لعـر	u: لقد مت منح 	لالجئني 	لفلسطينيني ”>فضلية“ < 	ملعاملة 
%قد   .(١٩٦٣  ،٤٣ �قم  	جلنسية  قانو(   ) بالتجنس  يتعلق  فيما 
 DNلعو	من  	لذين = يتمكنو	لفلسطينيني 	لالجئني 	من  
حصل كث
على   ،١٩٩١ عا�  	خلليج  حر1  بعد  	لسابقة  	ملضيفة  	لد7%   h

 .u	لعر	إلقامة < 	

تتشابه %ضعية  	ملحتلـة عـا� ١٩٦٧:  	لفلسطينيـة  	أل�	ضـي 
	لالجئني عموما. فبني   
	لقانونية بوضعية غ 	لفلسطينيني  	لالجئني 
 Dغز oلفلسطينيني < قطا	يع w }١٩٤٨ – ١٩٦٠ كا( لد �	عو<
حكومة  عن   D�Nصا سفر   L	�	جو 	ملصرية   Dلسيطر	 حتت  	لقابع 
� %ثائق سفر. %N èساس< L	�	جلو	 �عمو� فلسطني، %قد >LN هذ
%قد حصل 	لفلسطينيو(، %من بينهم 	لالجئو( 	ملقيمو( < 	لضفة 
	لغربية 	ل9 قبعت للسيطرD 	أل�Nنية، على 	ملو	طنة 	ال�Nنية < >عقا1 
%مت  عا� ١٩٥٠،   )N�	أل لنهر  %	لشرقية  	لغربية  	لضفة  “توحيد” 
هذ	  %ظل   ،(�>Nنا (>نظر   )N�	أل  > للجنسية  جديد  تشريع   Uتب
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�ل�ضعيـة �لقان�نيـة

 �	ل 9	Ïذ 	لوضع باألساs على حاله حلني قر	� ”فك 	ال�تبا�“ 
�ية مع 	لضفة 	لغربية 	Nإل	لقانونية %	بط 	لر%	يقتضي بقطع % )N�	أل
 kN�	ملحتلة عا� ١٩٨٨,٣٥ %مت تقليص مدD صالحية جو	� 	لسفر 	أل
سنتني.   h  L	سنو Ìس  من  	ملحتلة،  	لغربية  	لضفة  لفلسطينيي 
للشؤ%(  	أل�Nنية   Dئر	لد	  L�>صد  ،١٩٩٥ 	أل7%  تشرين   >%
للفلسطينيني  مبوجبها  ميكن   Dجديد >نظمة   ،L	�	جلو	% 	ملدنية 
 �Nصا  kN�< سفر  جو	�  لديهم  	لذين  	لغربية،  	لضفة   > 	ملقيمني 
قبل متو� ١٩٩٨، >( يستبدلو	 %ثيقتهم 	لصاحلة ملدD سنتني ¦و	� 
سفر عاN" ملدÌ Dس سنو	L، ح� %h( كانت hسر	ئيل قد >لغت 
 L	خلمس سنو	لسفر [" 	 فاعلية جو	�  %تتشابه  hقامتهم.   uحقو
(من  حامله  مينح  ال  حيث  	لسفر،  %ثيقة  بفاعلية  للتجديد  	لقابلة 
 ،١٩٩٤ عا�   >%  .DNد� �Nنية < مو	طنة  	ملحتلة)  	لغربية  	لضفة 
	لسفر  ”جو	�	L/%ثائق   �بإصد	 	لفلسطينية  	لسلطة  فّوضت 
	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي  	لقاطنني <  للفلسطينيني  	لفلسطينية“ 
عا� ١٩٦٧ (باستثنا� سكا( 	لقدs 	لشرقية 	ملحتلة 	لذين vملو( 
نصت  مبوجب شر%�  متسلسلة  فلسطينية  �قا� <% hسر	ئيلية)  هوية 
عليها 	تفاقية 	لقاهرD لعا� ١٩٩٤. %ال مينح جو	�/%ثيقة 	لسفر هذ	 
	لسفر  تظل شرعية جو	�  %ثيقة سفر، كما  يعت©  >نه  hال  	ملو	طنة، 
بالبطال(  بد%�ها   DNملهد	 >%سلو  عملية  بشرعية  منوطة   Uلفلسطي	
%	اللغا�. %يذكر >( عدN	 هامشيا من 	لفلسطينيني %منهم 	لالجئني 

 .)N�	لذين متكنو	 من 	حلصو7 على مو	طنة N%لة >خر{ غ
 	أل

	لفلسطينيني  hقامة  %ضعية  نظمت  قد  %مصر   )N�	أل %كانت 
عا�  غزD ح�   oقطا% 	لشرقية)   sلقد	 فيها  (مبا  	لغربية  	لضفة   >
بالقانو(  	لعالقة   L	]  Lلتشريعا	 	ستبد	7  مت  عندما   ،١٩٦٧
	لشرقية مع 	الحتال7   sلقد	 باستثنا�  فيهما  	لعسكر" 	إلسر	ئيلي 
 sلقد	  > 	ملقيمو(  	لفلسطينيو(  %ُمنح  	ملناطق.   �Hذ 	السر	ئيلي 
”مقيم“  %ضعية  	لالجئني  من   
كب  Nعد %منهم  	ملحتلة  	لشرقية 
(N	ئم) < hسر	ئيل، %حصلو	 على بطاقة ”	Hوية 	لز�قا�“، ¹ال3 
	لذين حصلو	  	ملحتلني   Dغز  oقطا% 	لغربية  	لضفة   > 	لفلسطينيني 
على بطاقة ”	Hوية 	ل©تقالية“.٣٦ %يعت© 	لفلسطينيو( 	لذين سجلو	 
< 	إلحصا� 	إلسر	ئيلي 	لعا� 	لذ" جر{ عا� ١٩٦٧ %نسلهم، هم 
فقط ”	لسكا( 	لقانونيني“ < مناطق 	لضفة 	لغربية %قطاo غزD 	ل9 
	ملناطق   �	لفلسطينيني عمومè < هذ حتتلهما hسر	ئيل. %يعت© wيع 
(	ملناطق 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧) مبا < [لك 	لالجئني غربا� 
	إلسر	ئيلي.  %	لعسكر"   kملد	 	لقانو(  >جانب مبوجب   %< مقيمني 
 Nلبال	 D�Nيح خاصة >% %ثائق سفر ملغا�%vتا� 	لفلسطينيو( 	 تصا
>% NخوHا. %قد قامت hسر	ئيل منذ عا� ١٩٦٧ بإلغا� حقوu 	إلقامة 
	ملناطق،٣٧   �هذ  > يقيمو(  الجئو(  %منهم  	لفلسطينيني  آلال3 
	إلقامة:   uحقو hلغا�  عملية  عليها   Lستند	 	ل9  	ألسس  %تشمل 
 ،١٩٦٧ عا�  بعد  	أل7%  	إلسر	ئيلي  	إلحصا�   > 	لتسجيل  عد� 
%عد� تسجيل 	ألطفا7، %�فض = ¨ل 	لعائالL.٣٨ %هكذ	، >لغت 
hقامة   u١٩٩٦ %١٩٩٩ حقو �	عو< 	لسلطاL 	السر	ئيلية ما بني 



٦٦

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

 )<  “Lثباh” من  يتمكنو	   = 	لذين  	لفلسطينيني  	ملقدسيني  Xال3 
	لقدs هي ”مركز حياִדم“،٣٩ %كا( من 	لصعب 	حلصو7 على 
	لوثائق 	لضر%�ية (مبا < [لك عقوdh Nا�، %hيصاالL ضر	ئب %ما 
 .Lملمتلكا	غتصا1 	% 
 [لك)، بسبب 	لفتر	L 	ملتكر�D للتهجh

%منذ >يا� ١٩٩٤، تولت 	لسلطة 	لوطنية 	لفلسطينية %ضعية 	إلقامة 
< 	ملناطق 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ (باستثنا� 	لقدs 	لشرقية)، 
 > 	إلقامة  نظا�  على  	الwالية   Dبالسيطر hسر	ئيل  	حتفظت  فيما 
	لتحرير  %منظمة  hسر	ئيل  بني   Lالتفاقيا	 %>�ت  	ملناطق.٤٠   �هذ
 uحقو إللغا�   ë�معيا  ��	خلا  > 	ملطولة  	إلقامة   �	عتبا 	لفلسطينية 
	إلقامة، %متكن 	آلال3 من 	لفلسطينيني من بينهم 	أل�%	� %	ألطفا7 
 Dغز oلغربية %قطا	لضفة 	قامتهم < h uحلصو7 ثانية على حقو	من 
	ملحتلني، باعتبا�هم موظفني عاملني < 	لسلطة 	لفلسطينية. %تنص 
 Nاdمشتركة إل فلسطينية  hسر	ئيلية –  hنشا� جلنة  على   Lالتفاقيا	
حلو7 لقضايا 	ألشخا£ 	لذين >لغت hسر	ئيل حقوh uقامتهم، hال 
>( مثل هذ� 	للجنة = تشكل >بدë %ظلت تلك 	لقضايا N%( حل. 
	لو	ضحة   
	ملعاي غيا1  بسبب  معرقًال   Lلعائال	 َلّم ¨ل   7	� %ما 
%حجب 	ملعلوماL، %	لتأخ
 	ملزمن، %تر	كم 	لطلباL، %عد� تالئم 
	لعامل 	لزمU مع تر	كم قضايا = 	لشمل (٢٠٠٠ قضية كل عا�). 
%ال تشمل 	التفاقياL بنوëN إلdاN حلو7 للمبعدين، كما ال تنطبق 
 ،�� 	خلاh لسفر	ملفر%ضة على 	لزمنية 	 Nلقيو	لة 	ملتعلقة بإ�	 Nلبنو	
 sلقد	 سكا(  على  	إلقامة،   uحقو  DNعاh% سفر  %ثائق   �%hصد	
 جانب [لك، ما �	7 يتوجب على h .لفلسطينيني	ملحتلة 	لشرقية 	
 )]h على  	حلصو7  	ملحتلة  	لغربية  	لضفة   > 	ملقيمني  	لفلسطينيني 
	لسلطة  %تعت©  NخوHا.   %< 	ملناطق   D�Nمبغا hسر	ئيل  من  (تصريح) 
	ملقيمني  	لفلسطينيني  	لالجئني  hقامة  %ضعية  	لفلسطينية  	لوطنية 
< 	ملناطق 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧، مماثال لوضعية 	لالجئني 

	ملقيمني < N%7 مضيفة >خر{.٤١ 

	سر	ئيل/  > للفلسطينيني   :١٩٤٨ hسر	ئيــل/فلسطيـــن 
فلسطني ١٩٤٨ مبن فيهم 	ملُهّجرين < 	لد	خل %ضعية خاصة من 
	ملو	طنة %	إلقامة، Ïتلف عن تلك 	ملمنوحة لليهوN. فبموجب قانو( 
	جلنسية < hسر	ئيـل (قانو( 	جلنسية لعا� ١٩٥٢، %	لتعديل لعا� 
١٩٨٠)، dب على 	لفلسطيh UثباL (من بني قائمة ¹مسة شر%�، 
بالنسبة أل%لئك 	لذين %لد%	 قبل قيا� N%لة hسر	ئيل، %ثالثة شر%� 
للذين %لد%	 بعد قيامها)، >�م كانو	 < N%لة hسر	ئيل يو� ١٤ متو� 
١٩٥٢ >% بعد [لك، >% >�م من نسل شخص فلسطيU يلË هذ	 
hسر	ئيل  	جلنسية <  قانو(  يشملها  	ل9  	لشر%�   Íتستث% 	لشر�. 
بشكل فاعل كل 	لفلسطينيني 	ملهجرين خا�� حد%N 	لد%لة. %ال 
متنح 	ملو	طنة 	إلسر	ئيلية >بدë تقريبè لغ
 	ليهوN.٤٢ %< 	ملقابل، مينح 
	لنظر عن >صلهم  	ليهوN بغض  	لعوDN“ لعا� ١٩٥٠ كل  ”قانو( 
	لقومي >% مو	طنتهم، حق 	إلقامة %	ملو	طنة < hسر	ئيل. %	ملو	طنو( 
	ملناطق  من   Lفلسطينيا يتز%جو(  	لذين  hسر	ئيل   > 	لفلسطينيو( 
مو	طنتهم  على  	حلفا¸   >  Lصعوبا يو	جهو(  ما   èغالب 	ملحتلة، 
	ملو	طنة   uئيل ¯قو	سرh 3تعتر hقامتهم < hسر	ئيل، %ال  %%ضعية 
 ،١٩٤٨ عا�  هجر%	  	لذين  	لفلسطينيني  	لالجئني  Hؤال�  %	إلقامة 

ماليني  عن   kلقانو	  
%غ 	لتعسفي  	جلنسية   oنز  h  "Nيؤ مما 
	ألشخا£،٤٣ %< عا� ٢٠٠٠ تبنت hسر	ئيل تشريعh èضافيè ملنع 

	لالجئني 	لفلسطينيني من 	ستئنا3 	إلقامة < %طنهم.٤٤ 

�ثائــق �لسفــر: 
(>نظر  	لد%^  	لقانو(  مبوجب  	لفلسطينيني  	لالجئني  معظم  يعت© 
 Stateless) جنسية  بال  >شخاصا   (�>عال  ٣,١ �قم   �	طا  	
%ثائق   h Hم  	لذين ال جنسية  	ألشخا£  v ]hتا�   .(persons

تبنت  	لد%لية، %< عا� ١٩٥٢   N%حلد	 	لسفر ع©  >جل  سفر من 
 	 ִדد3   L	�قر	 سلسلة   > 	أل7%   �	لقر	 	لعربية  	لد7%  جامعة 
wيع  %يعت©  	لفلسطينيني.  لالجئني  سفر  %ثائق   �hصد	 تسهيل 
للحصو7 على  %	لعر	u مؤهلني  لبنا( %سو�يا %مصر  	لالجئني < 
�D عن جامعة 	لد%7 	لعربية. كما يعت© Nلصا	خلاصة 	لسفر 	ثيقة %
لعا�  	لالجئني   Dمعاهد على  	ملّوقعة  	لد7%   > 	ملقيمو(  	لالجئو( 
سفر  %ثائق  على  للحصو7  مؤهلني   “Dمعاهد ”الجئي   ،١٩٥١

 .Dملعاهد	قرִדا <

 h لسفر	غبني < 	لر	لفلسطينيني 	لالجئني 	لبنــا(: يتوجب على 
N%لة عربية غ
 سو�يا، 	حلصو7 على %ثيقة سفر، من خال7 	لتقد� 
بطلب للحصو7 على جو	� سفر (مرسو� ٤٧٨) من 	ملديرية 	لعامة 
	ملسّجلو(  	لالجئو(  	لفلسطينيني. %vصل  	لالجئني  لد	ئرD شؤ%( 
لد{ %كالة غو� %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني (UNRWA) على 
كما   .L	مر ثال�  للتجديد  قابلة  %	حد،  لعا�  صاحلة  سفر  %ثيقة 
عا�   > 	أل}ر  	Hال7   Lعياw  Nحتا	 لد{  	ملسّجلني  	لالجئني   )<
 èلعا� ١٩٥٠، هم >يض	لوكالة منذ 	ملسّجلني لد{ 	 
١٩٤٨، %غ
مؤهلو( للحصو7 على %ثيقة سفر صاحلة لعا� %	حد، قابلة للتجديد 
لالجئني  ُتمنح  	ل9  تلك  عن  	لوثيقة   �هذ %تتميز   .L	مر ثال� 
 >�ا h 
	ملسجلني لد{ %كالة 	لغو� 	لد%لية (UNRWA) ¹تم يش
”صاحلة للعوDN“، >ما 	لالجئو( غ
 	ملسّجلو( لد{ %كالة 	لغو� 
	لد%لية (UNRWA) >% 	حتاw Nعيا L	Hال7 	أل}ر عا� ١٩٤٨، 
%حتمل  >شهر،  لثالثة  صاحلة  %ثيقة  على  للحصو7  مؤهلو(  فهم 
	لالجئو(  vتا�  %ال   .“DNللعو صاحلة   
”غ >�ا   h  
يش  èختم
 %ثيقة سفر (مرسو� h يا�لبنا( %سو 	لفلسطينيو( 	ملسافر%( بني 
�قم ١١٨٨، ٢٨ متو� ١٩٦٧). %بني ١٩٩٥ %>%	ئل ١٩٩٩ كا( 
 Dمر Nخو7   D
تأش على  	حلصو7  لبنا(،   > 	لالجئني  من  مطلوبُا 
 لبنا(، (مرسو� h DNلعو	للبنانية قبل 	 L	�>خر{ من hحد{ 	لسفا
�قم ٤٧٨، ١٩٩٥)، %كانت طلباL 	حلصو7 على تأش
D 	لدخو7 
 DNلعو	من  	لذين = يتمكنو	 Nعد �ترفض < معظم 	ألحيا(. %يقد

 لبنا( بسبب هذ	 	إلجر	� بنحو ١٠٠٠٠٠ الجئ. h



٦٧

�ل�ضعيـة �لقان�نيـة

 Nعد %هنالك  ع©ها،  	النتقا7   %< مصر   h 	لدخو7  قبل   ،DNعو
�D عن مصر ممن فقد%	 	إلقامة Nلصا	لسفر 	من حاملي %ثائق  
كب
	لقانونية فيها، %قد %	جه 	لالجئو( 	لفلسطينيو( 	لذين vملو( %ثائق 

	لسفر 	ملصرية قيوN	 عديدD فرضت على حرية تنقلهم. 

بالالجئني  خاصة  سفر  %ثائق  >يضا   u	لعر	  �تصد  :u	لعـر	
	لفلسطينيني 	ملقيمني على >�ضها، %كما هو 	حلا7 بالنسبة للمو	طنني 
�D 	لبلد مرتني سنويè فقط، مرD عند 	حلج Nم مبغاH قيني، يسمح	لعر	

%>خر{ للقيا� بزيا�D، %[لك بعد 	حلصو7 على تأش
D خر%�. 

 �	أل�	ضـي 	لفلسطينيـة 	ملحتلـة عا� ١٩٦٧: لقد كا( مبقد%
	لفلسطينيني %منهم 	لالجئني < 	لضفة 	لغربية بني >عو	� ١٩٤٨ – 
 L	�	و¦ �� 	خلاh لسفر	نية، N�١٩٦٧ %	ل9 خضعت للسيطرD 	أل
�D عن 	حلكومة 	أل�Nنية. %حصل 	لفلسطينيو( مبن فيهم Nسفر صا
	لالجئو( < قطاo غزD 	لذ" %قع حتت 	لسيطرD 	ملصرية على %ثائق 
عا� ١٩٦٠، حني  فلسطني ح�  �D عن حكومة عمو� Nسفر صا
�D عن 	حلكومة 	ملصرية. %كا( يطلب Nا بوثائق سفر صاH	ستبد	مت 
	لسفر، 	حلصو7 على مو	فقة حكومة  	لر	غبني <  	لفلسطينيني  من 
عمو� فلسطني %	حلكومة 	ملصرية، %يتبع [لك 	حلصو7 على h[( من 
 7%N فضت�	لد%7 	لعربية 	ل9 يرغب 	لفرN < 	لسفر hليها، %قد 
كث
D 	العتر	3 بوثائق سفر حكومة عمو� فلسطني. %منذ 	الحتال7 
	لعسكر" 	إلسر	ئيلي للضفة 	لغربية %قطاo غزD عا� ١٩٦٧، >صبح 
على  	حلصو7  	لالجئني،  فيهم  مبن  	لفلسطينيني،  كل  من   èمطلوب
(	حلكم  	إلسر	ئيلية  	ملدنية   D�	Nإل	 عن   D�Nصا خاصة  تصا�يح 
hليها.  %	لدخو7  	ملحتلة  	ملناطق   D�Nمغا من  ليتمكنو	  	لعسكر")، 
%< عا� ١٩٩٤ >صد�L 	لسلطة  	لفلسطينية ”جو	�/%ثيقة سفر 
فلسطيU“، للفلسطينيني 	ملقيمني < 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� 
١٩٦٧ (باستثنا� 	لقدs 	لشرقية)، %هو مبثابة %ثيقة سفر. %تتوقف 
 ،١٩٩٣ لعا�  >%سلو  	تفاقية  صالحية  على  	لسفر  جو	�  صالحية 

%بالتا^ فإ�ا تصبح باطلة بإحتماh 7لغا� 	التفاقية. 

%ما �	7 يطلب لغاية 	ليو� من 	لفلسطينيني 	حلصو7 على تصا�يح 
�D 	ملناطق 	ملحتلة %	لدخوh 7ليها، %ال يسمح Nئيلية خاصة ملغا	سرh
ثانية  N%لة  من  سفر   L	�	جو لديهم  	لذين  	لفلسطينيني  للسكا( 

 	ملناطق 	ملحتلة >% منها ¦و	�	L 	لسفر 	ألجنبية. h لسفر	

�لعمــل ��لتشغيـل
	لالجئني  معظم  فيها  يقيم  	ل9  	ملضيفة  	لد7%  معظم  تعتر3 
فإ(  	ملما�سة،  >ما <  	لعمل.  	لالجئني <  مبدئيا ¯ق  	لفلسطينيني 
	لقيوN 	لقانونية 	ملفر%ضة %	لتمييز < 	لد%7 	ملضيفة %< hسر	ئيل، hمنا 

حتد من hمكانية حصوHم على فر£ عمل متسا%ية. 

لبنـا(: لقد عومل 	لالجئو( 	لفلسطينيو( باألساs كما يعامل كل 
hليهم 	حلصو7 على تصا�يح عمل من  	ألجانب 	آلخرين، %طلب 
>جل >( يكو( عملهم قانونيا،٤٦ %قد حصل بعض 	لالجئني على 

 	  )N�	أل  > 	لفلسطينيني  	لالجئني  معظم  vتا�  ال   :)N�	أل
 )< hال  	أل�Nنية،  	ملو	طنة  على  حصوHم  بسبب  سفر،  تصا�يح 
حو	^  ٧٠,٠٠٠-٨٠٠٠٠ الجئ فلسطيU من قطاo غزD كانو	 
باملو	طنة  يتمتعو(  ال  %	لذين  عا� ١٩٦٧،   )N�	أل  h ُهّجر%	  قد 
 h 	لسفر  عند  مصرية  سفر  %ثائق  بالتا^  يستخدمو(  	أل�Nنية، 
 h للدخو7   DNعو  D
تأش على  	حلصو7  منهم  %يطلب   ،��	خلا

	أل�N( ثانية. 

على  	حلصو7  سو�يا   > 	لفلسطينيني  لالجئني  vق  سو�يــا: 
�D 	لعامة لالجئي 	Nإل	مسّجلني لد{  	ثائق سفر، شريطة >( يكونو%
 ،١٣١١ �قم  (	لقانو(  hقامة   Lبطاقا %لديهم  	لعر1،  فلسطني 
 )]h h يا�٢ تشرين 	أل%7 ١٩٦٣). %ال vتا� 	لالجئو( < سو
فإ(  	لسو�يني،  	ملو	طنني  ثانية. %كما هو 	حلا7 مع  hليها  للدخو7 
 	خلا��، %ميكن تغي
 %ثائق h خا£ للسفر )]h h اجة 	لالجئني̄ 
	لسفر >% hعاh DNصد	�ها من >ية ممثلية سو�ية < 	خلا��. %كما < 
لبنا(، فإ( 	لالجئني < سو�يا ال vتاجو( 	 %ثيقة سفر للتنقل ما 

بني سو�يا %لبنا(. 

	لذين  	لفلسطينيني  لالجئني  سفر  %ثائق  مصر   �تصد مصــر: 
جلئو	 hليها عا� ١٩٤٨. كما %>صد�L مصر بني >عو	� ١٩٦٠ – 
١٩٦٧ %ثائق سفر للفلسطينيني %منهم 	لالجئني < قطاo غزD 	لذ" 
�قم ٢٨، ١٩٦٠).٤٥ %ال يتمكن  ��D 	ملصرية (قر		Nضع لإلn )كا
�%	 قطاo غزD قبل عا� ١٩٦٧ للعمل Nلذين غا	لالجئني 	من  
	لكث
�غم >نه ما �	لت لديهم %ثائق  ،DNلعو	لعر² من 	خلليج 	ليبيا % >
سفر مصرية. %	لوثيقة صاحلة ملدÌ Dس سنو	L، %مصر هي 	لد%لة 
	لوحيدD حاليè 	ل9 تطلب من 	لالجئني 	لفلسطينيني 	لذين vملو( 
%ثائق سفر 	حلصو7 على تأش
N Dخو7، %تأش
D ”تر	نزيت“ >% 

”كفلسطينيني، ªن نعيش بأماكن عدª .Dن جز� من 	لشعب 
عنه  يتحد�  	لذ"   sألسا	  oملوضو	 هو   DNلعو	%  .Uلفلسطي	
	لفلسطينيو(. ح� 	الناشيد 	ملد�سية 	خلاصة باألطفا7، تسمى 
 .DNآلخر بالعو	 عائد%(. ح� < 	حتفاالتنا يدعو 	لشخص 	
معلقة  فلسطني  خا�طة  جتد  فانك   Uفلسطي بيت  كل   >%
بسبب  ليس   DNبالعو 	لد	ئم  مطلبنا   )	  […  ] 	حلائط.  على 
	لصعوباL 	القتصاNية، >% نقص 	حلقوu 	ملدنية. ªن، 	لالجئو( 
< سو�يا، نتمتع باحلماية من 	حلكومة 	لسو�ية منذ 	ليو� 	أل7% 
لنا < سو�يا. كما 	ننا مند�و( < 	ملجتمع 	لسو�". %معظمنا 
< 	ملجموعة [�موعة عائد%(] يعمل < 	ملؤسساL 	لسو�ية. 
%عليه، فقد 	خترنا 	لعوDN أل( هذ	 حقنا 	لطبيعي. %	[	 سألت 
>" طفل %	لذ" = ير فلسطني < حياته عن هويته/هويتها، فا�م 

سيجيبونك بأ�م فلسطينيو(.“ 

�جا �يب (قرية nنغرية). سو�يا
	ملشتركة  	ل©ملانية  	ملجالس  	لالجئني،  حقائق  تقصي  بعثة   ،DNلعو	 حق 

للشرu 	أل%سط، ٢٠٠١. 
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تصا�يح أل�م خ©	� >% متخصصو( >% متز%جو( / متز%جاL من 
مما �ح  >جنبية،   Lشركا موّظفو( <  >�م   %< لبنانيني،   /Lلبنانيا
	لالجئو(  منح  %قد  	ألجانب.  للعما7  (كوتا)  معينة  بوضع حصة 
 ١٩٦٩ لعا�   “Dلقاهر	  uتفا	” مبوجب  	لعمل  حق  	لفلسطينيو( 
بني منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية %	حلكومة 	للبنانية، حلني قا� 	ل©ملا( 
	للبناk بالغا� هذ	 	التفاu من جانب %	حد عا� ١٩٨٧. %لالجئني 
	ليو� %ضعا هو >àN من 	ملمنوj لألجانب، %مينعو(  من مز	%لة ªو 
سبعني مهنة �تلفة (مرسو� �قم ٦٢١ /١، ١٩٩٥)،٤٧ %يتوقف 
	لدخو7 < 	لنقاباL 	ملهنية %�االL 	لعمل على حصو7 	لفرN على 
 uحقو Nعلى %جو% ،L	ال تقل عن عشر سنو Dللبنانية ملد	جلنسية 	
متباNلة تشمل 	ملو	طنني 	للبنانيني لد{  N%لة مو	طنة 	ألجنË (مبد> 
�ين على Nقا 
”	ملعاملة باملثل“)٤٨ < حني 	( 	لالجئني عمومè غ
	حلصو7 على 	ملو	طنة 	للبنانية. %حيث >( معظم 	لالجئني < لبنا( 
هم ”بال جنسية“، فإنه ال تتوفر Hم hمكانية %جوN 	تفاقياL متباNلة، 
 
%ال توجد hمكانية للدخو7 < نقاباL مهنية >% wعياL طبية، %تش
 >( تصا�يح  	لعمل = تصد� hال ملئاL معد%DN فقط h L	لتقدير	
من 	لفلسطينيني،٤٩ بينما ال توجد ضر%�D للحصو7 على تصا�يح 
كهذ� للعمل < 	لز�	عة >% 	لبنا� >% 	لعمل 	ليومي، hال >( 	لعمل < 

هذ� 	ملجاالL غ
 منتظم %[% >جر منخفض. 

	لذ"  	لعمل  حق  نفس  سو�يا   > 	لفلسطينيني  لالجئني  سو�يا: 
 ١٠ > �Nلصا	 �قم ٢٦٠،  (قانو(  	لسو�يو(  	ملو	طنو(  به  يتمتع 

من   	أل%  L	لسنو	  >  èتشريع سو�يا  تبنت  %قد  متو� ١٩٥٦). 
 تسهيل 	الندما� 	القتصاN" لالجئني، h 3يهد  Uلفلسطي	للجو� 	
 Lلشركا	 %	قامة  	لتجا�ية   Lملحال	 فتح  بذلك لالجئني <  %�ح 
	% 	ملشا�كة فيها باالضافة 	 مما�سة 	ملهن 	ملختلفة.٥٠ كما تبنت 
	حلكومة 	لسو�ية >يضh èجر	�	L خاصة إلعفا� 	لالجئني من بعض 
 L�>صد مثًال   ١٩٤٩ عا�  ففي  	لعمل.  على  	ملفر%ضة   Nلقيو	
بنوN خاصة  	لالجئني مبوجبه من  >عفى   èية مرسوم�	لسو 	حلكومة 
تنص على >( 	خلدمة 	ملدنية تتطلب >( يكو( 	ملوظفو( من حاملي 
	خلدمة  بد�  قبل   L	سنو عن Ìس  تقل  ال   Dملد 	لسو�ية  	جلنسية 

(مرسو� �قم ٣٧، ١٩٤٩). 

	أل�N(: يتمتع 	لالجئو( 	لفلسطينيو( < 	أل�N( 	لذين ُهّجر%	 عا� 
	ملو	طنني 	أل�Nنيني. hال >( هنا«  	لعمل شأ�م شأ(  ١٩٤٨، ¯ق 
بسبب  للتمييز،  عرضة  بأ�م  يشعر%(  	لذين  	لالجئني  من   
	لكث
 Lاال�  > خاصة  بالتوظيف  	خلاصة  	لد	خلية  	أل�Nنية   Lلسياسا	
	خلدماL 	لعامة. %يشكل 	لالجئو( < قطاo 	خلدماL 	ملدنية نسبة 
 > .)N�ضئيلة جد	 مقا�نة %حجمهم من �مل تعد	N 	لسكا( < 	ال
	لعا� ١٩٩٧، عمل 	كثر من ثلث عدN 	لرجا7 < سن 	لعمل ضمن 
	خلدماL 	لعامة منهم ٦-٧ ٪ فقط من 	لالجئني 	لفلسطينيني.٥١ 
عد�   	 باالضافة  	لر	بع)  	لفصل   	 >نظر  	لتفاصيل  من  (للمزيد 
	لسماj للفلسطينيني 	لذين >قامو	 < 	أل�N( >ثنا� >% بعد عا� ١٩٦٧ 

 .èي��مباشرD، بالعمل 
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	لالجئو(  منع  مصر،   h  	أل% 	للجو�   L	سنو خال7  مصـر: 
بد%نه.   %< >جر  مقابل  [لك  >كا(  سو	�  	لعمل  من  	لفلسطينيو( 
ما  سرعا(  	لالجئني  بأ(  	الفتر	·   h  
كب  حد h [لك   Nيعو%
 >  D
	لكب 	لبطالة  بسبب  %كذلك  منشئهم،  مكا(   h  )%Nسيعو
مصر. %< 	خلمسينياL، تبنت مصر تشريعè �ح لالجئني مبما�سة 
	ملهن 	حلرD، مبا < [لك 	لطب، %طب 	ألسنا( %فق 	ملعاي
 %	ألنظمة 
 L	لسنو	  >% 	ملو	طنني.٥٢  	ملصرييـن  على  تنطبـق  	ل9  نفسها 
 jملصرية بالسما	حلكومة 	لفلسطينيني، قامت 	 Dبعد هجر Dملباشر	
ببعض 	لوظائف للفلسطينيني 	لذين يتخرجو( من مد	�s 	لتد�يب 
	ملهU 	لتابعة لوكالة 	لغو� 	لد%لية (UNRWA)، %كث
 منهم كا( 
قد ما�s مهنة 	لتعليم < قر{ مصرية تقع < مناطق كا( يفضل 
 %< 	لصناعة   > عمًال  Xخر%(  %%جد  فيها.  يعملو	  >ال  	ملصريو( 
�D فيما بعد 	لفلسطينيني نفس حق Nلصا	ألنظمة 	عة، %منحت 	�	لز
	لعمل < 	لقطاo 	حلكومي كاملو	طنني 	ملصريني (مرسو� �قم ٦٦ 
لعا� ١٩٦٢). كما >( 	لسلطاL 	ملصرية قد >عفت ��يا حاملي 
	خلاصة   D
	لتأش  
غ Nخو7،   D
بتأش 	ملرفقة  	ملصرية  	لسفر  %ثائق 
بالسياحة، من >( يطبق ¯قهم تطبيق 	ملطلب 	خلا£ بإعطا� 	لعما7 
	ملحليني 	أل%لوية < 	لعمل (مرسـو� �قم ٦٥٧ لعا� ١٩٥٤).٥٣ 

تشغيل  على  صا�ما  نظاما  	لكويتية  	حلكومة  تطّبق  	لكويـت: 
 
	ألجانب. كما >( 	ملشّغلني 	لكويتيني مسؤ%لو( عن موظفيهم غ
	لكويتيني < كل 	ملسائل 	ملالية %	لقانونية، مبا < [لك 	لتقد� بطلب 
	لشؤ%(   D�	�%  %< 	لد	خلية   D�	�% خال7  من  Hم،  عمل  تصا�يح 
	لكويت   	%�Nيغا  )< 	ألجانب  على  %dب  %	لعمل.  	الجتماعية 
hنتها� عملهم. %vق للمو	طنني 	ملتجنسني >( يعملو	 < �ا7   �فو
 h باالنضما�  فال يسمح Hم  	لكويتيني   
>ما غ 	ملدنية،   Lخلدما	

	ملنظماL 	ملهنية. 

%	ملهجرين  لالجئني   :١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي 
	لفلسطينيني < 	لد	خل < 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ 
منذ  	لعمل  فر£  تعرضت  فقد  [لك،  %مع  	لعمل.   > 	حلق  Hم 
 Dملسيطر	 للقو{  %	القتصاNية  	لسياسية   L	�لالعتبا  ١٩٤٨ عا� 
	إلقتصاNية  	لوضعية  	ملعلوماL حو7  (للمزيد من  	ملتعاقبة  %	ملحتلة 
لالجئني 	لفلسطينيني، >نظر 	 	لفصل 	لر	بع، 	أل%ضاo 	القتصاNية 

	الجتماعية). 

	لد	خل   > 	ملهجرين  للفلسطينيني   :١٩٤٨ hسر	ئيـل/فلسطني 
 Lحصائياh  )< hال  	لد%لة،   > مو	طنني  باعتبا�هم  	لعمل   > 	حلق 
	لبنوN 	خلاصة بعد�  	ملهن %	لتشغيل، تث
 >سئلة جاDN حو7 فاعلية 
	لتمييز < 	لقانو( 	إلسر	ئيلي. (للمزيد من 	ملعلوماL حو7 	لوضعية 
	لفصل   	 >نظر  	لد	خل،   > 	لفلسطينيني  للمهجرين  	القتصاNية 

	لر	بع، 	أل%ضاo 	القتصاNية 	الجتماعية) 

�حلـق فـي حياBn �ألمـالS غيـر �ملنقولـة: 
	لالجئني  على  vظر  	أل%سط،   uلشر	  >  Lلشتا	  7%N معظم   >

	لفلسطينيني حيا�D 	ألمال« غ
 	ملنقولة. 

 
لبنـا(: nضع 	لالجئو( 	لفلسطينيو( لكل 	لقو	نني 	ملطبقة على غ
	للبنانيني، 	ل9 متنع حيا�D  	ألجانب لألمال« (مرسو� �قم ١١٦١٤ 
لعا� ١٩٦٩). كما dب على 	ألجانب >( يقدمو	 طلبè للحصو7 
 Lلتوصيا	بنقله مع  ��على ترخيص من %�ير 	ملالية، 	لذ" يقو� بد%
مرسو�  خال7  من   èترخيص  D�	لو�	 متنح  %قد   ،�	�	لو� �لس   h
ال nضع لالستئنا3. %هنا« >يضا قيوN خاصة ¯يا�D ممتلكاL تقع 
	ملمتلكاL 	ملشتر	d% ،Dب على كل  بالقر1 من 	حلد%N، %حجم 
 Dية، حليا��	ألجانب عمومè 	حلصو7 على مو	فقة من �ئاسة 	جلمهو
>مال« غ
 منقولة،٥٤ %ير{ 	لالجئو( 	لفلسطينيو( على >" حا7 

>نه من 	لصعب 	حلصو7 على مثل هذ� 	ملو	فقة. 

	أل�v :)Nق للمو	طنني 	ملتجنسني >( vو�%	 ممتلكاL غ
 منقولة. 
%مع [لك، فال يسمح لنحو ٧٠٠٠٠-٨٠٠٠٠ الجئ فلسطيU من 
غزD، %غ
 	ملؤهلني للحصو7 على 	ملو	طنة 	أل�Nنية، ال يسمح Hم 

¯يا�D مثل هذ� 	مللكية. 

منقولة،   
>مال« غ  Dلفلسطينيني ¯يا�	 لالجئني  يسمح  سو�يا: ال 
يسمح  ١٩٥٢).٥٥%ال  نيسا(   ١  >  �Nصا  ،١٨٩ �قم  (مرسو� 
Hم  يسمح  	نه  hال  �	عية، �  ·�< بامتال«  	لفلسطينيني  لالجئني 
	لفلسطينيني  سو�يا   > 	إلقامة  تؤهل  %ال  %	حد.   7Õم بامتال« 
�D 	لعامة 	Nإل	مسجلني لد{  	كانو 	]h الh مللكية	للحصو7 على حق 

لالجئني 	لعر1 	لفلسطينيني. 

مصـر: 	ستثU 	لسكا( 	لفلسطينيو( < 	ألساs من 	لتشريع 	لذ" 
�	عية، %< عا� ١٩٨٥ جر{ سن  � ·�مينع 	ألجانب من hمتال« >

قانو( ينهي هذ	 	الستثنا�. 

	متال«   > 	لفلسطينيني  لالجئني  يسمح  ال  %	لكويـت:  ليبيـا 
ليبيا   > [لك  عليهم  vظر  كما  	لكويت،   > منقولة   
غ  èمالك<

>يضا. 

%	ملهجرين  لالجئني   :١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي 
بامللكية  	حلق   ١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي  N	خل   >
حق  فإ(  	ملناطق،   �هذ  > 	لفلسطينيني  حا7  هو  %كما  	خلاصة. 
�D 	مللكية تقو� ֲדا hسر	ئيل Nملنقولة يتعر· ملصا	 
	لتملك للملكية غ
�	جع 	خللفية 	لتا�nية، 	لفصل 	أل7%،  ،Lملعلوما	تباعا (للمزيد من 

	نتها« منهجي للقانو( 	لد%^). 

	لد	خل   > 	لفلسطينيني  للمهجرين   :١٩٤٨ hسر	ئيـل/فلسطني 
	حلق < 	لتملك، %لكن hسر	ئيل كانت قد تبنت سلسلة من 	لقو	نني 
و�D 	لفلسطينيني %من بينهم  �D %نقل 	ألمال« غ
 	ملنقولة 	ل9̄ Nملصا
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 "Nليهو	لقومي 	 u%لصند	لد%لة %	ملكية  h ،ملهجرين	لالجئني %	
	لفصل   	 >نظر   ،oملوضو	 Hذ	  	لتا�nية  	خللفية  على   oلالطال)

	أل%7، 	نتها« منهجي للقانو( 	لد%^). 

�لتطـو��G فـي ٢٠٠١-٢٠٠٢
وضع�ة  في  طف�ف  تغ��ر  حصل  المذكورة،  الفترة  خالل 
ففي  الفلسط�ن��ن.  والمهجر�ن  لالجئ�ن  واإلقامة  المواطنة 
نها�ة ٢٠٠٢، وّظفت الكو�ت أنظمة جد�دة من أجل تقل�ص 
بما  الخل�ج،  العرب�ة من خارج دول  الجنس�ات  أعداد حاملي 
وبموجب  أمن�ة“.  ”ألسباب  أراض�ها  من  الفلسط�ن��ن  ف�هم 
األراضي  األردن،  من  لألشخاص  �سمح  ال  األنظمة  هذه 
في  بالبقاء  ال�من  السودان،   ،١٩٦٧ عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة 
الكو�ت لفترة تز�د على الثالثة شهور. كما �سمح لألردن��ن 
بز�ارة  المعن��ن  وال�من��ن،  والسودان��ن،  والفلسط�ن��ن، 
عائل�ة الى الكو�ت بالحصول على تأش�رة دخول لشهر واحد 
�تعرض هؤالء  بعدها،  لفترة شهر�ن اضاف��ن.  للتمد�د  قابلة 
الى المساءلة بترك الدولة. أما حاملي هذه الجنس�ات المعن��ن 
على  ف�حصلون  العمل  أو  التجارة  لغرض  الكو�ت  بز�ارة 
تأش�رة دخول لشهر واحد غ�ر قابلة للتمد�د في الغالب. وقد 
أفادت تصر�حات المسؤول�ن الكو�ت��ن بوجود أنظمة أخرى 

تتعلق بحاملي الجنس�ة العراق�ة في الكو�ت.٥٦

وقد استمر الفلسط�ن�ون في األراضي الفلسط�ن�ة المحتلة عام 
١٩٦٧ والذ�ن �شكل الالجئون منهم نحو نصف عدد السكان 
الدخول  بشأن  إسرائ�ل  تفرضها  التي  الق�ود  مواجهة  في 
كانون  وحتى  المحتلة.  الفلسط�ن�ة  االراضي  من  والخروج 
حاملي  االسرائ�ل�ة  السلطات  منعت   ،٢٠٠٢ عام  من  ثاني 
�حملون  الذ�ن  الفلسط�ن��ن  ف�هم  بما  الفلسط�ني  السفر  جواز 
منها  الخروج  أو  اسرائ�ل  الى  الدخول  من  ثنائ�ة،  جنس�ة 
فقد  أب�ب.٥٧ ولهذا  عن طر�ق مطار ”بن غور�ون“ في تل 
اضطر الفلسط�ن�ون من دخول األراضي الفلسط�ن�ة المحتلة 
والخروج منها عن طر�ق المعابر األردن�ة والمصر�ة والتي 
ال تزال تواجه (هي األخرى) العد�د من الق�ود التي تفرضها 
حول  شاملة  معط�ات  تتوفر  ال  كما  الوطن�ة.٥٨  السلطات 
بالعودة الى األراضي  الذ�ن لم �سمح لهم  الفلسط�ن��ن  أعداد 
الفلسط�ن�ة المحتلة عام ١٩٦٧. وخالل الثالثة أشهر األولى 
بأنها جددت حقوق  اسرائ�ل  فقد صرحت  العام ٢٠٠١،  من 
في  (نحو ١٠٠ شخص)  الفلسط�ن��ن  من  عدد صغ�ر  اقامة 

القدس.٥٩ 

واإلقامة  المواطنة  حقوق  نفسه،  الوقت  في  إسرائ�ل  وألغت 
 ،٢٠٠٢ أ�ار  وفي  الفلسط�ن��ن،٦٠  المواطن�ن  من  للعد�د 
على  بالموافقة  إرتجاعي  بشكل  االسرائ�ل�ة  الحكومة  قامت 
شمل  لم  طلبات  كل  بتجم�د  االسرائ�لي  الداخل�ة  وز�ر  قرار 
العائالت ب�ن الفلسط�ن��ن الذ�ن �حملون الجنس�ة االسرائ�ل�ة 
عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة  االراضــي  في  الفلسط�ن��ن  وب�ن 
١٩٦٧، وذلك من أجل منع الفلسط�ن��ن من اكتساب الجنس�ة 
الداخل�ة  قّدمها وز�ر  التي  االسرائ�ل�ة.٦١  وبموجب األعداد 

اإلسرائ�لي، فإن أكثر من ٢٢٠٠٠ حالة لم شمل تم المصادقة 
عل�ها منذ ١٩٩٣. و�جادل المسؤولون االسرائ�ل�ون بأن تزا�د 
نسبة السكان غ�ر ال�هود في اسرائ�ل خاصة في العقد األخ�ر 
المهاجر�ن  أعــداد  الى  (باالضافة  الشمل  لم  حاالت  بسبب 
للدولة  ال�هودي“  ”الطابع  تهدد  ال�هود)  غ�ر  من  الكب�رة 
�هود�ة  وس�طرة  �هود�ة  د�مغراف�ة  بأغلب�ة  تتمحور  والتي 
الالجئ�ن  من  المصادرة  األراضــي  ف�ها  بما  األرض  على 
الفلسط�ن��ن.٦٢ و�ستمر أمد مرسوم التجم�د الى أجل �تم ف�ه 
وضع مرسوم جد�د �تم من خالله تقل�ص أعداد الفلسط�ن��ن 

”المستف�د�ن“ من لم الشمل.٦٣ 

داخل  في  الفلسط�ن�ون  والمهجرون  الالجئون  إستّمر  وقد 
األراضي  وفي  اسرائ�ل/فلسط�ن ١٩٤٨،  داخل  وفي  لبنان، 
العد�د  مواجهة  في  استمروا  عام ١٩٦٧  المحتلة  الفلسط�ن�ة 
من الق�ود واالنتهاكات في حق الملك�ة. فأجرت الوزارة في 
لبنان تعد�ًال على قوان�ن ح�ازة الممتلكات �منح األجانب من 
من  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  استثني  ف�ما  التملك،٦٤  خالله حق 
المشرعون  وعّبر  اللبناني.  األمالك  قانون  على  التعد�ل  هذا 
حق  الفلسط�ن��ن  منح  �ؤدي  أن  من  مخاوفهم  عن  اللبنان�ون 
التملك، إلى ”توط�ن“ الالجئ�ن في لبنان بحكم األمر الواقع. 

وفي أوائل عام ٢٠٠١، بدأت وزارة العدل اإلسرائ�ل�ة بمناقشة 
المطالب  ال�هود�ة غ�ر  الممتلكات  لكل  قائمة مجددة  تحض�ر 
بها والتي �د�رها مكتب حارس أمالك الغائب�ن. وطلبت وزارة 
تسعى  وحدة  إلنشاء  خاصة  م�زان�ة  بتخص�ص  أ�ضًا  العدل 
بها.٦٥  المطالب  غ�ر  الممتلكات  أصحاب  ومتابعة  للبحث 
المسّجلة  الفلسط�ن��ن  ممتلكات  الجد�دة  اإلجراءات  واستثنت 
لدى مكتب مماثل في خزانة الدولة اإلسرائ�ل�ة، وتشكل معظم 
الممتلكات التي �د�رها ”الحارس“. خالل الفترة الواردة، فقد 
محكمة  قرار  تطب�ق  بدراسة  االسرائ�ل�ة  الحكومة  استمرت 
العدل العل�ا االسرائ�ل�ة، الصادر عام ١٩٥١ والسماح بذلك 
وكفر  إقرت  قر�تي  من  الداخل  في  المهجر�ن  للفلسط�ن��ن 
تشر�ن  أواخر  وفي  وممتلكاتهم.  ب�وتهم  إلى  بالعودة  برعم 
أن  إسرائ�ل  دولة  العل�ا  العدل  أمرت محكمة  الثاني ٢٠٠١، 
تقدم خطة مفّصلة لتعو�ض السكان السابق�ن للقرى الفلسط�ن�ة 
سواء بالمال أو باألرض، وأعط�ت الحكومة مهلة تسع�ن �ومًا 
لتقد�م برنامج واضح �شمل حجم التعو�ض أو األراضي الذ�ن 
�مكن أن تقدم للسكان. ومن الجد�ر بالذكر أن مهجري قر�تي 
أجل  من  خمس�ن  من  أكثر  منذ  �ناضلون  برعم  وكفر  إقرث 
البدائل  كل  رفضوا  قد  وكانوا  األصل�ة،  د�ارهم  الى  العودة 

المطروحة من قبل الحكومة االسرائ�ل�ة في السابق.٦٦

تموز  في  المصغر  االسرائ�لي  الــوزاري  المجلس  قام  وقد 
تشر�ع  تبني  توص�ة  في   ،١٧-٢ بنسبة  بالتصو�ت   ٢٠٠٢
جد�د لتق��د التوصل الى “أراضي الدولة” لل�هود فقط في رد 
على قرار محكمة العدل العل�ا االسرائ�ل�ة، والذي نص على 
دعم حق زوج فلسط�ني في إستئجار أراضي وبناء ب�ت في 
مستوطنة �هود�ة ”حصر�ة“ تدعى كتس�ر.٦٧ وفي مراجعة 
مالبسات القض�ة، �تضح أن محكمة العدل العل�ا االسرائ�ل�ة 



٧١

�ل�ضعيـة �لقان�نيـة

أن  �توجب  ال  (اسرائ�ل)  الدولة  أن  على  نّصت  قد  كانت 
الوكالة  أن  علم  اذا  ال�هود�ة  الوكالة  الى  أراضي  تخصص 
فقط  ذلك،  ومع  فقط.  لل�هود  األراضــي  استعمال  ستحصر 
الحظت المحكمة أن قرارها مطبق فقط بناءا على ”معط�ات 
رفضت  فقد  جهتها،  ومن  القض�ة“.  في  خاصة  وحقائق 
الوزاري  المجلس  بّت  وقد  القرار.  هذا  تطب�ق  المستوطنة 
الكن�ست،  لجنة  عل�ها  صادقت  أن  بعد  الغرض  هذا  في 
المجلس  أ�د  ”ف�ما  االسرائ�ل��ن،  المعّلق�ن  أحد  الحظ   وكما 
على  �نص  والــذي   […] االقتراح  هذا  المصغر  ــوزاري  ال
تخص�ص أراضي الدولة لالستعمال ال�هودي المدني بصورة 
حصر�ة، فانها قد أضفت سندا قانون�ا للوضع القائم منذ إقامة 

الدولة“.٦٨ 

في   ١٩٤٨ اسرائ�ل/فلسط�ن  في  الفلسط�ن�ون  إستّمر  وقد 
المذكورة.  الفترة  خالل  األراضي  مصادرة  تهد�د  مواجهة 
الى  تهدف  جد�دة  خطة  وضع  تم   ،٢٠٠٢ العام  بدا�ة  ففي 
�ملكها  التي  أكثر من ١٣٠٠٠ دونم من األراضي  مصادرة 
فلسط�ن�ون في داخل اسرائ�ل/فلسط�ن ١٩٤٨ تقع في الجل�ل، 
من  بالقرب  الملق  وادي  في  العامة  الحدائق  اقامة  أجل  من 
مد�نة شفاعمرو. و�قع برنامج الحدائق العامة هذا ب�ن عدد من 
القرى الفلسط�ن�ة المتواجدة في المنطقة مثل القب�ة، الحمرا، 
رأس علي، الطبش، والحجاجرة. وتعتبر األراضي الزراع�ة 
الرئ�س  المصدر  خاصة  طب�ع�ة  م�زة  باي  تتم�ز  ال  التي 
للفالح�ن الفلسط�ن��ن في المنطقة. ف�ما تقع الغابات الطب�ع�ة 
بالقرب من المستوطنات والمدن ال�هود�ة التي تستثنى من هذه 
الخطة. أما االراضي المهددة بالمصادرة فال تملك أي غابات 

طب�ع�ة.٦٩ 

ملك�ة  بمصادرة  التهد�د  المذكورة  الفترة  خالل  تواصل  كما 
من  ومنعهم   ١٩٤٨ اسرائ�ل/فلسط�ن  في  البدو  الفلسط�ن��ن 
والتي  اسرائ�ل  أراضي  دائرة  وكانت  أراض�هم.  إستغالل 
تس�طر على غالب�ة االراضي في اسرائ�ل (المصادرة أصال 
من الالجئ�ن والمهجر�ن الفلسط�ن��ن) قد دّمرت في ١٤ شباط 
المزروعة  األراضــي  من  مربع  ك�لومتر   ١٢ نحو   ٢٠٠٢
بالمحاص�ل في النقب.٧٠ وقد استمرت اسرائ�ل في مصادرة 
غالب�ة األراضي المستغلة تقل�د�ا من قبل البدو للرعي، اضافة 
الى األراضي الزراع�ة عن طر�ق اعالنها ”كأراضي دولة“. 
وقد اعتبرت اسرائ�ل األراضي على أنها فارغة، غ�ر مملوكة 
بشكل خاص، وغ�ر مستغلة. و�ناضل البدو الفلسط�ن�ون ال�وم 
تزال  ال  مما  دونم   ٢٤٠٠٠٠ نحو  ابقاء  أجل  من  النقب  في 
إسرائ�ل  قصد  أن  المؤخرة  التقار�ر  أشارت  وقد  بملك�تهم. 
من وراء تجد�د العمل�ة القانون�ة لالدعاءات على األراضي، 
والتي بدأت في العام ١٩٧٦، هو من أجل تصن�ف كل دعاوى 
البدو الفلسط�ن��ن والتأكد من التحو�ل الكامل للملك�ة البدو�ة 
االستعمال  الى  ثم  ومن  اسرائ�ل  دولة  الى  األراضــي  على 

ال�هودي الحصري.٧١ 

إستمرت   ،١٩٦٧ عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة  األراضــي  في 
إسرائ�ل في مصادرة األراضي التي �ملكها الفلسط�ن�ون بناءا 

االسرائ�ل�ة،  االجــراءات  هذه  وتشمل  أمن�ة“.  ”حجج  على 
بناء  أجل  من  المحتل  غزة  قطاع  في  األراضــي  مصادرة 
في  ال�هود  المستوطن�ن  بإستعمال  الخاصة  االلتفاف�ة  الطرق 
القطاع، ومصادرة األراضي في الضفة الغرب�ة المحتلة من 
أجل بناء ”الجدار الفاصل“ أو ما �سمى الحاجز األمني على 
األخضر“)،  (”الخط   ١٩٤٩ العام  في  الهدنة  خطوط  طول 
عام ١٩٦٧ عن  المحتلة  الفلسط�ن�ة  االراضي  تفصل  والتي 
هدد  العام ٢٠٠٢،  نها�ة  اسرائ�ل/فلسط�ن ١٩٤٨،٧٢ وحتى 
أكثر من ١٥٠٠٠ دونم من األراضي الفلسط�ن�ة بالمصادرة 
من أجل بناء الجدار الفاصل.٧٣ باالضافة الى ذلك، فقد قلعت 
السلطات االسرائ�ل�ة آالف األشجار وجرفت آالف الدونمات 
فب�ن  األمن�ة“.  ”الحجج  بذر�عة  الزراع�ة،  األراضــي  من 
إسرائ�ل  ”جرفت“   ،٢٠٠٢ حز�ران  وب�ن   ٢٠٠٠ أ�لول 
قطاع  في  الزراع�ة  األراضي  من  دونم   ١٥٠٠٠ من  أكثر 
في  الزراع�ة  األراضي  مجمل  من   ٪  ٩ تشكل  والتي  غزة 
القطاع.٧٤ وبصورة إجمال�ة، وقد قدرت بعض المصادر أن 
مجمل األراضي الزراع�ة التي كانت قد تعرضت للتجر�ف 
 (٢٠٠٢ شباط  (حتى  الثان�ة  الفلسط�ن�ة  االنتفاضة  خالل 
نحو  وتجر�ف  بقلع  اسرائ�ل  قامت  كما  دونم،  فاق ٣٢٠٠٠ 
الحمض�ات،  الز�تون،  أشجار  ف�ها  بما  شجرة   ٤٨٥٠٠٠

الفواكه، األحراش، الموز، العنب وغ�رها.٧٥
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢
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	جلز� 	لساsN من قانو( جو	�	L 	لسفر 	إلسر	ئيلي لعا� ١٩٥٢. 
�D 	لد	خلية. 	�% h% ،(UNHCR) لالجئني	لعليا لشؤ%( 	 Dملتحد	ألمم 	مفوضية  h ئيل >( يقد� طلبا بذلك	سرh > حلصو7 على %ضعية الجئ	ب على من يرغب < d ١٠

 	� >( هنا« قر	h 
%يظل مقدمو 	لطلباL < 	لسجن، حلني قبو7 %�	�D 	لد	خلية %ضعية 	للجو�. %	بتد	� من >يا� ٢٠٠١، يسمح ملقدمي 	لطلباL ممن vملو( %ثيقة تش
� فيما يتعلق باحلصو7 على مكانة الجئ، >( vصلو	 على تصريح عمل، %مكانة قانونية من قبل %�	�D 	لد	خلية. %ال تعت© قر	�	L مكتب مفوضية 	ألمم �ينتظر صد%
 مكتب 	ملفوضية < hسر	ئيل، h خلية. %< عا� ٢٠٠١، تقد� ٤٠٠ شخص	لد	 D�	ملتحدD 	لعليا لشؤ%( 	لالجئني  h > (UNHCR)سر	ئيل >كثر من توصياL لد{ %�	
 جنيف %= متنح %ضعية ”الجئ“ hال خلمسة عشر شخصا فقط. %	بتد	� من عا� ٢٠٠٢، حتتفظ hسر	ئيل بالسلطة 	لوحيدD < 	لتقرير بشأ( h سلت�١٥٠ حالة منهم >
	حلصو7 على %ضعية 	للجو�، مبوجب معاهد 	لالجئني لعا� ١٩٥١. %< 	%	سط تشرين ثاk من عا� ٢٠٠٢، فقد مت تسليم ١٠١ طلب باحلصو7 على %ضعية جلو� قد� 
 	ملكتب 	ملحلي ملفوضية 	ألمم 	ملتحدD لشؤ%( 	لالجئني سلمت 	 جلنة 	لفحص 	حلكومية 	خلاصة، %	ل9 �LN باالdا1 على ٤١ طلبا فيما �فضت 	لبقية. %كانت 	

 ،غالبية 	لطلباL مقدمة من قبل 	لعما7 	ألجانب. >نظر 	
Einat Fishbain, “Israel Lacks a Refugee law,” Ha’aretz, 26 May 2000; Joseph Alghazy, “Don’t Give Me Your Tired or Hungry,” Ha’aretz, 9 
January 2002; Yossi Klein, “A Refuge Refused,” Ha’aretz, 18 November 2002.

،١١ للمزيد من 	لتفاصيل %	لتحليالL 	لقانونية، >نظر 	

Akram and Goodwin-Gill (2000/2001)



٧٣

�ل�ضعيـة �لقان�نيـة

  (Takkenberg 1998) (قم ١��	جع مالحظة )
١٢ 	ملصد� 	لسابق.

،١٣ >نظر 	

Note on the Applicability of Article 1D of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees to the Palestinian Refugees. UNHCR 
(October 2002).

١٤ 	عتماN	 على 	ملاDN ١-N (	لفقرD 	لثانية) فا( هؤال� 	الشخا£ ليسو	 ¯اجة الثباL كو�م خا�� هذ� 	ملناطق بصو�D غ
 طوعية. %من شأ( هذ	 	لتفس
 	ملسا¶ة < 	�ا� 

حالة 	جلد7 بشا( ”قابلية 	لعوDN“ < خدما L	HجرD 	ملحلية %	لقضا� للفلسطينيني >ينما كانو	 ¹صو£ 	حلماية مبوجب معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١. 
١٥ فيما نص 	لتفس
 	ملعّد7 للمفوضية على 	( كال 	جلمعية 	لعامة لألمم 	ملتحدD >% >" ملحق لقر	� من 	ألمم 	ملتحدD [	 	لعالقة vد >% يقّلل من تفويض %كالة 	لغو� 

	لد%لية (UNRWA). فا( هذ	 صحيح، %لكن < 	لوقت نفسه فا( كال من 	جلمعية 	لعامة لألمم 	ملتحدD >% >" ملحق لقر	� من 	ألمم 	ملتحدD [	 	لعالقة = يوّسع بشكل 
خا£ تفويض %كالة 	لغو� 	لد%لية من >جل تز%يد 	حلماية لالجئني 	لفلسطينيني.  

  http://www.idpproject.org ،١٦ 	نظر 	

١٧ تتشكل جامعة 	لد%7 	لعربية من ٢١ عضو	 هم، 	جلز	ئر، 	لبحرين، جيبو�، مصر، 	أل�N(، 	لعر	u، 	لكويت، لبنا(، ليبيا، مو�يتانيا، 	ملغر1، عما(، فلسطني، قطر، 

	لعربية 	لسعوNية، 	لصوما7، 	لسوN	(، سو�يا، تونس، 	إلما�	L 	لعربية 	ملتحدD %	ليمن. 
١٨ 	ل©%توكو7 	خلا£ مبعاملة 	لفلسطينيني < 	لد%7 	لعربية، �لس %��	� خا�جية 	لد%7 	لعربية، ١١ >يلو7 ١٩٦٥، 	لد	� 	لبيضا�-كا�بالنكا.

 Uلفلسطي	 Lلشتا	لالجئني %	هللا: مركز 	 �	��قم ٨،  Lسا	�N لعربية. سلسلة	لد%7 	لفلسطينيني < 	خلاصة باقامة 	لعربية 	لد%7 	جامعة  ،uشبال sعبا ،١٩ >نظر 	

(¨ل)، ١٩٩٧. 
�D 	لعامة للشؤ%( 	لفلسطينية 	 	لسكرت
 	لعا� %مؤمتر 	ملشرفني على شؤ%( 	Nال	جلامعة %	ئم < 	لد	قدمت من قبل ممثل فلسطني  Lعلى مقترحا D�Nلصا	 L	�%تعتمد 	لقر	

	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لد%7 	لعربية 	ملضيفة. 
�N < 	ملصد� 	لسابق. 	% uالتفا	١٩٦٩. صيغة  kلثا	٣ تشرين  ،Dلقاهر	 uتفا	٢٠ 

٢١ نظم 	التفاu >يضا %جوN 	ملقا%مة 	لفلسطينية 	ملسلحة < �يماL 	لالجئني. %مبوجب 	التفاu، فقد �ح للفلسطينيني 	ملشا�كة < 	لكفاj 	ملسلح باعتبا� [لك %سيلة 

 L%
للحصو7 على حقوقهم. %بعد 	HجماL 	لعسكرية 	ملتز	يدD على �يماL 	لالجئني < hفريقيا، %	ملذ¯ة 	ل9 [هب ضحيتها عدX Dال3 من 	لالجئني 	لفلسطينيني < ب
على >يد" ميليشياL 	لكتائب حلفا� hسر	ئيل، >خذL مفوضية 	ألمم 	ملتحدD 	لعليا لشؤ%( 	لالجئني (UNHCR) مبعاجلة جو	نب سياسية متعلقة ¯ماية �يماL 	لالجئني 
بصو�D >عمق، >نظر مثال 	ستنتاجاL 	للجنة 	لتنفيذية �قم ٢٧ (٣٣) لعا� ١٩٨٢؛ %�قم ٣٢ (٣٤) لعا� ١٩٨٣؛ %�قم ٤٥ (٤٧) لعا� ١٩٨٦؛ %�قم ٤٨ (٣٨) لعا� 

١٩٨٧؛ %�قم ٧٢ (١١٤) لعا� ١٩٩٣.    
٢٢ شا�« 	خل©	� 	لعر1 	ملختصو( < �ا7 حقوu 	إلنسا( %قانو( 	لالجئني < 	ملنطقة خال7 سنو	L 	لتسعينياL < }لة مشتركة سوية مع مفوضية 	ألمم 	ملتحدD 	لعليا 

لشؤ%( 	لالجئني (UNHCR)، %معهد سا( �ميو للقانو( 	إلنساk، توصلو	 من خالHا لصياغة ميثاh uقليمي خا£ ¯قوu 	لالجئني %	ملهجرين.
٢٣ 	حتفظت 	لكويت ¯ق تفس
 	ملاDN 	أل% من ”	ل©%توكو7“ على >ساs >�ا تستثU حق ”	ملشا�يع 	لتجا�ية 	خلاصة“ على قد� 	ملسا%	D مع 	ملو	طنني 	لكويتيني. كما 

 جانب حق 	الحتفا¸  h لعمل	حق  	لكويت منحو	ملقيمني < 	لفلسطينيني 	فإ(  ،>( للتجا�D 	خلاصة >نظمة خاصة ֲדا < 	لكويت. %>شا� لبنا( >نه ¹صو£ 	ملاDN 	أل%
¦نسيتهم 	لفلسطينية %فق 	لظر%3 	الجتماعية %	القتصاNية 	لسائدD < لبنا(، %¹صو£ 	ملاDN 	لثانية فإنه ينبغي hضافة عبا�D، “بشر%� متسا%ية مع 	ملو	طنني 	للبنانيني، 
%%فق 	لقو	نني %	ألنظمة 	ملعمو7 ֲדا” ، %	ملاDN 	لثالثة، بأ( تضا3 عبا�� “كلما تطلبت مصاحلهم [لك” % “ 	لسماj للفلسطينيني بدخو7 لبنا(، متوقف على حصوHم 
�D عن 	لسلطاL 	للبنانية 	ملختصة”، كتحفظاL على 	ملاNتني 	لر	بعة %	خلامسة. %قدمت ليبيا حتفظا على 	ملاDN 	أل%: “حيث >( 	لتعامل مع Nخو7 صاN D
على تأش

	ملو	طنني 	لفلسطينيني 	ملقيمني < ليبيا هو على قد� 	ملسا%	D مع معاملة 	ملو	طنني 	لعر1 	آلخرين 	ملقيمني < ليبيا”، 	نظر 	 شبالu، (مالحظة �قم ١٩).   
 Takkenberg (1998) p. 149 ٢٤ لإلطالo على نقا° خا£ حو7 	نعكاساL قر	� ٥٠٩٣، 	نظر 	

٢٥ نظم 	ملؤمتر مركز  	لقاهرD لد�	ساL حقوu 	إلنسا(، بالتعا%( مع 	ملنظمة 	ملغربية حلقوu 	إلنسا(، %	لشبكة 	أل%�%- متوسطية حلقوu 	إلنسا(، مبشا�كة خ©	� %ممثلني 

  www.badil.org .إلنترنت	شف <  موقع مركز بديل على �من منظماL حقوh uنسا( عربية %N%لية. 	إلعال( كامال مؤ
� �تلقة، فإ( ªو ٧٥٠٠ فلسطيU ( مبن فيهم الجئو() < 	لضفة 	لغربية، %٣٥٠٠ الجئ < سو�يا، %حو	^ ٣٠٠٠٠ الجئ < لبنا(، حصلو	 Nمصا L	٢٦ %فق تقدير

على مو	طنة ثانية. 
Donna E. Arzt, Refugees to Citizens: Palestinians and the End of the Arab-Israeli Conflict. New York: Council on Foreign Relations Books, 
1997, note 206 at pp. 40-41, 48, and 45-47. 

٢٧ dر" تقاسم سلطة 	حلكومة < لبنا( %فق خطو� متعا�3 عليها. %بسبب >( غالبية 	لالجئني 	لفلسطينيني تتألف من 	ملسلمني 	لسنة، فإ( �Nهم ضمن 	ملجتمع 

	للبناk يعت© ִדديد	 للتقسيم 	حلساs للسلطة بني 	ملسيحيني 	ملا�%نيني، %	ملسلمني 	لسنة، %	ملسلمني 	لشيعة، %	لد�%�، %	ال�ثو[كس 	ليونا(، %	لكاثوليك 	ليونا(، %	أل�من 
	ال�ثو[كس، %	أل�من 	لكاثوليك. كما ترتبط 	ملعا�ضة لدمج 	لالجئني، بتوصياL جامعة 	لد%7 	لعربية، بأ( vتفظ 	لفلسطينيو( 	ملقيمو( < 	لد%7 	ألعضا� < 	جلامعة 
 > ،�� < ٢٨ حزير	( (يونيو) ١٩٧٨، مقتبس < “	لوضع 	لقانوk للفلسطينيني < لبنا(” لسهيل 	لناطوNلصا	قم ١١٨، � L%
	لعربية ¦نسيتهم. >نظر 	 قر	� ¥كمة ب

 . .Journal of Refugee Studies 3 (١٩٩٧), p. ١٠ من �لة ٣٧٥ Nلعد	
�D عن 	ملديرية Nهوية صا Lقامة خاصة >% بطاقاh منشئهم، %يقيمو(  < لبنا( ببطاقة Nملو( %ثائق من بالv لفلسطينيني بأ�م “>جانب ال	لالجئني 	١ (٣)  DNملا	٢٨ تعر3 

	لعامة لد	ئرD شؤ%( 	لالجئني < لبنا(”.



٧٤

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

�D عن 	ملديرية 	لعامة لد	ئرD شؤ%( Nهوية صا L٤ “هـ”) حاملي بطاقا DNملا	لفلسطينيني (	لالجئني 	 Uيستث ،D	%ملسا	ألجانب < لبنا( على قد� 	لذ" يضع 	ملرسو� 	٢٩  
�	جع مالحظة �قم ٢٧)) ،٣٦٤-٣٦٥ .£ ،�	لالجئني 	لفلسطينيني. مقتبسة < مقالة سهيل 	لناطو

�، hعال( 	ملباeN %	لنظا� 	لقانوk < 	لضفة 	لغربية. 	لقدs: 	جلمعية 	لفلسطينية 	ألكاNميية للشؤ%( 	لد%لية (باسيا)، ١٩٩٤.   Nجا شحا� ،٣٠ >نظر 	

٣١ %فق 	ملسح 	خلا£ مبعهد فافو (FAFO) حو7 	لظر%3 	حلياتية < 	أل�N(، فا( ªو ٣ ٪ من 	لالجئني 	لنا�حني 	لفلسطينيني < 	أل�N( هم من قطاo غزD 	ملحتل. >نظر 

 ،	
Marie Arneberg, Living Conditions Among Palestinian Refugees and Displaced in Jordan. Oslo: FAFO, Institute for Applied Social Science, 
p. 16. A subsequent survey on living conditions in camps in Jordan estimates that 6.8 percent of the camp population is from the Gaza 
Strip. Marwan Khawaja and Age A. Tiltnes (eds.), On the Margins: Migration and Living Conditions of Palestinian Camp Refugees in 
Jordan. Oslo: FAFO, Institute for Applied Social Science, 2002, p. 185.

للفلسطينيني  hقامة خا£  منح %ضع  	ملتحدD. %قد  	لعربية  باجلمهو�ية  	حتاN	 عر3  %>يلو7 ١٩٦١،  	أل%7 من شبا� عا� ١٩٥٨،  ما بني  ٣٢ شكلت سو�يا %مصر 

 �	]X يخ ٢٤�� عا� ١٩٦٠، 	ملجلة 	لر�ية، �قم ٧١، بتا	]X من ١٨ 	�مبوجب قانو( �قم ٨٩/ ١٩٦٠ فيما يتعلق بدخو7 	ألجانب %بقا�هم %خر%جهم من مصر 	عتبا
.١٩٦٠

.Takkenberg, ١٩٩٨, p. قم ٤٩/ ١٩٦٨، ١٩٨٠/١٢٤ %١٩٨٣/١٠٠.  ١٥٢�٣٣ جر{ تعديل 	لقانو( بقانو( 

٣٤  جر{ تعديل 	لقانو( مبرسو� قانو( �قم ١٩٨٧/٤٠، %مرسو� ١٩٨٢/١، %قانو( �قم ١٩٨٢/١ %مرسو� قانو( �قم ١٩٨٠/١٠٠، %قانو( �قم ١٩٧٠/٣٠. 

 ،�	ملصد
UNHCR Refworld [http://www.unhcr.ch/research/rsd.htm].

٣٥  >نظر 	 شحاDN، ١٩٩٤ (مالحظة �قم ٣٠).

 hسر	ئيل لعا� ١٩٥٢. 	نظر، h 7لدخو	٣٦ قانو( 

Lea Tsemel and Ingrid Jaradat Gassner, The Trap is Closing on Palestinian Jerusalemites. Jerusalem: Alternative Information Center/BADIL, 
1996.

%	نظر >يضا، 
The Quiet Deportation, Revocation of Residency of East Jerusalem Palestinians. Jerusalem: Btselem – The Israeli Information Center for 
Human Rights in the Occupied Territories, 1997.

  ،٣٧ بني >عو	� ١٩٦٧-١٩٩٤، >لغت hسر	ئيل hقامة حو	^ ١٠٠٠٠٠ من 	لسكا( 	لفلسطينيني < 	أل�	ضي 	ملحتلة. >نظر 	

John Quigley, “Family Reunion and the Right to Return to Occupied Territory,” Georgetown Immigration Law Journal, Vol. 6 (1992). 

 D�Nقم ٣، “ مصا�� على >كثر من ٢٥٠٠٠ شخص. جد7% �%بني >عو	� ١٩٦٧-١٩٩٩، >لغت hسر	ئيل حقوh uقامة ٦١٨٥ فلسطينيا يقيمو( < 	لقدs مما تر« Xثا
 .”١٩٦٧-١٩٩٨ ،sلقد	هوية  Lبطاقا

Eviction from Jerusalem, Restitution and the Protection of Palestinian Rights. Bethlehem: BADIL Resource Center (April 1999), p. 19.

جر{ تعديل 	جلد%7 باملستجد	L ح� �اية ١٩٩٩، مبا توفر من hحصائياL من %�	�D 	لد	خلية 	إلسر	ئيلية. 
٣٨  	نظر 	، “	حلصو7 على 	قامة N	ئمة من خالw 7ع 	لشمل”، < عر· 	لو	قع، حقوu 	ملو	طنة 	لفلسطينية < ظل 	لسلطة 	لوطنية بعد ثال� سنو	L على قيامها. 

بيت حلم: بديل/مركز 	ملعلوماL 	لبديلة، ١٩٩٧. 
Deportation of Palestinians from the Occupied Territories and the Mass Deportation of December 1992. Jerusalem: B’tselem, The Israeli 
Information Center for Human Rights in the Occupied Territories (June 1993). 

� حقوu 	ملو	طنة %	لالجئني، نيسا( ١٩٩٩. Nملصا Uلفلسطي	ملركز 	بيت حلم: بديل/ .sلقد	لفلسطينية < 	 uحلقو	 DNستعا	حلماية %	 ،oالقتال	جع، 	� ٣٩

Nathan Krystall, Urgent Issues of Palestinian Residency in Jerusalem. Jerusalem: Alternative Information Center/BADIL, 1994, p. 10. 

�%يش (مالحظة �قم ٣٨). تد	� قضايا 	إلقامة باملشا�كة فيما بني مكتب 	لتنسيق 	ملركز" 	إلسر	ئيلي، %جلنة 	لشؤ%( N% 7اw ٤٠ لإلطالo على حتليل مفصل، 	نظر 	

 مكتب 	لتنسيق 	إلسر	ئيلي. h شكا%" %تنقلها% Lخلية ¦مع طلبا	لد	 D�	ملدنية < 	لسلطة 	لفلسطينية. %تقو� هذ� 	للجنة من خال7 %�	�	L 	لسلطة 	لفلسطينية خاصة %�	
 h مليل	طويلة، % �كما يقو� ضبا� 	ال�تبا� < جلنة 	لشؤ%( 	ملدنية بتلقي 	إلجاباL 	إلسر	ئيلية، %قد يناقشو( < >مر طلباL = يتم قبوHا. %قد متيز 	لنظا� بفتر	L 	نتظا
 uحقو Lملدنية %منظما	لشؤ%( 	لتنسيق بني جلنة 	لعامة، %نقص 	 Lملعلوما	نقص % ،Lلتشريعا	خل 	لقانونية، %مبشاكل تتعلق بتد	ملعاجلة 	 h �hسا�D 	لتصر3، %	الفتقا

.Dلرشو	3، %�	إلنسا( 	ملستقلة، %تفضيل 	ألقا�1 %	ملعا
٤١ خال7 عا� ٢٠٠٠، %< سياu مفا%ضاL 	حلل 	لنهائي بني منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية %hسر	ئيل، حو7 مو	ضيع 	شتملت على 	لوضع 	ملستقبلي لالجئني 	لفلسطينيني، 

>جرL 	للجنة 	لفرعية 	خلاصة بالالجئني < 	ملجلس 	لتشريعي 	لفلسطيU مناقشاL حو7 	لوضع 	لقانوk لالجئني 	لفلسطينيني عا� ١٩٤٨ 	ملقيمني حاليا < 	أل�	ضي 
	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ < حالة hنشا� N%لة فلسطينية N%( >( يكو( هنالك حل حلق 	لعوDN. %قد ترّكز 	لنقا° على 	لتد	عياL 	لقانونية للتشريع 	ملحلي، 	لذ" 
من 	ملحتمل >( يتناقض مع 	اللتز	ماL 	لقانونية 	لد%لية، %على 	ملآ�u 	ل9 ميكن >( يسببها مشر%o قانو( يعاÐ حق 	لالجئني < 	لعوDN، %ماهية 	لتشريع 	ألفضل 	ملحتمل 

%	لذ" ينبغي مناقشته < 	ملجلس 	لتشريعي 	لفلسطيU ¹صو£ حق عوDN 	لالجئني. 
٤٢ >منو( �%بنشطاين، مقتبس من 	النتهاكاL 	لقانونية حلقوu 	ألقلية 	لعربية < 	سر	ئيل. شفاعمر%: عد	لة-	ملركز 	لقانوk حلقوu 	ألقلية 	لعربية < 	سر	ئيل، ١٩٩٨.

٤٣ لإلطالo على حتليل قانوk لوضع 	لفلسطينيني مبوجب قانو( 	جلنسية كما هو مطبق عند تو	�� 	لد%7، 	نظر 	، جيل بولنغ، 	لالجئو( 	لفلسطينيو( عا� ١٩٤٨ 
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�ل�ضعيـة �لقان�نيـة

� حقوu 	ملو	طنة %	لالجئني، ٢٠٠١. Nملصا Uلفلسطي	ملركز 	لد%^، بيت حلم: بديل/ 	لقانو( 	سة حتليلية < 	�N ،"Nلفر	 DNلعو	حق %
 	]h الh ،ئيل	سرh لة%N h DNلثانية، “ لن يسمح لالجئني بالعو	 Dلفقر	مبوجب  .”DNلعو	الئحة حظر حق “ ،Dخلامسة عشر	لكنيست 	قم ١٢٢٠، �٤٤ الئحة قانو( 

�قم ٤ “لن تعطي حكومة hسر	ئيل ضماناL >% تدخل < 	تفاu يناقض  Dلفقر	]”.  %مبوجب 	لكنيست [من >صل ١٢٠ عضو	من >عضا�  	انني عضوÖ نا7 [لك >غلبية
توجيهاL هذ	 	لقانو(”. 	لنسخة متوفرD < مركز بديل.

٤٥ كا( مطلوبا من 	لالجئني >( يقدمو	 hثباتا ¹صو£ %ضعهم كالجئني %%ضعية hقامتهم. %قد 	شتر� 	لتعديل لعا� ١٩٦١ >( تكو( هنا« صالحية ملدD عامني، ميكن 

متديدها ملدD عامني Xخرين %لعا� Xخر hضا<. 
Laurie Brand, Palestinians in the Arab World: Institution Building and the Search for State. New York: Columbia University Press, 1988, 
p. 51.

�قم >/ ٢١٧١ بتا�يخ ٣٠ حزير	(  Dملتحد	ألمم 	٤ شبا� ١٩٤٦، %%ثيقة  > �Nلصا	نية 	مليز	٢٢ من قانو(  DNملا	يلو7 ١٩٤٦، %< > �Nلصا	لعمل 	٥٩ من قانو(  DNملا	٤٦ 

١٩٥٢. 	لقانو( 	خلا£ بدخو7 لبنا(، %	إلقامة فيه، %	خلر%� منه (١٩٦٢)، 	جلز� 	أل%7، 	لقسم 	أل7% v١:١ظر على  “	ألجانب غ
 	للبنانيني من 	الÒر	� < >" عمل 
>% مهنة < لبنا( hال h[	 كا( [لك مرخصا %فق 	لقو	نني %	لقو	عد %	ألنظمة 	ملعمو7 ֲדا”. مقتبسة < مقالة سهيل 	لناطو�، £. ٣٦٦. (مالحظة �قم ٢٧) 

�ية %	ملصرفية، %خاصة: 	ملديرين 	لعامني، 	Nإل	لوظائف 	 o	نو	لعما7: كل 	للبنانيني فقط، (١) 	طنني 	ملو	على  Dمقتصر D��قم ١، “	لوظائف %	ملهن 	ملذكو DNملا	٤٧ 

�يني، %نو	1 	ملديرين، %مدير" 	ملوظفني، %	خلز	نة، %	ملحاسبني، %	لسكريتا�يني، %موظفي 	لتوثيق، %	لتسجيل، %	حلاسو1، %	لتمثيل 	لتجا�"، %	لتمثيل 	لتسويقي، 	Nال	%
 ،Lإلليكتر%نيا	لكهربا�، %	لصيدلة، %عما7 	ملخت©، %	لصياغة، %عما7 	فة، %	لصر	ظائف %% ،Lملبيعا	ملخا�(، %عما7 	لعما7، %مدير" 	 Ëق	ية، %مر�%	الستشا�	L 	لتجا
%	لدها(، %تركيب 	لزجا�، %	مليكانيكياL %	لصيانة، %	لبو	بني، %موظفي 	لفناuN، %	حلر	s، %	لسو	u، %	لطباخني، %�âسا� 	خلد�، %تصفيف 	لشعر، معلمي 	ملر	حل 
 تعليم لغاL >جنبية (	ألجانب مستثنو( من [لك)، 	Hندسة < كل �االִדا، >عما7 	ملناظر %	ملساحة. %ينبغي >( تعطى h حلاجة	لثانوية، < حالة 	ية، %N	إلعد	ئية %	البتد	
	أل%لوية للبنانيني < كل >نو	o 	لوظائف %	ملهن. (٢)  >صحا1 	العما7: 	ألشغا7 	لتجا�ية (بكل فئاִדا)، صر3 	لعملة، 	ملحاسبة، 	لتفويض، 	Hندسة (بكل >نو	عها)، 
	ملقا%الL %	لبنا�، 	لصياغة، صناعة 	ألحذية %	ملالبس، 	ألثا� %	ألشغا7 	ملتصلة به، 	حللوياL، 	لطباعة %	لنشر، تصفيف 	لشعر، 	لكي %	لتجفيف، صيانة 	لسيا�	L “>شغا7 
	لتصنيع، %	مليكانيك، %تركيب 	لزجا�، %	ألثا�، %	لكهربا�). على %جه 	لعمو�، فإ( [لك يشمل >" %ظيفة قد تعرقل فر£ عمل 	للبنانيني”. 	ملاDN ٢، “بعض 	ألجانب 
� بتا�يخ ١٩ >يلو7 ١٩٦٤ (	ملتضمنة شر%� عمل 	ألجانب) عند 	لتطبيق. %خاصة ¯صو7 Nلصا	قم ١٧٥٦١ �مستثنو( من 	لتز	ماL قر	� 	ملاDN 	لثامنة، من 	ملرسو� 
	لشر%� 	لتالية، h[	 كا( 	ألجنË: مقيم < لبنا( منذ %الNته، >% كا( من >صل لبناk >% كانت >مه/ >مها لبنانية، >% كا( متز%جا من 	مر>D لبنانية ملدD تزيد على عا�. vق 

    .�للو�ير >( يعطي مو	فقة �ائية < >" من 	حلاالL 	ملذكو�D >عال
�D عن %كالة 	لغو� Nية صا�� 
� ١٩٧٠)، نشرD %كالة غو� %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني (UNRWA)، نشرD غ	]X قم ٧٠/٨ (١١�٤٨ 	ملاDN 	خلامسة، 	لقانو( 

حو7 %ضع 	لفلسطينيني < لبنا(. مقتبسة في Aesheim,  £. ٤٧. 	ملرسو� �قم ١٦٥٨ (١٧) كانو( 	لثاk ١٩٧٩، يسمح 	لقانو( 	للبناk لألجانب مما�سة 	لطب، 
%	لصيدلة، %	Hندسة < لبنا(، مثال h[	 كانو	 مو	طN U%لة تطبق مبد> “	ملعاملة باملثل”. >نظر، قانو( �قم ٧٠/٨ لعا� ١٩٧٠، 	لذ" ينظم 	لدخو7 < نقاباL مهنية، 

%	لقانو( �قم ١٦٥٨ لعا� ١٩٧٩ 	لذ" ينظم Nخو7 	جلمعياL >% 	لنقاباL 	لطبية. 
�قم ٢/٢٨٩ (١٨  �٤٩ 	لقانو( �قم ١٧٥٦١ ١٨) >يلو7 v (١٩٦٤دN 	ملتطلباL 	ل9 ال بد من >( تتوفر لألجانب للحصو7 على تصريح عمل. %تشمل 	لتعديالL 	لقر	

�قم ١/٦٢١ (١٥ كانو( 	أل7% ١٩٩٥).  �كانو( 	أل%7 ١٩٨٢) %	لقر	
� ١٩٥٢ ينظم 	]X قم ١٦٢، < ١٠�٥٠ لقد مت 	Ïا[ قر	�	L تشريعية لتسهيل عمل 	لفلسطينيني مبا < [لك قانو( 	لكّتا1 (�قم ١١٩، < ٩ متو� ١٩٥١)، قر	� تشريعي 

 Lجلمعيا	ية عامة، %قانو( �مهنة 	ملترwني 	ملحلفني، %قر	� تشريعي �قم ٢٥٠، < ٣١ >يا� ١٩٥٢، يسمح بتسجيل 	لسيا�	L 	لفلسطينية 	لعامة على >�ا سيا�	L سو
	لتعا%نية �قم ٦٥، < ٢٨ شبا� ١٩٥٠ يسمح للفلسطينيني >( يكونو	 >عضا� < 	جلمعياL 	لتعا%نية مبوجب 	ملاDN ٢٤. %ثائق 	ألمم 	ملتحدD >/ ٢١٧١، ٣٠ حزير	( 

١٩٥٢
 ،٥١ >نظر 	

Samar Hijjawi, “Hoping to Return”, Article 74, Issue No. 26 (December 1998); and, Marie Arneberg, Living Conditions Among Palestinian 
Refugees and Displaced in Jordan. Oslo: FAFO, Institute for Applied Social Science, 1997, p. 54.

٥٢ Brand £، ٥٢.  	ألطبا�، قانو( �قم ٤١٥، 	لطب 	لبيطر"، قانو( �قم ٤١٦، ١٩٥٤، طب 	ألسنا(، قانو( �قم ٣٧، ١٩٥٤، %	ملوّلد	L %مساعد	ִדن، قانو( 

�قم ٤٨١، ١٩٥٤.
 ٥٣ تشمل 	لقو	نني 	ل9 تنظم 	لعمل 	ألجنË قانو( �قم ١٩٨١/١٣٧، مرسو� �قم ٢٥، ١٩٨٢ ¹صو£ 	لظر%3 	خلاصة بإصد	� تصا�يح 	لعمل لألجانب، مرسو� 

�قم ١٩٨٩/٦٥٧ 	لذ" ينظم hجر	� 	حلصو7 على تصريح عمل.  
� < ٢٤ متو� ١٩٤٢ مقتبس من %ثائق 	ألمم 	ملتحدD، ٣٠، ٢١٧١/A حزير	( ١٩٥٢. Nلصا	قم ١٩٦ �٥٤ 	نظر 	، ١٦٤ p ,١٩٩٨ ,Takkenberg. مرسو� 

 ١/٥/٧٤ (٢٦ 	
٥٥ >نظر >يضا �سائل %�ير 	لد	خلية ١/٥/٩٨١٦ < ١٣ تشرين 	أل7% ١٩٧٧، %١/٥/٤١٧٤ ) ٢٦ (j  < ٢٩ تشرين 	أل%7، ١٩٨٦، %>خ

 مديرية 	لعقا�	N > Lمشق، %�سائل 	لو�ير ١/٥/٣٩١٧ < 	أل%7 من تشرين 	أل%7 ١٩٦٩، % ١/٥/٣٩١٦ < 	أل%7 من تشرين h ١٩٨١ kلثا	كانو(  > (j
	أل%7 ١٩٦٩، “يستثÍ 	لالجئ 	لفلسطيU 	ملقيم < سو�يا من 	ملرسو� 	لتشريعي �قم ١٨٩ لسنة ١٩٥٢،  	لذ" يؤهل 	لعر1 	ملقيمني < سو�يا حلق 	مللكية < مر	كز 

	ملحافظاL %	ملصايف”. 
 ،٥٦ >نظر 	

Kuwait Restricts Stay of Non-GCC Arabs, MENL, 12 December 2002, Vol. 4, No. 472.

�	جع،  ٥٧

Joharah Baker, “Off limits to Palestinians,” Palestine Report, 16 January 2002.
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

٥٨ >قدمت 	حلكومة 	ال�Nنية على توف
 >نظمة %	جر	�	L تقيد Nخو7 	لفلسطينيني من 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة 	 	ال�N( ع© جسر “	للنË” (جسر 	مللك حسني)، نتيجة 

	لقلق 	ال�kN من >( [لك قد يقوN 	سر	ئيل 	 ¥ا%لة Nفع 	لفلسطينيني من 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ 	 	أل�N(. %بصو�D مبدئية، فا( 	لفلسطينيني 	لذين 
 D� 	ملوL، �يا	 )N�vملو( 	القامة 	لد	ئمة < 	ال�N(، %	لفلسطينيني 	لذين vملو( جو	� سفر >�kN ملدD تزيد عن Ìس سنو	L، 	ملرضى، >% ممن تعر· >حد >قربائه < 	أل
 .L	�	الجر	 �	ملرضى < 	ملستشفياL 	أل�Nنية، طال1 	جلامعاL، باالضافة 	 	لفلسطينيني 	لذين يدخلو( 	أل�N( ֲדد3 	لعبو� لبلد Xخر (Transit) هم مستثنو( من هذ
%قد 	حتفظت 	أل�v )Nق 	نكا� Nخو7 	لفلسطينيني بنا�	 على 	العتبا�	L 	ألمنية. < متو� ٢٠٠٢، >علنت 	أل�N( >( >" فلسطيU يقصد �يا�D 	أل�d )Nب >( vضر معه 
 ،كفالة شخصية تسلم ملو	طن >�kN قبل Nخوله 	 	أل�N(. %كانت هذ� تقلص للمطالبة 	ملبكرD با( على 	لفلسطينيني توف
 كفالة بنكية قبل �يا�ִדم لأل�N(. >نظر 	
Tareq Ayyoub, “Gov’t limits entry of West Bankers,” Jordan Times, 12 June 2001; Jordan Times, 5 November 2001; Taha Abu Ridden, 
“Officials dismiss reports about new travel procedures for Palestinians,” Jordan Times, 7 July 2002; and, “Palestinians require personal 
guarantee to visit Jordan,” The Jerusalem Times, 18 July 2002.

٥٩ هآ�تس، ٢ نيسا( ٢٠٠١. 

 ¥كمة 	لعد7 	لعليا 	السر	ئيلية للحصو7 على بطاقة هوية جديدD للمو	طن 	لفلسطيU فهد جر	�. %قد �فض 	لطلب ال( %	لد�، كما h ٢٠٠١ ��فع 	لتماs < >يا ٦٠

�%	 	لبالN عا� ١٩٦٦. (عاN%	 عا� ١٩٩٥). صوL 	حلق %	حلرية، ٢٥ >يا� ٢٠٠١. كما مت جتريد فلسطيX Uخر Nخلية، تنا�7 عن جنسيته عندما غا	لد	عى %�ير N	
 Dعتقاله مر	ئيل مت 	سرh h سبوعني. %عندما جر{ تسليمه< Dعتقل مد	عا� ١٩٨٦، حيث  )N� >ألh �Nلذ" غا	هو ¥مد >بو عيشة % ،Dلناصر	من قرية عيلو� قر1 
http: :)النسا	 uلعربية حلقو	جلمعية 	موقع  �بعة سنو	L. %	كتشف بعد >حد عشر عاما بأ( مو	طنته %جنسيته قد 	لغيتا. ملزيد من 	ملعلوماL >نظر 	< Dخر{ ملد<

www.arabhra.org//. >نظر >يضا، “%�ير 	لد	خلية يلغي مو	طنة مو	طن عر² < 	سر	ئيل” تقرير صحفي، ١٠ >يلو7 ٢٠٠٢، عد	لة/ 	ملركز 	لقانوk حلقوu 	ألقلية 

 .http://www.adalah.org ،ئيل	سر	لعربية < 	
 .٢٠٠٢ �٦١ >نظر 	 بيا( 	ملجلس 	لو�	�" 	السر	ئيلي 	ملصغر: 	خلطو� 	لعامة للسياسة 	جلديدD، ١٢ >يا

٦٢ هآ�تس ١ >يا� ٢٠٠٢. صرj %�ير 	لد	خلية 	السر	ئيلي 	يلي يشا" 	( = ¨ل 	لعائالL 	لفلسطينية “هو طريقة غ
 مباشرD لعوDN 	لالجئني 	لعر1 	 	سر	ئيل”. 

هآ�تس، ١ >يلو7 ٢٠٠٢. 
٦٣ %من بني 	لتشريعاL %	ملر	سيم 	ملحتملة من قبل 	حلكومة 	السر	ئيلية ֲדذ	 	خلصو£ هي �ياDN فترD 	النتظا�، خلفية %	سعة من 	لفحوصاL مبا تشمل 	ستعما7 	لبوليس 

	لسر" %	لشخصي، �فع 	لضر	ئب من ٥٠٠ شيكل 	سر	ئيلي 	 ٣٠٠٠ شيكل 	سر	ئيلي، 	ستثنا� 	شخا£ ممن تلقو	 %ضعية قانونية < 	سر	ئيل عن طريق طلب = 	لشمل 
من تطبيق هذ	 	ألمر على >�· 	لو	قع حتت حجج شر%� 	الستثنا� %	اللغا� %منها “	لنشا� 	ملعاN" السر	ئيل”. %غ
 [لك. < ٣١ >يا� ٢٠٠٢، >مرL ¥كمة 	لعد7 
 L	�	لعليا 	السر	ئيلية N%لة 	سر	ئيل لالجابة  على 	الستجو	1 للتوصية 	ملؤقتة %	لعريضة 	ملقدمة من عد	لة 	ملركز 	لقانوk حلقوu 	ألقلية 	لعربية < 	سر	ئيل،  بتجميد 	لقر	
�	جع صفحة 	النترنت 	خلاصة  Lملعلوما	1 خال7 سبعة >يا� %على عريضتها < ٢١ يو�. ملزيد من 	الستجو	إلجابة على 	ئيل 	سر	لة %N ملحكمة من	قد طلبت % .Dملميز	

 .http://www.adalah.org :لة	بعد
،٦٤ >نظر 	

Laws from the Arabic, Daily Star (Beirut), 7 April 2001, 10 April 2001

�	جع، ٦٥

Yair Sheleg, “State to publish list of unclaimed Jewish property,” Ha’aretz, 26 January 2001.

  .”s�يدير� مكتب “	حلا 	لذ"  	النترنت  >يضا على موقع   DNهي موجو% .Nلبال	 	لغائبني <  	لعد7 %مكاتب حا�s >مال«   D�	لقائمة على مكاتب %�	  �%�عت هذ
.www.pub-trustee.justice.gov.il

� ٢٠٠٢؛ %صحيفة فصل 	ملقا7، ١٠ نيسا( ٢٠٠٢. 	]X ٨ ،D�٦٦ جريدD 	الحتاN، ١٩ تشرين 	لثاk ٢٠٠١؛ صحيفة 	لصنا

 )%�٦٧  من 	جلدير بالذكر >( 	لياكيم �%بنشطاين 	ملستشا� 	لقضائي للحكومة 	السر	ئيلية = يؤيد 	ملذكرD 	ملتبناD من 	ملجلس 	لو�	�" 	السر	ئيلي 	ملصغر برئاسة >�ئيل شا

¯جة >( مثل هذ	 	القتر	j من شأنه “	( يعمق 	خلال3 بني 	ليهوN %	لعر1” < 	سر	ئيل. �	جع: 
Aluf Benn and Moshe Reinfeld, “Rubinstein opposes bill to allot state land only to Jews,” Ha’aretz, 8 July 2002. Bradley Burston, 
“Background/’Jews-only’ law sparks firestorm,” Ha’aretz, 8 July 2002.

� من 	لعا� ٢٠٠٠. فيما تأسست مستوطنة كاتس
 عن طريق 	لوكالة 	ليهوNية %	جلمعية 	لتعا%نية 	]X ٨ > Uلفلسطي	لز%� 	لعليا ¹صو£ قضية 	لعد7 	قد بتت ¥كمة %
�	ضي 	سر	ئيل، كجز� من مشر%o يهد3 	 منع 	لتطو� 	لو	سع للمناطق 	لفلسطينية < 	جلليل، < Dئر	N من قبل D�كاتس
 < 	لعا� ١٩٨٢ على “	�	ضي N%لة” %	ملد	

%تقبل 	جلمعية 	لتعا%نية هذ� عضوية يهوNية فقط للسكن < 	ملستوطنة.  
.State Land Bill Sticks to Reality on the Ground,” Ha’aretz, 9 July 2002“  ،٦٨ 	نظر 	

  . http://www.adalah.org ،جع	� .٢٠٠٢ �	]X ئيل، ١٨	سر	لعربية < 	ألقلية 	 uحلقو kلقانو	ملركز 	لة/ 	٦٩ تقرير صحفي، عد

٧٠ خال7 	لعملية 	ملذكو�D، مت �° 	ملو	N 	لكيما%ية على 	ملحاصيل، مبا فيها 	أل�	ضي < قر{ 	لبد% 	لفلسطينيني 	ل9 يعمل فيها 	لبد% 	ملز	�عو( < حقوHم، %ع© قرية 

خربة 	لوطن. 
٧١ خال7 	لسبعيناL، قصدL 	حلكومة 	السر	ئيلية بالبد� بعملية 	الستيطا( < 	لنقب. %قد طلبت 	حلكومة من 	لبد% حتض
 	لوثائق 	ملالئمة من >جل Ïويل 	لدعا%{ حو7 

�	ضي 	الستيطا( < 	لنقب < 	لعا� ١٩٧٦ تسوية Nعا%{ 	لبد% ¹صو£ ملكية 	أل�	ضي بعيد	 عن 	لقضا�، %فق معاNلة 	سر	ئيلية مقترحة < Dئر	N قترحت	ضي. %قد 	�	أل
�ª Dو ٥٠٪ Nو ٦٥٪ من قيمتها) %مصاªلدعا%{ (	ملثبتة بالوثائق) %تعويض لنحو ٣٠٪ من �مل 	لدعا%{ 	لبد%ية (	لدعا%{ 	ئيل بنحو ٢٠٪ من �مل 	سر	3 	باعتر

من 	لدعا%{. 
� 	أل�	ضي < ¨ا7 قطاo غزD للمستوطناL 	السر	ئيلية”، بيا( صحفي، ٢ >يا� ٢٠٠٢؛ Nئيلي يصا	السر	جليش 	إلنسا(، “	 uحلقو Uلفلسطي	ملركز 	 ،٧٢  >نظر 	
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http://www.poica.org/casestudies/ �عترD”، ٣ حزير	( ٢٠٠٢،  	لتفا< <  طريق  القامة   D�Nملصا	 	أل�	ضي  من  “	ملزيد   ،sلقد	 	لتطبيقية <  	أل¯ا�  مركز 
جديد  طريق  تعبيد  ֲדد3  	أل�	ضي   D�Nمبصا يأمر   Dغز  > 	السر	ئيلية  	الحتال7   L	قو “قائد  	النسا(،   uحلقو  Uلفلسطي	 	ملركز  Za’tara06-03-02/index.htm؛ 

�D ١٠ N%مناL < مدينة 	لب
D”، ١١ >يلو7 ٢٠٠٢،Nئيلية تأمر مبصا	السر	 L	لقو	“ ،sلقد	لتطبيقية < 	أل¯ا� 	بيا( صحفي، ٢٠ متو� ٢٠٠٢؛ %معهد  ،”Lللمستوطنا
 . http://www.poica.org/casestudies/Al-bireh%2011-9-02/index.htm

 ،٧٣ >نظر 	

Israel’s Apartheid Wall: We are Here and They are There. LAW – The Palestinian Society for the Protection of Human Rights and the 
Environment (2002); and, Separation Barrier. Position Paper. B’tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied 
Territories (September 2002).

٧٤ قلع 	ألشجا� 	لفلسطينية %تسوية 	أل�	ضي 	لز�	عية، 	لتقرير 	لثامن حو7 جتريف %هد� 	ملباk %	ملنشئاL  	لفلسطينية < قطاo غزD، بني ١ نيسا( 	 ٣٠ حزير	(، 

٢٠٠٢. غزD: 	ملركز 	لفلسطيU حلقوu 	النسا(.  
شبا� ٢٠٠٢. >يلو7 ٢٠٠٠- ٢٨   ٢٩  ،Uلفلسطي	 	لز�	عي   oلقطا	 على  	السر	ئيلية   Lسا�	ملما “تقدير	L حو7   ،sلقد	  > 	لتطبيقية  	أل¯ا�  معهد  �	جع،   ٧٥

.http://www.poica.org/casestudies/agr-losses-feb02/index.htm 
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مقدمـة الفصـل 

ال �زال أثر التهج�ر الحاصل للفلسط�ن��ن  ومنذ أكثر من نصف قرن واضحا على األوضاع 
االجتماع�ة-اإلقتصاد�ة لالجئ�ن (خاصة ممن �سكنون المخ�مات) والمهجر�ن في الداخل. وفي 
العام ١٩٤٨ لوحده، فقد نحو ثلثي الفلسط�ن��ن العرب أراض�هم ومصادر رزقهم، وهو ما اثر 
كب�ر األثر على سكان  المناطق الر�ف�ة القرو�ة من فلسط�ن والذ�ن �شكلون غالب�ة الالجئ�ن 
والمهجر�ن الفلسط�ن��ن بشكل عام. كما �نعكس نقص احترام الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة 
في الدول المض�فة وداخل الوطن، وغ�اب االستقرار االقل�مي على الظروف المع�ش�ة لالجئ�ن 

والمهجر�ن. 

وتمثل وضع�ة الالجئ�ن ومنهم المهجر�ن داخل اسرائ�ل/فلسط�ن ١٩٤٨ واقعا “غ�ر حص�نا” 
في مناطق شتاتهم المختلفة، اذ �عاني الالجئون والمهجرون على حد سواء من معدالت مرتفعة 
في البطالة، ومعدالت منخفضة في الدخل واألجور �شتق منها معدالت عال�ة في الفقر. وف�ما 
تتناسب عموما ومعا��ر  الالجئون والمهجرون فهي ال  �ع�شها  التي  السكن�ة  بالشروط  �تعلق 
السكن الدول�ة وحقوقها. وبالرغم من نسبة معرفة القراءة والكتابة واالنجازات التعل�م�ة العال�ة 
االقتصادي،  والتقدم  التعل�م�ة  االنجازات  ب�ن  ضع�فة  تبادل�ة  عالقة  هنالك  فان  عام،  بشكل 
وتبدو هذه المؤشرات الواردة أكثر وضوحا وتأث�را في المخ�مات. وف�ما تعكس حالة الالجئ�ن 
االجتماع�ة- الم�زات  فإن  المض�فة،  الدول  مجتمعات  في  حص�نا  غ�ر  قطاعا  والمهجر�ن 

االقتصاد�ة تتأثر أ�ضا بالبن�ة االجتماع�ة-االقتصاد�ة للمجتمع المض�ف. 

و�وّفر هذا الفصل جملة من المعط�ات العامة حول الوضع�ة االجتماع�ة-االقتصاد�ة لالجئ�ن 
والمهجر�ن الفلسط�ن��ن في الداخل. وتعتبر أهم�ة مثل هذه  المعط�ات ل�س فقط في التحد�د 
الدائم  الحل  اطار  في  المستقبل�ة  الالجئ�ن  احت�اجات  لفهم  وانما  ال�وم�ة،  لالحت�اجات  الض�ق 
والشامل لقض�تهم أ�ضا وضمان فاعل�ة الحل، وكذلك، في وضع استرات�ج�ات التخط�ط العام 
ورسم الس�اسات ذات العالقة. وتشمل المؤشرات الواردة في هذا الفصل على المهن والتشغ�ل 
والبطالة والظروف السكن�ة والتعل�م والصحة. و�وفر هذا الفصل معط�ات مقارنة ب�ن الدول 

المض�فة قدر اإلمكان.* 

الفصـل الرابع:

خþٍميخهـخüصسآلخهָדְקتخ⁄ىسمبخ…ְُّק
ـل الرابع

سآلخهָדְק

wع  مهمة  على  	ملختلفة  بأبعاNها  	ال%سط   uلشر	 منطقة   >  Uلفلسطي	  Lلشتا	% 	ملنهجي   
	لتهج طبيعة  تصعòب   *

 	ملعطياL 	الجتماعي-	القتصاNية 	ملقا�نة 	ملنتظمة لقطاعاL 	لالجئني 	ملختلفة %جتعل هذ� 	ملهمة >كثر تعقيد	، باالضافة 	
 
	( بعض 	ملعطياL %	ملؤشر	L 	ملتعلقة بالالجئني 	لفلسطينيني (	% بقطاعاL ¥دDN منهم) غ
 متوفرD >% منقوصة >% غ
مالئمة للد�	سة 	ملقا�نة. %لغيا1 معطياL خاصة، فقد 	ستعمل هذ	 	لفصل 	ملعطياL 	ملتوفرD حو7 	لفلسطينيني < N	خل 

	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨ للداللة على %ضعية 	ملهجرين 	لفلسطينيني < 	لد	خل.  
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خüٍميطخهـخüىسمبطخ…ְُّק
من  >كثر  منذ  للفلسطينيني   oالقتال	%  
	لتهج %	قع  	نعكس  لقد 
Ìسة عقوN على 	لوضعية 	القتصاNية لالجئني %	ملهجرين < 	لد	خل 
بشكل مباشر. %يعوN 	لسبب < [لك، 	 	نكا� 	حلقوu 	الجتماعية 
%	القتصاNية 	الساسية للفلسطينيني >%ال %	لالجئني %	ملهجرين ثانيا 

%هضمها، باالضافة 	 طبيعة 	لشتاL %�لفاته. 

غ
هم  مع  مقا�نة  	لفلسطينيني  	لالجئني  من  >قل   Nعد %يعمل 
	لنسا�  من  عالية  نسبة  تعمل  فيما  �يني، 	N	% %حرفيني  كمهنيني، 
بالرجا7  مقا�نة  %	ملتخصص   "�	Nال	 	لعمل  �ا7   >  Lلالجئا	
	لالجئني، 	ال 	( نسبة مشا�كتهن 	لعامة < قوD 	لعمل 	لفلسطينية 
	لد7%  	لعمل <   Dقو > D<ملر	 لنسبة مشا�كة  قليلة %متشاֲדة  تبقى 
	ملضيفة. >ما بالنسبة 	 معدالL 	لبطالة 	ملرتفعة بني >%سا� 	لالجئني 
 	لنسبة 	ملتدنية < 	ستغال7 قوD 	لعمل، < 	لوقت 	لذ" يعت© 	 Nفتعو
	لعمل فيه مصد� 	لدخل 	لرئيس لالجئني. كما تفوu معدالL 	لفقر 
 .Lلشتا	لالجئني < معظم مناطق 	 
	خلاصة بالالجئني معدالته لغ
  .Lملخيما	خل 	N > Dحليا	 Lلعامة �مل �اال	عة Õل	 �%تغطي هذ

مهـن �لالجئيـن �لفلسطينييـن
تعمل غالبية 	لالجئني %	ملهجرين عموما < �االL 	لبنا�، 	لصناعة 
نسبيا منهم كمهنيني %حرفيني،  قليل   Nيعمل عد فيما   ،Lخلدما	%
�ييني، %مد�	�. %قد سّببت موجاL 	لتهج
 	لفلسطيU < 	لعا� 	N	
١٩٤٨ %الحقا < 	لعا� ١٩٦٧ 	 حتويل قسر" للفلسطينيني من 
	قتصاN	L تعتمد >ساسا على 	لز�	عة 	 >خر{ تعتمد على Nخل 
	لعمل 	ملأجو� “	لتبعي”، %تعمل >قلية ضئيلة من 	لالجئني 	ليو� < 
 Lفتعملن بشكل خا£ < �اال Lلالجئا	لنسا� 	عة. >ما 	��ا7 	لز

 Lخلدما	  oقطا  	 باالضافة  %	لتربية  	لصحية،   Lخلدما	 	لتعليم، 
 D�	Nال	 oقطا > Lلعامال	 Lلالجئا	نسبة  uلصناعة، %عليه، تفو	%
%	خلدماL من �مل نسبة 	لنسا� 	ملشا�كاL < قوD 	لعمل بالنسبة 
	لنسا�  توظيف   	 جزئيا  	المر  هذ	   Nيعو %قد  للرجا7.  	ملقا�نة 
 Lلصحية، %خدما	 Lخلدما	لتعليم %	مثل  Lاال�  > 
بشكل كب

>خر{ لد{ 	ملجتمع 	لالجئ. 

لالجئـ�ن  االقتـصاد!ة  المنـاعة  غ�ـاب   -٤,١ رقم  اطار 
الفلسط�ن�ـ�ن

	لعما7  من  عالية  نسبة  من  عموما  	لالجئ  	ملجتمع   kيعا
“غ
 	ملهرD” 	لعاملني < قطاعاL 	لعمل 	ملختلفة، %نقص < 
�D على }ايتهم من Nشبكة >ما( قا �	نعد	% Dملّوفر	 L	�	الNخا
	لتعلق 	لكب
 < مصد� 	لعمل، كما يعت© 	لالجئو( عموما من 
عدميي 	لدخل 	الضا< >% 	لبديل (كتملك 	لعقا�	L %	ال�	ضي). 
	ملناطق “هشاشة” على  >كثر  من  	لفلسطينية   Lملخيما	 %تعد 
	الطالu، 	[ يرִדن معظم 	لالجئني < “N	خل” منطقة 	ملخيم، 
 > D
�%( على 	ختر	u حاجز 	لفعالياL 	القتصاNية 	لكبNقا 
غ
 )%Nموجو 
	ملد( 	لرئيسة حيث �>s 	ملا7، %< 	لوقت نفسه، غ
< مناطق 	ملحاصيل 	لز�	عية %تربية 	ملو	شي < 	لقر{ من 	جلهة 
	ألخر{. %تزيد ضخامة 	لعائلة 	لفلسطينية 	ملتوسطة < 	ملخيم 
 Nلدخل بشكل حا	 فاعلية  	القتصاNية، %تؤثر على  >�متها  من 
� >صال Nقا 
�	«  >( 	لدخل 	لو	حد غN	 مباشر، خاصة مع%

على Nعم عائلة مكونة من ستة >فر	N %>كثر. 

  �	]X ،ئة�%كالة غو� %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني (UNRWA)، 	ملناشدD 	لطا
– >يا� ٢٠٠١، 	ملناشدD 	لطا�ئة 	لثانية لتوف
 	ملساعد	L 	النسانية 	لطا�ئة لالجئني 

 .Dغز oلغربية %قطا	لضفة 	لفلسطينيني < 	
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جدول رقم ٤,١- تشغ�ل الالجئ�ن والمهجر!ن* (فوق ١٥ عاما) وفق المهن. 

توnيع �ملهن (٪) �لسنة �لد�لة �ملضيفة
 Zعما* غ

Bمهر
�لتصنيع ��عما* 

مهنية �خر�
مز��عو%   جتا� �عما* 

Gخدما
موظفو%  مهنيو% �����يو% 

�تقنيو%
الجئو%

١٠,٠ ٤٢,٠ - ١٧,٠ ٨,٠ ٢٢,٠ ١٩٩٦ )N�	ال
- ٥٠,٤ ١,١ ٦,٣ ٢,٤ ٢,٥ ٢٠٠٠ سو�يا
- ٤٥,٤ ٠,٣ ١٥,٩ ٧,٥ ٢٠,٨ ١٩٨٩  u	لعر	

١٥,٦ ٣٩,٤ ٢,٣ ١٥,٣ ٨,٠ ١٩,٦ ٢٠٠٠ 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨
�كو� 

- ٥٥,٤ ١,١ ٢٦,٩ ١,٦ ١٥,٠ ٢٠٠٠ سو�يا
- ٥٢,٣ ٠,٤ ١٧,٥ ٥,١ ١٣,٣ ١٩٨٩  u	لعر	

�نا� 
- ٢٥,٢ ١,٥ ٩,١ ٦,٩ ٥٧,٣ ٢٠٠٠ سو�يا
- ٦,٥ ٠,٣ ٦,١ ١٢,٠ ٦٢,٩ ١٩٨٩  u	لعر	

Gملخيما� V %لالجئو�
٣٣,١ ٣٠,٣ - ١٧,٢ ١٢,٦ ٦,٩ ٢٠٠٢ )N�	ال
٩,٥ ٤٢,٠ ١١,٥ ١٩,٣ ٢,٠ ١٥,٧ ١٩٩٩ لبنا( 

Gملخيما� V لذكو��
٣٥,١ ٣٠,٨ ١٧,٧ ٩,٦ ٦,٨ ٢٠٠٢ )N�	أل

٧,٤ ٤٩,٣ ١١,٣ ١٨,٥ ١,٦ ١١,٩ ١٩٩٩ لبنا(
Lملخيما	النا� < 	

٢١,٧ ٢٧,٣ ١٤,٠ ٢٩,٦ ٧,٤ ٢٠٠٢ )N�	أل
١٧,٩ ١٢,٧ ١٢,١ ٢٢,٥ ٤,٠ ٣٠,٨ ١٩٩٩ لبنا(

�ملصا��: 	جلها� 	ملركز" لالحصا� 	لفلسطيU، ٢٠٠١، 	لكتا1 	الحصائي 	لسنو"، عدN ٢. لبيب قدسية، 	لالجئو( 	لفلسطينيو( < 	لعر	u، مركز 	لالجئني %	لشتاL 	لفلسطيU ¨ل، 
�قم ٧ .   Lسا	�N ١٩٩٧، سلسلة

Israel Central Bureau of Statistics, 2001. Statistical Abstract of Israel, No. 52. FAFO, 2002. On the Margins: Migration and Living Conditions 
in Palestinian Refugee Camps in Jordan. FAFO, Institute for Applied Social Science, 1997. Living Conditions Among Palestinian Refugees 
and Displaced in Jordan.

 .Lملخيما	ملهنيني < 	يني %�	Nال	على يد  )N�%قد مت wع 	ملعلوماL حو7 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	ملخيماL < 	ال
* ال يوجد 	حصائياL منفصلة للمهجرين 	لفلسطينيني N	خل 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨، 	جلد	%7 	لو	�DN < 	ملصد� 	ستعملت عبا�D “غ
 	ليهوN” كما حدNִדا N	ئرD 	الحصا� 	ملركزية 

	السر	ئيلية للداللة على 	ملو	طنني 	لفلسطينيني < 	سر	ئيل. 

%	ملهنيني   D�	Nال	  oقطا 	لعاملني <  	ملحليني  	لسكا(  نسبة   uتفو%
%	سر	ئيل/  Lلشتا	  7%N  > %	ملهجرين  	لالجئني  نسبة  %	حلرفيني 

 Dقو من  >يضا  عالية  نسبة  فهنالك  [لك،  %مع   ،١٩٤٨ فلسطني 
 Dمهر  
تعمل كـ”غ 	ل9  	ملضيفة  	لد7%  بعض  	لوطنية <  	لعمل 

%حرفيني” مقا�نة مع 	لالجئني 	لفلسطينيني.  

	لد%7 	ملضيفة
 oقطا  > 	لعاملني   �	لذكو 	ال�Nنيني  نسبة   uتفو  ،)N�	أل  > ·
	خلدماL %	لقطاo 	لعا� ثلث �مل قوD 	لعمل، < حني ال تتعد 
 .(FAFO, 1997) ٪ لفلسطينيني ٦-٧	لالجئني 	نسبتها بني 

 oقطا  > 	لسو�ية  	لعمل   Dقو من   ٪١٢ حو	^  · تعمل 
	لالجئني  من   ٪٢ مع  مقا�نة  	لعا�،   oلقطا	%  Lخلدما	

 .(PCBSa, PCBSb) لفلسطينيني	

فلسطني/	سر	ئيل 
هنالك  فإ(   ،١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي   > ·
عدN >ك© من 	ملوظفني < 	لقطاo 	لعا� %	خلدماL بني 	لالجئني 
من غ
 	لالجئني (١٤٪ مقابل ٨٪) %نسبة >قل < 	ملشتغلني 
�يني 	Nال	% 	ملهنيني  تو�يع  نسبة  %تد7   .(٪٤٠ مقابل   ٪٣٣)
�يني موجوN%( >كثر < 	ملخيماL %	ملد( 	Nال	( 	ملناطق 	فق %



٨٣

�أل�ضـا* �الجتمـاعية-�إلقتصا!يـة

%%فق   .(IUED, 2001 c)  (٪٥) 	لقر{   > منهم   (٪١٤)
�	سة >خر{، تفوu نسبة 	لالجئني < ثالثة قطاعاL من مهن N
“	لقمصا( 	لبيضا�” (	ملهنية، 	لتقنية %	لعمل 	ملكتË) %	ل9 تصل 
	لعما7 شبه  	لالجئني (١٧٪). %بني   
نسبة غ  ªو ٢٤٪ 	
	حلرفيو(/مهنيو(، هنالك نسبة >قل من 	لالجئني (٣٥٪) مقا�نة 
فهنالك   ،Uمله	  
غ 	لعمل   > >ما   .(٪٤١) 	لالجئني   
غ مع 
%تقل   .(٪٢٠ (ªو  	لالجئني   
%غ 	لالجئني  نسب   > تشابه 
 
�ية ª)و ٤٪( نسبة غ	Nال	قع 	ملو	لعاملني < 	لالجئني 	نسبة 

.(Birzeit, 2002)  (٪و ٦ª) لالجئني	
	ملشتغلني  من   ٪٤٠ ªو  فإ(   ،١٩٤٨ 	سر	ئيل/فلسطني   > ·
مع  مقا�نة  %تقنية  �ية 	N	 مهنية،  >عما7  ضمن  يعملو(   Nليهو	
	سر	ئيل/فلسطني   > (	لفلسطينيو(   ”Nليهو	  
“غ Ìس  ªو 
 > فقط   Nليهو	 	ملشتغلني  من   ٪٧,١ يعمل  %فيما   .(١٩٤٨
(	لفلسطينيني)   ”Nليهو	  
“غ نسبة  تصل  مهنية،   
غ >عما7 
 .(ICBS, 2001) ٪و ١٥,٥ª oلقطا	 	لذين يعملو( < هذ	

uستغـال* قـوB �لعمـل ��لبطـالة
 Lلشتا	 مناطق  %	ملهجرين <  	لالجئني  يعت© ªو ٦٠٪ من �مل 
	( حجم  	ال  عاما)،   ١٥  uفو) للتشغيل  قابلني  >شخاصا  	لرئيسة 
عد�  نسبة   N	Nتز% عموما.  	لنصف  عن  تقل  	لعمل   Dقو 	ستغال7 
يلفت  	لالجئاL، %بشكل  	ملخيماL %بني  	لعمل <   Dستغال7 قو	

جدول رقم ٤,٢- إستغالل قوة العمل لالجئ�ن والمهجر!ن* 

�ستغال* قوB �لعمل (٪) �لسنة �لد�لة �ملضيفة
�النا� �لذكو� �ملجمو?

�لالجئو%
١٥,٠ ٧١,٠ ٤٣,٠ ١٩٩٦  )N�	ال
١٨,٠ ٨٠,٠ ٤٩,٠ ٢٠٠٠ سو�يا
٧,٩ ٤٤,٦ ٢٦,٢ ١٩٨٩ u	لعر	

- ٨٤,٠ - 	لضفة 	لغربية ١٩٩٤
- ٦٢,٠ - ١٩٩٤ Dغز oقطا

٢٥,٣ ٦٠,٩ ٤٣,١ ٢٠٠٠ 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨
Gملخيما� V %لالجئو�

٦٩,٠ ١٢,٩ ٤٠,٨ ٢٠٠٠ )N�	ال
- ٨١,٠ - ١٩٩٤ 	لضفة 	لغربية
- ٦٢,٠ - ١٩٩٤  Dغز oقطا

�	سة �قم ٧، ¨ل، ١٩٩٧.  N ،u	لعر	لفلسطينيو( < 	لالجئو( 	٢. لبيب قدسية،  Nلعد	لسنو"، 	الحصائي 	لكتا1 	٢٠٠١،  ،Uلفلسطي	ملركز" لالحصا� 	جلها� 	ملصا��: �
FAFO, 1997, Institute for Applied Social Science. Living Conditions Among Palestinian Refugees and Displaced in Jordan; FAFO, 1994, 
Institute for Applied Social Science. Palestinian Society in Gaza, West Bank and Arab Jerusalem, A Survey of Living Conditions; Central 
Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel, No. 52; FAFO, 2002. On the Margins: Migration and Living Conditions in Palestinian 
Refugee Camps in Jordan.

 * ال يوجد 	حصائياL منفصلة للمهجرين 	لفلسطينيني N	خل 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨، 	جلد	%7 	لو	�DN < 	ملصد� 	ستعملت عبا�D "غ
 	ليهوN" كما حدNִדا N	ئرD 	الحصا� 	ملركزية 
	السر	ئيلية للداللة على 	لفلسطينيني < 	سر	ئيل. 

بني  >على  تبد%  	لعمل   Dقو  > 	ملشا�كة   Lمعدال فا(   ،�	النتبا
	ملحليني  	لسكا(  لد{  منها  	لرئيسة   Lلشتا	 مناطق   > 	لالجئني 
 ILO,) لعمل	 Dقو > �نتا� للمعدالL 	لعالية من مشا�كة 	لذكو

 .(1998
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

%تعت© معدالL 	لبطالة بني 	لالجئني %	ملهجرين مرتفعة، خاصة < 
	ملخيماL %بني >%سا� 	لنسا�. كما تبد% هذ� 	ملعدالL >على لد{ 

	لالجئني منها لد{ >%سا� 	لسكا( 	ملحليني < 	لد%7 	ملضيفة. 

	لد%7 	ملضيفة
	لبطالة   Lمعدال  > جوهر"  hختال3  يوجد  ال   ،)N�	أل  > ·
 
غ 	ال�Nنيني  %بني   Lملخيما	  ��خا  �	لذكو 	لالجئني  بني 
 uتفو%  .(FAFO, 1997) 	لبطالة   Lملعدال بالنسبة  	لالجئني 

اطار رقـم ٤,٢- أطفـال الالجئـ�ن

تعمل 	لغالبية 	لعظمى من >طفا7 	لالجئني 	ملشا�كني < قوD 	لعمل خاصة < سو�يا %لبنا( < 	لصناعة %	خلدماL %	لز�	عة. 

جدول رقم ٤,٣- أطفال الالجئ�ن العاملون في المخ�مات (ب�ن ٧-١٧ عاما) وفق المهن

توnيع �ملهن (٪) �لسنة �لد�لة 
�لعما* غZ �ملضيفة

�ملهنيو%
�لز��عة �لبنا} 

Gملو�صال��
�لصناعة ��مليكانيك 

��ملهن �ليد�ية
 Bلتجا��
Gخلدما��

�ملهنيو%

٥,٠ ٣,٦ ٢٠,٧ ٣٢,٠ ٣٢,١ ٦,٦ ١٩٩٨ لبنا(
٢٨,١ ٠,٠ ١٥,٢ ٣٩,٢ ١٧,٤ - ٢٠٠٠ سو�يا

 .٢ Nلسنو"، عد	الحصائي 	لكتا1 	٢٠٠١،  ،Uلفلسطي	ملركز" لالحصا� 	جلها� 	 :�	ملصد

  Nفع 	ملزيد من 	الطفا7 	 هجر مد	�سهم %	لتوجه 		 Lلشتا	مناطق  > Lملخيما	لصعبة لالجئني < 	ملعيشية 	لظر%3 	 LNقد قا%
	لعمل بغية مساعدD عائالִדم < نفقاL 	لعيش. 

جدول رقم ٤,٤- أطفال الالجئ�ن المشّغلون وفق الفئات العمر!ة. 

توnيع �لفئاG �لعمرية (٪) �لسنة �لد�لة �ملضيفة

١٧-١٥ ١٤-١٠ ٩-٧ �ملجمو?

٣٣,١ ٢٢,٦ ٤,٢ ٣١,٨ ٢٠٠٠ لبنا(
٢١,٤ ٥,١ ٠,٠ ١١,٨ ٢٠٠١ سو�يا 

�الطفا* �لذكو�

٥٤,١ ٤٠,٦ ٨,٣ ٤٨,٣ ٢٠٠٠ لبنا(
٣٦,٠ ٩,٦ ٠,٠ ٢٠,٨ ٢٠٠١ سو�يا 

�الطفا* �النا�

١٢,٠ ٤,٦ ٠,٠ ١٠,٠ ٢٠٠٠ لبنا(
٤,٣ ٠,٤ ٠,٠ ١,٩ ٢٠٠١ سو�يا

.٣ Nلعد	لسنو"، 	الحصائي 	لكتا1 	٢٠٠٢، ،Uلفلسطي	ملركز" لالحصا� 	جلها� 	٢.  Nلعد	لسنو"، 	الحصائي 	لكتا1 	٢٠٠١، ،Uلفلسطي	ملركز" لالحصا� 	جلها� 	 :� 	ملصد

< 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧، يشا�« ªو ١٢ ٪ من >طفا7 	ملد( %	ملخيماL من 	لفئة 	لعمرية ١٠-١٧ سنة < قوD 	لعمل، 
  .(Birzeit 2002) .}لقر	و ٦ ٪ من >طفا7 ª مقابل

معدالL 	لبطالة 	خلاصة باألجيا7 	لشابة < 	ملخيماL معدالִדا < 
خا�� 	ملخيماL، 	[ يعت© ªو ١٦٪ من فئاL ١٥-٢٤ عاما 
N	خل 	ملخيماL عاطلني عن 	لعمل فيما تصل معدالL 	لبطالة 
 Lختالفا	و ٥ ٪ فقط.  %= تالحظ ª ألجيا7 ٢٥-٣٤ 	
جذ�ية ¹صو£ معدالL 	لبطالة 	خلاصة بفئاL 	لنسا� 	لعمرية 
 FAFO,) 	لتو	^  على   ٪١٣ %  ٪٣٠ 	 تصل  %	ل9  	ملقابلة 

 .(2002
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�أل�ضـا* �الجتمـاعية-�إلقتصا!يـة

 �	لذكو 	لعمل بني  	لعاطلني عن  بلغت نسبة  · < عا� ١٩٩٨، 
< �يماL 	لالجئني < لبنا( ªو ١٦ ٪ %بني 	لالجئاL 	النا� 

 .(PCBS, 2002) ٪ و ١٨ª
	لالجئني  بني   ٢٠٠٠ 	لعا�   > 	لبطالة  معد7  بلغ  سو�يا،   > ·
	لفلسطينيني 	لذكو� من [%" >عما� ١٥-٢٤ عاما ªو ٢٨٪ 
	لعمرية.   Lلفئا	 نفس  من  	النا�   Lلالجئا	 بني   ٪٣٨ %ªو 
كما بلغت معدالL 	لبطالة لالجئني 	لذكو� %	النا� من [%" 

 .(PCBS, 2002) ٪و ١٣ª ٢٥-٣٤ عاما �	ألعما

فلسطني/	سر	ئيل
فإ(   ،١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي   Lيما�  > ·
ªو ثلث عدN 	لالجئني (٣٠٪) كانو	 قد فقد%	 عملهم خال7 
 Lلعمليا	 >يلو7 %كانو( >%7 ٢٠٠٠ بفعل  	لو	قعة بني   Dلفتر	
	لفلسطينية   Lملخيما	% %	لقر{  	ملد(  	لعسكرية <  	السر	ئيلية 

	لفلسطينية. %قد بلغ  %	لعقباL 	القتصاNية �N	 على 	النتفاضة 
معد7 	لبطالة < قطاo غزD 	ملحتل بنحو ٣٣٪ مقا�نة مع 	ملعد7 
يصل  	لذ"  عا� ١٩٦٧  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي  	لعا� < 
 ٢٥٪ (IUED, 2001 a). %تقل معدالL 	لبطالة 	خلاصة 	
 (٪١٧) Lملخيما	خلاصة بنسا� 	ملد( (١٣٪) عن تلك 	بنسا� 

   .(Birzeit 2002) (٪٢٥) }لقر	نسا� %
بني  	لبطالة   Lمعدال  uتفو  ،١٩٤٨ 	سر	ئيل/فلسطني   > ·
ثال�  بنحو  	لد	خل)   > 	ملهجرين  [لك   > (مبا  	لفلسطينيني 
مدينة   ٢٦ بني  %من  	السر	ئيليني.   Nليهو	 بني  معدالִדا   L	مر
قرية  فإ( ٢٣  نسبة ١٠٪،  فيها  	لبطالة   Lمعدال uتفو %قرية 
%مدينة هي فلسطينية. ªو نصف عدN هذ� 	لقر{ %	ملد( حتو" 
 Lمعدال فتبلغ  من ٥٠٪)،  (	على  	ملهجرين  من   D
كب  N	عد	
	لبطالة مثال < قري9 جديدD %	ملكر (حتو" غالبية من 	ملهجرين) 

نسبة ١٠,٨٪ % ١٤,١٪ على 	لتو	^. 

جدول رقم ٤,٥- معدالت البطالة ب�ن صفوف الالجئ�ن والمهجر!ن*

معدالG �لبطالة (٪) �لسنة �لد�لة �ملضيفة
�النا� �لذكو� �ملجمو?
٣٣,٠ ١٧,٠ ٢٥,٠ ١٩٩٦ )N�	ال
١٥,٥ ١٥,٨ ١٥,٦ ٢٠٠٠ سو�يا
٣,٢ ١١,٤ ١٠,١ ١٩٨٩ u	لعر	
- - ١٧,٠ ٢٠٠١ 	لضفة 	لغربية

١١,٦ ١٢,٠ ١١,٩ ٢٠٠٠ 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨
Gملخيما� V %لالجئو�

٢٣,٢ ١١,٠ ١٧,١ ٢٠٠٢ )N�	أل
١٨,٤ ١٥,٨ ١٧,١ ١٩٩٩ لبنا(

- - ٢٤,٠ ٢٠٠١ 	لضفة 	لغربية
- - ٤٠,٠ ٢٠٠١ Dغز oقطا

�	سة �قم ٧، ¨ل مركز 	لالجئني N ،u	لعر	لفلسطينيو( < 	لالجئو( 	٢. لبيب قدسية،  Nلعد	لسنو"،  	الحصائي 	لكتا1 	٢٠٠١،  ،Uلفلسطي	ملركز" لالحصا� 	جلها� 	ملصا��: �
%	لشتاL 	لفلسطيU، ١٩٩٧؛

FAFO, Institute for Applied Social Science, 1997. Living Conditions Among Palestinian Refugees and Displaced in Jordan; Israel Central 
Bureau of Statistics, 2001. Statistical Abstract of Israel, No. 52; IUED, Graduate Institute of Development Studies, 2001. Palestinian Public 
Perceptions on Their Living Conditions, the Role of International and Local Aid during the Second Intifada (Report III). FAFO, 2002. On 
the Margins: Migration and Living Conditions in Palestinian Refugee Camps in Jordan.

* ال يوجد 	حصائياL منفصلة للمهجرين < N	خل 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨، 	جلد	%7 	لو	�DN < 	ملصد� حتتو" على عبا�D "غ
 	ليهوN" كما حدNִדا N	ئرD 	الحصا� 	ملركزية 	السر	ئيلية 
للداللة على 	لفلسطينيني < 	سر	ئيل. تعت© 	لقر{ 	لفلسطينية %	ل9 يشكل فيها 	ملهجر%( 	على من نصف عدN 	لسكا( با�ا [	L نسبة عالية من 	لبطالة %	ل9 تتضاعف من معدHا لد{ 

	ليهوN 	السر	ئيليني. 
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لقد تو	صلت 	نعكاساL عد� 	الستقر	� 	لسياسي، %	لقيوN 	ملفر%ضة 
على حرية 	لعمل >% 	مكانية 	لوصو7 	ليه نظر	 ملحد%Nية 	حلركة، 
فقد	( 	المل، 	لصحة 	ملترNية، %	لنقص < نسبة 	ملشا�كة 	لنسائية < 
قوD 	لعمل، تو	صلت wعا� < حتديد 	ستغال7 نسبة قليلة فقط من 
قوD 	لعمل 	لفلسطينية، %�سم نسب عالية من معدالL 	لبطالة بني 
	لالجئني 	لفلسطينيني. %يعوN 	لسبب < 	لنسبة 	ملنخفضة الستغال7 
 Lملجتمعا	حلا7 لد{ 	لنسائية لد{ لالجئني (كما هو 	لعمل 	 Dقو
	لز%جية  %	لظر3%  	لتعليم  تلقي   	 	ملضيفة)  	لد7%   > 	ملحلية 

%	الجتماعية.  

	لد%7 	ملضيفة
عجز	   )N�	أل  Lيما�  >  �	لذكو 	لالجئو(  سجل  · لقد 
 Dستغال7 قو	فيما بلغت نسبة  ،�>ك© بضعفني من بقية 	لذكو
 	لعمل للنسا� 	ملتعلماL (	لتعليم 	لعا^) بني ٢٥-٥٠ عاما 	
ªو ٦٠٪، %	قل من ١٠ ٪ من 	لنسا� 	حلاصالL على 	لتعليم 
	ستغال7  نسبة  %تبلغ  [لك.  من   àNأل	  %	 	اللز	مي  	الساسي 
 ªو ٥٠٪، %ªو 	 Lملتز%جا	 
قوD 	لعمل بني 	لالجئاL غ

١٥ ٪ من 	لنسا� 	لالجئاL 	ملتز%جاL. %قد >شا�ª Lو ٥٪ 
 D<ملر	الجتماعية على عمل 	 Nلقيو	 	 Lلعامال	 
من 	لنسا� غ
خا�� 	لبيت كسبب عد� 	شتر	كهن < قوD 	لعمل 	لفلسطينية 
 Lلالجئا	 غالبية   Lلبيو	  Lبا� %تشكل   .(FAFO, 1997)
	لنسا� < 	ملخيماL خا�� قوD 	لعمل (ªو ٧٠٪)، %ªو ١٦٪ 
 Dقو ��من 	لطالباL. >ما ¹صو£ 	لذكو� < 	ملخيماL (خا
	لعمل) فإ( ªو ٤١٪ منهم هم من 	لطالª% 1و ٣٦,٥٪ من 

 .(FAFO, 2002) لعاجزين	
 uفو 	لتعليم  على   Lحلاصال	 	لنسا�  نسبة  تصل  سو�يا،   > ·
	لثانو" 	ملشا�كاL < قوD 	لعمل 	 ªو ٦٨٪ مقا�نة بنسبة 
	لتعليم  على   Lحلاصال	 للنسا�  	لعمل   Dقو 	لنسا� <  مشا�كة 
	لثانو" %غ
 	ملتعلماL هي ١٦٪ % ٥٪ على 	لتو	^. 	كثر من 
	لعمل   Dقو تشا�كن <   Lملتز%جا	  
غ 	لنسا�   Lلالجئا	 �بع 
من  فقط   ٪١٣  »�%تشا  .Lللمطلقا  ٪٣٠  uيفو معد7  مع 

 .(CBSNR 2000) لعمل	 Dقو > Lملتز%جا	 Lلالجئا	
 Lملخيما	  >  Uلفلسطي	 	لشبا1  من   ٪١٠ ªو  يتو	جد  · ال 
	لالجئو(  فقد  %قد  	لعجز.  بفعل  	لعمل   Dقو N	خل  لبنا(   >
 Nاdجيا7 ٢٥-٤٤ عاما >" ">مل با	لعمل بني 	لعاطلو( عن 	
عمل"، فيما يعت© ªو ٥٠٪ من 	لالجئني 	لذكو� بني ٢٥-٤٤ 
كل  من  تسع  	لعجز.   %	 	ملر·  نتيجة  	لعاملني   
غ من  عاما 
 Lبا�عشر نسا� بني ٢٥-٤٤ بني 	لالجئاL 	لفلسطينياL هن 
 )%N Lلالجئا	  Lلبنا	 بيوL. باالضافة 	 	( ªو ١٤٪ من 
	سبا1  نتيجة  	لعمل   Dقو تشتر« <  ال  %	لعشرين  	لر	بعة  سن 

  .(FAFO, 2000) جتماعية %ثقافية	

فلسطني/	سر	ئيل
على  تسيطر  �	لت  ما  	سر	ئيل  فإ(  	ملحتل،   Dغز  oقطا  > ·
 Nلقيو	خلها. فيما تفر· 	N لعاملة	لفلسطينية 	لعمل 	 Dحجم قو
 Lالغالقا	 خال7  من  	لفلسطينيني  على  	حلركة  حرية  على 
حو7 	ملد( < 	�	ضي 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة قيوN	 	ضافية على 
>غلقت  قد  %	سر	ئيل   Dغز  oقطا بني   N%حلد	 %كانت  	لعمل. 
 ٢٠٠١ %حزير	(   ٢٠٠٠  7%< تشرين  بني  	لفلسطينيني  >ما� 
ªو ٦١٪ من 	يا� 	لعمل 	النتظامية (UNSCO 2001). كما 
>عر1 	لالجئو( عن 	ملزيد من 	لقيوN 	ملفر%ضة على حركتهم، 
 IUED,) ٪مثال بنحو ٨٤ Lملخيما	خل 	N > نسبتهم L�قد
 Dقو 	ستغال7  عد�  فا(  	ملحتل   Dغز  oقطا  >  .(2001 a

 FAFO,) ملالئمة	لعمل 	 	نعد	� فر£  نابع من  	لنسوية  	لعمل 
 .(1994

�لـدخــل 
تشكل >جو� 	لعمل مصد� 	لدخل 	لرئيس ملعظم عائالL 	لالجئني 
	لدخل   �مصد  Lملعونا	%  Lلتحويال	 تشكل  فيما  	لفلسطينيني، 
بني  	Hامة   Lالختالفا	 من  	لعديد  هنالك  عا�،  %بشكل   .kلثا	
 Nيعو%  .(PCBSb) 	ملحليني  %	لسكا(  لالجئني  	لرئيس  	لدخل 



٨٧

�أل�ضـا* �الجتمـاعية-�إلقتصا!يـة

 طبيعة 	للجو� %	لنقص < 	 Lملخيما	ملنخفض لالجئني < 	لدخل 	
.Lملخيما	ية < Nملا	 Lملمتلكا	% N�	ملو	

	لد%7 	ملضيفة
مبا  %	لنا�حني  	لالجئني  من   ٪٧٠ ªو  فإ(   ،)N�	ال  > ·
< [لك 	لالجئني < 	ملخيماL يتلقو( Nخال من >جو� 	لعمل 
Nخال  >قل  نسبة  %تتلقى   .(FAFO,1997; FAFO, 2002)
>قل   Nعد على  	لنسبة   �هذ %تشمل  كمستقلني  عملهم  من 
>يضا من الجئي 	ملخيماL.  %يتلقى ٣٦٪ من 	لالجئني Nخال 
معينا من 	لتحويالL %	ملعوناL. 	ما ¹صو£ تلقي 	لدخل من 
	ستثما� 	مللكياL < 	ال�N( فهي 	على بنحو ثال� مر	L لد{ 
	لالجئني  	ملخيماL منها لد{   ��	لالجئني %	لالجئني خا  
غ

 .(FAFO, 1997) Lملخيما	لنا�حني < 	%
من  Nخال  تتلقى  	لالجئني   Lعائال معظم  فا(  لبنا(،   > ·
تعتمد  فإ( ªو ٤٠٪   ،Lلعائال	  �بني هذ 	لعمل، %من   �>جو

على 	لتحويالL كمصد� 	لدخل 	لثاª% (FAFO, 2000) kو 
٣٦٪ منها هم بد%( >" مصد� للدخل (مركز 	جيا7). 

يتلقو(  	لعاملني  	لفلسطينيني  	لالجئني  من   ٪٨٤ سو�يا،   > ·
	لعمل، باالضافة 	 ªو ١٣٪ ممن يعملو(   �	لدخل من >جو

 .(CBSNR 2000) كمستقلني

فلسطني/	سر	ئيل
نسبة  فإ(   ،١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	ال�	ضي   > ·
	لالجئني 	ملشتغلني كعما7 (٣٦٪) 	ك© منها لد{ غ
 	لالجئني 
(٣٠٪).  	لالجئو( < 	ملخيماL هم >قل 	لفلسطينيني عمال < 
	ملد(  >قل من سكا(  بنسبة  قطاo 	العما7 	حلرD %كمستقلني 
%	لقر{ (IUED 2001 c). 	ما فيما يتعلق بالدخل من ��	عة 
%فالحة 	ال�	ضي < 	ملخيماL فهي هامشية جد	، بالرغم من 
>( ١٥٪ من 	لعائالL خا�� 	ملخيم تتلقى مثل هذ	 	لدخل من 

  .(FAFO, 1994) عة	�	لز

جدول رقم ٤,٦- معدل الدخل السنوي لالجئ�ن (دوالر أمر!كي)

معد* �لدخل �لسنو� (��ال� �مريكي) �لسنة �لد�لة �ملضيفة
٢٤٠٠ ٢٠٠٢ )N�	أل
٣٦٣٣ ١٩٩٩ لبنا(

١١٠٠-١٠٠٠ ٢٠٠٠ سو�يا

  .٢ Nلسنو"، عد	الحصائي 	لكتا1 	٢٠٠١،  ،Uلفلسطي	ملركز" لالحصا� 	جلها� 	ملصد�: �
 FAFO, 2002. On the Margins: Migration and Living Conditions in Palestinian Refugee Camps in Jordan.

>قل  هو  	لفلسطينيني  لالجئني  	لسنو"  	لدخل  معد7   )< %يظهر 
عموما منه لد{ 	لسكا( 	ملحليني < 	لد%7 	ملضيفة. 

	لد%7 	ملضيفة
%	لنا�حني  	لالجئني  من   ٪٢٥ من  >كثر  فإ(   ،)N�	أل  > •
 �	لفلسطينيني < 	ملخيماL يتلقو( Nخال >قل من ١٢٥٠ N%ال
	ملحليني  	لسكا(  (من   
	لغ نسبة  تصل  فيما  سنويا،  >مريكي 
 ١٠٪. باالضافة 	 [لك، فإ( 	 (Lملخيما	 ��%	لالجئني خا
نسبة 	لالجئني %	لنا�حني < 	ملخيماL 	لذين يتلقو( Nخال >كثر 
 �من ٥٠٠٠ N%ال� 	مريكي سنويا ال تتعد ٦٪ فيما تصل هذ

  .(FAFO, 1997) ٪و ٢٠ª 	 
	لنسبة < >%سا� 	لغ
	لفلسطينيني  	لالجئني  من   ٪٤٤ ªو  فإ(  لبنا(،   > •
مشمولو( ضمن hطا� 	لدخل 	ملنخفض جد	 (	قل من ٢٤٠٠ 
	ملحليني.  	لسكا(  >مريكي سنو") مقا�نة مع ٦٪ من   �N%ال
باالضافة 	 [لك، فقد حدª Nو ٧٠٪ من عائالL 	لالجئني 
 �N%ال من ٤٠٠٠  	قل   )  kلثا	 	ملنخفض  	لدخل   �	طا ضمن 

	مريكي سنويا) مقا�نة مع ٢٠٪ من 	لسكا( 	ملحليني. %يشكل 
معد7 	لدخل 	لسنو" لالجئني ªو ثلث معد7 	لدخل 	لسنو" 

  .(FAFO, 2000) kللبنا	

فلسطني/	سر	ئيل
ªو  فإ(   ،١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي   > •
%ªو  	لالجئني   
غ من   ٪٣٩ مع  مقا�نة  	لالجئني  من   ٪٤٤
 	Òفا· ملحو¸ < 	 	%�٥٠٪ من 	لالجئني < 	ملخيماL، 	شا
Nخلهم بفعل 	HجرD 	لقسرية للعما7 	لفلسطينيني من 	لكويت 
 FAFO,)  ١٩٩١ 	لعا�   > 	لثانية  	خلليج  حر1  >عقا1   >
1994). %بالرغم من 	نتشا� معدالN Lخل منخفضة < N	خل 

	لغربية  	لضفة   Lلالجئني < �يما	  Nعد  uفا فقد   ،Lملخيما	
	مريكي   �N%ال  ١٠٠٠ من  	كثر  Nخال  يتلقو(  	لذين  	ملحتلة 
 )	 	ملمكن  %من   .Lملخيما	  ��خا قرنائهم   Nعد  uفا شهريا 
	لقر{   >  Lللعائال 	ملنخفض  	لدخل   	 جزئيا  [لك   Nيعو
 Lعائال تتلقاها  	ل9  	لد%لية   L	للمساعد 	لعا^  %	ملستو{ 

 . (IUED 2001c)Lملخيما	لالجئني < 	
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رسم ب�اني رقم ٤,١- وضع�ة الالجئ�ن والمهجر!ن * وفق 
الفقر

�ملصا��: 	جلها� 	ملركز" لالحصا� 	لفلسطيU، ٢٠٠١، 	لكتا1 	الحصائي 	لسنو"، 
 .٢ Nلعد	

The Hashemite Kingdom of Jordan, Department of Palestinian 
Affairs, 1998. Atlas of Palestinian Refugee Camps in Jordan; 
FAFO, 2002. On the Margins: Migration and Living Conditions in 
Palestinian Refugee Camps in Jordan; Ajial Center, The Statistics 
and Documentation Office, 2001. Palestinian Non-Government 
Organizations in Lebanon; Israel Central Bureau of Statistics, 
2001. Statistical Abstract of Israel, No. 52; IUED, Graduate 
Institute of Development Studies, 2001. Palestinian Public 
Perceptions on Their Living Conditions, the Role of International 
and Local Aid during the Second Intifada (Report III).

	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨،  	لفلسطينيني <  للمهجرين  منفصلة   Lحصائيا	 توجد  * ال 
	جلد	%7 	لو	�DN < 	ملصد� 	ستعملت عبا�D ”غ
 	ليهوN“ كما حدNִדا N	ئرD 	الحصا� 

	ملركزية 	السر	ئيلية للداللة على 	لفلسطينيني < 	سر	ئيل. 

h( 	لعدN 	لكلي حلاالL 	لعسر 	لشديد لالجئني 	لفلسطينيني 	ملسجلني 
كما حّدNִדا %كالة 	لغو� 	لد%لية (UNRWA) < لبنا( هو 	العلى 
%يليها قطاo غزD. %يعد ªو ٦٪ من �مل تعد	N 	لالجئني 	ملسّجلني 
لد{ 	لوكالة ¹انة حاالL 	لعسر 	لشديد (ملزيد من 	لتفاصيل، >نظر 

 	لفصل 	خلامس، 	حلماية %	ملساعدD 	لد%ليتا(). 	

الالجئون  الشد!د،  العسر  حــاالت   :٤,٢ رقم  ب�اني  رسم 
المسّجلون لدى وكالة الغوث الدول�ة  

 Lملعطيا	) .UNRWA لفلسطينيني	لالجئني 	كالة غو� %تشغيل % Lملصا��: معطيا�
ح� ٣٠ حزير	( ٢٠٠٢). 

٢٠٠١-٢٠٠٢ Mلعا� V Gلتطو���
لقد بقي الوضع االقتصادي لالجئ�ن والمهجر�ن الفلسط�ن��ن 
معظم  في  جوهر�ة  تغ�رات  بدون  المذكورة  الفترة  خالل 
عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة  االراضي  باستثناء  الشتات،  مناطق 
لبنان  في  لالجئ�ن  االقتصاد�ة  األوضاع  ظلت  وقد   .١٩٦٧
وتأث�ر  العمل  على  المفروضة  الق�ود  بفعل  خط�رة  والعراق 
بشكل  العراق��ن  السكان  على  االقتصاد�ة  الق�ود  انعكاسات 

عام. 

وقد إرتفعت معدالت البطالة في األراضي الفلسط�ن�ة المحتلة 
ففي   .٢٠٠١-٢٠٠٢ العام  في  درامــي  بشكل   ١٩٦٧ عام 
المخ�مات  في  الالجئ�ن  من   ٪٣٠ نحو  قدر  أواسط ٢٠٠١، 
العسكر�ة  اسرائ�ل  لس�اسة  كنت�جة  عملهم  أماكن  فقدوا  ممن 
العمال  من   ٪٦٠ نحو  وكــان  التجول.  ومنع  واالغــالقــات 
 ١٩٦٧ عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة  ــي  األراض من  ال�وم��ن 

إطـار رقـم ٤,٣- الفقـر في أوسـاط الالجئـ�ن

ترتبط 	ملعدالL 	ملرتفعة للفقر بني >%سا� 	لالجئني 	�تباطا جوهريا باالعتماN 	ملباشر لالجئني على Nخل 	لعمل، %	لقيوN 	ملفر%ضة على حرية 
	لعمل %متابعته، %	لنقص < مو	�N 	لعمل %	ملمتلكاL بفعل 	للجو� %	لتهج
، باالضافة 	 	لنسبة 	ملحد%DN من 	الNخا�	L 	لعائلية.  %قد 
�D على wع Nلالجئني  بأ�ا قا	 Lو نصف عائالª L�قد�L نسبة 	لالجئني حتت خط 	لفقر < لبنا( بأكثر من ٦٠٪ (مركز >جيا7)، %قد
�D على تغي
 >ثا� بيتها. %ميكن Nية %قاNما L	
١٣٠ N%ال� 	مريكي < حاالL 	لطو	�e، %%	حدD من >صل عشر عائالL حتتفظ بتوف
لنصف 	لعائالL 	كل %جباL 	للحو� ثال� مر	L < 	السبوo %شر	� مالبس جديدD %ليست مستعملة. >ما < 	ال�N(، فإ( ªو ٣١٪ 
 ،(N	مريكي لعائلة مكونة من ٦ >فر< ��kN للسنة 	% ١٧٧٠ N%ال< �من �مل 	لعائالL < 	ملخيماL تقع حتت خط 	لفقر (١٢٥٠ Nينا
%مبعد7 >على < 	ملخيماL 	لشمالية (ªو ٣٦٪) %عائالL 	لالجئني من قطاo غزD (٤٥٪). %ال تستطيع حو	^ نصف عائالL 	لالجئني من 
شر	� مالبس جديدD (ªو ٥٢٪)، >% من >كل %جباL حلو� مبعد7 ثال� مر	L < 	ألسبوo (ªو ٧٧٪). ªو ٩٥٪ من عائالL 	لالجئني 
< 	ملخيماL ال توفر مدخر	N >  .(FAFO, 2002) L	خل 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨، فا( حو	^ ٤٢٪ من كل عائالL 	لفلسطينيني، 
%تشمل عائالL 	ملهجرين، تعيش حتت خط 	لفقر (ICBS, 2000)، %يعيش < 	لوقت نفسه >كثر من نصف عدN 	الطفا7 حتت خط 	لفقر 
  .(IMLW, 2000) ئيل	سر	لكلي < 	لسكا( 	 N	و ٢٠٪ من تعدª )لفلسطينيني يشكلو	( 	صل ٤٨١٠٠٠) بالرغم من 	(٢٥٠٠٠٠ من 
%< �اية 	لعا� ٢٠٠٠، قد� ªو ثلث عدN 	لسكا( 	لفلسطينيني < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ كمن يعيشو( حتت خط 	لفقر 
 L	ملساعد	ل9 تتلقى 	 Lلعائال	 Nثلثي عد .Lملخيما	 ��(UNSCO, 2001)، %قد فاقت هذ� 	ملعدالL < �يماL 	لالجئني منها خا

  .(IUED, 2001) ئة�	لد%لية هم من 	لالجئني، %ثالثة >�باo من 	لالجئني < 	ملخيماL تتلقى 	ملساعد	L 	لطا
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لمحة تا�يخية

العامل�ن في اسرائ�ل/فلسط�ن ١٩٤٨والذ�ن أصبحوا عاطل�ن 
المخ�مات.  في  المسّجل�ن  الالجئ�ن  من  كانوا  العمل  عن 
المخ�مات  في  الالجئ�ن  من  عددا  فإن  ذلك،  الى  باالضافة 
إضطروا الى تغ��ر أماكن عملهم بفعل الق�ود المفروضة على 
الحركة والسفر. ب�ن ٨٦٪-٩٥٪ من الالجئ�ن في المخ�مات 
في  حركتهم  في  مشاكل  الى  تعرضهم  الى  اشاروا  قد  كانوا 
العام ٢٠٠١ (IUED, 2001b). وقد تفاقمت معدالت البطالة 
المتواصلة  االغالقات  بسبب  العام ٢٠٠٢  فأكثر خالل  أكثر 
ومنع التجول، فوقعت مخ�مات شمال الضفة الغرب�ة المحتلة 
على سب�ل المثال تحت منع التجول العسكري أكثر من نصف 
سنة ٢٠٠٢ (UNHIC-OPT, 2002). وحتى كانون أول من 
العام ٢٠٠٢، فاقت معدالت البطالة في األراضي الفلسط�ن�ة 
في  ذلك  من  أعلى  ونسبة   ،٪٥٠ نسبة   ١٩٦٧ عام  المحتلة 

مخ�مات الالجئ�ن. 

العامل�ن  الالجئ�ن  دخــل  معدالت  انخفاض  إستمر  وقــد 
في  خاصة   ١٩٦٧ عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة  االراضــي  في 
الذ�ن  المخ�مات  في  الالجئ�ن  نسبة  قّدرت  وقد  المخ�مات. 
انخفضت معدالت دخلهم حتى نها�ة العام ٢٠٠١ بنحو ٥٤٪ 
 IUED,) المخ�مات  خارج  االشخاص  من   ٪٤٨ مع  مقارنة 
2001c).  كما ارتفعت عدد العائالت الفلسط�ن�ة بدون مع�ل 

االحتالل  قوات  ف�ها  تقوم  التي  والجرح  القتل  عمل�ات  بفعل 
االسرائ�ل�ة، خاصة في المخ�مات. ففي نها�ة الربع األول من 
العامل�ن  الفلسط�ن��ن  من   ٪٥٤ نحو  أضحى   ،٢٠٠٢ العام 
 ١٦٤٢) الفقر  خط  تحت  شهر�ة  أجورا  �تلقون  كانوا  الذ�ن 
ش�كل اسرائ�لي أو ما �عادل ٣٤٦ دوالر أمر�كي لعائلة واحدة 
 .(PCBS, April 2002) .(مكونة من صب��ن وأربعة أطفال
وكانت أعداد العائالت مع دخل تحت خط الفقر في المخ�مات 

أعلى بمرت�ن من خارجها.  

مناطق  وفق  الالجئ�ن  دخل  توز!ع   :٤,٣ رقم  ب�اني  رسم 
االقامة، ٢٠٠١ 

 IUED, Graduate Institute of Development Studies, 2001.  :�	ملصد
 Palestinian Public Perceptions on Their Living Conditions, the
 Role of International and Local Aid during the Second Intifada

    .((Report III

١ شيكل 	سر	ئيلي يسا%" ٠,٢٣ N%ال� >مريكي. 

 Lلالجئني < �يما	 	لعا� ٢٠٠١، >صبح ªو ٦٤٪ من  �اية   >
	ملحتلة  	لغربية  	لضفة   Lيما�  >  ٪٤٦ %ªو  	ملحتل   Dغز  oقطا
حتت خط 	لفقر (كما هو معر3 كدخل 	قل من ٢ N%ال� >مريكي 
	لعاملني سابقا  	لفلسطينيني  من  >كثر من ٩٠٪  %قد كا(  يوميا). 
< 	سر	ئيل %	لقابعني حاليا حتت خط 	لفقر ح� �اية عا� ٢٠٠١ 
كانو	 من 	لالجئني < 	ملخيماL (IUED, 2001c). %ح� �اية 
بنحو ٦٠٪،  	لفقر  	لسكا( حتت خط  نسبة   L�عا� ٢٠٠٢، قد
 Dغز oخاصة < قطا Lملخيما	 > Lمبا تشمل نسبا >على للعائال

 .(UNSCO, 2002)

خؤنطŠٍةـخؤ�ئָَדططְק
يعكس تدم
 بيوL 	لفلسطينيني خال7 فتر	L 	لÕ	o %	لتجريد من 
نتيجة   D�	ملهجو  %	 	ملتبقية   Lللبيو 	لثانو"”  %”	الحتال7  	مللكية 
مباشرD للفجو	L 	لو	ضحة < تطبيق 	حلل 	لشامل %	لد	ئم لالجئني 
%	لثابتة.   DNملفقو	 	مللكية  عن  	لتعويض  يشمل  مبا  	لفلسطينيني 
%باالضافة 	 	ستمر	�ية سيطرD هذ	 	ملناÓ على 	لظر%3 	لسكنية 
�ئيسا < �سم 	لظر3%  	�%N مل >خر{ تلعب	ة عوÖ )لالجئني، فإ
	لسكنية لالجئني كاال�Nحا� %عد� توف
 	لبنية 	لتحتية 	ملناسبة، %فقر 

	لظر%3 	لبيئية 	لصحية < مناطق 	لشتاL 	الساسية. 

%ت©� 	ملشاكل 	لسكنية بشكل >كثر %ضوحا < �يماL 	لالجئني، 
فقد بقيت 	ملخيماL 	لفلسطينية على نفس قطعة 	أل�· 	لثابتة 	ل9 
بنيت عليها تقريبا، < حني تضاعفت >عد	N 	لالجئني خال7 نفس 
 Nاdh > لالجئني	من  Nقد جنح عد% .L	بعة مر�	لفترD >كثر من >
مساكن بديلة خا�� نطاu 	ملخيماL بفعل توفر 	ملو	�N 	ملالية. 	ال 
مثل   	 يفتقر%(  %خا�جها   Lملخيما	 N	خل  	لالجئني  معظم   )<
 uنطا ��تلك 	ملو	�N 	ل9 متكنهم من 	ستئجا� 	% 	متال« بيوL خا
 Dتفاقم حد 	 }N< ملختلفة، %هو ما	 Lلشتا	حا� < مناطق Nال�	
%	ملتصاعد  	لد	خلي  للتوسع  نظر	   Lملخيما	  >  kلسكا	 	ال�Nحا� 
	ملخيم  مساحة  ضمن  	لالجئني   L	�حا %منو  نفسه  	ملخيم  N	خل 

	لثابتة. 
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

�ال�nحـاM �لسكـا3
 (Dحد	لو	لغرفة 	 > N	الفر	 Nهي عد%) لسكانية	لكثافة 	تصل نسبة 
	لو	حدD. 	[ تش
 	ملقاييس 	لد%لية  	لغرفة   > N	٢,٥-٣,٠ >فر 	
لال�Nحا� على >( ٣ >فر	N < 	لغرفة 	لو	حدD >% >كثر هو مؤشر على 
 Lملخيما	  > 	لفلسطينيني  	لالجئني   )< %يظهر  عموما.  	إل�Nحا� 
يو	جهو( خطر	 حقيقيا < 	ال�Nحا� 	لسكاk 	ملتفاقم N	خل 	ملخيم 
 
كب 	ملخيم   > Dحد	لو	 	لغرفة  N	خل   N	الفر	  Nعد  )	  ]	 	لو	حد، 
	ملضيفة  	لد7%   Lقبل حكوما 	ملرسومة من  تفتقر 	خلطط  < حني 
%ال  للمشكلة.  %جذ�ية  جدية  معاجلة   	 	ملختصة   Lلوكاال	%
 Lنت مع �يما�تعت© 	ملخيماL < لبنا( مكتظة (٢٨٪) 	[	 ما قو
	ال�N( (٣٤ ٪) %	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ (٣٩ ٪) 

  .(FAFO, 2000)

	لد%7 	ملضيفة
· < �يماL 	أل�N(، فإ( ªو ٤٦٪ من بيوL 	لالجئني حتو" 
٣ >فر	N >% >كثر < 	لغرفة 	لو	حدD، مقا�نة مع 	ملعد7 	لعا� 	لذ" 
 FAFO,)لالجئني	 
يصل 	 	لنصف خا�� 	ملخيماL %من غ

 .(1997; FAFO,2002

فلسطني/	سر	ئيل
 Lبيو من   ٪٤٠ من  >كثر  فإ(  	ملحتل،   Dغز  oقطا  > ·
مقا�نة   ،Dحد	لو	 	لغرفة   >  N	فر<  ٣ حتو"  	لالجئني   Lعائال
	ملحتلة (٣١٪)  	لغربية  	لضفة   Lلالجئني < �يما	  Lبيو مع 
%	ملعد7 	لوطU 	لعا� < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ 
	ملخيماL 	الكثر  	لالجئني <   Lعائال Lبيو (٢٨٪). %تعت© 
 > Nفر مقابل ٢,٤   ٢,٧) %	لقر{  	ملد(  مع  مقا�نة  	كتظاظا 

 .(FAFO, 2002) (Dحد	لو	لغرفة 	

لالجئ�ن  السكان�ة  الكثافة  معدل   :٤,٤ رقم  ب�اني  رسم 
والمهجر!ن* (عدد االفراد في الغرفة الواحدة)

	الحصائي  	لسنو"  	لكتا1   ،٢٠٠١ ،Uلفلسطي	 لالحصا�  	ملركز"  	جلها�  �ملصا��: 
 .٢ Nلعد	

FAFO, Institute for Applied Social Science, 2001. Growing 
Fast, The Palestinian Population in the West Bank and Gaza 
Strip; FAFO, Institute for Applied Social Science, 1997. Living 
Conditions Among Palestinian Refugees and Displaced in Jordan; 
Israel Central Bureau of Statistics, 2001. Statistical Abstract of 
Israel, No. 52; IUED, Graduate Institute of Development Studies, 
2001. Palestinian Public Perceptions on Their Living Conditions, 
the Role of International and Local Aid during the Second 
Intifada (Report III); CLS, Center for Lebanese Studies, 1995. 
Palestinians in Lebanon: Conference Report.

	لفلسطينيني < 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨،  * ال يوجد معطياL منفصلة عن 	ملهجرين 
	جلد	%7 	لو	�DN < 	ملصد� 	ستعملت عبا�D ”غ
 	ليهوN“ كما حدNִדا N	ئرD 	الحصا� 

	ملركزية 	السر	ئيلية للداللة على 	لفلسطينيني < 	سر	ئيل. 

%تشكل مساحة 	لبيت 	ملعدلة لالجئ 	لفلسطيU بني ٤٠ متر مربع 
 L	لوحد	 لبنا(   > 	لالجئني   Lبيو %تشمل  مربع.  متر   ١٠٨  	
	ملعدلة  	ملساحة  	ما  	لالجئني،   Lبيو بني  مساحة  	ألقل  	لسكنية 
فقد   ١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي   > 	لالجئني   Lلبيو
 تز	يدL < 	لتسعينياL، %من 	ملمكن 	( يعوN 	لسبب < [لك 	
	لسلطة   	 	ملدنية  	لشؤ%(  بفعل حتويل %نقل  	ملرvة  	لبنا�  شر%� 

	لوطنية 	لفلسطينية.  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

(1996ا�ردن  ) (2000	�ر��  )  
������/ ا	ا��

1948 (2001)
(����1995ن  ���ا���� ا��

(2001)
�ة �(2001���ع  )

ا�#"!�ن ا�#"!�ن �' ا�%&�%�ت

4,د ا��اد �' ا���� ا��ا3,ة(.-,ل ا�*)���  )

جدول رقم ٤,٧- معدل مساحة ب�وت الالجئ�ن في المخ�مات

معد* مساحة �لوحدB �لسكنية (متر مربع) �لسنة �لد�لة �ملضيفة
Gملخيما� V %لالجئو�

٨٨,٠ ١٩٩٨ )N�	أل
٤٠,٠ ١٩٩٥ لبنا(
٩٣,٣ ٢٠٠٠ 	لضفة 	لغربية

١٠٧,٩ ٢٠٠٠  Dغز oقطا

 PCBS, Palestinian Central Bureau of Statistics, 2000. Housing and Housing Conditions: Detailed Tabulations – Data; DPA, �ملصا��: 
 Department of Palestinian Affairs, 1998. Atlas of Palestinian Refugee Camps in Jordan; CLS, Center for Lebanese Studies, 1995. Palestinians

.in Lebanon: Conference Report

  .Dحد	لو	لنو%ية 	 Dلألسر N	لالجئني بني ٤,٨ – ٨,٠ >فر	معد7 حجم >سر  j%	يتر
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�أل�ضـا* �الجتمـاعية-�إلقتصا!يـة

”هذ	 	ملخيم، جباليا، = يتغ
 منذ >( %لدL، %عمر" 	آل( ٤٥ 
سنة، %>نا فترD طويلة < 	ملخيم، = يتغ
. بل على 	لعكس >صبح 
	سو>. 	( 	الكتظا¸ < 	ملخيم �هيب، %ميكنك >( جتد بيتا من 
٦٠ متر	 %فيه ªو ١٥ فرN	 يعيشو( فيه، %هذ	 يعU مترين لكل 
شخص، 	( هذ� كا�ثة غ
 عاNية. 	لتعليم غ
 �د"، بسبب 
 )< 	لسكاd ،kب  	لنمو  %%فق  	ملخيم.  %	لبطالة <  	ال�Nحا� 
يكو( هنالك منو < 	لتعليم، %لكن 	لعكس هو 	لصحيح، هنالك 

	Òفا·.“ 

عبد �ملعطي �خلالد�، جباليا، غزB (بتصر\). 
 �	�تا�يخ شفو".  	لفلسطينيو( ١٩٤٨-١٩٩٨،  	لالجئو(   ،ôv 7Nعا

	هللا: 	ملؤسسة 	لفلسطينية للتبا7N 	لثقا<، ١٩٩٩، £ ٨٣. 

جدول رقم ٤,٨- حجم عائالت الالجئ�ن والمهجر!ن * (عدد األفراد في األسرة)

 Dألسر	  >  N	ألفر	  Nعد)  Dألسر	 حجم 
(Dحد	لو	

	لسنة 	لد%لة 	ملضيفة

	لالجئو(
٦,٢ ١٩٩٦  )N�	أل
٥,٥ ٢٠٠٠ سو�يا
٦,٦ ٢٠٠١ 	لضفة 	لغربية
٧,٨ ٢٠٠١ Dغز oقطا
٤,٨ ٢٠٠٠ 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨

Lملخيما	لالجئو( < 	
٦,٨ ١٩٩٦ )N�	أل
٥,٥ ١٩٩٥ لبنا(
٨,٠ ٢٠٠١ Dغز oقطا

 FAFO, Institute for Applied Social Science, 1997. Living Conditions .٢ Nلعد	فلسطني،  Lحصائيا	٢٠٠١، ملخص  ،Uلفلسطي	ملركز" لالحصا� 	جلها� 	ملصا��: �
 Among Palestinian Refugees and Displaced in Jordan; Center for Lebanese Studies, 1995. Palestinians in Lebanon: Conference Report;
 FAFO, Institute for Applied Social Science, 2001. Growing Fast, The Palestinian Population in the West Bank and Gaza Strip; Israel Central
 Bureau of Statistics, 2001. Statistical Abstract of Israel, No. 52; IUED, Graduate Institute of Development Studies, 2001. Palestinian Public

.(Perceptions on Their Living Conditions, the Role of International and Local Aid during the Second Intifada (Report III

* ال يوجد معطياL منفصلة للمهجرين 	لفلسطينيني N	خل 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨، 	جلد	%7 	لو	�DN < 	ملصد� 	ستعملت 	جلد	%7 عبا�D "غ
 	ليهوN" كما حدNִדا N	ئرD 	الحصا� 	ملركزية 
	السر	ئيلية للداللة على 	لفلسطينيني < 	سر	ئيل. 

� 	ل9 Nملصا	% N� 	لنقص < 	ملو		 kلسكا	حا� Nإل�	سبب  Nيعو%
 Nلقيو	كذلك % ،Dجديد Lلالجئني >% بنا� بيو	 Lتكفل توسيع بيو
 DNلزيا	لعا^ < نسبة 	ملعد7 	ملضيفة، %	لد%7 	لبنا� < 	ملفر%ضة على 	
	لطبيعية لالجئني متو	فقة مع عد� 	لتوصل 	 تطبيق للحلو7 	لشاملة 
�D 	مللكية %	أل�	ضي Nمصا %	لد	ئمة لالجئني 	لفلسطينيني، hضافة 	

	لفلسطينية لالستخد	� 	ليهوN" < 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨ (>نظر 
%	ملنقولة).  	لثابتة  	مللكية  	لوطنية،   Lلتشريعا	 	لثالث،  	لفصل   	
%فيما يشكل 	لفلسطينيو( N	خل 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨ ªو ٢٠ 
٪ من �مل تعد	N 	لسكا( 	ال 	( ملكيتهم < 	ال�	ضي ال تتعد ٣ ٪ 

فقط %يشتق منها نسبة >قل طبعا لأل�	ضي 	ملخّصصة للبنا�.  
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اطار رقم ٤,٤- الظـروف السكن�ـة في مخ�مـات الالجئـ�ن

تعت© 	لظر%3 	لسكنية لالجئني 	لفلسطينيني < 	ملخيماL حرجة جد	 	[	 ما قو�نت ¹ا�� 	ملخيم، %بالرغم من [لك، فإ( 	لظر%3 	لسكنية 
جلز� من 	ملخيماL تظل >فضل حاال من عدN من جتمعاL 	لالجئني خا�� 	ملخيماL خاصة < �ا7 	لبنية 	لتحتية بفضل 	ملساعد	L 	لد%لية 

	إلنسانية N	خل 	ملخيم.  
�	ضي ¥د%DN %”غ
 قابلة للتوّسع”، فقد 	ختا�L حكوماL 	لد%7 	ملضيفة بعض < Lلالجئني >ساسا على مساحا	 Lقد >قيمت �يما%
	ملساحاL لبنا� 	ملخيماL عليها، %فيما كا( بعضها تابعا مللكية 	لد%لة، فا( 	لغالبية من مساحاL 	ال�	ضي 	ل9 خصصت للمخيماL قد مت 

	ستئجا�ها من قبل 	لد%7 	ملضيفة. 
%خال7 	خلمسة عقوN 	ملاضية، فإ( بيوL 	لالجئني قد حلت ¥ل 	خليم %بر	كياL 	لزنك %	ألشكا7 	ألخر{ من 	ملالجئ 	لطا�ئة، %من خال7 

	لطبيعة 	لقاسية للشتاL 	لفلسطيU، فقد مت بنا� معظم 	لبيوL < �يماL 	لالجئني بطريقة غ
 منتظمة. 

رسم ب�اني رقم ٤,٥- المخ�مات، سكان المخ�مات، الخ�م والمالجئ (١٩٥٠-١٩٦٠)

%بسبب فقر 	خليا�	L 	ملتاحة >ما� 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لّتوسع 	ألفقي N	خل 
 .Lلثمانينيا	% Lلسبعينيا	 > "Nلعمو	لبنا� 	 	ملخيماL، فقد بد> 	لالجئو( < 
N	خل  	لبنا�  	ملضيفة  	لد7%   Lحكوما حّرمت  	ملضيفة،  	لد7%  بعض   >%
	ملثا7،  سبيل  على  لبنا(،  ففي  عليه،   Nلقيو	 من  	ملزيد  فرضت   %	  Lملخيما	
 ،Dجلديد	 Lملخيما	نشا� h %	 ،لقائمة	 Lملخيما	للبنانية توّسع 	حلكومة 	حّرمت 
%hعاh DNعما� 	ملخيماL 	ملدّمرD تل 	لزعتر %جسر 	لباشا، %	لنبطية. %< 	أل�	ضي 
	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧، منعت 	لسلطاL 	السر	ئيلية 	لالجئني غالبا من 
	لوطنية  	لسلطة  	قامة  >منية” حلني   L	�“العتبا 	لطو	بق   DNمتعد  Lلبنايا	 بنا� 

 .Lلتسعينيا	سط 	لفلسطينية < >%	
�ملصا��: %كالة 	لغو� 	لد%لية، 	لتقرير 	لسنو"، ٣٠ حزير	( ١٩٦١. 

جدول رقم ٤,٩- كثافة السكان في مخ�مات الالجئ�ن الفلسط�ن��ن

كثافة �ملخيماG (�فر��/كم مربع) مساحة �يماG �لالجئني (كم مربع) * �لد�لة �ملضيفة
٥١,٠٠٠ ٥,٦٩١ ** )N�	ال

١٩٠,٠٠٠ ١,١٣٤ لبنا(
٥٩,٠٠٠ ٣,٦١٧ سو�يا **
٢٦,٠٠٠ ٦,٣٩٩ 	لضفة 	لغربية
٣٤,٠٠٠ ١٣,٥٧٠ Dغز oقطا

 UNRWA، Palestinian Geographic Center, PALGRIC, Integrated Geographical System Base Project لفلسطينيني	لالجئني 	كالة غو� %تشغيل % :�Nملصا	
 No. 2, 1996. Survey of the Palestinian Populated areas in Palestine; al-Urdun al-Jadid Research Center, 2001. Non-Governmental
Organizations in Palestinian Refugee Camps in Jordan; Ajial Center, The Statistics and Documentation Office, 2001. Palestinian Non-

 .Government Organizations in Lebanon

 * من 	ملمكن 	( ال تعكس معطياL مساحاL �يماL 	لالجئني < بعض 	لد%7 	ملضيفة 	ملساحاL 	حلقيقية، فال يوجد < 	لكث
 من 	حلاالL حد%N %	ضحة للمخيماL خاصة 
< 	ملناطق 	ملدنية. 

** تشمل معطياL مساحاL 	ملخيماL >يضا 	ملخيماL “غ
 	ملعتر3 ֲדا” من قبل %كالة غو� %تشغيل 	لالجئني. 

لقد >N{ 	لتوسع 	لد	خلي %	ملتصاعد ضمن حد%N �يماL 	لالجئني 	 خنق 	ملساحاL 	لعامة %	ملناطق 	خلضر	� N	خل 	ملخيماL، 	[ تقل 
هذ� 	ملناطق < �يماL 	لالجئني < 	ال�N( على سبيل 	ملثا7 عن ١٠٪ من �مل 	ملساحة 	لكلية للمخيماL (FAFO, 1997). فيما يصل 

   .Lملخيما	 ��معدHا ضمن حد%N �يماL قطاo غزD 	ملحتل 	 ٢٦٪ من �مل 	ملساحة 	لكلية مقا�نة %معد7 ٤٣٪ خا
 %تبÍ بيوL 	لالجئني 	لفلسطينيني بشكل عا� من 	إل�نت، 	[ تصل نسبة مثل هذ� 	لبيوL < 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ 	
ªو ٧٠٪ من �مل بيوL 	ملخيماL (PCBS, 2001)، %< لبنا(، تصل 	 ªو ٩٠٪ (CBSNR). %توفر 	لبيوL 	ملبنية من 	ال�نت }اية 
 	لصعوباL 	ملشتقة من 	 )N�ضئيلة من حر	�D 	لصيف %بر%DN 	لشتا�، %خطر 	ملر·. %قد >شا�L مثال ªو ثلثي عائالL 	لالجئني < 	أل
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 	لصعوباL < }اية 	لبيوL < 	لشتا� (FAFO, 2002). %يعاk 	لالجئو( < 	 L�بنية 	ملساكن < مو	جهة حر	�D 	لصيف، %ªو ٥٥٪ >شا
 .(FAFO, 2000) جوهرية 
�يماL لبنا( من مشاكل مشاֲדة. 	ال 	( 	الختالفاL بني 	لالجئني %غ
 	لالجئني < هذ	 	لسياu تبد% غ

خال7 	خلمسة عقوN 	ملاضية شكلت بيوL 	لالجئني < 	أل�N( %لبنا( %	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ بشكل خا£ هدفا سهال 
للضرباL 	لعسكرية 	ملباشرD. %قد NّمرL 	لقو	L 	السر	ئيلية 	لعسكرية < 	لضفة 	لغربية خال7 حر1 عا� ١٩٦٧ بعض �يماL 	لالجئني 
على جانË �ر 	أل�N(، %تشمل �يماL 	لنويعمة < منطقة >�vا %�يم 	لكر	مة من 	جلانب 	أل�kN للنهر، باالضافة 	 	( معظم 	لالجئني < 
�يم عني 	لسلطا( %عقبة ج© < منطقة >�vا قد هجر%	 	 	ال�N( < 	لفترD نفسها. %قد NّمرL قو	L 	الحتال7 	السر	ئيلية < لبنا( �يم 
	لنبطية < 	جلنو1 < 	لعا� ١٩٧٤. %قد هجر 	لالجئو( 	 منطقة عني 	حللوD %�يماL 	لالجئني < منطقة ب
%L. %بعد سنتني من هذ	 
	لتا�يخ، قامت 	لكتائب 	للبنانية بتدم
 كلي ملخيمي تل 	لزعتر %جسر 	لباشا < شرقي ب
%L، هجر 	لالجئو( من 	ملخيمني < 	عقا1 [لك 

 �يم عني 	حللوD %�يماL ب
%L 	الخر{. 	

جدول رقم ٤,١٠- المخ�مات المدمرة في لبنان

Zسنة �لتدم �لسكا% �ملساحة (متر مربع) �ملخيم
١٩٧٤ ٦,٥٠٠ ١٠٣,٤٥٥ 	لنبطية (جنو1)*
١٩٧٥ ٥,٥٠٠ ٨٣,٥٧٦ *(L%
ضبية (ب
١٩٧٥ ١,٢٥٠ 	ملسلخ (ب
%L 	لشرقية)**
١٩٧٦ ٣,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠ *(L%
جسر 	لباشا (ب
١٩٧٦ ١٥,١٠٠ ٥٦,٦٤٦ *(L%
	لدكو	نة (ب
١٩٧٦ ٤,٥٠٠ بر� }وN (ب
%L 	لشرقية)**
١٩٧٦ ١,٤٥٠ 	لنبعة (ب
%L 	لشرقية) **
١٩٨٢ ٤,٥٠٠ ٥٤,٠٤٠ 	ملية %مية (صيد	)*
١٩٨٥ ٣,٦٠٠ حر° شاتيال (ب
%L 	لغربية)**
١٩٨٥ ١,٤٥٠ شاتيال-	حلي 	لغر² (ب
%L 	لغربية)**
١٩٨٥ ٣,٢٥٠ 	لد	عوu (ب
%L 	لغربية)**
١٩٨٦ ٨٢ ***(�	لشو	ك
 (صو
١٩٨٦ ٧٥ ***(��	s 	لعني (صو

�ملصا��- حسني على شعبا(، 	ملخيماL 	لفلسطينية < لبنا(، من 	لضيافة 	 	لتمييز. 	لقدs: باسيا، ٢٠٠٢. 
* 	ملخيماL 	لر�ية (%كالة 	لغو� 	لد%لية). بعض 	ملهجرين من �يم ضبية 	لذين بقو	 < لبنا( كانو	 قد عاN%	 فيما بعد 	 	ملخيم < 	%	سط 	لتسعينياL، 	ال 	( معظم 	لبيوL 	لقائمة 
< 	ملخيم كانت قد سكنت من قبل مهجرين %الجئني Xخرين (لبنانيني %فلسطينيني). %بعد عا� ١٩٨٢ %جد بعض 	لالجئني 	لفلسطينيني (خاصة من 	ملناطق 	ألخر{) ملجأهم 

< �يم 	ملية %مية. 
��ية.  
** �يماL غ
*** �يماL هامشية. 

< سنو	L 	لسبعينياL %	لثمانينياL، قامت 	لقو	L 	السر	ئيلية بتدم
 ªو ١٠٠٠٠ بيت من بيوL 	لالجئني < �يماL قطاo غزD 	ملحتل، 
مت مبوجبها ִדج
 ªو ٦٢٠٠٠ الجئ (UNRWA). %قد جا�L }الL 	لتدم
 %	سعة 	لنطاu لبيوL 	لالجئني مرD >خر{ حتت غطا� 
	العتبا�	L 	ألمنية 	ملعهوDN، %هدفت 	 “تقليص” 	ملخيماL 	لضخمة لالجئني < قطاo غزD 	ملحتل، %”تسهيل” hعاDN 	لتوطني 	لقسر" 
 kاÖ > لالجئني	 Lو ٥٧٪ من بيوª )< Lلثمانينا	خال7  (UNRWA) لفلسطينيني	لالجئني 	كالة غو� %تشغيل % L�لالجئني. %قد قّد
�يماL منطقة ب
%L صيد	 %صو� < لبنا( قد NّمرL بالكامل، باالضافة 	 ªو ٣٦٪ قد تضر�L بشكل جزئي. 	ما 	لضر� 	ملباشر فقد 
 L	لقو	%7 ٢٠٠٢، قامت 	ملناطق. %بني تشرين ٢٠٠٠ %كانو( 	 �نا7 من ٧٣٥٠٠ الجئ 	% ªو ٩٠٪ من سكا( 	ملخيماL < هذ
	السر	ئيلية بتدم
 ªو ٦٥٠ بيت فلسطيU < قطاo غزD 	ملحتل تضر� من خالHا ªو ٥٠٠٠ فلسطيU، 	كثر من ثالثة 	�باعهم مسّجلني 
لد{ %كالة غو� %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني  (UNRWA). %خال7 شهو� عدD من عمر 	النتفاضة 	لثانية فقد >شا� ªو ١٧٪ من 
	لالجئني %غ
 	لالجئني 	 حصو7 >ضر	� < ملكية 	لعائالL (IUED, 2001).  < 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة، فقد >LN 	لعملياL 	لعسكرية 
	السر	ئيلية 	 تضر� >كثر من ١٠٠٠ بيت < 	لعا� ٢٠٠٢ لوحد�. < �يم جنني، ªو ٤٠٠ عائلة >ضحت بال مأ%{ بعد نيسا( ٢٠٠٢ 

%	حلصا� %	Hجو� على 	ملخيم. 



٩٤

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

�لبنيـة �لتحتيـة  
	لرئيسة بشبكة   Lلشتا	لالجئني تقريبا < مناطق 	سر 	ترتبط كل 

	لكهربا�.

بشبكة  المرتبطة  الالجئ�ن  أســر   -٤,٦ رقــم  ب�اني  رســم 
الكهرباء

	لسنو"،  	لكتا1 	الحصائي   ،٢٠٠١ ،Uلفلسطي	 	ملركز" لالحصا�  �: 	جلها� Nملصا	
 DPA, Department of Palestinian Affairs, 1998. Atlas of  .٢  Nلعد	
 Palestinian Refugee Camps in Jordan; FAFO, Institute for Applied
 Social Science, 2001. Growing Fast, The Palestinian Population

.in the West Bank and Gaza Strip

 Lلفلسطينيني بشبكا	لالجئني 	يرتبط بني ٧٠ ٪ - ٩٩ ٪ من >سر %
 .�	مليا

رسم ب�اني رقم ٤,٧- أسر الالجئ�ن المرتبطة بشبكة الم�اه

�ملصا��: 	جلها� 	ملركز" لالحصا� 	لفلسطيU، ٢٠٠١، 	لكتا1 	الحصائي 	لسنو"، 
 FAFO, Institute for Applied Social Science, 1997. Living ٢؛ Nلعد	
 Conditions Among Palestinian Refugees and Displaced in

Jordan

%يرتبط ªو ٦٠ ٪ - ٩٣ ٪ من 	لالجئني < مناطق 	لشتاL 	لرئيسة 
بشبكة �ا�"، %نسبة >قل من 	لالجئني < 	ملخيماL ترتبط بشبكة 

�ا�" عامة. 

بشبكة  المرتبطة  الالجئ�ن  أســر   -٤,٨ رقــم  ب�اني  رســم 
المجاري العامة 

	لسنو"  	الحصائي  	لكتا1   ،٢٠٠١ ،Uلفلسطي	 لالحصا�  	ملركز"  	جلها�  �ملصا��: 
 No. 2; FAFO, UNRWA؛  	لفلسطينيني  	لالجئني  	لعدN ٢. %كالة غو� %تشغيل 
 Institute for Applied Social Science, 2001. Growing Fast, The

.Palestinian Population in the West Bank and Gaza Strip

%متلك معظم >سر 	لالجئني 	ملر	حيض N	خل بيوִדا،  بالرغم من >( 
 .Lملخيما	لالجئني < 	قل لد{ >سر < Lملعدال	 �مثل هذ

المراح�ض  الــالجــئــ�ــن،  ــر  أس  -٤,٩ ــم  رق ب�اني  ــم  رس
والحمامات 

�ملصا��: 	جلها� 	ملركز" لالحصا� 	لفلسطيU، ٢٠٠١، 	لكتا1 	الحصائي 	لسنو"، 
 FAFO, Institute for Applied Social Science, 1997. Living ٢؛ Nلعد	
 Conditions Among Palestinian Refugees and Displaced in
 Jordan; FAFO, 2002. On the Margins: Migration and Living
 Conditions in Palestinian Refugee Camps in Jordan; Palestinian
 Central Bureau of Statistics. Housing and Housing Conditions:

 :Detailed Tabulations – Data

�لظـر�\ �لبيئيـة 
يو	جه 	لالجئو( 	لفلسطينيو( < 	ملخيماL بشكل عا� مشاكل بيئية 
>كثر من 	لالجئني < خا�� 	ملخيماL، %تشمل مشاكل عد� wع 
 Nجو%  > %	لنقص  	Hو	ئي،  	لتلو�  	لضجة،  	ملتر	كمة،   Lلنفايا	

مناطق عامة Xمنة لالطفا7. 
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%تسبب 	لضجة 	لعالية < 	ملخيماL 	لكث
 من 	ملشاكل لالجئني. 

	لضجة   	  )N�	أل  Lيما�  > 	لالجئني  �بع  ªو   �>شا · فقد 
 	  "Nتؤ% يوميا  تزعجهم  %	ل9   Lملخيما	 N	خل   > 	لعالية 

 .(FAFO, 2002) يةNثة عاNفهم ¥ا > Lصعوبا
-٣٠ لنحو  لبنا(   Lيما�  > مشاكل  	لعالية  	لضجة  · تسبب 

  .(FAFO, 2000) Lملخيما	٤٠٪ من سكا( 

 Lلشتا	  Lيما�  > >يضا  	لالجئني   Nعد نصف  ªو  يشكو  فيما 
 .��	لرئيسة من تر	كم 	لنفاياL < 	خلا

%	ضحا  hستيا�   )N�	أل  Lيما�  > 	لالجئو(  >ظهر  · فقد 
لتجمع 	لنفاياL < 	لشو	�o %	ملناطق 	لعامة (ªو ٦٠٪) مقا�نة 
مشكلة  %تعلو   .Lملخيما	  ��خا  > 	لالجئني  من   ٪٤٠ مع 
(ªو ٣٠٪)   Lملخيما	  ��	لالجئني خا لد{   Lلنفايا	 تر	كم 
 (٪١٠ من  (>قل   Lملخيما	 N	خل  	لالجئني  لد{  منها  >على 

  .(FAFO, 1997)

%	لقر%ية  	ملدنية   Lلتجمعا	 	لالجئني <  من  · >عرª 1و ٥٠٪ 
< لبنا( عن عد� �ضاهم من تر	كم 	لنفاياL مقا�نة مع >قل من 
٤٠٪ من 	لالجئني < N	خل 	ملخيماL. %فيما يو	جه ªو ١٥٪ 
من الجئي 	ملخيماL مشاكل معينة نتيجة تر	كم 	لنفاياL، فإ( 
نسبة 	لالجئني خا�� 	ملخيماL (< 	لتجمعاL 	ملدنية %	لقر%ية) 
 FAFO,)  ªو ٦٠٪ 	 تصل  	ملشكلة  نفس  يو	جهو(  	لذين 

 .(2000

 Lملخيما	لالجئني < 	 N	و ثلث تعدª 1لك، فقد >عر] باالضافة 	
>من  من  %قلقهم  	ستيائهم  عن  	لرئيسة   Lلشتا	 مناطق  معظم   >

%سالمة 	الطفاN 7	خل حد%N 	ملخيم.

· < 	أل�N(، فقد >بد{ ªو ٣٣٪ من 	لالجئني 	لفلسطينيني < 
	ملخيماL قلقهم من سالمة 	ألطفا7 %}ايتهم %ªو ٢١٪ عن 

 .(FAFO, 2002) Lملخيما	 > �قلقهم من حركة 	ملر%
 > 	لالجئني  من   ٪٣٠ من  >كثر  >عر1  فقد  لبنا(،   > ·
 Lملخيما	 N	خل  	الطفا7  سالمة  على  قلقهم  عن   Lملخيما	

 .(FAFO, 2000)
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	لوضع  فإ(   ،١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي   > ·
يبد% >كثر خطو�D %حرجا، h[ >عر1 >كثر من ٨٨٪ من >سر 
	لالجئني عن hستيائهم %قلقهم من نقص 	ملناطق 	خلاصة %	آلمنة 

  .(FAFO, 1994) Lملخيما	خل 	N 7لألطفا

٢٠٠١-٢٠٠٢ Mلعا� V Gلتطو���
المذكورة، لم �طرأ تقدم ملحوظ على الظروف  الفترة  خالل 
الغوث  وكالة  معط�ات  وفق  الفلسط�ن��ن.  لالجئ�ن  السكن�ة 
الدول�ة، فإن نحو ٥٤٠٠٠ الجئ مسجل في سّجالتها ال �زال 
من  األدنى  والحد  تتالئم  ال  والتي  سكن�ة  ظروف  في  �ع�ش 
المقا��س المتعارف عل�ها من ح�ث البناء السل�م، والصحي، 
والذي ال تتالئم ف�ه مساحة المسكن وحجم االسرة. وقد قّدرت 
أن   (UNRWA) الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  وتشغ�ل  غوث  وكالة 
تكلفة التصل�حات وإعادة إعمار ٢٥٠٩ مسكن لالجئ�ن �بلغ 
نحو ١٢ مل�ون دوالر أمر�كي، وتعتبر هذه المساكن بحاجة 

الى تصل�حات فور�ة. 

الظروف  تدني  الى  البناء  على  المفروضة  الق�ود  أدت  وقد 
اللبنان�ة  الحكومة  سّنت  وقد  الفلسط�ن��ن.  لالجئ�ن  السكن�ة 
السكن�ة  االحتماالت  �قّ�د  جد�دا  تشر�عا   ٢٠٠٢ العام  خالل 

مواد  إدخال  منعها  اللبنان�ة  السلطات  واصلت  كما  لالجئ�ن. 
البناء الى مخ�مات صور. في االردن، فإن نحو ٥٠٠ عائلة 
في مخ�مات الالجئ�ن تع�ش في ظروف سكن�ة صعبة، وتبني 
والزنك،  "األسبست"  مثل  مقبولة  غ�ر  بناء  مواد  من  ب�وتها 
أو  للشرب  م�اه صالحة  أناب�ب  تملك  ونحو ٨٠٠٠ عائلة ال 
مرتبطة بشبكة مجاري أو كالهما، ونحو ٩٠٠٠ تعاني من 
إزدحام في السكن. وفي المجمل، فإن نحو ١٤٢٠٠٠ الجئا قد 

 .(FAFO, 2002) تضّرر بفعل هذه الظروف

شهدت  فقد   ،١٩٦٧ عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة  األراضي  في 
لالجئ�ن  السكن�ة  الــظــروف  صع�د  على  تراجعا  الفترة 
االسرائ�ل�ة  الهجومات  بفعل  وذلك  الفلسط�ن��ن  والمهجر�ن 
 ،٢٠٠١ العام  من  األولــى  أشهر  الستة  وخالل  العسكر�ة. 
في  الالجئ�ن  مخ�مات  في  الملك�ة  تضرر  نسبة  تضاعفت 
الضفة الغرب�ة المحتلة الى نحو ٢٧٪ مقارنة مع الثالثة أشهر 
األخ�رة من العام ٢٠٠٠ (IUED, 2001b).   كما ارتفع حجم 
الضرر لمحالت ومتاجر الالجئ�ن في المخ�مات من ٣٤ الى 
٥٨٪ في قطاع غزة المحتل، ومن ٣٧ الى ٥٥٪ في الضفة 
الالجئ�ن  ب�وت  تضرر  نسبة  تشابهت  كما  المحتلة.  الغرب�ة 
في المخ�مات خالل االشهر األولى من عام ٢٠٠٢ ونصف 
الضرر التراكمي الناتج عن الهجومات االسرائ�ل�ة العسكر�ة 

منذ انطالقة االنتفاضة الفلسط�ن�ة الثان�ة في أ�لول ٢٠٠٠. 

جدول رقم ٤,١١- االضرار في الملك�ة وفق منطقة االقامة في االنتفاضة الثان�ة (حتى كانون اول ٢٠٠١)

�الضر�� �ملسجلة (٪) منطقة �القامة

بد�% Tضر��  Tضر�� 
Tخر�

�الضر�� 
Bملتعد��

قلع �شجا� 
�لبساتني

 Zتدم
Bالجهز�

 Zتدم
Gلسيا���

Gلبيو� Zتدم

٥١,٠ ١,٠ ٥,٠ ٢٤,٠ ٣,٠ ١١,٠ ٦,٠ 	لضفة 	لغربية
١٣,٠ ١٥,٠ ١٨,٠ ١٤,٠ ١٧,٠ ٢٣,٠ �يماL 	لضفة 	لغربية
٤١,٠ ٤,٠ ٣٧,٠ ٥,٠ ٢,٠ ١١,٠ Dغز oقطا
٣٤,٠ ٢,٠ ١٢,٠ ١٩,٠ ٦,٠ ٥,٠ ٢٢,٠ Dغز oقطا Lيما�
٤٣,٠ ١,٠ ٧,٠ ٢٤,٠ ٥,٠ ٩,٠ ١١,٠ oملجمو	

 IUED, Graduate Institute of Development Studies, 2001. Palestinian Public Perceptions on Their Living Conditions, the Role of :ملصا���
.(International and Local Aid during the Second Intifada (Report III

 (UNRWA) لد%لية	لغو� 	كالة % L�خال7 	لعا� ٢٠٠٢، قّد
بأ( 	لقو	L 	لعسكرية 	السر	ئيلية قامت ֲדد� ªو ٣٨ بيتا باملعد7 
كل شهر < قطاo غزD 	ملحتل %	حلاu 	لضر� بنحو ٤٥ بيت >خر. 
	لضفة   > 	ملهّدمة   Lلبيو	  N	عد< �تفعت h  ،٢٠٠٢ حزير	(  %ح� 
 (٢٠٠٣ 	لد%لية،  	لغو�  (%كالة  ملحوظة   D�بصو 	ملحتلة  	لغربية 

خاصة < �يم جنني لالجئني، حيث >ضحت ªو ٤٠٠ عائلة بال 
 Lلالجئو( < �يما	  àئيلي. %قد عا	السر	( 	لعد%	 نتيجة  مأ%{ 
	لضفة 	لغربية عموما من 	نقطاo 	لكهربا� %	مليا� خال7 عملية 	لغز% 

 .(IUED, ٢٠٠٢) نيسا( ٢٠٠٢-�	]X > ئيلي	السر	
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�أل�ضـا* �الجتمـاعية-�إلقتصا!يـة

	Hجو�  نتيجة  	لفلسطينية   Lبالبيو 	لالحق   �	لضر  	 باالضافة 
	السر	ئيلي 	لعسكر"، فقد تعاقبت سياسة هد� 	لبيوL < 	أل�	ضي 
 ١٩٤٨ 	سر	ئيل/فلسطني  %N	خل   ١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية 
(غيا1 	لترخيص 	لقانوk 	لال�� %	لذ" من 	لصعب 	[	 = يكن من 
 Lلسلطا	قامت  ،D�	ملستحا7 	حلصو7 عليها). خال7 	لفترD 	ملذكو
	لفلسطينية  	أل�	ضي   > Uفلسطي بيت  ֲדد� ªو ١٢٢  	إلسر	ئيلية 
 Dيبية، تضاعفا بأكثر من ١٤ مرNتأ Lملحتلة عا� ١٩٦٧ كعقوبا	
عنه من 	لسنة 	ملاضية (Btselem). %قد مت هد� ٣٥ بيت hضا< < 
�ية"،  %Ïريب 	N	 �	لضفة 	لغربية مبا فيها 	لقدs 	لشرقية كـ ">مو
باالضافة  للسكن  صاحلة   
غ  Lبيو  	 %حتويلها  بيت   ٤١ ªو 
 .(Btselem)  ٢٠٠١ 	لعا�  خال7  �نك  خيمة/بر	كية   ١٩  	
 حزير	( ٢٠٠٢، مت هد� ٣٣ بيتا فلسطينيا < 	 kمنذ كانو( ثا%
	لقدs  	لشرقية، %هو 	لعدN 	ملضاعف لعدN 	لبيوL 	ملهد%مة 	لكلي 
< عا� ٢٠٠١ N >% .(LAW)	خل 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨، فقد 
هدمت 	لسلطاL 	السر	ئيلية، 	لبيوL < كل من 	لرملة، 	لبعنة، Nير 
	حلانو(، Nير 	السد، 	حلصينية، �د 	لكر%�، عر1 	خلو	لد، جسر 
	لز�قا، 	لقبسي 	عبلني، 	للد %غ
ها من 	لقر{ %	ملد( 	لفلسطينية. 
بني نيسا( 	 حزير	( ٢٠٠٢، هدمت 	لسلطاL 	السر	ئيلية >كثر 
من ١٠٠ بيت، مبا يشمل عدN من 	لبيوL < 	ملد( 	ملختلطة 	لرملة 

%	للد، %قر{ �د 	لكر%� < 	جلليل، %>عد	N	 من 	لقر{ غ
 	ملعتر3 
ֲדا 	لعر	قيب %ب
 حدu < 	لنقب. 

خؤسهالָדطططآل
	لالجئني   Dحيا  > 	Hامة  	الجتماعية  	لركائز  >حد  	لتعليم  يعت© 
بشكل عا�، h[ يقد� 	لتعليم >حد 	هم 	لفر£ لالجئني < hعاDN بنا� 
هويتهم 	إلجتماعية 	خلاصة باالسرD 	لالجئة، %توف
 >مل ¯ياD >فضل 
نفسه،  	لوقت   >% %حتدياִדا.  	لقاسية   Lلشتا	 طبيعة  مو	جهة   >
تظل 	لعالقة ما بني 	لتعليم %	لتقد� 	الجتماعي-	القتصاN" ضعيفة 
%هّشة، %[لك بفعل 	لفر£ 	ملحد%DN 	ملتاحة لترwة ¥ّصالL 	لعلم 
wلة  %تؤثر  	لرئيسة.   Lلشتا	 مناطق  معظم   > مالئمة  لوظائف 
كعد�  	لفلسطينيني،  لالجئني  	لتعليم   Lمستويا على  	لعو	مل  من 
 ،D
	الستقال7 	لسياسي < 	لد%7 	ملضيفة، %	لظر%3 	لسكنية 	لفق
 Lلعائال	 %Nعم  	لتعليم،   Lاال�  > 	لكافية   
غ 	لد%لية   Dملساعد	

%hستعد	Nها.  

جدول رقم ٤,١٢- الضرر المادي والمؤسساتي، مخ�م جن�ن لالجئ�ن ومخ�مات أخرى، آذار-ن�سان ٢٠٠٢.

�لضر� �ملقد� (��ال� Tمريكي) �لبنية �لتحتية
٢,١٠٧,٦٩٠ uلطر	
١,١٩٠,٠٠٠ "�	مليا� %	ملجا

٧٢٠,٧٣٣ 	لكهربا�
�ملبا3 �لعامة

١٠٠,٠٠٠ 	لصحة
٧٥,٠٠٠ 	لتعليم
٨٠,٠٠٠ 	لبلدية/	حلكومية

�لقطا? �خلا�
١,٤٥٩,٠٧٩ D�	لتجا

٣٣,٧٦٤,٠٠٠ 	لبيوL 	ملدنية
Gسيا��

٣٢٠,٠٠٠ خا£
٣٩,٣٨٦,٥٠٢ oمو�

�يماT Gخر�
٤,٦٦٨,٠٠٠ oملجمو	

 .(Donor Support Group (May 2002 :ملصد��

>ضر	� 	لقطاo 	خلا£ غ
 مثبتة. تقدير	L 	ألضر	� معتمدD على تبديل 	لكلفة %	ل9 حتدN بشمل 	ملو	N %	ألجهزD %قوD 	لعمل %تكلفتها %	لسقف 	لتجا�"، 	�	لة 	لركا� %	حلطا�، %تز%يد 
	لتجهيز	L 	ملؤقتة للخدماL 	الساسية.  



٩٨

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

بني  عموما  عالية  	ملد�سية  للصفو3  	لتسجيل   Lمعدال %تعت© 
	ملرحلة   > باHبو�  تبد>  %لكنها  	لفلسطينيني  	لالجئني  >%سا� 
	لثانوية بسبب 	لفقر، 	لتسر1، %�%	� 	النا� %	لقيوN 	الجتماعية 
 >( 	لتحصيالL 	لعلمية لد{ 	 Lملعطيا	 
	ملفر%ضة عليهن. %تش
	لذين  	لطال1  لد{  خاصة  نسبيا،  عالية  	لفلسطينيني  	لالجئني 
 > Lستمر	ل9 	لالجئني %	كالة غو� %تشغيل % s�يتعلمو( < مد	
	حتو	� قطاo كب
 من 	لطال1 	لفلسطينيني < مد	�سها. %بالرغم 
من تقلص 	لفجو	L بني 	لتحصيالL 	لعلمية للذكو� %	النا� 	ال 
	( 	لفو	�u ال تز	7 قائمة. باالضافة 	 [لك، فقد Òhفضت نسبة 

	المية بشكل عا� بني 	%سا� 	لالجئني خال7 	خلمسة عقوN من عمر 
 .Uلفلسطي	للجو� 	

�لتسجيــل  
	البتد	ئية  للمر	حل  عالية  تسجيل   Lمبعّدال 	لالجئني  >طفا7  يتميز 
يوجد  %ال   ،٪  ٩٩ من  تدنو   ]	 	لرئيسة،   Lلشتا	 مناطق  كل   >
hختالفاL جوهرية بني 	لذكو� %	النا�، 	ال >( معّدالL 	لتسجيل 

تبد> باHبو� الحقا < 	ملرحلة 	لثانوية. 

جدول رقم ٤,١٣ - معدالت التسج�ل للمراحل المدرس�ة المختلفة للطالب الالجئ�ن. 

معدالG �لتسجيل �فق �العما� (٪) �لسنة �لد�لة �ملضيفة
١٧-١٥ ١٤-١٠ ٩-٧

٦٩,٧ ٩٣,٤ ٩٩,٧ ٢٠٠٢ )N�	ال
- ٩٣,٣ ٩٧,٥ ٢٠٠١ لبنا(

٨٢,٨ ٩١,٦ ٩٩,٨ ١٩٩٨ سو�يا
�لذكو�

٦٦,٧ ٩٣,٠ ٩٩,٧ ٢٠٠٢ (Lيما�) )N�	أل
٩٣,٩ ٩٣,٩ ٩٦,٥ ٢٠٠١ لبنا(
٨٩,٤ ٨٩,٤ ٩٩,٧ ١٩٩٨ سو�يا

�النا�
٧٢,٧ ٩٤,٠ ٩٩,٧ ٢٠٠٢ (Lيما�) )N�	أل

- ٩٣,٣ ٩٨,٦ ٢٠٠١ لبنا( *
٨٦,٦ ٩٣,٨ ١٠٠,٠ ١٩٩٨ سو�يا

�ملصا��: 	جلها� 	ملركز" لالحصا� 	لفلسطيU، ٢٠٠١، 	لكتا1 	الحصائي 	لسنو"، 	لعدN ٢؛ 
FAFO, 2002. On the Margins: Migration and Living Conditions Among Palestinian Refugees in Camps in Jordan;

* 	عد	N 	لالجئني < لبنا( هي العما� ١٠-١٢ عاما. 

من  للعديد  نتاجا  	لثانوية  	ملرحلة   > 	لتسجيل   Lمعدال %ִדبط 
تعت©  %فيما  	لد�	سة.  %	لفشل <  %	لتسر1  	لفقر،  >¶ها  	السبا1 
 (UNRWA) 	لد%لية  	لغو�  	لتسجيل < مد	�s %كالة   Lمعدال
 s�مد	  > 	يضا  تنخفض  	�ا  	ال  	لثانوية،  للمرحلة  هبوطا  	ألقل 
	لوكالة < كل من لبنا( %سو�يا بصو�D حاDN. %بشكل عا�، فإ( 
عند  منها  >على  تسر1   Lمعدال تسجل   �	لذكو 	لطال1   Lفئا

 .Lملخيما	 s�	النا� < مد	

	لد%7 	ملضيفة 
	لذين  	لالجئني  	لطال1  من   ٪١٠ ªو  فإ(   ،)N�	أل  > ·
حتمل  على  قد�ִדم  عد�   	  	%�>شا مد	�سهم  من  يتسربو( 
	ملتسربني   �	لذكو 	لطال1  نسبة  %تشكل  	ملد�سة.   Lما	لتز	

>على منها لد{ 	النا� (٥٠٪ مقابل ٢٥٪) بفعل نقص hهتما� 
 Lلطالبا	 تتأثر  فيما  تعليمهم،  مو	صلة   > �غبتهم %  �	لذكو
	الجتماعية   Nلقيو	 من   Nعد% 	لز%	�  منها  	جتماعية  بعو	مل 
	لذين   Lلبنا	 من   ٪٢٠ ªو   L�>شا فقد  عليهن،  	ملفر%ضة 
 	 بذهاֲדن  عائالִדن   jا� عد�   	  s�	ملد	 من  تسربن 
 FAFO,) هن
	ملد�سة، 	% أل�ن قد تز%جن 	% قمن بعناية غ

  .(1997

 oتفا�	  لبنا( 	 	لعالية <  	لتسر1   Lلسبب < معدال	  Nيعو ·
معدالL 	لفقر 	ل9 ترغم 	لعديد من 	لطال1 	الطفا7 	 هجر 
عمل  كأيد"  	لعمل   uسو  	 %	لدخو7  	لد�	سية  مقاعدهم 
	لثانوية،  	ملرحلة  فخال7  عائالִדم،   Dمساعد >جل  من  �خيصة 
يتسرª 1و ٢١٪ من 	لالجئني 	لطال1 من مد	�سهم بسبب 
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عائالִדم   Dمساعد >جل  من  >خر{   ٪١٥ 	 باالضافة  	لفقر، 
(FAFO, 2000). كما يؤثر hنعد	� 	لرغبة < مو	صلة 	لد�	سة 
على 	لطال1 	لفلسطينيني < لبنا( بشكل �ئيس، ٤ طال1 من 
>صل ١٠ يتركو( مد	�سهم < 	ملر	حل 	البتد	ئية بفعل 	نعد	� 

مثل هذ� 	لرغبة (مركز 	جيا7). 
	عما�هم   j%	تتر 	ل9  	لطال1  	نتظا�  عد�   > 	لسبب   Nيعو% ·
 	 سو�يا   > 	العتياNية  	لد�	سية  	اليا�   >  ١٥-١٧ بني 

	Òر	طهم < سوu 	لعمل (موعد ١٩٩٩). 

فلسطني/	سر	ئيل
من   ٪٧ ªو  فإ(   ،١٩٤٨ 	سر	ئيل/فلسطني  N	خل   > ·
 �	لفلسطينيني مبن فيهم 	ملهجرين يتسربو( من مد	�سهم < 	عما
١٤ عاما. فيما ترتفع معدالL 	لتسر1 بأكثر من >�بعة >ضعا3 
 s�< >عما� ١٧ عاما. %يعت© معد7 تسر1 	لذكو� من 	ملد	
 HRW) النا�	كل مرحلة كانت >على من معد7 تسر1  >

  .(2001

جدول رقم ٤,١٤- معدالت التسرب والرسوب (اعادة السنة الدراس�ة) في مدارس وكالة الغوث الدول�ة، ١٩٩٩/١٩٩٨.

معدالG �لرسو� (�عا�B �لسنة �لد��سية) معدالG �لتسر� �لد�لة �ملضيفة
�العد��ية �البتد�ئية �العد��ية �البتد�ئية

٣,٢ ١,٦ ٢,٩ ٠,٧٨ )N�	ال
٩,٧ ٨,٩ ٣,٦ ١,١٧ لبنا(
٩,٩ ٤,٩ ٤,٣ ٠,٥٩ سو�يا
٣,٢ ٢,٨ ٤,٣ ٠,٥١ 	لضفة 	لغربية
٥,٥ ٣,٧ ٣,١ ٠,٥٠ Dغز oقطا
٥,٤ ٣,٦ ٣,٤ ٠,٦٦ �ملجمو? 

 حكوماL 	لد%7 	لعربية، %�	�D 	لتعليم < كل �ا7.	 Nلرسو1 تعو	 Lمعدال ،UNRWA لفلسطينيني	لالجئني 	ملصد�: %كالة غو� %تشغيل �

لقد hستمر >طفا7 	لالجئني < معاناִדم كأ7% 
	ملتضر�ين من 	ال�ماL %	لصر	عاL 	حلاصلة < 
	السر	ئيلي،   Uلفلسطي	  o	لصر	 بفعل  	ملنطقة 
خاصة < لبنا( %	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة 
%جه  على  	لتعليم  �ا7   >%  ،١٩٦٧ عا� 
	خلصو£ بسبب عد� 	نتظا� 	اليا� 	لد�	سية، 

%فقد	�ا اليا� 	% 	سابيع 	% >شهر.  

	لعديد  فقد   ،Lلثمانينا	 بد	ية   > ·
ªو  لبنا(   > 	لفلسطينيني  	لطال1  من 
�	سية %	حدD جر	� 	حلر1 	الهلية N سنة
 > للبنا(  	السر	ئيلي   jالجتيا	% 	للبنانية 

	لعا� ١٩٨٢. 
عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي   > ·
	لفلسطينيني  	لطال1  فقد   ،١٩٦٧
بني ٣٥ –٥٠ ٪ من 	يامهم 	ملد�سية < 
	النتفاضة 	ال% بني ١٩٨٧ % ١٩٩١، 
خال7  نفسها   Lالنعكاسا	 حدثت  %قد 
	النتفاضة 	لفلسطينية 	لثانية 	ل9 	نطلقت < 

	يلو7 ٢٠٠٠. 
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اطار رقـم ٤,٥- توفـ�ر الخدمـات التعل�ـم�ـة 

يقو� كل من 	المم 	ملتحدD %	لقطاo 	لعا� %	خلا£ بتوف
 	خلدماL 	لتعليمية لالجئني 	لفلسطينيني، %تعت© %كالة 	لغو� 	لد%لية 	جلهة 	لرئيسة 
	ل9 تقد� مثل هذ� 	خلدماL لالجئني، 	ال 	�ا ال تعمل على توف
 	خلدماL 	لتعليمية < 	ملر	حل 	لثانوية باستثنا� لبنا(، حيث يو	جه 	لطال1 
بالتعلم  	لثانوية 	حلكومية %يفتقر%( 	 	ملو	�N 	لال�مة 	ل9 تسمح Hم   s�	لتعلم < 	ملد	  Lحتماال	 > Nلقيو	 	لعديد من  	لالجئني هنا« 
< مد	�s 	لقطاo 	خلا£. %يعتمد 	لطال1 	لالجئو( < 	ملخيماL بشكل 	ساs على مد	�s 	لوكالة >كثر من 	لطال1 	لالجئني 	لذين 
يسكنو( خا�� 	ملخيماL، 	[ يتعلم ªو ٨٠ ٪ من طال1 	ملخيماL < مد	�s 	لوكالة < 	ال�N( على سبيل 	ملثا7، مقا�نة مع ٢٨٪ من 

  .(FAFO, 1997) )N�	لطال1 	لالجئني 	لذين ال يسكنو( 	ملخيماL < 	ال
%قد 	Òفض 	حلمل 	لثقيل 	مللقى على عاتق 	لوكالة مع 	لوقت فيما يتعلق بتوف
 	خلدماL 	لتعليمية لالجئني بفعل 	�NياN 	نتسا1 	لطال1 
	لالجئني 	 	ملد	�s 	حلكومية < 	ملرحلة 	لثانوية باستثنا� لبنا( حيث تستمر 	لوكالة < توف
 	خلدماL 	لتعليمية للطال1 	لالجئني للمرحلة 
	لثانوية 	يضا. %قد قامت 	حلكومة 	ال�Nنية بتوف
 ١٠ مد	�s حكومية < 	ملخيماL، ٦ للبناL %٤ للبنني (DPA,1998)، < حني 	( ثالثة 
 FAFO,) نيةN� 	ملد	�s 	حلكومية 	ال	 Dيتوجهو( مباشر% Lملخيما	ال يسكنو( >صال <  )N��باo 	لالجئني %	لنا�حني 	لفلسطينيني < 	ال	
 s�� >قل للمد	�s 	خلاصة بالفلسطينيني. %تقد� 	ملد	Nئيلية مصا	السر	حلكومة 	ئيل/فلسطني ١٩٤٨، فقد خصصت 	سر	خل 	N > .(1997

 نقص ªو ٢٥٠٠ غرفة صفية للطال1 	لفلسطينيني مبن فيهم 	 L	لتقدير	بعض  
خدماL %مو	�N قليلة مقا�نة مع 	ملد	�s 	ليهوNية. %تش
	ملهجرين < 	لد	خل (HRW, 2001)، %ال يوجد >" نظا� مقا�( مع 	ملد	�s 	لدينية 	ليهوNية 	ملدعومة من قبل 	حلكومة %مد	�s 	لطال1 

	ملسلمني %	ملسيحيني. باالضافة 	 [لك، فا( نظا� تعليم 	لفلسطينيني %منهاجه مر	قب مباشرD من قبل 	جهزD 	المن 	السر	ئيلية. 
%يتعلق 	لتعليم < مد	�s 	لقطاo 	خلا£ مبستو{ 	لدخل >ساسا، ففي 	ال�N( مثال فا( 	كثر من نصف 	لطال1 من 	لعائالL 	لغنية يتوجهو( 
 مد	�s 	لقطاo 	خلا£، فيما يقو� جز� هامشي من 	لعائالL 	لفق
D بفعل [لك (FAFO, 1997) ، %بشكل عا� فا( عدN قليل جد	 	

من 	لالجئني < 	ملخيماL يتوجهو( للتعلم < مد	�s 	لقطاo 	خلا£. 

جدول رقم ٤,١٥- نسبة الطالب الالجئ�ن في مدارس وكالة الغوث الدول�ة، المدارس الحكوم�ة والخاصة

�لسلطة �لتعليمية �لسنة �لد�لة �ملضيفة
�خلاصة �حلكومية �كالة �لغو� �لد�لية

�ملرحلة �البتد�ئية
١,٠ ١٨,٠ ٣٦,٠ ١٩٩٩/٢٠٠٠ )N�	ال
٧,٠ ٤,٠ ٦٣,٠ ١٩٩٩/٢٠٠٠ لبنا(
٤,٠ ١٣,٠ ٤٩,٠ ١٩٩٩/٢٠٠٠ سو�يا
٥,٠ ٢٠,٠ ٣٦,٠ ١٩٩٨/١٩٩٩ 	لضفة 	لغربية
١,٠ ٦,٠ ٥٨,٠ ١٩٩٨/١٩٩٩  Dغز oقطا

�ملرحلة �العد��ية                  
٠,٣ ١٣,٠ ٢٢,٠ ١٩٩٩/٢٠٠٠ )N�	ال
٠,٢ ١,٠ ١٩,٠ ١٩٩٩/٢٠٠٠ لبنا(
٠,٢ ٣,٠ ٢٤,٠ ١٩٩٩/٢٠٠٠ سو�يا
١,٠ ١٦,٠ ١٤,٨ ١٩٩٨/١٩٩٩ 	لضفة 	لغربية 
٠,١ ٨,٠ ١٨,٠ ١٩٩٨/١٩٩٩  Dغز oقطا

�ملرحلة �لثانوية
٠,١ ٩,٠ - ١٩٩٩/٢٠٠٠ )N�	ال
٠,٤ ٠,٢ ٤,٠ ١٩٩٩/٢٠٠٠ لبنا(



١٠١

�أل�ضـا* �الجتمـاعية-�إلقتصا!يـة

�لتحصيـل �لتعليـمي 
خال7  	لفلسطينيني  لالجئني  	لعلمي  	لتحصيل  معد7  �تفع 	 لقد 
	لتعليمي لالنا�  	لتحصيل  	ملاضية، %بالرغم من >(   Nخلمسة عقو	
	لتقلص   >  DخذX  Dلفجو	  )	 	ال   �	لذكو لد{  منها  >قل  يز	7  ال 
 Lالختالفا	ملضيفة بعض 	لد%7 	لوقت. %تشهد بعض 	ملستمر مع 	
	ملختلفة  	لتعليم  مبر	حل  يتعلق  فيما  	لالجئني   
%غ 	لالجئني  بني 
 Lملخيما	  > 	لالجئني   �	عتبا ميكننا  فيما  	لتعليمية،   Lلتحصيال	%
>كثر “حظا” من �موعاL >خر{ فيما يتعلق بالتحصيل 	لعلمي. 

	لد%7 	ملضيفة
	لتحصيل   >  Lالختالفا	 بعض   Lظهر فقد   ،)N�	ال  > ·
	لتعليمي بني 	لالجئني %	لنا�حني 	لفلسطينيني من جهة %	لسكا( 
غ
 	لالجئني من جهة >خر{ خاصة 	الطفا7 منهم، %مع [لك، 
بني  	ملشتركة  	لعو	مل  >كثر  من   kN�	أل 	جلامعي  	لتعليم  يظل 
	لذين هجر%	  >%سا� 	لسكا( غ
 	لالجئني باستثنا� 	لالجئني 
من 	لكويت < >عقا1 حر1 	خلليج < 	لعا� ١٩٩١. %بشكل 
عا� يبلغ 	لطال1 	لالجئو( < 	ملخيماL مستو{ >قل من 	لتعليم 
  .(FAFO, 1997) >كثر   Dمبكر مرحلة   > �	ستهم N %ينهو( 
�	سة مؤخرD كانت قد 	قترحت با( %ضعية 	لالجئني N )< ال	

 ��	لالجئني خا  
	ملخيماL هي منخفضة عن غ 	لتعليمية < 
 .(FAFO, 2002) Lملخيما	

ظر3%   > 	لفلسطينيو(  	لالجئو(  يعيش  حيث  لبنا(،   > ·
	قتصاNية 	جتماعية صعبة، فا( مستو{ 	لتعليم منخفض. ثالثة 
�	ستهم فيما جنح نصفهم N 	الجئني = يكملو Dمن >صل عشر

  .(FAFO 2000) الساسي	لتعليم 	مرحلة  �فقط من عبو

فلسطني/	سر	ئيل
 Lمعدال فإ(   ،١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي   > ·
	النا� 	للو	� 	�ني 	ملرحلة 	لثانوية (< >عما� ٢٠-٢٤ عاما) 
	على بنحو ١٠٪ من غ
 	لالجئاL، 	ما 	لذكو� فاعلى بنحو 
٥٪ من غ
 	لالجئني (FAFO 2002)، %يبد% 	لوضع 	لتعليمي 
للوضع  تقريبا  متشاֲדا   Dغز  oقطا% 	لغربية  	لضفة   Lيما�  >
 Lملخيما	  > 	لالجئو(  %يظهر   ،Lملخيما	  ��خا 	لتعليمي 
>كثر تعلما من 	لفلسطينيني < 	لقر{. فيما ١١٪ من 	لالجئني 
< 	ملخيماL يبلغو( مر	حل ما بعد 	لثانوية، فا( ªو ١٠٪ من 
	لسكا( < 	ملد( %٩٪ من سكا( 	لقر{ يبلغو( [لك. %يبلغ 
 
	لالجئو( مرحلة متقدمة ما بعد 	لثانوية (١١٪) >كثر من غ

 .(Birzeit, 2002) لالجئني (٨٪) بشكل عا�	

٠,٤ ٧,٠ - ١٩٩٩/٢٠٠٠ سو�يا
٠,٥ ٦,٠ - ١٩٩٨/١٩٩٩ 	لضفة 	لغربية
٠,١ ٨,٠ - ١٩٩٨/١٩٩٩  Dغز oقطا

 .٣٦ Nلسنو"، ٢٠٠٠/١٩٩٩، عد	الحصائي 	لكتا1 	٢٠٠١،  ،àNأل	 uلشر	لفلسطينيني < 	لالجئني 	ملصد�: %كالة غو� %تشغيل �

>نفسهم كالجئني < حالة  	لطال1  تعريف  	عقا1 عد�  %	فية، خاصة <   
	خلاصة غ  s�%	ملد	 	حلكومية   s�	ملد	 	لفلسطينيني <  للطال1  	لتسجيل   N	عد	  )	 يعتقد  مالحظة: 
سؤ	Hم.  

 Lصص حكوماÏ ية فيماN	العد	ئية %	البتد	حل 	ملر	سها < كل من �%توفر 	لوكالة حو	^ ٣٧٩ N%ال� >مريكي للطالب 	لو	حد ضمن مد	
  .(UNESCO, 1998) حل	ملر	حد ضمن نفس 	لو	مريكي للطالب 	 �	لد%7 	ملضيفة ªو ٤٩٤ N%ال

رسم ب�اني رقم ٤,١٠- معدل عدد الطالب لكل معلم – مدارس وكالة الغوث الدول�ة مقابل المدارس الحكوم�ة 

	لسنو"  	لكتا1   ،٢٠٠١  ،Uلفلسطي	 لالحصا�  	ملركز"  	جلها�   :�Nملصا	
 UNESCO, 	لفلسطينيني؛  	لالجئني  %تشغيل  غو�  %كالة  ٢؛   Nلعد	 	الحصائي، 
 1998. World Education Report: Teachers and Teaching in a
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%يبقى 	لطال1 	لفلسطينيو( < مد	�s %كالة 	لغو� 	لد%لية بشكل 
 L	جنا�	ققو( v ø هم %من
عا� فترD >طو7 < 	ملد�سة مقا�نة مع غ

تعليمية >فضل. 

	لد%7 	ملضيفة
	لثالث  للصف  	لعامة  	لسنوية   Lالمتحانا	 %خال7  لبنا(،   > ·
	إلعد	N" (	لتاسع) < 	لسنة 	لد�	سية ٢٠٠٠/١٩٩٩، جنح ªو 
 �٥٤٪ من 	لطال1 < مد	�s %كالة 	لغو� 	لد%لية باجتيا� هذ
%صلت  %قد  	حلكومية،   s�	ملد	  > مقابل ٤٤٪   Lالمتحانا	
 ٪٨٤ نسبة 	لنجاj < مد	�s 	جلليل %بيسا( 	لتابعة للوكالة 	

مقا�نة بنحو ٦٠٪ < 	ملد	�s 	حلكومية %	خلاصة. 
 s�مد	  > 	لفلسطينيني  	لطال1  من   ٪٩٣,٦ ªو  · جنح 
 "N	العد	لثالث 	 	متحاناL 	لصف  	لوكالة < سو�يا باجتيا� 

(	لتاسع) < 	لسنة 	لد�	سية ٢٠٠٠/١٩٩٩. 

فلسطني/	سر	ئيل 
	لالجئني  من   ٪٢١ ªو  فإ(  	ملحتلة،  	لغربية  	لضفة   > ·
< 	ملخيماL يتلقو( 	لتعليم فوu 	لثانو" مقابل ٩٪ فقط من 
	لسكا( 	لقر%يني %ªو ١٧٪ من 	لسكا( من 	لقدs 	لشرقية 
	ملحتلة. ªو ٤٥٪ من 	لالجئني 	ملسجلني لد{ %كالة 	لغو� 
	لد%لية تلقو	 ١٠ سنو	L تعليمية على 	القل، مقا�نة مع ٣٦٪ 
من 	لسكا( 	لفلسطينيني 	آلخرين (FAFO, 1994). %تتشابه 
	لنسبة 	لعالية لالجئني 	لذين 	�و	 	ملرحلة 	لثانوية خال7 	خلمسة 
 FAFO,) 	لفلسطينية  	ملدنية  	ملناطق   > بنسبتها  	ملاضية   Nعقو

  .(2001

معـرفة �لقـر�}B ��لكتـابة
تقّد� معدالL 	ألمية < لبنا( بأعلى بنحو مرD %نصف من معدالִדا 
< 	ال�N( %مرتني من معدالִדا < 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� 
١٩٦٧ (FAFO, 2000)، %متتا� 	ألخ
D بنسبة مرتفعة من معرفة 

	لقر	�D %	لكتابة مقا�نة مع كل مناطق 	لشتاL 	ألخر{.   

جدول رقم ٤,١٦- انهاء المراحل التعل�م�ة المختلفة ب�ن أوساط الالجئ�ن. 

مر	حل 	لتعليم 	لسنة 	لد%لة 	ملضيفة
	لتعليم 	لعا^ 	لدبلوما 	لثانوية 	العد	Nية 	البتد	ئية بد%(

	لالجئو(
٣,٠ ٩,٠ ٢٠,٠ ٣٢,٠ ٣٥,٠ ٢٠٠٠ لبنا(

�	لالجئو( 	لذكو
٩,٠ ١٥,٠ ١٣,٠ ٢٧,٠ ٣٠,٠ ١٩٩٦ )N�	ال

٥,٠ ١٠,٠ ٢٠,٠ ٣٥,٠ ٣٠,٠ ٢٠٠٠ لبنا(
	لالجئاL 	النا�

٥,٠ ١٧,٠ ٢٠,٠ ٢٤,٠ ٣٤,٠ ١٩٩٦ )N�	ال
٢,٠ ٨,٠ ٢٠,٠ ٣٠,٠ ٤٠,٠ ٢٠٠٠ لبنا(

Lملخيما	لالجئو( < 	
١٠,٠ ٢٣,٠ ٢٩,٠ ١٩,٠ ١٣,٠ ٥,٠ ٢٠٠١ 	لضفة 	لغربية
١٠,٠ ٢٣,٠ ٣٣,٠ ٢٠,٠ ٨,٠ ٦,٠ ٢٠٠١ Dغز oقطا
٥,٠ ١٦,٥ ١٦,٥ ٢٧,٠ ٣٧,٠ ١٩٩٦ )N�	ال

Lملخيما	 > �	لالجئو( 	لذكو
٩,٠ ١٦,٠ ١٠,٠ ٢٧,٠ ٣٨,٠ ١٩٩٦ )N�	ال

Lملخيما	النا� < 	 Lلالجئا	
١,٠ ١٧,٠ ١٨,٠ ٢٧,٠ ٣٧,٠ ١٩٩٦ )N�	ال

 FAFO, Institute for Applied Social Science, 1997. Living Conditions Among Palestinian Refugees �:  	جلها� 	ملركز" لالحصا� 	لفلسطيU، 2001؛ Nملصا	
 and Displaced in Jordan; FAFO, Institute for Applied Social Science, 2000. Living Conditions of Palestinian Refugees in Camps and
 Gatherings in Lebanon; IUED, Graduate Institute of Development Studies, 2001. Palestinian Public Perceptions on Their Living Conditions,

.(the Role of International and Local Aid during the Second Intifada (Report III



١٠٣

�أل�ضـا* �الجتمـاعية-�إلقتصا!يـة

	لد%7 	ملضيفة
نسا�  �بع < >صل  من   Dحد	% تعت©   ،)N�	ال  Lيما�  > ·
	لنسا�   )< 	ال  >ميني.  يعت©%(  �جا7   Dعشر >صل  من  %%	حد 
>كثر من 	لرجا7 من بني غ
 	ألميني بني >جيا7 	لشبا1، ٥,٥ 
٪ من 	لرجا7 بني >جيا7 ١٥-٢٩ هم >ميني مقابل ٣,٤٪ من 

	لنسا� < نفس 	جليل. 
	العلى بني  	لنسبة  	لالجئني  	المية بني  نسبة  لبنا(، تشكل   > ·
كل مناطق 	لشتاL 	ملختلفة، ªو ٢٠٪ من 	لالجئني هم >ميو(، 
 ٪٢٦ فيما تصل نسبة 	لالجئاL 	الميا) Lفوu ١٥ عاما( 	

  .(FAFO, 2000)
	لالجئني  >%سا�   > 	المية  نسبة  تصل  سو�يا،   > ·
	لفلسطينيني 	لذين تزيد >عما�هم عن ١٥ عاما 	 ªو ١١٪، 
فيما تبلغ نسبة 	المية لد{ 	لالجئاL 	النا� ªو ١٦٪ (موعد 

 .(١٩٩٩
فلسطني/	سر	ئيل

 Lمعدال فإ(   ،١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي   > ·
 
غ لد{  	المية   Lمعدال مع  متشاֲדة  	لالجئني  لد{  	المية 
	لالجئني، 	[ يشكل 	الميو( ªو ٥٪ فقط من �مل 	لالجئني 
< 	ملخيماL (>على من ١٥ عاما) (IUED, 2001c). نسبة 
>قل من 	لالجئني هم >ميو( >% من [%" مستو{ تعليمي 	بتد	ئي 

 .(Birzeit) (٪٢٥) لالجئني	 
(٢٣٪) مقا�نة مع غ

٢٠٠١-٢٠٠٢ Mفـي �لعـا Gلتطـو���
خالل الفترة الواردة، استمر ارتفاع تحص�ل الطالب التعل�مي 
في مدارس وكالة الغوث الدول�ة. ففي سور�ا، مثال، سجلت 
ارتفاعا  الدول�ة  الغوث  وكالة  مدارس  نجاح طالب  معدالت 
الى ٩٥,٥٪ في اجت�از االمتحانات السنو�ة الحكوم�ة للصف 

المدارس  في   ٪٦٦,٧٦ معدل  مع  مقارنة  االعــدادي  الثالث 
المتدربون  حصل  األردن،  في   .(٢٠٠١ (تموز  الحكوم�ة 
في مراكز الوكالة للتدر�ب نصف المهني/تقني على معدالت 
وصل  الذي  الوطني  المعدل  مع  مقارنة   ٪  ٩٥ بنسبة  نجاح 
الى ٦١٪ في المواض�ع المتطابقة (تموز ٢٠٠١). في الضفة 
الغرب�ة المحتلة، بلغت معدالت النجاح في مراكز الوكالة نحو 
٨٥٪ مقارنة مع معدل نجاح الكل�ات والمعاهد في األراضي 
الفلسط�ن�ة المحتلة عام ١٩٦٧ الذي وصل الى ٦٧٪ (تموز 

 .(٢٠٠١

لبنان  التعل�مي في كال من  التحص�ل  إنخفض  فقد  ومع ذلك، 
و األراضي الفلسط�ن�ة المحتلة عام ١٩٦٧، و�عود هذا الى 
مدارس  فقد حصل طالب  الالجئون.  �ع�شها  التي  الظروف 
الحكوم�ة  السنو�ة  االمتحانات  في  الدول�ة  الغوث  وكالة 
مقارنة  بالمائة   ٤٩,٣٠ معدل  على  االعدادي  الثالث  للصف 
(تموز ٢٠٠١).  الحكوم�ة  المدارس  في  بالمائة  مع ٦٧,٧٧ 
واألقصى  ب�سان  الجل�ل،  الثانو�ة  المدارس  طالب  وكان 
معدالت  مقابل   ٪٧٣,٩٠ بمعدل  االمتحانات  هذه  عبروا  قد 
(تموز ٢٠٠١).  والرسم�ة  الخاصة  المدارس  في   ٪٨١,٢٨
الترب�ة والتعل�م في  التابعة لقسم  العامة  وقد دّلت االمتحانات 
وكالة الغوث الدول�ة في نها�ة الفصل االول من العام ٢٠٠١ 
في األراضي الفلسط�ن�ة المحتلة عام ١٩٦٧ الى االنخفاض 
نسبة  فانخفضت  التعل�م�ة.  االنجازات  معدالت  في  الشد�د 
وفي   ٪٣٨ نحو  الى  العرب�ة  اللغة  إمتحانات  في  النجاح 
الر�اض�ات الى ٢٦٪ مقارنة مع االنجازات التعل�م�ة في العام 
الماضي والتي بلغت نحو ٧١٪ في اللغة العرب�ة و٥٤٪ في 
الر�اض�ات، نتائج مشابهة تطابقت أ�ضا في اللغة االنكل�ز�ة 
والعلوم. وبالرغم من ذلك، فقد دلت النتائج في الصفوف غ�ر 
المتضررة في قطاع غزة مثال على نسبة كب�رة من النجاح في 
المدارس التي افتقر طالبها الى تحص�الت تعل�م�ة عال�ة في 
السابق خاصة في المواض�ع االساس�ة كالعرب�ة، الر�اض�ات، 

واالنكل�ز�ة. 

وقد أدت س�اسة االغالقات االسرائ�ل�ة وغ�اب األمن المادي 
في االراضي الفلسط�ن�ة المحتلة عام ١٩٦٧ الى فقدان الكث�ر 
والمعلم�ن  للطالب  الضرر  جلبت  التي  التعل�م�ة،  اال�ام  من 
على حد سواء. فخالل السنة الدراس�ة ٢٠٠٢/٢٠٠١ ، على 
سب�ل المثال، فقدت مدارس الوكالة في الضفة الغرب�ة المحتلة 
ما معدله ٢٩ �وما دراس�ا للمدرسة الواحدة. كما حوت قوائم 
الشهداء الفلسط�ن��ن في قطاع غزة المحتل لوحده ٣٦ طالبا 
مسجال لدى مدارس وكالة الغوث، باالضافة الى جرح نحو 
ب�ن  ومن  الدراس�ة ٢٠٠٢/٢٠٠١.  السنة  طالبا خالل   ٨٠٠
فقد  االستشارة،  تلقوا  الذ�ن  الوكالة  مدارس  من  طالبا   ٥٣١
أبدى نحو ٩٩٪ منهم تصرفات عدوان�ة، واشتكى نحو ٥٥ 
طالبا من الخوف، القلق؛ كما بدى على ٤٠ طالبا منهم أنهم 
نحو ٢٨  اشتكى  كما  متمتم�ن،  بشكل خط�ر، و٢١  منفعل�ن 

منهم من التبول الل�لي.  
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

 

خؤمبطططضططططְק
	نتقالية  حالة   > 	لفلسطينيني  لالجئني  	لصحية  	لظر3%  تعت© 
تطو�ية. %تؤثر wلة من 	لظر%3 	لسكنية 	ملتدنية، 	لبطالة %	لفقر، 
	لصحية،   Lباخلدما يتعلق  فيما  	لد%لية   Dملساعد	  Lمستويا%
	لظر3%  على  تؤثر wعا�  	لفرNية،  	لو�	ثية  	لشر%�   	 باالضافة 
	لصحية لالجئني 	لفلسطينيني. كما >ثرL 	لصر	عاL 	ملسلحة سلبا 
	أل�	ضي   > خاصة  %سالمتهم،  لالجئني  	لصحية  	لظر3%  على 

	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧.

	ألمر	·  من  مرتفعة   Lمعدال من  	لفلسطينيو(  	لالجئو(   kيعا%
عالقة  ت©�  كما  	لالجئني.   Lيما�  > خاصة   ،DNحلا	% 	ملزمنة 
	لضغوطاL 	لنفسية %	ألمر	· 	لعقلية مع %ضعية 	للجو� < بعض 
	ملناطق، خاصة بني 	ألجيا7 	لشابة < 	ملخيماL، فيما تكو( >قل 
بر%�	 < مناطق >خر{. %بالرغم من حتسن 	لصحة 	لنسوية %صحة 
	الطفا7 خال7 	خلمسة عقوN 	ألخ
D، 	ال >�ا ال �	لت متأثرD بعد� 

	الستقر	� 	لسياسي %	لصر	o 	لد	ئر.

اطار  رقـم ٤,٦- الصراعـات المسلحـة والظـروف الصح�ـة لالجئـ�ن

خال7 عقوN من 	لصر	عاL %	لشتاL، كا( للصر	عاL 	القليمية < 	ملنطقة كب
 	الثر < �سم ظر%3 	لالجئني 	لفلسطينيني 	لصحية. فقد 
كانت 	حلصيلة 	الwالية للحر1 	الهلية < لبنا( (%تشمل 	الجتياj 	السر	ئيلي للبنا( < 	لعا� ١٩٨٢) ªو ٣٠٠٠٠ – ٤٠٠٠٠ شهيد 
 Lصابا	 L�من 	لالجئني 	لفلسطينيني. %خال7 	النتفاضة 	ال% < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ (١٩٨٧-١٩٩١) فقد قد
 Lالصابا	يلو7 ٢٠٠٠، شكل مستو{ 	نطلقت < 	ل9 	لثانية 	النتفاضة 	من  	لفلسطينيني باكثر من ٧٣٠٠٠ 	صابة. %خال7 	لسنة 	ال%
ªو ثالثة 	�باo مستو{ 	الصاباL < �مل فترD 	النتفاضة 	ال% 	لكلية، %فاقت >عد	N 	لشهد	� من 	لالجئني خال7 >شهرها 	أل% ªو 
ضعفني >عد	N غ
 	لالجئني (٢٤٪ مقابل ١٢٪)، كذلك 	المر بالنسبة 	 	الصاباL (٤٦٪ مقابل ٣٢٪) (IUED, 2001a). %خال7 
	لسنة 	ال% من 	النتفاضة 	لثانية كانت �يماL 	لالجئني < 	لضفة 	لغربية هي 	ألكثر ضر�	 من بني 	ملناطق 	لسكنية < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 

	ملحتلة عا� ١٩٦٧، فيما شكل 	لالجئو( بشكل عا� ªو ٦٠٪ من 	لفلسطينيني 	لذين 	ستشهد%	 خال7 	لسنة 	ال% لالنتفاضة. 

جدول رقم ٤,١٧- عدد اصابات الالجئ�ن خالل االنتفاضة األولى (كانون أول ١٩٨٧- حز!ران ١٩٩٢)

�ملجمو? mخر  �لغاn �ملسيل 
للدمو?

�لرصا� 
�ملطا�

�لضر�  �طال
�لرصا�

�ملنطقة

٧٢,٤٨٥ ١,١٢٣ ٢,٧٥٤ ٤,٤٣٤ ٤٠,٥٤١ ٢٣,٦٣٣ Lالصابا	
١٤٤٥ ٧٨ ٤٥ ٥ ٢٢ ١,٢٩٥ Nالستشها	 Lحاال

٧٣٩٣٠ ١,٢٠١ ٢,٧٩٩ ٤,٤٣٩ ٤٠,٥٦٣ ٢٤,٩٢٠ 	ملجموo 	لكلي
�ملصد�: %كالة غو� %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني UNRWA. 	لتقا�ير 	لسنوية. 

جدول رقم ٤,١٨- اصابات الالجئ�ن وغ�ر الالجئ�ن خالل االنتفاضة الثان�ة (أ!لول ٢٠٠٠-كانون أول ٢٠٠٢)

�ملجمو? mخر  �لغاn �ملسيل 
للدمو?

�لرصا� �ملطا� �طال �لرصا� �ملنطقة

٢٠,٨٤١ ٤,٩٥٣ ٥,٣٣٨ ٥,٥٤٨ ٥,٠٠٢ Lالصابا	
١,٩٧٣ - - - - Nالستشها	 Lحاال

٢٢,٨١٤ - - - - 	ملجموo 	لكلي
Uلفلسطي	أل}ر 	ال7 H	 عيةw :ملصد��
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�أل�ضـا* �الجتمـاعية-�إلقتصا!يـة

Bالمـر�� �ملزمنـة ��حلـا��
%	لالجئني  	لنسا�،  	لفقر	�،  بني،  	ملزمنة  	لصحية  	ألمر	·  تنتشر 
%	حلاDN من ٤٪  	ملزمنة  	ألمر	·   Lتلف معدالÏ% .Lملخيما	  >
 Lملعدال	 %تبد%  	ملختلفة.   Lلشتا	 مناطق   >  ٪٤٠ من  >كثر   	
عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي   > 	لالجئني  >%سا�  بني  	ألعلى 

١٩٦٧ %لبنا(. 

	لد%7 	ملضيفة
	ألمر	·  من   Lملخيما	  ��خا 	لالجئني  من   ٪٤ ªو   kيعا ·
	ملزمنة، مقا�نة مع ١٣٪ من 	لالجئني N	خل 	ملخيماL. كما 
مشاكل صحية  من  	ملزمنة  	ألمر	·  مرضى  نصف  ªو   kيعا
عدD. %تعاk 	لنسا� %	لفقر	� من مشاكل صحية 	كثر من غ
هم 

 .(FAFO, 2002) "جلسد	لعجز 	فيما يتعلق باحلركة %
من  لبنا(   > فلسطينيني  الجئني  Ìسة  كل  من  %	حد   kيعا ·
صحة مريضة. فيما يعاª kو ١٣٪ من مشاكل مزمنة نتيجة 
	حلر1، (٢١٪ [كو� مقابل ٣٪ من 	النا�)، %يعاk حو	^ 
 Dمساعد بد%(  	لتحر«  عن  تعيقهم  مزمنة  >مر	·  من   ٪٩
	آلخرين، 	ضافة 	 سبعة من >صل عشرD الجئني يعانو( من 
	ملزمنة  	المر	·  %تنتشر  طبيب.  معاجلة  تتطلب   DNحا 	مر	· 
	جلنوبية   Lملخيما	% 	ملنخفض  	لدخل  	صحا1  بني  	ساسا 
كذلك لد{ 	لنسا� 	كثر منها لد{ 	لرجا7 < مرحلة ما بعد 

  .(FAFO, 2000) من عمرهم Lبعينا�	%	خر 	ال

فلسطني/	سر	ئيل
	لالجئني  من   	
كب  	Nعد فا(  	ملحتلة،  	لغربية  	لضفة   > ·
	لسكا(  مع  مقا�نة   DNحا مزمنة  	مر	·  من  يعانو(   (٪٤٢)
 	 باالضافة   .(٪٣٢) %	ملد(   (٪٣١) 	لقر{   > 	لفلسطينيني 
بني  	ملزمنة  	ألمر	·   Lمعدال  >  Lختالفا	 فهنالك  [لك، 
>يضا.   (٪٤٣) 	لقر{   >  Lملخيما	%  (٪٢٩) 	ملد(   Lيما�
< حني ال يوجد >" تقرير يبحث < 	الختالفاL بني 	لالجئني 
	لالجئ  	ملجتمع   kيعا% 	لالجئني.   
%غ 	ملدنية   Lملخيما	  >
�جة 	قل من 	المر	· 	ملزمنة فيما N من Dغز oقطا Lيما� >
 FAFO,) النا�	% �	لذكو = تسجل 	ختالفاL جوهرية بني 

  .(1994

�لصحـة �لنفسيـة
بر%�	  >كثر  	لعقلية  %	ألمر	·  	لنفسية   Lلضغوطا	  Lعالما تبد% 
	لنسا� %	لالجئني < 	ملخيماL. %يعاk 	لالجئو( < 	أل�	ضي  بني 
	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ %لبنا( من ضغوطاL نفسية 	كثر من 

غ
هم < 	لد%7 	ملضيفة. 

	لد%7 	ملضيفة
من   )N�	ال  >  Lملخيما	  >  �	لذكو 	لالجئو(   kيعا ·
فقد  	لنفسية،   Lلضغوطا	% بالصحة  يتعلق  فيما   Dعد مشاكل 
	عت© ١٨٪ من 	لالجئني %	لنا�حني < 	ملخيماL صحتهم بني 
سيئة %سيئة جد	، متعا�ضة مقا�نة بنسبة ٥٪ من غ
 	لالجئني 
%	ملهجرين 	لذكو�. %بشكل خا£، فقد >عر1 >كثر من ٣٠٪ 
من  	لالجئني 	لذكو� 	لشبا1 عن hحباطهم من 	ملستقبل، فيما 
 ��خا 	ملتو	جدين   �	لذكو 	لالجئني  من   ٪١٠ من  	قل  ع© 
	لالجئني  من   ٪١١ ªو   �>شا %قد   .D�	لعبا بنفس   Lملخيما	
 تنا%Hم 	لد%	� %	ملهد�	L ضد 	لعصبية 	 Lملخيما	 > �	لذكو
 
مقابل ٧٪ خا�� 	ملخيماL من 	لالجئني، %ªو ٤٪ من غ
 �	لذكو من  	كثر  	النا�   kتعا%  .Lملخيما	  ��خا 	لالجئني 
< 	ال�N(، باستثنا� �جا7 	ملخيماL، من 	لضغوطاL 	لنفسية 
 Lملخيما	 نسا�  >عربت  %قد  >كثر.  	ملهدئة  	حلبو1  %تتنا%لن 
 Lألخريا	 	لنسا�  بقية  	كثر من  قلقهن %خوفهن   �	ستمر	 عن 

  .(FAFO, 1997)

"يوما كنت قد مرضت، %= >ملك 	لنقوN من >جل Nفع �سو� 	لعال� < جنني. %كنت خجال. فقد كا( لنا عزD نفس، %كنا >غنيا� < 
 jلصبا	حيفا. لقد جلست منذ  مدينتنا، حيفا كانت من >غÍ مد( 	لشرu 	أل%سط، %كنا معتاNين على مساعدD 	لفقر	� 	لذين يأتو( 	
ح� 	لظهر >تأ=. %= >كن >ملك 	جلر>D من >جل >( 	سأ7 	لعياDN على معاجل9 %>نا ال >ستطيع Nفع Öن �سو� 	لعال�. عندها، جا� 	ملسؤ7% 

%سألU: "	نك جتلس منذ 	لصباj، ما بك؟، "مريض"، 	جبته. %بعد >( قد� ^ 	لد%	� بد>L بالبكا�." 

خالد �شيد منصو� (حيفا)، جنني، �لضفة �لغربية. (بتصر\)
عاôv 7N، 	لالجئو( 	لفلسطينيو( ١٩٤٨-١٩٩٨، تا�يخ شفو". �	� 	هللا: 	ملؤسسة 	لفلسطينية للتبا7N 	لثقا<، ١٩٩٩، £ ٧٥-٧٦. 



١٠٦

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

لبنا(   > فلسطينيني  الجئني  Ìسة  كل  من  %	حد   kيعا ·
 �	لشعو عالماִדا  %تشمل  %مشتقاִדا،  	لنفسية   Lلضغوطا	 من 
	ملستقبل،  من  %	الحبا�  	المل  بعد�   �%شعو 	حلز(،  بالقلق، 
	ملزمن.  %	لقلق   ،o	لصد	% %	لعصبية،  	لقيمة،  بعد�   �%	لشعو
	كثر.   %< مشاكل   ٤ من  معاناִדم  عن  منهم   ٪٤٢ %>عر1 
 D�%يتناª 7%و ٢١٪ منهم 	لد%	�، كما يتنا%له ªو ١٦٪ بصو

 .(FAFO, 2000) متقطعة

فلسطني/	سر	ئيل
 oقطا  Lيما�  ��خا 	لالجئني  من   ٪٢٠ ªو   �>شا · لقد 
غزD 	ملحتل 	 معدالL عالية <  فحو£ ضغط 	لد�، %ªو 
٥٣٪ منهم لديهم ضغطا معتدال. فيما بلغت 	ملعّدالL نفسها 
< 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة بنحو ٣٤٪ % ٥٤٪ على 	لتو	^، %= 
تالحظ 	ختالفاL جوهرية بني قطاعاL 	لالجئني < 	أل�	ضي 
فقد  نفسه،  	لوقت   >%  .١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية 
	ملحتلة  	لغربية  	لضفة  	لريفية <   Lملخيما	 	لالجئو( <  >بد{ 

غ
هم.  من  	كثر  	لد�  ضغط  فحو£   > عالية   Lمعّدال  	
حيث  من  >قل   Lمعدال  Dغز  oقطا  > 	لالجئو(  سجل  %قد 
	لضفة   > لالجئني  	ملسجلة  تلك  عن  	لنفسية   Lلضغوطا	
%	لرجا7  	لنسا�  بني  جوهرية   Lختالفا	 تسجل   =% 	لغربية، 
 Dخال7 عد .(FAFO, 1994) DNحلا	ملزمنة %	· 	بالنسبة لألمر
	لالجئني  نسبة   L�قد 	لثانية،  	لفلسطينية  	النتفاضة  من  	شهر 
 تغ
 %	ضح < سلوكياL >طفاHم نتيجة 	ال�مة 	 	%�	لذين >شا
	ملحتلة  	لفلسطينية  	ال�	ضي   >  Dملستمر	 %	النسانية  	لسياسية 
 �>شا كما  	لالجئني.   
غ من   ٪٦٧ مع  مقا�نة   ،٪٨٠ بنحو 
	لالجئو( < 	ملخيماL على %جه 	خلصو£ 	 	لتغ
 	حلاصل 
 > Lملخيما	 ��< سلوكياL 	طفاHم 	كثر من 	لفلسطينيني خا
 L	
	لتغي 	ملنطقة 	جلغر	فية (IUED, 2001a). %تشمل  نفس 
	حلاصلة < سلوكياL 	الطفا7، 	�تفاo حدD 	لكو	بيس، 	لتبو7 
 	لليلي 	لسرير"، %مشاكل تتعلق بالقلق %	خلو3، باالضافة 	

	�NياN 	لسلوكياL 	لعنفية. 

جدول رقم ٤,١٩- انتشار ضغط الدم العالي ب�ن الالجئ�ن الشباب.

ضغط �لدM �لعا� (٪) �لد�لة �ملضيفة
٥,٤ )N�	ال
٨,٩ لبنا(
٨,٧ سو�يا
٦,٥ 	لضفة 	لغربية
٩,٤  Dغز oقطا

	ملصد�: %كالة غو� %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني UNRWA (	ملعطياL ح� ٣٠ حزير	( ٢٠٠٢). 

اطار رقـم ٤,٧- توفـ�ر الخدمـات الصح�ـة 

توّفر كل من 	ألمم 	ملتحدD %	لقطاo 	لعا� %	خلا£ 	خلدماL 	لصحية لالجئني 	لفلسطينيني. %بشكل عا�، فإ( هنالك تر	جعا < حجم 
 Lل9 تقدمها حكوما	 Lخلدما	لنقص < 	 	خلدماL 	لصحية 	ل9 تقدمها 	ملنظماL غ
 	حلكومية لالجئني، %يزيد هذ	 	لتر	جع 	ضافة 	
 	لد%7 	ملضيفة، %	لتكلفة 	لعالية للعال� < عياN	L 	لقطاo 	خلا£، %	ال�مة 	النسانية %	ل9 من خالHا ال يستطيع 	لالجئو( 	لوصو7 	

	لعياN	L 	% شر	� 	لعال� 	لال��، كل هذ� 	لعو	مل تزيد من 	حلمل 	مللقى على عاتق %كالة 	لغو� 	لد%لية.  
 Nنة مع ثلث عد�%يتلقى ªو نصف (٤٥٪) عدN 	لالجئني 	لفلسطينيني < لبنا( 	لعال� < عياN	L %كالة 	لغو� (FAFO, 2000)، مقا
	لالجئني (٣٠٪) < 	ال�N( (FAFO, 1997). %يتلقى ªو نصف عدN 	لالجئني باالضافة 	 	لعديد من 	لالجئني < 	لتجمعاL 	لسكانية 
 FAFO,)  Lملخيما	 N	خل  	لالجئني <  مع  مقا�نة   (UNRWA) 	لد%لية  	لغو�  %كالة  من  	لصحية   Lخلدما	 يتلقو(  لبنا(  لالجئني < 
2000). %كما هو 	حلا7 بالنسبة للخدماL 	لتعليمية، فا( الجئي 	ملخيماL يقصد%( خدماL 	لوكالة 	لصحية >كثر من غ
هم من 	لالجئني 

 ªو ٥٪ 	 	ملثا7  	ملخيماL على سبيل   ��	لوكالة خا  L	Nعيا يستخدمو(  	لذين   )N�	ال 	لالجئني <  نسبة  	ملخيماL. %تصل   ��خا
فقط (FAFO, 1997). فيما تصل نسبة الجئي 	ملخيماL 	ملدنية < 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة 	لذين يقصد%( 	لعياN	L 	لتابعة لوكالة 	لغو� 
  ªو ٥٦٪، < حني يتوجه ªو ٢٢٪ 	 	لعياN	L 	خلاصة، % ١٤٪ 	 	ملستشفياL %	لعياN	L 	حلكومية. 	ما بالنسبة 		 )UNRWA(
 L	Nلعيا	و ٤٤٪ يقصد%( ª% ،٪و ٤٤ª 	ملخيماL 	لريفية فا( معد7 قصد 	لعياN	L 	لتابعة لوكالة 	لغو� 	لد%لية (UNRWA) تصل 	



١٠٧

�أل�ضـا* �الجتمـاعية-�إلقتصا!يـة

	خلاصة، %تتو	جد معظم 	لعياN	L 	لصحية 	لرئيسة < 	ملناطق 	ملدنية، < حني تو	جه 	ملناطق 	جلنوبية %	لشمالية من 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة عجز	 
  .(FAFO, 1994) Lخلدما	 �< توف
 هذ

%يبد% 	لوضع < لبنا( >كثر تعقيد	، فعلى 	لالجئني 	لفلسطينيني Nفع لو	�� 	لعال� عند 	ستخد	� 	لنظا� 	لصحي 	حلكومي (موعد ١٩٩٩). 
>ما < 	أل�N(، فتبلغ عدN 	لعياN	L 	ل9 تز%N 	خلدماL 	لصحية لالجئني 	لفلسطينيني ªو ١٤٣ عياDN، معظمها (ªو ٨٠٪) مشغلة من قبل 
	لقطاo 	خلا£ < 	ال�N( (DPA, 1998). باالضافة 	 [لك، فا( هنالك ªو ٩ عياN	L مشغلة من قبل منظماL %مؤسساL ترعى شؤ%( 
	لالجئني 	لفلسطينيني كمنظمة N	لية 	لكرمل ، %�الس 	لكنائس. %يتعلق معظم 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني < 	ال�N( غ
 	ملسجلني 
لد{ 	لوكالة >كثر من "	ملسجلني" ¹دماL عياN	L 	لقطاo 	خلا£ كما لوحظ < 	كثر من ٥٠٪ من 	حلاالL، فيما تغطى 	خلدماL 	لصحية 

 .(FAFO, 1997) و ٤٣٪ منهمª حلكومية	
 L	Nلعيا	من  	Nجلمعية عد	[ تدير 	ملضيفة، 	لد%7 	لفلسطينيني < معظم 	لصحية لالجئني 	 Lخلدما	 Uلفلسطي	ال}ر 	ال7 H	 عيةw توفر%
	لطبية < سو�يا باالضافة 	 مستشفيني 	ال%7 مستشفى فلسطني < �يم 	ل
مو«، %مستشفى بيسا( < }ص. %من 	ملالحظ 	( نشا� 
wعية 	Hال7 	ال}ر 	لفلسطيU قد تقلص خال7 	لتسعينياL < >عقا1 حتويل طو	قمها %	هتمامها < مناطق 	لضفة 	لغربية %قطاo غزD منذ بنا� 
	لسلطة 	لوطنية 	لفلسطينية < >عقا1 	تفاu 	%سلو، %عو	مل 	خر{ مرتبطة باÒفا· مدخو7 	لتمويل 	لعا� للجمعية < >عقا1 حر1 	خلليج 
 Lو ١٦٨ سرير، ٣ مستشفياª "حتو Lلبنا( ٦ مستشفيا > Uلفلسطي	ال}ر 	ال7 H	 Lمستشفيا Nلعا� ١٩٩١، %يبلغ �مل عد	لثانية < 	

  .(PCBS, 1997) 	و" ١٥٠ سريرv < مصر 	حد	، %مستشفى %	يا حتو" ١٣٥ سرير�< سو

رسم ب�اني رقم ٤,١١- معدل االشخاص العام للطب�ب الواحد – وكالة الغوث الدول�ة مقابل الدول المض�فة 

�ملصا��: wعية 	Hال7 	ال}ر 	لفلسطيU، 	لتقرير 	لسنو" 	لر	بع لالحصائياL، ٢٠٠١. 	الطفا7 
	لفلسطينيو( – مو	ضيع %	حصائياL، ملخص تنفيذ". wعية 	Hال7 	ال}ر 	لفلسطيU، 	ملسح 
	لصحي لعا� ٢٠٠٠، 	عد	N لتقا�ير منطقية 	% 	قليمية (	لعدN 	ال%7)، 	لضفة 	لغربية %	لشمالية. 
	لطË، 	ملستشفياL، %	السرD %	مللف 	لصحي  	لطاقم   N	عد	 -Uلفلسطي	 wعية 	Hال7 	ال}ر 
< 	لد%7 	لعربية. %كالة 	لغو� 	لد%لية، 	لتقرير 	لسنو" للمفو· 	لعا�، ١ متو� ٢٠٠١-٣٠ 

حزير	( ٢٠٠٢. 

جدول رقم ٤,٢٠- معدل النفقات الصح�ة العامة على الفرد

�كالة �لغو� �لد�لية Mلقطا? �لعا� �ملجمو? �لد�لة

٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٨

تصر3 %كالة 	لغو� 	لد%لية < 	ملعدª 7و ١٦ N%ال� >مريكي لكل 
الجئ على 	خلدماL 	لصحية. 

٩١ ١٤٧ )N�	ال
٩٦ ٥٠٣ لبنا(
٢٤ ٤٢ سو�يا

١٠٠٣ ١٥٦١ 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨
 .UNRWA، WHO, 2001, World Health Report لفلسطينيني	لالجئني 	ملصا��: %كالة غو� %تشغيل �
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١٠٨

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

	لصحـة 	لنسويــة %	ألطفـا7 

تشكل 	لنسا� من [%	L 	خلصوبة %	الطفاN 7%( سن ١٥ عاما ªو 
٥٨٪ من �مل 	لسكا( بشكل عا�. %يبد% سن 	لز%	� لد{ 	لنسا� 
ما   Dلفتر	% فتيا،  	لد%لية  	لغو�  %كالة  لد{   Lملسّجال	  Lلالجئا	

بني 	لوالN	L قص
D، كما يظهر >( hنتشا� مو	نع 	حلمل < بعض 
 .(UNICEF) ٪٥٤ 	ملناطق 	قل من معدHا 	القليمي 	لذ" يصل 	
 Lليد لالمها	ملو	بني  Lلوفيا	 D�%من 	جلدير بالذكر >( نسبة خطو
 	 بالنسبة  	المر  %كذلك  سو	�،  حد  على  	لسن   �%كبا  Lلفتيا	

	المهاL 	لكث
	L 	ال%الN هي نسبة عالية. 

جدول رقم ٤,٢١- مؤشرات صح�ة للنساء الالجئات المسجالت لدى وكالة الغوث الدول�ة. 

 Gحاال (٪)
�حلمل 

 \nملجا�

 Bمعد* �لفتر
 Gبني �لوال��

(Tشهر) 
(١٩٩٩)

 (٪) Gبني �لوال�� Bلفتر�
(١٩٩٩)

�نتشا� 
مو�نع �حلمل 
�حلديثة (٪)

معد* سن 
�لز���

معد* 
�خلصوبة 

�لكلية

 V {لنسا�
عمر �خلصوبة 

 ١٥-٤٩
سنة (٪) 
(٢٠٠٢)

�لد�* 
�ملضيفة

(٢٠٠٢) > ٢٤ شهر < ١٢ شهر
٣٥,٩ ٣٤,٨ ٤٣,٩ ٣,٣ ٤٨,٦ ٢٠,٣ ٣,٦ ٢٤,٧ )N�	ال
٣٥,٠ ٣٥ ٣٤,٩ ٢,٧ ٦٤,٧ ١٩,٧ ٢,٦ ٢٦,١ لبنا(
٢٨,١ ٣٨ ٣٧,٦ ٢,٨ ٦٥,٤ ٢٠,٥ ٢,٥ ٢٥,٦ سو�يا
٣٣,٩ ٣٣ ٤٧,٩ ٣,٣ ٤١,٩ ١٩,٥ ٤,١ ٢٣,٧ 	لضفة 	لغربية
٣٤,٦ ٣٠ ٥٣,٢ ٥,٥ ٣٦,٥ ١٨,٩ ٤,٤ ٢١,٥ Dغز oقطا

	ملعطياL 	لو	�DN بد%( [كر 	لسنة هي لسنة ٢٠٠٠.   ،UNRWA ،لد%لية	لغو� 	كالة % :�Nملصا	

%تعت© معّدالL %فياL 	ملو	ليد %	ألطفا7 مؤشر	 على صحة 	ألطفا7 
%سالمتهم. %قد 	Òفضت 	ملعدالL 	خلاصة بوفياL 	ملو	ليد لالجئني 
 >  DNال% حالة   ١٠٠٠ 	صل  من   Dفا% حالة   ١٨٠ من  	ملسّجلني 
 ªو ٣٢-٣٥ من 	صل ١٠٠٠ < 	لتسعيناL. %من 	 Lلستينا	
	جلدير بالذكر 	( نسبة %فياL 	ملو	ليد < 	لد%7 	لنامية تصل 	 ªو 
٥٠ حالة %فاD لكل ١٠٠٠ حالة %الDN %فق مقاييس منظمة 	لصحة 
 Lفيا% سجلت  %قد   .(UNRWA, 2000)  ٢٠٠٠ لعا�  	لعاملية 
	ملو	ليد لد{ 	لالجئني 	لفلسطينيني >على معدH 7ا < لبنا( (٤٢ لكل 
 L(٢٤ لكل ١٠٠٠). %تتشابه معدال )N�١٠٠٠)، %	قلها < 	ال
%فياL 	ملو	ليد %N%( سن 	خلامسة بني 	لالجئني %غ
 	لالجئني < 
معد7  تعلو  فيما  %سو�يا.   ١٩٦٧ عا�  	ملحتلة  	ال�	ضي  من  كل 
 
%فياL 	ملو	ليد < باقي مناطق 	لشتاL بني 	طفا7 	لالجئني عن غ

	لالجئني بشكل طفيف.  
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>جل  من   sألسا	 حجر  تشكل  	حلسنة  	لتغذية   )<  	 باالضافة 
	الستمر	�ية 	لبشرية، 	لصحة، %	لتطو� %	لنجاj لألجيا7 	ملختلفة، 
 L	جنا�h على  بتغذية حسنة vصلو(  يتمتعو(  	لذين  	ألطفا7  فإ( 
%يقّدمو(  >فضل  بشكل   )%�%يتطو غ
هم،  من  >فضل  تعليمية 
%على   .(UNICEF) 	قو{   uنطالh %نقطة  >فضل  تغذية  ألبنائهم 
	لعكس من [لك، فإ( 	لفقر %	ملستو{ 	ملتدk للتعليم %	إلستخد	� 
غ
 	لسليم للخدماL 	لصحية هي 	ألساs لسو� 	لتغذية لالطفا7. 

	لد%7 	ملضيفة 
%تقل  قليلة،   )N�	ال  >  DNحلا	 	لتغذية  سو�   Lحاال · تعت© 
نسبتها بني >طفا7 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني عن 	ملعد7 
 Lملخيما	لالجئني < 	لعا�، %يبد% >( >طفا7 	 kN�	لوطU 	أل
هم >قل عرضة لسو� 	لتغذية من باقي 	لالجئني %	ملهجرين، 	[ ال 
تتعد{ نسبة 	ألطفا7 	لالجئني < �يماL 	ال�N( 	لذين يعانو( 
	لـ ١٪ %ªو ٢٪ كاطفا7 غ
 ¥صنني  	لتغذية  من سو� < 

 .(FAFO, 1997)
سن  بني  	لفلسطينيني  	الطفا7  من   ٪  ٥ ªو   kيعا لبنا(،   > ·

جدول رقم ٤,٢٢- معدل حاالت الوف�ات للموال�د ودون  سن الخامسة (لكل ١٠٠٠). 

�لسنة معد* �لوفياG ��% سن �خلامسة معد* �فياG �ملو�ليد �لد�لة ��ملرجعية �لسكانية
�ال��%

١٩٩٧ ٣٥ ٣٢ 	لالجئو( 	ملسجلو( 
١٩٩٦ ٢٦ ٢٤ �مل 	لالجئني

لبنا%
١٩٩٧ ٣٧ ٣٥ 	لالجئو( 	ملسجلو(
١٩٩٦ ٤٩ ٤٢ �مل 	لالجئني

سو�يا
١٩٩٧ ٣٢ ٢٩ 	لالجئو( 	ملسجلو(
١٩٩٥ ٥٠ ٤٠ �مل 	لالجئني

�ال��ضي �لفلسطينية �ملحتلة
١٩٩٠ - ١٩٩٤ ٣٣,٢ ٢٧,٣ 	لالجئو( 	ملسجلو(
١٩٩٥ - ١٩٩٩ ٢٨,٧ ٢٥,٥ �مل 	لالجئني

�لضفة �لغربية
١٩٩٠ - ١٩٩٤ ٣٠,٣ ٢٥,٠ 	لالجئو( 	ملسجلو(
١٩٩٥ - ١٩٩٩ ٢٧,٢ ٢٤,٤ �مل 	لالجئني

Bقطا? غز
١٩٩٠ - ١٩٩٤ ٣٥,٤ ٢٨,٥ 	لالجئو( 	ملسجلو(
١٩٩٥ - ١٩٩٩ ٣١,٢ ٢٧,٣ �مل 	لالجئني

.٢ Nلسنو"، عد	الحصائي 	لكتا1 	٢٠٠١،  ،Uلفلسطي	ملركز" لالحصا� 	جلها� 	ملصا��: �

١ – ٣ عاما من سو� 	لتغذية، باالضافة 	 ªو ٤٪ ممن 	عت©%	 
	لصحية  	الحو	7  %تعت©   ،(FAFO, 2000) ¥صنني"   
"غ
	ما  عموما.  سليمة   
غ لبنا(   > 	خلامسة  سن   )%N لالطفا7 
سو� 	لتغذية فتقاs بشكل عا� عن طريق 	لو�( 	ملعد7 للعمر 
لبنا(  	لالجئني N%( سن 	خلامسة <  %هي منتشرD بني 	طفا7 
CBSN/) �بنحو ٨,٨٪ من 	النا�، %ªو ١٣,١٪ من 	لذكو

 .(UNICEF 2001
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	لثالثة  سن   )%N 	لالجئني  	طفا7  من   ٪٥٠ حو	^   kيعا ·
ثلث  %ªو   (UNRWA) 	لد%لية  	لغو�  %كالة   > 	ملسجلني 
	لنسا� < سن 	خلصوبة يعانو( من معدالL متوسطة من 	لنقص 

   .(UNRWA) (النيميا	مر· ) حلديد	 >

٢٠٠١-٢٠٠٢ Mلعا� V Gلتطو���
خالل الفترة المذكورة، طرأ تغ��ر قل�ل على الظروف الصح�ة 
المحتلة  الفلسط�ن�ة  االراضي  باستثناء  الفلسط�ن��ن  لالجئ�ن 
بشكل خط�ر   الصحة  مستو�ات  تراجعت  والتي  عام ١٩٦٧ 
االنتفاضة  على  العن�ف  االسرائ�لي  العسكري  الرد  أدى  فقد 
الى  العام ٢٠٠٠  أ�لول من  أواخر  انطلقت في  التي  الشعب�ة 
مناطق  في  الفلسط�ن��ن  ب�ن  والجرح  القتل  حــاالت  تفاقم 
المضاعفات  من  بجملة  هذه  ترافقت  وقد  وغ�رها.  الالجئ�ن 
في وضع الصحة بالنسبة للنساء واالطفال والفقراء ومعدالت 

مرتفعة من سوء التغذ�ة والضغوطات النفس�ة. 

وتجدر االشارة الى أن نحو ٦٠ ٪ من الشهداء الفلسط�ن��ن 
خالل انتفاضة االقصى هم من الالجئ�ن. وخالل الستة أشهر 
في  الفلسط�ن�ون  الالجئون  سجل   ،٢٠٠١ العام  من  االولى 
المخ�مات النسبة االعلى من حاالت القتل واالستشهاد بنسبة 
اعلى في مخ�مات قطاع غزة (٣٠ ٪) مقارنة مع مخ�مات 
الالجئ�ن في الضفة الغرب�ة (١٩ ٪)، والمعدل العام (باستثناء 
 .(IUED, ٢٠٠١b) ٪ القدس المحتلة) الذي وصل الى ١٣
نسبا  الغرب�ة  الضفة  مخ�مات  في  الالجئون  سجل  كما 
الفلسط�ن��ن  مع  مقارنة  الجرح (٣٤ ٪)  مرتفعة من حاالت 
الالجئ�ن  واعتمادا على وضع�ة   .(٪  ٢٢) المخ�مات  خارج 
وتعر�فهم، فان عددا أعلى من أفراد العائلة الالجئة استشهدوا 
من العائلة غ�ر الالجئة (١٨ ٪ مقابل ١٠ ٪ ) ونسبة أعلى 
من حاالت الجرح داخل أفراد العائلة الالجئة مقارنة مع غ�ر 

الالجئة (٣٢ ٪ مقابل ٢٥ ٪). 

على  العسكر�ة  االغالقات  أدت  فقد  ذلــك،  الى  باالضافة 
االراضي الفلسط�ن�ة الى تفاقم العقبات أمام الالجئ�ن وقدرتهم 
على التوجه الى الع�ادات الطب�ة. فحتى نها�ة العام ٢٠٠١، 
الغرب�ة  الضفة  مخ�مات  في  الالجئ�ن  من   ٪  ٩٥ نحو  أشار 
الغوث  وكالة  واستمرت  الحركة.  في  لمشاكل  تعرضهم  الى 
الطارئة  الطب�ة  المساعدات  بتقد�م   (UNRWA) الدول�ة 
طب�ة  ع�ادات  بتأس�س  قامت  ح�ث  الفلسط�ن��ن،  لالجئ�ن 
متنقلة، باالضافة الى جهود  اللجنة الدول�ة للصل�ب االحمر. 
وب�ن تشر�ن االول ٢٠٠٠ وآذار ٢٠٠١، انخفضت معدالت 
بسبب  بنحو ٣٢ ٪  القدس  المرضى في مستشف�ات  ز�ارات 
عدم تمكن الالجئ�ن وغ�ر الالجئ�ن من منطقة الضفة الغرب�ة 
من التوجه الى القدس للعالج. وكان سانت جوز�ف المستشفى 
بنسبة  انخفاضا  سجل  قد  الغرب�ة  الضفة  في  للع�ون  الوح�د 
عائد�ه بنحو ٣١ ٪.  كما سجلت ع�ادات األم والطفل التابعة 
لوكالة الغوث الدول�ة انخفاضا بنسبة العائد�ن بنحو ١٠ حتى 

أوسط عام ٢٠٠١. وأكثر من ذلك، فقد اجبر نحو ٢٠ ٪ من 
على  المستشف�ات  الى  الوصول  استطاعوا  الذ�ن  المرضى 
قطع المدة العالج�ة الالزمة في المستشفى بسبب عدم مقدرتهم 

على دفع رسوم العالج. 

عدد  في  انخفاض  الى  واالغالقات  الخنق  س�اسة  أدت  كما 
الحوامل المسّجالت في ع�ادات العنا�ة الجن�ن�ة (بنسبة ٢٢٪) 
ارتفعت  كما  االنجاب (١٣٪).   بعد  النساء  وعدد مراجعات 
حاالت االنجاب الب�تي بنسبة ٢٩٪، وحاالت االجهاض بنسبة 
معّدالت  انخفضت  فقد  المحتلة،  الغرب�ة  الضفة  وفي   .٪٣٢
الدول�ة).  الغوث  (وكالة   ٪١٠-٢٥ بنحو  لألطفال  التحص�ن 
الغرب�ة  الضفة  في  التجول  ومنع  االغالقات  تسببت  كما 
المحتلة في العام ٢٠٠٢ الى ارتفاع بنسبة ٦١ ٪ في حاالت 
االنجاب الب�تي. وب�ن اعوام ٢٠٠٠-٢٠٠٢، ارتفعت حاالت 
االجهاض بأكثر من ١٣٥٪ كما حصل انخفاض في نسبة ٣٥ 
٪ بنسبة االطفال دون سن الستة أشهر والذ�ن �كملون برنامج 

التحص�ن االعت�ادي. 

ــاع  األوض بفعل  أ�ضا  التغذ�ة  ســوء  ــاالت  ح وارتفعت 
عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة  األراضــي  في  الس�ئة  االقتصاد�ة 
هوبك�نز  جون  جامعة  نظمته  للتغذ�ة  مسح  وفي   .١٩٦٧
ومنظمة ك�ر الدول�ة ومنظمة مساعدات الجئي الشرق األدنى 
األمر�ك�ة (ANERA) وآخر�ن في ص�ف عام ٢٠٠٢ تب�ن 
قد  الخامسة  سن  دون  األطفال  ب�ن  التغذ�ة  سوء  حاالت  أن 
وصلت الى مستو�ات خط�رة، وأن نسبة ٢٢٪ من األطفال 
�عانون من حاالت سوء تغذ�ة حادة ومزمنة، في ح�ن فاقت 
معّدالت حاالت سوء التغذ�ة في قطاع غزة المحتل معدالتها 
خمس  قدر  فقد  المنطقت�ن،  كال  وفي  الغرب�ة.  الضفة  في 
األطفال الفلسط�ن��ن والبالغ ج�لهم من ٦ أشهر الى ٦ سنوات 
كمن �عاني من فقر الدم بمستو�ات متبا�نة. وقد أبدت دراسة 
نقص  من  واسعة  حاالت  أ�ضا   ٢٠٠٢ أواســط  في  اخرى 
والدجاج  الخرفان  األسماك،  أكل  تقل�ص  تشمل  بما  التغذ�ة 

والحل�ب المقوى. 

انتشار  بمعدل  ارتفاع  الى  أشارت  قد  التقار�ر  وكانت بعض 
الضغوطات النفس�ة. ففي أواسط عام ٢٠٠١، مثال، أشار نحو 
أطفالهم  سلوك�ات  في  تغ��ر  الى  الالجئ�ن  اآلباء  من   ٪  ٨٤
مقارنة مع ٧٥ ٪ من غ�ر الالجئ�ن. وقد تأثر نحو ٨٥ ٪ من 
أطفال  شأن  شأنهم  المتغ�رات  بهذه  المخ�مات  في  األطفال 
المدن بدرجة اكبر من أطفال القرى (٧٠٪). كما أبدى اآلباء 
الضغوطات  إرتفاع  نت�جة  أطفالهم  تجاه  تعاملهم  في  تغ��را 
الالجئ�ن مقارنة مع  النفس�ة واألزمة. وكان نحو ٤٤ ٪ من 
٣٦ ٪ من غ�ر الالجئ�ن قد أبدوا مثل هذا التغ��ر في السلوك 
والتعامل. منهم، ٣٨ ٪ من االباء في المخ�مات، مقارنة مع 
٤٥٪ من اآلباء في المدن ونحو ٣٢ ٪ من االباء في القرى. 
وقد ظهر اآلباء كقل�لي القدرة على تحد�د الضغوطات النفس�ة 
التي �عاني منها أطفالهم، ومع ذلك، فقد ظهر اآلباء الالجئ�ن 
ألطفالهم  النفس�ة  االحت�اجات  مع  التعامل  على  قدرة  كذوي 

 .(IUED, ٢٠٠١a)أكثر من اآلباء في المدن والقرى
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* تصعòب طبيعة 	لتهج
 	ملنهجي %	لشتاL 	لفلسطيU < منطقة 	لشرu 	ال%سط بأبعاNها 	ملختلفة على مهمة wع 	ملعطياL 	الجتماعي-	القتصاNية 	ملقا�نة 	ملنتظمة 
 
لقطاعاL 	لالجئني 	ملختلفة %جتعل هذ� 	ملهمة >كثر تعقيد	، باالضافة 	 	( بعض 	ملعطياL %	ملؤشر	L 	ملتعلقة بالالجئني 	لفلسطينيني )	% بقطاعاL ¥دDN منهم( غ
متوفرD >% منقوصة >% غ
 مالئمة للد�	سة 	ملقا�نة. %لغيا1 معطياL خاصة، فقد 	ستعمل هذ	 	لفصل 	ملعطياL 	ملتوفرD حو7 	لفلسطينيني < N	خل 	سر	ئيل/فلسطني 

١٩٤٨ للداللة على %ضعية 	ملهجرين 	لفلسطينيني < 	لد	خل.  
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مقدمـة الفصـل 

لالجئ�ن والمهجر�ن الفلسط�ن��ن الحق في تلقي المساعدة والحما�ة الدول�ت�ن. وكانت السلطات الوطن�ة قد أخذت 
حدودها،  عبروا  الذ�ن  لالجئ�ن  األول�ة  المساعدات  توف�ر  مسؤول�ة  الفلسط�ني  اللجوء  بدا�ة  مع  عاتقها  على 
قد  كان  الشتات،  مناطق  في  الالجئ�ن  جموع  وأحجام  �تالئم  بما  شمول�تها  وعدم  مسؤول�تها  محدود�ة  ولكن 
وقدرة  جاهز�ة  عدم  حال  في  والحما�ة، خصوصا  والغوث  المساعدة  لتوف�ر  الدولي  المجتمع  تدخل  استدعى 
السلطات الوطن�ة أو عدم إستعدادها وترددها في تقد�م مثل هذه المساعدات والحما�ة. وقد كانت الجهة الدول�ة 
األولى المفوضة لتقد�م الحما�ة الدول�ة لالجئ�ن الفلسط�ن��ن هي مفوض�ة األمم المتحدة العل�ا لشؤون الالجئ�ن 

(UNHCR)، باالضافة الى عدد من المنظمات والجمع�ات الوطن�ة والدول�ة. 

و�ندرج في إطار فعال�ات الحما�ة الدول�ة هذه حما�ة اإلحت�اجات ال�وم�ة لالجئ�ن وضمان حقوقهم ”كالجئ�ن“، 
وتشمل حق اللجوء، الغذاء، الملبس، العمل، التعلم، وتلقي الخدمات الصح�ة وحق السالمة الماد�ة والنفس�ة ب�ن 
اآلخر�ن. وتشمل الحما�ة الدول�ة أ�ضا حما�ة حقوق الالجئ�ن ضمن إطار تطب�ق الحل الدائم والشامل بما تشمل 
حق العودة الطوع�ة إلى البلد األصل، وحق اإلندماج الطوعي داخل البلد المض�ف أو حق التوطن الطوعي 
في بلد ثالث، إضافة إلى حقهم بالتعو�ض واستعادة ممتلكاتهم. ومن شأن الحما�ة الدول�ة أ�ضا مراقبة ومتابعة 
عمل�ة تطب�ق قانون الالجئ�ن الدولي، ومساعدة الدول على سن القوان�ن واألنظمة الوطن�ة التي تسهل حق العودة 

لالجئ�ن، وتعز�ز دور الجهات القضائ�ة المعن�ة. 

وبشأن القض�ة الفلسط�ن�ة، فقد أسّست األمم المتحدة نظاما فر�دا لالجئ�ن والمهجر�ن الفلسط�ن��ن من أجل توف�ر 
الحما�ة والمساعدة لهم. وقد فّوضت لجنة األمم المتحدة للتوف�ق حول فلسط�ن (UNCCP) التي تأسست في العام 
١٩٤٨ لتوف�ر الحما�ة الدول�ة لالجئ�ن الفلسط�ن��ن وتسه�ل عمل�ة التوصل الى حل عادل وشامل لقض�تهم، 
ف�ما فّوضت وكالة غوث وتشغ�ل الالجئ�ن الفلسط�ن��ن في الشرق األدنى (UNRWA) والتي تأسست في العام 
١٩٤٩ لتوف�ر المساعدة الدول�ة لهم في مناطق شتاتهم. وقد تّم تدع�م أسس نظام الحما�ة والمساعدة هذا عن 
طر�ق ا�راد بند خاص في معاهدة الالجئ�ن لعام ١٩٥١ �عالج احتمال توقف نشاط فعال�ات الحما�ة الخاصة 
بلجنة التوف�ق (UNCCP) او بتوقف نشاطات المساعدة الخاصة بوكالة الغوث الدول�ة (UNRWA). و�ذكر أن 
األمم المتحدة لم توّفر نظاما خاصا بالالجئ�ن الفلسط�ن��ن للمرة األولى لعام ١٩٦٧ أو بالمهجر�ن في الداخل 
الوقت  العام ١٩٤٨. وفي  المحتلة عام ١٩٦٧)، كما حدث في  الفلسط�ن�ة  لعام ١٩٦٧ (في داخل األراضي 
نفسه، فإن فجوات الحما�ة المستحقة لالجئ�ن وللمهجر�ن الفلسط�ن��ن ال زالت جل�ة للع�ان منذ خمسة عقود في 
ظل انه�ار فعال�ات لجنة التوف�ق الدول�ة حول فلسط�ن (المفوضة أصال بتقد�م الحما�ة) والحما�ة المحدودة التي 

  .(UNHCR) توّفرها المفوض�ة العل�ا لشؤون الالجئ�ن

�بحث هذا الفصل في الحما�ة والمساعدة الدول�ت�ن لالجئ�ن والمهجر�ن الفلسط�ن��ن واآلل�ات الكف�لة بتنف�ذها، 
ف�ما تطرح ص�غة الحل الدائم والشامل لالجئ�ن بشكل أكثر تفص�ال في الفصل السادس. 

الفصـل الخامس:

خعآلخְُّקـٍخل�خهجلطـخؤجلٍؤָדسخْ
فصـل الخامس

خل�خهجلط



١١٥

�لحمـاية ��لمسـاع!, �ل!�ليـتا

خعآلططخְُّקـخؤجلٍؤָדططְק
خاصا  نظاما   ١٩٤٨-١٩٥٠ >عو	�  بني   Dملّتحد	 	ألمم  >سست 
لتوف
 	حلماية 	لد%لية لالجئني 	لفلسطينيني %ضمنهم 	ملهجرين N	خل 
	لد%^  	ملجتمع  فعل   N� %جا�  	سر	ئيل.  عليها  قامت  	ل9  	ملناطق 
باقامة هذ	 	لنظا� ”مالئما“ %حجم 	لتهج
 	جلماعي 	حلاصل، فمن 
جهة، >ّسس 	ملجتمع 	لد%^ 	ملتمثل ֲדيئة 	ألمم 	ملتحدD جلنة 	ألمم 
متخصصة  كوكالة    (UNCCP) فلسطني  حو7  للتوفيق   Dملتحد	
ֲדد3 توف
 	حلماية 	لد%لية لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني، %من 
 ١٩٥١ لعا�  	لالجئني   Dمعاهد مصيغو  ضمن  فقد  >خر{،  جهة 
%ضعية 	لالجئني 	لفلسطينيني لعا� ١٩٤٨ (مبا يشمل 	ملهجرين < 
	لد	خل) كـ ”الجئي معاهدD“ (>نظر 	 	لفصل 	لثالث) ملعاجلة 
	لتوفيق  جلنة  من  (	ملقدمة  	حلماية   �هذ مثل   
توف توقف  	حتما7 
	لغو�  %كالة  قبل  من  (	ملقدمة   Dملساعد	  %	  (UNCCP–لد%لية	
	لد%لية-UNRWA) أل" سبب من 	ألسبا1. %قد >%كلت مهمة 
%تفويض }اية ”الجئي معاهدD“ < ش� 	ªا� 	لعا= 	 مفوضية 
	ألمم 	ملتحدD 	لعليا لشؤ%( 	لالجئني (UNHCR). %يهد3 نظا� 
	حلماية 	خلا£ هذ	 	 ضما( %توف
 	حلماية لكل قطاعاL 	لالجئني 
Hم   Dملساعد	  
%توف  ،١٩٤٨ 	لعا�   > هجر%	  	لذين  	لفلسطينيني 
حلني تطبيق 	حلل 	لد	ئم %	لشامل Hم كما هو %	�N < قر	� 	جلمعية 
� < ١١ كانو( >7% Nلصا	)، IIIقم ١٩٤ (� Dملتحد	لعامة لالمم 	

 .١٩٤٨

	لفلسطينيني  لالجئني  شبيها  نظاما   Dملتحد	 	ألمم  تؤسس   =%
	لفلسطينيو(  	لالجئو(  يعت©  فيما  	لعا� ١٩٦٧،  	لذين هجر%	 < 
”	آلخرين“ (من غ
 الجئي عا� ١٩٤٨ >% الجئي عا� ١٩٦٧) 
لعا�  	لالجئني   Dمعاهد من   <-١  DNملا	 مبوجب  الجئني  يعت©%( 
١٩٥١، %عليه، تقع مسؤ%لية }ايتهم ضمن تفويض 	ملفوضية 	لعليا 
	ليو�  يوجد  ال  نفسه،  	لوقت   >  .(UNHCR) 	لالجئني  لشؤ%( 
%كالة N%لية حتمل تفويضا جليا لتوف
 	حلماية للمهجرين < N	خل 

	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧. 

(UNCCP) للتوفيق حو* فلسطني Bجلنة �ألمم �ملتحد
مبوجب  فلسطني  حو7  للتوفيق   Dملتحد	 	ألمم  جلنة  تأسست  لقد 
 ١٩٤ �قم   Dملتحد	 لألمم  	لعامة  	جلمعية   �قر	 من  	لثانية   Dلفقر	
(III)، خولت 	جلمعية 	لعامة 	للجنة من خالHا توف
 	حلماية 	لد%لية 
	سر	ئيل/فلسطني  N	خل  	ملهجرين  فيهم  مبن  	لفلسطينيني  لالجئني 
%N	ئم  شامل  حل   	 	لتوصل  ”تسهيل“  على  %	لعمل   ١٩٤٨
لقضيتهم كما هو %	�N < 	لقر	� نفسه >يضا. %مع [لك، فإ( جلنة 
 Lلقطاعا 	لد%لية  	حلماية   
لتوف تفويضا  حتمل  ال  	لد%لية  	لتوفيق 
>خر{ من 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني، hضافة 	 >( تفويض 
جلنة 	لتوفيق 	لد%لية ¨ل ”تسهيل“ 	لتوصل 	 حل N	ئم %شامل 
	ألمم  >عضا� <  ثال�  من  	للجنة  %تتركب   ١.o	Õل	 قضايا  لكافة 
	ملتحدD هي 	لوالياL 	ملتحدD 	ألمريكية، فرنسا %تركيا، كما %Ïو7 
 D�	جلمعية 	لعامة 	للجنة بإضافة >عضا� جدN للجنة مبا حتمله ضر%

طاقم   %< خاصة  ميز	نية  	للجنة  متلك  ال  	ليو�،  تفويضها.  hجنا� 
 Dئر	N على سكرت
 موظف <  	للجنة  تقتصر  بل  موظفني خا£، 

	ألمم 	ملتحدD للشؤ%( 	لسياسية. 

جلنة  حا%لت  لتأسيسها،   	أل%  L	لسنو	 	حلماية: خال7   Lفعاليا
	لتوفيق 	لد%لية توف
 	حلماية 	لقانونية %	لدبلوماسية %	ملاNية لالجئني 
	لفلسطينيني، باالضافة 	 عملها على تسهيل 	لتوصل 	 حل N	ئم 
�قم ١٩٤  Dملتحد	لعامة لألمم 	جلمعية 	 �%شامل لالجئني %فق قر	
	للجنة لتوف
 	حلماية فيما يتعلق باحلل   L١١ (حو7 فعاليا Dلفقر	
	لد	ئم %	لشامل >نظر 	 	لفصل 	لساsN). %قد >سست جلنة 	لتوفيق 
	ملسح  %بعثة  	لتقنية  	للجنة  [لك  بضمن  فرعية  جلا(   Dعد 	لد%لية 
 Lآلليا	 بشأ(   Lلتوصيا	 %تقدمي  	لتحقيق  >جل  من  	القتصاNية، 

	لكفيلة بتوف
 	حلماية حلقوu %ملكياL 	لالجئني. 

	لالجئني   Lقطاعا بعض   DNإلعا 	أل%لية  	للجنة   Nجهو �مت  %قد 
	لالجئني  ”لكل“   DNلعو	 حق  تأكيد  (مع  hنسانية   Lمنطلقا من 
 uتفا	 	بر	�   h 	للجنة  سعت  كما  بيوִדم).   	 	لفلسطينيني 
 بساتني h 7لوصو	لالجئني من 	متكني  h £يهد3 بشكل خا
	حلمضياL 	ل9 ميتلكو�ا، للحيلولة N%( فقد	( 	ملحاصيل 	لز�	عية، 
	للجنة  %عملت  لإلغاثة.  	ملحتاجني  	ألشخا£   Nعد %Ïفيض 
 Dملجّمد	 	ملالية  �صدִדم < على  	حلصو7  من  	لالجئني  متكني  على 
< 	ملؤسساL 	ملالية N	خل hسر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨، %على توحيد 
	لقر{ 	ل9 قطعت >%صاHا جر	� ترسيم خطو� 	Hدنة بني 	سر	ئيل 

 .D�%	لد%7 	لعربية 	ملجا%

لقد حا%لت جلنة 	لتوفيق 	لد%لية >يضا توحيد 	لعائالL 	لفلسطينية 
لها من جديد، فرّكزL جهوNها 	أل%لية على  	ملقطعة 	أل%صا7 %=̈ 
	أل�%	�  من  معيليهم   	  (Lلز%جا	% (	ألطفا7  ”	لتابعني“   DNعاh
%	آلبا� 	لذين بقو	 < 	ملناطق 	ل9 قامت عليها hسر	ئيل. كما %طالبت 
	لذين هجر%	  	لدين  لرجا7   jبالسما 	السر	ئيلية   Lلسلطا	 	للجنة 
 Nيا�هم، %عد� 	ملس بأمال« 	لوقف 	 DNلعا� ١٩٤٨ بالعو	يضا < <

%	لسماj ¯رية 	لعباDN %	حتر	� قدسية 	ملساجد %	لكنائس. 

%>خ
	، فقد 	نشغلت 	للجنة < عدN من 	لنشاطاL 	ل9 توّفر 	حلماية 
 Nاdh على  مثال  فعملت  	لقانونية.  %%ضعيتهم  	لالجئني   uحلقو
	ملحتاجني  	ألشخا£  بغية حصر  	لفلسطينيني  لالجئني  ”تعريف“ 
 �قم ٥,١ >Nنا�). باالضافة 	 � 	حلماية 	لد%لية (>نظر 	 hطا	
 حساباִדم 	 	لالجئني  %صو7  تسهيل  على  	للجنة  عملت  [لك، 
< 	لبنو« N	خل 	سر	ئيل، %طالبت 	حلكومة 	السر	ئيلية بإلغا� wيع 
ق 	لفلسطينيني N	خل 	سر	ئيل، >% مت تبنيها  	لقو	نني 	ل9 سنتها %متيز̄ 
من >جل تدعيم 	لسياسة 	السر	ئيلية بعد� 	لسماj باعاDN 	لالجئني 
توثيق  على  بالعمل  	للجنة   L<بد كما  	سر	ئيل.  N	خل  بيوִדم   	
 	 >نظر  	لتفاصيل،  من  (ملزيد  	سر	ئيل  N	خل  	لالجئني   Lممتلكا

  .(sNلسا	لفصل 	
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جناj  جزئي:  قبل 	�يا� فعالياִדا بشكل كلي، حققت جلنة 	ألمم 
	ملتحدD للتوفيق حو7 فلسطني جناحا جزئيا فقط خال7 فترD نشاطها. 
فقد تبّنت 	جلمعية 	لعامة لألمم 	ملتحدD 	لتوصياL 	ملقدمة من hحد{ 
	للجا( 	لفرعية للجنة 	لتوفيق 	لد%لية (جلنة 	ملسح 	القتصاNية) بتقدمي 
	لفلسطينيني،  لالجئني  	ألمد  %طويلة   D
قص 	القتصاNية   Dملساعد	
%>LN تلك 	لتوصياL (مدعومة بعو	مل >خر{) 	 تأسيس %كالة 
 (UNRWA) 	لفلسطينيني  	لالجئني  %تشغيل  لغو�   Dملتحد	 	ألمم 
( >نظر 	 	ملساعدD 	لد%لية، < هذ	 	لفصل)، كما جنحت 	للجنة < 
تسهيل حترير قسم من 	حلساباL 	لبنكية 	لتابعة لالجئني من 	لبنو« 
N	خل ”	سر	ئيل“، %	ستعاDN قسم من ممتلكاִדم. %مع [لك، فقد 
	لقسم  حتتجز  	لغائبني  >مال«   s�%حا 	السر	ئيلية  	حلكومة  ظلت 

	ألك© من مثل هذ� 	ملمتلكاL %	حلساباL 	لبنكية. 

 Lلعائال	توحيد  DNعاh > لد%لية	لتوفيق 	جلنة  Lعن طريق ¥ا%ال%
”	لتابعني“  	لالجئني  من  قليل   Nعد متّكن  ¨لها،   =% 	لفلسطينية 
مثال  فتمكن  فعليا.  Nيا�هم   	  DNلعو	 من   (Lلز%جا	% (	ألطفا7 
 uاللتحا	% DNلعو	لبنا( من % )N�ªو ٨٠٠ تابع ممن هجر%	 	 	أل
عا�  >%	خر   >  ١٩٤٨ 	سر	ئيل/فلسطني  N	خل  عائالִדم   N	بأفر

ع© ªو ١١٥  شبا� ١٩٥٠،   >% عا� ١٩٥٠،  %>%	ئل   ١٩٤٩
 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨. 	 Dمن غز N%حلد	الجئ ”تابع“ >يضا 
للفالحني   jللسما 	سر	ئيل  على  	لضغط   > 	للجنة  جنحت  كما 
	لفلسطينيني < 	لقر{ 	ل9 قّطعتها خطو� 	Hدنة بني 	سر	ئيل %	لد7% 

	لعربية من فالحة >�	ضيهم 	لو	قعة حتت 	لسيطرD 	السر	ئيلية.

< 	لوقت نفسه، فقد �فضت hسر	ئيل 	لسماj بالعوDN ”	لفو�ية“ 
	لتوفيق  جلنة  مطالب  �فضت % كما  %	لعما7،  	لبساتني  لفالحي 
	السالمية  	أل%قا3 (خاصة  	ملميزD، %حترير  	لقو	نني  بإلغا�  	لد%لية 
منها)، كما %فشلت 	للجنة < حتقيق >" تقد� < 	ملفا%ضاL بني 

	سر	ئيل %	لد%7 	لعربية. 

 Dملتحد	 	فترضت 	ألمم  لقد  	لتوفيق:   بلجنة  �hيا� 	حلماية 	خلاصة 
ضمنا >( 	لالجئني 	لفلسطينيني ¯اجة 	 فترD قص
D 	ألمد من >جل 
	لتوفيق  جلنة  >سست  هذ	  >جل  %من  Nيا�هم،   	 عوNִדم  تطبيق 
باملو	�N %ال   Dتكن معد = ،)]h ،لّلجنة	 	لعا� ١٩٤٨.  	لد%لية < 
	لد	ئم  	حلل  ”تسهيل“  	جل  من  %	لسياسي  	ملا^  بالدعم  ح� 
%	لشامل لالجئني %فق ما %�N < قر	� ١٩٤ ملرحلة طويلة 	ألمد. 

اطار رقم ٥,١- مسـودة تعـر!ف لجنـة التوف�ـق حـول فلسـط�ن “لالجئـي فلسطـ�ن”

 ١ Bملـا��

�قم ١٩٤] 	ألشخا£ من  �� < ١١ كانو( >%7 ١٩٤٨ [قر	Nلصا	لعامة 	جلمعية 	 �dب 	عتبا�هم الجئني مبوجب 	لفقرD ١١ من قر	
 Dل9 تقع حاليا حتت سيطر	ملناطق 	لتقسيم“] 	 ��قم ١٨١ ”قر	 �>صل عر² %	لذين تركو	 بعد ٢٩ تشرين ثاk ١٩٤٧ [تا�يخ صد%� قر	

	لسلطاL 	السر	ئيلية، %	لذين كانو	 مو	طنني فلسطينيني ح� هذ	 	لتا�يخ. 
dب 	عتبا�هم الجئني مبوجب 	لفقرD 	ملذكو�D 	ألشخا£ من >صل عر² %	لذين تركو	 بعد ٢٩ تشرين ثاk ١٩٤٧ 	ملناطق سالفة 	لذكر، 

%	لذين سكنو	 فيها ح� هذ	 	لتا�يخ. 
ال تشمل تضميناL فقر	L هذ� 	ملاDN >عال� 	ألشخا£ 	لذين 	سترN%	 جنسيتهم >% 	كتسبو	 جنسية 	لد%لة 	لH 9م �%	بط قومية مع غالبية 

	لسكا( فيها. %مفهو� 	( غالبية هؤال� 	لسكا( ال ميكن >( يكونو	 غالبية عربية. 

 ٢ Bملــا��
تشمل 	لتضميناL 	خلاصة باملاDN ١ >عال� كل من 	لتا^: 

١.  	ألشخا£ من >صل عر² %	لذين تركو	 	ملناطق سالفة 	لذكر بعد ٦ 1X ١٩٢٤ %قبل ٢٩ تشرين ثاk ١٩٤٧، %	لذين كانو	 ح� 
هذ	 	لتا�يخ مو	طنني فلسطينيني. 

٢.  	ألشخا£ من >صل عر² %	لذين تركو	 	ملناطق 	ملتنا�o عليها قبل ٦ 1X ١٩٢٤ %	لذين، 	ستحقو	 	متال« 	ملو	طنة 	لفلسطينية، %	ل9 
 .١٩٤٧ kطنة حلني ٢٩ تشرين ثا	ملو	مت حفظها 

 ٣ Bملــا��
	( مد{ من ”>صل عر²“ 	لو	�DN < 	ملو	N 	لسالفة تتعلق باألشخا£ 	لذين ينتمو( 	 	ملجتمع 	لعر² < فلسطني %	لذين يعت©%( 	% 

يعت©%( >نفسهم كمنتمني 	 هذ	 	ملجتمع.  

 Addendum to Definition of a “Refugee” Under Paragraph 11 of General Assembly Resolution of 11 December 1948 (Prepared :ملصد��
  .by the Legal Advisor), UN Doc. W/61/Add.1, 29 May 1951



١١٧

�لحمـاية ��لمسـاع!, �ل!�ليـتا

h( عد� قد�D 	للجنة < 	لتوصل 	 هد3 تأسيسها يرتبط >يضا < 
ضعف 	لدعم 	لسياسي من قبل 	لد%7 	ألعضا� من >جل ضما( حق 

	لعوDN لالجئني 	لفلسطينيني 	 قر	هم %بيوִדم. 

	لد%لية عد� قد�ִדا  	لتوفيق  >%	ئل 	خلمسينياL، 	ستنتجت جلنة   >
على تطبيق تفويضها. فقد حّولت عملية Nمج توف
 	حلماية 	لد%لية 
>طر	3  بني   uتفاh  	 	لتوصل  على  %	لعمل  	لفلسطينيني  لالجئني 
	لÕ	o < 	لشرu 	ال%سط حّولت تفويض 	للجنة 	 مهمة مستحيلة، 
 uحلقو	تلف عن n ·�%%جدL 	للجنة >( ¥و� حو	�ها على 	أل
بعد  %خاصة   ،١٩٤ �قم  	لعامة  	جلمعية   �قر	  > عليها  	ملنصو£ 

�فض 	سر	ئيل 	لقاطع بعوDN 	لالجئني 	لفلسطينيني.٢ 

	لعا�   
	لسكرت >%صى  	لسياسية،   Lملفا%ضا	  �	ستمر	 %على ضو� 
 
لألمم 	ملتحدD جلنة 	لتوفيق 	لد%لية على 	لتركيز < >عماHا على توف
	لتفاصيل،  من  (ملزيد  ملكيتهم  %تقييم  	لالجئني  %تعريف  	حلماية 
>نظر 	 	لفصل 	لساsN). %قد قبلت 	جلمعية 	لعامة هذ� 	لتوصية 

%قّلصت ميز	نية 	للجنة 	 حد فعالياL 	حلماية 	ملحد%DN لالجئني.٣ 
بأ(  	لقائلة  	لنظر  %جهة  	للجنة  تبّنت   ،١٩٥٢ 	لعا�  من   	�%	عتبا
قضية  تشمل  مبا  	لعالقة   Lخلالفا	 	ملعنية حل   Lحلكوما	 من شأ( 

	لالجئني. 

منذ هذ� 	لفترD، = تز%N جلنة 	لتوفيق 	لد%لية 	لالجئني 	لفلسطينيني 
 Dفتر  >% %هكذ	،  	ألساسية.  	لد%لية  	حلماية   o	نو< من   oنو بأ" 
 Dملتحد	 	المم   Lجد%<  ،L	سنو  ١٠ عن  تقل  حا�ة  تا�nية 
	لفلسطينيني   
لتهج  sالسا	 	لشر�   L©عت	  L	�%قر	  Lتوصيا
	لفصل  �	جع  	لتفاصيل  من  (ملزيد  �	ضيهم < من  	لتقسيم)   �(قر	
 	 DNلالجئني بالعو	ق ¯ Dملتحد	ألمم 	عترفت h ،ø ال%7). %من	
 Dملتحد	 	ألمم  توجهت  [لك،  %بعد  ممتلكاִדم،   DNستعا	% Nيا�هم 
�غباִדم،  	حتر	�  بد%(  	لالجئني  مشكلة  ”تصفية“   	 نفسها 
 �هذ مثل  بتطبيق  	لقاطع  hسر	ئيل  �فض  hثر  %حقوقهم  خيا�	ִדم 
 �	لعوDN. >ما 	ليو�، فال تز	7 جلنة 	لتوفيق 	لد%لية قائمة ��يا، %تصد

تقرير	 من صفحة %	حدD سنويا عن نشاطها. 

إطار رقم ٥,٢- التقـر!ر السنـوي للجنـة التوف�ـق حول فلسط�ـن لعـام ٢٠٠٢

	لتقرير 	لساsN %	خلمسو( للجنة 	ألمم 	ملتحدD للتوفيق حو7 فلسطني 
A/57/294

٢٠٠٢ 1X ٣١
 	جلمعية < %قٍت h فع تقريرها�< 	لفقرD 	لثانية من قر	�ها �قم ٥٦/٥٢ بتا�يخ ١٠ كانو( 	أل%7 ٢٠٠١، طلبت 	جلمعية 	لعامة من 	للجنة 
 h L�مناسب ال يتعد{ 	أل%7 من >يلو7 ٢٠٠٢. %عليه فإ( 	للجنة < تقريرها بتا�يخ ٣١ 1X ٢٠٠٢ (٥٦/٢٩٠/>) %الحظت %>شا

èفعه سابق�>نه ال جديد تضيفه على ما مت 

�لالجئني  لشؤ�%  �لعليا   Bملتحد� �ألمم  مفوضية 
(UNHCR)

تتضمن معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١ شر%طا خاصة بتوف
 	حلماية 
 Dملعاهد	من  N ١ DNملا	[ تتضمن 	لفلسطينيني، 	لالجئني  Dملساعد	%
 �	شتماال لالجئني 	لفلسطينيني لعا� ١٩٤٨ %عا� ١٩٦٧ ضمن 	طا
 %<  Dملساعد	 توقف  	حتما7  ملعاجلة  لعا� ١٩٥١  	لالجئني   Dمعاهد
	حلماية 	لد%ليتني 	ملقدمة Hم أل" سبب من 	ألسبا1 (�	جع 	لفصل 
 (UNHCR) 	لالجئني  لشؤ%(  	لعليا  	ملفوضية  %تعت©  	لثالث). 
مناطق  ش�   > لالجئني   Dملساعد	% 	حلماية  تقدمي  عن  	ملسؤ%لة 
	لعا= مبن فيهم 	ملعرفني ”كالجئني“ < 	طا� معاهدD 	لالجئني لعا� 
١٩٥١. %يعت© 	لفلسطينيو( 	لذين هجر%	 بعد 	لعا� ١٩٦٧، %من 
غ
 الجئي عا� ١٩٤٨ %عا� ١٩٦٧ يعت©%( ”الجئني“ مبوجب 
	ملاDN ١ > من معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١ %يقعو( ضمن تفويض 

	حلماية 	خلا£ مبفوضية 	ألمم 	ملتحدD لشؤ%( 	لالجئني. 

 L	فجو فقط  جزئيا  	لالجئني  لشؤ%(  	لعليا  	ملفوضية  غّطت  %قد 
 (UNCCP) لد%لية حو7 فلسطني	لتوفيق 	ل9 خّلفتها جلنة 	حلماية 	

منذ >%	ئل 	خلمسينياL. %تعوN طبيعة عالقة 	ملفوضية 	لعليا بالالجئني 
	لفلسطينيني لعا� ١٩٤٨ %عا� ١٩٦٧ 	 عو	مل عدD، منها غيا1 
تشريع   > 	لفلسطينيني  	لالجئني  عن  ضمنية   Dفقر  %< wلة   "<
 Dمعاهد > N�	ملفوضية 	ألساs لعا� ١٩٥٠، مبا يشبه 	ملضمو( 	لو	
�	« 	لسائد ”بالشخصية Nال	١.  N DNملا	لالجئني لعا� ١٩٥١ %فق 	
 “Dملحايد	  Dمليز	”% Ïتلف  %	ل9   Uلفلسطي	 لالجئ  	لسياسية“ 
لفعالياL 	حلماية 	ل9 توّفرها 	ملفوضية 	لعليا، hضافة 	 	لقلق 	ملا^ 
 	 سيضافو(  	لذين  	لالجئني  ماليني  تضم  	لقضية   )<% خاصة 
فعالياL 	حلماية للمفوضية 	لعليا، %>خ
	 	لرفض 	لغر² %	لعر² < 

تدخل 	ملفوضية 	لعليا حلماية wيع 	لالجئني 	لفلسطينيني. 

	لالجئني  لشؤ%(  	لعليا  	ملفوضية  تقد�   :N%د¥ Nلعد  DN%اية ¥د{
	لالجئني  من   N%د¥  Nلعد 	لد%لية  	حلماية  من   DN%د¥ �جة N
 Nلقيو	 بفعل  %[لك   ،١٩٦٧ %عا�   ١٩٤٨ لعا�  	لفلسطينيني 
%	الستثنا�“  ”	إلسقا�   N	مو%  L	فقر على   	Nعتما	% 	جلغر	فية، 
	ملفوضية  تقو�  %ال   .١٩٥١ لعا�  	لالجئني   Dمعاهد  >  DN�	لو	
	لغو�  مناطق عمل %كالة  	لفلسطينيني <  بتوف
 	حلماية لالجئني 
 ،Dغز oلغربية، قطا	 	لضفة  	لد%لية (UNRWA) %تشمل كل من 



١١٨

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

 L�	أل�N(، سو�يا %لبنا(. %ح� كانو( ثاk من 	لعا� ٢٠٠٢، قد
	حصائياִדا  خال7  من  	لفلسطينيني  	لالجئني   N	عد< مثال  	ملفوضية 
 N	و ٥ ٪ من �مل تعدª 7Nبنحو ٣٤٩١٠٠ شخص %هو ما يعا
	لد	خل)،  	ملهجرين <   N	عد< يشمل  (مبا ال  	لفلسطينيني  	لالجئني 
 ،u	لعر	  > 	لفلسطينيني  	لالجئني   N	عد<  L	لتقدير	  �هذ %تشمل 

ليبيا، %	لذين يقعو( مباشرD ضمن تفويضاL 	ملفوضية. 

	لعليا  	ملفوضية  تقّدمها  	ل9   DN%ملحد	 	حلماية   Lفعاليا %تقتصر 
لالجئني 	لفلسطينيني < غالب 	ألحيا( على تسهيل 	حلصو7 على 
%ثائق 	لسفر، جتديد %تسجيل بطاقاL 	لالجئني خا�� مناطق عمل 
لالجئني  	ملؤقتة  	حللو7   Nاdh على  %	لعمل  	لد%لية،  	لغو�  %كالة 
منظمة   L©ج<  )< %بعد  	لقسر".   Nلطر	 حالة   > 	لفلسطينيني 

 ،١٩٨٢ 	لعا�   > لبنا(   D�Nمغا على  %قو	ִדا  	لفلسطينية  	لتحرير 
 Lلسلطا	 لد{  مثال  	لالجئني  لشؤ%(  	لعليا  	ملفوضية  تدخلت 
لبنانية لالجئني  	للبنانية من >جل تسهيل 	حلصو7 على %ثائق سفر 
	خلليج  حر1  %خال7  خاصة.   Lعقبا %	جهو	  	لذين  	لفلسطينيني 
	لثانية < بد	ية 	لتسعينياL، قامت 	ملفوضية 	لعليا لشؤ%( 	لالجئني 
من  	آلال3   Lملئا 	ملاNية   Dملساعد	% 	حلماية  من  غطا�   
بتوف
�D 	لكويت بعد 	نتها� 	حلر1. Nعلى مغا 	لذين >ج©%	لفلسطينيني 	
 Dملساعد	 
%قامت 	ملفوضية 	لعليا بني 	ألعو	� ١٩٩٥-١٩٩٧ بتوف
لالجئني 	لفلسطينيني 	لعالقني على 	حلد%N 	لليبية-	ملصرية بعد >( مت 

طرNهم من ليبيا < 	لعا� ١٩٩٥. 

مستثنو(  فإ�م  	لد	خل،  	لفلسطينيني <  باملهجرين  يتعلق  فيما  >ما 
متاما من فعالياL 	حلماية 	ل9 توفرها 	ملفوضية 	لعليا. %بشكل عا�، 
 "Nالقتصا	ملجلس 	من  %	 Dملتحد	لعامة لالمم 	جلمعية 	فا( طلبا من 
قبل  من   Dملساعد	% للحماية   
توف  "< يسبق   )< dب  	الجتماعي 
من  	لقليل  	لد	خل.   > 	لفلسطينيني  للمهجرين  	لعليا  	ملفوضية 
	ملعلوماL تلك 	ملتوفرD حو7 	حلماية 	ل9 توفرها 	ملفوضية لالجئني 

	لفلسطينيني من غ
 الجئي عا� ١٩٤٨ %عا� ١٩٦٧. 

ند	� من >جل 	حلماية: تعتر3 	ملفوضية 	لعليا بوجوN فجو	L 	حلماية 
لعا� ١٩٤٨ %عا� ١٩٦٧  	لفلسطينيو(  	لالجئو(  منها   kيعا 	ل9 
%كانت قد ناقشت عدN من 	لند	�	L 	ملطالبة مبعاجلة هذ� 	ملشكلة. 
فبعد �ا�� ص©	 %شاتيال < >يلو7 ١٩٨٢ < ب
%L، %	ل9 نفذִדا 
�قم ٥,٤ <  �	لكتائب 	للبنانية 	ملتحالفة مع 	سر	ئيل (>نظر 	 hطا
هذ	 	لفصل)، >علنت 	للجنة 	لتنفيذية للمفوضية 	لعليا %هي 	جلسم 
 �%N �	ألحد	 �	إلستشا�" للمفو· 	لسامي، ”نأمل بأ( تعز� هذ
	حلماية لالجئني للحيلولة N%( %قوo مثل هذ� 	العما7 < 	ملستقبل 

%%قوo 	ملزيد من 	لضحايا“.٤ 

�ية، كل ] Lلعا= يتعامل معنا كأننا نفايا	ن نشعر %كأ( ª”
مسؤ%لية  تو^  يرفضو(  %	جلميع  	لذ�ية   Lلنفايا	 nشى   Nفر
ªن  نعم،  	لقو7،  هذ	  مع  	تو	فق  >نا  نعم،   .Lلنفايا	  �هذ
مسئولية  تتحمل   )< N%لة  كل  %على  	لذ�ية،   Lكالنفايا
	لذ�ية 	خلاصة. dب >( تكو( فلسطني مسؤ%لة عن  نفاياִדا 
 	 hعاNتنا  هو  	ألمثل  	حلل   )< >عتقد   ø %من  	لفلسطينيني، 
 .DNلعو	 بتنفيذ حق  باملطالبة  على متسكنا  نصّر  hننا  فلسطني. 
�قم ١٩٤ يضمن لنا هذ	 	حلق، %ªن ال  Dملتحد	ألمم 	 �قر	
 Dملتحد	ألمم 	نطالب % .u�نريد >( يبقى هذ	 	حلق ح©	 على %

بتنفيذ قر	�	ִדا..“

Tلفت �مو� (ترشيحا، عكا). لبنا%.
حق 	لعوDN، 	ملجالس 	ل©يطانية 	ل©ملانية 	ملشتركة حو7 	لشرu 	أل%سط، 

بعثة تقصي حقائق 	لالجئني 	لفلسطينيني، ٢٠٠١. 



١١٩

�لحمـاية ��لمسـاع!, �ل!�ليـتا

 >%  ،Lلتسعينيا	 %>%	ئل   Lلثمانينا	 من   Dملتأخر	  L	لسنو	 خال7 
	لعا�   > 	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي   > 	لشعبية  	النتفاضة   uسيا
١٩٦٧، >صد�L 	ملفوضية 	لعليا 	لعديد من 	لبياناL 	خلتامية %	ل9 
مثل   Nبوجو خالHا  من  	لعليا  للمفوضية  	لتنفيذية  	للجنة  	عترفت 
تعر1  	ملفوضية   )	” لالجئني،  	لد%لية  	حلماية   >  L	لفجو	  �هذ
عن قلقها 	لعميق عن 	لنقص < توف
 }اية N%لية كافية < مناطق 
�تلفة حو7 	لعا=، بضمن [لك نسبة كب
D من 	لفلسطينيني. >ننا 
نأمل < >( تأخذ 	جلهوN هذ� 	لقضية < عني 	العتبا� %تعنو�ا ضمن 
 D�	ملتحدD لتحديد hحتياجاL 	حلماية“.٥ %جتد� 	إلشا نظا� 	ألمم 
 >( مثل هذ� 	لبياناL كانت قد توقفت بعد بد� عملية >%سلو 	
< 	لعا� ١٩٩٣ (>نظر 	 	لفصل 	لساsN، 	ملفا%ضاL 	لسياسية) 
على 	لرغم من 	ستمر	�ية فجو	L 	حلماية لالجئني 	لفلسطينيني لعا� 

١٩٤٨ %عا� ١٩٦٧,٦

mلياr Gاية ��لية Tخر� 
لقد قدمت عدD منظماN L%لية %hقليمية فاعلة بني >%سا� 	لالجئني 
 Dفتر لالجئني خال7  	لد%لية  	حلماية  من   	N%د¥ نوعا  	لفلسطينيني 
	للجنة  %تشمل  عاما،   ٥٠ من  >كثر   �مد	 على   Dملمتد	 جلوئهم 
	لد%لية للصليب 	أل}ر (ICRC)، %%كالة غو� %تشغيل 	لالجئني 
تفصله  ما  %هو  	لعربية  	لد7%  %جامعة   ،(UNRWA) 	لفلسطينيني 

	لفقر	L 	لتالية. 

(ICRC) ال}ر	لد%لية للصليب 	للجنة 	
تعت© 	لّلجنة 	لّد%لية للصليب 	ال}ر  (ICRC)	Hيئة 	لرئيسة 	ملسؤ%لة 
 Nسة عقوÌ كثر من< �عن تطبيق 	لقانو( 	إلنساk 	لد%^ على مد	
للصليب  	لد%لية  	للجنة  عملت  %قد   .Uلفلسطي	 	للجو�  عمر  هي 
	أل}ر على توف
 	حلماية %	ملساعدD لالجئني 	لفلسطينيني ّبالتعا%( 

.(�مع منظمة 	Hال7 	أل}ر ( >نظر 	 	ملساعدD 	لد%لية >Nنا

 ١٩٤٨ 	لعا�  حر1  خال7  	أل}ر  	لصليب   Lنشاطا  Lكز�%
على 	ل©	مج 	ملدنية لتوف
 	حلماية 	ملاNية لالجئني، hضافة 	 عمله 
	ملفقوNين،  عن  	لبحث  للفلسطينيني،  	لقسر"   
	لتهج %قف  على 
	ألصلية.  Nيا�هم   h 	لالجئني   DNعو %تسهيل   Lلعائال	 ¨ل   =%
	ملخيماL الستيعا1  	أل}ر عدN	 من  	لصليب  ّلجنة  %قد >سست 
لعملية  	لال�مة   L	ملعد	% 	خليم  Hم   Lفر%% 	لفلسطينيني  	لالجئني 
	الستيعا1، كما قامت بتسجيل 	لالجئني 	لفلسطينيني. %قد عمل 
عليها  	قيمت  	ل9  	لفلسطينية  	ملناطق  N	خل   > 	ال}ر  	لصليب 

	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨ لغو� 	ملهجرين < 	لد	خل. 

لالجئني  	حلماية  من  مشاֲדة   LلياX 	أل}ر  	لصليب   N%ّ� %قد 
¨ل   = يضمن  مبا   ،١٩٦٧ 	لعا�   > هجر%	  	لذين  	لفلسطينيني 
	لعائالL 	ملشتتة (خاصة ”	لتابعني“ من 	ألطفا7 %	لنسا�). < 	لعا� 
 Uو ٢٠٠ طفل فلسطيª DNأل}ر مثال عو	لصليب 	١٩٦٨، سّهل 
كانو	 قد هجر%	 >ثنا� 	حلر1 	 	ال�N(. %قد ناشد 	لصليب 	ال}ر 
	لفلسطينية   Lلبيو	  
تدم عن  بالكف  	السر	ئيلية  	حلكومة   	�مر	

اطار رقم ٥,٣ - الحمـا!ة الدول�ـة ونظــام االمــم المتحــدة

	لقانونية   Dملتحد	 	ألمم  	لعديد من %كاالL %جلا(  قبل  %	لالجئني خصوصا من  للفلسطينيني عموما  	لد%لية  	حلماية  لقد مت عنونة قضية 
%	لسياسية.

� < ٢٢ كانو( >%7 ١٩٨٧، على سبيل 	ملثا7، 	لسكرت
 	لعا� لالمم Nلصا	قم ٦٠٥، � �� فقد Nعا �لس 	ألمن 	لد%^ من  خال7 قر	
	ملتحدD بالعمل على تقدمي توصياته عن ”	آللياL %	لوسائل 	لكفيلة بتوف
 	حلماية للفلسطينيني 	ملدنيني 	لو	قعني حتت 	الحتال7 	السر	ئيلي“ 
(%يشكل 	لالجئو( ªو ٥٠٪ من �مل تعد	N 	لفلسطينيني < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧). %قد ¨لت توصياL 	لسكرت
 	لعا� 
	ضافة 	 	لطاقم 	لد%^ لوكالة 	لغو� 	لد%لية (UNRWA)، تعيني ”¥قق 	المم 	ملتحدD للشكا%{“ < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة؛ %حث 

	لد%7 	ملوّقعة على معاهدD جنيف 	لر	بعة على 	ستعما7 كل 	لوسائل من >جل 	لضغط على 	سر	ئيل الحتر	� 	التفاقية < كل 	لظر3%.٧ 
� < ٢٠ كانو( >%7 ١٩٩٠، قد فّو· 	لسكرت
 	لعا� لالمم 	ملتحدD ملر	قبة %ضع 	لفلسطينيني Nلصا	قم ٦٨١، �%كا( قر	� �لس 	المن 
�D < 	لعا� ١٩٩١، 	ثر تدخل Nملبا	 �حتت 	الحتال7 	السر	ئيلي، %تقدمي تقرير �ائي 	 	جلمعية 	لعامة كل >�بعة شهو�. %قد توقفت هذ
	لوالياL 	ملتحدD، %	ل 9	Nعت با( برنامج 	ملر	قبة من شأنه >( ”يتعا�·“ %	لعملية 	لسياسية 	ل9 بد>L < مد�يد < تشرين >7% ١٩٩١. 
باالضافة 	 [لك، فا( 	لوالياL 	ملتحدD نفسها قامت بالغا� %جتميد عدN من قر	�	L �لس 	المن 	ملتعلقة بنشر مر	قبني لتوف
 	حلماية 	لد%لية 

< 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة. 
	لفلسطينيني، %%جو1 %قف  	لد%لية لالجئني  بتوف
 	حلماية  تناشد  	ل9   L	�	لقر	 	ملتحدD عدN من  	لعامة لألمم  كما %>صد�L 	جلمعية 
 
	لعد%	( على �يماL 	لالجئني. %بني 	لعا� ١٩٨٢ % ١٩٩٣، >صد�L 	جلمعية 	لعامة على سبيل 	ملثا7 قر	�	L سنوية تدعو 	لسكرت
	لعا� لألمم 	ملتحدD بالتنسيق مع %كالة 	لغو� 	لد%لية (UNRWA) من >جل ضما( XلياL فاعلة لتوف
 	ألمن %	حلقوu 	لقانونية %	النسانية 
 Lحلماية >يضا < �يما	 
 >%	خر 	لثمانينياL طالبت 	جلمعية 	لعامة بتوف	 Lلسبعينيا	ئل 	ملحتلة. %منذ >%	ضي 	�لالجئني 	لفلسطينيني < 	أل

 .(Dملتحد	ألمم 	من  D�	لالجئني (�	جع ملحق �قم ١، قر	�	L �تا



١٢٠

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

 Lلبيو	 �%%جو1 مشا�كة 	حلكومة 	السر	ئيلية < hعما� مثل هذ
 Dملدمر	 	أل�	ضي  >صحا1  خاصة  للمتضر�ين   Lلتعويضا	 %Nفع 

 .D�Nملصا	%

 Lخلدما	  
توف  >  ��%N 	أل}ر  	لصليب  عّز�  	لعا� ١٩٦٧،  منذ 
عا�  	ملحتلة  	لفلسطينية  	أل�	ضي   > Dملساعد	% 	حلماية   Lاال� >
نّصت   )< %بعد  	لالجئني.   Lيما�% مناطق  تشمل  مبا   ،١٩٦٧
مو	ثيق 	لقانو( 	إلنساk 	لّد%^، على تعيني ”قوD }اية“ من قبل 
>طر	3 	لÕ	o ملر	قبة 	لصر	o %	حلفا¸ على >من %سالمة 	ملو	طنني < 
هذ� 	ملناطق، فقد عر· 	لصليب 	أل}ر 	لد%^ < 	لعا� ١٩٧٢ على 
	سر	ئيل 	لقيا� بد%� ”قوD 	حلماية“ < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ال 	( 
 �هذ	 	لطلب كا( قد مت �فضه من قبل 	سر	ئيل.٨ %= حتدN مثل هذ
”	لقوD“ لغاية 	ليو� لتأمني سالمة 	لفلسطينيني < 	ملناطق 	لفلسطينية 
ع©  	سر	ئيل  hستطاعت  فقد  حا7،  >ية  على  عا� ١٩٦٧.  	ملحتلة 
سياسة حكوماִדا 	ملتعاقبة من 	حلد من تطبيق 	لقانو( 	لد%^ 	لو	ضح 
� 	حلماية %فشلت ¥ا%الL 	لصليب 	أل}ر كغ
ها بفعل %N يشمل%

	لرفض 	السر	ئيلي 	لقاطع.

	ملحتلة  	لفلسطينية  	ملناطق   > 	أل}ر  	لصليب  نشا�  ¨ل  %قد 
¨ل   =% 	حلماية   Lنشاطا منها   Dعد بر	مج   ،١٩٦٧ 	لعا�   >
	لعائالL 	لفلسطينية 	ملشتتة < 	حلاالL 	خلاصة باالضافة 	 مطالبة 
	ال�	ضي   > 	النسا(   uحقو  Lنتهاكا	 بوقف  	السر	ئيلية   LيئاH	
 .Lلبيو	 %هد�   Nإلبعا	% 	أل�	ضي،  ملكية   oنز مثل  	لفلسطينية، 
 oلالجئني < قطا	 Lيما� > Lلبيو	ئيل ֲדد� 	سرh L<عندما بد%
	إلسر	ئيلية  	حلكومة  	ال}ر  	لصليب  ناشد   ،Lلسبعينا	  >  Dغز
شكا%{  على   	Nعتما	%  ،Dلفتر	 نفس   >% 	ملخطط.  هذ	  بوقف 
قدمها 	لالجئو( 	لفلسطينيو( < قطاo غزD فقد طالب 	ملسؤ%لو( 
< منظمة 	لصليب 	أل}ر hسر	ئيل باغالu 	ملكاتب 	ل9 فتحت < 
 DجرH	 ملالية مقابل	 Lالعانا	ل9 تعر· عليهم 	لالجئني %	 Lيما�

	لطوعية من فلسطني. 

	لغو�  %كالة  مع  بالتعا%(  	أل}ر  	لصليب  منظمة  عملت  %قد 
	لد%لية < 	ملناطق 	لفلسطينية 	ملحتلة %لبنا( من >جل توف
 	حلماية 
 .Lبا	الضطر	% 	حلرجة  	لّسياسية   Lأل�ما	  L	فتر خال7  لالجئني 

%< 	لعا� ٢٠٠٠، %ّسع 	لصليب 	أل}ر طاقم موظفيه %عامليه < 
	ملناطق 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ < >عقاh 1نطالقة 	النتفاضة 
	لفلسطينية 	لشعبية، %	لتصاعد 	خلط
 < 	نتهاكاL حقوu 	النسا( 
�	قب  %قد  	لفلسطينيني،  ¯ق  	السر	ئيلية   L	لقو	 ترتكبها  	ل9 
	ملند%بو( تطّو�	L 	ألحد	� باإلضافة 	 تعا%�م مع wعية 	Hال7 
>ك©   	 	لطبية   Lخلدما	 %صو7  تأمني  لضما(   Uلفلسطي	 	ال}ر 
 صفحة 	 >نظر  	لتفاصيل  من  (ملزيد  	لفلسطينيني  من  ممكن   Nعد

  .(www.icrc.org ،ال}ر	خلاصة بالصليب 	النترنت 	

 (UNRWA) لفلسطينيني	لالجئني 	كالة غو� %تشغيل %
 (UNRWA) لفلسطينيني	لالجئني 	ال متلك %كالة غو� %تشغيل 
لالجئني  	لد%لية  	حلماية   
لتوف  Dملتحد	 	ألمم  من  	لتفويض 
 )	 	ال  	لفصل)،  هذ	   > 	لد%لية   Dملساعد	  	 (>نظر  	لفلسطينيني 
	لوكالة كانت قد سجلت < تقا�يرها عن 	حلاجة 	مللحة لالجئني < 
تلقي مثل هذ� 	حلماية، فالحظت مثال < سنو	L 	لثمانينياL بشأ( 
 sألسا	  �	لد%  )h” لبنا(،   > 	لفلسطينيني  لالجئني  	حلماية   
توف
على >جندD 	ملفو· 	لعا� للوكالة باالضافة 	 مدير 	ملنطقة < لبنا( 
هو .. �صد %	صد	� 	لتقا�ير [	L 	لعالقة %	الهتما� %متثيل 	لقضية 

>ما� 	HيئاL 	ملسؤ%لة.“٩

قضية   >  	�مر	 	لد%لية  	لغو�  %كالة   > 	ملسؤ%لو(  تدخل  %قد 
	ملحتلة  	لفلسطينية  	ملناطق   > خاصة  	لفلسطينيني  لالجئني  	حلماية 
	لد%لية،  	لغو�  لوكالة  	لعاّ�  	ملفّو·  فطلب  %لبنا(.  عا� ١٩٦٧ 
	لعامة  	ألمانة  %كيل  من   ١٩٦٧ 	لعا�   >  ،�ميتشيلمو لو�	نس 
لالجئني  	ملطلوبة  	لد%لية  	حلماية   
توف على  	لعمل   Dملتحد	 لألمم 
�D < جتنيد 	ملساندD 	لكافية Nملبا	ملحتلة. %قد فشلت 	ضي 	�< 	أل
< N	خل 	ألمم 	ملتحدD 	نطالقا من منطق %كيل 	ألمانة 	لعامة 	لذ" 

توقع معا�ضة 	سر	ئيل ل©نامج 	حلماية هذ	. 

 7%< كانو(   > 	نطلقت  	ل9   	أل% 	لفلسطينية  	النتفاضة  %خال7 
من 	لعا� ١٩٨٧ < 	ملناطق 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧، قامت 
 oقبة >%ضا	إلضافيني ملر	لد%ليني 	ملوّظفني 	من  Nلوكالة بتجنيد عد	
	لفلسطينيني %تقدمي 	حلماية 	ملحد%H DNم. %قد خر� برنامج توظيف 
 حيز 	لتنفيذ بد	ية < قطاo غزD 	ملحتل 	 )RAOلالجئني (	شؤ%( 
(١٩٩٤) %بعد [لك < 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة (١٩٩٦)، < >عقا1 
hعاh DNنتشا� 	جليش 	إلسر	ئيلي %hقامة 	لسلطة 	لوطنية 	لفلسطينية. 

%بنهاية عا� ٢٠٠٠، بد>L 	لوكالة برنامج طو	�e جديد hستجابة 
للّتدهو� 	خلط
 < 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧، %[لك 
	سر	ئيل ¯ق  ترتكبها حكومة  	ل9   Lالنتهاكا	 تصاعد  >عقا1   >
	ملدنيني 	لفلسطينيني مبا يشمل 	حلصا� 	لعسكر" %	إلقتصاN" على 
	لّسكا( 	لفلسطينيني %منهم 	لالجئني ( >نظر 	ملساعدD 	لد%لية < هذ	 
	لفصل) %[لك من >جل تأمني 	خلدماL مبا فيها 	لّضما( 	إلجتماعي 
 Lأل�ما	  > 	خلاصة  	لثقافية   uحلقو	% 	ألساسي،   "Nإلقتصا	%
� كنوo من >نو	o 	حلماية >% �	إلنسانية 	لّطا�ئة، %هو ما ميكن 	عتبا

ما يسمى ”}اية 	لغو�“.١٠ 

”	نك ال تستطيع 	لذها1 	 �يم >% منطقة فلسطينية مكشوفة 
 %< 	حلماية  منلك  ال  ملا[	  حو7،  	لنحيب   oا� بد%(  >خر{ 
	لفلسطينيني   )	 هنا.  dر"  ما  ير{  	لعا=  Nعو	  	ملر	قبني، 
ما ميكن  %بأكثر  [لك  بتلقي   uلسيا	 هذ	   > �	إلصر	 شديد% 
من 	لشفافية،  %	النفتاحية %	ملر	قبة. %لكن كما تعرفو(، فا( 

	السر	ئيليو( ينكر%( %يرفضو( NhخاHم.“ 

�لالجئني  �تشغيل  لوكالة غو�   Mلعا� �ملفو�  هانسن،  بيتر 
 .(UNRWA) لفلسطينيني�

قسم 	العال� < 	ألمم 	ملتحدD، ٥ نيسا( ٢٠٠٢. 
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�لحمـاية ��لمسـاع!, �ل!�ليـتا

اطار رقم ٥,٤- حما!ـة المنـاطق المأهـولة بالالجئـ�ن

	أل�	ضي  	لفلسطينيني خاصة <  	لالجئني   Lملدنيني < �يما	  Lبيو بقصف   	�مر	 	السر	ئيلية  	الحتال7   L	قو قامت  عا� ١٩٦٧،  منذ 
	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ %لبنا(. %قد باتت 	ملخيماL 	لفلسطينية عرضة للهجو� %	لقصف منذ 	نطالقة 	إلنتفاضة 	لفلسطينية 	لشعبية < 
 �>يلو7 ٢٠٠٠ < 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧. فقامت قو	L 	الحتال7 	السر	ئيلية بتدم
 ٦٣٩ بيتا لالجئني < قطاo غزD لوحد
خال7 	لفترD 	لو	قعة بني >يلو7 ٢٠٠٠ %تشرين >%7 ٢٠٠٢. كما تضر�  ªو ٣٨٥٠ بيتا من بيوL 	لالجئني بفعل 	HجماL 	السر	ئيلية 
� %نيسا( ٢٠٠٢، منها، تدم
 >كثر من ٤٠٠ بيتا < �يم جنني لوحد�. 	ضافة 	 [لك، فقد 	]X ملحتلة بني	لغربية 	لضفة 	على مناطق 
 L	متيا�	منتهكة بذلك  ،L	Nلعيا	% s�تعرضت قو	L 	الحتال7 ملعد	L %>جهزD خاصة باألمم 	ملتحدN > D	خل 	ملخيماL 	ضافة 	 	ملد	

	ألمم 	ملتحدD %حصانتها.
%تعت© 	HجماL 	لعسكرية على 	ملخيماL %	ملناطق 	ملأهولة بالالجئني 	نتهاكا لقانو( حقوu 	النسا( 	لد%^ %	لقانو( 	لد%^ عموما، %يتوجب 
على >طر	3 	لصر	o (%تشمل 	لقوD 	لغا�ية >% 	ملحتلة) مبوجب معاهد	L جنيف 	لر	بعة %	ل©%توكولني 	مللحقني Hا ضما( }اية 	ملدنيني 
%	منهم، كما %vر� 	Hجو� على 	ملدنيني %من بينهم 	لالجئني بشكل مطلق (	ملاDN ٥١، 	ل©%توكو7 	أل%7، %	ملاDN ١٣ من 	ل©%توكو7 
	لثالث)، باالضافة 	 [لك فقد مت حترمي تدم
 	مللكية 	خلاصة من قبل قوD 	إلحتال7 بشكل %	ضح < 	ملاDN ٥٣ من معاهدD جنيف 	لر	بعة. 
 .kلثا	ل©%توكو7 	١٤ من  DNملا	ال%7 %	ل©%توكو7 	٥٤ من  DNملا	ملدنيني %فق 	عنها بالنسبة للسكا(  Íل9 ال غ	ألشيا� 	 
%حترمي تدم
من 	ملهم >( نالحظ بأّ( %جوN فرN مقاتل ضمن �تمع 	لسكا( 	ملدنيني مبا < [لك 	لالجئني ال يلغي بأ" حا7 من 	ألحو	7 	حلماية 	ملدنية 

للسكا( (	ملاDN ٥٠ 	ل©%توكو7 	ال7%).
 قانو( حقوu 	إلنسا( 	لد%^، %يضمن هذ	، 	لعهد 	 Dملسند	ألساسية 	 uحلقو	لالجئني >يضا 	 Lلعسكرية على �يما	 LجماH	 تنتهك%
	لد%^ 	خلا£ باحلقوu 	الجتماعية %	القتصاNية %	لثقافية، مثل حق ضما( 	حلياD (	ملاDN ١١) %حق نيل 	لصحة 	جلسدية %	لنفسية %	حلفا¸ 

.(١٢ DNملا	) عليها
>خ
	، فا( 	HجماL على �يماL 	لالجئني تنتهك 	ملباeN %	حلقوu 	ملسندD < قانو( 	لالجئني 	لد%^، تلك 	ملباeN كانت قد %ّضحت < 
بياناL 	لّلجنة 	لّتنفيذية ملفوضية 	المم 	ملتحدD 	لعليا لشؤ%( 	لالجئني (UNHCR). %تضمن 	لبيا( 	خلتامي للعا� ١٩٨٢، �قم ٢٧ (٣٣) 
< >عقا1 مذ	بح ص©	 %شاتيال < لبنا(، %�قم٣٢  (٣٤) < 	لعا� ١٩٨٣، %�قم  ٤٥ (٢٧) < 	لعا� ١٩٨٦، %�قم ٤٨ (١٨) < 	لعا� 
�قم ٧٢ (١٣) < 	لعا� ١٩٩٣. %	ل9 تعت© wعا� 	HجماL على �يماL 	لالجئني حيث يتو	جد 	لسكا( 	ملدنيني غ
 قانونية. % ،١٩٨٧

%تلتز� 	لد% 7%	HيئاL 	لد%لية < توف
 	حلماية 	ملاNية لالجئني. كما 
 Lنتهاكا	 للتحقيق <  	لد%7 %منظماL حقوu 	النسا(  %تدعو 
على  	ملحاكمة   	 	ملسؤ%لني  %تقدمي  لالجئني  	لّشخصي  	ألمن 
 	 باالضافة  	لفلسطينيني،  	لالجئني  ¯ق  �تكبوها 	 	ل9  	جلر	ئم 
	لفّعالة  	حلماية   
توف  	  Lملنظما	% 	لد7%   L	عشر مطالبة 
 Lنتهاكا	 من   Nعقو Ìسة   �مد	 %على  	لفلسطينيني.  لالجئني 
 �حقوu 	النسا( 	لفلسطيU، = ميثل >" شخص مسؤ%7 عن هذ
	النتهاكاL %خاصة تلك 	HجماL على �يماL 	لالجئني للقضا� 
>% متت معاقبته على 	نتهاكاL 	لقانو( 	لد%^. %مع [لك، ففي 
	سر	ئيل   �	�	ملقدمة ضد �ئيس %� 	لشكو{  قبلت  عا� ٢٠٠١، 
�ئيل  شا�%( %عدN من 	ملسؤ%لني 	للبنانيني ملسئوليتهم عن مذ	بح 	
ص©	 %شاتيال < 	لعا� ١٩٨٢ < لبنا(، %	ل9 �	j ضحيتها >كثر 

من >لف الجئ فلسطيU < ¥كمة بلجيكية، %كانت 	لشكو{ قد قدمت باسم ٢٨ مدعّي %شاهد من 	لناجني من 	ملذ¯ة. %من 	جلدير 
بالذكر 	( 	لقانو( 	لبلجيكي لعا� ١٩٩٣، %	لذ" قبلت 	لدعو{ 	لقضائية مبوجبه، يؤكد على عاملية 	لوالية 	لقضائية بغض 	لنظر عن 	حلصانة 
 	ملسؤ%لني %	لدبلوماسيني. %< حزير	( من 	لعا� ٢٠٠٢، صرفت ¥كمة 	الستئنا3 < بر%كسل 	لنظر عن 	لقضية 	 DNل9 متنح عا	لد%لية 	
بنا�	 على ¥د%Nية 	خللفياL 	لقانونية. %قد مت شجب هذ	 	لقر	� من معظم منظماL حقوu 	النسا( 	لد%لية، مبا فيها مر	قبة حقوu 	النسا(، 
� لتبU مشر%o قانو( تفس
" جديد من >جل N	ستعد	لبلجيكي 	ل©ملا( 	لد%لية (>منيس9). %< �اية عا� ٢٠٠٢، >بد{ 	لعفو 	منظمة %
 o%لقضائية. %مبوجب مشر	لوالية 	لبلجيكي حو7 عاملية 	لتوجيهية للقانو( 	 eNملبا	 j%�متكني مالحقة 	لقضايا %	لتحقيقاL 	لعالقة %}اية 
� من 	ألفر	N 	ملتو�طني < جر	ئم 	حلر1 < مذ	بح ص©	 %شاتيال < 
	لقانو( 	لتفس
" 	جلديد، فا( 	لدعو{ 	ملوجهة ضد >�ئيل شا�%( %غ

	لعا� ١٩٨٢ من شأ�ا 	( تستأنف مستقبال. 
 www.indictsharon.net :للمزيد من 	لتفاصيل عن 	لقضية (باللغة 	لعربية، 	النكليزية، %	لفرنسية) >نظر 	
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جامعة 	لد%7 	لعربية
	حلماية  من  �جة N  
توف >يضا  	لعربية  	لد7%  جامعة  حا%لت  لقد 
 	ملضامني 	 	Nستنا	لعربية 	لد%7 	لفلسطينيني < 	ليومية لالجئني 	
	لو	�DN < بر%توكو7 كا�بالنكا-	لد	� 	لبيضا� لعا� ١٩٦٥ (>نظر 
 	لفصل 	لثالث). %يبحث مؤمتر 	ملشرفني على 	لشؤ%( 	لفلسطينية 	
%	ل9  	ملضيفة  	لد7%  	حلكومية <  	لد%	ئر  �âسا�  من  	ملؤلف  مثال 
 D�	N	 ،قم ٣,٢� �تدير شؤ%( 	لالجئني 	لفلسطينيني (>نظر 	 	طا
شؤ%( 	لالجئني، 	لفصل 	لثالث) يبحث < تالئم مما�ساL 	لد7% 
جامعة  تدعو  فيما  لعا� ١٩٦٥.  كا�بالنكا  %بر%توكو7  	ألعضا� 
تطبيق  حو7   Lباملعلوما لتز%يدها  	ألعضا�  	لد7%  	لعربية  	لد7% 
	لد7%   	 ֲדا  قامت  ميد	نية  جولة  %خال7   .�	ملذكو 	ل©%توكو7 
	لعربية 	ل9 يعاk فيها 	لالجئو( 	لفلسطينيو( قد�	 كب
	 من 	ملشاكل 
%	ملضايقاL، حصلت جامعة 	لد%7 	لعربية على 	لتز	� مكتو1 من 
على  	ملفر%ضة  	الستبد	Nية   
	ملعاي على حترير  	ألعضا�  	لد7%  قبل 
	لالجئني. %كانت 	جلامعة قد >قامت عدN	 Xخر	 من 	للجا( للتحقيق 
>قامت   ،١٩٧٦ 	لعا�  ففي   .DNملحّد	 	حلماية  قضايا  من  wلة   >
	جلامعة مثال جلنة مؤلفة من 	ململكة 	لعربية 	لسعوNية، مصر، سو�يا 
 uتفاh لتطبيق  	للبنانية   Lلسلطا	 مع  	التصا7  >جل  من  %	لكويت 

	لقاهرD %مالحقه. 

	لد7%  جامعة  	ليها   L�Nبا 	ل9  %	لتدعيم  	ملر	قبة   L	�Nمبا %لكن 
%ضعية  على  	ملر%جة   Lلتحسينا	 تقد�   =%  DN%د¥ ظلت  	لعربية 
على  	ملشرفني  مؤمتر   Lحتقيقا Nّلت  فقد  	لفلسطينيني.  	لالجئني 
	لد7%  معاي
 جامعة  تطبيق  >( مستو{  على  	لفلسطينية،  	لشؤ%( 
 >% متدّني.  	ألعضا�  	لد7%   > 	لفلسطينيني  معاملة  حو7  	لعربية 
من   Nعد قامت   ،١٩٩١ 	لعا�   > 	لثانية  	خلليج  حر1  >عقا1 
قد  سابقا  %	ل9 كانت  %ليبيا  %لبنا(  	لكويت  %منها  	لعربية  	لد7% 
	لد7%  	لفلسطينيني بعد تدخل جامعة  ”خففت“ من %طأִדا على 

	لعربية، قامت بفر· قيوN جديدD على 	لالجئني. 

	ألمم  مفوضية  مع  تنسيق   uتفاh %قعت  قد  	لعربية  	لد7%  %كانت 
 uحقو }اية  حو7   (UNHCR) 	لالجئني  لشؤ%(  	لعليا   Dملتحد	
	لالجئني %	ملساعدD.١١ %يوّفر 	التفاu، 	الستشا�D 	لد%�ية، 	لتمثيل 
	لغو�  %كالة  مع  %	لتنسيق  %	لوثائق،   Lملعلوما	  7Nتبا  ،7Nملتبا	
	لد%لية. %بشكل خا£، فقد >ّكدL جامعة 	لد%7 	لعربية %	ملفوضية 
	لعليا لشؤ%( 	لالجئني Nعمهما < 	ستمر	�ية نشا� %كالة 	لغو� 
	لد%لية %مو	صلة تقدمي خدماִדا لالجئني < مناطق عملها 	خلمس، 
حلني تطبيق حل عا7N لقضية 	لالجئني 	عتماN	 على قر	�	L 	ألمم 

	ملتحد] D	L 	لعالقة. 

يصططَّخسـخعآلططخְُّק
 ،(UNCCP) لد%لية	لتوفيق 	ملقّدمة من جلنة 	حلماية 	 �لقد >N{ 	�يا
	لالجئني  لشؤ%(  	لعليا  	ملفوضية  قبل  من   N%ملحد	 %	لتدّخل 
 Dملتحد	 	ألمم   L	�%قر	  Lتوصيا تطبيق  %عد�   ،(UNHCR)
خلق   	 سويا   }N< [لك  كل  	لد%^،  	لقانو(  �كائز % 	ملركزية 
%	ملهجرين  لالجئني  	لّد%لية  	حلماية   
توف �ا7   >  DNّحا  L	فجو
ֲדا  معتر3  فاعلة  N%لية  %كالة  >ية  	ليو�  يوجد  %ال  	لفلسطينيني. 
	حلماية   
لتوف 	لو	ضح  	لتفويض  متلك  	لد%^  	ملجتمع  قبل  من 
لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني لعا� ١٩٤٨ %عا� ١٩٦٧ %	�سا� 
 DNستعا	% DNلعو	على حق  	Nعتما	م (H ئم	لد	لشامل %	حلل 	سس <

	ملمتلكاL %	لتعويض). 

 Dمعاهد Nلتحّيز < تطبيق بنو	 	 D�%< هذ	 	لسياu، ال بّد من 	إلشا
 LNحد% 	لالجئني   uحقو عّرفت  %	ل9   ،١٩٥١ لعا�  	لالجئني 
	لد7%  قبل  من  بتطبيقها  	لكفيلة   Lآلليا	%  Lما	اللتز	%  L	لّتعهد	
عموما، فيتغ
 تطبيق 	ملعاهدD %بنوNها بتغ
 	ملنطقة 	جلغر	فية، 	ضافة 
	حلماية  بنيل  	لفلسطينيني  %	ملهجرين  	لالجئني   uحلقو 	لتنكر   	
	ملاNية 	ملباشرD %منحهم 	حلقوu 	الجتماعية %	لثقافية %	لسياسية < 
مناطق 	لشتاL 	ملختلفة (>نظر 	 	لفصل 	لثالث). عال%D على [لك، 
 D�فا( 	لعديد من 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني ال ٍيز%N%( بصو
%	ضحة %مالئمة باملعلوماL عن حقوقهم %فق 	لقانو( 	لد%^ خاصة 

< �ا7 	حلماية 	لد%لية. 

 Uفلسطي %مهجر  الجئ  ماليني  Ìسة  ªو  	ستثنا�  عملية  %تظل 
(باستثنا� من تلقو	 	ملو	طنة %منها 	حلماية 	لوطنية 	لفعالة)، >% %	حد 
من >صل ثالثة الجئني من wوo 	لالجئني < 	لعا= تقريبا عن تلقي 
	حلماية   L	فجو %تظهر  %	ستثنائية.   D]شا عملية  	لد%لية  	حلماية 
	لفلسطينيو(  	ملناطق 	ل9 يسكنها 	لالجئو(  %	ضحة 	ملعا= < كل 
	ليو�، خاصة < لبنا( %	أل�	ضي 	ملحتلة عا� ١٩٦٧. %تد7 مسالة 
فجو	L 	حلماية بشموليتها %عمرها على غيا1 	لد%� 	لفاعل لألمم 
	ملتحدD %	ملجتمع 	لد%^ %عد� قد�ִדما على تطبيق 	حلقوu 	لفرNية 
بتطبيق قر	�	ִדا 	خلاضعة  	لد%7 	ألعضا�  %	جلماعية لالجئني %hلز	� 
	ألمم   )h للد7%.  	لسياسية   L	�%	العتبا 	لقو{  مو	�ين   	 >صال 

“h( تو	جد 	ملسّلحني 	لفلسطينيني < N	خل �يم جنني لالجئني، 
%	ستعد	N	L هؤال� 	ملسلحني لصد هجو� 	جليش 	السر	ئيلي، ال 
يلغي 	لتز	� 	جليش 	السر	ئيلي مبوجب 	لقانو( 	النساk 	لد%^ < 
>خذ كل سبل 	لوقاية 	ملالئمة من >جل جتنب 	أل[{ للمدنيني. 
	( على 	سر	ئيل كذلك، %	جب قانوk < تأكيد %ضما( >( 
 
هجماִדا على 	ملو	قع 	لعسكرية 	ملشر%عة ال يسبب 	أل[{ غ
 )	 vتر�.   = 	اللتز	�  هذ	  فا(  	ألسف،  مع  للمدنيني.  	لالئق 
¯ث مر	قبة حقوu 	النسا( يظهر 	�تكا1 	لقو	L 	السر	ئيلية 
جر	ئم  %منها  	لد%^،   kالنسا	 	لقانو(   > جذ�ية   Lنتهاكا	

حر1 بشكل قاطع خال7 هجومها على �يم جنني لالجئني.

(Human Rights Watch) %النسا� منظمة مر�قبة حقو
Human Rights Watch, Jenin: IDF Military 
Operations, May 2002.
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�لحمـاية ��لمسـاع!, �ل!�ليـتا

 L	لفجو	لكفيلة بسد 	 Dلقو	 	ملتحدD ال �	لت لغاية 	ليو� تفتقر 	
	حلاصلة < 	حلماية 	لد%لية لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني. 

%< 	لوقت نفسه، فإ( 	ألمم 	ملتحدD كانت قد >عربت عن ”قلقها“ 
	لفلسطينيني،  %	ملهجرين  لالجئني  	لد%لية  	حلماية   L	فجو حلصو7 

فالحظت 	ألمم 	ملتحدD < 	لعا� ١٩٨٢:  

”من غ
 	ملمكن >( يستمر هذ	 	لوضع 	لشا[ [	لنقص < 	حلماية 
	ملنطقة   >  �	إلعتبا بعني  >خذها  dب  	حلماية  قضية   )h 	لد%لية]، 
كلها %dب حتقيق 	ملقاييس 	ملقبولة < >" مكا( %< >" %قت %منح 
	لضماناL لذلك. 	( 	العتبا�	L 	النسانية dب >( تتغلب على >" 

عقباL سياسية >% ب
%قر	طية“.١٢ 

٢٠٠١-٢٠٠٢ Mلعا� V Gلتطو���
بالرغم من االعتراف الواسع من قبل المجتمع الدولي بوجود 
الفجوات الحادة في توف�ر الحما�ة الّدول�ة لالجئ�ن والمهجر�ن 
أرض  على  �ترجم  لم  االعتراف  هذا  ان  اال  الفلسط�ن��ن، 
فجوات  حجم  تقل�ص  صع�د  على  ملموس  تقدم  الى  الواقع 
مقا��س  حــدوث  �تم  ولم  المذكورة.  الفترة  خالل  الحما�ة 
فعالة لعنونة قضا�ا الحما�ة التي ترافقت وانه�ار لجنة األمم 
المتحدة للتوف�ق حول فلسط�ن (UNCCP) في الخمس�ن�ات، 
لشؤون  المتحدة  األمم  لمفوض�ة  المحدود  التدخل  وتواصل 
وكالة  لتوف�ر  وصر�ح  واضح  تفو�ض  وغ�اب  الالجئ�ن، 
الغوث الدول�ة الحما�ة الدول�ة. وهو ما �ش�ر الى أنه وبخالف 
لألمم  ف�ها ه�ئة خاصة  والتي عملت  اللجوء األخرى  قضا�ا 
توف�ر  على  الالجئ�ن)  لشؤون  العل�ا  (المفوض�ة  المتحدة 
تحمل  دول�ة  وكالة  �وجد  فال  لالجئ�ن،  الحما�ة  إحت�اجات 
وقد  الفلسط�ن��ن.  والمهجر�ن  الالجئ�ن  لحما�ة  جل�ا  تفو�ضا 
وعدم  وغموضها  محدود�تها،  في  الدول�ة  الحما�ة  استمرت 
كفا�تها، خاصة في األراضي الفلسط�ن�ة المحتلة عام ١٩٦٧، 

في س�اق االحتالل االسرائ�لي العسكري. 

العل�ا  المتحدة  ناقشت مفوض�ة األمم  المذكورة،  الفترة  خالل 
لشؤون الالجئ�ن الفجوات الواضحة في نظام الحما�ة الخاص 
فأصدرت   .١٩٦٧ وعام   ١٩٤٨ لعام  الفلسط�ن��ن  لالجئ�ن 
الالجئ�ن  وضع�ة  حــول  معّدال  تفس�را  العل�ا  المفوض�ة 
الفلسط�ن��ن بموجب معاهدة الالجئ�ن لعام ١٩٥١ في تشر�ن 
أول من عام ٢٠٠٢ (لمز�د من التفاص�ل، أنظر الى الفصل 
هذا  المعّدل  التفس�ر  ف�ه  �سّهل  الذي  الوقت  وفي  الثالث).١٣ 
قبل  من  المطروحة  الحما�ة  مطالب  مع  والتعامل  االنسجام 
مناطق  خارج  الوطن�ة  السلطات  الى  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن 
الفلسط�ن�ة  األراضــي  (خــارج  الدول�ة  الغوث  وكالة  عمل 
المحتلة عام ١٩٦٧، لبنان، سور�ا واألردن)، اال أن التفس�ر 
المعّدل للمفوض�ة العل�ا �فتقر الى معالجة أصل المشكلة والتي 
الالجئ�ن  حما�ة  عن  مسؤولة  الدول�ة  الوكالة  أن  على  تنص 
المق�م�ن في مناطق عمل وكالة الغوث الدول�ة والذ�ن �شكلون 
المعّدل  التفس�ر  نّص  وف�ما  الفلسط�ن��ن.  الالجئ�ن  غالب�ة 

للمفوض�ة العل�ا على أنه ال الجمع�ة العامة لألمم المتحدة وال 
التفو�ض  أي قرار ملحق كان قد حّدد (بمعنى ضّ�ق) مجال 
في  فإن هذا صح�حا، ولكن  الدول�ة،  الغوث  لوكالة  الممنوح 
الوقت نفسه، فإنه ال الجمع�ة العامة لألمم المتحدة وال أي قرار 
ملحق كان قد ”وّسع“ مجال تفو�ض وكالة الغوث الدول�ة من 
الجد�ر  الفلسط�ن��ن. ومن  الحما�ة أ�ضا لالجئ�ن  أجل توف�ر 
بالذكر أن وكالة الغوث الدول�ة تحمل تفو�ضا بالمساعدة فقط 

وإمكان�ات حما�ة محدودة.  

في  االنسان  لحقوق  المتحدة  األمــم  ه�ئات  استمرت  وقــد 
الخاصة  الحما�ة  بفجوات  �تعلق  ف�ما  استنتاجاتها  مناقشة 
خطوة  وفي  المنطقة.  في  الفلسط�ن��ن  والمهجر�ن  بالالجئ�ن 
غ�ر مسبوقة، أنذرت لجنة األمم المتحدة للحقوق اإلقتصاد�ة 
المجلس   ،٢٠٠١ عام  من  أ�ار  في  والثقاف�ة  واالجتماع�ة 
االقتصادي االجتماعي وهو ه�ئة تشرف على تطب�ق حقوق 
التي ترتكبها إسرائ�ل، والحاجة الى  االنسان من اإلنتهاكات 
 ،٢٠٠٢ عام  وفي  المختلفة.١٤  المتحدة  االمم  ه�ئات  تفع�ل 
طلبت اللجنة المز�د من المعلومات من اسرائ�ل، ف�ما �تعلق 
بحما�ة المدن��ن في األراضي الفلسط�ن�ة المحتلة عام ١٩٦٧ 
االنسان�ة، وهدم  المساعدات  تلقي  (خاصة بشأن االغالقات، 
بشأن  (خاصة  اسرائ�ل/فلسط�ن ١٩٤٨  داخل  وفي  الب�وت) 
خالل  من  والتم��ز  الجنس�ة،  وضع�ة  األراضــي،  ملك�ة 
المنظمة الصه�ون�ة العالم�ة والصندوق القومي ال�هودي).١٥ 
قلقا مشابها كانت قد أبدته لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل.١٦ 

اال ان هذه المنظمات تظل محدودة التأث�ر. 

المتحدة  لالمم  العامة  الجمع�ة  بتت  الــواردة،  الفترة  وخالل 
ومجلس االمن الدولي على حد سواء في االوضاع االنسان�ة 
المترد�ة في االراضي الفلسط�ن�ة المحتلة، وبإمكان�ة إرسال 
الجمع�ة  قرار  ف�دعو  المناطق،  هذه  الى  دول�ة  حما�ة  قوات 
سب�ل  على   ،٢٠٠١ اول  كانون   ١٩ في   ،(ES-10) العامة 
مسودات  ان  اال  دول�ة.  مراقبة  نظام  انشاء  الى  المثال، 
الى  دول�ة  حما�ة  قوات/مراقبي  بارسال  المتعلقة  القرارات 
الفلسط�ن�ة المحتلة كانت قد أسقطت جم�عا بسبب  االراضي 
الجمع�ة  تفو�ض  من  ل�ست  هي  الصالح�ات  هذه  مثل  أن 
العامة، اضافة الى إسقاط مبادرات أخرى مقدمة الى مجلس 
ذلك،  على  عالوة  االمر�كي،١٧  الف�تو  بسبب  الدولي  األمن 
المتحدة االمر�ك�ة كانت قد صّوتت ضد قرار  الوال�ات  فإن 
وف�ما  الذكر.  سالف   (ES-10) المتحدة  لالمم  العامة  الجمع�ة 
قرار  العبارة)  صح�ح  في  (تبنت  المتحدة  الوال�ات  دعمت 
الدولي الصادر في آذار ٢٠٠٢، فان لغة هذه  مجلس األمن 
الصادر  الدولي رقم ١٣٩٧،  األمن  (قرار مجلس  القرارات 
 ،١٤٠٢ رقم  األمــن  مجلس  وقــرار  ٢٠٠٢؛  آذار   ١٢ في 
بتفس�ر  تسمح  جدا  غامضة   (٢٠٠٢ آذار   ٣٠ في  الصادر 
أجل  من  “ببراعة”  اسرائ�ل  تستغلها  والتي  للقرارات  مرن 
تجنب التطب�ق الفوري لالنسحاب بقواتها العسكر�ة من المدن 

والمخ�مات الفلسط�ن�ة. 

وقد طالب السكرت�ر العام لألمم المتحدة كوفي عنان في شهر 
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ن�سان من العام ٢٠٠٢ صراحة،١٨ الى اعادة انتشار الج�ش 
دول�ة  بقوات  واستبدالها  المحتلة  المناطق  في  االسرائ�لي 
المتحدة)  األمم  قوات  من  (أكثر  الجنس�ات  متعددة  محتملة 
المتحدة  األمم  م�ثاق  من  السابع  الفصل  بموجب  والمخولة 
مجلس  أن  اال  القوات.١٩  هذه  مثل  باستعمال  �فوض  والذي 
 ١٩ وفي  واسع.  نطاق  على  القض�ة  عنونة  في  فشل  االمن 
فر�ق  اقامة  أجل  من  األمن  مجلس  صّوت   ،٢٠٠٢ ن�سان 
بما  األخ�ر  االسرائ�لي  العدوان  في  التحق�ق  أجل  من  خاص 
تشمل التحقق من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد االنسان�ة، 
 .(١٤٠٥ رقم  األمن  مجلس  (قرار  لالجئ�ن  جن�ن  مخ�م  في 
في  التحق�ق  فر�ق  حل  الى  اضطر  العام  السكرت�ر  ان  اال 
التنس�ق والتعاون  الى  أ�ار بعد رفض اسرائ�ل االستجابة   ٢
مع الفر�ق. وفي تموز من عام ٢٠٠٢، أطلق السكرت�ر العام 
ES- العامة بتقد�مه بموجب قرار الجمع�ة  المفّوض  تقر�ره 
١٠/١٠، الصادر في ٧ ا�ار ٢٠٠٢، حول أحداث مخ�م جن�ن 
والضفة الغرب�ة خالل العدوان العسكري االسرائ�لي الشامل 
منظمات  قبل  من  حادة  انتقادات  واجه  ما  وهو  ن�سان.  في 

حقوق االنسان الدول�ة والمحل�ة.

قلقها  المتحدة  األمم  ه�ئات  أبدت  المذكورة،  الفترة  وخالل 
من نقص الحما�ة الدول�ة لالجئ�ن الفلسط�ن��ن في األراضي 
طالبت   ،٢٠٠١ عام  من  آذار  ففي   .١٩٦٧ عام  الفلسط�ن�ة 
 ،(UNCHR) االنــســان  لحقوق  المتحدة  ــم  األم مفوض�ة 
االراضي  في  اإلنسان  حقوق  حول  الخاصة  التحق�ق  ولجنة 
الفلسط�ن�ة المحتلة عام ١٩٦٧ منذ انطالقة االنتفاضة الشعب�ة 
الّثان�ة، طالبتا بذل المز�د من الجهود الدول�ة من أجل عنونة 
لشؤون  العل�ا  المفوض�ة  قبل  من  الدول�ة  الحما�ة  وتق��م 
الالجئ�ن  معاهدة  من   ١ د  المادة  وفق   (UNHCR) الالجئ�ن 
العالم  في  الالجئ�ن  من  آخر  قطاع  �وجد  ”ال   .١٩٥١ لعام 
ممن هم مستثنون الى هذا الحد من آل�ات الحما�ة ومسؤول�ة 
المفوض�ة العل�ا لشؤون الالجئ�ن“ عّقبت اللجنة.٢٠ وبعد نحو 
اللجنة حول حقوق االنسان  أبدى مقرر  عام (آذار ٢٠٠٢)، 
قلقه من عدم حصانة  أخرى،  مرة  الفلسط�ن�ة  االراضي  في 
الالجئ�ن الفلسط�ن��ن، وقد أوصى بصورة خاصة، في نشر 
قوة حما�ة في األراضي الفلسط�ن�ة المحتلة، في أعقاب الحاجة 

الملحة في توف�ر الحما�ة الدول�ة لالجئ�ن الفلسط�ن��ن.٢١

الحما�ة  بتوف�ر  للصل�ب األحمر  الدول�ة  اللجنة  وقد استمرت 
 ،١٩٦٧ عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة  األراضــي  في  للمدن��ن 
الهجمات  خالل  الداخل  في  والمهجر�ن  الالجئ�ن  �شمل  بما 
انطالقة  منذ  الفلسط�ن�ة  السكن�ة  المناطق  على  االسرائ�ل�ة 
االنتفاضة الفلسط�ن�ة الثان�ة. في عام ٢٠٠١، ضاعفت لجنة 
الصل�ب األحمر أعداد طواقمها العامل�ن في األراضي المحتلة 
تضاعفت  كما  والس�اس�ة.  االنسان�ة  األزمــة  على  رد  في 
في  كذلك  المحتلة  االراضــي  في  األحمر  الصل�ب  م�زان�ة 
الى  إضافة   ،٢٠٠٢ العام  في  أخــرى  ومــرة   ٢٠٠١ العام 
االسرائ�ل�ة  السلطات  لدى  والتدخل  المدن��ن  مراقبة  عمل�ات 
وفرت  وقد  الدولي،  االنساني  القانون  باحترام  �تعلق  ف�ما 
اللجنة الدول�ة للصل�ب األحمر المساعدات االنسان�ة الطارئة 

والعائالت  ب�وتهم  دمرت  والتي  المهجر�ن  الفلسط�ن��ن  الى 
فتلقى  التجول.  ومنع  االسرائ�ل�ة  االغالقات  من  المتضررة 
والتي  المحتلة  ــي  األراض في  فلسط�ني   ٦٠٠٠ من  أكثر 
للصل�ب  الدول�ة  اللجنة  من  المساعدات  ب�وتهم  تضررت 
العام ٢٠٠٢، هذا األعداد تزا�دت خالل  بدا�ة  األحمر حتى 
المدن�ة  المراكز  العدوان االسرائ�لي على  عام ٢٠٠٢ خالل 

الفلسط�ن�ة بما ف�ها المخ�مات.٢٢

وكانت وكالة الغوث الدول�ة قد قدمت في العام ٢٠٠١ برنامج 
حما�ة محدودة لالجئ�ن الفلسط�ن��ن مشابها لبرنامج توظ�ف 
شؤون الالجئ�ن، وهو برنامج دعم العمل�ات (OSO)  والتي 
األزمة  من وطأة  المستطاع  قدر  التخف�ف  من خاللها  هدفت 
عامة  الفلسط�ن��ن  على  وانعكاساتها  واالنسان�ة  الس�اس�ة 
أجل  من  خاص�ن  ”مراقب�ن“  وتع��ن  خاصة،  والالجئ�ن 
ضمان نشاطها في المساعدة الطارئة في االراضي المحتلة. 
من  عزز  قد  كان  العمل�ات  دعم  لبرنامج  المراقبة  نظام  إن 
فاعل�ة الوكالة في مواجهة األزمات االنسان�ة ومّكنها من الرد 

بسرعة على الحاالت الملحة لمساعدة الالجئ�ن. 

وبالرغم من تكث�ف الجهود من قبل المنظمات غ�ر الحكوم�ة 
عدد  وطرح   ،٢٠٠١-٢٠٠٢ أعوام  خالل  والدول�ة  المحل�ة 
والعد�د  المّتحدة  األمم  أن ه�ئة  اال  المقترحات واالفكار،  من 
من دولها األعضاء فّضال عدم التدخل بشأن تطب�ق الحما�ة 
التوص�ات  وتنص  الالجئ�ن  ب�نهم  ومن  للفلسط�ن��ن  الدول�ة 
األراضي  الى  المتحدة  لألمم  الخاص  المبعوث  من  المقّدمة 
الفلسط�ن�ة ومفّوض األمم المتحدة لحقوق االنسان في أواخر 
االنسان  حقوق  انتهاكات  استمرار  أن  على   ٢٠٠٠ عام 
للحكومة  عار  �عتبر وصمة  الالجئ�ن،  �شمل  بما  الفلسط�ني 
االسرائ�ل�ة وفشال للمجتمع الدولي في التدخل من أجل حما�ة 

المبادئ األساس�ة للقانون الدولي. 
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	لفاعلة  	لطوعية   Lملنظما	  �قر	 %بعد   ،١٩٤٩ 	أل7%  كانو(   >
 L�قر 	لفلسطينيني  	لالجئني  غو�   > نشاطها  مستو{  بتخفيض 
	لد%لية   Dملساعد	 لتز%يد   Dجديد %كالة  تأسيس   Dملّتحد	 	ألمم 
لالجئني. %قد صّعبت ضخامة >عد	N 	لالجئني %تو�يعهم على 	لعديد 
من 	ملناطق < 	لشرu 	أل%سط من نشا� جلا( 	ملساعدD < 	لبد	ية 
خاصة من حيث تغطية حاجياL 	لالجئني 	ألساسية، تضا3 	ليها 
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¥د%Nية ميز	نياL 	لد%7 	لعربية 	ملضيفة %	ل9 %	جهت عبئا 	قتصاNيا 
ثقيال < عملياL 	لغو�. %هكذ	، مت تأسيس ”%كالة غو� %تشغيل 
	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN“ (UNRWA)، %قد طلبت 
	المم 	ملتحدD من 	لوكالة الحقا تقدمي 	ملساعدD لالجئني 	لفلسطينيني 
	لذين هجر%	 للمرD 	أل% < 	لعا� ١٩٦٧. %ال يوجد 	ليو� %كالة 
N%لية خاصة حتمل تفويضا صرvا لتوف
 	ملساعدD 	لد%لية للمهجرين 

< N	خل 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧.  

�كالـة غـو� �تشغيـل �لالجئيـن �لفلسطينييـن 
UNRWA

	لالجئني  %تشغيل  لغو�   Dملتحد	 	ألمم  %كالة  تأسست  لقد 
لألمم  	لعامة  	جلمعية   �قر	 مبوجب   àNأل	  uلشر	  > 	لفلسطينيني 
 .١٩٤٩  7%< كانو(   ٨  >  �Nلصا	  ،(٥)  ٣٠٢ �قم   Dملتحد	
قبل  من  قدمت  	ل9  	إلنسانية  	لغو�   Lلوكالة عمليا	 تولت  %قد 
	ملنظماL 	لطوعية 	خلاّصة ��يا < >يا� من 	لعا� ١٩٥٠ < كل من 
	لضفة 	لغربية %قطاo غزD، 	أل�N(، لبنا( %سو�يا %N	خل 	سر	ئيل/

فلسطني ١٩٤٨. 

 D
%كانت 	جلمعية 	لعامة قد فّوضت %كالة 	لغو� 	لد%لية لفترD قص
 Nيا�هم مبوجب 	 DNلفلسطينيني بالعو	ألمد، حلني يسمح لالجئني 	
  �	لقر	 للماDN ٦ من  . %طبقا  	لعامة �قم ١٩٤ (٣)  	جلمعية   �قر	
	لفلسطينيني  بالالجئني  	خلاصة  	لغو�   Lعمليا فا(   ،(٤)  ٣٠٢
تفويض  متديد  مت  %قد   .١٩٥١ 	لعا�  منتصف   > ستنتهي  كانت 
%كالة 	لغو� 	لد%لية بصو�D منتظمة، باستثنا� 	ملساعدD 	ل9 قدمتها 

%كالة 	لغو� 	لد%لية للمهجرين < N	خل 	سر	ئيل/فلسطني ١٩٤٨ 
	حلكومة  طلب  على  بنا�	  %[لك   ١٩٥٢ 	لعا�   > توقفت  	ل9 
للمهجرين  حل  بتطبيق  	لوكالة  >ما�  ”	لتزمت“  %	ل9  	إلسر	ئيلية 

< 	لد	خل.  

%قد تطابق توقيت تأسيس %كالة 	لغو� 	لد%لية %بد	ية تر	جع 	ألمم 
	ملّتحدH%N% Dا 	ألعضا� عن 	لتز	مها بشأ( تسهيل تطبيق 	حلل 	لد	ئم 
	لد%^.  %	لقانو(  يتالئم  مبا  	لفلسطينيني  	لالجئني  لقضية  %	لشامل 
بديال  	ألحيا(  من   
	لكث 	لد%لية <  	لغو�  %كالة   Lبد %هكذ	، 
�سا� h )لد%^ بشأ	ملجتمع 	لذ" يبديه 	لعجز 	عن  	نسانيا %مؤشر	
	حلل 	لد	ئم %	لشامل لالجئني مبوجب قر	� 	جلمعية 	لعامة �قم ١٩٤ 
	القتصاNية  	لبد	ئل   Nاd	 >ساسا  	لوكالة   o%مشر ضّم  %قد   .(٣)
%	قعية  >كثر  مستقبلية  �âية ” تعزيز  >جل  من  %	لتأهيل  لالجئني 
%	ل9 من 	ملمكن 	جنا�ها“، %بكلماL >خر{، فقد Nعمت 	لقو{ 
	لغربية فكرD 	لتطوير 	القتصاN" %	لتأهيل 	الجتماعي لالجئني من 
”تصفية“  على  %	لعمل  ֲדم  	خلاصة  	لتوطني  مشا�يع  تعزيز  >جل 

قضيتهم. 

< �اية 	خلمسيناL، على >ية حا7، كانت 	المم 	ملتحدD قد فشلت 
�سا� ”حل“ لالجئني 	لفلسطينيني يعتمد على 	لتطوير %	لتأهيل 	 >
	لالجئني  قضية   �	عتبا 	ملمكن  من  >نه  من  ”بالرغم   ."Nالقتصا	
 
	لسكرت  jصّر كما  %سياسية“  	قتصاNية  قضية  	لفلسطينيني… 
	لعا� لألمم 	ملتحدD < عا� ١٩٥٩، ”[	( مشكلة 	لالجئني ] 	ال >�ا 
قضية hنسانية باالساs، %لن تنجح مشا�يع 	لتوطني %	عاDN 	لتأهيل، 
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 حاجة ضد �غباִדم“.٢٣ 	 sلنا	ملمكن >( تدفع 	 
النه من غ

	لتعا%(   > %	لنقص  	لتوطني،  لقضية  	لعا^  	لتمويل  حجم  %كا( 
	لفلسطينيني ضد  	لالجئني  >بد	ها  	ل9  	لقوية  %	ملعا�ضة  	إلقليمي، 
 >%لوياִדا“ 	 	لوكالة ”سلم   
تغي  	 LN< لتوطني، قد	 مشا�يع 
	لشؤ%(   >  Dملساعد	  Lخدما% 	لصحة  	ألساسية،  	لّتربية  تعزيز 
	ليو�،  لغاية   Lخلدما	  �هذ  Lستمر	 %قد  لالجئني.  	الجتماعية 
حتت عنو	( 	ملساعدD 	لد%لية لالجئني 	لفلسطينيني 	ملستحقني. %قد 
 	لالجئني 	 L	ملساعد	تقد�  Nلوكالة ألكثر من ثالثة عقو	ظلت 
%[لك  �	ضيهم < من   ١٩٦٧ 	لعا�   > هجر%	  	لذين  	لفلسطينيني 

 ٢٤.Dملتحد	ألمم 	بطلب من 

 L<بد (sNلسا	لفصل 	 %مع بد	ية عملية >%سلو < ١٩٩٣ (>نظر 	
 	لالجئني 	  DNلعو 	ملناسبة  بتجهيز 	أل�ضية  	لد%لية  	لغو�  %كالة 
	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧. %قد الحظ تقرير 	لوكالة 
< 	لعا� ١٩٩٥ بأ( 	حتما�h 7ا� تفويض %كالة 	لغو� 	لد%لية بد> 
يظهر < 	ألفق أل%7 مرD.٢٥ %لكن %بعد >كثر من سبع سنو	L على 
هذ	 	لتا�يخ على >ية حا7، ال تز	7 	لوكالة تقد� 	خلدماL 	لتعليمية، 
 ªو ٤ ماليني الجئ ال يز	لو( h الجتماعية	 Lخلدما	لصحية، %	
 sلشامل لقضيتهم على >سا	ئم %	لد	حلل 	هم ينتظر%( تطبيق �بد%

�قم ١٩٤. Dملتحد	ألمم 	 �مو	ثيق 	لقانو( 	لد%^ %قر	

�لتعليـــم
يشكل 	ل©نامج 	لتربو" 	لتعليمي 	خلا£ بوكالة 	لغو� 	لد%لية 	ليو� 
>ضخم 	ل©	مج 	ل9 تقدمها 	لوكالة لالجئني < مناطق عملها 	خلمس، 
	[ تضم >كثر من ٦٤٠، %ªو ١٧٠٠٠ معلم %موظف (بضمن [لك 
�يني %عما7 صيانة). %تشّكل ميز	نية 	Nh موّظفني ،�	�	ملعلمني، 	ملد
	لوكالة للتعليم ما يعا7N ٥٠٪ من 	مليز	نية 	لكلية 	النتظامية لوكالة 
	لغو� 	لد%لية، كما يشكل موظفي 	لوكالة 	لعاملني < �ا7 	لتعليم 
	ملحتل   Dغز  oقطا %يعت©  	لكلي.  	ملوّظفني  �مل   oبا�< ثالثة  ªو 
	ملنطقة 	أل% من حيث تلقي 	خلدماL 	لتعليمية من قبل 	لوكالة مع 
 "N	إلعد	ئي %	البتد	لتعليم 	حل 	و ١٨٥٠٠٠ طالبا مسّجال < مرª

(	ملعطياL ح� حزير	( ٢٠٠٢).

	لوكالة  لد{  	ملسّجلني  	لالجئني  >طفا7  vظى  	إلبتد	ئي:  	لتعليم 
%	إلعد	Nية   (L	سنو  ٦) 	البتد	ئية  	لتعليمية   Lخلدما	 تلقي  ¯رية 
(٣-٤ سنو	L) بشكل �اk < كافة مناطق نشا� 	لوكالة، كما 
 (١٩٩٣ (منذ  لبنا(   > ثانوية   s�مد	 Ìس  >يضا  	لوكالة  تدير 
 بسبب 	لصعوباL %	لقيوN 	ملفر%ضة على توجه 	لطال1 	لالجئني 	
 s�	ملد	�s 	لثانوية 	لعامة، %	لكلفة 	لعالية لرسو� 	لتسجيل < 	ملد	
	لتربية  �ا7   > خدماִדا  	لد%لية  	لغو�  %كالة  %تعر·  	خلاصة. 
	خلاّصة >يضا لألطفا7 	لذين يو	جهو( صعوباL خاصة < 	لتعليم. 
 s�	ملد	  	 	لالجئني  	لطال1  hنتقا7  تسهيل  على  عملت  كما 
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مرحلة   	% 	لغالب)   > 	ملضيفة   Lحلكوما	  	 (	لتابعة  	لثانوية 
	لطال1  	( قسم من  بالذكر  	جلدير  	لثانو". %من  	لتعليم  بعد  ما 
 s�	لفلسطينيني غ
 	ملسجلني لد{ 	لوكالة ال يتلقو( 	لتعليم < مد	
	لوكالة (>نظر 	 	لفصل 	لر	بع). %تتم عاDN عملية hنتقا7 	لطال1 
	لفلسطينيني من مد	�s 	لوكالة 	 	ملد	�s 	حلكومية بشكل منتظم 
%يتأّهلو( لالمتحاناL 	لعامة. %قد سّجلت مد	�s 	لوكالة تعاNال 

بني 	النا� %	لذكو� من 	لطال1. 

	لتد�يب 	ملهU: تشّغل %كالة 	لغو� 	لد%لية Öانية مر	كز للتد�يب 
	ملهU، ٤ مر	كز منها < 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧، 

باإلضافة 	 مركزين < 	أل�N(، %%	حد < كل من لبنا( %سو�يا. 
 D�كالّتجا  Lملجاال	 من   Nعد على   �هذ 	ملر	كز   o%فر %تشمل 
%	حلر3 	ملهنية، كما %تقد� 	لوكالة عدN	 من 	ملشا�يع 	ملشتركة مع 
	ملنظماL غ
 	حلكومية لتدعيم مها�	L 	لالجئني. %يتقد� 	خلرdو( 
	لترخيص  نيل  بغية  	حلكومية   Lالمتحانا	  	 	لوكالة  مر	كز  من 
بعدها  ينخرطو(  عالية،   jجنا نسبة   DNعا vققو(  حيث   kلقانو	
< سوu 	لعمل 	ملحلي، فتم تشغيل ما يعا7N ٨٠٪ من 	خلرdني < 
	لعا� ١٩٩٩، على سبيل 	ملثا7، خال7 	لعا� ٢٠٠٠. %للوكالة 	يضا 
مشر%o خا£ بتأهيل 	ملعلمني غ
 	ملؤهلني، يعر· عليهم hمكانية 

	لتعلم < hحد{ 	جلامعاL < 	لد%7 	لعربية. 

جدول رقم  ٥,١:  أعداد الطالب في مدارس وكالة الغوث الدول�ة، المدارس، المعلمون، مراكز التدر!ب المهني، ١٩٥٠-٢٠٠٢ 

�لطال� V مر�كز �لتد�يب  �ملعلمو% Fعد� �ملد�� �لطال�: �بتد�ئي/ �عد���/ ثانو�  Mلعا�
- ~ ٨٠٠ ٦٤ ٤٢٠٥٣ ١٩٥٠

٣٠٣ ٢٦٧٠ ٢٦٤ ١٠٤٧٥١ ١٩٥٥
٨٠٥ ٣٤٩٤ ٣٨٢ ١٢٣٨٨٣ ١٩٦٠
٢٩٢١ ٤٩٠٤ ٤٠٦ ١٦٧٩٩٣ ١٩٦٥
٣٦٥٦ ٦٢٦٨ ٤٨٠ ٢١٩٣٧٨ ١٩٧٠
٤٣٩٦ >٨٠٠٠ ٥٧٥ ٢٧٥٣٠٦ ١٩٧٥
٤٦٩٥ ٩٤٧٩ ٦٢٧ ٣١٤١٦٤ ١٩٨٠
٥٠٠٢ ١٠١٦٣ ٦٤٠ ٣٤٥٨٤٤ ١٩٨٥
٥٠٢٦ ١٠٥٠٣ ٦٣١ ٣٥٧٧٠٦ ١٩٩٠
٥١٦٨ ١١٩٦٦ ٦٤٤ ٤٠٨٦٦٩ ١٩٩٥
٤٦٨٠ ١٤٢٩٨ ٦٤٠ ٤٦٨٦٥١ ٢٠٠٠
٤,٨٨٤ ١٦,٩٦٥ ٦٤٤ ٤٨٦,٠٢٠ ٢٠٠٢

(UNRWA) لد%لية	لغو� 	ملصد�: %كالة �

 L	لد%لية خال7 سنو	لغو� 	جهت %كالة 	عالقة: لقد % L	] �>مو
	لتعليمية   Lخلدما	 تقدمي  	عاقت  	ل9   Lلعقبا	 من  	لعديد  نشاطها 
%	ملمولني  	ملت©عني   Lمسا¶ا حجم  تقليص  بضمنها  لالجئني، 
	لعالية <  	ملنطقة، %	لنسبة  	لسياسية <   Lأل�ما	لوكالة، %	 ل©	مج 
	لّطبيعي بني 	%سا� 	لالجئني. فا�تفع معد7 	لطال1  	لّنمو  معد7 
< مد	�s 	لوكالة بني >عو	� ٢٠٠١-٢٠٠٢ مثال بنسبة ٢٪، فيما 
 .Dلفتر	ملحتلة خال7 نفس 	لغربية 	لضفة 	٥٪ <  DNلزيا	بلغت نسبة 
	لالجئني  	لطال1  	نتقا7   Uتستث%)  �هذ  DNلزيا	 نسبة   	  	Nستنا	%
من 	ملد	�s 	لعامة %	خلاصة 	 مد	�s 	لوكالة) فا( على 	لوكالة 
	لسنة  خال7  جديد  �	سي N مقعد   ١٠٠٠٠ من  >كثر  Ïصيص 

	لد�	سية لعا� ٢٠٠٣/٢٠٠٢. 

%قد >N{ تقليص حجم مسا¶اL 	ملت©عني %	ملمولني مليز	نية 	لوكالة 
	ملزN}ة  %	لصفو3   ٢٦“LياN�	لو ”نظا�  تفاقم   	 	النتظامية 
تقليص   	  ��بد%  "Nيؤ ما  %هو  	الحيا(،٢٧  بعض  %	ملضاعفة < 
 ��خا 	لصفو3   �%	ستئجا %	لطالب،  	ملعلم  بني  	لعالقة  مستو{ 
	نتظامية،   D�بصو 	ملعلمني  �%	تب  Nفع  %صعوبة  	ملد�سة،٢٨   uنطا
 ،s�%	ستحالة 	مكانية 	لتغي
 	لبنيو" %	الصالحاN > L	خل 	ملد	
	لثانوية،٢٩  	ملرحلة  خلرdي  %	ملنح   L	ملساعد	 منح   > %	لصعوبة 
%Ïفيض  	لثانوية،  	ملرحلة  بعد  ما   Uمله	  �	الختيا  > %	لصعوبة 
%كالة  %تصر3   .Dألجهز	%  Uمله	 %	لتد�يب  	لّصيانة   LصيصاÏ
طالب سنويا  لكل  >مريكي   �N%ال معدله ٣٢٠  ما  	لد%لية  	لغو� 
(٢٠٠١). %عليه، تطلب 	لوكالة 	ستناN	 على معد7 	�تفاo تسجيل 
	لطال1 للسنة 	لد�	سية 	ألخ
D >كثر من ٣,٥ مليو( N%ال� >مريكي 

 . Dجلديد	سية 	�من >جل 	ستقبا7 	لطال1 	جلّدN < 	لسنة 	لد
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رسم ب�اني رقم ٥,١:  مدارس وكالة الغوث الدول�ة، ونظام 
الصفوف،  في  االزدحام  المستأجرة،  المدارس  الورد!ات، 

٢٠٠١

�ملصد�: %كالة 	لغو� 	لد%لية (	ملعطياL ح� تشرين >7% ٢٠٠١)

%قد >LN 	لظر%3 	لطا�ئة < عدN من مناطق 	لالجئني < بعض 
	لفتر	L مثل 	لغز% 	إلسر	ئيلي 	 لبنا( < 	لثمانيناL، %	النتفاضتني 
 	 عا� ١٩٦٧،  	ملحتلة  	لفلسطينية  	ال�	ضي  N	خل   > 	لشعبيتني 
 "Nلصحية، %تؤ	لتعليمية %	 Lخلدما	لوكالة < �ا7 	 Lنفقا oتفا�	
	ملعلمني  %تغيب  	لد�	سية،  	أليا�  فقد	(   	  DNعا 	لظر3%   �هذ
%	لطال1 على حد سو	�، %	صالحاL 	ملباk 	ملد�سية 	ل9 تعرضت 

للقصف %غ
ها. 

٢٠٠١-٢٠٠٢ Mلعا� V Gلّتطّو���
/٢٠٠١ الدراس�ة  السنة  خالل  الدول�ة  الغوث  وكالة  زّودت 
٢٠٠٢ خدمات التعل�م االبتدائي واالعدادي لنحو ٤٨٤٠٠٠ 
شخص.   ٤٩٠٠ لحوالي  المهني  التدر�ب  وخدمات  طالب، 
وخالل الفترة المذكورة، أتمت الوكالة بناء ١٠ مدارس جد�دة، 
مخصصة  غرفة   ١٢ و  جد�دة،  دراس�ة  غرفة   ١٠٠ ونحو 
ومجهزة للفعال�ات الخاصة. ف�ما ال زالت ١١ مدرسة، و١٢٧ 

غرفة دراس�ة، ٢١ غرفة مخّصصة في طور البناء.  

وبسبب تقل�ص حجم مساهمات الممول�ن والمتبرع�ن للوكالة 
القل�ل  الفترة المذكورة، فقد تمكنت الوكالة من احداث  خالل 
تبن�ها  تم  التي  كتلك  التعل�مي  برنامجها  على  التغ��رات  من 
الوكالة.  عمل  مناطق  كل  في  المض�فة  الحكومات  قبل  من 
التعل�مي  برنامجها  توس�ع  على  مثال  قادرة  الوكالة  تكن  فلم 
من ٩ سنوات دراس�ة إلى ١٠ سنوات دراس�ة في األراضي 
الوطن�ة  السلطة  فعلت  كما   ١٩٦٧ عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة 
الفلسط�ن�ة. وفي االردن، ال �دخل علم الحاسوب في المنهاج 
أن  ح�ن  في  فقط  العاشر  الصف  في  اال  للوكالة  التعل�مي 
المدارس الحكوم�ة تقدمه من الصف الثامن الى العاشر. كما 
ظّلت الوكالة عاجزة عن تطو�ر مراكز التدر�ب المهني في 
بعد  ما  مرحلة  في  التعل�مي  برنامجها  مواصلة  أو  االردن، 
م�زان�تها  بموجب   (١٩٩٧ العام  في  توقف  (والذي  الثانو�ة 

االنتظام�ة الحال�ة. 
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١٢٩

�لحمـاية ��لمسـاع!, �ل!�ليـتا

وقد عرقلت األزمة الّس�اس�ة المستمرة في االراضي الفلسط�ن�ة 
المحتلة عام ١٩٦٧، س�ر برامج الوكالة االنتظام�ة (السنو�ة) 
وحتى برامج الوكالة الطارئة. فأدت االغالقات المستمرة من 
قبل قوات االحتالل االسرائ�ل�ة الى أكثر من ١٠٠٠٠٠ حالة 
تغ�ب للمعلم�ن خالل الّسنة الدراس�ة ٢٠٠١/٢٠٠٠، وهو ما 
كّلف الوكالة أكثر من ٢ مل�ون دوالر لبرامج التعل�م البد�لة. 
وفي السنة الدراس�ة ٢٠٠٢/٢٠٠١ تضاعفت معدالت حاالت 
تغ�ب المعلم�ن في مدارس الوكالة بنحو ١٤ مرة عن السنة 
السابقة. ومنذ بدا�ة العام ٢٠٠٢ وحتى أ�لول، لم تكن وكالة 
الغوث الدول�ة قادرة على تنظ�م االمتحانات االنتظام�ة ألول 
مرة منذ عام ١٩٩٦ في مدارس الضفة الغرب�ة المحتلة بفعل 
المحتلة على حركة  االسرائ�ل�ة  القوات  تفرضها  التي  الق�ود 
الفلسط�ن��ن والتي تجعل من االستحالة توز�ع االمتحانات الى 
كل مدارس الوكالة. باالضافة الى ذلك، فقد تم تدم�ر المعدات 
والملك�ة التعل�م�ة التابعة للوكالة منذ تشر�ن األول من العام 
ــدوالرات،  ال آالف  عشرات  الوكالة  كلف  ما  وهو   ٢٠٠٠
وتشمل كل من المدارس في مخ�م عا�دة، األمعري، عسكر، 
بالطة، الده�شة، جن�ن، نور شمس، طولكرم، باالضافة الى 

مدارس قطاع غزة المحتل. 

	ال�	ضي   > 	لوكالة   s�ملد	 	لتسجيل   Lمعدال �تفعت 	 %قد 
	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ بفعل عد� متكن 	لعائالL من Nفع 
 ،DN�	لو	  Dلفتر	 %خال7  	لبديل.  %	خلا£  	حلكومي  	لتعليم  �سو� 
	لبديل عوضا عن  للتعليم  	لطا�ئة  	ل©	مج  	لوكالة بتز%ّيد   Lستمر	
فاNحة خاصة   �>ضر	  	 تعرضت  	ل9  	النتظامية  	لتعليمية  	ل©	مج 
	لوكالة   Lستمرh 	لد�	سية. كما  	أليا�  %فقد	(  	لالجئني  للطال1 
 Lنشاطا  
%توف بأ�مة،  مير%(  	لذين  للطال1   L	�	الستشا  
بتوف
من  عالية  بد�جة  مير%(  	لذ"  	لطال1   Dملساعد >خر{  %بر	مج 
 L�Nصفهم. %با uفا�	لضغوطاL %	لقلق %	صابة 	% 	ستشهاN >حد 
عن   Dلعاجز	  Lلعائال	  	 	لنقدية   L	ملساعد	 تقدمي   	 	لوكالة 
شر	� 	ملعد	L %	ملستلزماL 	لد�	سية ال%الNها. %خصصت 	لوكالة 
< فترD ٢٠٠١-٢٠٠٢ ما �مله ١٠ مليو( N%ال� 	مريكي لل©	مج 

	لطا�ئة للتعليم 	لبديل. 

�لصحــــة 
	لصحية   Lللخدما مركز	  	ليو� ١٢٢  	لد%لية  	لغو�  %كالة  تدير 
	الساسية باالضافة 	 مستشفى %	حد < مناطق عملياִדا 	خلمس. 
ميز	نية  �مل  من   ٪٢٠ ªو  	لصحية   Lخلدما	 ميز	نية  %تشكل 
 ٣٦٠٠ من  >كثر  	لصحي  	ملجا7   > %يعمل  	النتظامية.  	لوكالة 
%يعت©  	لوكالة.  موّظفي   Nعد �مل  من   ٪١٥ يشكلو(  موّظف 
	لفلسطينيني  	لالجئني   Lك© جتمعا<  kثا 	ملحتل، %هو   Dغز  oقطا
	لوكالة   L	Nعيا  L	��يا حيث  من   	أل% 	ملنطقة   ،)N�	ال بعد 
 Lملعطيا	ملحتلة (	لغربية 	 %مر	كزها 	لصحية تالها 	أل�N( %	لضفة 

ح� حزير	( ٢٠٠٢). 

	لعناية 	لصحية 	الساسية: تتضمن خدماL 	لوكالة 	لصحية 	لعناية 
	لّصحية  بالعناية   Dملساعد	 	إلضافية،  	لتغذية  	ألساسية،  	لصحية 
 Lخدما %تشمل  	لالجئني.   Lيما�  > 	لبيئة   DNجو% 	لّثانوية، 
	لتحصني،  	لعائلة،  	لطبية، صحة  	لعناية  بد%�ها  	الساسية  	لصحة 
%	لتربية 	لصحية %هي تقد� wيعا بد%( >ية �سو� %مباشرD لالجئني 
	ملسّجلني. %تدير 	لوكالة مستشفى %	حد < 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة 
هو مستشفى قلنديا، 	ال >نه ال يغطي كل 	حتياجاL 	لالجئني < 
 Dحد	لوكالة %	لوكالة. %تقد� 	 L	Nالعضا� < عيا	لغربية 	لضفة 	
 Lخلدما	نة مع �	ملنطقة مقا تكلفة <  	لصحية   Lخلدما	كثر < من 
	لصحية 	ل9 توفرها 	جلهاL 	ألخر{. %يشا�« 	لالجئو( < كلفة 
	الختصاصية  	لطبية  %	ألقسا�   Dألجهز	% 	لثانوية،  	لصحية  	لعناية 
%	ألN%ية 	ملنقذD للحياD غ
 	ملوجوDN < سلة 	الN%ية 	لعامة. %بسبب 
	لظر%3 	القتصاNية %	إلجتماعية 	لصعبة 	خلاصة < لبنا(، فقد >عفي 
	لالجئو( من نظا� �سو� NفعاL 	ملشا�كة، %	قتصرL على �سو� 
مر	كز  من   Nعد 	لوكالة   Lجّهز %قد  	لطا�ئة.  للمعاجلة  	ملشا�كة 
جوDN 	لبيئة < 	ملخيماh Lضافة 	 تعاقدها مع 	لبلدياL %	ملقا%لني 
من   Nعد  > لالجئني  	لصحية   Lخلدما	 تقدمي  >جل  من  	خلاصني 

 .Lلشتا	مناطق 

جدول رقم ٥,٢- برامج وخدمات وكالة الغوث الدول�ة الصح�ة، ٢٠٠٢

Gعد�� �لعيا��T بر�مج �خدماG �كالة �لغو� �لد�لية
١٢٢ عياN	L 	لعناية 	لصحية 	ألساسية
٨٨ عياN	L 	ألسنا(
١٢٢ Dألسر	طيط Ï
١١٢ عياN	L 	لعناية باألمر	· غ
 	ملعدية
٧٦ 	لعياN	L 	الختصاصية
٩٦ L	©ملخت	

٣,٦٠٧ طاقم موظفي 	خلدماL 	لصحية

�ملصد�: %كالة 	لغو� 	لد%لية (UNRWA)، (	ملعطياL ح� ٣٠ حزير	( ٢٠٠٢). 



١٣٠

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

%	جهت  	ملاضية،  	خلمسة   Nلعقو	  �مد	 على  عالقة:   L	]  �>مو
%كالة 	لغو� 	لد%لية 	لعديد من 	لعقباL  < توف
 	لعناية 	لصحية 
لالجئني، مبا تشمل 	لنقص < حجم متويل ميز	نية 	لوكالة 	النتظامية، 
>%سا�  بني  	لعالية  	لّطبيعي  	لّنمو   Lمعدال% 	لسياسية،   Lأل�ما	%
	لالجئني %	ل9 تصل 	 ªو ٣,٥٪ سنويا. %تتطلب 	لوكالة تقدمي 
 	Nعتما	و ١٠٠٠٠٠ الجئ ”جديد“ سنويا ª 	خلدماL 	لصحية 	
على معدالL 	لنمو 	لطبيعي، كما hّ( نسبة 	لّتبعية 	لعالية ( يشكل 
	الشخا£ N%( سن ١٥ عاما حو	^ ٣٦٪ بني >%سا� 	لالجئني 

	ملسجلني)، تزيد من كلفة 	الهتما� بصحة 	ألّ� %	لّطفل.

سلبا   Lثر< قد  %	ملمولني  	ملت©عني   Lمسا¶ا تقليص حجم  %كا( 
على 	إلحالة للعال� %فترD 	لبقا� < 	ملستشفياL < بعض 	ملناطق، 
 Lمستشفيا من  عليها  	ملتعاقد   Dألّسر	 تو�يع   DNعاh على  %كذلك 
 Lكمستشفيا تكلفة  >قل  >خر{   	 %حتويلها  	خلا£   oلقطا	
	لصحية   Lخلدما	  Lنفقا معد7  %تقليل  	حلكومية.   
	جلمعياL غ
�تفاo معدالL عدN 	ملرضى لكل موظف.٣١ %< 	% ٣٠،Nلفر	على 

�اية 	لعا� 	ملا^ 	ألخ
، بلغ معد7 نفقاL %كالة 	لغو� 	لد%لية على 
	خلدماL 	لصحية للفرª Nو ١٣,٥ N%ال� >مريكي. %	عتماN	 على 
	لوكالة  فا(  	لالجئني،   Lلسنو" ملجتمعا	 	لطبيعي  	لنمو   Lمعدال
	لنمو  متابعة  >مريكي من >جل   �مليو( N%ال 	ضافة ªو ٢  تتطلب 

	لطبيعي لالجئني. 

للطب�ب  ال�وم�ة  الز!ارات  ب�اني رقم ٥,٢- معدل عدد  رسم 
الواحد في ع�ادات وكالة الغوث الدول�ة، ٢٠٠٢ 

�ملصد�: %كالة 	لغو� 	لد%لية. 

لقد >LN 	أل�ماL 	لسياسية < لبنا( %	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة 
عا� ١٩٦٧ على مد	� ªو ٣٠ عا�، 	 تفاقم حجم نفقاL 	لوكالة 
	لشعبية  	النتفاضة  خال7  	لطا�ئة.  	لطبية  	لعناية  لتز%يد  	إلضافية 
 Lضطر	 فقد  	ملحتلة،  	أل�	ضي  N	خل  	لعا� ١٩٨٧ <   > 	أل%
	لوكالة  	 �ياDN طاقمها 	لطË < هذ� 	ملناطق، %Ïصيص ميز	نية 
	جلرحى  %معاجلة   Nالستشها	%  Dلوفا	  Lحاال عن  للتعويض  فرعية 
خاصة هؤال� من [%" 	الصاباL 	خلطرD %	ملزمنة، %تسديد �سو� 
	لعال� < 	ملستشفياL للعائالL 	ل9 ال متلك Nخال يؤهلها من فعل 
[لك >% تلك 	ل9 فقدL مصد� Nخلها نتيجة >حد	� 	النتفاضة. 
باالضافة 	 [لك، فقد عملت 	لوكالة 	 توف
 	ألN%ية 	إلضافية 
%	لعجز   Lباإلصابا 	خلا£  	لطبيعي  %	لعال�  	لطبية،   Dألجهز	%
%برنامج توف
 	ملو	N 	لغذ	ئية 	 	لعائالL 	ملحتاجة خاصة لالطفا7 
	لوكالة  مر	كز   )< بالذكر  	جلدير  %من  	حلو	مل.  %منهن  %	لنسا� 
	لصحية كانت قد 	ستوعبت مئاL 	حلاالL من 	ملصابني، بضمن 
على  %	ملطا�  	حلي  	لرصا£   uطال	 عن  	لناجتة   Lإلصابا	 [لك 
	ملتظاهرين 	لفلسطينيني، باالضافة 	 	لغا�	L 	ملسيلة للدموo، %هو 
 Ëكز، %تفعيل طاقم ط	ملر	 � متديد ساعاL 	لعمل < هذ	 }N< ما
hضا< الستيعا1 %معاجلة 	جلرحى. %قد hضطرL 	لوكالة 	 	لبد� 
�D مثل هذ� 	ل©	مج 	لطا�ئة < سياu 	النتفاضة 	لشعبية 	لثانية 	ل9 	Nh

	نطلقت < >يلو7 من 	لعا� ٢٠٠٠. 
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١٣١

�لحمـاية ��لمسـاع!, �ل!�ليـتا

٢٠٠١-٢٠٠٢ Mفـي �لعـا Gلّتطـّو���
خالل الفترة المذكورة، سجلت مراكز العنا�ة الصح�ة التابعة 
من نصف  وأكثر  ز�ارة،  مال��ن   ٧ من  أكثر  الغوث  لوكالة 
مل�ون ز�ارة الى ع�ادات األسنان التابعة لها. كما تم استقبال 
أكثر من ٥٠٠٠٠ مر�ض بأمراض داخل�ة في ع�ادات الوكالة. 
أقسام  وتصن�ف  تجد�د  الفترة  هذه  في  الوكالة  أنجزت  وقد 
 ١٢ رممت  كما  المحتلة،  الغرب�ة  الضفة  في  قلند�ا  مستشفى 
ع�ادة للعنا�ة الصح�ة االساس�ة، والتي كان قد تدهور وضعها 
في السابق بسبب نقص الص�انة الوقائ�ة. اال ان العام ٢٠٠٢ 
كان شاهدا على تضرر العد�د من ع�ادات الوكالة ومراكزها 
الصح�ة (قسم منها في طور البناء) بفعل العدوان االسرائ�لي 
الع�ادات في مخ�مات بالطة  المحتلة، ومنها  على االراضي 
الب�ئة  بتحس�ن جودة  الوكالة  والده�شة وجن�ن. كما استمرت 

والظروف الصح�ة في مخ�مات الالجئ�ن.٣٢

إستخدام  الوكالة  لم تستطع  التمو�ل،  في  الحاد  النقص  بسبب 
مع  افتتاحه  تم  ــذي  وال غــزة“،  في  ــي  االوروب ”المستشفى 
بدا�ة العام ٢٠٠١، وذلك بموجب مذّكرة الّتفاهم التي وّقعت 
ب�ن  الفلسط�ن�ة،  الصحة  بوزارة   ١٩٩٧ األول  تشر�ن  في 
اضطرت  وقد  الدول�ة.  الغوث  ووكالة  ــي  األورب االتحاد 
للدفع  ونظاما  صــارم،  عالجي  برنامج  وضع  الى  الوكالة 
تعاقداتها  تحو�ل  مثل  المناسبة،  للنفقات  ومعا��ر  المشترك، 
مع المستشف�ات الخاصة الى أخرى أقل تكلفة مثل مستشف�ات 
تحافظ  أن  الممكن  الحكوم�ة. ومن  الخ�ر�ة وغ�ر  الجمع�ات 
الوكالة على مستوى الخدمات الصح�ة التي تقدمه لالجئ�ن في 
لبنان فقط من خالل دعمه على حساب برامج وم�اد�ن أخرى. 
لبنان  في  الصح�ة  العنا�ة  خدمات  بقاء  امكان�ة  عدم  وبسبب 
الوكالة  المحدود، قررت  التمو�ل االضافي  ضمن مساهمات 
دمج كامل حاالت عالج المستشف�ات وكلفتها ضمن الم�زان�ة 

االنتظام�ة االعت�اد�ة منذ العام ٢٠٠٢. 

وقد أدت األزمة الّس�اس�ة المستمرة في االراضي الفلسط�ن�ة 
المحتلة عام ١٩٦٧ الى تفاقم حدة العقبات المال�ة التي تواجه 
الوكالة في عملها، خاصة في مجال توف�ر الخدمات الصح�ة. 

انطالقة  ومنذ  المثال،  سب�ل  على  المحتل،  غزة  قطاع  ففي 
االنتفاضة الثان�ة، سجلت وكالة الغوث الدول�ة ارتفاعا وصل 
الى نحو ٦١٪ في حجم االستشارات الطب�ة، وارتفاعا بنحو 
٣٠٪ في حاالت العالج الطب�عي الجد�دة. كما ارتفعت حجم 
نفس  في  بنحو ٣٥٪  الغرب�ة  الضفة  في  الطب�ة  االستشارات 
الفترة. وقد أدت الق�ود المفروضة على الحركة الى انخفاض 
على  القادر�ن  الالجئ�ن  أعداد  في   (٢٠٠١ العام  في   ٪٢٠)
الذهاب لتلقي الخدمات الصح�ة الثانو�ة في المستشف�ات التي 
تتعاقد معها الوكالة. وتم اغالق نحو ٥٧٦ �وما في ٥٤ ع�ادة 
ومركز طبي في الضفة الغرب�ة المحتلة في العام ٢٠٠٢ خالل 
العدوان العسكري االسرائ�لي. ولم �ستطع المرضى مواصلة 
البطالة  ونسبة  الفقر  بسبب  الوكالة  مع  المشترك  الدفع  نظام 
الطارئة  الصح�ة  الخدمات  موظفي  دائرة  وكانت  العال�ة. 
التابعة لوكالة الغوث الدول�ة قد تعرضت للهجوم أ�ضا من قبل 
الوكالة صعوبات  المحتلة والمستوطن�ن كما واجهت  القوات 
في توز�ع التجه�زات والمعدات الصح�ة للع�ادات والمراكز 
الطب�ة التابعة لها (أنظر الى إطار رقم ٥,٥-تلقي المساعدات 
الضفة  في  المفقودة  العمل  ساعات  قدر عدد  وقد  االنسان�ة). 
الغرب�ة المحتلة ب�ن حز�ران ٢٠٠١ وحز�ران ٢٠٠٢ بنحو 
في  عمل  ساعة   ١٦٥٠٠ من  وأكثر  عمل،  ساعة   ١٠٠٠٠
كانون  ب�ن  المحتلة عام ١٩٦٧  الفلسط�ن�ة  االراضي  مجمل 

الثاني وتشر�ن األول ٢٠٠٢.  

الدول�ة  الغوث  وكالة  استمرت  المذكورة،  الفترة  خالل 
األراضي  في  لالجئ�ن  الطارئة  الطب�ة  المساعدة  تقد�م  في 
الفلسط�ن�ة المحتلة عام ١٩٦٧. وفي نها�ة تشر�ن األول من 
العام ٢٠٠٢، وفرت وكالة الغوث الدول�ة مساعدة اول�ة من 
المتنقلة،  الطب�ة  لها، والمراكز  التابعة  الطب�ة  المراكز  خالل 
جرحى  من  شخص   ١٤٧٠ نحو  الى  المتنقلة  والمستشف�ات 
االنتفاضة في قطاع غزة المحتل لوحده. وقد واصلت الوكالة 
ارسال الع�ادات الطب�ة المتنقلة الى القرى المعزولة ح�ث ال 
�ستط�ع السكان الذهاب الى ع�ادة طب�ة اعت�اد�ة بفعل الق�ود 
المفروضة على الحركة. وقد تم تخص�ص اكثر من ٩ مل�ون 
دوالر أمر�كي في أعوام ٢٠٠١-٢٠٠٢ من أجل االحت�اجات 

الطب�ة الطارئة. 
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

اطار رقم ٥,٥- تلقـي المساعـدات االنسان�ـة

 Dمعاهد% ،Dملتحد	ألمم 	  uميثا  > DN�تعتمد 	لعالقة بني %كالة 	لغو� 	لد%لية %	لد%7 	ملضيفة على 	تفاقياL ثنائية بينها مبوجب 	ملباeN 	لو	
	المتيا�	L %	العفا�	L لعا� ١٩٤٦. %مبوجب ميثاu 	ألمم 	ملتحدD فإ( 	لد%7 	ألعضا� ملزمة (	ملاDN ٢) مبنح %كالة 	لغو� 	لد%لية ”كل 
مساعدD < >" عمل تقو� به %فق 	مليثاu 	حلا^“. %تعت© 	لوكالة جسما قانونيا < 	لد%7 	ألعضا� (	ملاDN ١٠٤)، %ملزمو( < hحتر	� 
	متيا�	L 	لوكالة %hعفا�	ִדا من >جل حتقيق هدفها %تفويضها. %%فق معاهدD 	المتيا�	L %	العفا�	L لعا� ١٩٤٦، فإ( 	المم 	ملتحدD هي 
جسم قانوk مبوجب قو	نني 	لد%لة (	ملاDN ١). %ممتلكاL 	ألمم 	ملتحدD معفاD من 	إلجر	�	L 	لقانونية ( 	ملاII.2 DN)، باالضافة 	 	( ملناطقها 
 Lلتشريعا	لتدخل من قبل 	خر من >شكا7 X % >" شكل	مللكية، 	 oنز %	 ،D�Nملصا	لتفتيش، 	قابلة لالنتها«، %هي معفية من “ 
حرمة غ
�ية، 	لقضائية 	% 	لتشريعية (	ملاII.3 DN). باالضافة 	 [لك، فإ( Nخل 	المم 	ملتحدD %ملكيتها هي مستثناD من كل 	Nال	لتنفيذية، 	ألنظمة 	%
 Lالختالفا	 Nتعو% .(II.7 DNملا	) لر�ي	لتصدير لالستعما7 	% N	
	لضر	ئب 	ملباشرD، %	لضر	ئب 	لعاNية، 	% 	لقيوN 	ملفر%ضة على 	الست

 .(٨ DNملا	) = تتفق فيما بينها 	[	لد%لية 	لعد7 	كمة ¥ %	لتأ%يالL بني 	جلهتني 	

%بالرغم من [لك، فا( 	لوكالة قد %	جهت 	لكث
 من 	لقيوN < تقدمي 	ملساعدD لالجئني 	لفلسطينيني. فخال7 	النتفاضة 	لشعبية 	لفلسطينية 
	لغذ	ئية   N	ملو	خا7 Nللوكالة با jلسما	ئيلية 	السر	 Lلسلطا	فضت �	ملثا7، فقد  	لعا� ١٩٨٧ على سبيل  	ال% 	ل9 	نطلقت < >%	خر 
%منذ  لبنا(.  	لفلسطينيني <  	لالجئني   Lجتمعا 	  حتويله 	 	لوكالة  hضطر  مما  >شد%N العتبا�	L “>منية %صحية”،  مينا�  من  %	لطبية 
	نطالقة 	النتفاضة 	لشعبية 	لفلسطينية 	لثانية < >%	خر >يلو7 ٢٠٠٠ < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧، %	جهت 	لوكالة 	لعديد من 
	خلر%قاL %	النتهاكاL المتيا�	ִדا %	عفا�	ִדا من قبل 	لسلطاL 	السر	ئيلية، %منها 	لقيوN على 	حلركة للبضائع 	النسانية %لطاقم 	لوكالة. %قد 
	%قفت 	لقو	L 	السر	ئيلية 	لبضائع 	لغذ	ئية 	لتابعة للوكالة < مع© كا�k بني قطاo غزD 	ملحتل %	سر	ئيل لفترD طويلة، باالضافة 	 	عال( 

 .»�	حلكومة 	السر	ئيلية 	( بضائع 	لوكالة 	لغذ	ئية هي 	يضا عرضة للتفتيش %Nفع 	جلما

%قد >ج©L %كالة 	لغو� 	لد%لية على تبU 	جر	� “	لربط %	حلل” 	ملكلف %يتمحو� ¯ل %تفريغ شاحنة 	سر	ئيلية %	عاDN حتميلها %�بطها 
على شاحنة فلسطينية < 	جلانب 	آلخر من مع© قطاo غزD. %قد wعت 	لسلطاL 	السر	ئيلية ضريبة عبو� (تر	نزيت) حو	^ ١٥٠ شيكل 
	سر	ئيلي (٣٢ N%ال� >مريكي) حلا%ية مكونة من ٢٠ قدما، %٢٠٠ شيكل 	سر	ئيلي (٤٢ N%ال� >مريكي) حلا%ية مكونة من ٤٠ قدما. 
 N%عرقلتها < مينا� >شد% Lحلا%يا	شل نقل  	 }N	 "لذ	بشكل مطلق، % k�� %>%	سط >يا� من 	لعا� ٢٠٠٢، >غلق مع© كا	]X بني ٢٩%
 ضريبة 	 }N< لفحص %هو ما	ملشحونة بالسفن قد %ضعت للمعاينة %	 Lحلا%يا	مريكي. %كانت < �%تكلفة 	ضافية بنحو ٤٥٠٠٠٠ N%ال

 .�
	ضافية للشحن، %	لتخزين %غ

� من 	لعا� 	]X ية	لالجئني. ففي بد	 %قد منعت 	لقو	L 	السر	ئيلية %كالة 	لغو� 	لد%لية من 	يصا7 	ملو	N 	لغذ	ئية %	ملساعد	L 	لطبية 	
٢٠٠٢، قامت 	لقو	L 	السر	ئيلية مثال مبنع 	ألمم 	ملتحدD من 	لقيا� بد%�ها < تز%يد 	ملو	N 	النسانية مبا فيها 	ملو	N 	لضر%�ية 	لطا�ئة 	لطبية، 
	لغذ	�، 	لبطانياL، %	خليم، 	 �يم جنني لالجئني < ¨ا7 	لضفة 	لغربية 	ملحتلة. %خال7 نيسا(، %بالرغم من طلب 	لوكالة 	لصا�� من 
>جل 	يصا7 	ملساعد	L 	إلنسانية 	 �يم جنني، منع كل من %كالة 	لغو� 	لد%لية، 	للجنة 	لد%لية للصليب 	أل}ر، %wعية 	Hال7 	أل}ر 
	لفلسطيU من Nخو7 	ملخيم منذ 	ليو� 	أل%7 	لذ" Nخلت فيه 	لقو	L 	السر	ئيلية 	 	ملخيم < ٣ نيسا(. %hنعدمت كل %سائل 	إلتصا7 
مع 	لالجئني < N	خل 	ملخيم ألكثر من عشرD >يا�. %< ١٥ نيسا(، %بعد >كثر من ١٢ يوما من بد� 	Hجو� % ٤ >يا� بعد 	نتها� 	لقتا7، 
�ح لطو	قم 	لصليب 	أل}ر %	Hال7 	أل}ر باالضافة 	 سيا�D 	سعا3 تتبع 	 %كالة 	لغو� 	لد%لية بالدخو7 	 	ملخيم. %�ح للوكالة 

< 	ليو� 	لتا^ فقط بتحرير مساعد	ִדا. 

 Lاvملسائلة بتقدمي تصر	ملحتلة عا� ١٩٦٧ < 	لفلسطينية 	ضي 	�%< 	لوقت نفسه، 	ستمر موظفو %كالة 	لغو� 	لد%لية 	ملحليو( من 	أل
�ִדا بد%( جتديد. Nمصا %< L	
�D كل 	لتصا�يح %	لتأشNسط عا� ٢٠٠٢، مت %قف %مصا	لشرقية. %ح� >%	 sلقد	ئيل %	سر	 Nخو7 	
 �كما طلب تصريح Xخر للموظفني 	لذين يريد%( 	لسياقة N	خل 	سر	ئيل %	لقدs 	لشرقية. %خال7 	لنصف 	أل%7 من 	لعا� ٢٠٠٢، فقد قد
�ين على 	لعمل بسبب 	الغالقاL 	لد	خلية 	ملفر%ضة من قبل قو	L 	الحتال7 	السر	ئيلية < قطاo غزD بنحو Nلقا	 
>عد	N >فر	N 	لطو	قم غ
 Lلسلطا	 L<لعا� ٢٠٠٢، بد	خال7 % .Dغز oجد < قطا	ملتو	لرئيسي للوكالة 	ملقر 	قم 	و ٣٧ من طوª% ملحليني	ملوظفني 	قم 	٧٦٩ من طو
	السر	ئيلية < 	الصر	� على تفتيش سيا�	L %كالة 	لغو� 	لد%لية %	لv 9مل سائقوها تأش
	L 	ألمم 	ملتحدD 	لدبلوماسية < كل من معابر 

hير� %	لينË (جسر 	مللك حسني) < 	نتها« %	ضح 	 	متيا�	L 	المم 	ملتحدD %حصانتها. 

� %حزير	( من 	لعا� ٢٠٠٢، قا� 	جلنوN 	السر	ئيليو( 	]X لد%لية. فبني	لغو� 	جو� على مناطق %كالة Hئيلية با	السر	 Lلسلطا	 Lستمر	قد %
باHجو� %	الستيال� على عدN من مد	�s %كالة 	لغو� 	لد%لية %عياN	ִדا 	لطبية %حولتها 	 >هد	3 عسكرية. %تشمل هذ�، مد�سة %كالة 
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�لحمـاية ��لمسـاع!, �ل!�ليـتا

	لغو� 	لد%لية للبناL < �يم طولكر�، مد�سة 	لوكالة للبنني < �يم 	ألمعر"،  مركز تد�يب 	لشبا1 < �	� 	هللا، %مركز 	لتد�يب < �يم 
قلنديا. %< �يم جنني، سيطرL 	لقو	L 	السر	ئيلية على 	ملركز 	لطË 	لتابع لوكالة 	لغو� 	لد%لية، %عندما 	نسحبت 	لقو	L 	السر	ئيلية 
 %< LمرN ية، قد%Nأل	ألطفا7، %�ا�( 	ين �	ألسنا(، مو	سي 	لطبية، كر	 Dألجهز	لشبابيك، %	1، 	ألبو	لعاملني >( غالبية 	 %جد طاقم 
تضر�L. %قد قامت قو	L 	ألمن 	لفلسطينية >يضا بعدN من 	النتهاكاL على هذ� 	ملر	كز خال7 	لعا� ٢٠٠٢. %ح� >%	سط حزير	( من 
	لعا� ٢٠٠٢، سببت 	لقو	L 	السر	ئيلية >ضر	�	 تصل 	 ªو ٥٠٠٠٠٠ N%ال� >مريكي لنحو ٤٠ مبÍ تابع للوكالة < 	لضفة 	لغربية %ªو 

   .Dغز oللوكالة < قطا Íمريكي لنحو ٢٦ مب< �٨٠٠٠٠ N%ال

باالضافة 	 [لك، فقد كا( 	لطاقم 	ملحلي %	لد%^ عرضة للمضايقا% L	HجماL من قبل 	جلنوN 	السر	ئيليني. %< ٩ كانو( >%7 من 	لعا� 
٢٠٠١، >%قف 	جلنوN 	السر	ئيليو( مثال موظفا < %كالة 	لغو� 	لد%لية، ¦انب �يم 	لفو	�، %>خذ%	 بطاقاته %>لقو	 قنبلة صوتية عليه %قامو	 
 �	]X قريبة. %< ٤ DNلطبية < عيا	لعناية 	له بتلقي  	قبل >( يسمحو Lكثر من ثال� ساعا< بضربه <  �جله. %قد مت 	حتجا� 	ملوظف 	
من ٢٠٠٢، >ج© ثالثة موظفني < 	لوكالة على 	خلر%� من سيا�ִדم على حاجز حومش، %هدN%	 بالسالj، %>عتد" عليهم جسديا من 
قبل 	جلنوN 	السر	ئيليني. 	ضف 	 [لك، قيا� 	جلنوN بتدم
 	ملو	N 	لطبية %	لغذ	ئية >يضا. فخال7 	لفترD 	ملذكو�D، قامت 	لقو	L 	السر	ئيلية 
باطالu 	لنا� على عدN من سيا�	L 	السعا3 	ل9 تتبع للوكالة، %بالرغم من >( 	لطاقم 	لطv Ëمل تأش
D – تصريح بشكل مسبق كانو	 
قد حصلو	 عليها من 	لقو	L 	لعسكرية. %< ٢٠ تشرين >%7 من 	لعا� ٢٠٠١، >طلق 	لنا� على >حد موظفي %كالة 	لغو� 	لد%لية 	لعاملني 
< �االL 	لصحة، < �جله %ظهر� عندما قا� مبعاجلة >حد 	جلرحى 	لالجئني < �يم بيت ج©ين لالجئني (	لعزD)، كما مت 	طالu 	لنا� على 
سائق سيا�D 	السعا3 < بطنه. %قد قتلت 	لقو	L 	السر	ئيلية 	ملسلحة ٣ موظفني ¥ليني من طو	قم 	لوكالة 	لطبية، %موظف %	حد من 	لطاقم 
 oلعا� ٢٠٠٢ < قطا	ية 	لفلسطينية < بد	ألمن 	 L	خر{ قامت ֲדا قو< �N	حو 	لد%^ < 	لعا� ٢٠٠٢. %كانت 	لوكالة قد تعرضت 	
غزD 	ملحتل. %قد >بدL 	لوكالة 	ستيائها 	 تدخل 	جلنوN 	السر	ئيليني < عمل 	لوكالة %تشمل 	العتد	� على طو	قمها %	طالu 	لنا� على 

مركباL 	لوكالة خال7 	لتفتيش على 	حلو	جز 	لعسكرية %بعدها 	ִדا� طو	قم 	لوكالة ¯مل %نقل 	لسالj >% 	لذخائر 	حلربية < سيا�ִדم. 

جدول رقم ٥,٣- اعداد طواقم الوكالة المعتقل�ن وفق المنطقة الجغراف�ة، ١٩٨٦-٢٠٠٢

لبنا% سو�يا �أل��%  �لضفة �لغربية Bقطا? غز �لسنة
٢٢ ١٣ ٤ ١٦ ١٨ ١٩٨٦
٦٠ ١ ٢ ٦ ١٦ ١٩٨٧
٢٤ ١ ٥ ٣٧ ٨٤ ١٩٨٨
٢٤ ١ ٦ ٤٩ ٨٣ ١٩٩٠
١ ٣ ٠ ١٧ ٥٠ ١٩٩٣
١ ٣ ١ ١٥ ٣٠ ١٩٩٤
٢ ٣ ٤ ١٠ ٥٨ ١٩٩٥
١ ٠ ١ ١٦ ٩٣ ١٩٩٦
١ ٢ ٨ ١٤ ١٩ ١٩٩٧
٠ ١٢ ١٣ ١٩ ١٧ ١٩٩٨
٢ ٦ ٦ ١٧ ٤٢ ١٩٩٩
٥ ٥ ١١ ٨ ٢٦ ٢٠٠٠
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�ملصد�: %كالة 	لغو� 	لد%لية (UNRWA). (	ملعطياL حو7 	لضفة 	لغربية %قطاo غزD بعد 	لعا� ١٩٩٤ تشمل 	يضا >عد	N موظفي طو	قم 	لوكالة 	ملعتقلني من قبل 	لسلطة 	لوطنية 
	لفلسطينية). 
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

�خلدمــاG �الجتمـاعيـة 
 N%لتز	  >  L	مساعد 	ليو�  بالوكالة  	خلا£  	لغو�  برنامج  يقد� 
باملو	N 	لغذ	ئية 	ألساسية %	ملساعد	L 	لنقدية للعائال] L	L 	لعسر 
�قم  �	لشديد، باالضافة 	 	صالj بيوL 	لالجئني (>نظر 	 	طا
٥,٦، تعريف %كالة 	لغو� 	لد%لية حو7 ”	لالجئني 	لفلسطينيني“). 
 L	ملساعد	 %يتمتع 	لالجئو( 	ملسجلو( لد{ 	لوكالة باالضافة 	
	النسانية 	لعديد من 	ملساعد	L %	خلدماL 	الجتماعية %	ل9 تشمل 
	ملجتمعي  	لتنظيمي  “	لتطّوير  >%Hا  �ئيسية،  بر	مج  Ìسة  بد%�ها 
 Lنشاطا” 	لعّجز“،  ”برنامج   ،“�تطّو  > ”نسا�   ،“Lللمنظما
 Lخلدما	 Lلفقر“. %تبلغ �صصا	حلد من 	لشبا1“، %”برنامج 	
	إلجتماعية ªو ١٠٪ من �مل ميز	نية 	لوكالة 	النتظامية، يذهب 
	لقسم 	ألك© منها 	 مساعدD 	لعائال] L	L 	لوضعية 	القتصاNية 
	لصعبة (٨٢٪)، %يعمل < هذ	 �ا7 	خلدماL 	الجتماعية ªو ٦٦٧ 
موّظف من طو	قم 	لوكالة. %يتو	جد 	لعدN 	ألك© من 	لعائالL 	ل9 
	لظر3%  بسبب   Dغز  oقطا% لبنا(   > 	خلاصّة   L	ملساعد	 تستلم 
	لبقعة   �	لالجئني < هذ 	ل9 تو	جه  	لّصعبة  	الجتماعية-	إلقتصاNية 

من 	ال�· (	ملعطياL ح� حزير	( ٢٠٠٢). 

 ١٩٧٨ عا�  منذ  	لد%لية  	لغو�  %كالة   L<بد 	لغو�:  برنامج 
< برنا�ها 	لر	مي 	 حل مشكلة ” حاالL 	لعسر 	لشديدD“بني 
 Nعد بوضع  	لوكالة  قامت  %قد  	لفلسطينيني.٣٣  	لالجئني  >%سا� 
للدخل  %فقا   oلقطا	 هذ	  %حتديد  لتعريف   
%	ملعاي 	لشر%�  من 
	خلاصة   Lملعطيا	  	 باالضافة   Lتوفر  )	 	خلا�جية   Lالعانا	%
	لوكالة  %تساعد  [لك،   	 %ما  فيها   N	الفر	  N	عد<% بالعائلة 
 Dملباشر	لنقدية 	 Lالعانا	لشديد“ < 	لعسر 	لالجئني من [%" ”	
	لغذ	ئية   N	باملو %تز%يدهم  بيوִדم   �%	عما ترميم  على  %مساعدִדم 
%نفقاL 	خلدماL 	لصحية. %تقد� 	لوكالة، كذلك، من خال7 هذ	 
 Uلتق	%  Uمله	 %	لتأهيل  	الجتماعية   Lخلدما	 من  	لعديد  	ل©نامج 
	لغذ	ئية   N	باملو  N%لتز	  > Dملساعد	تتضمن % .Lلعائال	  �ألفر	N هذ
 > Dلشديد“ مساعد	لعسر 	لالجئني من [%" ”	 Lالساسية لعائال	
تقدمي Ìس سلع >ساسية (طحني، �ّ�، سكر، حليب %	لزيت ).٣٤ 
لكل شخص  >م
كي   �N%ال مبلغ ٤٠  	لنقدية   Lإلعانا	 %تتضمن 
 DNكي باملعد7) عا
سنويا. %Ïصص 	ملنح 	لصغ
D (١٣٠ N%ال� >م
تبلغ حو	^  %	ل9   ) 	خلاصة  	لفقر   Lحاال "%] من   Lلعائال	  	
٢٠٪ تقريبا ) %يساعد 	ل©نامج كذلك < تقدمي 	ملساعد	L 	لنقدية 
 D�خسا مثل  طا�ئة  	قتصاNية   Lصعوبا تو	جه  	ل9   Lلعائال	  	
 1� Lمو% Lلفياضانا	تب %	لر%	ية %عد� %صو7 �	لبضائع 	لتجا

	لعائلة، 	لّتقّلباL < >سعا� صر3 	لعملة. 

برنامج 	خلدماL 	الجتماعية: >سس هذ	 	لقسم < 	لوكالة < 	لعا� 
	لذ	� لالجئني كسبيل   Nالعتما	١٩٩٠، %[لك من >جل تشجيع 
	لعمل  تنظيم   	 باالضافة  بينهم،  	ملتفشية  	لفقر   Dظاهر من  للحد 
	ملجتمعي %تطوير 	ملشا�كة 	لنسائية 	لفاعلة < مؤسساL 	لالجئني، 

الدول�ة ”لالجئ�ن  اطار رقم ٥,٦- تعر!ف وكالة الغوث 
الفلسط�ن��ن“

”[	لالجئ 	لفلسطيU] هو 	لشخص 	لذ" كا( موطنه 	ألصلي 
فلسطني >ثنا� 	لفترD 	لو	قعة ما بني ١ حزير	( ١٩٤٦ %ح� ١٥ 
 o	لصر	قه نتيجة �� �>يا� من ١٩٤٨ %	لذ" فقد مأ%	� %مصد

� < 	لعا� ١٩٤٨“. 	N "لذ	
 Consolidated Registration Instructions (CRI), 1 �ملصد�: 
January 1993, para. 2.13 ، >نظر 	 	مللحق 	لثاk، قر	�	L �تا�D من 	ألمم 

	ملتحدD %فق موضوعاִדا

مناطق  وفق  الشد!د  العسر  حاالت   :٥,٣ رقم  ب�اني  رسم 
الشتات، ١٩٨٣-٢٠٠٢
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�لحمـاية ��لمسـاع!, �ل!�ليـتا

%كذلك 	لنهو· باجليل 	لشا1 عن طريق تأهيله للمستقبل %	لقضا� 
على  	لوكالة  %تعمل  	لقياNية.   j%لر	 �فع % بالعجز   �	لشعو على 
توف
 	العاناL 	ملالية %غ
 	ملالية من >جل 	لتخفيف من حدD 	لفقر، 
%منها تشجيع 	ملجموعاL %	ألفر	N على 	قامة 	ملشا�يع 	خلاصة مثل 
	ملحالL %	ملتاجر %تد�يب 	ملها�	L 	لفنية %	لتقنية %	لتجا�ية. %تبلغ 
	لوكالة ضمن ٥٠٠- قبل  من  	ملقترحة  	لقر%·  معدالL حجم 

	لغو�  %كالة  قامت  تأسيسها،  منذ  >مريكي.   �N%ال  ١٠٠٠٠
مركز   ٧١ بإنشا�  	الجتماعية   Lخلدما	 قسم  خال7  من  	لد%لية 
 > >%ال   LNحّد) شبا1  مركز   ٢٧ 	لالجئني،   Lيما�  >  D<للمر
 .jالصال	لتطوير %	مج 	٣٦ مركز ل©% ،(Dغز oلغربية %قطا	لضفة 	
قسم  >قامها  	ل9  	ل©	مج  من   ٪٥٩ ªو   )< بالذكر  	جلدير  %من 
	لذ	تية   D�	Nال	 على  تعتمد  	لغو�  %كالة   > 	الجتماعية   Lخلدما	

لالجئني >نفسهم. 

للّنسا�  	لتد�ّيب   L	�مها 	لنسائية  	ل©	مج  تطوير  مر	كز   N%تز%
 L	ملساعد	  	 باالضافة  	لعمل،  عن   Lلعاطال	 %منهن   Lلالجئا	
بالعمل   o%لشر	 	جليل، %كذلك  	لتشغيل حسب  	لتقنية %مشا�يع 
على تطوير 	لوعي 	الجتماعي جتا� حقوu 	ملر>D 	لفلسطينية %%	جباִדا 
باالضافة 	 	لظو	هر 	خلاصة بوضعية 	ملر>D 	لفلسطينية مثل 	لز%	� 
	لعنف  %	ستخد	�  %	لتدخني  	الN%ية،  تلقي  على  %	إلNما(  	ملبكر، 

 D<ملر	  Dبرنامج مساعد %يا�  [لك.   	 %ما  	الطفا7   %<  D<ملر	  �جتا
	لفلسطينية 	لالجئة عن طريق 	لنصح %	ال�شاN %	قامة �يا· >طفا7 
قانونية %>يضا نشاطاL ترفيهية %ثقافية تفيد هذ	 	لغر·. >ما بالنسبة 
 Lلنشاطا	% Lلفعاليا	من  D
 مر	كز 	لشبا1 فهي تنظم الئحة كب	
	لقضايا  عن   oلدفا	 فيها  مبا  	لالجئ  باملجتمع  	خلاصة  	الجتماعية 
 Lملكتبا	 %	قامة   ،Lملخيما	  uطر %تصليح  لالجئني،  	حلقوقية 
	الفال�  كعر·  	لثقافية   Lلنشاطا	% 	لرياضية،   Lلفعاليا	% 	لعاّمة، 

%	ملسرحياL %غ
ها. 

جدول رقم ٥,٤- عدد المراكز التابعة لوكالة الغوث الدول�ة حسب التوز!ع الجغرافي، ٢٠٠٢ 

Vيع �جلغر�nمر�كز �لوكالة / �فق �لتو
سو�يا لبنا% �ال��% �لضفة �لغربية Bقطا? غز
١٥ ١٠ ٢١ ١٥ ١٠ مر	كز 	ل©	مج 	لنسائية
- ١ - ١٨ ٨ مر	كز 	لشبا1
٥ ١ ١٠ ١٣ ٧ مر	كز 	لتأهيل 	الجتماعي

 .(UNRWA) لد%لية	لغو� 	ملصد�: %كالة �

	لد%لية >يضا عدN	 من  %منذ عا�  ١٩٩١، >طلقت %كالة 	لغو� 
	لفلسطينية  	ال�	ضي   > 	ألخر{  %	ملشا�يع  	لفرعية  	ملالية  	ل©	مج 
	ملحتلة عا� ١٩٦٧. %كانت مثل هذ� 	ل©	مج قد نظمت 	ستجابة 
 L	�	الجر	 جر	�  	القتصاNية   oال%ضا	  >  
	خلط  �	لتدهو  	
	نطلقت < �اية عا�  	ل9   	النتفاضة 	ال%  Dفتر 	السر	ئيلية خال7 
على   o%ملشر	 %vو"   .١٩٩١ 	لعا�   > 	خلليج  %حر1   ،١٩٨٧
ثالثة بر	مج قر%· < قطاo غزD %	ثنني < 	لضفة 	لغربية. %يهد3 
هذ	 	ل©نامج 	 hحيا� 	حلركة 	القتصاNية قد� 	ملستطاo عن طريق 
 	 باالضافة  	ملحتلة،  	ال�	ضي   >  
	لقص للمد{   Lمناقصا فتح 
	ل©	مج  “>قلمة”  	لوكالة   L�قر مؤخر	،  بالنسا�.  مشا�يع خاصة 

عن طريق توسيعه 	 	ال�N( %سو�يا.

 Lمسا¶ا  kتد عن  	لناجم  	لعجز   }N< لقد  عالقة:    L	]  �>مو
	لالجئني   �%تطو تالئمها  %عد�  	لوكالة  مليز	نية  %	ملت©عني  	ملمولني 
ترتيب  	نتقائيتها <  	لوكالة من حيث   ”hحر	�“ 	 	لفلسطينيني 
كافة  معاجلة  على  قد�ִדا  عد�  بسبب  لالجئني  	ملالية  مساعدִדا 
 
 %ضع معاي	 Nلصد	 	لوكالة ֲדذ	 Lضطر	ملتعلقة. %قد 	لقضايا 	
	لعسر   Lحاال” مبوجب  	لالجئني  %ضعية  لتحديد  ”صا�مة“ 
	ملجتمع  هذ	  N	خل  بالتفاقم   Dخذ<  D
	الخ  )<% خاصة  	لشديد“ 
 L	ملساعد	 	يقا3   	 	ملالية   Lال�ما	  �هذ  LN< %قد  	لالجئ. 
 
غ 	لالجئني   Lبيو %ترميم   ٣٥،e�	لطو	  Lاال¯ 	خلاصّة  	لنقدية 
	الجتماعيني  	لعاملني   Lخدما من  	حلد   	 باالضافة  	لصاحلة،٣٦ 

٣٧.Lملخيما	 >
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%بفعل 	ستمر	� 	أل�ماL 	لسياسية 	حلاصلة < 	لشرu 	أل%سط، %	ل9 
 Lكز�كا( 	لالجئو( 	لفلسطينيو( من كبا� 	ملتضر�ين منها، فقد 
%كالة 	لغو� 	لد%لية غالبا على توف
 	ملساعد	L 	لغذ	ئية %	لنقدية 
 ،Lلثمانينيا	فخال7  .Lلبيو	 �باالضافة 	 مساعدִדا < �ا7 	عما
	ملحتلة  	لفلسطينية  %	ال�	ضي  لبنا(  	النسانية <   Lال�ما	 �غمت <
لالجئني   L	ملساعد	 تلك   
توف على  	لتركيز  على  مثال  	لوكالة 
< هذ� 	ملناطق. %منذ >%	خر >يلو7 من 	لعا� ٢٠٠٠، %مع 	نطالقة 
 
(%غ 	لالجئو(  تعر·  %	ل9  	لثانية  	لشعبية  	لفلسطينية  	النتفاضة 
	لذ" �فع كم  	المر   D�	ملتكر 	السر	ئيلية   LجماH	  	 	لالجئو() 
 �	ملطالب من %كالة 	لغو� 	لد%لية بالعمل على تصليح %	عاDN 	عما
 N	عد	 	يضا  ترتفع   Lال�ما	  Dفتر  >% بالالجئني.  	خلاصة   kملبا	
	ملسجلني لد{ 	لوكالة ممن يبحثو( عن غطا� الحتياجاִדم 	الساسية 

%	ل9 توفر 	لوكالة قسما منها. 

٢٠٠١-٢٠٠٢ Mلعا� V Gلّتطّو���
خالل الفترة المذكورة، فقد زّودت الوكالة المساعدات النقد�ة 
السنو�ة ضمن برنامج ”حاالت العسر الشد�د“ الى أكثر من 
٥٥٠٠٠ عائلة فلسط�ن�ة الجئة موزعة على نحو ٢٠٠,٠٠٠ 
حصة.  واعتبرت القطاعات الثالثة الكبار في ”حاالت العسر 
الشد�د“ العائالت التي كان مع�لوها من الرجال العاجز�ن عن 
والمطلقات  األرامل  ومن   ،(٪٣٥,١) طب�ة  السباب  العمل 
تم  وقد   .(٪١٣,٣) العاجز�ن  السن  كبار  من  أو   ،(٪٢٤,٥)
خالل  الشد�د“  العسر  ”حاالت  قائمة  من  حالة   ١١٩ شطب 
أعوام ٢٠٠١-٢٠٠٢ بعد أن نجح اربابها في اقامة مشار�ع 
خاصة بهم، ونحو ٨١٠ أخرى ممن اكتسب أربابها المهارات 
المهني.  التدر�ب  خالل  من  السوق)  في  للعرض  (الصالحة 
وكالة  مّكنت  قد  العام ٢٠٠١  في  المشار�ع  من  عدد  وكانت 
الغوث الدول�ة من اعادة تأه�ل وترم�م نحو ٣٥٨ ب�ت لالجئ�ن 
اعمار  واعادة  أمر�كي،  دوالر  مل�ون   ٢,١ الى  تصل  بكلفة 
نحو ٦٦٧ ب�تا لذوي ”حاالت العسر الشد�د“ في عام ٢٠٠٢. 
وقد اعتمدت مشار�ع اعادة تأه�ل الب�وت الخاصة بالالجئ�ن 
على المساعدة الذات�ة أساسا، وتوف�ر الوكالة المساعدة المال�ة 
والتقن�ة وافادة العائالت بتنظ�م العمل الطوعي، أو عن طر�ق 

تخص�ص العمل لبّنائ�ن من المخ�م بهدف ا�جاد فرص عمل 
داخل مجتمعات الالجئ�ن. 

ساهمت  فقد   ،١٩٦٧ عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة  االراضي  في 
المراكز المنشأة والمدعومة من قبل الوكالة في تطو�ر دورها 
المجال  في  خاصة  لالجئ�ن  ال�وم�ة  االحت�اجات  لمواجهة 
المراكز  هذه  عملت  فقد  وعل�ه،  االجتماعي-االقتصادي. 
العدوان  مواجهة  في  لالجئ�ن  النقد�ة  المساعدات  تقد�م  على 
وما   ٢٠٠٠ أ�لول  منذ  الفلسط�ني  الشعب  على  االسرائ�لي 
تقد�م  الى  باالضافة  الفلسط�ن�ة من أضرار،  المخ�مات  تلقته 
المساعدات الطب�ة العاجلة ودروس االسعاف الطبي لالجئ�ن، 
من  آخر  وعدد  المصاب�ن،  لألطفال  العالج�ة  والورشات 
ضحا�ا  ومساندة  المعّوق�ن،  إلى  خاّصة  ومساعدة  الطالب، 

القصف االسرائ�لي خالل االنتفاضة ومساعدة عائالتهم.

الى  باالضافة  الوكالة،  م�زان�ة  في  الحاصل  العجز  وكان 
واألزمة  الدولي،  الصع�د  على  العملة  تبادل  في  التقّلبات 
الس�اس�ة في االراضي الفلسط�ن�ة المحتلة في العام ١٩٦٧، قد 
حالت دون مقدرة الوكالة على توف�ر المساعدات النقد�ة لكافة 
مبلغ ٥٠٠٠٠٠  الوكالة  المحتاج�ن. وقد خصصت  الالجئ�ن 
دوالر امر�كي سنو�ا لهذا الغرض، وهو ما غطى نحو نصف 
باالضافة  المساعدة.  هذه  لمثل  المحتاج�ن  الالجئ�ن  أعداد 
الى ذلك، فقد ادى العجز الحاصل في م�زان�ة الوكالة نت�جة 
للنقص في مصادر التمو�ل من قبل المجتمع الدولي أدى الى 
تنف�ذ جزء محدود من برنامج اصالح وترم�م ب�وت الالجئ�ن 
االسرائ�ل�ة.  العسكر�ة  والهجمات  القصف  بفعل  المتضررة 
و�ذكر أن أكثر من ٦٥٠ ب�ت في قطاع غزة اضافة الى مئات 
الب�وت األخرى في الضفة الغرب�ة المحتلة قد دمرت اضافة 

الى الحاق الضرر بآالف الب�وت. 

وكانت برامج الوكالة لدعم المشار�ع الفرع�ة قص�رة المدى 
االقتصاد�ة  العقبات  تداع�ات  بسبب  خط�ر  بشكل  اع�قت  قد 
الكارث�ة التي تفرضها اسرائ�ل على حركة العمل والبضائع 
الفلسط�ن�ة. وسّجل حجم القروض الممنوحة في هذا البرنامج 
دوالر  مل�ون   ١,٤٦) مستحق  قرض   ١٣٠٤ من  انخفاضا 
أمر�كي في أ�لول ٢٠٠٠ ) إلى مجّرد ٨٣١ قرض (٦٧٠٠٠٠ 
دوالر أمر�كي في حز�ران ٢٠٠١). ومنذ انطالقة االنتفاضة 
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الثان�ة في أ�لول٢٠٠٠، فقد انخفضت معدالت تسد�د الد�ون 
في وقتها الشهري من ٦٩,٤٣٪ الى مجرد ٢٠٪. وهو ما أدى 
الخاص ذي  القطاع  تطو�ر  البرنامج من  أهداف  تحو�ل  الى 
التوجه التجاري المباشر الى محاولة انقاذ المحالت والمتاجر 
أهداف  تتجه  وعل�ه،  وضمانها.   تأه�لها  واعــادة  القائمة، 
والتي  فقط  القائمة  والمتاجر  المحالت  الى  حال�ا  البرنامج 
الدخل  وتعم�م  األعمال،  ومساندة  البقاء،  على  قدرة  تظهر 
زود   ،٢٠٠٢ عام  خالل  الفقر.  حدة  تخف�ف  في  والمساعدة 
البرنامج ٨٥٢٣ قرضا (٦,٥١ مل�ون دوالر) الى المحالت 
التجار�ة في االراضي الفلسط�ن�ة المحتلة عام ١٩٦٧. وفي 
حز�ران ٢٠٠٢،  فان حصة االعتماد الشهري انخفضت الى 

٩٢٣ قرضا (٦٥٥٢٧٦ دوالر أمر�كي). 

اطار رقم ٥,٧- عمل�ـات وكـالة الغـوث الدول�ـة الطـارئة

 Dملساعد	مج 	بر h ضافةh ،ئة�خال7 	لعقوN 	خلمسة 	ملاضية، %	جهت 	لوكالة 	لعديد من 	أل�ماL 	لّسياسية 	ل9 تطلبت 	لشر%o بعملياL طا
	ملنتظمة (< �ا7 	لتربية %	لتعليم، 	لصحة، %	خلدماL 	الجتماعية). %قد تضمنت فعالياL 	لوكالة 	لطا�ئة 	لعديد 	ملساعد	L 	لّطبية، %بر	مج 
  .
	لعناية 	لصحية، %توف
 	ملو	N 	لغذ	ئية %	ملساعد	L 	لنقدية %	لنفسية %	لتأهيل بعد 	الصابة باالضافة 	 ترميم 	لبيوL 	ل9 تعرضت للتدم
< 	لسنو	L 	أل% من 	لثمانينياL، عرقل 	لغز% 	السر	ئيلي 	 لبنا( عمل 	لوكالة 	ملنتظم بشكل كب
، %هو ما >�غم 	لوكالة على تقدمي 
wلة من 	لعملياL 	خلاصة بالغو� 	لطا�e لالجئني 	لفلسطينيني كتو�يع 	ملو	N 	لغذ	ئية %توف
 	لوجباL 	الساسية 	ليومية للقاصرين N%( سن 
	لـ ١٥ عاما. %قد قامت 	لوكالة باالضافة 	 [لك بتو�يع 	لبطانياL %	ملفا�°، %جتهيز 	ملطابخ %	ملالبس %	مليا� %	المد	N	L 	لطبية. %بعد 
	نسحا1 	جليش 	السر	ئيلي من لبنا( تر	فق [لك مع مهمة ضخمة 	لقيت على عاتق 	لوكالة بتز%يد 	لرعاية %	لعناية %	لتعويض 	 	جلرحى 
%	ملصابني 	لفلسطينيني %عائالִדم 	ضافة 	 ضحايا مذ	بح ص©	 %شاتيال < >يلو7 ١٩٨٢، 	ل9 	�تكبتها قو	L 	لكتائب 	ملتحالفة مع 	سر	ئيل. 
%قد تضمنت عملياL 	ملساعد	L 	لطا�ئة >يضا 	عاDN 	عما� 	ملخيماL 	ل9 تعرضت 	 	لدما� شبه 	لكلي خال7 	حلر1 	الهلية ما بني >عو	� 
١٩٧٥-١٩٩٠ ، %منها بيوL 	لالجئني %مد	�s 	لوكالة %عياN	ִדا 	لصحية. %يذكر >( 	لعديد من مثل هذ� 	خلدماL كانت 	لوكالة قد 

قامت ֲדا < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ خال7 فترD 	النتفاضة 	ال% منذ 	لعا� ١٩٨٧. 
%قد تعر· 	لشعب 	لفلسطيU < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ 	 	ملزيد من 	HجماL 	السر	ئيلية 	ملوجهة 	ليه مباشرD من قبل 
 تفاقم 	 }N	 "لذ	المر 	لعا� ٢٠٠٠، 	خر >يلو7 من 	لثانية < >%	لشعبية 	لفلسطينية 	النتفاضة 	نطالقة 	ثر 	ملسلحة 	ئيلية 	السر	 L	لقو	
 
حاجة 	لفلسطينيني < هذ� 	ملناطق 	 	ملساعد	L 	النسانية 	لعاجلة نتيجة ال�يا� 	القتصاN 	لفلسطي% U	�NياN حاالL 	لفقر %	حلصا� %تدم
 L	ملساعد	لفلسطينيني. %قد تضمنت 	ملدنيني 	ئيلية ¯ق 	السر	لعسكرية 	 L	لقو	ملتعمد من قبل 	 jجلر	لقتل %	عما7 <% Lملمتلكا	% Lلبيو	
	النسانية 	لعاجلة 	ملقدمة من 	لوكالة توف
 	ملساعد	L 	لنقدية %	ملو	N 	لغذ	ئية %	المد	N	L 	لصحية %ترميم بيوL 	لالجئني، %توف
 فر£ 
	لتشغيل %	لعمل. منذ تشرين ثاk ٢٠٠٠، >كثر من ٢٠٠٠٠٠ عائلة الجئة �	�L مر	كز %كالة 	لغو� 	لد%لية بغية تلقي 	ملو	N 	لغذ	ئية 
 	( معد7 	لبطالة �	N من  ١١٪ 	 ٤٠٪ بني تشرين 	أل7% 	 L	لتقدير	 
	الساسية %	ملساعد	L 	لنقدية للحد من ظاهرD 	لفقر، (تش
%كانو( 	أل%7 ٢٠٠٠)، %	ملساعد	L 	لطبية 	لطا�ئة، %تصليحاL 	لبيوL 	ملدمرD. %قد >صد�L %كالة 	لغو� 	لد%لية مناشدتني طا�ئتني 
 	ملجموعة 	لد%لية لتغطية نفقاL عملياִדا 	لطا�ئة. %يذكر >( عملياL 	ملساعدD 	خلاصة بوكالة 	لغو� h مريكي< �بقيمة ٤٥ مليو( N%ال

	لد%لية كانت قد تعرضت بد%�ها للعد%	( 	السر	ئيلي >يضا. 
%كانت 	لوكالة قد طالبت 	ملجتمع 	لد%^ مبناشدִדا 	لثالثة %	لر	بعة من 	جل متويل نشاطها 	لطا�e < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ 
خال7 >عو	� ٢٠٠١-٢٠٠٢. %تضمنت 	ملناشد	L 	أل�بعة ٢٨٥ مليو( N%ال� 	مريكي. %كانت 	حلصة 	ألك© من بر	مج 	لطو	�e تركز 
على فر£ 	لعمل %	لتشغيل %	ملو	N 	لغذ	ئية. %< �اية 	لعا� ٢٠٠٢، >علنت %كالة 	لغو� 	لد%لية >( مساعد	L 	ملو	N 	لغذ	ئية للفلسطينيني < 
	لعا� ٢٠٠٣ ستشكل 	ل©نامج 	لغذ	ئي 	ألك© منذ 	نطالu عمل 	لوكالة < 	لعا� ١٩٥٠. %بفعل 	أل�مة 	النسانية 	خلانقة < 	ال�	ضي 	ملحتلة، 
Ïطط 	لوكالة 	 تز%يد 	لدعم 	لغذ	ئي 	 ªو ١,٣ مليو( فلسطيU < 	لعا� ٢٠٠٣، >% ªو ٢٢٠٠٠٠ عائلة. %قبل 	نطالقة 	النتفاضة 

	لثانية �%LN 	لوكالة 	يضا 	لدعم 	لغذ	ئي 	 ªو ١١٠٠٠ عائلة < 	ال�	ضي 	ملحتلة. 

	لوكالة 	اللكتر%نية:   	لطا�ئة، %	ملوجوDN على صفحة   L	ملناشد	 حو7   UNRWA 	لفلسطينيني  	لالجئني  تقا�ير %كالة غو� %تشغيل   ،>نظر 	 	ملعلوماL %	لتفاصيل،  ملزيد من 
.www.unrwa.org

المساعدات  بتقد�م  الوكالة  استمرت  الــواردة،  الفترة  خالل 
الب�وت  اعمار  ومساعدات  العمل  وفرص  والنقد�ة  الغذائ�ة 
خّصصت  وقد  المحتلة.  الفلسط�ن�ة  االراضــي  في  لالجئ�ن 
الغذائ�ة  للمساعدات  امر�كي  دوالر  مل�ون   ٨٠ نحو  الوكالة 
عمل  فرص  ال�جاد  أمر�كي  دوالر  مل�ون   ١٠٠ من  وأكثر 
طارئة خالل ٢٠٠١-٢٠٠٢. باالضافة الى نحو ٢٢ مل�ون 
الب�وت  واعمار  الطارئة  النقد�ة  للمساعدات  أمر�كي  دوالر 

المدمرة. 
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مسا�اG �ملت�عيـن
	لد%لية  	لغو�  %كالة  %	جهت   ،١٩٥٠ 	لعا�   > تأسيسها  منذ 
سلسلة متو	صلة من >�ماL 	لتمويل. %قد فاu حجم نفقاL 	لوكالة 
 DNملرصو	ملخططة %	نية 	مليز	حجم  
على 	أل�· خال7 	لعقد 	الخ
ªو  �موعه  ما   %	 سنويا،  >مريكي   �N%ال مليو(   ٥٠-٧٠ بنحو 
٢٥٠-٣٠٠ مليو( N%ال� 	مريكي. %	�غمت 	لوكالة على 	لتقليص 
%ضعها  خال7  من   Dلعد	  Lملجاال	  > 	ملختلفة  فعالياִדا  حجم   >
%حجم   ،Dملستفيد	% 	ملستهدفة  فئتها  حتيد   > ”صا�مة“  مقاييس 
للوكالة  	لد%^  	لطاقم  تقليص   Lلتقليصا	  �هذ %¨لت  بر	�ها. 

%تقليص %	لغا� 	لعديد من بر	�ها. 

تو	جهه  	ل9  	لتمويل   > 	ملزمنة   Lال�ما	 من  	السد  حصة  %تنبع 
	لوكالة منذ تأسيسها، من نظا� 	لتمويل نفسه %	لذ" يعتمد 	ساسا 
 Dلتأجيل < فتر	من هنا، يؤثر % ،"�على 	لتمويل 	لطوعي %	الختيا
%	النسانية  	لسياسية   Lأل�ما	  	 	ضافة   ،Dملعد	 للميز	نية   o©لت	
 Lملا^، %معدال	لتضخم 	 Dحد oتفا�	ملتالحقة (	ل©	مج 	لطا�ئة)، %	
	لنمو 	لطبيعي 	لعا^ < >%سا� 	لالجئني %عد� تطبيق 	حلل 	لد	ئم 
%	لشامل لقضية 	لالجئني تؤثر على خدماL 	لوكالة بشكل مباشر. 
 	Nعتما	لسنوية مبعد7 ٧,٥٪ 	نيتها 	ميز > DNلوكالة �يا	لقد طلبت 
على معدالL 	لنمو 	لطبيعي لالجئني %	ل9 تصل 	 ٣,٥٪ سنويا، 
 > 	لسنو"  	ملا^  	لتضخم   DNيا� معد7   �	العتبا بعني  	الخذ  مع 

مناطق عمل 	لوكالة %	لذ" يصل 	 ªو ٤٪. 

ميز	نية 	لوكالة: 
	لغالبية 	لعظمى (ªو  	لتعليمية   Lخلدما	لعا� ٢٠٠٠، شكلت 	 >
 Lخلدما	النتظامية، تبعتها 	لد%لية 	لغو� 	نية %كالة 	٥٨٪) من ميز
	الجتماعية   L	ملساعد	% 	الجتماعية   Lخلدما	  ،(٪١٨) 	لصحية 
ضمن  	الخر{   Lلعمليا	% 	لعامة   Lخلدما	  	 hضافة   ،(٪١٠)

ميز	نية 	لوكالة 	النتظامية.٣٨

%كانت %كالة 	لغو� 	لد%لية قد >طلقت على مد	� >كثر من Ìسني 
عاما من تأسيسها، 	لعديد من 	ملناشد	L 	لد%لية 	لطا�ئة من >جل 
تغطية نفقاL عملياִדا 	لطا�ئة 	خلاصة بالالجئني 	لفلسطينيني (>نظر 
>عال�). %< 	لعا� ١٩٩٧، 	طلقت 	لوكالة مثال مناشدN D%لية طا�ئة 
	جل  من  %[لك  لبنا(،   > 	لفلسطينيني  	لالجئني  Nعم  >جل  من 
	لتعليمية %	لصحية %	الجتماعية خاصة < N	خل  حتسني >%ضاعهم 
 D�Nقا 
	ملخيماL، %[لك بفعل حقيقة كو( ميز	نيتها 	النتظامية غ
على فعل [لك باملطلق، %بلغت حجم 	ملناشدD سالفة 	لذكر ªو ١١ 
مليو( N%ال� 	مريكي. %< 	لعا� ٢٠٠١ >طلقت 	لوكالة مناشدتني 
N%ليتني طا�ئتني 	 	ملجتمع 	لد%^ 	ثر ترN" 	ال%ضاo 	النسانية < 
	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ جر	� 	لعد%	( 	السر	ئيلي. 
� %كانو( 	]X قعة بني	لو	 Dلفتر	 Lتغطية نفقا %هدفت 	ملناشدتا( 	
 �	أل%7 من 	لعا� ٢٠٠١ %بلغت < �ملها ªو ١١٤ مليو( N%ال
 Dلد%لية مناشد	لغو� 	لعا� ٢٠٠٢، طرحت %كالة 	مريكي. %< 	
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>خر{ تصل 	 ªو ١١٧ مليو( N%ال� >مريكي. %< >عقا1 عملية 
	لعا�  من  %نيسا(   �	]X  > 	السر	ئيلية  	الحتاللية  	لو	قي“   �”	لسو
 jلوكالة طر	  Lضطرh لفلسطينية	  Lملخيما	% 	ملد(  ٢٠٠٢ على 
 ٥٥,٧ ªو   	 تصل  	لد%^  	ملجتمع  على  �	بعة  	ضافية   Dمناشد
مليو( N%ال� >مريكي لتكملة عملياL 	لطو	�e. %قد خصصت جل 
	ملناشدتني 	لّطا�ئني < 	لعا� ٢٠٠١ (٨٦٪) من 	جل خلق فر£ 
عمل طا�ئة %مؤقتة للفلسطينيني < 	عقا1 	ال�تفاo 	خلط
 < نسبة 
 
	لبطالة %	الفر	N حتت خط 	لفقر. باالضافة 	 	ملساعد	L < توف

	ملو	N 	لغذ	ئية، %	لطبية، %	ملر	قبة %	لتقرير. 

رسم ب�اني رقم ٥,٤- نفقات مناشدات وكالة الغوث الدول�ة 
الطارئة (٣١ كانون أول ٢٠٠٢). 

.(UNRWA) لد%لية	لغو� 	ملصد�: %كالة �

مسا¶اL 	ملت©عني: 
منذ بد� عملياL 	لوكالة < 	لعا� ١٩٥٠، قامت ªو ١١٦ N%لة 
� 	لتمويل غ
 	حلكومية N² %مصا� 	إلحتاN 	أل%h ة باإلضافةªما
	ملا^)  	لتضخم  	مريكي (ال يشمل   �بليو( N%ال بتمويل ªو ٦,٩ 
 Dملتحد	 Lلواليا	لفلسطينيني. %تعت© 	لد%لية لالجئني 	 Dملساعد	 
لتوف
	المريكية >ك© 	ملمولني للوكالة منذ تأسيسها < 	لعا� ١٩٥٠ لغاية 
	ليو�، (ما �موعه ٢,٤٤٧,٧٦٢,٢١٧ N%ال� 	مريكي)، فيما يعت© 
 oباعلى �مو o©لذ" ت	ملمو7 	ة ªملا	² ممثال بد%له %�	الحتاN 	ال%
(٢,٩٥٨,٧١٥,٩٨٢ N%ال� 	مريكي على مد	� 	لسنو	L 	ملاضية). 
%قد سا¶ت 	لد%7 	لعربية بربع بليو( N%ال� 	مريكي فقط خال7 
	ما 	سر	ئيل فقد سا¶ت   .(�	لفترD (٢٦٢,١٩٢,٧٧٣ N%ال تلك 
%فق  	لد7%   Lمسا¶ا 	مريكي. %حسب   �N%ال مليو(  بنحو ١٥ 
 »�نسبتها من معد7 	لدخل 	لقومي، فا( 	لنر%يج، 	لسويد %	لد	منا
 ،�هم 	لد%7 ”	ألكثر كرما“ بني قائمة 	لد%7 	ملاªة 	لـ ١٣ 	لكبا

فيما تقع كب
D 	ملمولني 	لوالياL 	ملتحدD < 	ملرتبة 	لثامنة. 
34%
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	ر�� و����� �����	�� ��� ��ص  �ات ا���اد ا���ا���	!� ا��!	�ات ا�%"�$� ا#��"	���

إ�	ر �	دي ا�+	*�	ت ا�)(�� ا�)	ر��  ,-$�ا�(�$� ا�)	رئ- ا��.��/ ا��.

ا���ا�(� وا��"�$� ا�)	رئ ���	ت ا#4	�3 ا���2�.�� �7"	ت أ��ى

�	ر �:�/ *%�9‘إ	دة  آ��7 د/ ا��>	ر$;

جدول رقم ٥,٥: الممولون الكبار لم�زان�ة وكالة الغوث الدول�ة، ٢٠٠١.

�لد�لة �ملا�ة  مسا�اG �لعاM ٢٠٠١، ��ال� Tمريكي
١١٤,٧٨١,٤٤٠ 	لوالياL 	ملتحدD 	ألمريكية
٤١,٧٥٤,٥٧٧ 	ململكة 	ملتحدD-بريطانيا %	يرلند	 	لشمالية
٢١,٣٦٥,٨٩٩ 	لسويد
٢١,٢٨٤,٢٩٨ هولند	
١٦,٥٣٥,١٣٨ 	ليابا(
١٦,٢٣٥,٣٨٨ فرنسا
١٣,٩٢٢,٣٠٠ »�	لد	منا
١٢,٤٧٦,٠٦٠ 	لنر%يج
١٠,٩٩٢,٥٣٠ 	ملانيا
١٠,٩٦٠,٧١٩ 	يطاليا
٩,١٥٧,٧٥١ 	ملانيا
٨,٩٨٨,٥٥٥ 	سبانيا
٨,٨٣٥,٨٠٠ كند	
٧,٧٤٣,٦٤٠ سويسر	

 	مليز	نية 	النتظامية %ميز	نية 	ملشا�يع، (مسا¶اL 	الحتاN 	ال%�%² مشمولة ضمن مسا¶اN L%له 	 Lملسا¶ا	 Lملعطيا	). %تشمل UNRWAلد%لية (	لغو� 	ملصد�: مقتبس من %كالة �
	ألعضا�).



١٤٠

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

%قد قد� 	لالجئو( >نفسهم مسا¶اL هاّمة >يضا ملساعدD 	لوكالة 
على تغطية نفقاL عملياִדا. %تنظم 	لوكالة < كل مناطق نشاطها 
 > 	لطال1  >ها^  قبل  من  طوعية   Lمسا¶ا  Dغز  oقطا عد	  ما 
كما  %	عد	Nها.  تطويرها   > 	ملسا¶ة  	جل  من  	لوكالة،   s�مد	
	الثا�،   ،Dألجهز	  
كتوف >خر{   Lمسا¶ا  > 	لالجئو(  يساهم 
%	لتجهيز	L 	الخر{. %يشا�« 	لالجئو( < برنامج 	لصحة 	لبيئية 
 Lملخيما	  > %	لبو	ليع   L	ملمر	 لتعبيد  	لّذ	تية   Dملساعد	 %مشا�يع 
� من >عما7 	لصيانة. %يساهم 	لالجئو( < Nفع �سو� 	شتر	« 
%غ
لربطهم بشبكة 	مليا� %	ملجا�". %>كثر من [لك، فقد عملو	 على 
	ال�	ضي   > 	لفلسطينيو(  يو	جهه  	لذ"   kالنسا	 	لوضع  معاجلة 
 �	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ جر	� 	لعد%	( 	السر	ئيلي %	حلصا
مليو(  مبلغ   	 %صلت   Lت©عا يشمل  مبا  	ملفر%·.   "Nالقتصا	
 ،)N�N%ال� 	مريكي قدمها موّظفو 	لوكالة %	لالجئني < لبنا(، 	أل

	ضافة 	 	لالجئني %	ملو	طنني < سو�يا.  

٢٠٠١-٢٠٠٢ Mلعا� V Gلتطو���
بسبب تزا�د مساهمات المتبرع�ن، ومعا��رها الصارمة (بما 
تشمل تق��د وتحد�د النفقات على الخدمات الصح�ة األساس�ة 
وكالة  أنهت  الثانو�ة)،  الصح�ة  العنا�ة  وكلفة  األدو�ة  مثل 

م�زان�تها  سقف  تجاوز  دون   ٢٠٠١ عام  الدول�ة  الغوث 
وصل  فقد  ذلك،  ومع  أعوام.   ١٠ منذ  مرة  ألول  االنتظام�ة 
الى   ٢٠٠٠-٢٠٠١ المال��ن  العام�ن  خالل  الوكالة  عجز 
نحو ٣٣,٣ مل�ون دوالر أمر�كي، بعد أن وصلت م�زان�تها 
االنتظام�ة االجمال�ة الى نحو ٥٧٠,١ مل�ون دوالر أمر�كي 
في ح�ن بلغ دخل الوكالة االجمالي الى نحو ٥٣٦,٨ مل�ون 
على  واعتمادا   ،٢٠٠٢ أ�لول  نها�ة  في  أمر�كي.  دوالر 
االلتزامات المؤكدة ودخلها من موارد اضاف�ة، عملت وكالة 
الغوث الدول�ة على سد الفجوات في د�ونها ضمن م�زان�تها 

االنتظام�ة لعام ٢٠٠٢ بنحو ١٦,٧ مل�ون دوالر أمر�كي. 

 ٢٣ أصــل  من  دول  تسع  ساهمت   ،٢٠٠٠ العام  وخــالل 
م�زان�ة  تمو�ل  في  العرب�ة  ــدول  ال جامعة  في  األعضاء 
الوكالة االنتظام�ة، وشكلت نحو ٢,٣٪ من مجمل التبرعات 
والمساهمات في الم�زان�ة، وتعتبر المملكة العرب�ة السعود�ة 
العرب�ة  ــارات  واالم الكو�ت  تل�ها  العرب  الممول�ن  كب�رة 
دول   ١٠ مساهمات  شكلت   ،٢٠٠١ العام  وفي  المتحدة. 
فقط من  العرب�ة نحو ١,٦٪  الدول  من األعضاء في جامعة 
الكبرى  المساهمة  وظلت  االنتظام�ة.  الوكالة  م�زان�ة  مجمل 
فلسط�ن.  تلتها  السعود�ة،  العرب�ة  نص�ب  من  التمو�ل  في 
و�عتبر حجم التمو�ل العربي لم�زان�ة الوكالة االنتظام�ة دون 
حجم التمو�ل المقر في قرار مجلس وزراء الخارج�ة العرب 
معادلة حجم  بوجوب  ف�ه  أقروا  الذ�ن  رقم ٤٦٤٥ (١٩٨٧) 
التمو�ل العربي في الم�زان�ة االنتظام�ة للوكالة بنحو ٧,٨٪ 

جدول رقم ٥,٦: الممولون الـ ١٣ الكبار لم�زان�ة المناشدات الطارئة (لغا!ة ٣١ كانون اول ٢٠٠٢)، 

	لطا�ئة، شبا� ٢٠٠١،   Dملناشد	%  ،٢٠٠١ kثا >%7 ٢٠٠٠، %مناشدD ٨ تشرين  تا�يخ ٤ تشرين  	ملستعجلة <   Dملناشد	  e�	لطا 	لتمويل 
%	ملناشدD 	لطا�ئة، حزير	( ٢٠٠١، %	ملناشدD 	لطا�ئة لعا� ٢٠٠٢ %	ملناشدD 	ملكملة/	الضافية. 

�ملسا�اG �ملثبتة/�ملؤكدB (��ال� Tمريكي) �لد�لة �ملا�ة
٦٦,٣٠٢,٢٥٩ Dملتحد	 Lلواليا	
٣١,٤٤٠,٧٩٤ 	ململكة 	ملتحدD-بريطانيا
٢٧,٠٠٠,٠٠٠ Dملتحد	لعربية 	 L	�	Hال7 	أل}ر-	الما
٢٢,٩٤٧,٥٦٧ هولند	
٦,٩٩٥,٢١٨ 	يطاليا
٦,٢٧٦,٧٢٤ 	ملانيا
٥,٤٧١,٧٩٧ 	لسويد
٥,٣٢٩,٢٧٣ سويسر	
٥,٢٧٣,٧٤٨ »�	لد	منا
٥,٢٤٢,١٢٥ بلجيكا
٥,٠٩٥,١٨٦ فرنسا
٥,٠٠٠,٠٠٠ بنك 	لتطوير 	السالمي
٤,٩٣٤,٠٧٨ 	لنر%يج

�ملصد�: %كالة 	لغو� 	لد%لية (UNRWA). (	ألعد	N هي 	ملؤكدD من مسا¶اL 	ملت©عني. مسا¶اL 	ملجموعة 	ال%�%بية/مكتب 	خلدماL 	النسانية (ECHO)  ¨لت < مسا¶اL 	لد7% 
	أل%�%بية 	لفرNية. مسا¶اL 	لوالياL 	ملتحدD تشمل مسا¶اL مساعد	L 	لشعب 	المريكي)
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�لحمـاية ��لمسـاع!, �ل!�ليـتا

اطار رقم ٥,٨- المساعـدات الحكوم�ـة وغـ�ر الحكوم�ـة

	لالجئني   Lحتياجا	 تز%يد  	جل  من  	لالجئني  �ا7  	لفاعلة <  	حلكومية   
غ  Lملنظما	% 	ملضيفة   Lحلكوما	 مع  بالتعا%(  	لوكالة  تعمل 
	لفلسطينيني %مساعدִדم. %منذ عا� ١٩٤٨، قامت 	لعديد من 	لد%7 	ملضيفة %	ملنظماL غ
 	حلكومية 	لوطنية %	لعربية %	لد%لية باملسا¶ة 
< معونة 	لالجئني 	لفلسطينيني. لقد الحظت %�	�D 	خلا�جية 	المريكية 	نه خال7 	لتسعة 	الشهر 	الخ
D من 	لعا� ١٩٤٨ تكفلت 	لد7% 
 Lنيا	مليز	مريكي، %[لك ”على ضو� 	 �	لعربية ”	حلمل 	لثقيل لنفقاL 	لغو�“ لالجئني 	لفلسطينيني، %	ل9 %صلت 	 ªو ١١ مليو( N%ال
	لفق
D %هي كث
D نسبيا“،٤٠ %قد الحظ 	لتقرير نفسه، ”h( �مل عملياL 	لغو� 	ل9 %فرִדا 	حلكومة 	السر	ئيلية لغاية 	آل( هي هامشية 
جد	. %تعكس هذ� 	ملسا¶ة توجها مت ¯ثه من قبل 	ملسؤ%لني 	السر	ئيليني < قسم 	لشرu 	أل%سط < %�	�D 	خلا�جية 	السر	ئيلية، يقضي 
	ملسؤ%لو( 	السر	ئيليو( فا( قسما من  >ماكن جلوئهم]. %مبوجب ما صاغه  	ملستقبل [<  تأهيلهم <  	لالجئني [	لفلسطينيني] سيتم  بأ( 
	لالجئني سيستطيعو( 	لتغلب على 	ملصاعب، فيما سيضيع 	لباقي. قسم منهم سيموL، 	ال 	( >كثرهم سيدخلو( < 	لبؤs 	النسا% k	Hامش 

	الجتماعي، %قد ينخرطو( < N%	مة 	لطبقاL 	لفق
D < 	لد%7 	لعربية.“٤١
%قد 	ستمرL 	لد%7 	لعربية 	ملضيفة < تز%يد 	ملساعد	L لالجئني 	لفلسطينيني، %تفوu معدالL نفقاL 	حلكوماL 	ملضيفة < حد%N سياNִדا 
نفقاL %كالة 	لغو� 	لد%لية على 	لالجئني 	لفلسطينيني. < 	لعا� ٢٠٠٠-٢٠٠١، >علنت 	حلكومة 	لسو�ية مثال >( نفقاִדا على 	لالجئني 
بلغت ٦٨,٤ مليو( N%ال� 	مريكي >" >على بثال� مر	L حجم ميز	نية %كالة 	لغو� 	لد%لية < سو�يا. كما >علنت 	حلكومة 	أل�Nنية >( 
�مل نفقاִדا على 	لالجئني 	لفلسطينيني ضمن حد%Nها %صلت 	 ٣٩٢,١ مليو( N%ال� 	مريكي، فيما تصل ميز	نية 	لوكالة 	 ªو ٧٠ 
مليو( N%ال� 	مريكي. 	ضافة 	 [لك، فإ( معد7 حجم نفقاL 	لوكالة على 	لفرN 	لالجئ < 	ال�N( يصل 	 ٤٩ N%ال� (١٩٩٩)، فيما 
تصل نفقاL 	حلكومة 	ال�Nنية على 	لفرN 	لالجئ 	 ªو ٢٣٧ N%ال� 	مريكي. 	ملعطياL %	لنسب عن حجم نفقاL 	لسلطة 	لفلسطينية 
على 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ غ
 متوفرD. على 	لصعيد 	القليمي، قامت منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية 
بتقدمي مسا¶اL هامة لالجئني 	لفلسطينيني خاصة < لبنا(. %يشمل بر	مج 	لتشغيل ع© مصانع %مؤسساL ”صامد“، باالضافة 	 قيامها 
بفتح 	لعديد من 	لعياN	L 	لطبية، 	خلدماL %	ملساعد	L، 	ملنح 	لد�	سية، %غ
ها. %لكن مساعد	L 	ملنظمة كانت %ال �	لت عرضة لالجو	� 

نحو  �عادل  ما  وهو  مجملها،  من 
٢٥ مل�ون دوالر أمر�كي. 

االنتظام�ة  الوكالة  م�زان�ة  وتقدر 
 ٢٠٠٢-٢٠٠٣ المال��ن  للعام�ن 
ما  وهــو  مل�ون.   ٧٩١,٧ بنحو 
�عكس حجم التمو�ل األدنى للوكالة 
من أجل إبقاء خدمات الوكالة على 
أول  كانون  الحالي. وفي  مستواها 
مناشدة  الوكالة  طلبت   ،٢٠٠٢
 ٩٣,٧ نحو  الــى  تصل  اضاف�ة 
أجل  من  أمر�كي  دوالر  مل�ون 
للشهور  الطارئة  العمل�ات  تمو�ل 

الستة األولى من عام ٢٠٠٣. 

واجهت  المذكورة،  الفترة  خالل 
هجمات  الدول�ة  الــغــوث  وكــالــة 
س�اس�ة متكررة من قبل المسؤول�ن 
اللوبي  ومجموعات  االسرائ�ل��ن 

تعالت  وقد  األمر�ك�ة.٣٩  المتحدة  الوال�ات  في  الصه�وني 
االسرائ�لي  العدوان  خالل  خاص  بشكل  الهجمات  هذه  حدة 
آذار –ن�سان من عام ٢٠٠٢  الفلسط�ن�ة في  على االراضي 
اسرائ�ل  اتهمت  وقد  الواقي“.  ”السور  بعمل�ة  �سمى  ما  أو 
بغض  الدول�ة  الغوث  وكالة  لها  الموال�ة  اللوبي  ومجموعات 
المخ�مات  داخــل  والعسكرة  التسلح  عمل�ات  عن  الطرف 
ذاتها،  بحد  خط�رة  االتهامات  هذه  تعتبر  وف�ما  الفلسط�ن�ة. 

إغالق  الى  ترمي  نطاقا  أوسع  حملة  من  حلقة  تظل  انها  اال 
خالل  من  الالجئ�ن  قض�ة  وتصف�ة  الدول�ة  الغوث  وكالة 
التوط�ن القسري. و�عمل عدد من المسؤولون في مجموعات 
اللوبي الصه�وني على ربط دعم الوال�ات المتحدة المتواصل 
لم�زان�ة الوكالة االنتظام�ة بطلب اجراء تغ��رات في عمل�اتها 

وأهدافها. 
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

 L	ملساعد	تقليص  	لسياسية %	عتبا�	ִדا %تطو�	ִדا < 	لد%7 	ملضيفة، ففي لبنا(، >N{ 	�ا� تو	جد 	ملنظمة < 	لعا� ١٩٨٢ على سبيل 	ملثا7 	
  .
	ملقدمة 	 	لالجئني 	لفلسطينيني بشكل كب

%قد قدمت 	ملنظماL غ
 	حلكومية < 	لد%7 	لعربية 	يضا 	ملساعد	L لالجئني 	لفلسطينيني. ففي سو�يا 	علن مثال عن تأسيس جلنة حترير 
 Dلسيطر	للجنة من 	يد بشكل = ميكن 	يا >خذ يتز�فلسني < 	لعا� ١٩٤٨ من 	جل توف
 	ملساعدD لالجئني. 	ال 	( 	لعدN 	لكلي لالجئني < سو
 L	ملساعد	للجنة 	 	لتوجه 	 	حلكومة 	لسو�ية للمساعدD، %قد ¨لت 	ملساعدD 	ملقدمة من   على 	حتياجاִדم، 	المر 	لذ" حذ{ ֲדا 	
	لنقدية، مساعد	L خاصة للنسا� 	حلو	مل، 	لعناية 	لصحية 	ملجانية للمرضى، %تقدمي 	لسلع 	لغذ	ئية لليتامى، 	لسكن، %	لتعليم 	البتد	ئي. %< 
 L	�لبنا( فقد مت تأسيس جلنة خاصة < نيسا( من 	لعا� ١٩٤٨، حتت 	شر	3 	ملدير 	لعا� ملكتب �ئيس 	جلمهو�ية، %تشمل ممثلني عن 	لو�	
 D
	لرئيسية < لبنا(. %قد مت تز%يد 	لالجئني شهريا ¯صص من 	لطحني، ٣ ل
	L لبنانية للشخص، ٢٥ ل
D 	ضافية للمر>D 	حلامل، ٥٠ ل
لبنانية حلاالL 	لوفاD، % ٢٥ ل
D لبنانية لأليتا�. %< مصر، >سست 	للجنة 	لعليا لشؤ%( 	لالجئني 	لفلسطينيني، بالتعا%( مع wعية 	Hال7 
	ال}ر 	ملصر"، %عدN من 	ملنظماL غ
 	حلكومية 	لد%لية، 	سسو	 نظا� غو� خا£ لنحو ٥٠٠٠-٧٠٠٠ الجئ فلسطيU باملو	N 	ملقدمة 

من 	المم 	ملتحدD %الحقا من قبل مساعد	L 	لشعب 	ألمريكي. 
 Dملساعد	ملضيفة مبا تشمل 	لعربية 	لد%7 	لفلسطينيني < 	لالجئني  L	ملساعد	ملحلية بتقدمي 	 Lملنظما	 Nقامت عد ،Lلتسعينيا	 L	سنو >
	ملاNية، 	الجتماعية، 	لطبية، باالضافة 	 	لنشاطاL 	لثقافية %	لرياضية، %عليه، فقد تضاعفت >عد	N مر	كز 	لشبا1 %	لنسا�. %قد تأسست 
ªو ٦٠٪ من 	ملنظماL 	ألهلية 	لفاعلة بني >%سا� 	لالجئني خال7 سنو	L 	لتسعينياL < 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧، %ªو 
�تفاo عدN %نسبة 	ملنظماL غ
 	حلكومية 	مللحو¸ 	 �ياDN 	لوعي 	 Nملمكن >( يعو	لبنا(. %من  ٥٤٪ < 	أل�ª% .)Nو ٥٩,٦٪ < 
	لد%^ حو7 قضية 	لالجئني 	لفلسطينيني عموما، 	ضافة 	 تد	عياL عملية 	%سلو %	لتطو�	L 	لسياسية < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� 
١٩٦٧، %	�NياN 	حلرياL 	لسياسية. %قد >صبح 	لالجئو( 	لفلسطينيو( >كثر نشاطا %قد�D على 	لتأث
 %	لتغي
. %من 	جلدير بالذكر، >( 
عدN من جتمعاL 	لالجئني = متلك 	حلق < 	لتنظيم < 	ملاضي، فقد منعت 	لتنظيماN > L	خل 	ملخيماL < لبنا( مثال منعت من 	لنشا� 
 Lخلدما	منع تز%يد بعض  ،kللبنا	لقانو( 	كثر من [لك، فا( 	ملباشر. %	لعسكر" 	3 	الشر	١٩٥٩- ١٩٦٩، %%ضعت حتت  �	بني >عو

لغ
 	للبنانيني، مبا يشمل 	لالجئني 	لفلسطينيني.
جدول رقم  ٥,٧- المنظمات غ�ر الحكوم�ة ومراكزها في تجمعات الالجئ�ن، ٢٠٠١.  

نسبة �لالجئني �ملسجلني V �لد�* �ملضيفة من 
�مل عد� �لالجئني �لفلسطينيني �ملسجلني(٪) 

عد� �ملر�كز �لz تتبع 
للمنظماG غZ �حلكومية

 Gعد� �ملنظما
غZ �حلكومية

�لد�لة/�ملنطقة 
�ملضيفة

٤٢,٠ ١٤٦ ٥٠ )N�	ال
١٠,٠ ٢٦٤ ٢٠+٤٦ لبنا(
١٦,٠ ٩٢ ٩٢ 	لضفة 	لغربية
٢٢,٠ ٦١  ٦١  Dغز oقطا

 Nملتعد	لنهج 	ملحتلة عا� ١٩٦٧، 	لفلسطينية 	ضي 	�%تتبÍ غالبية 	ملؤسساL %	ملنظماL غ
 	حلكومية 	لفاعلة < جتمعاL 	لالجئني < 	أل
	خلدماL (٢٧٪)، %تركز عدN منها على قضايا 	لنسا� %	لتعليم (١٩,٧٪ للنسا�، ٩,٢٪ للتعليم) باالضافة 	 ªو ١٥,٨٪ ممن تركز على 
 Lلفعاليا	لصحية (١٩,٧٪)، %	لعناية 	لطفولة، 	 Lحلكومية تركز على خدما	 
قضايا 	للجو�. < لبنا(، فا( ªو ٢٤,٦٪ من 	ملنظماL غ
	لقانونية   Nلقيو	 بفعل  لبنا(  للمنظماL غ
 	حلكومية <  	لتابعة  	لصحية   L	Nللعيا  
	لكب  Nلعد	  
	ملمكن تفس 	الجتماعية (١٤٪). %من 
 ،)N�	ملفر%ضة على 	لالجئني 	لفلسطينيني، %	ل9 متنعهم من 	حلصو7 على 	خلدماL 	لعامة، %	لنفقاL 	لباهضة للعناية 	لصحية 	خلاصة. < 	ال
فا( 	ملنظماL غ
 	حلكومية تشكل عدN	 صغ
	 من �مل 	ملر	كز 	لطبية (٧,٩٪)، معظم 	ملر	كز 	لصحية < �يماL 	لالجئني 	لفلسطينيني < 
	ال�N( هي خاصة (٨٠,٦٪)، 	ما < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ فا( 	لعدN >صغر %يصل 	 ٥,٩٪ (٤,٣٪ < 	لضفة 	لغربية، 

 .(Dغز o٨,٣٪ < قطا %
 Lلبقية فهي مؤسسا	ما 	ما خاصة، 	حلكومية %	 
%تشكل 	ملر	كز %	ملؤسساL 	لفاعلة < جتمعاL 	لالجئني < معظمها 	ما تابعة للمنظماL غ
مدعومة من قبل جهاL >خر{ >" ”شبه-خاصة“، 	% مدعومة من قبل 	حلكومة 	ملضيفة. معظم 	ملنظماL غ
 	حلكومية هي ¥لية %تقد� 

خدماL ¥د%DN لالجئني (ألقل من ١٠٠٠ شخص). 
�ملصا��: 

Birzeit University, Development Studies Programme, 2001. Institutional Structures in Palestinian Refugee Camps in the West Bank 

and Gaza Strip; Ajial Center, The Statistics and Documentation Office, 2001. Palestinian Non-Government Organizations in Lebanon: 

Birzeit University, Development Studies Programme and al-Urdun Al-Jadid Research Center, 2001. Non-Governmental Organizations 

in Palestinian Refugee Camps in Jordan.



١٤٣

�لحمـاية ��لمسـاع!, �ل!�ليـتا

 :Dملتحد	المم 	من  D�%ثائق �تا
Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 1 July 2000-
30 June 2001, UN Doc. A/56/13/Add.1, 2 October 2001.

Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 1 July 2001-
30 June 2002, UN Doc. A/57/13/Add.1, 26 September 2002.

Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, Addendum, 
Programme Budget 2002-2003, UN Doc. A/56/13, 30 June 2001.

UNRWA Emergency Appeal Progress Reports and Emergency Funding Appeals 2001-2002.

	Hو	مــش

١ تفويض جلنة 	لتوفيق 	لد%لية موصى ֲדا من قبل %سيط 	ألمم 	ملتحدD < فلسطني مبوجب Ïويل 	لسكرت
 	لعا� لالمم 	ملتحدD، %	القتر	j بإنشا� جلنة من شأ�ا تسهيل 
 I)، Progress Report) ٤ % (j) ٤ L	لفقر	فلسطني < >يلو7 ١٩٤٨،  > Dملتحد	المم 	تقرير %سيط  > N�	لتوصل حلل شامل %N	ئم لقضية 	لالجئني 	لفلسطينيني، %	

 .(A/١٩٤٨) ٦٤٨ ،Dملتحد	ألمم 	قم ١١ ، < ٥١. %ثائق �of the United Nations Mediator on Palestine، GAOR، 	لد%�D 	لثالثة، ملحق 

�	مبل، جلنة 	ألمم 	ملتحدD للتوفيق حو7 فلسطني %	حلل 	لد	ئم %	لشامل لالجئني 	لفلسطينيني، 	%�	u بديل للنقا°، بيت حلم: بديل/ "
٢ ملزيد من 	لتفاصيل >نظر 	، ت

� حقوu 	ملو	طنة %	لالجئني، ٢٠٠١. Nملصا Uلفلسطي	ملركز 	
 ،� < ١٤ كانو( >%7 ١٩٥٠. %عن 	لتقليصاL < ميز	نية 	للجنة >نظر 	Nلصا	)، Vقم ٣٩٤ (� Dملتحد	لعامة لالمم 	جلمعية 	 �٣ قر	

UN GAOR, 6th Sess., Annexes, Agenda Item 24(a), UN Doc. A/2072, at 1 (1952).

٤ 	ستنتاجاL 	للجنة 	لتنفيذية للمفوضية 	لعليا لشؤ%( 	لالجئني عدN ٢٧، ١٩٨٧، 	Hجو� 	لعسكر" على �يماL 	لالجئني %	الستيطا( < جنو1 >فريقيا %غ
ها”. 
UNHCR Executive Committee Conclusion No. 27 (XXXIII) – 1982, “Military Attacks on Refugee Camps and Settlements in Southern Africa 
and Elsewhere.”

 ،٥٠ Nلالجئني، عد	لعليا لشؤ%( 	لتنفيذية للمفوضية 	للجنة 	 Lستنتاجا	يضا، 	٤٦، ١٩٨٧، >نظر  Nلالجئني عد	لعليا لشؤ%( 	لتنفيذية للمفوضية 	للجنة 	 Lستنتاجا	٥ 
 ٧١ Nلعليا عد	لتنفيذية للمفوضية 	للجنة 	 Lستنتاجا	لد%لية لعا� ١٩٩١. 	حلماية 	لعامة عن 	 Lالستنتاجا	لد%لية، ١٩٩٠، %	حلماية 	لعامة عن 	 Lالستنتاجا	١٩٨٨. %

 .(١٩٩٣)
٦ من 	ملمكن تفس
 توقف 	ستنتاجاL 	ملفوضية 	لعليا لشؤ%( 	لالجئني %قر	�	L 	جلمعية 	لعامة عن طريق عاملني �ئيسني على 	ألقل، 	أل%7، بعد بد� عملية 	%سلو، حا%لت 

	لوالياL 	ملتحدD 	المريكية “جتميد” ملف فلسطني من >جندD 	المم 	ملتحدD، فقد ع©L 	لوالياL 	ملتحدD 	( قر	�	L 	المم 	ملتحدD ال تساعد < 	جلهوN 	ملبذ%لة للتوصل 
 ،> DN� حل سال� عن طريق >%سلو. >نظر تصرvاL مند%بة 	لوالياL 	ملتحدD < 	ألمم 	ملتحدD ماNلني 	%ل©	يت، 	لو		

Donald Neff, Fallen Pillars, US Policy Towards Palestine and Israel Since 1945. Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1995, p. 
55.

�D على تغطية 	لفجوD < 	حلماية للفلسطينيني عامة %	لالجئني خاصة على 	ألقل N%سلو) قا	لفلسطينية (%هي نتا� عملية 	لسلطة 	 )< Nالعتقا	 Nفقد سا ،kلثا	لعامل 	ما 	
فيما nص 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧، %< 	لوقت نفسه، فقد 	صد�L مفوضية 	المم 	ملتحدD 	لعليا حلقوu 	النسا(، باالضافة 	 جلا( 	لتحقيق 	خلاصة 
�D على Nلفلسطينية قا	لسلطة 	با(  oالنطبا	فض �باالمم 	ملتحدD %عدN من 	ملر	قبني %	ملند%بني من قبل 	المم 	ملتحدD 	لعديد من 	لتقا�ير 	لذين يؤكد%( من خالHم على 

 ،توف
 }اية كتلك 	ل9 توفرها N%لة سياNية. >نظر 	
Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the situation of human rights in the Palestinian territories 
occupied by Israel since 1967. UN Doc. A/56/440, 4 October 2001; Report of the Human Rights Inquiry Commission at 33-35. UN Doc. 
E/CN.4/2001/121, March 2000.

 ،٧ >نظر 	
Report Submitted to Security Council by the Secretary General in accordance with resolution 605 (1987), UN Doc. S/19443.

�بعة >نو	o من 	حلماية، ماNية، قانونية، مساعدD عامة، %}اية عن طريق 	العال�، %قد 	%صى 	لسكرت
 	لعا� بتوف
 	حلماية < Dملتحد	لعا� لألمم 	 
%قد حدN 	لسكرت
للفلسطينيني حلني 	�ا� 	الحتال7 	السر	ئيلي طاملا 	عت© 	ملصد� 	لرئيس لعد� 	المن. %حتو" 	حلماية 	ملاNية مشاكل عدD أل( 	نتشا� قو	L 	حلماية 	لد%لية مثال مشر%طة 

مبو	فقة 	سر	ئيل. 
 ،٨ من >جل مزيد من 	لتفاصيل حو7 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ %	لنقاشاL 	لد	ئرD حوHا >نظر 	

Lex Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law. Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 310, note 141.



١٤٤

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

٩ >نظر 	، 	لتقرير 	لسنو" للمفو· 	لعا� لوكالة غو� %تشغيل 	لالجئني ١٩٨٣، UNRWA، %ثائق 	ألمم 	ملتحدD، ١٣ ،A/38/13 حزير	( ١٩٨٣.  

 ،١٠ >نظر 	

David Forsythe, UNHCR’s Mandate: The Politics of Being Non-Political. Working Paper No. 33. Geneva: UNHCR (March 2001), p. 6. See 
also, Takkenberg, p. 280.

١١ 	ملاDN 	أل%، 	تفاu 	لتنسيق بني جامعة 	لد%7 	لعربية %مفوضية 	ألمم 	ملتحدD 	لعليا لشؤ%( 	لالجئني، ٢٧ حزير	( ٢٠٠٠. 

�	جع،  ١٢

UN, Joint Inspection Unit, Report on UNRWA, July 1983, UN Doc. JIU/REP/83/8, A/38/143, p. 42. Cited in Takkenberg, p. 283.

 ،١٣ >نظر 	

Note on the Applicability of Article 1D of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees to Palestinian Refugees. Office of the 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), October 2002.

 ��ئيس 	ملجلس 	القتصاN" 	الجتماعي (ECOSOC)  < 	المم 	ملتحدD، ١١ >يا �سالة بعث ֲדا �ئيس جلنة 	المم 	ملتحدD للحقوu 	الجتماعية 	القتصاNية %	لثقافية 	 ١٤

٢٠٠١، 	لرسالة 	ملذكو�D مؤ�شفة على صفحة بديل 	اللكتر%نية :
www.badil.org/Law/Human_Rights/CESCR_5-11.pdf.

،١٥ 	نظر 	

UN Doc. E/C.12/Q/ISR/2, 5 June 2002. 

١٦  	نظر 	، توصياL حقوu 	لطفل، 	ل9 مت تبنيها < 	لد%�D 	لثالثة %	خلمسني من قبل كل من 	أل�جنتني، 	ململكة 	ملتحدD، جز� 	لسيشيل، 	لسوN	(، >%كر	ينا، مولد%فا، 

.UN Doc. HR/4624, 4 October 2002 .ئيل	سر	% 	كينا فاسو، بولند�بو
١٧ >نظر على سبيل 	ملثا7 	 مسوDN قر	� �لس 	ألمن �قم ١١٧١، < ١٨ كانو( >%7 ٢٠٠٠. %قد سقطت 	ملسوDN بعد عد� نيل تسعة >صو	L لصاÎ 	لقر	�، %كانت 

� من عا� ٢٠٠١، حيث 	ستخدمت 	لوالياL 	ملتحدD حقها 	]X ٢٦ > ،S/قم ٢٠٠١/٢٧٠�	لوالياL 	ملتحدD قد 	متنعت. %>نظر >يضا 	 مسوDN قر	� �لس 	ألمن 
< 	لنقض (	لفيتو) من 	جل عد� مترير 	لقر	�. %مسوDN قر	� �لس 	ألمن �قم ٢٠٠١/١١٩٩/S، < ١٤ كانو( >%7 من عا� ٢٠٠١ %مسوDN قر	� �لس 	ألمن �قم 

 .�٢٠٠١/٣٦٣/S، < ٨ نيسا( ٢٠٠٢، حيث فشل كال¶ا < نيل 	ألصو	L 	لتسعة  	ملستحقة من >جل مترير 	لقر	
،١٨  	نظر 	

UN Doc. SG/SM/8200, 16 May 2002  .

 L	للقو �١٩  %مبوجب كو< عنا(، فا( 	لقو	L حتمل 	�بع مها� �ئيسية، 	لعمل مع 	الطر	3 من >جل 	�ا� 	لعنف، %خاصة من خال7 مر	قبة 	النسحا1 %	عاDN 	النتشا

	لعسكرية 	السر	ئيلية 	 	ملو	قع 	ل9 كانت عليها قبل 	نطالقة 	النتفاضة. ثانيا، خلق بصو�D تد�dية شر%� كفيلة باستئنا3 	لفعالياL 	القتصاNية 	لطبيعية %	حتر	� 	ملو	ثيق 
	النسانية %تطوير 	ملساعدD < 	ملناطق 	لفلسطينية. ثالثا، تطوير 	لظر%3 	ل9 تسمح للسلطة 	لفلسطينية < 	عاDN مؤسساִדا 	ل9 تضر�N %< LمرL خال 7	Hجو� 	السر	ئيلي. 

�	بعا،  خلق 	ألجو	� 	ملالئمة 	ل9 تسمح < 	ستئنا3 	ملفا%ضا L	HاNفة 	 	لتوصل 	 تسوية سياسية. %
� ٢٠٠١، مسألة 	نتها« %خرu حقوu 	النسا( < 	ال�	ضي 	لعربية 	ملحتلة %فلسطني، تقرير جلنة 	لتحقيق حو7 حقوu 	النسا( 	ل9 	]X ،E/CN ٢٠ ٤/٢٠٠١/١٢١

تأسست مبوجب قر	� 	ملفوضية ١٩ ،٥/١-S تشرين >7% ٢٠٠٠.  
٢١  >نظر 	، تقرير 	ملند%1 	خلا£ ملفوضية حقوu 	النسا( 	لسيد جو( N%غا�N، حو7 >%ضاo حقوu 	النسا( < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ من قبل 

 uطال	قف % �	L 	لر	مية 	Nملبا	فا( كل  ،oأل%ضا	 �� من عا� ٢٠٠٢. %كتب 	ملند%1 	خلا£ < 	لتقرير: “h( < مثل هذ	]X E/CN.ئيل ٦ ، ,٤/٢٠٠٢/٣٢	سر	
 ^%N جد	3 تتم فقط عن طريق تو	الهد	 �	لنا�، >% %قف 	لعنف كشر� مسبق ملو	صلة 	ملباحثاL بني 	السر	ئيليني %	لفلسطينيني تبد% ¥كومة بالفشل. 	( حتقيق مثل هذ
 > Lخلالفا	لسال�، حلل 	لية حلفظ %N خلا£ يعتقد بأ( هنالك حاجة < بعثة	ملند%1 	لعنف. %عليه، فإ( 	 Dلرصد %تقليص حد	قبة %	ملر	على  Dلقو	ملنطقة له 	فاعل < 
	ملنطقة”. “h( [لك ليس من تفويض 	ملند%1 	خلا£، 	العال( بضر%�D تطبيق حق 	لعوDN لالجئني 	لفلسطينيني 	ملقر < قر	� 	جلمعية 	لعامة �قم ١٩٤ (٣) لعا� ١٩٤٨ 
>% < 	التفاu حو7 توف
 	حلماية لالجئني. 	( >" تقرير حو7 	نتهاكاL 	لقانو( 	النساk 	لد%^ %حقوu 	النسا(  < 	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ سيكو( 
 Lألكثر عرضة للهجما	لفلسطينيني. فالالجئو( هم 	لسكا( 	و ٥٠ ٪ من �مل ª )لذين يشكلو	لالجئني، 	مشكلة  Lنعكاسا	خلا£ على 	لتركيز 	 )%N منقوصا من
 N%حلد	اللتفافية، %	 uلطر	% 	ئيلية، 	السر	 Lملستوطنا	انب ¦ DNموجو Lملخيما	من  	Nملفر%ضة، خاصة %>( عد	ية Nالقتصا	 Nللقيو% ،Lملخيما	ئيلية خاصة < 	السر	
 N	لالجئني. كما >( >عد	من  	منذ >يلو7 ٢٠٠٠ كانو 	لذين قتلو	لفلسطينيني 	لعمل. >كثر من نصف 	 uملالئمة لالجئني < سو	لعمل 	غيا1 فر£  	ملصرية. 	ضافة 	
 ،àNأل	 uلشر	لفلسطينيني < 	لالجئني 	كالة غو� %تشغيل % Lفق معطيا%%  .Lملخيما	 ��	لبيوL 	ملهدمة < �يماL 	لالجئني كانت >على مبرتني على 	القل منها < خا
 Lلعائال	 N	لالجئني، شأ�ا شأ( >عد	 
فإ( ٣٢٠ من بني ٤٢٠ بيت مهد� < قطاo غزD كانو	 بيوتا لالجئني. كما >( معدالL 	لبطالة >على بني 	لالجئني منها بني غ
 �حتت خط 	لفقر. %تعوN >سبا1 	لفقر بني >%سا� 	لالجئني 	 	لتغ
 	لطا�e %	حلاN < 	القتصاN، %غيا1 	الNخا�	L >% شبكة 	ما( حلمايتهم من 	لتبعية 	ملطلقة < >جو
	لعمل، %	لنقص < 	ال�	ضي 	لز�	عية %	مللكية للدخل 	لبديل، %	العد	N 	ملرتفعة من 	لتابعني للعائلة 	لو	حدD بني سكا( 	ملخيماL، %	ل9 حتدN قد�D 	لعائالL 	لالجئة على 

	ستيعا1 %	لسيطرD على 	الÒفا· 	حلاN < 	لدخل”.      
 ،٢٢ للمزيد من 	ملعلوماL، >نظر 	

 ICRC Annual Report ٢٠٠١, Middle East and North Africa, Israel/Occupied Territories, Autonomous
 .Territories, pp. ٣٣٣-٣٢٦
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.http://www.icrc.org ،7	 أل}ر خال7 عا� ٢٠٠٢، >نظر	لد%لية للصليب 	للجنة 	 Lعلى فعاليا oلالطال
�قم ١٩٤ (III)، مسألة  Dملتحد	لعامة لالمم 	جلمعية 	 ��قم ١١ من قر	 Dجل ضما( تطبيق فقر	لد%لية حو7 فلسطني من 	لتوفيق 	جلنة  Nي جلهوn��N < 	ملسح 	لتا	%  ٢٣

A/AC.٢٥/ ،Dملتحد	المم 	ية، %ثائق �	عاDN 	الندما� (%	لتأهيل) عن طريق 	لعوDN %	لتوطني، %�قة عمل للجنة 	لتوفيق 	لد%لية حو7 فلسطني من قبل >مانة 	لسكرتا
٢ ،١.Rev/٨٢.W تشرين >7% ١٩٦١. 

�قم ٢٢٥٢ (٤ ،(ES-V متو� ١٩٦٧.   Dملتحد	لعامة لالمم 	جلمعية 	 �٢٤  قر	

 ،٢٥ >نظر 	

 UNRWA, UNRWA and the Transitional Period: A Five-Year Perspective on the Role of the Agency and
.(its Financial Requirements. Vienna (٣١ January ١٩٩٥

٢٦   تعت© ثالثة 	�باo مد	�s 	لوكالة تعمل %فق نظا� 	لو�Nيتني، خاصة < 	ال�N( %سو�يا (ªو ٩٠٪). كما بلغ حجم 	ال�Nحا� < ªو ثالثة >�باo مد	�s 	لوكالة < 

 s�مناطق نشاطها 	 حو	^ 	لضعف، خاصة < 	أل�N( %سو�يا (٩٠٪). %ظلت 	لوكالة >يضا عاجزD على تقليص حجم 	ال�Nحا� >يضا بالرغم من برنامج تطوير 	ملد	
سالف 	لذكر. %قد 	شا�L 	لد�	ساL %	لتقا�ير 	ملعدD من قبل 	لوكالة بوضوj على 	( 	جنا�	L 	لطال1 < 	لصفو3 	ملزN}ة %	ملضاعفة 	àN منها الجنا�	L 	لطال1 

 ."Nلعا	لصف 	 >
� متويل البنية جديدD >يضا 	 	�NياN 	لكثافة %	ال�Nحا� N	خل 	لصفو3 < مد	�s 	لوكالة. %يعلو Nمصا Nاd	 > لصعوبة	لطال1 %	 N	تعد > DNلزيا	معد7  }N< ٢٧ %قد

معد7 عدN 	لطال1 < مد	�s 	لوكالة عنها < 	ملد	�s 	حلكومية < 	لد%7 	ملضيفة، %< 	ملعد7، فا( صفو3 مد	�s 	لوكالة تضم ٤٢,٩ طالب < 	لصف 	لو	حد خال7 
	لعا� 	لد�	سي ٢٠٠٢/٢٠٠١. %يعوN هذ	 	ملعد7 	لعا^ 	 %جوN 	لصفو3 	ملكتظة < قطاo غزD (ªو ٧٥ ٪). فيما يصل معد7 	ملساحة 	ملخصصة للطالب 	لو	حد 
< مد	�s 	لوكالة بني ٠,٨٣ – ١,١٧ متر	 مربعا، (متر مربع %	حد تقريبا لكل طالب) %هو >قل من 	ملساحة 	ملخصصة للطالب %فق مقاييس منظمة 	ليونيسكو %	ل9 

تصل 	 ١,٤٠ – ١,٥٠ متر مربع. 
 ،Dمستأجر s�٢٨  لقد >�غمت 	لتقليصاL < حجم 	لتمويل بغية بنا� 	بنية جديدD ملد	�s 	لوكالة على 	ستئجا� 	بنية غ
 مرvة. %تعت© ªو ١٣ ٪ من مد	�s 	لوكالة مد	

� 	لتمويل Nمن مصا N٤٦ ٪. %بني عا� ١٩٩٣ %عا� ٢٠٠٢، فا( عد %تشكل لبنا( 	ملنطقة 	القل حظا، 	[ 	( نسبة 	ملد	�s 	ملستأجرD من �مل مد	�s 	لوكالة تصل 	
 .٧٨ كانت قد �حت للوكالة < تقليص عدN 	ملد	�s 	ملستأجرD من ٩٤ 	

٢٩ منذ عا�  ١٩٩٧، >ضحت 	لوكالة عاجزD عن تز%يد 	لتأهيل %	لتوجيه 	لد�	سي ما بعد 	ملرحلة 	لثانوية %	لتد�يس فوu 	لثانو" نظر	 للعجز < معدالL 	لتمويل، %مع 

 	لطال1 	ملتفوقني من >جل مو	صلة %	كما7 تعليمهم.	 Lنيا	مليز	صيص Ï > Lستمر	لوكالة 	لك فا( ]
٣٠  بفعل تقليصاL 	لوكالة لنفقاִדا 	لصحية على 	لفرN، فقد >صبحت 	ألخ
D متخلفة عن معد7 حجم 	لنفقاL 	لصحية للفرN من قبل 	حلكوماL < مناطق نشا� 

	لوكالة. 
 مضاعفة >عد	N 	ملرضى لعدN 	ملوظفني < قطاo 	لصحة، %>على بنحو 	 }N< لطبيعي	لالجئني 	ملالئمة %حجم منو 	ملحافظة %	ملت©عني < 	 Lلنقص < مسا¶ا	( 	٣١   

“٢٠” مرD عنها < عياN	L 	لد%7 	لعربية 	ملضيفة.  %قد ظلت معدالL 	لطاقم 	لطË ملجمل 	لسكا( منخفضة، مع معد7 ٠,٨ طبيب % ٢,٢ ممرضة لكل ١٠٠٠٠ 
الجئ (>عو	� ٢٠٠٠-٢٠٠١)، مقا�نة مع ١٣,٨ طبيب % ١٩,٧ ممرضة لكل ١٠٠٠٠ شخص < سو�يا، % ١٦,٦ طبيب % ٣٠ ممرضة لكل ١٠٠٠٠ شخص < 
	أل�N(.  %كانت 	لوكالة عاجزD >يضا عن تقليص معد7 	لزيا�	L 	ملرتفعة لعياN	ִדا، ففي 	ملعد7، يستقبل 	لطبيب < عياN	L 	لوكالة >كثر من ١٠٦ حالة يوميا (تشرين 

 .(٢٠٠١ 7%<
�	سة مشر%o من >جل مد شبكة 	مليا� 	لصاحلة للشر1 	 	ملخيماh% Lنشا� شبكة �ا�" < سو�يا. %قد متت 	ملشا�يع N لبيئية، فقد >كملت	لصحة 	٣٢   ¹صو£ 

	لرئيسية باملساعدD 	لّذ	تية مثل 	ملمر	L 	ملبلطة، %	ل9 سا¶ت 	لوكالة باملو	N فيما �ّ%N 	لالجئو( 	لعمل باأليد" 	لعاملة. 

��u >خر{.  �Nخل، %ال متلك >" مصاN ين صحيا >% عمريا على كسب�Nقا 	�٣٣  حاالL 	لعسر 	لشديد هي 	لعائالL 	ل9 ال متلك [كو

٣٤   لقد 	ستمرL 	لوكالة بتقدمي 	ملساعد	L 	لغذ	ئية لكل 	لالجئني 	ملسجلني < كل مناطق نشاطها ح� >%	ئل 	لثمانيناL، %بعد 	الجتياj 	السر	ئيلي للبنا( < 	لعا� 

 L	ملساعد	النسانية < لبنا( فا( 	ال�مة 	لالجئني. %لكن بانتها� 	فقة 	لبنا( مبو ١٩٨٢ %	ال�مة 	النسانية 	حلاصلة ، فا( 	ملساعد	L 	لغذ	ئية %جهت من كل 	ملناطق 	
 .jالجتيا	لسابق ما قبل 	ضعها % 	لغذ	ئية = تعد 	

٣٥ بني 	عو	� ١٩٩٧ %  ٢٠٠٠ ، 	ضطرL 	لوكالة على تعليق �صصاL 	ملساعدD 	لّنقدية 	النتقائية. %قد 	عيد بر�ة 	ملخصصاL 	حلالية حتت 	طا� 	ل©نامج 	لعا� للوكالة 

 ªو عائلة من بني ثال� عائالL معرفة “حاالL عسر شديد”.	 L	ملساعد	ليو� 	لوكالة تقد� 	٢٠٠٠. على >ية حا7، فا(  kلثا	كانو(  >
٣٦ تعد 	ملو	�N 	لكفيلة بترميم بيوL 	لالجئني 	لفلسطينيني شبه معد%مة عموما. %تعر3 حو	^ ١٤,٠٠٠ عائلة فلسطينية الجئة “كحاالL عسر شديد” تشمل ªو 

٥٤,٠٠٠ شخص، ال يز	لو( يعيشو( < >ماكن 	سكانية ال تلË 	حلد 	الàN %شر%� 	العما� 	لصحي %	آلمن، من حيث 	ملساحة %	لنظافة %	لتهوئة %	لقوD 	لبنائية %	ستيعا1 
 .� 	( ميز	نية ترميم مثل هذ� 	لبيوL يصل 	 ªو ١٢ مليو( N%ال	 L	لتقدير	 
	لبيت حلجم 	لعائلة. %تش

٣٧ تستخد� %كالة 	لغو� 	لد%لية ٢٦٨ عامل 	جتماعي Hذ	 	ملجا7 مع معد7 ٢١٦ ملف سنويا للعامل 	لو	حد (حزير	( ٢٠٠٢) مع قد�D لتحسينه 	 ªو ٢٥٠ 

سنويا. 
 Lنشاطا% Lل9 تدعم < �ملها فعاليا	ية، %�٣٨  نفقاL 	لعملياL %تبلغ ªو ٦ ٪ من �مل ميز	نية 	لوكالة %تشمل 	لسفرياL، 	لتز%يد، 	خلدما L	Hندسية %	ملعما

�ية، %	ل9 تدعم كذلك بر	مج 	لوكالة، %تعمل 	لعديد من 	Nال	 Lخلدما	% D�	Nال	لوكالة تشمل 	نية 	و ٨ ٪ من �مل ميزª ل9 تشكل	لعامة %	 Lخلدما	لوكالة. 	مج 	بر%
	الNخا�	L 	لكب
D متصلة مع 	ل©	مج خال7 ميز	نية 	لسنتني. 
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مقدمـة الفصـل

تشمل الحلول الدائمة والشاملة لقضا�ا اللجوء في العالم ومنها قض�ة الالجئ�ن الفلسط�ن��ن حق العودة الطوع�ة 
الى البلد األصل، باإلضافة إلى خ�ار االندماج الطوعي في الدولة المض�فة أو التوطن في بلد ثالث. ومن ب�ن 
هذه الحلول المطروحة، تظل العودة الطوع�ة هي الوح�دة المعترف بها كحق فردي في مواث�ق القانون الدولي 
المختلفة. وتخضع هذه الحلول جمعاء إلى رغبة الالجئ�ن أنفسهم وخ�اراتهم. باالضافة إلى الخ�ار الذي �حدده 
الالجئون من ب�ن هذه الحلول فان لالجئ�ن حقوق اضاف�ة تتمثل بالتعو�ض عن األضرار والخسائر وإستعادة 

الممتلكات واالقامة والسكن في البلد األصل. 

د�ارهم  الذ�ن هجروا من  الفلسط�ن��ن  الدائم والشامل لالجئ�ن  الحل  المتحدة ص�غة  وقد صاغت ه�ئة األمم 
في العام ١٩٤٨، و�قضي قرار الجمع�ة العامة لألمم المتحدة رقم ١٩٤ (III) الصادر في الحادي عشر من 
كانون أول من عام ١٩٤٨، �قضي بوجوب السماح بعودة الالجئ�ن (بما �شمل المهجر�ن الفلسط�ن��ن الذ�ن 
بقوا تحت س�ادة دولة اسرائ�ل) الى د�ارهم وقراهم الموجودة في المناطق الخاضعة إلسرائ�ل، باالضافة الى 
تأك�ده (القرار) على حق استعادة الممتلكات واالقامة والسكن لالجئ�ن وحق التعو�ض عن األضرار الماد�ة 
والنفس�ة التي لحقت بهم، أما الالجئون الذ�ن �ختارون عدم العودة الى د�ارهم، فلهم الحق في إعادة تأه�لهم 
وتوط�نهم في البلد المض�ف او في بلد ثالث مع ضمان حقهم في التعو�ض. باإلضافة الى ص�غة الحل الدائم 
والشامل لالجئ�ن والمهجر�ن الفلسط�ن��ن عام ١٩٤٨، فقد صاغت األمم المتحدة حال مماثال بالنسبة لالجئ�ن 
الفلسط�ن��ن الذ�ن هجروا في العام ١٩٦٧ من المناطق الفلسط�ن�ة المحتلة عام ١٩٦٧ وفقا لقرار مجلس األمن 
رقم ٢٣٧ الصادر في ١٤ تموز ١٩٦٧. كما صاغت األمم المتحدة ص�غة مماثلة أ�ضا تسمح بموجبها بعودة 

الفلسط�ن��ن في حالة “شبه لجوء” والذ�ن تعرضوا للطرد واإلبعاد والغاء المواطنة واإلقامة. 

وبعد أكثر من خمس�ن عاما على مضي إقتالع الفلسط�ن��ن األول والرئ�س، ال �زال الالجئون والمهجرون 
الفلسط�ن�ون �نتظرون عودتهم الى د�ارهم وفق ما تنص عل�ه مواث�ق القانون الدولي ومنها قرارات االمم 
المتحدة. وكانت جملة من العوامل قد حالت دون عودة الالجئ�ن والمهجر�ن أبرزها رفض اسرائ�ل القاطع 
بالسماح لهم بالعودة بسبب انتماءهم القومي، االثني، والد�ني؛ إضافة  الى الفجوة الواضحة في قدرة المجتمع 
الدولي على تطب�ق وفرض الحل الدائم والشامل لالجئ�ن الفلسط�ن��ن وإلزام اسرائ�ل باإلعتراف بقرارات 
األمم المتحدة ومواث�ق القانون الدولي وعجز المجتمع الدولي على تقد�م الحما�ة الدول�ة لالجئ�ن في مرحلة ما 

قبل التوصل للحل الدائم والشامل. 

�بحث هذا الفصل في الحلول الدائمة والشاملة لالجئ�ن والمهجر�ن الفلسط�ن��ن، بما تشملها من حقوق وآل�ات، 
حملة  والشتات،  الداخل  في  الفلسط�ن��ن  والمهجر�ن  الالجئ�ن  تجاه  المتّبعة  اسرائ�ل  س�اسة  الى  باإلضافة 
الالجئ�ن انفسهم من أجل تطب�ق الحل الدائم والشامل، وأخ�را، تق��م للمفاوضات الس�اس�ة ف�ما �تعلق بالحل 

الدائم والشامل لالجئ�ن الفلسط�ن��ن.

الفصـل الخامس:

خعآلخְُّקـٍخل�خهجلطـخؤجلٍؤָדسخْ
صـل

خل�
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ٍخلٌصŠُُّـ ؤֻדصֵדقـ ٍخؤنبخألالְקـ خؤجلخִקآلְקـ خعالَّألـ
خؤÐال�İָדָَדقــ

تأكيدها   Dملتحد	 	ألمم   LNعا< 	ملاضية،  	خلمسة   Nلعقو	  �مد	 على 
 DNلعو	لفلسطينيني سنويا %تشمل حقهم < 	لالجئني 	 uعلى حقو
 Nيا�هم 	ألصلية، %حقهم < hستعاDN 	مللكية %	القامة %	لسكن 	
%خال7   .(Dملتحد	 	ألمم   L	�قر	 حو7   ٢ �قم  	مللحق   	 (>نظر 
	لفترD 	لو	�DN هذ�، فقد >%لت صيغة 	حلل 	لشامل %	لد	ئم لالجئني 
 eNمبا 	 Dملسند	% ،Dملتحد	ألمم 	 L	�	لفلسطينيني 	لو	�DN < قر	
	لقانو( 	لد%^ %مما�سته، 	%لت ثقال خاصا لقيمتها باعتبا�ها صيغة 
معيا�ية لقضية 	لالجئني 	لفلسطينيني 	ليو�.١ باالضافة 	 [لك، فقد 
¨ل عدN من hتفاقاL 	لسال� 	ملوقعة < سنو	L 	لتسعيناL ¹صو£ 
صر	عاL حوL موجاL من 	لتهج
 %	للجو� على hعتر	3 %	ضح 
¯ق عوDN 	لالجئني 	 Nيا�هم 	ألصلية، %تشمل هذ� hتفاN u	يتو( 
�	مبولييت لعا�  uتفاh% ،رسكH	% لبوسنة	للسال� لعا� ١٩٩٥ < 
 Nيا�هم 	 DNلالجئني بالعو	عترفا ¯ق h ١٩٩٩ < كوسوفو، حيث
 uحلقو	 �	ألصلية %حقهم بإستعاDN 	مللكية %	لسكن، كما مت تبU هذ
من قبل عدN كب
 من قر	�	L �لس 	المن، %	جلمعية 	لعامة %جلنة 

حقوu 	النسا(٢. 

 :١٩٤٨ Mلعـا� V %لالجئـو% �ملهج�ر��
لعا�  	لفلسطينيني  لالجئني  %	لد	ئم  	لشامل  	حلل  صيغة   ��تند
 ١١  Dلفقر	  �hطا  > 	لد	خل،   > 	ملهجرين  [لك   > مبا   ،١٩٤٨
 ١١ > �Nلصا	 �قم ١٩٤   Dملتحد	 لالمم  	لعامة  	جلمعية   �قر	 من 
ثال�  على   Dلفقر	  �هذ %تنص   ١٩٤٨,٣ 	لعا�  من   7%< كانو( 
 	لديا�، حق hستعاDN 	مللكية 	 DNلعو	منفصلة، %هي حق  uحقو
%	القامة %	لسكن، %حق 	لتعويض. %nضع 	حللني 	ملمكنني (يتمثل 
 kلثا	لتعويض، %	لسكن %	مللكية %	 uحقو DNستعاh% ،DNأل%7 بالعو	
	لالجئني   �خليا nضعا(  %	لتعويض)   uحلقو	  DNستعاh% بالتوطني 

	لفلسطينيني %حدهم.

%قد تالئمت صيغة 	حلل 	لد	ئم %	لشامل لالجئني 	لفلسطينيني 	ل9 
�Nִדا 	ألمم 	ملتحدD ضمن قر	� 	جلمعية 	لعامة �قم ١٩٤ %	لصيغة %<
	لد%لية،  	لالجئني  قو	نني  %خاصة  	لد%^  	لقانو(  ملو	ثيق   Dملسند	
%تشمل 	لعوDN 	لطوعية 	 	لبلد 	ألصل، %	لتوطني < 	لبلد 	ملضيف، 
	% 	لتوطني < بلد ثالث، باالضافة على 	لتأكيد على حق 	لالجئني 
 �< hستعاDN حقوu 	مللكية %	القامة %	لسكن %	لتعويض عن 	ألضر	
	لالجئني  قو	نني  مبوجب  	لطوعية   DNلعو	 %تعت©  %	ملعنوية.  	ملاNية 
	لالجئني   �خيا %يد7  كما  	للجو�،  لقضايا   sألسا	 	حلل  	لد%لية 
%N	ئم  شامل  حل   Nاdh ªو  عملي  توجه  “على  	لطوعية  مبد>   %<

حقيقي”.٤ 

لالجئني  %	لشاملة  	لد	ئمة  	حللو7  	لفصل  من  	جلز�  هذ	   jيشر%
	لفلسطينيني لعا� ١٩٤٨ كما هي مبّينة < قر	� 	جلمعية 	لعامة لالمم 

�قم ١٩٤* Dملتحد	

�حلل �لشامل ��لد�ئم �ألساسي لالجئني �لفلسطينيني 
 ،١١  Dلفقر	  ،١٩٤ �قم   Dملتحد	 لألمم  	لعامة  	جلمعية   �قر	  N�يو
 D�على ضر%  (١)  ١١ Dلفقر	 تنص   ]h للحلو7،  	Hرمي  	لتسلسل 
dhاN 	حللو7 	أل%لية %	ألساسية لالجئني 	لفلسطينيني %تطبيق عدN من 
 �	حلقوu 	جلوهرية لالجئني، 	( 	جلمعية 	لعامة لالمم 	ملتحدD “تقر
%جو1 	لسماj بالعوDN، < >قر1 %قت ممكن، لالجئني 	لر	غبني 
Nفع  %%جو1  مع ج
	�م،  بسال�  %	لعيش  Nيا�هم   	  DNلعو	  >
تعويضاL عن 	ملمتلكاL..” %بكلماL >خر{، فا( 	حلل 	ألساسي 
	ألصلية،  Nيا�هم   	 عوNִדم  ¯ق  يقضي  	لفلسطينيني  لالجئني 
 �%hستعاDN حقوu 	مللكية %	القامة %	لسكن، %	لتعويض عن 	ألضر	
%	خلسائر < 	ملمتلكاL. %من 	جلدير بالذكر >( قر	� 	جلمعية 	لعامة 

�قم ١٩٤ = يقضي ¹يا� توطني 	لالجئني 	لفلسطينيني. 

>ما بالنسبة للحلو7 	ألخر{ 	ملتمثلة باإلندما� < 	لد%لة 	ملضيفة >% 
 �	لتوّطن < بلد ثالث، فقد %�N [كرها < 	لفقرD ١١ (٢) من 	لقر	
 UNCCP للتوفيق حو7 فلسطني Dملتحد	ألمم 	مبا يتعلق بنشا� جلنة 
%	ل9 فوضت >ساسا من >جل تسهيل تطبيق 	حللو7 	لشاملة %	لد	ئمة 
%	لسكن،  %	القامة  	مللكية   uحقو  DNستعاh% 	لفلسطينيني  لالجئني 
	لفلسطينيني كو(  	لعوDN لالجئني  تتعا�· هذ� 	حللو7 %حق  %ال 
	حللوw 7يعا Ïضع خليا� 	لالجئ 	لفلسطيU نفسه، %مبعX Íخر فإ( 
 	 DNلعو	بني [لك >%  "Nلفر	 ��تسهيل 	لتوطني لالجئ هو خيا

	لبلد 	ألصل. 

 إطار رقم ٦,١: قرار الجمع�ة العامة لألمم المتحدة رقم 
١٩٤، الفقرة ١١

"تقر� %جو1 	لسماj بالعوDN، < >قر1 %قت ممكن، لالجئني 
ج
	�م،  مع  بسال�  %	لعيش  Nيا�هم   	  DNلعو	  > 	لر	غبني 
عد�   )%�يقر 	لذين   Lممتلكا عن   Lتعويضا Nفع  %%جو1 
 Nيا�هم %عن كل مفقوN >% مصا1 بضر�، عندما 	 DNلعو	
%	إلنصا3،  	لد%^  	لقانو(   eNملبا  èفق% 	لو	جب،  من  يكو( 
 %< Lحلكوما	من قبل  �>( يعو· عن [لك 	لفقد	( >% 	لضر

	لسلطاL 	ملسؤ%لة" 
	لتوطني   DNعاh%  DNلعو	 تسهيل  على  	لتوفيق  جلنة  %نأمر  "كما 
 h باإلضافة 	لتأهيل 	الجتماعي %	القتصاN" لالجئني   DNعاh%

 "…Lلتعويضا	فع N
* 	ملو	N 	لو	�DN < هذ	 	جلز� مقتبسة من %ثائق �تا�D من 	ألمم 	ملتحدD %	ملعنونة < �اية 

	لفصل. 
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

 :� 	لديا	 DNلعو	حق 
�قم ١٩٤ ¯ق 	لالجئني  Dملتحد	لعامة لألمم 	جلمعية 	 �يعتر3 قر	
ما  %حسب  	ألصلية.  %Nيا�هم   بيوִדم   	  DNبالعو 	لفلسطينيني 
 jلسما	جو1 % �تنص عليه 	لفقرD ١١ (١) من قر	� ١٩٤: “تقر
 	  DNلعو	  > 	لر	غبني  لالجئني  ممكن  %قت  >قر1   >  ،DNبالعو
Nيا�هم/بيوִדم…” %هو ما ينسجم %مو	ثيق 	لقانو( 	لد%^.٥ %ال 
	لتجريد من 	جلنسية   >( عملية 	 uلسيا	 بد من 	إلشا�D < هذ	 

%	لتهج
 ¶ا ¥رمتا( بشكل مطلق مبوجب 	لقانو( 	لد%^.  

	ل9  توصياته  ضمن  فلسطني   >  Dملتحد	 	ألمم  %سيط  >ّكد  %قد 
شّكلت 	ملحو� 	ألساs < صياغة قر	� ١٩٤، على %جو1 تثبيت 
 	لديا� (>كثر من �رN 	إلعتر	3 به) من قبل 	ألمم 	 DNلعو	حق 
 Dملتحد	المم 	ملقدمة من %سيط 	 Lلتوصيا	ير %�	ملتحدD. %تد7 	لتقا
 < فلسطني 	 ضر%�D تثبيت حق عوDN 	لالجئني 	لفلسطينيني 	

للفلسطينيني. %ينسجم حق  	لقسر"   
للتهج بيوִדم كعال� فاعل 
	لذ"   Dملتحد	 	ألمم   >  Dملتحد	  Lلواليا	 ممثل   Lتوصيا%  DNلعو	
>عر1 عن تأييد� ملسوDN 	لقر	� 	ملصاغة من قبل بريطانيا 	لعظمى. 
 ،١١  Dلفقر	  ،١٩٤  �قر	 فإ(  	ألمريكي،  	ملمثل   Lاvتصر %%فق 
	لكفيلة   Lآلليا	  N%يز% عا�  بشكل  ֲדا  	ملعتر3   eNملبا	 “يعنو( 

 .”..eNملبا	 �بتطبيق هذ

	ألصلية   Lلبيو	%  �	لديا  	  DNلعو	 >¶ية  على  >يضا   �	لقر	 %يرّكز 
 Dملتحد	 لالمم  	لعامة  	جلمعية  عنت   ]	  ،(to their homes)
بوضوj 	ملعÍ 	لدقيق للعوDN لالجئني 	 “بيته [بيتها] 	% مسكنه 
[مسكنها] %ليس 	 %طنه [%طنها]”، %قد �فضت 	جلمعية 	لعامة 
	ل9  	ملناطق   	لالجئني “	  DNلتعميم عو مسوDN تعديلني منفصلني 

>تى 	لالجئو( منها”. 

اطار رقم ٦,٢: حـق العـودة في القـانون الدولـي

 عدN من �كائز 	لقانو( 	لد%^ %منها قانو( 	جلنسية كما هو مطّبق < تعاقب 	لد%7؛ قانو( حقوu 	إلنسا(؛ %قانو( 	 DNلعو	يرتكز حق 
	لالجئني (كجز� من قانو( حقوu 	إلنسا( %	ملنسجم %	لقانو( 	إلنساk). كما %تؤكد 	لعديد من قر	�	L 	ألمم 	ملتحدD حق 	لعوDN ¹صو£ 

قضايا جلو� >خر{ < 	لعا=، باإلضافة 	 تأكيد	L 	لقو	نني %	لتشريعاL 	لوطنية %	إلقليمية. 
%مبوجب قانو( 	جلنسية، كما هو مطّبق < تعاقب 	لد%7، فإ( على 	لد%7 	لو�يثة 	جلديدD %	لناشئة >( تلتز� مبنح جنسيتها 	 كل 	ملو	طنني/ 
 Nيا�هم 	ألصلية، بغض 	لنظر عن 	 DNم بتطبيق حقهم بالعوH jلسما	 ø من% ،DNلسيا	لتحّو7 < 	عملية   Lجتا�h 9ل	ملنطقة 	لسكا( < 	
مكا( تو	جدهم >ثنا� 	لفترD 	لزمنية 	ملحدDN لعملية 	لتو	��. %مبوجب قانو( 	جلنسية فإ( على 	لد%7 >( ال جتّرN 	ملو	طنني من جنسيتهم < 

¥ا%لة إلقصائهم 	 	خلا��. كما %تطلب 	لد%7 بشكل خا£ باإلعتر	3 ¦نسية هؤال� من جديد. 
سبب  عن  	لنظر  بغض  %	لنا�حني،  	ملهجرين  	ألشخا£  كل  على  	ملطّبق   ،DNبالعو عاما  حقا  هنالك  فإ(   ،kإلنسا	 	لقانو(  %مبوجب 
 > àN< حلر£ على تدخل	لطبيعي %	هم Nصلة %جو	ملحتّلني مبو	ملحتلة >( تسمح للسكا( 	 Dلقو	على % .o	لصر	 Dهم خال7 فتر
نز%حهم/ִדج
 >ماكن سكنهم 	ألصلية فو� توقف >عما7 	لقتاv% .7ّر� 	 DN% بالعو	ملحتّلني] بالبقا� 	ملحليني [	للسكا(  jلسما	، 	شؤ%�م. %يشمل هذ

	لقانو( 	إلنساk صر	حة عملياL 	لطرN 	لقسر" خاصة تلك 	ل9 حتد� بشكل wاعي. 
حق 	لعوDN هو >يضا معيا� عر< < قانو( حقوu 	إلنسا( 	لد%^، %له ثقله 	خلا£ < قطاo %	سع من 	ملعاهد	L 	لد%لية، مبا تشمل 	إلعال( 
	لعاملي حلقوu 	إلنسا(، %	ملعاهدD 	لد%لية للحقوu 	لسياسية %	ملدنية، كذلك 	ألمر بالنسبة ملعاهد	L حقوu 	إلنسا( 	إلقليمية. %vّر� قانو( 

حقوu 	إلنسا( 	لد%^ >يضا 	لطرN 	لقسر".   
%>خ
	، فإ( حق 	لعوDN متو	جد كماDN خاصة < قانو( حقوu 	إلنسا( 	لد%^ 	ملعر%3 بقانو( 	لالجئني. %يعت© مبد> حق 	لالجئني 	ملطلق < 
 >ماكنهم 	ألصلية (%تشمل بيوִדم) مركزيا لتطبيق 	حللو7 	لشاملة %	لد	ئمة لالجئني. %مبوجب hستنتاجاL 	للجنة 	لتنفيذية ملفوضية 	 DNلعو	
	ألمم 	ملتحدD 	لعليا لشؤ%( 	لالجئني �قم ٤٠ على سبيل 	ملثا7، فـ "h( 	حلق 	ألساs لألشخا£ بالعوDN طوعا 	 بلدهم 	ألصل هو مؤكد 

من جديد، كما >( 	لتعا%( 	لد%^ مطلو1 ֲדد3 حتقيق هذ	 	حلل %تطوير� >يضا".  
 Uلفلسطي	ملركز 	بديل/  ."Nلفر	 DNلعو	لفلسطينيو( لعا� ١٩٤٨ %حق 	لالجئو( 	نظر، جيل بولينغ، < ،kلقانو	لتحليل 	جل مزيد من 	من 

� حقوu 	ملو	طنة %	لالجئني (٢٠٠١).Nملصا
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حق 	ستعاDN 	مللكية %	القامة %	لسكن
�قم ١٩٤ >يضا حق 	لالجئني  Dملتحد	لعامة لالمم 	جلمعية 	 �يثبت قر	
 eNملبا	 	لفلسطينيني بإستعاDN ممتلكاִדم %	قامتهم %سكنهم، %تنص 
	ملؤكدD < 	لفقرD ١١، %جز� من 	لفقرD ١ >( “ .. يسمح لالجئني 
كا(  كما  ممتلكاִדم   DNستعاh% بيوִדم   	  DNبالعو 	لفلسطينيني.. 
< 	لسابق”. %حتو" hستعاDN 	مللكية لالجئني 	لفلسطينيني %فق ما 
 Lحتجزh %< ،خطأ L�Nل9 صو	١٩٤ ممتلكاִדم  �ينص عليه 	لقر	
>% جرLN من 	مللكية من قبل 	حلكومة %	لقو	L 	إلسر	ئيلية، %هو ما 

تؤكد� مو	ثيق 	لقانو( 	لد%^.  

 �%من 	ملمكن >يضا قر	�D حق hستعاDN 	مللكية 	لو	�DN %	ملثّبتة < قر	
	ألمم  %سيط  قّدمها  	ل9   Lلتوصيا	% 	لتقا�ير  ضو�  على   ،١٩٤
	لد%^، < حزير	( ١٩٤٨.  	ملتحدD < فلسطني 	 �لس 	ألمن 
 jلسما	  D�ضر% 	ملثا7،  سبيل  على  	لوسيط،   Lكتابا ¨لت  فقد 
 DNعاh%  ،Nقيو >ية  بد%(  Nيا�هم   	  DNبالعو فلسطني   > للسكا( 

 kلقانو	لعال� 	عطا� h ممتلكاִדم.٦ لقد هدفت توصياL 	لوسيط 	
	ملناسب لإلختر	قاL 	لشاملة < حقوu 	القامة %	مللكية 	لفلسطينية. 
	لتقا�ير  	لعديد من  تقا�ير�: “هنالك  >حد  	لوسيط <  %قد كتب 
 حصو7 عملية سلب %	سعة 	 
� موثوقة 	ل9 تشNمن مصا DN�	لو	
	لنطاu، باإلضافة 	 hقتر	حاL ֲדد� 	لقر{ بد%( ضر%�D %	ضحة، 
 مباeN 	لعد7 	ألساسية h[	 = يسمح Hؤال� 	 Dسا�h )سيكو 	هذ )h

 بيوִדم…”. 	 DNلضحايا بالعو	

	جلمعية  مضمو(  >يضا  بيوִדم”   	“  DN�	لو	 	لصيغة   Lحو لقد 
على  	لصريح  %	لتأكيد  Nيا�هم   	  DNبالعو  Dملتحد	 لالمم  	لعامة 
حقهم بإستعاDN 	مللكية %	لسكن، %	[	 = تكن 	جلمعية 	لعامة تريد 
>قل %ضوحا  نصا  تنص   )< 	ملمكن  من  فكا(  	حلق  هذ	  مثل  مثال 
 	 DNلعو	حق  كـ “	ملناطق 	ل9 >تى 	لالجئو( منها”، (>نظر 	

>على).

اطار رقم ٦,٣ - حق إستعادة الملك�ة والسكن في القانون الدولي 

تعت© hستعاDN 	حلقوu عالجا قانونيا ¥دN	 %قائما < 	لقانو( 	لد%^ فيما يتعلق بسلب >% 	لتجريد غ
 	لقانوk لالقامة %	مللكية من >صحاֲדا 
	ألصليني. %تعh UستعاDN 	حلقوu >ساسا hعاDN 	مللكية 	خلاصة 	ل9 مت جتريدها من >صحاֲדا 	ألصليني بطريق 	خلطأ %hعاNִדا 	ليهم. %تعتمد 
 uقانو( حقو ،kإلنسا	لقانو( 	ألمم، 	لد%^: قانو( 	لقانو( 	ساسية < < o%بعة فر�مسألة hستعاDN 	حلقوu باعتبا�ها عالجا قانونيا على >
	إلنسا(، %قانو( 	لالجئني. %قد مت 	لتأكيد على hستعاDN حقوu 	القامة %	مللكية ضمن عدN من قر	�	L 	ألمم 	ملتحدD فيما يتعلق بقضايا 

جلو� >خر{، %>يضا < 	لقانو( 	ملحلي. 
�D >% جتريد 	ألشخا£ من 	مللكية 	خلاصة Nو� مصاd خلاصة ملزمة بشكل ال لبس فيه. كما ال	مللكية 	 uألمم، فإ( حقو	مبوجب قانو( %
مبوجب 	لقانو( 	لد%^ للتجريد من 	مللكية، hال 	[	 (١) كا( 	لتجريد من 	مللكية قد مت من >جل >هد	3 شرعية (غ
 ممّيزD >% عنصرية)، 
�D 	% 	لتجريد 	ملقترj 	[	 = تتم من Nملصا	ألصليني باإلحتجا� على 	مللكية 	ألصحا1  jلسما	عملية %قاية مالئمة ( �	ستخدh مت 	[	(٢) 
>جل >هد	3 شرعية)، (٣) 	لتعويض 	لكامل (>% hستبد	7 	مللكية hعتماN	 على قيمة متسا%ية) تقد� للمالكني 	الصليني، كبديل للملكية 	ل9 
ستجرN. %< 	لسياu 	خلا£ ملسألة تعاقب 	لد%7، فإ( تعاليم 	حلقوu 	ملكتسبة غ
 	لو�	ثية تنص على %جو1 	حتر	� 	لد%لة 	لو	�ثة للملكية 

%	حلقوu 	خلاصة باالفر	N < 	ملناطق 	لÏ 9ضع لعملية حتو7 < 	لسياDN < كل 	ألحو	7.  
 Dمللحقة مبعاهد	نظمة “الها"” < )h .�	الحتر	جة عالية من �	لقانو( 	النساk، فإ( 	مللكية %	حلقوu 	خلاصة حتظى كذلك بد %مبوجب 
“الها"” لعا� ١٩٠٧ (IV) %	ل9 تتعلق مبسألة قو	نني %>عر	3 	حلر1 على 	أل�· حتو" ١٦ ماDN على 	ألقل تأمر 	ملتحا�بني من خالHا 
باحتر	� 	حلقوu %	مللكية 	خلاصة. %بشكل متشابه، فإ( معاهدD “جنيف” 	لر	بعة (	ملدنية) %	ل9 تقتبس مسألة }اية 	مللكية 	خلاصة من >نظمة 
“الها"”، حتظر < ماNִדا 	لشه
D ١٤٧، 	ل9 حتدN فيها “	خلر%قاL” %فق 	لقانو( 	إلنساk صر	حة 	Hد� “	لشامل” %	إلستيال� على 

 .kقانو 
	مللكية، باعتبا�ها غ
 م©�D 	ال للضر%�D 	لعسكرية %تتم بشكل غ
 uلعاملي حلقو	إلعال( 	حلق < 	 	جد هذ	حلكومي”. %يتو	لتدخل 	 N	ستبدh من Dخلاصة حر	مللكية 	إلنسا( “حقا < 	 uقانو( حقو N�%يو
	إلنسا( %	ملعاهدD 	لد%لية للحقوu 	إلقتصاNية، 	إلجتماعية %	لثقافية؛ %	ملعاهدD 	لد%لية للحقوu 	ملدنية %	لسياسية؛ %wيع 	ملعاهد	L 	إلقليمية 
	لثال� حلقوu 	إلنسا( (	ألفريقية، %	ألمريكية، %	أل%�%بية)، %تعت© hستعاDN 	حلقوu %هي “شقيقة” حق 	مللكية 	خلاصة عالجا مالئما 
 Lحلكومة >% نتيجة عقوبا	لد%^) من قبل 	لقانو( 	 
>ينما كانت هنالك عملية جتريد من 	مللكية بشكل غ
 قانوk (%فق ما تنص عليه معاي

حكومية ��ية. 
 	Nعتما	ألصلية/بيوִדم 	هم �%>خ
	، يتبÍ قانو( 	لالجئني >يضا hستعاDN 	حلقوu. %	لذ" يشمل حتديد	 مبد> حق 	لعوDN 	ملطلق لالجئني 	 Nيا
على خيا�هم 	لفرN"، %هو ما يعت© مركزيا لتطبيق 	حللو7 	لد	ئمة %	لشاملة 	ملوقعة من قبل 	ملجتمع 	لد%^. %كانت بعض 	ألمثلة 	ملعر%فة 
الستعاDN 	مللكية قد متت < >عقا1 	حلر1 	لعاملية 	لثانية، من قبل كال من N%7 	حللفا� (%تشمل 	لوالياL 	ملتحدD 	ألمريكية، %بريطانيا 

	لعظمى) %كذلك من قبل 	لد%7 	أل%�%بية 	ألخر{ (%تشمل فرنسا، �%مانيا، 	يطاليا، بلغا�يا، تشيكوسلوفاكيا، هولند	 %يوغسالفيا).  
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حق 	لتعويض 
يؤّكد قر	� 	جلمعية 	لعامة �قم ١٩٤ >يضا حق 	لالجئني 	لفلسطينيني 
< 	لتعويض،  %تؤكد 	لفقرD ١١ من 	لقر	� نوعني من 	لتعويض. 
 	 DNلعو	عد�  )%�	أل%7: 	لتعويض لالجئني 	لذين يرغبو( %nتا
Nيا�هم، %	لثاk: 	لتعويض عن 	ألضر	� (	ملعنوية %	ملاNية) 	ل9 حلقت 
بالالجئني %ملكيتهم. %من 	جلدير بالذكر >( حق 	لتعويض هو حق 
 �� Nيا	 DNلعو	 	لالجئني، %ليس فقط ملن nتا� عد�  مطلق لكل 

	ألصلية.  

 DNلعو	عد�  �%يعكس حق 	لتعويض لالجئني 	لفلسطينيني ممن nتا
%	ملعنوية  	ملاNية   �	ألضر	 عن  	لتعويض   	 باالضافة   ،�	لديا  	
 Lلتشريعا	%  eNللمبا كانتها«  %ممتلكاִדم  بالالجئني  حلقت  	ل9 
	ملعتر3 ֲדا < حاالL 	لصر	o يعكس 	ملباeN 	ملعتر3 ֲדا مبوجب 
	لقانو( 	لد%^. %قد حرّمت معاهدD “الها"” < تشرين >%7 من 
	حلر1%   Lحاال  >  
%	ملعاي 	لقو	نني  عاجلت  	ل9   ١٩٠٧ ٧ عا� 
%	لصر	عاL 	ملسلحة على 	أل�· حرّمت “سلب 	مللكية 	خلاصة 	% 
 هد� %تدم
 	مللكية %	لقر{ بد%( ضر%�D عسكرية”.٨ باالضافة 	
[لك، فقد Nعم 	لقانو( 	لد%^ %مما�ساته < هذ� 	لفترD 	لدعا%{ 
	جلماعية  %	لدعا%{   uحلقو	 عن  	لنظر  بصر3  لالجئني  	لفرNية 
 Dملتحد	 لألمم  	لعامة  	جلمعية  ترغب   =% 	لتعويض.٩   > لالجئني 
خال7 عملية صياغة مسوDN 	لقر	� %من خالw 7لة “.. %%جو1 
 Nيا�هم 	 DNلعو	عد�  )%�Nفع تعويضاL عن ممتلكاL 	لذين يقر
 èجب، %فق	لو	عندما يكو( من  ،�%عن كل مفقوN >% مصا1 بضر
	لفقد	(  [لك  عن  يعو·   )< %	إلنصا3،  	لد%^  	لقانو(   eNملبا
>% 	لضر� من قبل 	حلكوماL >% 	لسلطاL 	ملسؤ%لة” = ترغب < 
 DN�حتديد Nعا%{ 	لتعويضاL لفقد	( 	مللكية %تضر�ها كما هي %	
>عال� “بشكل hستبد	N" %مفر%·”. %من 	ملمكن 	( تشمل حرية 
	لدعا%{ 	لتعويض عن 	الضر	� 	لكب
D %	ملعاناD 	لنفسية، كما %تنص 
hحتر	�  بوجو1   sألسا	 	ملبد>  على  >يضا  	لد%^  	لقانو(  مرجعية 
 خيا� 	لالجئني 	لفرN" < تقرير مص
هم < 	لعو) DN>% عدمها( 	
	لديا�، < حالة عد�  توف
 	لقو	نني %	لتشريعاL 	السر	ئيلية }اية 
 �� Nيا	 DNلعو	 �مالئمة لالجئني تضمن حقهم < 	لتعويض ملن nتا

	الصلية.  

	المم  %سيط  �فعها  	ل9   Lلتوصيا	 من  wلة   ١١ Dلفقر	 %تعكس 
 Lلتعويضا	 “Nفع  تثبيت   	  Dملتحد	 	المم  Nعا  %	لذ"   Dملتحد	
عد�   )%�nتا 	لذين  	لفلسطينيني  	لالجئني  ملكية  حلجم  	ملالئمة 
 D�Nعالجا للمصا Lلتعويضا	هم”، باالضافة كينونة � Nيا	 DNلعو	
	لعسكرية   L	�	لقر{ %هدمها بد%( 	لضر%  
	لنطاu %تدم %	سعة 
للحكومة  	لقانونية  	ملسؤ%لية   )h“ 	السر	ئيلية.  	حلكومة  يد  على 
 LمرN 9ل	للمالكني،  �	السر	ئيلية < Nفع 	لتعويضاL عن 	الضر	
	لنظر عن  تتم بصر3   )< 	لوسيط، “dب   jممتلكاִדم عبثا” صر

مطالبة حكومة 	سر	ئيل 	ملؤقتة بتعويضاL من 	لد%7 	لعربية”. 

مبد> خيا� 	لالجئني: 
مبد>  >يضا  �قم ١٩٤  Dملتحد	 لالمم  	لعامة  	جلمعية   �قر	 >ّكد  لقد 
	لعامة  	جلمعية   Lقصد فقد  	لفلسطينيني،  لالجئني   "Nلفر	  �	خليا
لألمم 	ملتحدD من %�	� [لك hعطا� 	لالجئني 	لفلسطينيني فرصة حق 
	إلختيا� بني 	خليا�	L 	لثالثة 	ملطر%حة حسب خيا�هم 	حلر، %قد 
>عيد تأكيد حق 	الختيا� 	حلر بني 	حللو7 	لثالثة 	ملطر%حة لالجئني 
	ل9  فلسطني   > %%سطائها   Dملتحد	 	ألمم  %ثائق   > 	لفلسطينيني 
 �>عت©L توصياִדم من �كائز 	لقر	� ١٩٤، %قد >صبح مبد> 	خليا
	لطوعي لالجئني منذ 	لعا� ١٩٤٨، مبد> موثق %ممؤسس < قو	نني 

	لالجئني 	لد%لية، %مما�ساته. 

مص
هم  حتديد  	لطوعي <  	لفلسطينيني  	لالجئني   �خيا  N�% %قد 
	ملستقبلي مر	�	 < توصياL %%ثائق %سيط 	ألمم 	ملتحدD < فلسطني. 
%%فق ما كتبه 	لوسيط “dب 	حتر	� 	حلق غ
 	ملشر%� [لالجئني 
 ”)%�“nتا 	لفعل   
%يش 	حلر”  خيا�هم  مبما�سة  	لفلسطينيني] 
لألمم  	لعامة  	جلمعية   �قر	 من   ١١ Dلفقر	  > N�	لو	  (choose)
�قم ١٩٤ 	 hفتر	· 	جلمعية 	لعامة على 	عطا� 	لالجئني  Dملتحد	
	حلر %%جو1   �	خليا مبد>  فرصة  	ستثنا�   )%N% يعاw لفلسطينيني	

تطبيق حق 	لعوDN لالجئني 	لر	غبني بذلك. 

%من >جل تطبيق 	خليا� 	حلر لالجئني 	لفلسطينيني، فقد >قرL 	ألمم 
	ملتحدD بوجو1 تقدمي “كامل 	لشر%� %	لظر%3 	ل9 سيعوN 	ليها 
 "Nلفر	 	لالجئو(” لالجئني >نفسهم، باإلضافة 	 >( 	خليا� 	حلر 
لالجئني = يكن ليتأثر 	% يتوقف من سلو« 	حلكوما] L	L 	لعالقة 

%مما�ساִדا. 

	لعوDN 	آلمنة: 
حق  على   ١٩٤ �قم   Dملتحد	 لألمم  	لعامة  	جلمعية   �قر	 يؤّكد 
 �	لالجئني 	لفلسطينيني < نيل عوX DNمنة 	 Nيا�هم، كما >( 	لقر	
١٩٤ ال ينص فقط على عوDN 	لالجئني 	لر	غبني “بالعيش بسال� 
مع ج
	�م” بل >( 	لقر	� يطالب 	سر	ئيل بتأمني 	لسالمة لالجئني 

	لعائدين %}ايتهم من >ية جهة حتا%7 	ملساs ֲדم.

�قم ١٩٤  Dملتحد	لعامة لالمم 	جلمعية 	 �تطبيق قر	
�قم ١٩٤ جد%ال �منيا  Dملتحد	لعامة لألمم 	جلمعية 	 �لقد حّدN قر	
لتطبيق 	لعوDN لالجئني 	لفلسطينيني، %قد ¨ل 	لنقا° ما قبل صياغة 
	لقر	� %خالله، 	 “>( 	جلمعية [	لعامة لالمم 	ملتحدDٍ] تو	فق على 
%	ملناسبة   Dملستقر	 	لشر%�  تتوفر  عندما   DNبالعو لالجئني   jلسما	
لذلك. %تعت© 	لشر%� مناسبة %مستقرD لعوDN 	لالجئني 	لفلسطينيني 
%مصر  جهة  من  	سر	ئيل  بني  	أل�بعة  	Hدنة   Lتفاقياh توقيع  منذ 
	جلمعية  �فضت  لقد  	خر{”.  جهة  من  %لبنا(   )N�%	أل %سو�يا 
 uتفاh تعب
 “بعد hعال(   Lل9 حو	% �للقر	 تعديل   DNلعامة مسو	
	لسال� بني >طر	3 	لÕ	o < فلسطني، مبا فيها 	لد%7 	لعربية..”. 
%قد صّرj 	ملمثل 	ألمريكي على سبيل 	ملثا7 بأ( بعثته “ ال ميكنها 
	ملو	فقة على >( يكو( hعال( hتفاقاL 	لسال� شرطا لعوDN 	لالجئني 
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	لفلسطينيني %Xمل >( ال توصي 	جلمعية 	لعامة مبثل هذ	 	لشر�. لقد 
مت 	إلعتر	3 بوجو1 %جوN مناÓ مستقر لعوDN 	لالجئني، hال >�م 
يكو(  ال   )	 	لسال�. dب   Lتفاقا	 لالنتظا� العال(  ¯اجة  ليسو 

هؤال� 	لناs 	لتعيسني �هينة ملفا%ضاL 	لتسوية 	لنهائية.” 

�لعاM ١٩٦٧ �ما   V %حوnلنا� �لفلسطينيو%  �لالجئو% 
بعد�

لقد %�LN صيغة 	حلل 	لد	ئم %	لشامل لالجئني 	لفلسطينيني 	لذين 
	ألمن  �لس   �قر	 من   	أل%  Dلفقر	  >  ١٩٦٧ 	لعا�   > هجر%	 
 �� < ١٤ حزير	( ١٩٦٧. %يدعو 	لقر	Nلصا	قم ٢٣٧، �	لد%^ 
 تسهيل 	لعوDN 	لفو�ية لالجئني 	لفلسطينيني %بد%( >ية شر%� 	

لتطبيق هذ	 	حلق. 

اله�ئات  من  عدد  الى  باإلضافة  األمر�ك�ة  المتحدة  الوال�ات 
والقرارات  التقار�ر  تباحثوا  أوروبا،  مجلس  مثل  االوروب�ة 
العودة  حق  واقع�ة”  “عدم  على  تنص  والتي  والتصر�حات 
“غ�ر  باعتباره  د�ارهم  الى  العودة  الفلسط�ن��ن  لالجئ�ن 
عملي” بخالف قضا�ا اللجوء األخرى في العالم. وقد أعادت 
ووفق   ١٩٤ لقرار  تأك�دها  المتحدة  لألمم  العامة  الجمع�ة 
النهج السنوي الذي تتّبعه الجمع�ة العامة منذ عام ١٩٤٨,١٢ 
إضافة الى تأك�د الجمع�ة العامة لألمم المتحدة لحق الالجئ�ن 
الفلسط�ن��ن بإستعادة ملك�تهم وإستعادة الدخل المشتق من هذه 
عددا  اإلجتماعي  اإلقتصادي  المجلس  تبنى  وقد  الملك�ات،١٣ 
إعادة  تم  ح�ث  الفلسط�ن�ات  الالجئات  بشأن  القرارات  من 
التأك�د على حقهن وحق أطفالهن بالعودة الى د�ارهن األصل�ة 
المتحدة  األمم  لجنة  تقر�ر  تضّمن  كما  ملك�تهن.١٤  واستعادة 
الخاصة بالتحق�ق في إنتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي 
الفلسط�ن�ة المحتلة عام ١٩٦٧ المقدم الى لجنة حقوق االنسان 
قواعد  إرساء  على  العمل  “�جب  أنه  على   ٢٠٠١ آذار  في 
دعاو�هم  ومعالجة  الفلسط�ن��ن  لالجئ�ن  الشامل  اإلستقرار 
اإلقتصاد�ة  الحقوق  لجنة  أبدت  وقد  بعدل”.١٥  المشروعة 
أخرى  مرة   ٢٠٠١ العام  من  آب  في  والثقاف�ة  واإلجتماع�ة 
قلقها من “قانون العودة االسرائ�لي الذي �نكر حق الالجئ�ن 

الفلسط�ن��ن بالعودة الى د�ارهم وإستعادة ملك�تهم”.١٦ 

وقد حمل الب�ان الختام"١٧ لمؤتمر المنظمات غ�ر الحكوم�ة 
األجانب  وكــره  العنصري  والتم��ز  العنصر�ة  لمكافحة 
جنوب  في  دربان  في  عقد  الذي  التم��ز  من  أخرى  وأشكال 
أفر�ق�ا في آب من العام ٢٠٠١ تصر�حا واضحا �دعم ف�ه حق 
لألمم  العامة  الجمع�ة  قرار  الفلسط�ن��ن وفقا  العودة لالجئ�ن 
خاصة  المعنّ�ة  الجهات  الب�ان  و�طالب   .١٩٤ رقم  المتحدة 
مجال  في  خاصة  الفلسط�ن��ن  حقوق  بتطب�ق  إسرائ�ل  دولة 
مصادرة األراضي، ممتلكات الغائب�ن، القرى غ�ر المعترف 
لالجئ�ن  والتعو�ض  العودة  حق  تطب�ق  الى  باالضافة  بها، 
الفلسط�ن��ن، وكذلك إبطال جم�ع القوان�ن التي سّنتها حكومة 
تلك  وكذلك  والعرب  ال�هود  المواطن�ن  ب�ن  للتم��ز  اسرائ�ل 
التي تمنع السماح لالجئ�ن الفلسط�ن��ن بتطب�ق حقهم بالعودة 
الى د�ارهم. وقد طالب الب�ان الختامي كذلك المجتمع الدولي 
بالعمل من أجل توف�ر الحما�ة الدول�ة برعا�ة المفّوض�ة العل�ا 
لشؤون الالجئ�ن  (UNHCR) لح�ن �سمح لالجئ�ن بممارسة 
حقهم بالعودة وفق قرار ١٩٤. وكان المبعوث الخاص لألمم 
المتحدة لشؤون السكن قد الحظ في العام ٢٠٠٢ "أن اسرائ�ل 
هي المسؤولة األساس�ة لتطب�ق حق العودة وبدون تأخ�ر… 
كما �جب أن ترد اللجنة [لحقوق االنسان] والمجتمع الدولي 
االنسان،  حقوق  ص�غة  بموجب  عمل�ة  بصورة  ذلك  على 
ومالحظة ان اختراقات حق العودة تزداد بز�ادة عدد مستحقي 
الحقوق وق�مة تعو�ضاتهم المحتملة ودعاوى إستعادة الحقوق 

والملك�ة".١٨ 

الدول�ة  العفو  منظمة  ــدرت  أص  ،٢٠٠٢ العام  بدا�ة  في 
ف�ه  أكدت  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  ب�انا خاصا حول  (أمنستي) 
منها  هجروا  التي  د�ارهم  الى  بالعودة  حقهم  على  جد�د  من 

اطار رقم ٦,٤ - قرار مجلس األمن الدولي رقم ٢٣٧

%	ألمن  %	لرفاهة  	لسالمة  لضما(  	سر	ئيل   > 	حلكومة  يدعو 
	لعملياL 	لعسكرية %تسهيل  	ملناطق 	ل9 حدثت فيها  لسكا( 
عوDN 	لسكا( 	لذين تركو	 	ملناطق منذ نشو1 >عما7 	لعنف؛  

%بعد ªو عقد من 	لزمن، قامت 	ألمم 	ملتحدD بتحض
 خطة ثنائية 
	ملرحلة   Lقّر< %قد  	لفلسطينيني.١٠  	لالجئني  قضية  حلل  	ملر	حل 
 	  ١٩٦٧ لعا�  	لفلسطينيني  	لالجئني   DNبإعا 	خلطة  من   	أل%
	لثانية  للمرحلة   
للتحض  (	أل% 	ملرحلة  (خال7  %	لعمل  Nيا�هم، 
%	ل9 تسمح بعوDN 	لالجئني 	لفلسطينيني لعا� ١٩٤٨ 	  Nيا�هم 
	لو	قعة < hسر	ئيل. %قد ضمت 	خلطة عدN من 	آللياL 	لضر%�ية 
إلعاDN تأهيل 	لالجئني 	لفلسطينيني < Nيا�هم %¨لت نظا� تسجيل 
	لالجئني  %ضعية  لبحث  قانونية  %جلنة   o%للمشر متويل  %نظا� 
	ملستقبلية N	خل 	سر	ئيل، باالضافة 	 عدX Nخر من 	آللياL لتنفيذ 

 .DNلعو	

عا� ١٩٤٨  	لفلسطينيني  لالجئني  	لد	ئم  	حلل   صيغة 	 باالضافة 
 > للفلسطينيني   DNلعو	 حق   Dملتحد	 	ألمم   Lقّر< فقد   ،١٩٦٧  %
حاالL “شبه جلو�” جر	� 	لطرN %	إلبعاN %	لغا� 	ملو	طنة %	إلقامة 
	ل9  Nيا�هم   	  DNبالعو ¯قهم  %غ
ها   Lلبيو	 هد�   	 باالضافة 

هجر%	 منها.١١ 

 ٢٠٠١-٢٠٠٢ Mلعا� V Gلتطو���
المؤتمرات  من  العد�د  أقرت  فقد  المذكورة،  الفترة  خالل 
واله�ئات الدول�ة من جد�د حق الالجئ�ن الفلسط�ن��ن بالعودة 
الى د�ارهم باالضافة الى حقهم باستعادة حقوقهم وممتلكاتهم 
التي  والمعنو�ة  الماد�ة  األضــرار  عن  بالتعو�ض  وحقهم 
تباحثت  فقد  ذلك،  ومع  والتهج�ر.  االقتالع  نت�جة  بهم  لحقت 
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في العام ١٩٤٨، “ ان أي اتفاق سالم [ب�ن منظمة التحر�ر 
أن  “عل�ه  المنظمة  تقول   “ اسرائ�ل]  وحكومة  الفلسط�ن�ة 
آل�ات  ضمن  الفلسط�ني  الشتات  لقض�ة  عادال  حال  �شمل 
تحمي حقوقهم الفرد�ة … الفلسط�ن�ون الذ�ن هجروا أو فروا 
ان  �جب  الغرب�ة، وقطاع غزة  الضفة  اسرائ�ل،  مناطق  من 
على  ان  د�ارهم،  الى  بالعودة  حقهم  بتنف�ذ  الفرصة  �منحوا 
ارتباطا  �ملكون  والذ�ن  ساللتهم  من  والمنحدر�ن  هؤالء 
أوردت  وقد  بالعودة”.١٩  حقهم  �طبقوا  ان  بالمنطقة  اص�ال 
�عودوا  ان  �جب  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  “أن  أ�ضا،  المنظمة 
الى ب�وتهم ود�ارهم األصل�ة [التأك�د مضاف] قدر اإلمكان”. 
في أواخر عام ٢٠٠٠ أصدرت منظمة مراقبة حقوق االنسان 
ب�انا أّكدت ف�ه حق الالجئ�ن الفلسط�ن��ن بالعودة الى د�ارهم 

 .٢٠Dوب�وتهم األصلي

وفي أواسط العام ٢٠٠٢، طرحت منظمتان نرو�ج�تان غ�ر 
حكوم�تان ب�انا واضحا حول الحل المسند على الحقوق بشأن 
الالجئ�ن الفلسط�ن��ن. فقد أصدرت جمع�ة مساعدات الشعب 
النرو�جي   (Norwegian People’s Aid NPA) ب�انا في 
لالجئ�ن  بالسماح  خالله  من  إسرائ�ل  تطالب  حز�ران   ١١
الفلسط�ن��ن في مخ�م جن�ن في االخت�ار ما ب�ن إمتالك ب�وتهم 
المهّدمة وإعادة إعمارها في مخ�مات الجئ�ن أخرى وما ب�ن 
العودة الى د�ارهم األصل�ة.٢١ بل وطالبت جمع�ة مساعدات 
الشعب النرو�جي من الحكومة النرو�ج�ة على إعتبار عودة 
االصل�ة  د�ارهم  الى  جن�ن  مخ�م  من  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن 
باالضافة  والتوف�ق.  التسو�ة  طر�ق  على  ومبادرة  كمقدمة 
 Norwegian النرو�جي لالجئ�ن  المجلس  أّكد  فقد  ذلك،  الى 

الشعب  مساعدات  وجمع�ة   Refugee Council NRC

بوستن”  “أوفن  جر�دة  الى  مشتركة  رسالة  في  النرو�جي 
الى  بالعودة  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  حق  على  ف�هما  �أّكدان 
الى االطار رقم ٦,٦  د�ارهم واعتباره حقا مطلقا.٢٢ (أنظر 
أدناه) وكذلك طالبت الجمع�ة والمجلس والمذكوران الحكومة 
أجل وضع قض�ة  القصوى من  الجهود  بذل  النرو�ج�ة على 
الالجئ�ن الفلسط�ن��ن على جدول األعمال والعمل باتجاه الحل 

الدائم والشامل استنادا الى مواث�ق القانون الدولي. 

العرب�ة  االنسان  حقوق  لحركة  الثالث  المؤتمر  صاغ  لقد 
الحكومات  اهتمام  نال  والذي   ، شباط ٢٠٠١  في  عقد  الذي 
وعدد  المتحدة  األمم  وه�ئة  العرب�ة،  الدول  وجامعة  الغرب�ة 
كب�ر  وعدد  والعرب،  الدول��ن  والخبراء  الباحث�ن  من  كب�ر 
من المنظمات غ�ر الحكوم�ة، صاغ حق الالجئ�ن األساسي 
الربا�٢٣  إعالن  بحث  وقد  بنوده.  ضمن  الد�ار  الى  بالعودة 
على �د عدد من الحكومات الغرب�ة والعرب�ة إمكان�ة التوصل 
على  اعتمادا  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  لقض�ة  بالنسبة  حل  الى 
من  كل  مواقف  �دعمه   ،١٩٤ رقم  العامة  الجمع�ة  قــرار 
منظمة التحر�ر الفلسط�ن�ة والسلطة الوطن�ة الفلسط�ن�ة وعدد 
كب�ر من المنظمات غ�ر الحكوم�ة الفلسط�ن�ة ووكالة الغوث 
حما�ة  بضرورة  المض�فة  الدول  كذلك  طالب  وقد  الدول�ة، 
لالجئ�ن  والثقاف�ة  واالقتصاد�ة  واالجتماع�ة  المدن�ة  الحقوق 
لهم  السماح  لح�ن  المض�فة  الحكومات  قبل  من  الفلسط�ن��ن 
بممارسة حقهم بالعودة. وفي آذار ٢٠٠١، تناولت بعثة مجلس 
الشرق األوسط البرلمان�ة البر�طان�ة في التحق�ق في أوضاع 
أ�لول  في  المنطقة  الى  وصلت  والتي  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن 
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٢٠٠٠ تناولت قض�ة خ�ار الالجئ�ن الفلسط�ن�ي(٢٤ في تقر�ر 
مكون من ٢٠٠ صفحة. وقد كتب ر�تشارد فالك، البروف�سور 
أن  ف�ه  شك  ال  “مما  التقر�ر:  مقدمة  في  الدولي  القانون  في 
القانون الدولي والمبادئ األخالق�ة �قفان الى جانب الالجئ�ن 
�حول  الذي  العائق  أن  ندرك  أن  عل�نا  ولكن  الفلسط�ن��ن. 
الس�اسي  العامل  في  �كمن  المتحدة  األمم  قرارات  تنف�ذ  دون 
المجتمع  قبل  من  الجادة  اإلرادة  وغ�اب  اسرائ�ل  مقاومة   –
لممارسة  الغرب�ة  الل�برال�ة  الد�مقراط�ات  وخاصة  الدولي 
الالجئ�ن  هؤالء  حقوق  لدعم  اسرائ�ل  على  مؤثرة  ضغوط 
كل  في  تطب�قه  �جب  الذي  العودة  حق  وأهمها  الفلسط�ن��ن 
المناطق وأن �شمل كل الالجئ�ن الفلسط�ن��ن بصرف النظر 

عن مواقفهم ووضع�تهم الماد�ة وموقعهم الجغرافي.” 

أصدرت   ،٢٠٠٢ العام  من  وحز�ران  ن�سان  شهري  في 
خاصة  منظمة  وهــي   ،(ICG) الدول�ة  ــة  األزم مجموعة 
للحلول  المقترحات  من  جملة  أصدرت  الجنس�ات،  ومتعددة 
وبالرغم  األوسط.٢٥  الشرق  في  التار�خي  للصراع  الدول�ة 
من حق�قة أن ع�وب اتفاق أوسلو األساس�ة تكمن في ضعف 
االنسان،  حقوق  ومواث�ق  الدولي  القانون  لمعا��ر  مرجع�ته 
ضعف  نفس  حوت  الدول�ة  األزمة  مجموعة  مقترحات  فان 
عمل�ا،  االنطالق  نقطة  تنطلق  اذ  الدولي.  للقانون  المرجع�ة 
الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  للحل مسألة  المقترحات  هذه  في  مثال، 
�هود�ة  غالب�ة  ذات  تبقى  ان  في  اسرائ�ل  مطالبة  من 
توصي  الدول�ة  االزمة  مجموعة  فان  وهكذا،  د�موغراف�ة.  
بالعودة.  وتقترح  الفلسط�ن��ن  على عدم وجود حق لالجئ�ن 
إعادة  �تم  بأن  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  مسألة  في  المجموعة 

�تم ضمها  اسرائ�ل،  داخل  في  توز�عهم في ج�وب جغراف�ة 
هذه  تحو�ل  و�تم  غزة.  وقطاع  الغرب�ة  الضفة  الى  الحقا 
الج�وب الى الضفة الغرب�ة وقطاع غزة بناء على اتفاق ب�ن 
الى  وتحو�لها  اسرائ�ل  وحكومة  الفلسط�ن�ة  التحر�ر  منظمة 
دولة فلسط�ن�ة مستقلة مستقبل�ة. و�ّدعي المقترح أنه طالما لم 
تعد ب�وت الالجئ�ن الفلسط�ن��ن وقراهم قائمة أو أنها مسكونة 
تعد  لم  والسكن  الملك�ة  حقوق  استعادة  فإن  �هود  �د  على 
محتملة بالنسبة لالجئ�ن الفلسط�ن��ن. و�نتهك المقترح الص�غ 
األساس�ة للقانون الدولي ف�ما �تعلق بالحلول الدائمة والشاملة 
لالجئ�ن عامة والالجئ�ن الفلسط�ن��ن خاصة و�تعارض أ�ضا 
كغوات�ماال  األرض  بقاع  من  عدد  في  الحلول  ممارسة  مع 
والبوسنة وكوسوفو، و�تعارض وروح  وموزامب�ق ورواندا 
قضا�ا  بشأن  نفسها  الدول�ة  االزمة  لمجموعة  أخرى  تقار�ر 

لجوء أخرى في العالم. 

الخارج�ة  الس�اسة  إستمرت  الــمــذكــورة،  الفترة   خــالل 
للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة حجر عثرة أمام حقوق الالجئ�ن 
تع�د  التي  القرارات  ضد  التصو�ت  خالل  من  الفلسط�ن��ن 
اوسلو  عمل�ة  بدء  منذ  المعلن  موقفها  مؤكدة  حقوقهم،  تأك�د 
في العام ١٩٩٣,٢٦ وبالرغم من توافر المعلومات والتقار�ر 
حقوق  م�دان  في  الفاعلة  المنظمات  من  عدد  قبل  من  المعّدة 
في  األمر�ك�ة   الخارج�ة  وزارة  استمرت  فقد  االنسان، 
تجاهل حقوق الالجئ�ن والمهجر�ن الفلسط�ن��ن األساس�ة في 
العودة الى قراهم ومدنهم األصل�ة وممتلكاتهم. ونّص تقر�ر 
أن  إسرائ�ل  حول   ٢٠٠١ لعام  األمر�ك�ة  الخارج�ة  وزارة 
القانون االسرائ�لي �وّفر “حر�ة الحركة في داخل الدولة… 

إطار رقم ٦,٥ -  “المجتمع الدولي !ساوم على حقوق الفلسط�ن��ن”

رسالة مشتركة من المجلس النرو!جي لالجئ�ن ومساعدات الشعب النرو!جي، (مقتبسات).
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حقا؟ %من حتد� با�هم؟ بد%( >àN شك ليست 	لنر%يج. 
h( كل 	لالجئني 	لفلسطينيني dب >( مينحو	 	حلق < 	الختيا� فيما 	[	 كانو	 �	غبني بالعوDN، %	[	 كانو	 كذلك، فإنه vب 	لز	� 	سر	ئيل 
�غبو	 بالبقا� < N%7 شتاִדم، فا( على 	ملجتمع 	لد%^ >( يضع ثقله على هذ� 	لد%7 من >جل 	(  )h% .DNم بتطبيق حقهم بالعوH jبالسما

متنح هذ� 	لد%7 	لالجئني حقوu 	النسا( 	ألساسية. 
نشر 	لنص 	لكامل < 	جلريدD 	ليومية 	لنر%dية “>%فنبوسنت” < ١٢ حزير	( ٢٠٠٢. 
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

الالجئ�ن  ان  في مالحظة  فشل  ولكنه  الوطن”،  الى  والعودة 
من  ممنوعون  الفلسط�ن��ن  المهجر�ن  وغالب�ة  الفلسط�ن��ن 
العودة الى ب�وتهم األصل�ة. وقد تجاهل التقر�ر ذكر أن قانون 
الجنس�ة والمواطنة اإلسرائ�ل�ة �حوي مضمونا �حّرم العودة 
الد�ن�ة  ومؤسساتهم  وب�وتهم  الماكنهم  الفلسط�ن��ن  لالجئ�ن 
التقر�ر  تجاهل  فقد  الملك�ة،  بحقوق  �تعلق  وف�ما  األصل�ة.  
 ١٥٠٠٠٠ نحو  مصادرة  أو  بهدم  قامت  اسرائ�ل  أن  ذكر 
ب�ت تعود أصال لالجئ�ن الفلسط�ن��ن، بما �حتو�هم من أثاث 
ومعدات ومالبس ومخزنات ومصادرتها لالستعمال ال�هودي 
الخالص،  و�تعارض التقر�ر مع تقار�ر أعدت لدول أخرى 
غ�ر اسرائ�ل، كالبوسنة والهرسك، كوسوفو، ت�مور الشرق�ة، 
والملك�ة  العودة  حقوق  حول  واسعة  تغط�ة  تشمل  والتي 
الوال�ات  مواقف  مع  كذلك  التقر�ر  و�تعارض  والسكن. 
المطلق  اخرى، ودعمها  لجوء  تجاه قضا�ا  الرسم�ة  المتحدة 

الستعادة حقوق ال�هود في أوروبا.

ومن جهته، لم �ناقش االتحاد االوروبي او �حّدد س�اسة مفّصلة 
الفترة  الفلسط�ن��ن خالل  الدائم والشامل لالجئ�ن  حول الحل 
الواردة. ومع ذلك، فقد أّكد مجلس أوروبا ص�غة الحلول الدائمة 
والشاملة لالجئ�ن الفلسط�ن��ن التي تم تبن�ها في العام ١٩٩٨ 
اذ   ،(١٩٩٨ ن�سان   ٢٣  ،١١٥٦ البرلمان�ة،  الجمع�ة  (قرار 
ناقش المجلس وجهة النظر المعتمدة على حل قض�ة الالجئ�ن 
الفقرة  وتنص  والتعو�ض.  التوط�ن  أساس  على  الفلسط�ن��ن 
 ٢٧ في   ،١٢٩٤ رقم  البرلمان�ة  الجمع�ة  قرار  من  العاشرة 
حز�ران ٢٠٠٢، أن: “ الحل الدائم والشامل �جب أن �طّبق، 
المرونة في توجههم.  المز�د من  الطرف�ن إظهار  وعلى كال 
فلسط�ن  ومهجري  لالجئي  النهائي  الوضع  الى  التوصل  إن 
التكلفة  تمو�ل  المتحدة مع مالحظة عمل�ة  االمم  تحت غطاء 
الوش�كة للتوط�ن والتعو�ض، والتي �جب أن �تم رصدها لهذا 

الغرض.” 

والشامل  الدائم  الحل  بشأن  أوروبا  و�تعارض موقف مجلس 
الدائمة  بالحلول  �تعلق  ف�ما  مواقفه  مع  الفلسط�ن��ن  لالجئ�ن 
البوسنة  والشاملة لقضا�ا لجوء أخرى، كقض�ة الالجئ�ن في 
والهرسك، ح�ث اشترط المجلس عضو�ة البوسنة ف�ه بتطب�ق 
حق العودة وحق السكن بالنسبة لالجئ�ن والمهجر�ن واستعادة 
�تعلق  ف�ما  المجلس  موقف  و�تعارض  كما  الملك�ة.  حقوق 
بموقفه تجاه الالجئ�ن الفلسط�ن��ن مع اهتمامه المتزا�د بحقوق 

االنسان. 

ب�ن  النهائي  الوضع  مفاوضات  من  االخ�رة  الجولة  وخالل 
اسرائ�ل ومنظمة التحر�ر الفلسط�ن�ة، قدمت البعثة الفلسط�ن�ة 
الفلسط�ن��ن،  لالجئ�ن  والشامل  الدائم  للحل  مقترح  ص�غة 
رقم  المتحدة  لالمم  العامة  الجمع�ة  قرار  على  �ستند  والذي 
١٩٤ وكذلك القانون الدولي.٢٧ و�قر المقترح الفلسط�ني بأن 
نقطة اإلنطالق نحو الحل الدائم والشامل لالجئ�ن الفلسط�ن��ن 
وخ�ار  رغبة  في  تكمن  األخرى  اللجوء  قضا�ا  في  هي  كما 
الالجئ�ن الفرد�ة. كما أّكد المقترح على حق كل الالجئ�ن في 
العودة الى ب�وتهم داخل اسرائ�ل، باالضافة الى تأك�ده على 

الطابع الفردي للعودة، والحفاظ على وحدة العائلة، باالضافة 
والقانون  االنسان  الى حقوق  المسندة  اآلمنة  العودة  مبدأ  الى 
بالحقوق االجتماع�ة والمدن�ة. وقد  التمتع  بما �شمل  الدولي  
أّكد المقترح كذلك على مبدأ  إستعادة الملك�ة لالجئ�ن وأسالفهم 
لممتلكات  الماد�ة  األضــرار  عن  التعو�ض  الى  باالضافة 
الالجئ�ن، والتعو�ض عن الدخل المشتق من الممتلكات خالل 
فترة اللجوء، واألضرار المعنو�ة من تجربة اللجوء التي مر 
بها الالجئون والتي �جب أن تمنح على أساس فردي، اال اذا 

كانت الملك�ة مملوكة جماع�ا. 

وف�ما أظهر المقترح االسرائ�لي تقدما نسب�ا مقارنة والمواقف 
ظّل  نفسه  الوقت  وفي  أنه  اال  السابقة،  االسرائ�ل�ة  الرسم�ة 
هذا المقترح متضاربا مع قرار الجمع�ة العامة لالمم المتحدة 
الدائمة  بالحلول  �تعلق  ف�ما  الدولي  والقانون   ١٩٤ رقم 
في  اإلنطالق  نقطة  تمحورت  فقد  لالجئ�ن.٢٨  والشاملة 
الدولة االسرائ�ل�ة "كدولة  المقترح اإلسرائ�لي حول تعر�ف 
الشعب ال�هودي" (المتمثلة بوجود أغلب�ة د�موغراف�ة �هود�ة 
وس�طرة �هود�ة على األرض)، أكثر من رغبات وخ�ارات 
الالجئ�ن الفلسط�ن��ن أنفسهم. لقد إعترف المقترح اإلسرائ�لي 
بمبدأ  �عترف  ال  لكنه  العودة"،  "لحق  الفلسط�ن��ن  "بتوق" 
العودة كما هو وارد في القانون الدولي. و�شمل المقترح كذلك 
الالجئ�ن  عدد  تحد�د  وبضمنها  اإلستبداد�ة  الق�ود  من  عدد 
الذ�ن س�سمح لهم بالعودة باإلضافة الى إعادة توط�نهم بأماكن 
أخرى  أماكن  في  وتوط�نهم  األصل�ة،  أماكنهم  غ�ر  أخرى 
إطار  في  الفلسط�ن�ة  السلطة  الى  تنقل  أن  شأنها  من  محددة 
خطة مبادلة األراضي بغ�ة حصر عودة محدودة قدر اإلمكان 
لقد  الدولة.  في  ال�هود�ة  األغلب�ة  بقاء  وضمان  إسرائ�ل  الى 
إعترف المقترح اإلسرائ�لي بحق كل الجئ بتلقي التعو�ض 
عن التهج�ر والخسائر الماد�ة، ولكنه لم �عترف بحق الالجئ�ن 

بإستعادة الملك�ة.  

برفضها  المذكورة  الفترة  خــالل  إسرائ�ل  إستمرت  وقــد 
الفلسط�ن��ن  والمهجر�ن  لالجئ�ن  الــعــودة  حــق  تطب�ق 
العام  من  األول  كانون  ففي  وحقوقهم.  ممتلكاتهم  وإستعادة 
االسرائ�ل�ة  للحكومة  القضائي  المستشار  عارض   ،٢٠٠٢
بنشر  الغائب�ن  أمالك  بإلزام حارس  إل�اك�م روبنشطا�ن طلبا 
الفلسط�ن��ن.  لالجئ�ن  المنقولة  الملك�ة  حول  المعلومات 
اإلضرار  شأنه  من  هذا  أن  بحجة  عمل�ا  الطلب  رفض  وقد 
�تطلب  الطلب  هذا  أن  كما  الخارج�ة  وعالقاتها  باسرائ�ل 
الكث�ر من الموارد والجهد من أجل تنف�ذه. ومن الجد�ر بالذكر 
أن مؤسسة عدالة- المركز القانوني لحقوق األقل�ة العرب�ة في 
اسرائ�ل قد طلبت منذ عام ١٩٩٨ مثل هذه الطلبات من مكتب 
العام ٢٠٠٢،  من  آذار  وفي  مرة.٢٩  نحو ١٥  العام  المدعي 
إقترحت الحكومة االسرائ�ل�ة على المهجر�ن الفلسط�ن��ن من 
قر�تي إقرث وكفر برعم (الجل�ل) التعو�ض عن ممتلكاتهم في 
قراهم األصل�ة. و�ناضل مهجرو القر�ت�ن منذ أكثر من ٥٠ 
عاما من أجل العودة الى قراهم األصل�ة بموجب قرار خاص 
من محكمة العدل العل�ا االسرائ�ل�ة، وقد رفض ممثلو القر�ت�ن 
هذا االقتراح. وقد صّرح احسان توما، عضو لجنة مهجري 



١٥٧

�لحلـ�ل �ل!�ئمـة ��لشاملـة

مع  مناقشته  التعو�ض ونرفض حتى  نرفض  : “نحن  اقرث 
الحكومة. إن الحل الوح�د لقض�تنا هو ل�س ماد�ا، نحن نر�د 

إعادة المهجر�ن الى أراضي آبائهم.٣٠ 

تعارض  اإلسرائ�ل�ة  الحكومة  ف�ه  تزال  الذي ال  الوقت  وفي 
والمهجر�ن  لالجئ�ن  والملك�ة  الحقوق  إستعادة  دعــاوى 
الفلسط�ن��ن، فقد إستمرت برفع المز�د من الدعاوى القانون�ة 
الستعادة الحقوق للنازح�ن ال�هود من الدول العرب�ة وأوروبا. 
المجلس  قــرر  المثال،  سب�ل  على   ،٢٠٠٢ العام  وخــالل 
إستعادة  توس�ع نطاق دعاوى  المصّغر  الوزاري اإلسرائ�لي 
الملك�ة والحقوق السالفة من العام ١٩٦٩ ف�ما �تعلق بتسج�ل 
الدول  من  الصلة  ذات  القوان�ن  وجمع  والعقارات،  الملك�ة 
وتسج�ل  توث�ق  القرار  هذا  �سّهل  ان  المتوقع  ومن  العرب�ة. 
وإ�ران. وتتضمن هذه  العرب�ة  الدول  ال�هود في كل  دعاوى 
في  اإلعالنات  المختلفة،  بأنواعها  الطلبات  توز�ع  العمل�ة 
وسائل األعالم المختلفة، توث�ق الطلبات عن طر�ق اإلنترنت 
بعدد من اللغات. و�ؤّكد قرار المجلس الوزاري هذا على أن 
العرب�ة  الدول  الذ�ن سكنوا  لل�هود  القانون�ة  الملك�ة والحقوق 

سابقا ال تتأثر بحق�قة كونهم قد تركوا مناطقهم االصل�ة.٣١ 

دؤָדخسـٍخإلنآلְקـؤس�ָٌדالـسİرָדءـضَّئـخؤֻדصֵדقـ
خؤÐال�İָדָَדق

لقد >ّسست 	ألمم 	ملّتحدD نظاما خاصا لتسهيل تطبيق 	حلل 	لشامل 
مبا   ١٩٤٨ 	لعا�   > هجر%	  	لذين  	لفلسطينيني  لالجئني   7Nلعا	%
يشمل 	ملهجرين 	لفلسطينيني < 	لد	خل لعا� ١٩٤٨ ع© تأسيسها 
جلنة 	ألمم 	ملتحدD للتوفيق حو7 فلسطني (UNCCP)، %تعت© 
هذ� 	للجنة 	ليو� غ
 فاعلة على >�· 	لو	قع. كما >( نظاما خاصا 
	لفلسطينيني  	لالجئني  قضية  ملعاجلة   Dملتحد	 	ألمم  %ضعته  كالذ" 
عا� ١٩٤٨ = يؤسس ¹صو£ 	لالجئني 	لفلسطينيني لعا� ١٩٦٧ 
>% 	ملهجرين < 	لد	خل من غ
 مهجر" عا� ١٩٤٨ لتطبيق 	حلل 
	لد%^  	إلعتر	3  	لالجئني  هؤال�  يتلقى   =% %	لد	ئم،  	لشامل 
لقضيتهم كالالجئني 	لفلسطينيني لعا� ١٩٤٨. كما ال توجد 	ليو� 
	لفلسطينيني. %ال  للمهجرين  %	لشامل  	لد	ئم  	حلل  لتطبيق  Xلية  >ية 
 Lكاال% (UNHCR) لالجئني	 	لعليا لشؤ%(  	ملفوضية  متلك 

%جهاL >خر{ تتبع لألمم 	ملتحدD %	ل9 تقو� مبعاجلة wيع قضايا 
	للجو� 	ألخر{ < 	لعا= ال متلك تفويضا %	ضحا بتطبيق 	حلل 	لد	ئم 
%	لشامل لالجئني 	لفلسطينيني عا� ١٩٤٨، %عا� ١٩٦٧ (ملزيد من 
 	 >نظر  	لالجئني  لشؤ%(  	لعليا  	ملفوضية  تفويض  	لتفاصيل حو7 

	لفصل 	لثالث). 

فلسطني  حو*  للتوفيق   Bملتحد� �ألمم  جلنة 
 (UNCCP)

 �قر	 فلسطني %فق  للتوفيق حو7   Dملتحد	 	ألمم  تأسست جلنة  لقد 
�قم ١٩٤ (III) 	ملاDN 	لثانية، %[لك  Dملتحد	لعامة لألمم 	جلمعية 	
	لتوطني   DNعاh% 	لفلسطينيني،  	لالجئني   DNعو تسهيل  >جل  من 
 Lلتعويضا	فع N %	لتأهيل 	الجتماعي %	القتصاH "Nم باالضافة 	
قد  	للجنة  %كانت  ֲדم.  حلقت  	ل9  %	ملعنوية  	ملاNية   �	ألضر	 عن 
	لفرعية  	للجا(  من   Nعد بإنشا�  	لعامة  	جلمعية  قبل  من  فّوضت 
حسب 	حلاجة من >جل تنفيذ تفويضها. %كا( 	عتقاN 	جلمعية 	لعامة 
عند تأسيس 	للجنة >( "كل ما ضر%�" Hؤال� 	لالجئني هو تأكيد 
 D
�حلة 	لعوDN %	ستئنا3 حياִדم 	ملقطوعة، %�مبا مبساعدD مالية صغ
"تسهيل"  >جل  من  	للجنة  فّوضت  فقد  Hذ	  	لد%^".  	ملجتمع  من 
%ليس "ضما(" عوDN 	لالجئني 	لفلسطينيني، 	 Nيا�هم، مبعX Íخر 
	للجنة = متنح "صالحياL تنفيذية >% قوD حتكيم" فيما يتعلق  فإ( 
باملقابل،  	لفلسطينيني.٣٢  لالجئني  %	لد	ئمة  	لشاملة  	حللو7  بتطبيق 
 ١١ Dلتعديل للفقر	 L	Nّمن مسو 	Nلعامة عد	جلمعية 	فضت �فقد 

 "حتديد" >% "توسيع" صالحياL 	للجنة. 	 Lل9 عمد	%

:DNتتعلق بالعو Lنشاطا
فلسطني  حو7  	لتوفيق  جلنة  تأسيس  من   	أل%  L	لّسنو	 خال7 
عملت 	للجنة على تسهيل عوDN 	لالجئني 	لفلسطينيني 	 Nيا�هم، 
فكانت >% خطو	ִדا عملية تسجيل 	لالجئني %wع 	ملعلوماL عن 
	حلياتية  >صوHم %حياִדم < فلسطني %	لشتاL %مهنهم %	لظر3% 
من   Nعد بإجر	�  	للجنة  قامت  %قد  شتاִדم.   > يو	جهو�ا  	ل9 
	إلجتماعاL مع حكوماL 	لد%7 	ملضيفة %حكومة hسر	ئيل لرصد 
%قد  	لفلسطينيني،  	لالجئني  قضية   �جتا %	خلاصة  	لعامة   Lلسياسا	
>فاLN 	لتقا�ير 	أل% للجنة عن 	لنية 	لقاطعة لالجئني 	لفلسطينيني 
 Nيا�هم %�فض كل مشا�يع 	لتوطني، %>( >ية تسوية ال 	 DNبالعو
ميكن >( Ïر� 	 حيز 	لوجوN بد%( عوDN 	لالجئني 	 Nيا�هم. 
فرعية  فنية"  "جلنة  	للجنة  >سست   ١٩٤٩ عا�  من  حزير	(   >%
لبحث خيا�	L 	لالجئني باإلضافة 	 صياغة خطط إلعاDN 	لتوطني 
< فلسطني %حجم 	لتعويضاL 	إلwالية لالجئني %ما 	 [لك. لقد 
%بيت حلم  %	خلليل  �vا <  > Lملخيما	  D�بزيا 	لفنية  	للجنة  قامت 
 ،Dغز oقطا > Lس �يماÌ %}ص %%يفيل %عنجر باالضافة 	
لإلطالo على �غباL %خيا�	L 	لالجئني، %hلتقت عدN	 من 	خل©	� 
	لسابقني  	ملسؤ%لني  من   	Nعد%  ،L%
ب  > 	ألمريكية  	جلامعة   >
< 	إلنتد	1 	ل©يطاk %عدN	 Xخر من 	لشخصيا] L	L 	لعالقة < 

	لشرu 	ال%سط.   
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خالh 7جتماعاִדا مع 	حلكومة 	إلسر	ئيلية، شّدLN جلنة 	لتوفيق على 
	ألصلية،  بيوִדم   	 	لفلسطينيني  	لالجئني   DNبإعا  jلسما	 %جو1 
كمحو� >ساسي حلل 	لصر	o < 	لشرu 	أل%سط. %بصر3 	لنظر 
 	لديا�، فقد 	 DNلعو	لفلسطينيني < 	جلماعي لالجئني 	حلق 	عن 
عملت 	للجنة >يضا على hعاDN قطاعاL %>عد	N ¥ّدDN من 	لالجئني، 
%قد  	لدين.  �جا7 % 	حلر1  نتيجة  	ملشّتتة   Lلعائال	 [لك  بضمن 
>ّسست جلنة 	لتوفيق جلا( فرعية "فنية" >خر{  %	ل9 ¨لت ممثلني 
عرh% 1سر	ئيليني تر>s هذ� 	للجا( >عضا� من جلنة 	لتوفيق نفسها، 
عمدL جلنة 	لتوفيق من خال7 هذ� 	للجا( 	 	لتوّصل 	 hتفاقية 
 N%حد N	خل   Lحلمضيا	 بساتني  hمتلكو	  	لذين  	لالجئني   DNلعو
hسر	ئيل، %[لك من >جل منع حد%� تلف < 	ملحاصيل 	لز�	عية 

%تقليص عدN 	لالجئني 	ملتّلقني للمساعد	L 	إلنسانية. 

لقد جنح عدN قليل من 	لالجئني من قر{ عبسا( %خربة 	خزo من 
	لعوDN لفالحة >�	ضيهم < 	ملناطق 	لتابعة للسيطرD 	إلسر	ئيلية بفعل 
	جلهوN 	ل9 بذلتها 	للجنة. باإلضافة 	 [لك، فقد �ح لعدN قليل 
من 	لالجئني باللحاu من جديد بأفر	N عائالִדم < hسر	ئيل خاصة 
	[	 كا( 	ملعيلو( قد بقو	 < hسر	ئيل. ففي كانو( 	أل%7 من 	لعا� 
١٩٤٨ %كانو( 	لثاk من 	لعا� ١٩٤٩، عاª Nو ٨٠٠ الجئ من 
 Nعا نفسه،  	لعا�  من  شبا�   ١٤ >% hسر	ئيل،   	  )N�%	أل لبنا( 
	إلسر	ئيلية   Lلسلطا	  L©عتh %قد   ،Dغز  oقطا من  الجئ   ١١٥

هؤال� 	ألشخا£ على >�م "مهاجرين" %ليسو	 "عائدين".

 DNعو nص  فيما  	حلماية   Lنشاطا تقدمي  عن  	للجنة  توّقفت  لقد 
	لّشر%�  بأّ(  	للجنة  الحظت  %قد   ،Lخلمسينيا	  > 	لالجئني 
�قم  Dملتحد	لعامة لألمم 	جلمعية 	 �	لكفيلة بالعوDN كما hفترضها قر	
١٩٤، قد تغ
L مع 	أليا� منذ تبU 	لقر	�. %بكلماL >خر{، فقد 
 Lا%ال¥ Lمشّتقا% نتائج  يدفعو	   )< >نفسهم  	لالجئني  على  كا( 
	إلعاقاL 	لد	ئمة 	ل9 تفرضها hسر	ئيل. %< >%	ئل 	لستينياL عّين 
ممثل خا£ من قبل جلنة 	لتوفيق 	لد%لية جو�يف جونسو( من >جل 
dhاN حل لقضية 	لالجئني 	لفلسطينيني، %%ضع 	آللياL 	ملناسبة من 
>جل تطبيق 	حلل 	لد	ئم %	لشامل Hم. %قد الحظ 	ملمثل 	خلا£ >( 
من 	لضر%�" تأكيد 	حلل 	لشامل %	لد	ئم لالجئني 	لفلسطينيني كما 

�قم ١٩٤.  Dملتحد	لعامة لالمم 	جلمعية 	 �هو %	�N < قر	

نشاطاL تتعلق باستعاDN حقوu 	مللكية %	لسكن:
 Lممتلكا }اية  >يضا  فلسطني  حو7  	لتوفيق  جلنة  حا%لت  لقد 
 DNلعو	 	لفلسطينيني لتسهيل hعاNִדا 	 >صحاֲדا < حا7  	لالجئني 
 	لديا�. %Hذ	 فقد Nعت 	للجنة حكومة hسر	ئيل 	 hلغا� قانو( 	
	السر	ئيلية  �L 	حلكومة Nلذ" صا	% لعا� ١٩٥٠،  	لغائبني  >مال« 
 	 باإلضافة  "	لغائبني"  	لالجئني  >مال«  من  هائال  كّما  مبوجبه 
 D�Nمصا% 	حلاضرين"  "	لغائبني  عليهم  يطلق  ما  >مال«   D�Nمصا
 �	أل�	ضي %	لبيوL 	لعربية %>�	ضي 	لوقف %غ
 [لك. hال 	( هذ
	ملطالب 	ملقّدمة من 	للجنة 	 	سر	ئيل كانت قد جوֲדت بالرفض 
 Lلسلطا	 مع  	للجنة  عقدִדا  	ل9   Lالجتماعا	 من  بالرغم  	لقاطع 

	لد	خلي.  نظامها   >  Lملمتلكا	  �هذ توثيق  %¥ا%لتها  	السر	ئيلية 
 D�Nئيلية ¹صو£ مصا	السر	لسياسة 	لغا� h hضافة 	 ¥ا%الִדا 	
	لبيوL %	ملمتلكاL 	لعربية %كف يدها عن 	لوقف 	إلسالمي، فيما 

جتاهلت 	سر	ئيل هذ� 	ملطالب بالكامل. 

باالضافة 	 [لك، فقد حا%لت 	لّلجنة تعويض 	لقطاعاL 	لّضعيفة 
من 	لالجئني بشكل خا£ %	ستعاDN 	مللكية %	لسكن، بد%( 	ملس 
¯قوu 	لالجئني 	جلماعية. فحا%لت 	للجنة < سنو	ִדا 	أل% مد يد 
 Nيا�هم، 	 DNلعو	ممتلكاִדم % DNستعا	لالجئني من >جل 	 	لعو( 	
 Lسا�مما بفعل  بالفشل  >يضا  بائت  قد  كانت   Lملحا%ال	  �هذ
حكومة hسر	ئيل %مو	قفها، خاصة < مناطق ¨ا7 غزD، %	لالجئني 
< منطقة غزD 	لقابعني حتت 	لّسيطرD 	ملصرية %	لالجئني من منطقة 
بئر 	لسبع. لقد hعت©L مهمة hستعاDN 	مللكية < قطاo غزD صعبة 
	أل�	ضي  >%صا7  قّطعت  قد  كانت  	Hدنة  خطو�   )<  ]h للغاية، 
	للجنة  قامت  لقد  على حد سو	�.  	لفلسطينية   Lلعائال	% 	لز�	عية 
 Lحلمضيا	 L	�>يضا بالعمل على hعاDN 	لالجئني 	 عملهم < بّيا

	لتابعة Hم. 

فرعية  جلنة  	لد%لية  	لتعويض  جلنة  >ّسست   ،  ١٩٥٠ عا�   >
خاصة باسم "مكتب 	لالجئني" من >جل توثيق ممتلكاL 	لالجئني 
 Lملمتلكا	  �هذ hستغال7  عملية  من  	لدخل  	لفلسطينيني %حسا1 
	مللكية  %تصنيف  	لسابقة   L	لسنو	 مد{  على  hسر	ئيل  قبل  من 
	إلنتد	1   Lلسجال طبقا  %فرNية  عاملية   
معاي %فق  	لفلسطينية 
سجل  تأسيس   	  o%ملشر	 هد3  %قد   ٣٣.Lللممتلكا  kل©يطا	
توثيق للملكياL 	لعربية 	لفلسطينية 	لفرNية %تثبيت Nعا%{ 	لالجئني 
Hا. %قد حدLN 	لصيغة (RP/1)، لكل قسم ممتلك من قبل عر²، 
%هنالك  	لتعا%نية.   Lجلمعيا	%  ،Lلشركا	% 	لشر	كة،  يشمل  مبا 
فيها  (مبا  	لد%لة   قبل  	أل�	ضي من  مللكية   ،(RP/3) صيغة >خر{ 
(مثل  >خر{  شعبية   Lسلطا% 	لعر1)،  	لفلسطينيني   	  Dملؤجر	

	HيئاL 	لدينية) 	ليهوNية %>فر	N غ
 عرX 1خرين. 

%%فق عملية 	لتصنيف 	لعاملية، يعوª Nو ١٦٣٢٤ كيلو متر مربع 
	النتد	بية)  لفلسطني  	لكلية  	ملساحة  (%هي    ٢٦٣٢٠ >صل  من 
 > o%ملشر	 	لفلسطينيني. %قد >جنز هذ	خلاصة بالعر1 	مللكية 	 	
ªو  على  	لنهائي  	لتقرير  %	حتو{   ،Lلستينا	 من   	أل%  L	لسنو	
٤٥٣,٠٠٠ سجل موّثق لنحو ١,٥ مليو( ملكية فرNية، %قد %ّثقت 
	لد%لية  	لتوفيق  لقد الحظت جلنة   .Dملتحد	 	ألمم   Lملفا  > N	ملو	
 Lسّجال  )< 	ملستقلني  	ملستشا�ين  من   Nعد  	 باالضافة  نفسها 
 Lملعلوما	% �Nملصا	ع w ملشاكل من ناحية	لعديد من 	للجنة حتو" 	
	لتعويض   Lسا	�	لد بعض  حا%لت  فيما  	ملناطق،٣٤  من   Nعد  >
%معاNلة 	ألخطا� 	لالحقة بسّجالL جلنة 	لتوفيق، فقد >شا�L بعض 
	لتقدير	L على سبيل 	ملثا7 	 >( ممتلكاL 	لالجئني 	لفلسطينيني 
يدنو من ١٧١٧٨ كيلو متر مربع.٣٥ %قد >متت جلنة 	لتوفيق 	لد%لية 

 .Lلتسعينيا	خر 	تسجيالִדا < >% o%مشر
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 (Lبالد%منا) RP/3 % RP/1 لسبع) < صيغة	ملسح (باستثنا� قضا� بئر 	 Lملثّبتة < سّجال	 
جد7% �قم ٦,١: ملخص 	ملساحاL 	ملثّبتة %غ

RP/3 RP/1 �ملجمو? �لقضا} 
غZ �ملثبتة �ملثبتة غZ �ملثبتة �ملثبتة غZ �ملثبتة �ملثبتة

�جلليل 
٢٥٢,٨٨٧ ٣٤,٧٦٣ ٤٠٨,٠٢٤ ٩٩,٦٨٣ ٦٦٠,٩١١ ١٣٤,٤٤٦ عكا 

- ٢١٨,٩٢٨ ٩٣٥ ١٤٦,٢٣٢ ٩٣٥ ٣٦٥,١٦٠ بيسا(
١٢,٢٣٢ ٢٣٠,٣٦٥ ٦٨,٩٠١ ١٧٩,٤٤٤ ٨١,١٣٣ ٤٠٩,٨٠٩  Dلناصر	

١٠٩,٠١٧ ٢٤٠,١٣٢ ١٢٥,٨٩٥ ٢٢١,٨١٥ ٢٣٤,٩١٢ ٤٦١,٩٤٧ صفد
١,٨٦٧ ٢٤٢,٧٢٥ ٩٤٦ ١٩٣,٤٩٣ ٢,٨١٣ ٤٣٦,٢١٨ ط©يا

حيفا
٣٧,٣٦٠ ٥٢٩,٣٧٢ ٥٣,٠٠٤ ٣٥٢,٥٧٦ ٩٠,٣٦٤ ٨٨١,٩٤٨ حيفا

* Bلسامر�
٢٣,٢١٩ ٥,٥٨٦ ١٩٣,٣٧٦ ٣٥,٠٣١ ٢١٦,٥٩٥ ٤٠,٦١٧ جنني

- - ٢٣,٤١٤  - ٢٣,٤١٤ - نابلس
٣,٢٣٠ ١٦٧,٨٧٥ ٧٤,٧٨١ ٢٥٧,٧٩٠ ٧٨,٠١١ ٤٢٥,٦٦٥ طولكر�

Fلقد�
١٧,١٠١ ٤٢٧ ١,١٣٧,٣٠٢ ٧,٥٠٦ ١,١٥٤,٤٠٣ ٧,٩٣٣ 	خلليل
٥٥,٢٣٩ ٢٠,٢٢٢ ٢١٥,٤٤٢ ٦,٠٤٠ ٢٧٠,٦٨١ ٢٦,٢٦٢ sلقد	

- - ٦,٢٤٠ - ٦,٢٤٠ - �	� 	هللا
�للد

٢,٨٩٧ ١٤١,٧٦٢ ١,٥٢٢ ١٣٨,٩٠٣ ٤,٤١٩ ٢٨٠,٦٦٥ يافا
٨,١١١ ١٨٥,٥٥٧ ١٥٨,١٩٣ ٤١١,٦٢٠ ١٦٦,٣٠٤ ٥٩٧,١٧٧ 	لرملة

 Bغز
٦٨٤ ١٣٨,٧٧٠ ٥,٩٠٥ ٦٧٠,٠٧٨ ٦,٥٨٩ ٨٠٨,٨٤٨ Dغز

٥٢٣,٨٤٤ ١٢١,٨١٧ ٢,٤٧٣,٨٨٠ ٢,٧٢٠,٢١١ ٢,٩٩٧,٧٢٤ ٤,٨٧٦,٦٩٥  oملجمو	
٢,٦٨٠,٣٢٨ ٥,١٩٤,٠٩١ ٧,٨٧٤,٤١٩ 	ملجموo 	الwا^ للمساحة

 .Appendix A/1 to UN Document A/AC.25/W.84 of 28 April 1964 :ملصد��

* %فق 	ملصد� 	ألصلي

نشاطاL تتعلق بالتعويض 
	للجنة >يضا عدN	 من 	ملباeN %	آللياL من >جل تطبيق  لقد تبّنت 
بتأسيس  	لتوفيق  فقامت جلنة  	لفلسطينيني،  لالجئني  	لتعويض  حق 
 فلسطني مثال من 	 "Nالقتصا	ملسح 	جلنة فرعية >خر{ هي بعثة 
�	سة >%لية < مسألة 	لتعويض، تشمل توصياL حلجم N جل %ضع<
Nعا%{   L	�	جر	% Nفعها،  	سر	ئيل  على  	ل9   Lلتعويضا	  oنو%
لالجئني، %	آللياL 	ل9 تعّر3 %تصّنف %تثّبت مثل هذ� 	لدعا%{. 

>ما 	لسو	بق %	حلاالL 	ملتبعة من قبل جلنة 	لتوفيق فقد ¨لت >يضا 
للضحايا  	لتعويض  نيل   > 	السر	ئيلية  	حلكومة  تبّنتها  	ل9   
	ملعاي

	ليهوN من قبل 	حلكومة 	ألملانية عن فترD 	لعهد 	لنا�". 

%تركز 	للجنة على >نه من %	جب  	حلكومة 	إلسر	ئيلية 	إلعتر	3 
Nيا�هم   	  DNلعو	 عد�   )%�nتا 	لذين  لالجئني   Lلتعويضا	 بدفع 
 uتفا	لنظر عن توقيع 	ملضيفة بصر3 	لعربية 	لد%7 	توطينهم < %
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فلسطني   L�Nغا لقد   .Lلتعويضا	 عن  تتحدثو(  �	كم <"
 	ليو� %>نا >تذكر [لك 	ليو� 	لرهيب 	% ،L	عمر" ٧ سنو%
	لصغ
ين  %>خو"  %>مي   ²<  N	فر< عائلة من Ìسة  جد	. كنا 
لنا.  كانت   L	بقر ببضع  للعناية  �	�نا %  ²< Ïّلف  لقد  %>نا. 
= يكن ميلك شيئا يو	جه به �صا£ 	ليهوN %بناNقهم 	لرشاشة 
%>مي متسك  	لليل   > ها�بني  كنا  عندما  >تذكر  عصا.  سو{ 
بيد" %حتمل >خو" 	لصغ
ين 	للذ	( كا( عمر >حد¶ا سنتا( 
 
غ على  ها�بني  نركض  كنا  بعد.  فطم  قد  يكن   = %	آلخر 
عنها  يفصلها   =% من سو�يا  مقربة  على  قريتنا  هد{. كانت 
سو{ �ر 	أل�N(. %عندما %صلنا 	 	لنهر %جدL %جهي كله 
مغطى بالدما� 	ل9 كانت ت3Õ بسبب 	ألشو	« %ثيا² ملطخة 
�بعة شهو� ¥تمني < Dلكال�، عشنا ملد	يد >( >طيل �بالد�. ال >
< ظل 	ألشجا�، %فيها ماL >خو" 	لصغ
ين جوعا. %تطلب 
لنا  �بعة شهو� للعثو� علينا قبل >( يلتئم̈ < Dلد" مد	ألمر من %	
�ضه، لكن < D�كعائلة. %بعد عشرين سنة، 	شتاu %	لد" لزيا
� قتيال. %N�	السر	ئيليني >طلقو	 عليه 	لنا� عندما حا%7 [لك %>

فما هو Öن هذ� 	لعائلة %>" تعويض ميكن تقدميه Hا؟ 

�مد عيسى فا�F (nنغرية). سو�يا
حق 	لعوDN، 	ملجالس 	ل©ملانية 	ملشتركة للشرu 	أل%سط، بعثة تقصي حقائق 

	لالجئني 	لفلسطينيني (٢٠٠١)  

عن   Lلتعويضا	 %هي  عدمه،   %< 	لعربية  	لد7%  مع  ¥تمل  سال� 
	ملمتلكاL 	ملنقولة %غ
 	ملنقولة. %مبا >( wوo 	لالجئني 	لفلسطينيني 
hسر	ئيل  عليها  قامت  	ل9  	لفلسطينية  	أل�	ضي  من  هجر%	  	لذين 
= يكونو	 مو	طنني < 	لد%7 	لعربية >صال، فإ( حقهم < 	لتعويض 
ال يتشابك مع Nعا%{ 	لد%7 %هوياִדم. %قد %ضعت جلنة 	لتوفيق 
باالضافة 	 [لك wلة من 	آللياL 	ل9 تساعد 	لالجئني < 	لتوصل 
مثال  يشمل  %هذ	  >عد	Nهم،  عن  	لنظر  بصر3  لقضيتهم  حل   	
معرفة  >جل  من   " 	ملختلفة  	ملر	حل  خال7  	لالجئني  %	قع  "مر	قبة 
مصاحلهم، %}ايتها %hعطا� 	لفو	ئد 	ملناسبة لتجربتهم 	 جلا( 	ألمم 

	ملتحدD 	لفاعلة < هذ� 	لعملية. 

 L	لتقدير	لد%لية بإمتا� 	لتوفيق 	لتابع للجنة 	لالجئني 	لقد قا� مكتب 
%قد  	لتعويض،  ֲדد3  	لفلسطينية  للملكية  %	لفرNية  	جلماعية 
%مو	قف   kل©يطا	 	إلنتد	1   Lسجال على   Lلتعويضا	  Lعتمدh
	لالجئني  مكتب   > 	أل�	ضي   oموضو  > 	ملستشا�ين  من   Nعد
%قد  %	لعر1.  	إلسر	ئيليني  	ملستشا�ين  من   Nعد  	 hضافة  نفسه 
بنحو  	لفلسطينية  للملكية  	جلماعية  	لقيمة  	لالجئني  مكتب  قّيم 
 �يعا7N ٢٨٠ مليو( N%ال >% ما   ،U١٠٠٣٨٣٧٨٤ جنيه فلسطي
>مريكي   �N%ال  –  Uفلسطي جنيه  	لصر3   Lمعدال %فق  	مريكي 
 Uفلسطي مليو( جنيه  	ملبلغ  ªو ٧٠  هذ	  للعا� ١٩٥١، %يشمل 
 L	لتقدير	 LNملدنية. %قد حّد	ملبلغ للملكية 	لريفية %باقي 	للملكية 
%طلب  	ملنقولة.   Lللممتلكا  Uفلسطي جنيه   ٢١٥٧٠٠٠٠ ªو 
� من 	حلكومة 	السر	ئيلية فيما Nملصا	% Lملعلوما	 مكتب 	لالجئني 
>يلو7   > 	ملنقولة   Lملمتلكا	  D�Nكمصا 	لفلسطينية  بامللكية  يتعلق 
wلة  %بسبب   .Lلسلطا	  �هذ قبل  من   N� بد%(  %لكن   ١٩٥١
من 	إلعتبا�	L 	لسياسية فقد قر�L جلنة 	لتوفيق 	لد%لية عد� نشر 
>ية معلوماL عن 	لقيمة 	لكلية ملمتلكاL 	لفلسطينيني hعتماN	 على 

  ."Nلفر	لتقييم 	عملية 
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١٦١

�لحلـ�ل �ل!�ئمـة ��لشاملـة

نشاطاL 	لتوطني : 
لقد قامت 	للجنة بسلسلة من 	ملشا�يع %	للقا�	L مع 	لد%7 	لعربية 
 DNلعو	 عد�   	%�hختا 	لذين  	لفلسطينيني  	لالجئني  توطني  >جل  من 
باملو	فقة  %	أل�Nنية  	لسو�ية  	حلكومتا(  قامت  %قد  فلسطني.    	
 "	سر	ئيل"، < 	 DNلعو	عد�  )%�على توطني 	لالجئني 	لذين nتا
	لعوDN %عدمها  حالة 	عطيت لالجئني فعال فرصة 	إلختيا� ما بني 
%فق شر%� 	ألمم 	ملتحدD.٣٦ >ما 	حلكومة 	ملصرية فقد >علنت >( 
>مر 	لتوطني سيكو( صعبا < مصر بفعل 	لكثافة 	لسكانية 	لعالية < 
	لد%لة %عد� %جوN 	أل�	ضي 	ملناسبة Hذ	 	لغر·، hال >( 	حلكومة 
تقدمي  حالة   > مستقبال  للتوطني  خططا  قبوHا  hمكانية  تنكر  ال 
 )< 	للبنانية  	حلكومة  >علنت  فقد  جهتها،  من  	لد%لية.   L	ملساعد	
	لتوطني هو >مر صعب للغاية < لبنا( بسبب 	لكثافة 	لسكانية 	لعالية 

< 	لد%لة. 

mليـاG ��ليــة Tخـر�
باالضافة 	 جلنة 	ألمم 	ملتحدD للتوفيق حو7 فلسطني، فقد لعبت 
	لد	ئم  	حلل  تطبيق  ªو   	Nجا  	�%N 	أل}ر  للصليب  	لد%لية  	للجنة 
%	لشامل لالجئني 	لفلسطينيني %تسهيل ظر%فهم 	ملعيشية %حقوقهم < 
مرحلة ما قبل تطبيق 	حلل 	لد	ئم %	لشامل من خال7 	لتفويض 	لضّيق 
%	ملحد%H Nذ� 	للجنة. %قد حا%لت 	للجنة 	لد%لية للصليب 	أل}ر 
شامل  حل   	 	لتوّصل  تسهيل  عاما  من Ìسني  >كثر   �مد	 على 
%N	ئم لالجئني 	لفلسطينيني، خاصة بعد موجة 	لتهج
 	لفلسطينية 

< 	لعا� ١٩٦٧. 

قامت   ،١٩٤٨ 	لعا�   > 	لك©{  	لفلسطينية   
	لتهج موجة  %بعد 
 �	�% Dلقاهر	% (يافا)، %عما(  >بيب  تل  	لصليب 	أل}ر <   Lبعثا
	المكا( %=   �قد 	لفلسطينية   Lلعائال	 توحيد  تسهيل  	هللا مبحا%لة 
¨لها، %قد ¨ل [لك، على سبيل 	ملثا7، = ¨ل ªو ١٥٠٠ من 
	لفلسطينيني من قرية غربس بالقر1 من طولكر�. 	ال >نه %بسبب 
 L�قر فقد  	السر	ئيلية   Lلسلطا	 تفرضها  	ل9  	لد	ئمة   Lلعقبا	
� 	لتوطني >كثر من تأكيد %N ال}ر تعزيز	لد%لية للصليب 	للجنة 	
حقوu 	لالجئني 	لفلسطينيني. %< 	لو	قع، فإ( معظم 	لالجئني 	لذين 
ساعدهم 	لصليب 	ال}ر بالعوDN هجر%	 مرD >خر{ بفعل 	لضغو� 

	السر	ئيلية < %قت الحق. 

حصل   ،١٩٦٧ 	لعا�   > 	لثانية  	لفلسطينية   
	لتهج موجة  %بعد 
على  %	إلسر	ئيليني  	أل�Nنيني  	ملمثلني  مو	فقة  على  	ال}ر  	لصليب 
 DNعو مناقشة   	 هدفت  	ل9   Lإلجتماعا	 من  سلسلة  hجر	� 
مت   uتفاh %ضمن  Nيا�هم.   	  	أل%  Dللمر 	لفلسطينيني  	لالجئني 
تسهيل  عملية  على   uالتفا	 ّمت  فقد   ،١٩٦٧ 1X  > hليه  	لتوصل 
 Dبالسيطر hحتفظت  	ل9  hسر	ئيل   )< hال  لالجئني.  	ملنّظمة   DNلعو	
	ملطلقة على 	التفاu، مبا فيها 	حلق < �فض 	لتطبيق قد �فضت تنفيذ 
	لالجئني   Nعد LNحّد ،
%بعد %قت قص >منية.  	التفاu ألسبا1 
 	لوطن، %خرقت 	لطابع 	 DNلعو	سة حقهم < ��ين على مماNلقا	

للعوDN.  لقد �حت 	سر	ئيل >خ
	 بعوª DNو ٢٠٠٠٠  	لطوعي 
 ٣٥٠٠٠ من  	كثر  ªو  >صل  من   (DNعو تصريح   ٤٥٠٠) الجئ 
للمهجرين  بالنسبة  >ما  شخص.٣٧   ١٤٠٠٠٠ لنحو   DNعو حالة 
 ١٩٦٧ عا�  	لفلسطينيني  %	لالجئني  	سر	ئيل  N	خل  	لفلسطينيني 
	السر	ئيلية  	حلكومة  �فضت % Nيا�هم،   	  DNلعو	 من  منعو	  فقد 
مطالب 	لصليب 	ال}ر بتمديد 	لوقت من >جل 	لسماj لكل هؤال� 

 Nيا�هم من فعل [لك. 	 DNلالجئني ممن يرغبو( بالعو	

 :٢٠٠١-٢٠٠٢ Mلعا� V Gلتطو���
خالل الفترة المذكورة، لم �قم المجتمع الدولي بفعل خطوات 
ذات معنى من أجل معالجة الفجوة التي خلّفتها لجنة التوف�ق 
عدد  في  تصاعدا  شهد  قد  كان  عام ٢٠٠١،  أن  إال  الدول�ة، 
النقاشات والحوارات ب�ن لجان ووكاالت األمم المتحدة حول 
تطب�ق الحل الدائم الشامل لالجئ�ن الفلسط�ن��ن، بما في ذلك 
 ،(UNRWA) الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  وتشغ�ل  غوث  وكالة 
من  (لمز�د   (UNHCR) الالجئ�ن  لشؤون  العل�ا  والمفوض�ة 
التفاص�ل راجع الفصل الثالث، وضع�ة الالجئ�ن الفلسط�ن��ن 
المتحدة  األمم  الستنتاجات  وتكرارا  الدولي).  القانون  في 
المبّكرة، فقد الحظت لجنة التحق�ق الخاصة في آذار ٢٠٠١ 
أنه " ال �وجد أي مجموعة لجوء أخرى في العالم مستثن�ة بهذا 
الشكل .. من آل�ات الحما�ة" لألمم المتحدة واللجان األخرى 
وطالبت ببذل المز�د من الجهود الدول�ة من أجل سد الفجوة 

القائمة في الحما�ة لالجئ�ن الفلسط�ن��ن.٣٨ 

وكانت جملة من األفكار الجد�دة ف�ما �تعلق بتطب�ق الحما�ة 
لالجئ�ن الفلسط�ن��ن قد طرحت في العام ٢٠٠١ خاصة خالل 
المقترح  شمل  وقد  العام،  أوائل  في  الدائم  الحل  مفاوضات 
 ٢٠٠١ الثاني  كانون  في  طابا  مباحثات  خالل  الفلسط�ني 
أفكارا جد�دة بإنشاء عدد من الوكاالت الجد�دة من أجل تسه�ل 
والتعو�ض،٣٩ وعدد  الملك�ة والسكن  العودة وإستعادة حقوق 
الد�ار،٤٠  الى  العودة  لجنة  تأس�س  شملت  التي  اآلل�ات  من 
ذلك،  الى  باالضافة  الدولي.  والتمو�ل  التعو�ضات،٤١  ولجنة 
فإن المقترح الفلسط�ني كان قد أقّر بوجوب إستمرار�ة عمل 
وكالة الغوث الدول�ة حتى التوّصل الى الحل الشامل والدائم 
لالجئ�ن الفلسط�ن��ن وفق قرار الجمع�ة العامة لألمم المتحدة 
لجنة  آل�ت�ن،  ضّم  فقد  اإلسرائ�لي  المقترح  أما   ١٩٤,٤٢ رقم 
المقترح  وبخالف   ٤٤ للتمو�ل.  الدولي  والصندوق   ٤٣ دول�ة 
الفلسط�ني، فإن المقترح االسرائ�لي �طالب "بانهاء تدر�جي" 
عل�ه  تتفق  زمني   جدول  وفق  الدول�ة،  الغوث  وكالة  لعمل 
وإنهاء  الخمس سنوات  تتعدى  ال  زمن�ة  فترة  في  االطراف، 

وضع�ة مخ�مات الالجئ�ن. 



١٦٢

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

ٍخؤجلٍؤָדְקـ ٍخŠ&üخִקָדالָדְקـ خؤÐال�İָדָَדְקـ خلَّخىةـ
ظخِـخعالـخؤنبخألالـٍخؤجلخִקآل

يطالب 	لفلسطينيو( على مد	� >كثر من Ìسني عاما بتطبيق 	حلل 
%مو	ثيق  يتال��  مبا  	لفلسطينيني  	لالجئني  لقضية  %	لشامل  	لد	ئم 
نفس   >% 	لعالقة.   L	]  Dملتحد	 	ألمم   L	�%قر	 	لد%^  	لقانو( 
 DNعو قاطع  بشكل   ·�تعا 	السر	ئيلية  	حلكومة  ظلت  	لوقت، 
	لالجئني 	لذين هجر%	 < 	لعا� ١٩٤٨، بضمن [لك 	ملهجرين < 
N	خل hسر	ئيل 	 بيوִדم %Nيا�هم فيما تو	فق "من حيث 	ملبد>" على 
عوDN 	لالجئني 	لذين هجر%	 < 	لعا� ١٩٦٧ 	 بيوִדم < 	لضفة 

 .Dغز oلغربية %قطا	

h( 	خلال3 	جلوهر" 	أل%7 بني 	ملوقف 	لفلسطيU %	السر	ئيلي فيما 
 �يتمحو 	لفلسطينيني  لالجئني  %	لد	ئم  	لشامل  	حلل  بتطبيق  يتعلق 
يؤكد   ]	 	حلل.  هذ	  مثل   D�بلو 	لطرفني <  لكال   uالنطال	 بنقطة 
%	لد	ئم  	لشامل  	حلل  تطبيق   D�ضر% على  جهة  من  	لفلسطينيو( 
 Dملتحد	ألمم 	 L	�لالجئني %فق ما ينص عليه 	لقانو( 	لد%^  %قر	
%>¶ها قر	� 	جلمعية 	لعامة �قم ١٩٤ ، باالضافة 	 	لتأكيد على 
 %<  ��Nيا  	  DNلعو	 بني  ما   Uفلسطي الجئ  لكل   "Nلفر	  �	خليا
	ملوقف  يؤكد  حني   > ثالث.  بلد   %< 	ملضيفة  	لد%لة   > 	لتوطني 
	السر	ئيلي من جهة >خر{ على %جو1 بلو�D 	حلل 	لد	ئم %	لشامل 
لالجئني 	لفلسطينيني من خال7 	لتأكيد على ضما( hسر	ئيل "كد%لة 
%	لضما(  	جلماعي  	ألمن  >¶ية  على  %	لتركيز   ،""Nليهو	 	لشعب 
	جلماعي 	ليهوh > "Nسر	ئيل من خالh 7ستمر	�ية 	لتفوu 	لدميغر	< 
	ليهوN" < 	لد%لة %تو	صل 	لسيطرD على 	ال�	ضي (%هي مبعظمها 

 	لالجئني 	لفلسطينيني >صال).	 Nتعو

�ملوقـف �لفلسطينـي
 DNبالعو  Nعقو >كثر من Ìسة  منذ  	لفلسطينيو(  	لالجئو(  يطالب 
	لعا� ١٩٤٨،   Nيا�هم %بيوִדم %ممتلكاִדم 	ل9 هجر%	 منها < 	
 بيوִדم < ¥ا%الִדم 	 DNلالجئني بالعو %قد ظهرL 	لرغباL 	ال%
فيما  	لقتا7،  >عما7  توقف  بعد  قر	هم   	 "سر	"   DNبالعو  Dملبكر	
 Dللمساعد 	ألصلية  قر	هم  >�ا�  على  	للجا(  بإقامة  Xخر%(  قا� 
%	لغو�، %متابعة قضايا توحيد 	لعائالL مقطعة 	أل%صا7، %تدعيم 
حقوu 	لعوh% DNستعاDN 	مللكية. %تش
 تقا�ير جلا( 	لغو� 	لد%لية 
%	ملوّظفني  	لالجئني   	 	لطا�ئة  	إلنسانية   Dملساعد	  LN%ّ� 	ل9 
لد{  	جلا¥ة  	لرغبة   	 	أل%سط   uلشر	  > 	لد%ليني  %	ملسؤ%لني 
 > L%
 قر	هم %مد�م. %< hجتماعاִדم < ب	 DNلالجئني بالعو	
	لعا� ١٩٤٩، على سبيل 	ملثا7، صّرj >عضا� جلنة 	لتوفيق 	لد%لية : " 
 DNلعو	لالجئني] عن 	ملتحدثني [	هؤال�  Lلعجب كلما	 
>نه ألمر يث
	ملسؤ%لو(  >ظهر  %قد  ج
	�م"،٤٥  مع  بسال�  %	لعيش  بيوִדم   	
	لد%ليو( 	نطباعاL متشاֲדة < >عقا1 موجة 	لتهج
 	لثانية < 	لعا� 

١٩٦٧,٤٦

	حلركة   �¥و 	لوطن   	  DNلعو	 شكلت   	أل% 	للجو�   Dفتر %منذ 
	لفلسطينية،  	لتحرير  منظمة   L	مرتكز %>حد  	لفلسطينية،  	لوطنية 
>%	سط  	لعا� ١٩٦٤. %ح�  يد الجئني <  على  تأسيسها  مت  	ل9 
 Uلفلسطي	1 	لتر	بتحرير كامل  DNلعو	تبطت مسألة �h Lلسبعينيا	
 D	%مسا منح  مع  فيها،  علمانية  Nميقر	طية  N%لة  %hنشا�  	لتا�nي، 
منظمة   )< hال   .Nليهو	% 	لعر1  	ملو	طنني  لكل   uحلقو	  > كاملة 
 �	لتحرير 	لفلسطينية %منذ 	لسبعينياL بد>L تتحو7 بسياستها باجتا
عا�  >%	سط  ففي   ،Uلفلسطي	 	السر	ئيلي   o	للصر 	لد%لتني"  "حل 
١٩٧٤ قا� 	ملجلس 	لوطU 	لفلسطيU (	ل©ملا( 	لفلسطيU < 	ملنفى) 
بتبU برنامج 	لسلطة 	لوطنية 	لفلسطينية %	لذ" يدعو 	 	قامة N%لة 
فلسطينية مستقلة على كل جز� ¥ر� من 	لوطن، %< 	لعا� ١٩٨٨، 
	علنت 	ملنظمة ��يا hعال( 	ستقالN 7%لة فلسطني < 	ملناطق 	ل9 
تلك  %منذ   .sلقد	 %عاصمتها   ١٩٦٧ 	لعا�   > 	سر	ئيل  حتتلها 
تؤيد  فصائلها  %معظم  	لفلسطينية  	لتحرير  منظمة  >صبحت   Dلفتر	
	لفلسطينية  	أل�	ضي   > مستقلة  (N%لة  	جلماعية   uحلقو	 من  كال 
	ألصل  منطقة   	  "Nلفر	  DNلعو	 %حق   (١٩٦٧ 	لعا�   > 	ملحتلة 
 
N	خل 	سر	ئيل، %هو ما >N{ أل( تكو( بعض 	لتفاصيل 	لقانونية غ
%	ضحة متاما، < 	لوقت 	لذ" ال تعت© فيه 	حلقوu 	جلماعية %	لفرNية 

 .D% مستثنا	ليا Nمتناقضة تبا

 Lال{  �ظهو  Lلتسعينيا	 >%	ئل  منذ  >%سلو   Dفتر  Lشهد لقد 
عن   oلدفا	 >جل  من  	لالجئني  قبل  من   uلنطا	 %	سعة  شعبية 
	ملحتلة  	لفلسطينية  	ال�	ضي   > 	لسياسية  	خلا�طة  ضمن  حقوقهم 
	لتحرير  منظمة  على   
	لتأث بغية  %[لك  %	سر	ئيل.   ١٩٦٧ عا� 
	لفلسطينية %	ملجتمع 	لد%^ %حكومة  	لفلسطينية %	لسلطة 	لوطنية 
	جلمعية   �قر	  �hطا 	لفلسطينيني <  	لالجئني  ملناقشة قضية  	سر	ئيل 
	الخر{   Dملتحد	 	المم   L	�%قر	  ١٩٤ �قم   Dملتحد	 لالمم  	لعامة 
	خلطو�   D�بلو ّمتت  %قد  	لد%^.  	لقانو(  %مو	ثيق  	لعالقة،   L	]
 > Lل9 عقد	 L	ملؤمتر	من  Nلالجئني من خال7 عد	 Dلعريضة %>جند	
	لناصرD %	لفا�عة (١٩٩٥) %�يم 	لدهيشة %غزD (١٩٩٦).٤٧ %قد 
 Lلدخو7 < مفا%ضا	 >LNّ }لة 	لالجئني 	لفلسطينيني باالضافة 	
 	 	سر	ئيل  %حكومة  	لفلسطينية  	لتحرير  منظمة  بني  	لد	ئم  	حلل 
%خو·   ،Lلشتا	% فلسطني   >  DNلعو	 شبكة   > مستمر  تصاعد 
 DNبالعو 	خلاصة   Lلفعاليا	 %تنظيم   L	�%	حلو	  Lلنقاشا	 من  	ملزيد 
 �< عامي ١٩٩٧ % ١٩٩٨ %	ل9 = تؤN" فقط 	 N�hياN 	النتبا
	لد%^ %	القليمي %	لوطU لقضية 	لالجئني فقط %hمنا 	 قيا� منظمة 
	لتحرير 	لفلسطينية بتأسيس جلا( شعبية < �يماL 	لالجئني >يضا 
مع >عضا� منتخبني من 	ملجلس 	لوطU 	لفلسطيU، %	لفصائل 	لوطنية 
%	لنشطا� < 	الحتاN	L 	لفلسطينية، باالضافة 	 	الحز	1 	لسياسية 
 Lلعا� ١٩٩٩، متّيز	حلملة. < 	كة < �%	ملؤسساL 	ملختلفة للمشا
	لالجئني <  بني  	لتنسيق  ببد	ية مرحلة  	لفلسطينيني  	لالجئني  }لة 
فلسطني 	لتا�nية %	لالجئني < مناطق 	لشتاL 	ملختلفة بغية 	لرقي < 
}لة 	لالجئني مبزيد من %حدD 	لصف %	لكلمة %تعزيزها عن طريق 
	لبحث 	لعلمي %hصد	� 	ملعلوماL. %< عا� ٢٠٠٠ جنح عدN من 
نشطا� 	لالجئني من hقامة 	للجا( ضمن }لة 	لالجئني 	لفلسطينيني 
	لوقت  	لشمالية، %<  %>مريكا  �%با %<% لبنا( %سو�يا  من  < كل 
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�لحلـ�ل �ل!�ئمـة ��لشاملـة

نفسه فإ( منو شبكة 	لعوDN 	لعاملية كا( قد ساهم بتنظيم 	لعديد من 
 > (٢٠٠٠ �	لفعالياL < 	لذكر{ 	لسنوية 	لـ ٥٢ للنكبة (١٥ >يا
>ªا� �تلفة من 	لعا=. %قد عقد 	للقا� 	لتنسيقي 	أل%7 بني 	للجا( 
 D�%	ملؤسساL 	لفاعلة < هذ	 	مليد	( < ق©£ < تشرين >%7 لبلو

خطا1 عوDN مشتر« %¯ث XلياL 	لتنسيق بني هذ� 	للجا(.

 :٢٠٠١-٢٠٠٢ Mلعا� V Gلتطو��� 
المذكورة  الفترة  خالل  الفلسط�ن�ون  النشطاء  إستمر  لقد 
د�ارهم،  الى  بالعودة  مطالبهم  تدع�م  أجل  من  بالعمل  أ�ضا 
فقد نظمت العد�د من المس�رات في كل مناطق الالجئ�ن في 
النكبة  ذكرى  ومنها  الوطن�ة  المناسبات  في  خاصة  الشتات 
كرمز لالقتالع والتشرد الفلسط�ني (١٥ أ�ار)، ومذبحة د�ر 
آذار)ومذبحة صبرا   ٣٠) األرض  و�وم  ن�سان)،   ٩) �اس�ن 
وشات�ال (١٥-١٦ أ�لول) ، وقرار التقس�م/ �وم التضامن مع 
الشعب الفلسط�ني (٢٩ تشر�ن الثاني)، وتار�خ صدور قرار 
أول).  كانون   ١١)  ١٩٤ رقم  المتحدة  لالمم  العامة  الجمع�ة 
وقد عقد اللقاء التنس�قي الثاني ب�ن اللجان والمؤسسات العاملة 
في مجال حقوق الالجئ�ن الفلسط�ن��ن في تشر�ن الثاني من 
العام ٢٠٠١ في بروكسل من أجل تق��م ما تم إنجازه خالل 
العام الماضي وبلورة جدول األعمال المستقبلي الئتالف حق 
العودة الفلسط�ني، وتطو�ر خطة عمل مشتركة أكثر عالم�ة 
مختارة  ب�انات  حول   ٤ رقم  الملحق  الى  أنظر   ) وشمول�ة 

لالجئ�ن) 

وقد تم إرسال العد�د من الرسائل والمذكرات الى المسؤول�ن 
ففي  العودة،  حق  بتطب�ق  تطالبهم  المتحدة  واألمم  الس�اس��ن 
أوائل العام ٢٠٠١ نادت لجنة الطوارئ العل�ا للقوى الوطن�ة 
 ،١٩٦٧ عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة  االراضي  في  واالسالم�ة 
كل�نتون  ب�ل  ح�نئذ  األمر�كي  الرئ�س  مقترح  رفض  الى 
الى تصف�ة  "تهدف  الدائم، ألنها  الحل  لمفاوضات  كمرجع�ة 
حق العودة لالجئ�ن الفلسط�ن��ن". وفي ذكرى النكبة السنو�ة 
في العام ٢٠٠١ طالب الالجئون  األمم المتحدة والحكومات 
عاما   ٥٣ النهاء  العمل  الى  ــي  األوروب واإلتحاد  األجنب�ة 
والشامل  الدائم  الحل  لتطب�ق  تعهداتهم  وتأك�د  الصمت،  من 
الدولي  وقرارات  القانون  الفلسط�ن��ن وفق مواث�ق  لالجئ�ن 
االمم المتحدة. وكان إح�اء الذكرى السنو�ة الرابعة والخمس�ن 
كانت   ١٩٦٧ عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة  االراضي  في  للنكبة 
اإلسرائ�لي  العدوان  بفعل   ٢٠٠٢ العام  في  اختصرت  قد 
الفلسط�ن�ون  الالجئون  أما  الفلسط�ني.  الشعب  المستمر على 
الشعب�ة  المس�رات  مــن  العد�د  نظموا  فقد  الشتات  فــي 
قرار  بتطب�ق  الدولي  المجتمع  طالبت  التي  والمظاهرات 
حق  �ضمن  والذي   ١٩٤ رقم  المتحدة  لالمم  العامة  الجمع�ة 
عودة الالجئ�ن والمهجر�ن الى د�ارهم. وفي داخل اسرائ�ل 
المهجرة.  القرى  الى عدد من  الفلسط�ن�ون ز�ارات  نّظم  فقد 
وقد تم�زت فعال�ات إح�اء الذكرى السنو�ة الرابعة والخمس�ن 
�هود�ة  بمشاركة مجموعات  تم�زت  العام ٢٠٠٢  في  للنكبة 
حول   ٤ رقم  الملحق  الى  (أنظر  االولى.  للمرة  –اسرائ�ل�ة 

ب�انات مختارة لالجئ�ن). 

عمل  اطار  الفلسط�ني ضمن  الموقف  حول  الفلسط�ن�ة  التحر!ر  منظمة  الالجئ�ن/  شؤون  دائرة  موقف   -  ٦,٦ رقم  اطار 
محادثات الحل النهائي، أ!لول ١٩٩٩

١. تعريف "�حلل �لعا�*" لقضية �لالجئني �لفلسطينيني

 7Nعلى حل عا uالتفا	مت  	[	ال 	ئيل 	سر	لفلسطينية %	لتحرير 	تفاقية سال� بني منظمة h "سيتم 	لتصريح بوضوj بأنه لن يتم 	لوصو7 	
 Nيا�هم 	 DNلعو	لفلسطينيني < 	لالجئني 	ئيلي حلق 	السر	لقبو7 	نه 	7" على Nملصطلح "حل عا	لفلسطينيني. سيتم تعريف 	لالجئني 	لقضية 
 L	] بعدها L��قم ١٩٤ %قر	�	L 	المم 	ملتحدD 	ألخر{ 	ل9 صد Dملتحد	لعامة لالمم 	جلمعية 	 �%حصوHم على 	لتعويض كما %�N < قر	
	لعالقة باملوضوo، %عليه ففي 	للحظة 	ل9 يتم 	لتوصل فيها 	 	تفاu حو7 	ملباeN سيكو( 	لوفد 	لفلسطيU على >هبة 	الستعد	N ملناقشة 

	لوسائل 	ملتعلقة بالتطبيق." 

(III) ٢٤٢ � ١٩٤ Bالمم �ملتحد� G٢. �ال�تبا� بني قر���

"مبا 	( قر	� �لس 	المن �قم ٢٤٢ يعت© جز�	 من %ثيقة �ئيسية من 	لقانو( 	لد%^  %قر	�	L 	المم 	ملتحدD فا( 	لتعريف ما يعت© "تسوية 
�قم ١٩٤ >" حق  Dملتحد	لعامة لالمم 	لسابق للجمعية 	 � 	لقر		 
عاNلة" ملشكلة 	لالجئني 	لفلسطينيني < هذ	 	لقر	� %	ضح، حيث يش
 بيوִדم %	مالكهم، 	[	 �غبو	 < [لك، %كانو	 على 	ستعد	N للعيش بسال� مع ج
	�م، %حقهم < 	حلصو7 	 DNلعو	لفلسطينيني < 	لالجئني 	
 � Nيا�هم، باالضافة 	 	لتعويض عن 	خلر	1 	لذ" حل ֲדم %بأمالكهم. %بنا�	 عليه فا( قر		 DNلعو	غبتهم < �على تعويض < حا7 عد� 

�قم ١٩٤ %قر	� �لس 	المن �قم ٢٤٢ مرتبطني فعليا."  Dملتحد	لعامة لالمم 	جلمعية 	

 .٢٠٠١ kلثا	كانو(  ،Lحصائيا	لفلسطينيو( حقائق %	لالجئو( 	لفلسطينية: 	لتحرير 	لالجئني/منظمة 	شؤ%(  Dئر	N عيد طباعته < كتيب	
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

وقد إستمر أطفال الالجئ�ن في تأط�ر فعال�اتهم من أجل تطب�ق 
حقهم في العودة، فقدم أطفال من مخ�م شات�ال في لبنان على 
سب�ل المثال، الى المسؤول�ن في األمم المتحدة "كتابا أسودا" 
إنتفاضة  في  ألطفال  وصور  المخ�م  في  لألطفال  صور  مع 
االقصى مع شعارات تؤكد حق العودة لالطفال الى فلسط�ن، 
احد  قال  فلسط�ن"  ننسى  لم  أننا  للعالم  نظهر  أن  نر�د  "اننا 
أطفال  وأن صور  العودة،  أجل  من  نناضل  "أننا   ، االطفال 
أجل  من  والعمل  الحلم  نتعلم،  ا�ضا  ونحن  تظهر  االنتفاضة 
العودة ".٤٨ وفي تموز من العام ٢٠٠١، إلتقى عدد من أطفال 
في  الغرب�ة  الضفة  من  الالجئ�ن  بأطفال  لبنان  في  الالجئ�ن 
توط�د  الى  باالضافة  الص�في،٤٩  العودة"  "مخ�م  في  قبرص 
في  الفرصة  الص�في  المخ�م  وّفر  فقد  الشخص�ة،  العالقات 
العالم�ة  الطب�عة  وفهم  القبارصة  الالجئ�ن  من  عدد  إلتقاء 
شّكل  "لقد  المشارك�ن:  أحد  أقوال  وحسب  اللجوء،  لمشكلة 

اجتماعنا حجر الزاو�ة في طر�ق العودة". 

الغرب�ة  الضفة  من  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  من  وفد  وقــام 
وأوروبا  االردن  سور�ا،  لبنان،   ،١٩٤٨ واسرائ�ل/فلسط�ن 
البوسنة  الى  تعل�م�ة  بز�ارة   ٢٠٠٢ العام  من  حز�ران  في 
العودة  أجل دراسة تجربة  أ�ام من  ف�ها ٧  والهرسك، مكثوا 
دا�تون  إتفاق  بموجب  طّبقت  التي  الملك�ة  حقوق  وإستعادة 
للسالم. وقد التقى أعضاء الوفد مع موظّف�ن دول��ن، وممثل�ن 
للمنظمات الدول�ة، والحكومات والمنظمات المحل�ة-الوطن�ة، 
أنفسهم.  العائد�ن  من  بمجموعة  الوفد  أعضاء  والتقى  كما 
الفاعلة  المنظمات  تعرضت  فقد  المذكورة  الفترة  وخالل 
الفلسط�ن�ة   األراضي  في  العودة  حق  عن  الدفاع  م�دان  في 
والمصاعب  العراق�ل  من  الكث�ر  الى   ١٩٦٧ عام  المحتلة 
واالزمة  التجوال،  حظر  الحركة،  عقبات  بسبب  عملها  في 
وقد  المتواصل.  اإلسرائ�لي  العدوان  بفعل  العامة  االنسان�ة 
العد�د من  العام ٢٠٠٢  الفلسط�ن�ون خالل  الالجئون  أصدر 
الدولي  والمجتمع  المتحدة  األمم  دعوا من خاللها  المناشدات 
الى ا�قاف حرب إسرائ�ل وعدوانها على مخ�مات الالجئ�ن. 
وفي أواخر آذار من العام ٢٠٠٢، نّظم زعماء الدول العرب�ة 
السعودي  المقترح  لمناقشة  ب�روت  في  استثنائ�ة  عرب�ة  قمة 
الى  أنظر   ) ــط  األوس الشرق  في  السالم  لتحق�ق  ــي  األول
المفاوضات الس�اس�ة أدناه)، في الوقت نفسه عقدت منظمات 
المجتمع المدني العرب�ة قمة مواز�ة عقدتها في مخ�م الالجئ�ن 
إعادة  على  العرب�ة  الدول  زعماء  خالله  من  طالبت  شات�ال 

تأك�د حق العودة لالجئ�ن الفلسط�ن��ن. 

�ملوقـف �السر�ئيلـي
تعا�· hسر	ئيل عوDN 	لالجئني 	لفلسطينيني 	 Nيا�هم 	ل9 هجر%	 
 Lلعا� ١٩٤٨، %قد جتّند	لعا� ١٩٤٨ بشكل قاطع، منذ 	منها < 
	لسلطاL 	ليهوNية 	ملحلية، %>عضا� حركاL 	لكيبوتس، باالضافة 
	لصهيونية  	لسياسية   Lحلركا	% %>جهزִדا  	لد%لة   Lمؤسسا  	
ضد 	لسماj بعوDN 	لالجئني 	لفلسطينيني. %بعد حو	^ شهر على 
تأسيس N%لة hسر	ئيل < >يا� ١٩٤٨، >قّر �لس 	لو��	� 	إلسر	ئيلي 

 N%حد  	  DNبالعو 	لفلسطينيني  لالجئني   jلسما	 بعد�   	�قر	
 �	لد%لة 	ليهوNية 	ملنشأD %طرN كل "	ملتسللني" 	لذين vا%لو( عبو
	حلد%N 	السر	ئيلية. %تعا�· hسر	ئيل مبد> 	خليا� 	لفرN" لالجئني 
 )%�	لفلسطينيني، خوفا من >( "عدN	 كب
	" من 	لالجئني "قد" nتا
 بيوִדم 	ألصلية N	خل 	سر	ئيل، باالضافة 	 [لك، فإ( 	 DNلعو	
	لفلسطينيني  	ملهجرين   DNعو  ·�تعا 	ملتعاقبة  hسر	ئيل   Lحكوما
 Nئيلية تنفيذ عد	السر	 Lحلكوما	ئيل >يضا، %قد >عاقت 	سر	خل 	N
خالHا  hعترفت  %	ل9  	السر	ئيلية  	لعليا  	لعد7  ¥كمة   L	�قر	 من 
 ،Dهم ببضعة قر{ مهجر	قر 	 DNلفلسطينيني بالعو	ملهجرين 	ق ¯
من  %	ملهجرين  	لالجئني   DNعو على  	السر	ئيلية  	حلكومة  %تو	فق 
	ال�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧ "من حيث 	ملبد>" ، 	ال 	�ا 

تضع 	لعديد من 	لعر	قيل 	ما� 	لعوDN 	لفعلية Hؤال� 	لالجئني. 

	مللكية   DNستعاh ¯ق  	ملتعاقبة  	السر	ئيلية   Lحلكوما	 تعتر3  %ال 
كا(   	]	 ֲדا  "تعتر3"  	�ا  	ال  	لفلسطينيني،  لالجئني  %	لسكن 
 DNستعاh [لك   �	�% من  	Hد3  %ليس  	لتعويض،  لغر·  [لك 
¯ق  تقّر  	سر	ئيل  فإ(   ،)]	 	سر	ئيل.  N	خل  	لفعلية   Lملمتلكا	
ممتلكاִדم،  على  	ملبد>  حيث  من  بالتعويض  	لفلسطينيني  	لالجئني 
ليست  لالجئني   Lلتعويضا	 قضية  	السر	ئيلية   Lلسلطا	 %تعت© 
%"يأمل"  	سر	ئيل.   	  DNبالعو حقهم  عن  بديال  hمنا  قانونية  قضية 
	ملستحقة   Lلتعويضا	  LفعاN )بأ( تكو بعض 	ملسؤ%لني 	آلخرين 
مناطق   > 	لبقا�   %<  Dللهجر قويا  حافز	  	لفلسطينيني  لالجئني 
هي   Lلتعويضا	  LفعاN 	السر	ئيليو(  	ملسؤ%لو(  %يعت©   .Lلشتا	
تطبيق للحل 	لد	ئم %	لشامل لقضية 	لالجئني 	لفلسطينيني ¯يث من 
 �غ
 	ملمكن مطالبتهم بالعوh% DNستعاDN 	مللكية بعد Nفع hسر	ئيل Hذ
 Lلتشريعا	 من   Nعد 	السر	ئيلية  	حلكومة  سّنت  %قد   .Lلتعويضا	
	خلاصة بقضية 	لتعويضاL لالجئني 	لفلسطينيني خاصة للمهجرين < 
	لد	خل 	ال >( مثل هذ� 	لتشريعاL ال تغطي 	لالجئني 	لفلسطينيني 
خا�� حد%N N%لة hسر	ئيل. %قد �حت 	سر	ئيل لعدN ¥د%N من 
	لشمل،  بلم  يعر3  ما  ضمن  	سر	ئيل   	  "DجرH	" بـ  	لالجئني 
	لالجئني   N	تعد �مل  من   ٪  ١  	 يرقى  ال  هؤال�   Nعد  )< 	ال 
	لفلسطينيني. %< كال موج9 	لتهج
 	لرئيسيتني < 	لعا� ١٩٤٨ 
%١٩٦٧ 	عت©L 	سر	ئيل >( 	حلل 	لد	ئم %	لشامل لقضية 	لالجئني 
	لفلسطينيني سيبحث "فقط" < hطا� hتفاu سال� شامل بني كافة 

	ألطر	3 	ملتصا�عة.
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اطار رقم ٦,٧ : اتفاق وطني بشأن مفاوضات الوضع الدائم مع الفلسط�ن��ن، ٢٢ كانون الثاني ١٩٩٧  

هـ : �لالجئو%

١. 	العتر	3 ¯ق N%لة 	سر	ئيل مبنع Nخو7 	لالجئني 	 مناطق سياNִדا. 
�N Dخو7 	لالجئني 	لفلسطينيني 	 	لكيا( 	لفلسطيU %¥د%Nياته من خال7 مفا%ضاL 	لوضع 	لد	ئم %حتت 	Nh 7لتباحث حو	٢.  سيتم 

مناقشاL 	لشؤ%( 	ألمنية 	إلسر	ئيلية 	ملوّسعة. 
�ئيسا، ֲדد3 متويل %تنظيم مشا�يع 	لتعويض %توطني 	لالجئني 	لفلسطينيني <  	�%N اHئيل من خال	سرh لية، تلعب%N قامة منظمةh ٣. سيتم

>ماكنهم، %ستهتم 	ملنظمة بدعا%{ 	لتوطني %	لتعويض لليهوN 	لشرقيني من 	لد%7 	لعربية. 
�، سيوّطن 	لالجئني على قاعدD حل %كالة 	لغو� 	لد%لية، %hلغا� %ضعية 	للجو�، N%كل < موقعه %حد ،Uلفلسطي	لكيا( 	ئيل %	سرh .٤
 .(sلقد	و" �يمي شعفا� %قلنديا < v لك] )ئيل فا	سر	لد%لية (من ناحية 	لدعم 	 Lمنظما Dلتشغيل مبساعد	لسكن %	تنظيم مسائل %

٥.  ستستمر hسر	ئيل < سياستها 	لر	مية 	 hعاDN توحيد 	لعائالL على قاعدD 	ملعطياL 	حلالية. 

 .(Nلليكو	) )يتا	لعمل) %ميخائيل 	ئيليني نظمت من قبل يوسي بيلني (	السر	لعمل 	% Nلليكو	مشتركة بني حز²  D�Nمبا

الجلسة  في  اسرائ�ل�ة  تصر!حات    :٦,٨ رقــم  اطــار 
االفتتاح�ة للمفاوضات بشأن ص�غة اتفاق الوضع الدائم، 

٨ تشر!ن ثاني ١٩٩٩ 

خال7  	لفلسطينيني  	لالجئني  بأ�مة  	ملبالني   
غ من  لسنا  hننا 
>جل  من  >نه  نؤمن  فنحن  [لك  %مع  	ملاضية.  سنة  	خلمسني 
	لصر	o، >( هذ	  >مد  N	ئم %مستقر ال يطيل  	لتوصل 	 حل 
	حلل ال ميكن >( يكو( ضمن حد%N N%لة 	سر	ئيل. h( على >" 
حل لقضية 	لالجئني 	لفلسطينيني >( nلق >ساسا 	قتصاNيا متينا 

ملصلحتهم بشكل فرw% "Nاعي >ينما كانو	 يقيمو(.

%ترفض 	حلكوماL 	السر	ئيلية تطبيق حق 	لعوDN لالجئني 	لفلسطينيني 
على مد	� >كثر من Ìسني عاما بسبب عدN من 	الNعا�	L %منها 
"¥د%Nية" 	ملو	�N < 	سر	ئيل، %	العتبا�	L 	المنية، %تد7 عدN من 
	لكافية  %	ملساحة   N�%	ملو	  �Nملصا	  Nجو%  	  D
	ألخ  Lسا	�	لد

لعوDN 	لالجئو( 	 Nيا�هم 	الصلية.٥٠ 

ֲדا  	ملتسلحة  	ألمنية"   L	�"	العتبا قضية   )< بالذكر  	جلدير  %من 
بني  للسال�  	لشامل   uالتفا	 ضمن  تناقش   )	 شأ�ا  من  	سر	ئيل 
>طر	3 	لصر	o، فقد hقترj 	لفلسطينيو( %	لعر1 على 	سر	ئيل 	قامة 
قائم على  	تفاu سال�   �hقر	 عالقاL سال� طبيعية كاملة < حالة 
مو	ثيق 	لقانو( 	لد%^  %قر	�	L 	المم 	ملتحدD، %	ل9 ستزيل "قلق" 
	لرئيس  	لسبب   )< 	لو	ضح  %من  	المنية.   L	لتهديد	 من  	سر	ئيل 
< 	عتر	· 	سر	ئيل لعوDN 	لالجئني (%قيامها بتهج
هم >ساسا) هو 
	حلفا¸ على 	لصبغة 	ليهوNية السر	ئيل، %ضما( 	لتفوu 	لدميوغر	< 
 L�Nل9 صو	 	ال�	ضي  	ليهوNية على   Dلسيطر	 	ليهوN"، %تو	صل 
من 	لالجئني >نفسهم >صال.٥١ لقد حفظت 	لصبغة 	ليهوNية السر	ئيل 

خارطة سلمان أبو ستة 
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ق 	لفلسطينيني 	الصليني < 	لعا�   ̄
%	ل9 نتجت عن موجاL 	لتهج
	السر	ئيلية  	ملؤسساتية  	لقانونية  	لنظم  ١٩٤٨ من خالw 7لة من 
 ·�(كالتمييز ¯ق غ
 	ليهوN من 	ملو	طنني) %مما�ساִדا (كقو	نني 	أل
%	ملو	طنة)، (>نظر 	 	لفصل 	لثالث، 	لقانو( 	لوطU). عال%D على 
[لك، فإ( حق 	ملسا%	D %فق 	لقانو( 	السر	ئيلي هو مدعو� طاملا >( 
	المر متالئم %صبغة 	لّد%لة 	ليهوNية.٥٢ h( مثل هذ� 	لقو	نني كقانو( 
	جلنسية لعا� ١٩٥٢ ، %قانو( >مال« 	لغائبني لعا� ١٩٥٠، تدعم 
	لد%لة  مع صبغة  منسجمة  	لقو	نني  بسبب كو(   uلعر	 	لتمييز < 

	ليهوNية. 

 L^ %�موعا	لل©	 �تا�nيا، فقد Nعم قطاo صغ
 من حركاL 	ليسا
	لفلسطينيني 	 	سر	ئيل  	لعوDN لالجئني  غ
 صهيونية >خر{ حق 
 Nليهو	من  D
بصو�D ¥د%DN بعد عا� ١٩٤٨، باالضافة 	 >قلية صغ
حلق   "�%فو كامل  تطبيق  %يدعمو(  يعترفو(  	لذين  	إلسر	ئيليني 
	لعوDN لالجئني 	لفلسطينيني، %من هذ� 	حلركاL 	لسياسية حركة 
	لدميقر	طية للسال� %	ملسا%	D %حركة  متسبني %قطاعاL < 	جلبهة 
 ناطو�" كا�تا غ
 	لصهيونية 	لدينية، hال 	( >صو	ִדم ال تصل 	
�جة 	عال� 	لقضية على طا%لة 	حلو	� < 	لشا�o 	السر	ئيلي، كما N
 >( قسم منهم يؤيد عوDN عدN ¥د%N من 	لالجئني 	لفلسطينيني 	
Nيا�هم. %%فق 	لوثائق 	ملعّدD من جلنة حز1 مبا� 	ملركزية < >%	سط 
حزير	( من 	لعا� ١٩٤٨، على سبيل 	ملثا7، "مع 	لعوDN [لالجئني] 
 Lالنتاجية .. ممتلكا	لشر3، %	لسال�، %	من  Dحيا 	 )%Nسيعو
 Nليهو	من  	
	لعائدين .. ستعاN 	ليهم".٥٣ >ما 	ليو� فإ( عدN	 صغ
	السر	ئيليني من 	الحز	1 	لصهيونية %"�موعاL 	لسال�" كحركة 
لالجئني   DN%د¥  DNعو تدعم  	آل(،  	لسال�  %حركة  شالو�  غو° 
	لفلسطينيني، بشر� >( ال ִדدN (عوNִדم) 	لتو	�(  	لدميغر	< N	خل 
	سر	ئيل.٥٤ %>قل منها، فإ( 	قلية >صغر من 	ليهوN > N	خل 	سر	ئيل 
	لفلسطينيني،٥٥  لالجئني   DNلعو	 حلق  كامل  تطبيق  تؤيد  %خا�جها 
%لكن 	طا� 	حلو	� بقضية 	لالجئني 	لفلسطينيني N	خل 	سر	ئيل يظل 
¥د%N	 < 	لوقت 	لذ" تسمع فيه >صو	L >على حو7 تعريف 	لد%لة 
 Lلقطاعا	سع من قبل %< oلنقا° < قطا	 �%طابعها٥٦، حيث يد	
	سر	ئيل،  N	خل   Nليهو	% 	لفلسطينيني  بني  %	الجتماعية  	لسياسية 
خاصة < >عقا1 تز	يد عدN 	لسكا( غ
 	ليهوN < 	سر	ئيل (	لعر1 

 .
%	HجرD 	لر%سية %	لعما7 	الجانب) خال7 	لعقد 	ألخ

 :٢٠٠١-٢٠٠٢ Mلعا� V Gلتطو���
خالل الفترة المذكورة، لم �تغ�ر الموقف االسرائ�لي جوهر�ا 
التقدم  من  بالرغم  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  لقض�ة  بالنسبة 
منظمة  ب�ن  الدائم  الحل  مفاوضات  في  الحاصل  الطف�ف 
التقدم  هذا  و�تمحور  اسرائ�ل.  وحكومة  الفلسط�ن�ة  التحر�ر 
ف�ما  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  بحقوق  الرمزي  االعتراف  في 
تمنع معظم  التي  العراق�ل  العد�د من  تستمر اسرائ�ل بوضع 
الالجئ�ن من العودة الفعل�ة الى اسرائ�ل. وقد شملت الخ�ارات 
القضا�ا،  من  عدد  الفترة  اسرائ�ل خالل  قبل  من  المطروحة 
وعقبات  الج�ل  وعقبات  النسب�ة  والحصة  االراضي  كمبادلة 

العودة. على أ�ة حال، فان هذه الخ�ارات لم تحظى حتى بدعم 
االسرائ�ل�ة.  الصه�ون�ة  واالحزاب  االسرائ�لي  الشارع  من 
العنصر�ن  فان  االسرائ�ل��ن،  المعلق�ن  أحد  تعل�قات  ووفق 
وجهة  من  الفلسط�ن��ن  الالجئ�ن  مسألة  حل  في  االساس�ن 
النظر االسرائ�ل�ة تكمن أولها في االعتراف االسرائ�لي بدولة 
اسرائ�ل كدولة الشعب ال�هودي (وتتمحور باغلب�ة د�مغراف�ة 
وأن  الالجئ�ن)  وممتلكات  أراضي  على  وس�طرة  �هود�ة، 
اتفاق سالم كهذا "�نظر اكثر الى كونه قائما على الفصل اكثر 

منه على االندماج".٥٧

الوضع  بشأن  الثان�ة  د�ف�د  كامب  محادثات  إنه�ار  أدى  وقد 
النهائي في العام ٢٠٠٠ وانطالقة االنتفاضة الفلسط�ن�ة الثان�ة 
الالجئ�ن.  قض�ة  بشأن  االسرائ�لي  التصلب  من  المز�د  الى 
من  أكثر  فإن   ،٢٠٠٢ العام  في  الرأي  الستطالعات  وطبقا 
ثالثة أرباع المجتمع االسرائ�لي �عارض حتى عودة محدودة 
الفلسط�ن��ن، و�عارض نحو ٧٨٪ من االسرائ�ل��ن  لالجئ�ن 
و�نعكس  الفلسط�ن��ن.٥٨  لالجئ�ن  العودة  بحق  االعتراف 
لالجئ�ن  العودة  حق  بشأن  االسرائ�لي  العام  الرأي  تصلب 
الفلسط�ن��ن اعتمادا على ما �سمى "التهد�د الد�مغرافي" من 
االراضي  وسكان  اسرائ�ل  في  الفلسط�ن��ن  المواطن�ن  قبل 
هذا  �نعكس  الفلسط�ن��ن   ١٩٦٧ عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة 
التصلب جل�ا في النقاش العام المتمحور حول فكرة الترانسف�ر 
او ترح�ل الفلسط�ن��ن كحل لما �سمى بـ"المسألة الفلسط�ن�ة". 
ووفق أحد إستطالعات الرأي التي أجر�ت في آذار من العام 
�فّضلون  االسرائ�ل��ن  ال�هود  من   ٪  ٥٠ نحو  فإن   ،٢٠٠٢
ترح�ل فلسط�ن��ن الى خارج االراضي المحتلة عام ١٩٦٧، 
ونحو ثلثهم �فضلون أ�ضا ترح�ل الفلسط�ن��ن المواطن�ن في 
كـ"حل"  والترح�ل  الترانسف�ر  فكرة  عادت  اسرائ�ل.٥٩وقد 
مطروحا  شرع�ا  موضوعا  باعتبارها  الفلسط�ن�ة  للقض�ة 
ف�ها  تمتلئ  دولة   [اسرائ�ل]  "انها  االسرائ�لي،  الشارع  في 
أحد  الحظ  السكان"،  ترح�ل  الى  تدعو  بملصقات  الشوارع 
الصحف��ن االسرائ�ل��ن، "وال أحد �هتم بإزالة هذه الملصقات 
فقد  ذلك،  الى  باالضافة  القضاء".٦٠  الى  مرتكب�ها  بتقد�م  أو 
الحكومة االسرائ�ل�ة بشأن  الى  المقترحات  تقد�م عدد من  تم 
القسري  والتجر�د  الترانسف�ر  وتشمل  الد�مغرافي"  "التهد�د 
"التهد�د  من  "القلق"  شمل  وقد  الفلسط�ن��ن.  العرب  للسكان 
االسرائ�لي  العمل  حزب  أعضاء  من  عــددا  الد�مغرافي" 
أجزاء  من  الجانب  احادي  باالنسحاب  طالبوا  والذ�ن  أ�ضا 
لمعالجة   ١٩٤٨ عــام  المحتلة  الفلسط�ن�ة  ــي  االراض من 
هدفت  اذ  "الفصل".  طر�ق  عن  الد�مغرافي  التهد�د  مسألة 
العرب  عن  ال�هود  فصل  الى  جل�ة  بصورة  المقترحات  هذه 
من  العد�د  و�رى  االرض،  من  نسبة  أعلى  على  الحفاظ  مع 
المحلل�ن والساسة ومنهم اعضاء في حزب العمل االسرائ�لي 
ان اهم�ة ترس�م الحدود ب�ن دولة اسرائ�ل والدولة الفلسط�ن�ة 
للدولة  ال�هودي  الطابع  على  الحفاظ  في  �كمن  المستقبل�ة 

االسرائ�ل�ة. 

ال�هود�ة  الجمع�ات  من  متزا�دا  عددا  فإن  نفسه  الوقت  وفي 
الالجئ�ن  قض�ة  معالجة  قصدت   ٢٠٠١-٢٠٠٢ فترة  خالل 
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الفلسط�ن��ن وحق العودة. فقد شهدت فعال�ات إح�اء الذكرى 
وللمرة   ،٢٠٠٢ العام  في  للنكبة  والخمس�ن  الرابعة  السنو�ة 
زوخــروت،  مثل  اسرائ�ل�ة  �هود�ة  أطر  مشاركة  االولــى، 
وصوت بد�ل، ورعوت، وبات شالوم، وغ�رهم من األطر. 
فقد  اسرائ�ل  داخل  في  الفلسط�ن��ن  المهجر�ن  مع  وبالتعاون 
معالم  "ترس�م"  مشروع  تنظ�م  على  ال�هود�ة  األطر  عملت 
القرى المهجرة داخل اسرائ�ل، من اجل طرح االسئلة حول 
حق العودة على جدول االعمال العام. وتقوم فعال�ات األطر 
الالجئ�ن  بقض�ة  االعتراف  ان  اساس  على  هذه  ال�هود�ة 
عودة  بشان  اتفاق  الى  التوصل  على  والتصم�م  المتواصلة 
ب�ن  الحق�ق�ة  التسو�ة  مفتاح  تكون  ان  شأنها  من  الالجئ�ن 
مجموعة  قامت  العام ٢٠٠٢،  من  حز�ران  وفي  الشعب�ن.٦١ 
رسالة  على  بالتوق�ع  المشهور�ن  البر�طان��ن  ال�هود  من 
مشتركة في الجر�دة ال�وم�ة البر�طان�ة ذي غارد�ان �تنكرون 
قانون  بموجب  االسرائ�ل�ة  المواطنة  في  لحقهم  خاللها  من 
العودة االسرائ�لي لعام ١٩٥٠، "اننا نعتبر هذا خطأ أخالق�ا 
من  العد�د  �زال  ال  ف�ما  القانوني  التأه�ل  هذا  �ستعمل  بأن 
الناس الذ�ن �جب أن �حصلوا على حقهم األصلي والحق�قي 
�زالون  ال  الفرار،  على  أرغموا  أو  أجبروا  والذ�ن  بالعودة، 
مستثنون".٦٢ وقد عّبر كّتاب الرسالة عن أملهم بحلول �وم " 
تستط�ع ف�ه كل شعوب المنطقة على الع�ش بسالم مع بعضهم 

البعض، على أساس عدم التفرقة، واالحترام المتبادل". 

�ملو�قـف �لد�ليـة ��لعربيـة
%	لشامل  	لد	ئم  	حلل  	ملبد>  حيث  من  	لد%^  	ملجتمع  يدعم 
معظم  %تو	صل  	لد%^.  	لقانو(   	  	Nستنا	 	لفلسطينيني  لالجئني 
 Lلواليا	 باستثنا�  	لسلمية  	لعملية   > 	لفاعلة  	لد%لية  	ألطر	3 
	لعامة  	جلمعية   �قر	 على  	لتأكيد  لصاÎ جتديد  	لتصويت   ،Dملتحد	
>( هؤال�  بالذكر  	جلدير  �قم ١٩٤ سنويا.٦٣ %من   Dملتحد	 لألمم 
 �	ألطر	3 هم 	لذين كانو	 قد صاغو	 >% Nفعو	 باجتا� صياغة 	لقر	
	لسياسة 	خلا�جية على  	لعا� ١٩٤٨,٦٤ %مع [لك، فا(   > ١٩٤
�· 	لو	قع مبنية على 	لفرضية 	لقائلة >( hثنا( من 	حللو7 	لد	ئمة <
 DNستعا	  uحقو%  ،DNلعو	 %هي  عموما  لالجئني  	لثالثة  %	لشاملة 
	مللكية %	لسكن هي "غ
 %	قعية" %ال تشّكل خيا�	 "عمليا %مناسبا" 
	سر	ئيل  	لقو{ %مطالبة  بفعل مو	�ين  	لفلسطينيني %[لك  لالجئني 
بد%لة يهوNية "hثنية".٦٥ %Hذ	 ترتكز 	لسياسة 	خلا�جية >ساسا على 

	لتعويض %	لتوطني، بد%( تأكيد حقوu 	لالجئني %�غباִדم. 

	لرئيسة قصدL جتنب 	خلو·  	لد%لية   Lجلها	 فإ(  %بشكل عا�، 
�	كها حساسية 	لقضية Nلالجئني ال	ملفّصلة بشأ( قضية 	قفها 	مو >
 Dدية %قد تكو( مضّر� 
	لفلسطينية %>( مثل هذ� 	لتصرvاL تعت© غ
بالعملية 	لسياسية 	جلا�ية، %>( من شأ( 	ألطر	3 نفسها >( تتفا%· 
على قضية 	لالجئني. %قد Nعى مقترj 	لرئيس 	ألمريكي 	لسابق بيل 
كلينتو( خال7 مباحثاL 	حلل 	لنهائي بني منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية 
¯ق  	لرمز"  	العتر	3   	 	سر	ئيل < ٢٠٠٠-٢٠٠١  %حكومة 
على   Lلعائال	 من حاالL = ¨ل   "N%د¥ Nعد" %تطبيق   ،DNلعو	
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من  	ملقدمة  شوما()  �قة %) �قة ١٩٧٣ % %تعت©  	لو	قع.٦٦    ·�<
 Dلوحيد	بية %��D فرنسا هي 	لو�قة /	لوثيقة 	أل%Nبية مببا%�	للجنة 	أل%
Nيا�هم   	 	لفلسطينيني  لالجئني   DNلعو	 حق  %تؤكد  تدعم  	ل9 
 	الصلية. %تنص 	لو�قة: "	( خيا� 	لالجئني 	لعر1 < عوNִדم 	
 DNلعو	با حق %�بيوִדم >% < تلقي 	لتعويضاL".٦٧ %	عت© �لس >%
فقد  %Hذ	  %مما�سة"  سياسيا  	الجنا�  "صعب  	لفلسطينيني  لالجئني 
	لوضع  	لتوطني <  طريق  	لالجئني عن  قضية  	ملجلس ¯ل  >%صى 
	لد	ئم.٦٨ %يبد% 	لنقص < hحتر	� 	ملباeN 	لتوجيهية للقانو( 	لد%^ < 
توضيح 	حللو7 	لد	ئمة %	لشاملة لالجئني < 	حلالة 	لفلسطينية ظاهر	 
للعيا(، خصوصا < تعا�· 	لسياسة 	المريكية %	أل%�%بية ¹صو£ 

قضايا جلو� >خر{ < 	لعا=. 

لالجئني  %شامل  N	ئم  حل   	 	لتوصل  	لعربية  	لد7%  %تدعم 
	لفلسطينيني مبا يتو	فق %مو	ثيق 	لقانو( 	لد%^ %قر	� 	جلمعية 	لعامة 
�قم ١٩٤. %قد طالبت 	لد%7 	لعربية بشكل خا£  Dملتحد	لألمم 
 uحقو DNستعا	% 	ألصلية  Nيا�هم   	 	لفلسطينيني  	لالجئني   DNبعو
	مللكية %	لسكن لالجئني 	لفلسطينيني. %قد >ّكد قر	� جامعة 	لد7% 
"	حلل   )< على   (١٩٤٩ �	]X  ١٧  > �Nلصا	) �قم ٢٣١  	لعربية 
	لالجئني هو < عوNִדم 	 Nيا�هم %}اية  	لد	ئم %	لعا7N لقضية 
من  %كر	متهم %dب ضما�ا  حياִדم،  ملكيتهم،  كل حقوقهم < 
قبل 	ألمم 	ملتحدD.٦٩ %قد >%لت 	لد%7 	لعربية 	هتماما خاصا بشأ( 
يطالب   ]	 	لفلسطينيني،  لالجئني  %	لسكن  	مللكية   DNستعا	  uحقو
قر	� جامعة 	لد%7 	لعربية �قم ١٠٣٠ (١٤ تشرين >7% ١٩٥٥)  
 Lممتلكا D�	Nعية، إل	�على سبيل 	ملثا7، بتعيني قّيم ¥ايد >% جلنة 
	لالجئني ملا فيه مصلحة لالجئني >نفسهم. %قد Nعت 	جلامعة >يضا 
 Nفع dhا� ممتلكاL 	لالجئني < hنتظا� >" حل، %>( يتوقف بيع 	
ممتلكاL 	لالجئني فو�	 %hلغا� >" عملية بيع قد حصلت قبل [لك، 
%متثيل 	لالجئني < عمل جلنة 	ألمم 	ملتحدD للتوفيق حو7 فلسطني 
حالة   > %	العتر	·  مما�سة   > 	لالجئني  %حق   ،(UNCCP)
	لضر%�D على بياناL 	ملمتلكاL %	ل9 من شأ�ا 	الكتما7 من قبل 
جلنة 	لتوفيق 	لد%لية، كما >( على جلنة 	لتوفيق 	لد%لية >( حتقق < 

فقد	( 	ملمتلكاL 	ملنقولة (غ
 	لثابتة) لالجئني 	لفلسطينيني. 

%خال7 سنو	L 	خلمسينياL %	لستينياL، قامت 	لد%7 	لعربية بوضع 
	لعديد من 	ملخططاL للحل 	لد	ئم %	لشامل لالجئني 	لفلسطينيني.٧٠ 
%هذ	 يشمل عدN من 	ملخططاÏ Lص عوDN 	لالجئني %فق جد7% 
على   ١٩٩٦ 	لعا�  بعد  تبنيها  مت  	ل9   L	�	لقر	  Lّكد< �مU.%قد 
 DNعو nص  فيما   (١٩٦٧)  ٢٣٧ �قم  	ألمن  �لس   �قر	 تأكيد 
	لد7%  جامعة  %قامت   .١٩٦٧ 	لعا�   > هجر%	  	لذين  	لالجئني 
 �(قر	 	لد7%  >عضائها  من   Nباستدعا� عد 	لعا� ١٩٩٨  	لعربية < 
>يا� كيو� عر²   ١٥ �	عتبا � ١٩٩٨) من >جل 	]X  ٥٢٧٩، ٢٥
للتضامن مع 	لالجئني 	لفلسطينيني. %منذ عا� ١٩٩٤، قامت جامعة 
	لد%7 	لعربية مبطالبة 	لسكرت
 	لعا� لألمم 	ملتحدD بأ( يطلب من 
جلنة 	المم 	ملتحدD للتوفيق حو7 فلسطني (UNCCP) على تصنيف 
 ،١٩٩٨ %منذ  %ممتلكاִדم.  	لفلسطينيني  لالجئني  مقا�نة  الئحة 
تقصي  جلنة  با�سا7   Dملتحد	 	ألمم  	لعربية  	لد7%  جامعة  تطالب 

حقائق من >جل 	لتحقيق < %ضعية ممتلكاL 	لالجئني 	لفلسطينيني، 
	لالجئني   Lممتلكا %	ستغال7  	أل�	ضي،  ملكية   uحقو %	نتها« 
	لفلسطينيني، %%ضعية 	لدخل 	ملشتق من مثل هذ	 	الستغال7. %قد 
Nعت جامعة 	لد%7 	لعربية >يضا 	ألمم 	ملتحدD الستكما7 نسخ كل 
�	ضي 	سر	ئيل كما طلبت < Dئر	N ل9 قامت ֲדا	ئط %	خلر	لوثائق %	

 .Lملمتلكا	 �من 	المم 	ملتحدD تعيني قيم على مثل هذ

٢٠٠١-٢٠٠٢ Mلعا� V Gلتطو���
خالل  الدول�ة  الجهات  مواقف  على  أساسي  تغ��ر  �طرأ  لم 
الفترة الواردة. وقد طالبت ورقة غ�ر رسم�ة أمر�ك�ة كانت 
قد ص�غت في ستوكهولم في حز�ران ٢٠٠١ خالل مباحثات 
الحل الدائم الفلسط�ن�ة االسرائ�ل�ة، طالبت على سب�ل المثال، 
المطالب  تالئم  والتي  الالجئ�ن  "بص�اغة غامضة في قض�ة 
العرب�ة بحق العودة، ولكنها ستكون محدودة جدا بالعدد اضافة 
أهم�ة  أ�ة  بال  �جعلها  بح�ث  المحدود�ات  من  آخر  عدد  الى 
تسبب  أن  دون  من  الفلسط�ن��ن  إحت�اجات  تطابق  ذلك  ومع 
القلق السرائ�ل".٧١ وطالب المقترح بنحو ١٠٠ بل�ون دوالر 
أول  تشر�ن  وفي  الالجئ�ن.  تأه�ل  العادة  كم�زان�ة  أمر�كي 
من عام ٢٠٠١ طالبت االدارة االمر�ك�ة الفلسط�ن��ن بقبول 
"شرع�ة اسرائ�ل كدولة �هود�ة"، وفي حز�ران ٢٠٠٢، قام 
الرئ�س االمر�كي جورج بوش االبن بمالحظة أن االحتالل 
قانوني،  أن من شأن ضم  أي  اسرائ�ل،  �هدد هو�ة  قد  الدائم 
 ١٩٦٧ عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة  للمناطق  س�اسي  أو  اداري، 
ب�ن  الد�مغرافي  التوازن  على  التأث�ر  شأنه  من  اسرائ�ل  الى 
اسرائ�ل  قامت  وقد  اسرائ�ل.  داخل  في  والفلسط�ن��ن  ال�هود 
لالجئ�ن  العودة  حق  ضد  الجدل�ة  نفس  باستعمال  وحلفائها 

الفلسط�ن��ن. 

اللجنة  قبل  المصاغة من  الطر�ق  بخارطة  تسمى  ما  وتنص 
االمر�ك�ة  المتحدة  الوال�ات  من  كل  من  المؤلفة  الرباع�ة 
سب�ل  على  المتحدة  واألمــم  وروس�ا  االوروبــي  واالتحاد 
ومقبول  عادل  واقعي،  "حل  الى  فقط  االشــارة  على  المثال 
لقض�ة الالجئ�ن" وهي اللغة المستعملة عادة من قبل االتحاد 
االوروبي.٧٢ وقد تم استعمال "الواقع�ة" كما في الماضي من 
اسرائ�ل  القوى ومطالب  مواز�ن  �عتمد على  بلوغ حل  أجل 
الى  الفلسط�ن��ن  لالجئ�ن  عودة  ال  أي  إثن�ة  �هود�ة  بدولة 
أ�ة  بالمالحظة أن خارطة الطر�ق ال تحوي  ب�وتهم. وجد�ر 
ذات  المتحدة  األمم  وقــرارات  الدولي  القانون  الى  مرجع�ة 
العامة رقم ١٩٤) كأساس  الجمع�ة  (بما تشمل قرار  العالقة 
والمهجر�ن  لالجئ�ن  والشامل  الدائم  الحل  وص�اغة  تحد�د 
الفلسط�ن��ن. وبمعنى آخر، فإن خارطة الطر�ق تظهر مغ�بة 
في  �ختلف  ال  ما  وهو  الفلسط�ن��ن،  لالجئ�ن  العودة  لحق 
السابق  األمر�كي  المقترح  أو  اسرائ�ل  تطرحه  عما  جوهره 
المقدم من ب�ل كل�نتون الذي قدم للفلسط�ن��ن في كامب د�ف�د 

في حز�ران ٢٠٠٠. 

من  ب�روت  في  العرب�ة  الدول  إجتمعت   ،٢٠٠٢ آذار  في   
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باالنسحاب  تطالب  والتي  السعود�ة  المبادرة  مناقشة  أجل 
 ،١٩٦٧ عام  المحتلة  الفلسط�ن�ة  المناطق  من  االسرائ�لي 
وتطب�ع العالقات ب�ن الدول العرب�ة واسرائ�ل. وقد دعا الب�ان 
الختامي اسرائ�ل الى تأك�د "انجاز حل عادل لقض�ة الالجئ�ن 
الفلسط�ن��ن بموجب قرار الجمع�ة العامة لألمم المتحدة رقم 
١٩٤,٧٣ وقد أش�ر الى المبادرة السعود�ة في الص�اغة الثان�ة 

لخارطة الطر�ق المقدمة من اللجنة الرباع�ة والتي صدرت 
خارطة  تعامل  ك�ف�ة  جل�ا  �بدو  وال   .٢٠٠٢ عام  أواخر  في 
الطر�ق مع الجملة الخاصة بالالجئ�ن الفلسط�ن��ن الواردة في 
المبادرة السعود�ة وما هو الحل الدائم والشامل بموجب هذه 

الخارطة.  

�ملفا�ضـاG �لسيـاسيــة
ل 	لتا�يخ 	لفلسطيU بعد 	لنكبة %نشو� حالة 	للجو� فترتني من  لقد̈ 
	ملفا%ضاL 	جلّدية بشأ( 	حلل 	لد	ئم %	لشامل لالجئني 	لفلسطينيني. 
	لفترD 	أل% هي 	ملفا%ضاL 	ملبّكرD بني hسر	ئيل %	لد7%  %كانت 
خاصة  لالجئني  فيها  يكن   = %	ل9   ١٩٤٩-١٩٥٢ بني  	لعربية 
بني   Lملفا%ضا	 	لثانية %هي   Dلفتر	% متثيل؛   "< عامة  %	لفلسطينيني 
 uتفاh لتوقيع على	ئيل منذ 	سر	لفلسطينية %حكومة 	لتحرير 	منظمة 
	%سلو < 	لعا� ١٩٩٣ لغاية �hيا� مفا%ضاL 	حلل 	لد	ئم < طابا 
بني   Lملفا%ضا	  ��hيا %بني   .٢٠٠١ 	لعا�  من   kلثا	 كانو(   >
مرحلة   	 	لوصو7  	خلمسيناL %ح�  	لعربية <  %	لد7%  	سر	ئيل 
	حلل 	لنهائي بني منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية %حكومة 	سر	ئيل = يتم 
	خلو· < 	ية مفا%ضاL جدية للحل 	لشامل %	لد	ئم بالنسبة لقضية 
فقد   ،١٩٦٧ لعا�  بالالجئني  يتعلق  %فيما  	لفلسطينيني.  	لالجئني 
بني   Lل9 جر	  Lملفا%ضا	 %منها   Dعد  L	مر بشأ�م  	لتفا%·  مت 
 > 	سر	ئيل %	ال�N( < 	لعا� ١٩٦٧، %مباحثاL كامب Nيفيد 	أل%
	لعا� ١٩٧٨ بني 	سر	ئيل %مصر، %< hطا� مفا%ضاL >%سلو. >ما 
	ملهجر%( 	لفلسطينيو( < 	لد	خل لعا� ١٩٤٨ (< N	خل 	سر	ئيل/

فلسطني ١٩٤٨) فقد >ستثنو	 من كافة 	ملباحثاL بني 	ألطر	3. 

 :١٩٤٨ Mلالجئو% �لفلسطينيو% عا�
	ملباحثاL 	أل%: لقد بد>L 	ملفا%ضاL 	أل% حو7 	حللو7 	لد	ئمة 
	لعا�   > %	نتهت   ١٩٤٩ 	لعا�   > 	لفلسطينيني  لالجئني  %	لشاملة 
للتوفيق حو7   Dملتحد	 	ألمم  �D جلنة Nمبا% بتنسيق  ١٩٥٢، %[لك 
لالمم  	لعامة  	جلمعية   �قر	 على   	Nعتما	%  ،(UNCCP) فلسطني  
�قم ١٩٤. %قد حا%لت جلنة 	لتوفيق 	لد%لية تسهيل عمل   Dملتحد	
 Lلة من مقترحاw صياغة% L	ملؤمتر	من  Nمن خال7 عد Lملفا%ضا	
 DّوH	 ملختلطة، من >جل سد	لعمل 	 Lشا�% 	حللو7، باالضافة 	
من  	لفلسطينيني  لالجئني  فو�ية   DNبعو 	ملطالب  	لعر²  	ملوقف  بني 
جهة %hصر	� 	سر	ئيل على 	لتركيز على 	لقضايا 	ملتعلقة باأل�	ضي 

من جهة >خر{.  

من  كل  قّدمت   ،Dملبّكر	  Lخلمسينيا	  L	سنو% عا� ١٩٤٩  %بني 
قضية  >جل حل  من   Lملقترحا	 من   	Nعد 	لعربية  %	لد7%  hسر	ئيل 

من  عليه"  "مبا   Dغز  oقطا ضم  hسر	ئيل  hقترحت  فقد  	لالجئني. 
الجئني، %hقترحت فيما بعد hعاª DNو ١٠٠٠٠٠ الجئ 	 	ملناطق 
	إلسر	ئيليني  	ملسؤ%لني  فإ(  	حلالتني،  كال   >% 	سر	ئيل.  N	خل 
مثل  سترفض  	ملضيفة  	لعربية  	لد7%   )< مسبقا  مد�كني  كانو	 
%قد  �قم ١٩٤.   Dملتحد	 	ألمم   �%قر	 تتنافر  أل�ا   Lملقترحا	  �هذ
قّدمت 	لد%7 	لعربية hقتر	حاL تشمل hعاDN 	لالجئني 	لفلسطينيني 
 Lملفا%ضا	بيوִדم. %قد عنونت  h 7%لد	 �	ملتو	جدين >يضا < هذ
N	خل  من  هجر%	  	لذين  لالجئني  	حلل  تسهيل  عملية  	لالحقة 
حد%N N%لة 	سر	ئيل كما هو منصو£ عليها < قر	� 	لتقسيم لعا� 

 .١٩٤٧

%خال7 هذ� 	لفترD، عملت جلنة 	لتوفيق 	لد%لية على تسهيل تنظيم 
با�يس (١٩٥١)،   > kلثا	% لو�	( (١٩٤٩)  	أل7% <  مؤمترين، 
¹صو£ hتفاu سال� %dhاN حل لقضية 	لالجئني 	لفلسطينيني. %قد 
 Lملقترحا	من  Nلغر· عد	 	لد%لية من >جل هذ	لتوفيق 	ضعت جلنة %
< ¥ا%لة إلقناo 	ألطر	3 ֲדا، ففي >%	سط 1X من عا� ١٩٤٩، 
متحّققة  	ألطر	3   	  Dمذّكر 	للجنة  سّلمت  	ملثا7،  سبيل  على 
< نيتهم بتوقيع hتفاu ينص على حل قضية 	لالجئني 	لفلسطينيني 
 hسر	ئيل %	لتوطني. %بعد ªو سنتني، سّلمت 	 DNلعو	من خال7 
	للجنة عدN	 من 	ملقترحاL من >جل مناقشتها < مؤمتر با�يس، مبا 
يشمل طلب مو	فقة hسر	ئيل على 	لعوDN لعدN ¥د%N من 	لالجئني 
 )%�%مو	فقتها على 	إللتز	� بدفع 	لتعويضاL < 	مللكية للذين nتا
>يضا  	للجنة حا%لت  فإ(  	لعا� ١٩٥٠،  	لعوh% .DNبتد	�	 من  عد� 
شأنا،  	ألقل  	جلزئية  	لقضايا  �فع  خال7  من   Lملفا%ضا	 تدفع   )	
	لالجئني  لد�	سة قضية  	نشا� جلنة مشتركة  	للجنة مثال  فاقترحت 

 .Dغز oقطا >

� >نه من Nستنتا� مفا	 < تشرين 	لثاk ١٩٥١، توّصلت 	للجنة 	
غ
 	ملمكن >( تنجح فعال بتحقيق تفويضها، نظر	 الستحالة 	مكانية 

	لتوصل 	 >" 	تفاu سال� بني 	الطر	3. 

خلÐخٍميخسـخü<٧طحـ
قضية  بشأ(  	لّسياسية   Lملفا%ضا	 من  	لّثانية  	جلولة   L<بد لقد 
	لالجئني 	لفلسطينيني < بد	ية 	لتسعينياL، < >عقا1 عملية مد�يد 
– >%سلو، 	لh 9نطلقت < 	لعا� ١٩٩١، %	ل9 	نتهجت مسا�ين 
	ألطر	3   Nمتعد  �	ملسا 	لالجئني،  قضية  مع  	لتعامل   > منفصلني 
%	ملسا� 	لثنائي. %قد تأسس 	ملسا� متعدN 	ألطر	3 < 	لعا� ١٩٩٢ 
 �	ملسا 	ما  	لالجئني.  قضية  %من ضمنها  	إلقليمية،  	لقضايا  لبحث 
بد	ية  من   L	سنو ثال�  بعد  تأسس  فقد  	لالجئني  لقضية  	لثنائي 
%صالحياته  	لذ	�  	حلكم  على   Lّكز� (%	ل9  	إلنتقالية  	ملرحلة 
 .(V.3 DNملا	) لعا� ١٩٩٣ eNملبا	عال( h > ساسا) كما عرضت<

تر>سها كند	  	ل9   ،(RWG) 	لعمل لالجئني  %قد فوّضت �موعة 
%>سست خال7 	جلولة 	ال% من 	ملفا%ضاL متعدDN 	ألطر	3 	ل9 



١٧٠

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

 Nلعا� ١٩٩٢، فّوضت بعد	من  kلثا	موسكو < كانو(  > Lعقد
من 	لصالحياL %منها: حتسني 	لظر%3 	حلياتية لالجئني %	لنا�حني 
تسهيل  	نفسهم،  لالجئني  %	لشامل  	لد	ئم  	حلل  hجحا3  بد%( 
%توسيع عملياL = 	لشمل 	ملتعلقة بالالجئني، Nعم مس
D 	لتوصل 
 	تفاu بشأ( مص
 	لالجئني. %قد تألفت 	ملجموعة من كل من 	
مصر %لبنا( %سو�يا %	سر	ئيل %	ال�N( %	لفلسطينيني.  بالرغم من 

>( لبنا( %سو�يا قد قاطعتا عمل 	ملجموعة.٧٤

%قد حّدLN 	ملجموعة سبعة مو	ضيع متعلقة بالالجئني 	لفلسطينيني 
%نسبت N%لة قياNية (�	عي) من >جل متابعة >" من هذ� 	ملو	ضيع. 
تطوير  (فرنسا)،   Lلعائال	 ¨ل   = (	لنر%يج)،   Lملعلوما	 %تشمل 
 Dجديد عمل  فر£  خلق   ،(Dملتحد	  Lلواليا	) 	لبشرية   N�	ملو	
(	لوالياL 	ملتحدD)، 	لصحة (	يطاليا)، �عاية 	لطفل (	لسويد)، 	لبنية 
 kالنسا	لبعد 	²)، %�	لتحتية 	الجتماعية %	القتصاNية (	الحتاN 	ال%
(سويسر	). %قد تّضمن عمل 	ملجموعة صعيدين، جلساL متابعة 
من >جل متابعة 	لعمل 	ملتو	صل %%ضع 	خلطط 	ملستقبلية، %هدفت 
 لقا� 	ملمثلني 	لعر1 %	السر	ئيليني، مع مستشا�ين 	 Lجللسا	 �هذ
N%ليني من >جل 	ملزيد من 	العتبا�	L 	ملفّصلة للعو	مل 	خلاصة بقضية 

	لالجئني.

 �	ملسا  مقاطعة 	 	لعربية  	لد7%  ناLN جامعة  	لعا� ١٩٩٧،   >%
يتم   =% 	سر	ئيل.  حكومة  سياسة  على  hحتجاجا  	جلو	نب   Nمتعد
عقد >" جلسة منذ [لك 	ملوعد، فيما 	ستمرL فعالياL 	ملجموعة 
لقا�  	جلو	نب   DNمتعد 	للجنة   Lقصد %قد  	لد%^.  	لصعيد  على 
�غباL 	لعر1 بغية توسيع هيئة 	لتفا%·، %عنونة مو	ضيع Hا عالقة 
باملركباL 	القليمية. %قد فهم >( 	للجنة متعدDN 	جلو	نب كا( من 
 Lسا� �موعاâ� )	% oاw	 ( تعمل بشكل عا� ضمن	ملفر%· 	
	الجر	ئية   Dللقو كمما�سني  منه  	كثر  كمّسهل  سيعملو(  	لعمل 
عمل  	ستمر	�ية  على  	لقائم   "oاwال	" �ح  %فيما  	لتوجيه.   %	
	ملو	ضيع   > خاصة  	لضعف  نقا�  من   Nعد 	ظهر  فانه  	ملجموعة، 
	لصعبة 	لعالقة، مثل حق 	لعوh% DNستعاDN 	ملمتلكاL %كل 	ملو	ضيع 

 .Lملفا%ضا	ل9 ¯ثت على طا%لة 	لتقنية 	

 ١٩٩٤ 	لعا�   > %	سر	ئيل   )N�	ال بني  	لسال�   uتفا	 تضّمن  لقد 
%عا�   ١٩٤٨ لعا�  	لفلسطينيني  بالالجئني  ִדتم  	ل9   N	ملو	 بعض 
١٩٦٧. %تنص hتفاقية 	لسال� شرطا بوجو1 حل قضية 	لالجئني 
 
%فقا للقانو( 	لد%^، %بالرغم من [لك فإ( هذ� 	التفاقية ال تش
	إلتفاقية  فإ(  كذلك،  	لعالقة.   L	]  Dملّتحد	 	ألمم   L	�قر	  	
"عن  سيحل  	لالجئني   oموضو  )< على  تنص   ،(b.i)  ٨  DNملا	
%بعد  >كثر"،   %	 ثنائيا  عليها  مو	فق  صيغة   >  ،Lملفا%ضا	 طريق 
مصاNقة 	ل©ملانني على 	التفاu، قامت 	حلكومة 	السر	ئيلية بتعديل 
قانو( >مال« 	لغائبني لعا� ١٩٥٠ %>علنت 	حلكومة 	السر	ئيلية >( 
ملكية 	ملو	طنني 	ال�Nنيني %	ملقيمني فيها لن يعت©%	 بعد هذ	 	لتا�يخ 
 uالتفا	 "كغائبني". hال >( هذ	 	لتعديل ال vقق بشكل 	�جتاعي 	
 DNالستعا 	لدعا%{  تقدمي  من   )N�	ال  > 	لالجئني  مينع  فهو  %Hذ	 

	مللكية.

	لتحرير  %منظمة  hسر	ئيل  بني  	لنهائي  	حلل   Lمفا%ضا %خال7 
	لذين هجر%	  	لالجئني  قضية   jتطر 	لفلسطينية < متو�٢٠٠٠ = 
	إلسر	ئيلي  	لوفد  بسبب �فض  بشكل جوهر"،  	لعا� ١٩٤٨   >
	لالجئني  مشكلة  ¹لق  %تو�طها  	سر	ئيل  مبسؤ%لية  	العتر	3 
 Dملتحد	ألمم 	 L	��فضها >" حل يستند 	 	لقانو( 	لد%^ %قر	%
[	L 	لعالقة. %قد حا%7 	جلانب 	ألمريكي من جهته تقدمي عدN من 
	ملقترحاL 	ل9 قد توصل 	لطرفني 	 hتفاu حو7 	ملوضوo، %من 
 >بر�ها مقترj 	لرئيس 	ألمريكي كلينتو( %	لذ" Nعى hسر	ئيل 	
	العتر	3 ¯ق 	لعوDN لالجئني 	لفلسطينيني "من حيث 	ملبد>"، %على 
%فق  باملما�سة،  	حلق"  "هذ	  تطبيق  بعد�  يلتزمو	   )< 	لفلسطينيني 
	لفلسطينية  	لد%لة   > سيسكنو(  	لالجئني  فا(  	المريكي   jملقتر	
	خلاصة   Lملقترحا	 من   �
كغ كلينتو(   jمقتر %يعت©  	ملستقبلية. 
	ألمم   L	�%قر	 	لد%^  	لقانو(  ملو	ثيق  hنتهاكا  	لالجئني  بقضية 
Nعمت  قد  كانت  	ألمريكية   D�	Nإل	  )< 	ملالحظ  %من   .Dملتحد	
	للجو�   Lحاال  > 	لالجئني   uحقو تطبيق  	خلا�جية  سياستها   >
 Lلواليا	عمت N رسك، حنيH	% لبوسنة	ألخر{، مثل كوسوفو %	
	ملتحدD حق عوDN 	لالجئني %	لتعويض عن 	مللكية 	لثابتة، باالضافة 
 %<)  D�Nملصا	  Lملمتلكا	  DNستعاh حلق   Dملتحد	  Lلواليا	 تأييد   	

	لتعويض) لالجئني 	ليهوN من >%�%با خال7 	حلر1 	لعاملية 	لثانية. 

:١٩٦٧ Mلالجئو% �لفلسطينيو% عا�
خال7 ثالثة عقوN من عمر 	للجو� 	لفلسطيU 	لثاk < 	لعا� ١٩٦٧ 
قضية  ¯ل  يتعلق  فيما  	لسياسية   Lملفا%ضا	 من   Nعد عقد  مت  فقد 
 > Dملبّكر	 Lملفا%ضا	 L<ملهجرين لعا� ١٩٦٧. %قد بد	لالجئني %	
1X ١٩٦٧ بني 	ال�N( 	ل9 تستضيف 	لغالبية 	لعظمى من 	لالجئني 
على  	لفعلية   "Dلسيطر	" متلك  	ل9  	سر	ئيل  %بني   ،١٩٦٧ لعا� 
 �	أل�	ضي 	ل9 	حتلتها < 	لعا� ١٩٦٧. %قد عمل على تنسيق هذ
	ملفا%ضاL 	للجنة 	لد%لية للصليب 	أل}ر، %= يكن للفلسطينيني < 
هذ� 	إلجتماعاL >" متثيل. %قد %	فق 	لطرفا( على صيغة تسمح 
عا�  	ملحتلة  	ال�	ضي   > Nيا�هم   	  DNبالعو لالجئني  خالHا  من 
١٩٦٧، 	ال 	( 	سر	ئيل 	حتفظت ¯قها < 	لسيطرD على تنفيذ هذ	 
	التفاu خاصة فيما يتعلق بـ"حق Nخو7" >�	ضي 	لضفة 	لغربية، 

 �"	[	 كانت هنا« �غبة < 	لسال�، %	�	لة >سبا1 	لÕ	o < هذ
	ملنطقة %hشاعة 	لسال�، فيجب >( يكو( هذ	 	لسال� قائم على 
فلن يد%�.  	لظلم %	لقهر  يقو� على  	لذ"  	لسال�  	لعد7، أل( 
 DNلفلسطينيني بالعو	لعد7 %يسمح لالجئني 	لقائم على 	لسال� 	
��قهم %	 Nيا�هم، هو 	لسال� 	لذ"  N� منا�Hم %	 مو		

يد%�." 

عبد �لعزيز صقر (قرية حتا، غزB). �أل��%. 
حق 	لعوDN.	ملجالس 	ل©ملانية 	ملشتركة للشرu 	أل%سط، بعثة تقصي حقائق 

	لالجئني 	لفلسطينيني (٢٠٠١). 



١٧١

�لحلـ�ل �ل!�ئمـة ��لشاملـة

الشعب ال�هودي (المعرفة كاغلب�ة د�مغراف�ة وس�طرة �هود�ة 
على االرض)، اكثر منها رغبات وحقوق كل الجئ فلسط�ني 
واآلل�ات  المبادئ  على  للتعرف  أعاله  (أنظر  فردي.  بشكل 

الواردة في المقترحات).

في أوائل عام ٢٠٠٢، قام الممثل الخاص لالتحاد االوروبي 
الشرق االوسط بنشر ورقة ملخصة حول  السالم في  لعمل�ة 
التفاهمات العامة لمفاوضات طابا ومواقف كال الطرف�ن حول 
الرسم�ة  غ�ر  الورقة  وتزود  الفلسط�ن��ن.٧٧  الالجئ�ن  قض�ة 
�د  على  طرحت  التي  اإلضاف�ة  التفاص�ل  من  بالعد�د  هذه 
لم  والتي  الفلسط�ن�ة،  التحر�ر  ومنظمة  إسرائ�ل  حكومة 
تورد في األوراق السابقة من أوراق المفاوضات. وقد إقترح 
عاما"   ١٥ لـ  است�عاب  "برنامج  االسرائ�ل�ون  المسؤولون 
الى  الفلسط�ن��ن  لالجئ�ن  المحدودة  العودة  تسه�ل  أجل  من 
اسرائ�ل. وبموجب الورقة االوروب�ة غ�ر الرسم�ة، فان عدد 
المستوعب�ن المقترح من قبل اسرائ�ل �تراوح ب�ن ٢٥٠٠٠ الى 
٤٠٠٠٠ كل خمسة سنوات. وتشكل هذه االعداد التي تقترحها 
اسرائ�ل ما �عادل نسبة تقل عن ١٪ من مجمل تعداد الالجئ�ن 
الفلسط�ن��ن. باالضافة الى ذلك، فان هذا النظام �نتهك حقوق 
بق�ة الـ ٩٩٪ من الالجئ�ن اآلخر�ن من تطب�ق حقهم في العودة 
الى د�ارهم واستعادة ممتلكاتهم كما تطبق هذه الحقوق الفرد�ة 
الورقة  ان  الممكن اإلّدعاء  اللجوء األخرى. ومن  في قضا�ا 
دعائ�ة  إهتمامات  �وجد  ال  بح�ث  انطباعاتها  في  موضوع�ة 
ضّ�قة من أطراف النزاع وال تأو�الت صحف�ة حول ما حدث 
في طابا. ورقة اإلتحاد األوربي ستستخدم كنقطة إنطالق ألي 

مفاوضات سالم فلسط�ن�ة إسرائ�ل�ة جّد�ة مستقبل�ة.

في العام ٢٠٠١، رّكزت معظم الجهود الس�اس�ة على وضع 
انه�ار  أعقاب  في  بدأت  التي  االنسان�ة  الس�اس�ة  لألزمة  حد 
مباحثات الحل الدائم. فقد هدفت توص�ات لجنة م�تش�ل وخطة 
األمر�كي  المبعوث  وتوص�ات  النار،  إطالق  لوقف  ت�نت 
الخاص الى الشرق االوسط أنتوني ز�ني، هدفت الى العمل 
جهة  من  الفلسط�ن��ن  ب�ن  الصراع  حالة  انهاء  أجل  من 
والقوات االسرائ�ل�ة من جهة أخرى بهدف العودة الى طاولة 
رأسها  وعلى  الدول�ة  الس�اسة  حاولته  ما  وهو  المفاوضات، 
الوال�ات المتحدة واالتحاد االوربي واالمم المتحدة أ�ضا. إال 
أن عمل�ة اوسلو والتي احتوت على ع�وب وثغرات كب�رة، 
والفلسط�ني  االسرائ�لي  العام  الــرأي  تأجج  الى  باالضافة 
أّخرت  قد  كانت  الوسلو  معارضة  اسرائ�ل�ة  ق�ادة  وصعود 
الواضحة  الع�وب  المفاوضات. ومن  الى  العودة  في مساعي 
ال�وم بالنسبة اللتزامات اوسلو هو غ�اب آل�ة أو نظام دولي 
االتفاق  على  الموّقعة  األطــراف  وإلــزام  مراقبة  على  قادر 
بتطب�ق التزاماتها وتتخذ من مواث�ق القانون الدولي مرجع�ة 

موضوع�ة لها. 

الدول�ة  للجهات  الس�اسي  االلتزام  في  تحول  حصل  وقد 
الرئ�سة الفاعلة في العمل�ة الس�اس�ة الجار�ة ب�ن الفلسط�ن��ن 
أعقاب  في  وذلك  الدائر  والصراع  االسرائ�ل�ة  والحكومة 
األمر�ك�ة،  المتحدة  الوال�ات  في   ٢٠٠١ أ�لول   ١١ أحداث 

	ال 	( عدN	 قليال من 	لالجئني 	ستطاo تطبيق 	لعوDN فعال < >عقا1 
  .Lملفا%ضا	 �هذ

%بعد >كثر من عشر سنو	L، فقد مت ¨ل موضوo 	لالجئني لعا� 
 <  DNملا	 %مبوجب  	ملصرية.  	السر	ئيلية   Lملفا%ضا	 ضمن   ١٩٦٧
	ملتابعة"  "جلنة  فإ(   ،١٩٧٨ لعا�  Nيفيد  كامب   uتفاh من   (e.1)
	لضفة  من  	ملهجرين   uحقو  �hقر	  Lشكليا" مناقشة   > ستستمر 
	لغربية %قطاo غزD < 	لعا� ١٩٦٧". %قد %	فقت مصر %hسر	ئيل، 
على 	لعمل سويا مع 	ألطر	3 	ألخر{ "من >جل 	لتوّصل 	 تطبيق 
N	ئم %عا7N لقر	� مشكلة 	لالجئني". %= يشمل 	التفاu على >" 
 DNلفلسطينيني لعا� ١٩٤٨ %منها حقهم بالعو	لالجئني 	 uكر حلقو]
 Nيا�هم. %قد >علنت جلنة 	ألمم 	ملتحدD  حلقوu 	النسا( الحقا، 	
" >( شرعية 	إلتفاقاL 	ل9 تعU ¯ل مشكلة >مر فلسطني هي من 
خال7 صيغة 	المم 	ملتحدD %قر	�ها"، %قد �فضت "هذ� 	لصيغ 	ل9 
للتصر3  	لقابلة   
	حلقوu غ تؤجل   %< %تنتهك   ،uرÏ% ،تتجاهل

٧٥."..DNلعو	مبا فيها حق  Uلفلسطي	للشعب 

%كا( موضوo 	لالجئني لعا� ١٩٦٧ قد عنو( مرD >خر{ ضمن 
لعا�  بينهما  	لسال�   uتفاh% 	السر	ئيلية  	أل�Nنية   Lملفا%ضا	  �hطا
١٩٩٤ (	ملاDN ٨). %كذلك < hعال( 	ملباeN بني hسر	ئيل %منظمة 
	لتحرير 	لفلسطينية (	ملاDN 	لسابعة)، %تشمل تفويضا للجنة 	لالجئني 
 uحقو �hقر	  Lملناقشة شكليا (يفيدN على صيغة كامب 	Nعتماh)
 Lلعقبا	لعا� ١٩٦٧ %	 > Dغز oلغربية %قطا	لضفة 	ملهجرين من 	
	ل9 تعتر· عوNִדم. %تتشكل 	للجنة من hسر	ئيل، %	لفلسطينيني، 
	ال�N(، %مصر. باالضافة 	 [لك، فقد تأسست "	للجنة 	لرباعية" 
 Dلقاهر	  uتفاh-ال%< �vا <  Dغز  uتفاh  �hطا  > 	الطر	3)   DNمتعد)
	ألمم   L	�قر	 مرجعية   Lالتفاقا	  �هذ تشمل  %ال   .(١٦  DNملا	)
	ملتحد] D	L 	لعالقة (كقر	� 	جلمعية 	لعامة �قم ١٩٤ لعا� ١٩٤٨، 
%قر	� �لس 	ألمن �قم ٢٣٧ لعا� ١٩٦٧، %قر	� 	جلمعية 	لعامة �قم 
٢٢٥٢ لعا� ١٩٦٧) %ال ح� نص على >( قضية 	لالجئني ستحل 
 >( قضية 	لالجئني 	 D�%فق مو	ثيق 	لقانو( 	لد%^. %جتد� 	إلشا
لعا� ١٩٦٧، %	ل9 كا( من 	ملفر%· حلها ضمن 	لفترD 	النتقالية 

من عملية >%سلو بقيت عالقة لغاية 	ليو�. 

 :٢٠٠١-٢٠٠٢ Mلعا� V Gلتطو���
مباحثات  من  األخ�رة  الجولة  الفلسط�ن�ة خالل  البعثة  قّدمت 
الحل الدائم في طابا في كانون الثاني ٢٠٠١ مقترحا للحل الدائم 
والشامل لالجئ�ن الفلسط�ن��ن.٧٦ وقد زّود هذا المقترح بشكل 
عام ص�غة قانون�ة للحلول الشاملة والدائمة والمسندة للقانون 
الدولي  وقرارات األمم المتحدة وأهمها قرار الجمع�ة العامة 
رقم ١٩٤. و�عترف المقترح الفلسط�ني بأن نقطة االنطالق له 
تكمن كما هي في حاالت اللجوء األخرى، في تطب�ق رغبات 
وخ�ارات الالجئ�ن الفرد�ة. وفي المقابل، فقد حوى المقترح 
االسرائ�لي بخالف الفلسط�ني ص�غة س�اس�ة متنافرة وقرار 
وتكمن  عموما،  الدولي  والقانون   ١٩٤ رقم  العامة  الجمع�ة 
نقطة االنطالق االسرائ�ل�ة في تعر�ف اسرائ�ل لنفسها كدولة 
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أعربت  فقد  العالمي.  التجارة  مركز  برجي  على  والهجوم 
االدارة االمر�ك�ة على سب�ل المثال عن دعمها لحل الصراع 
بسالم  جنب  الى  جنبا  تع�شان  "اللتان  الدولت�ن  أساس  على 
وأمن".٧٨ في الوقت نفسه، فقد بدأ االتحاد االوروبي  باالضافة 
الى عدد الدول األعضاء بالدفع باتجاه مبادرات س�اس�ة فاعلة 
تماثال  الفلسط�ن�ة، وعقد مؤتمر دولي)  االنتخابات  ف�ها  (بما 
جد�دة  آل�ات  التحول  هذا  أنتج  وقد  االمر�ك�ة.  الجهود  مع 
من  المؤلفة  الرباع�ة  اللجنة  كص�اغة  مشتركة،  دول�ة  لنظم 
الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة واالتحاد االوربي واالمم المتحدة 
الطر�ق"  "خارطة  عل�ها  أطلق  جد�دة  حل  لرؤ�ا  وروس�ا، 
تعتمد أساسا على االعتبارات األمن�ة والس�اس�ة واالقتصاد�ة 
للجهود  تقدما  الطر�ق  خارطة  تعتبر  وف�ما  الدولت�ن.٧٩  وحل 
الدول�ة السابقة، فإن أحد الصدوع المص�ر�ة �كمن في غ�اب 
الخالفات  الدولي كص�غة موضوع�ة لحل  للقانون  المرجع�ة 
أن  كما  المستقبل�ة.  الخالفات  وتسو�ة  األطراف  ب�ن  العالقة 
خارطة الطر�ق، كذلك، تعتبر غامضة بشأن قض�ة الالجئ�ن 
كان   ٢٠٠٢ عام  نها�ة  في  ذلك،  من  وأكثر  الفلسط�ن��ن. 
على  المحتملة  االمر�ك�ة  الحرب  ستؤثر  ك�ف  واضحا  غ�ر 
العراق على الس�اسات اإلقل�م�ة بما ف�ها الصراع الفلسط�ني-

االسرائ�لي. 
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Bمن �المم �ملتحد Bثائق �تا��

United Nations Conciliation Commission for Palestine, Compensation to Refugees for Loss of or Damage to Property to be Made Good 
under Principles of International Law or in Equity. Working Paper Prepared by the UN Secretariat. UN Doc. W/30 (Restricted) (Original: 
English), 31 October 1949.

United Nations Conciliation Commission for Palestine, Analysis of Paragraph 11 of the General Assembly’s Resolution of 11 December 
1948. Working Paper prepared by the Secretariat. UN Doc. A/AC.25/W.45, 15 May 1950.

United Nations Conciliation Commission for Palestine, Historical Precedents for Restitution of Property or Payment of Compensation to 
Refugee. Working Paper of the Secretariat, March 1950. UN Doc. A/AC.25/W.81/Rev.2 (Annex 1), 1950.

Paolo Contini, Legal Aspects of the Problem of Compensation to Palestine Refugees, Beirut, 22 November 1949, appended to UN Doc. 
W/32, Letter and Memorandum dated 22 November 1949. Concerning Compensation, received by the Chairman of the Conciliation 
Commission from Mr. Gordon R. Clapp, United Nations Economic Survey Mission for the Middle East, 19 January 1950.

United Nations Conciliation Commission for Palestine, Historical Survey of the Efforts of the United Nations Conciliation Commission for 
Palestine to Secure the Implementation of Paragraph 11 of General Assembly Resolution 194(III), Question of Compensation. Working 
Paper prepared by the Secretariat, UN Doc. AC.25/W.81/Rev.2, 2 October 1961.

United Nations Conciliation Commission for Palestine, Note on the Problem of Compensation. Working Paper drafted by the Secretariat 
of the Commission at Jerusalem. UN Doc. A/AC.25/W.53, 13 September 1950.

�_و�مــش 
* 	ملو	N 	لو	�DN < هذ	 	جلز� مقتبسة من %ثائق �تا�D من 	ألمم 	ملتحدD %	ملعنونة < �اية 	لفصل. 

،	 >نــظــر  ـــد%^  	ل ــو(  ــان ــق 	ل ــق  %ف 	لفلسطينيني  لالجئني   DNــو ــع 	ل ــق  ح ــن  ع 	لتفاصيل  ــن  م ملــزيــد   ١
	ملو	طنة   uحقو �Nملصا Uلفلسطي	 	ملركز  بديل/  بيت حلم:  	لد%^.  	لقانو(  حتليلية <  �	سة N  ،"Nلفر	  DNلعو	 عا� ١٩٤٨ %حق  	لفلسطينيو(  	لالجئو(  بولنج،  غيل 
 uحقو DNستعاh متني ١٧ %١٨. من >جل موجز عن حقNلقا	ملالحظتني 	لد%لية، < 	لعفو 	النسا( %منظمة 	 uقبة حقو	ير منظمة مر�%	لالجئني، ٢٠٠١. >نظر >يضا:  تقا

	مللكية >نظر، 
BADIL letter to the United States Department of State, For the 2001 Country Report on Israel: Israel’s Massive, Ongoing Land Confiscation 
Practices Constitute “A Consistent Pattern of Gross Violations of Internationally Recognized Human Rights” Triggering the Aid Termination 
Provisions of the U.S. Foreign Assistance Act, 8 January 2002.

%سيصد� 	لتحليل 	مللخص للرسالة 	ملعتمدD على يد غيل بولينج، < 	العد	N 	لتالية �قم ١١ %١٢ من 	لتقرير 	لسنو" 	لفلسطيU 	لقانو( 	لد%^ (لعا� ٢٠٠١/٢٠٠٠)، 
 Israel’s Use of Absentees Property Laws) )	حتت عنو Lملقاال	يت. %تقع � 
� من قبل جامعة بNلصا	) Palestine Yearbook of the International Law(
 to Confiscate Private Property inside the Green Line from 1948 Displaced Palestinians: A Violation of U.N. General Assembly Resolution

�D 	مللكية 	خلاصة N	خل 	خلط 	الخضر، من 	ملهجرين 	لفلسطينيني لعا� ١٩٤٨: Nجل مصا	لغائبني من 	نني >مال« 	ئيل لقو	سر	ستعما7 	194. ( and International Law

�قم ١٩٤ %	لقانو( 	لد%^). >نظر 	يضا:  Dملتحد	لعامة لالمم 	جلمعية 	 �	نتها« لقر	
Scott Leckie, Housing and Property Issues for Refugees and Internally Displaced Persons in the Context of Return: Key Considerations for 
UNHCR Policy and Practice,” 19 Refugee Survey Quarterly 3 (2000), pp. 5-63.

 :%< �ا7 	لتعويض، >نظر 	
Luke T. Lee, “The Right to Compensation: Refugees and Countries of Asylum,” 80 American Journal of International Law 3 (1986), pp. 
532-567. Also see, Michael Lynk, “The Right to Compensation in International Law and the Displaced Palestinians,”

 ،(Palestine Yearbook of the International Law) (لعا� ٢٠٠١/٢٠٠٠) ^%لد	للقانو(  Uلفلسطي	لسنو" 	لتقرير 	١١ % ١٢ من  N	عد	 > Lملقاال	 �ستنشر هذ
جامعة ب
 �يت.

٢ ملر	جعة موجز عن 	ملوضوo، >نظر، 
Susan M. Akram and Terry Rempel, “Recommendations for Durable Solutions for Palestinian Refugees: A Challenge to the Oslo 
Framework.”
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 Palestine Yearbook of the International) (لعا� ٢٠٠١/٢٠٠٠) ^%لد	للقانو(  Uلفلسطي	لسنو" 	لتقرير 	١١، % ١٢ من  N	العد	 > �%	لذ" سيتم نشر
� من جامعة ب
�يت. Nلصا	% (Law

 	لوثائق 	ملختا�D من >%�	u 	لعمل.   	 ،�٣ تعتمد حتليالL هذ	 	لقسم على >%�	u عمل سكرت
 جلنة 	لتوفيق 	لد%لية حو7 فلسطني (UNCCP) >نظر >عال

 ،٤ >نظر 	
Handbook, Voluntary Repatriation: International Protection, UNHCR, Geneva (1996), p. 11. 

٥ 	نظر،
 Analysis prepared by Susan M. Akram in Susan M. Akram and Terry Rempel. Also see, A Study on Statelessness, United Nations 
Department of Social Affairs, UN Doc. E/1112, UN Sales Pub. 1949.XIV.2 (August 1949). 

�	جع، ٦
UN Doc. S/863, 3 July 1948. Text of Suggestions Presented by the United Nations Mediator on Palestine to the Two Parties on 28 June 
1948, Part II.

كتب  %قد  فلسطني.   >  Dملتحد	 لالمم  كوسيط   ��%N من خال7  شهدها  %	ل9  	لفلسطينيو(،  Hا  تعر·  	لذ"  	لشاملة   
	لتهج مبوجة  	لوسيط   Lتوصيا  Lتأثر لقد 
	لوسيط : "	( �حيل 	لفلسطينيني كا( بسبب 	لفوضى 	لذ" سببها 	لقتا7 < جتمعاִדم 	لسكنية، %عن طريق بث 	الشاعاL ¯صو7 	عما7 حقيقية >% مزعومة لال�ها1 

%	لترحيل". 
�	جع:  ،·�٧ 	التفاقية 	لر	بعة، hحتر	� 	لقو	نني %	لتشريعاL < حالة 	حلر1 على 	ال�·،  	مللحق: 	لتشريعاL فيما يتعلق بالقو	نني %	ملعاي
 للحر1 على 	ال

 3 Marten Nouveau Recuiel (Ser. 3) 461, 187 Consol. T.S. 227, Chapter I, Article 23(g), 28, Chapter V, Section III, Article 46, 47.

٨  	( هذ� 	للغة %	�DN >يضا < تقرير %سيط 	المم 	ملتحدD < فلسطني، 
UN Doc. A/648, Progress report of the UN Mediator on Palestine, Part II (k), 16 September 1948.

�L بشكل خاطئ Nل9 "صو	مللكية 	 DNستعاh  لتعويض كال من	 LلياX فلسطني. %تشمل > "Nالقتصا	ملسح 	لبعثة  kلقانو	 �%قد صيغت توصياL 	لوسيط من قبل 	ملستشا
 u	ختر	ئيلية، < 	السر	حلكومة 	لالجئني من >" فعل قامت به 	ملكية  �متاما 	% جرLN من 	مللكية، 	% سلبت من قبل 	حلكومة 	السر	ئيلية"، %	لتعويض عن فقد	( 	% تضر
 ٢٣ DNملا	ما 	مللكية، 	حة على حترمي سلب 	التفاقية، تنص صر	نني الها"، من مالحق 	٢٨ % ٤٧ من قو DNملا	 " )	 kلقانو	 �%	ضح للقانو( 	لد%^. %قد الحظ 	ملستشا
 ،(g)  فتحر� تدم
 %هد� ملكية 	لعد% 	[	 = يكن >مر 	لتدم
 ضر%�يا لغاياL 	حلر1. 	ملاDN ٤٦ تنص على }اية 	مللكية 	خلاصة، فيما تؤكد 	ملاDN  ٥٦، 	لفقرD 	ال%
على %جو1 	لتعامل مع 	ملمتلكاL < 	ملناطق 	ملحلية 	ل9 تتبع لالNيا( 	% 	لصدقاL 	% 	لتعليم %	لفنو( %	لعلو� %ح� ملكياL 	لد%لة dب 	لتعامل معها كملكية خاصة. 
 ،"Lلتعويضا	فع N غامها قانونيا على�باالضافة 	 هذ� 	لتشريعاL فا( 	ملاDN ٣ من 	التفاقية، توجب صر	حة 	جلهة 	ملحا�بة 	لÏ 9رu هذ� 	لتشريعاL، 	[	 تطلب 	المر، 	
 Lلتشريعا	 ��DN < 	تفاقية الها" لعا� ١٩٠٧، < ١٨ تشرين 	%7 ١٩٠٧. 	( مثل هذ	% ،·�" 	( كل هذ� 	العما7 	لÏ 9ترu 	لقو	نني %	ملعاي
 حلالة 	حلر1 على 	ال

كتلك 	ملوجوDN < تشريعاL ن
م©� < 	لعا� ١٩٣٩ " مت 	العتر	3 ֲדا من قبل 	المم %	لشعو1 %مت 	عتبا�ها تشريعاL %قو	نني 	حلر1". 
٩ %فق صيغة 	لعمل 	لنهائي ملؤمتر با�يس لالعما� < ٢١ كانو( 	%7 ١٩٤٥، %	التفاقية < ١٤ حزير	( ١٩٤٦، على سبيل 	ملثا7، فا( حكوماL 	لتحالف 	عت©L 	حلق 

< 	لتعويض 	جلماعي ال يتعا�· مع 	لدعا%{ 	لفرNية من قبل 	لالجئني 	ملقدمة 	 	حلكومة 	الملانية 	ملستقبلية. 
�	جع،   ١٠

Report of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, GAOR, 32nd Sess., Suppl. No. 35 (A/31/35), 
United Nations, New York (1976), UN Doc. A/31/35, 21 July 1976.  

 ،S/RES/694، ١٩٩٢؛ ١٩٩١ k٦ كانو( ثا > �Nلصا	 ،S/RES/726، %7 ١٩٩٢؛ ١٩٩٢	١٨ كانو(  > �Nلصا	 ،S/RES/799 ،نظر مثال، ١٩٩٢	 ،Nلطر	١١ عن 

 k١٤ كانو( ثا > �Nلصا	 ،S/RES/608 ٦ متو� ١٩٨٩؛ > �Nلصا	 ،S/RES/636 1 ١٩٨٩؛X ٣٠ > �Nلصا	 ،S/RES/641 ،١٩٩١؛ ١٩٨٩ �� < ٢٤ >ياNلصا	
 .١٩٧٩ k١٦ تشرين ثا > �Nلصا	 A/RES/34/29 ١٩٨٨؛ k٥ كانو( ثا > �Nلصا	 S/RES/607 ١٩٨٨؛

� < ١٠ كانو( 	7% Nلصا	قم ٥٤/٥٦ � Dملتحد	لعامة لالمم 	جلمعية 	 �� < ١٠ كانو( 	%7 ٢٠٠١، %قر	Nلصا	قم ٥٦/٥٦، � Dملتحد	لعامة لالمم 	جلمعية 	 �١٢ قر	

 1X ١٦ > �Nلصا	قم ١٢٥/٥٥ � Dملتحد	لعامة لالمم 	جلمعية 	 �� < ٨ تشرين 	لثاk ٢٠٠٢، %قر	Nلصا	قم ١٢١/٥٧ � Dملتحد	لعامة لالمم 	جلمعية 	 �٢٠٠١. قر	
.٢٠٠٢

� < ١٠ كانو( 	%7 ٢٠٠١. ١١٧/٥٧ < ٨ تشرين ثاk ٢٠٠٢. فيما يتعلق بامللكية 	لثابتة %	لسكن لالجئني 	لفلسطينيني Nلصا	قم ٥٧/٥٦، �١٣ قر	� 	جلمعية 	لعامة 

 ،للمرD 	ال% < 	لعا� ١٩٦٧، >نظر 	
Commission on Human Settlements Resolution 18/12, 16 February 2001. 

�	جع،    ١٤

E/RES/2001/2, E/2001/INF/2/Add.2, 24 July 2001. E/RES/2002/25, E/2002/INF/2/Add.2, 13 August 2002.

  
�	جع،     ١٥

UN Doc. E/CN.4/2001/121, March 2001, Question of the Violation of Human Rights in the Occupied Arab Territories, including Palestine, 
Report of the human rights inquiry commission established pursuant to Commission resolution S-5/1of 19 October 2000. 



١٧٥

�لحلـ�ل �ل!�ئمـة ��لشاملـة

�	جع،   ١٦

UN Doc. E/C.12/1/Add.69, 31 August 2001, Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultrual Rights: Israel. 
31/08/2001. 

١٧ hعال( 	ملنظماL غ
 	حلكومية < 	ملؤمتر 	لعاملي ملكافحة 	لعنصرية، %برنامج 	لعمل، ٣ >يلو7 ٢٠٠١، 	العال( مؤ�شف < صفحة بديل 	اللكتر%نية:  

www.badil.org/Resources/WCAR/WCAR2001.htm. 

 ،١٨ >نظر 	

Report of the Special Rapporteur on Adequate Housing as a Component of the Right to an Adequate Standard of Living, Addendum, 
Report of Visit to the Occupied Palestinian Territories, 5-10 January 2002. UN Doc. E/CN.4/2003/5/Add.1, 10 June 2002, at 64.

 . www.amnesty.org  ،٢٠٠١ �	]X  MDE ٣٠ ،١٥/٠١٣/٢٠٠١ ١٩ >نظر 	

 . www.hrw.org ،DNلعو	حق  �٢٠ >نظر 	 سياسة حقوu 	النسا( جتا

٢١ >نظر، 	 �لة 	ملجد7، (Al-Majdal)عدN ١٤ (حزير	( ٢٠٠٢). 

٢٢ 	ملصد� 	لسابق. 

 .www.badil.org/Press/٢٠٠١/press٠١-١٦٤.htm   ،جع	�٢٣ 	لبيا( مؤ�شف  على صفحة مركز بديل 	اللكتر%نية، 

 .(٢٠٠١ �	]X ،)أل%سط، (لند	 uملشتركة للشر	ل©ملانية 	ملجالس 	من قبل  �Nلصا	 ،DNلعو	لفلسطينيني، حق 	لالجئني 	بعثة تقصي حقائق  ،٢٤ >نظر 	

،٢٥ >نظر 	

A Time to Lead: The International Community and the Israeli-Palestinian Conflict. Brussels: International Crisis Group (10 April 2002); 
Middle East Endgame I: Getting to a Comprehensive Arab-Israeli Peace Settlement. Brussels: International Crisis Group (16 July 2002); 
and Middle East Endgame II: How a Comprehensive Israeli-Palestinian Settlement would Look. Brussels: International Crisis Group (16 
July 2002). 

 	 
٢٦ >نظر 	 تعليقاL ممثلة 	لوالياL 	ملتحدD 	ألمريكية حينئذ < 	ألمم 	ملتحدD، ماNلني 	%ل©	يت، < 	لعا� ١٩٩٤: " %نعتقد >يضا >( 	لعبا�	L < 	لقر	�	L 	ل9 تش

 1X لعامة، ٨	جلمعية 	عضا� 	 قضايا "	حلل 	لنهائي" dب 	سقاطها 	[ >( هذ� 	لقضايا هي حاليا < قيد 	لتفا%· بني 	ألطر	3 %هذ� تشمل 	لالجئني .. "، �سالة 	
�DN < �لة 	لد�	ساL 	لفلسطينية 	لعدN ٢١، شتا� ١٩٩٥، £ ٢٠٩. %من 	جلدير بالذكر 	( 	لوالياL 	ملتحدD قد غابت فيما بعد عن جلساL 	لتصويت 	%  ،١٩٩٤

على قر	�	L 	لالجئني 	لفلسطينيني لعا� ١٩٤٨ %١٩٦٧. 
 ،٢٠٠١ kطابا، تشرين ثا Lلفلسطينيني: مقترحا	لشامل لالجئني 	ئم %	لد	للحل  LلياX% eNقم ١٠، مبا�٢٧ لقد >عيد طباعة 	ملقترj كملحق < نشرD بديل غ
 	لد%�ية 

%	ملوجوN < صفحة مركز بديل 	اللكتر%نية : 
www.badil.org/Publications/Bulletins/B_10.htm.

٢٨ 	ملصد� 	لسابق.  

www.adalah.org   :٢٩ عد	لة 	ملركز 	لقانوk حلقوu 	القلية 	لعربية < 	سر	ئيل، تقرير صحفي. >نظر 	

 . www.arabhra.org � ٢٠٠٢. >نظر 		]X ٨ 7ملقا	٢٠٠٢. فصل  �	]X ٨ ،D�٣٠ 	لصنا

�قم ٢٠٠٢-٤٧.  ،٢٠٠٢ �	]X Fofogonet Digest، عيد طباعته < ٣	٢٠٠٢،  �	]X ملصغر، ٣	 "�٣١ قر	� 	ملجلس 	لو�	

�D على "عنونة 	التفاقاL 	لذ" Nا قا�	% "�٣٢ لقد صّرحت 	للجنة نفسها >( بامكا�ا "تقدمي خدماִדا ملساعدD 	الطر	3 	ملتنا�عة لتطبيق 	ملقاييس 	لفعلية 	ملو	قف عليها >عال

مت 	لتوصل 	ليها %	( تتو مهمة 	الشر	3 عليها". 
٣٣ %تشمل هذ�، نسخ 	لسجالL 	مللحقة بالسجالL 	ألصلية < حا7 	( 	شرطة 	مليكر%فيلم كانت مفقوDN 	% منقوصة >% معيوبة، سجالL حتويالL 	مللكية، قائمة نسبة 

	لضر	ئب %تو�يعها، سجالN L	فعي 	لضر	ئب، %قائمة 	لتقييماL 	مليد	نية، مالحق تصنيف 	لطر%N، %ما 	 [لك.   
٣٤   من >جل 	ملزيد من 	ملعلوماL %	لنقاشاL للسجالL %	الخطا� %	ملشاكل، >نظر،

Sami Hadawi, Palestinian Rights and Losses in 1948. London: Saqi Books, 1988. Adnan Abdelrazek, “Modernizing the Refugee Land 
Records: Advantages and Pitfalls,” Reinterpreting the Historical Record, The uses of Palestinian Refugee Archives for Social Science 
Research and Policy Analysis. Salim Tamari & Elia Zureik (eds.) Jerusalem: Institute of Jerusalem Studies/Institute of Palestine Studies, 
2001, pp. 173-181.

 .١٩٩٩ ،Uلفلسطي	 DNلعو	لثانية، لند(: مركز 	لطبعة 	ممكن. % kقانو ،sمقد :DNلعو	٣٤ سلما( >بو ستة، حق 

٣٥ 	ملصد� 	لسابق. 

�	جع،   ٣٦

UN Doc. A/1985, Progress Report of the United Nations Conciliation Commission, 20 November 1951

 ،٣٧ >نظر 	

International Review of the Red Cross – 10th Year, June 1967 – June 1970, p. 449. 



١٧٦

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

�	جع مالحظة ١٤.  ٣٨

�	جع مالحظة ٢٢.  ٣٩

 Lمللكية لقطاعا	من مسائل  Nلفصل < عد	لالجئني، %	3، تتمثل بتثبيت مكانة 	الهد	من  Nجنا� عد	من >جل  DNلعو	فسيتم تفويض جلنة  ،Uلفلسطي	 jملقتر	٤٠ %فق 

 	لالجئني 	لعائدين، %تأمني 	حلماية لالجئني 	 Dملساعد	لالجئني، %تقدمي 	 DNعا	لتطبيق، %	عملية % ،DNلعو	 L	�	جر	حتديد % ،DNفية ¥د	لالجئني %مناطق جغر	من  DNد¥
	لعائدين، باالضافة 	 	( 	للجنة ستبت < تأ%يالL 	التفاu مبا يتالئم %حقوu 	لالجئني < 	ملطالب. %تتالف 	للجنة من 	الطر	3، باالضافة 	 	المم 	ملتحدD %%كالة 

	لغو� 	لد%لية، %	لد%7 	لعربية 	ملضيفة، 	لوالياL 	ملتحدD 	المريكية، 	الحتاN 	ال%�%²، %كند	.  
 DNية الستعا�	Nال	لقضائية %	ملطالب 	% ،uالتفا	 N	ملو "�	Nال	لتطبيق 	ية، %Nملا	 
 تقييم 	خلسائر 	لفلسطينية 	ملاNية %غ	 Uلفلسطي	 jملقتر	فق % Lلتعويضا	٤١ ستفو· جلنة 

 Dملتحد	 Lلواليا	 	مللكية من قبل 	لالجئني. %ستضم جلنة 	لتعويضاL عدN من 	آللياL %	لوسائل من 	جل متابعة 	لقضايا، %ستتركب من >طر	3 	التفاu باالضافة 	
	المريكية، 	الحتاN 	ال%�%²، 	المم 	ملتحدD ، 	لبنك 	لد%^، %	لد%7 	ملاªة. %ستفو· 	للجنة باستخد	� سجالL جلنة 	لتوفيق 	لد%لية، %سجالL حا�s 	مال« 	لغائبني 
	السر	ئيلي، %سجالL %كالة 	لغو� 	لد%لية، %	ملعطياL 	ألخر{ [	L 	لعالقة. %< خال7 ستة >شهر من تبU 	التفاu فا( على 	سر	ئيل سن 	لتشريعاL 	ل9 تسمح حق 

مر	جعة 	لالجئني 	% ممثليهم من معطياL 	ال�شيف 	السر	ئيلي بغية تطوير Nعا%يهم. 
٤٢ يقترj 	ملقترj 	لفلسطيh Uنشا� صند%u متويل N%^ "من >جل 	ملسا¶ة 	ملالية < تطبيق 	التفاu "بغية 	لتوصل 	 	حلل 	لد	ئم %	لشامل لالجئني 	لفلسطينيني، %ستفو· 

�D 	لتمويل 	لد%^ %	ملساعد	L 	الخر{، %ستتألف من فلسطني، 	لوالياL 	ملتحدD 	المريكية، 	لبنك 	لد%^، 	الحتاN 	ال%�%²، 	لد7% 	N	% لتمويل بتحريك %تنسيق	جلنة 
	ملاªة، %	المم 	ملتحدD 	ل9 ستشا�« بصفة سكرت
. باالضافة 	 صند%u 	لتمويل، فا( 	لتمويل 	ملا^ من شأنه تقدمي 	لتعويضاL 	ل9 ستدفع من قبل 	سر	ئيل %صناNيق 

متويل N%لية بالتنسيق مع 	لبنك 	لد%^. 
٤٣ ستفو· 	للجنة 	لد%لية 	جل تطبيق مسألة 	لالجئني كما هي %	�DN < 	ملقترj 	السر	ئيلي، "بكل 	لتز	ماִדا" %تتالف من 	لد%لة 	لفلسطينية، 	لد%7 	ملضيفة، 	سر	ئيل، 

 Lملؤسسا	من  Nعد %عدN من >عضا� 	ملجتمع 	لد%^، مبا تشمل 	المم 	ملتحدD، 	لبنك 	لد%^، 	الحتاN 	ال%�%²، %	لد%7 	لصناعية 	لثمانية 	لكبا� G٨، باالضافة 	
	لد%لية [	L 	لعالقة. 

٤٤ = يذكر 	ملقترj 	السر	ئيلي 	لتفويض 	ملحدN %تركيب 	لصند%u، 	ال 	( صيغة 	ملقترj تقترj با( يعمل  	لصند%u كذ�	o للجنة 	لد%لية. 

  ،٤٥ >نظر 	

Press Release PAL/475, 25 March 1949, “Palestinian Conciliation Commission Hears of Arabs Refugees’ Desire to Return to their 
Homes.”

٤٦ 	نظر، على سبيل 	ملثا7: 

UN Doc. A/6797, 15 September 1967, Report of the Secretary-General under General Assembly resolution 2252 (ES-V) and Security 
Council resolution 237 (1967).

٤٧ >نظر على سبيل 	ملثا7، 	 	العال( 	خلتامي ملؤمتر 	لالجئني 	أل%7 	لذ" عقد < �يم 	لدهيشة لالجئني، 	لضفة 	لغربية، ١٣ >يلو7 ١٩٩٦. 	العال( مؤ�شف على 

صفحة بديل 	اللكتر%نية: 
www.badil.org/Refugees/Documents/96/1-96.htm.

٤٨ نّظمت 	لفعالية من قبل �موعة عائد%( < لبنا( %هيئة ملنظماL غ
 	حلكومية < لبنا(. 

٤٩ نظم 	ملخيم على يد مركز hبد	o < �يم 	لدهيشة %�موعة عائد%( مبشا�كة مركز مقد%نيا 	لثقا< < �	� 	هللا. 

٥٠ 	نظر مثال،  

Salman Abu Sitta, The End of the Palestinian-Israeli Conflict, From Refugees to Citizens at Home. London: Palestine Land Society and 
Palestinian Return Centre (September 2001). 

��يا، فإ( 	لصبغة 	ليهوNية لد%لة 	سر	ئيل، معرفة %فق ثالثة مركباL 	ساسية %متر	بطة: 	ال%7، ضما( 	لتفوu 	لدميوغر	< 	ليهوN" < 	سر	ئيل؛ 	لثاk، 	لتعامل 	لتمييز"  ٥١

لصاÎ 	ليهوN كقانو( 	لعوDN؛ %	لثالث، تتمحو� بالعالقة 	ملتباNلة 	لقائمة بني 	سر	ئيل %	ليهوN < خا�جها. 
Ben Shalom vs. Central Election Committee, 43 P.D. IV 221 (1988), in 25 Israel Law Review 219 (1991). Legal Violations of Arab Minority 
Rights in Israel. Shafr Amr: Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, 1998, pp. 44-45.

٥٢ قانو( 	ساسي: 	حلرياL %	لكر	مة 	النسانية ، ١٩٩٢، مثال يدعم تفويض ¥كمة 	لعد7 	لعليا 	السر	ئيلية لقلب/	سقا� قو	نني 	لكنيست 	ملتنافرD مع حق 	لعيش بكر	مة، 

	حلرية، 	خلصوصية، 	مللكية، %حق 	لدخو7 %	خلر%� من 	لد%لة، 	% تتنافر %طابع N%لة 	سر	ئيل كد%لة 	لشعب 	ليهوN". %من 	لو	ضح 	( 	لقانو( ال يوفر 	ملسا%	D لسببني 
� يأ� < 	طا� }اية صبغة 	لد%لة 	ليهوNية. 
�ئيسني: 	ال%7، 	( 	الحز	1 	لسياسية 	لدينية >صرL على [كر 	لعالقة بني 	لد%لة %	لدين. %	لثاk، 	( 	لقانو( كغ

J. Karp, “The Basic Law: Human Dignity and Freedom, History and Power Game,” (1993) Mishpat Umimshal 342. Cited in Legal Violations 
of Arab Minority Rights in Israel, p. 18. Divri HaKnesset (1992) at 1532

 L	] L	�منذ ١٩٤٨، صرفت ¥كمة 	لعد7 	لعليا 	السر	ئيلية 	لنظر عن معظم 	لقضايا 	ل9 تتعامل مع 	حلقوu 	ملتسا%ية %	ملو	طنة 	ملتسا%ية، %= تشمل >بد	 تصرvاL %قر	
معÍ فيما يتعلق ¯ماية حقوu 	لفلسطينيني N	خل 	سر	ئيل. 

Ilan Saban, “The Effect of the Supreme Court on the Status of Arabs in Israel,” Mishpat Umimshal 541 (1996), ibid, p. 23.  

%< 	لوقت 	لذ" يشمل 	عال( 	الستقال7 	السر	ئيلي على مباeN 	ملسا%	D، 	ال 	( ¥كمة 	لعد7 	لعليا 	السر	ئيلية ال تعت© %ثيقة 	الستقال7 %ثيقة قانونية. 
David Kretzmer, The Legal Status of the Arabs in Israel. Boulder, CO: Westview Press, 1990, p. 8.  



١٧٧

�لحلـ�ل �ل!�ئمـة ��لشاملـة

�	u >هر%( كوهني ١٠,٩٥,١١ (I)،  "سياساتنا  جتا�  	لعر1  خال7 	حلر1" ،  (قر	� جلنة مبا� 	لسياسية < ١٥ حزير	( ١٩٤٨)، %< ،
�شيف هاشوم
 هاتسع	 ٥٣

 > DN�%مناقشتها من قبل سكرت
 مركز مبا�، ٢٣ حزير	( ١٩٤٨، %	
Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, p. 142.

%من >جل ملحة موجزD حو7 �DN 	لفعل 	ليهوNية 	ملبكرD لقضية 	لالجئني 	لفلسطينيني، 	نظر، 
Simha Flapan, The State of Israel, Myths and Realities. London: Croom Helm, 1987, pp. 108-117.  

٥٤ >نظر مثال،

Professor Galia Golan, Peace Now spokesperson, IMRA interview, 29 August 2000. 

 “Peace Now Youth to Mark ’67 Border”, 28 December 2000 

 .٢٠٠١ kلثا	تس ، ٢ كانو( � 	لقياDN 	لفلسطينية" 	عال( من ٣٣ ناشط من معسكر 	لسال� 	السر	ئيلي < جريدD هآ	"%
،٥٥ 	نظر 	

International Jewish Peace Union, Declaration on the Right of Return, September 2000; Declaration by Bat Shalom, 14 December 2000; 
Statement, “We Israeli Jews and Jewish from Other Countries Support the Rights of Palestinian Refugees,” published on the Encounter 
– EMEM internet news group, January 2001; and, “Yes to the Right of Return,” Leaflet published by the Action Committee for a Democratic 
Secular Republic, 5 January 2001. On file with BADIL

�	جع،  ٥٦

“A Very Moving Scenario,” Ha’aretz, 23 March 2001

يصف 	ملقا7 فعالياL مؤمتر بعنو	( "	لتو	�( < 	ملناعة 	لوطنية %	المن < 	سر	ئيل" مت تنظيمه من قبل مركز 	ملناعة 	لوطنية < هرتسليا؛ 
“A Glimmer of Civic Wisdom,” and “Our Declaration of Independence is a Good Starting Point,” in Ha’aretz, 20 December 2001.

يصف مؤمتر	 نظم من قبل مركز 	سر	ئيل للدميقر	طية، %من 	جلدير بالذكر 	( كال 	ملؤمترين قد ناقشا قضايا تتعلق بالطابع 	ليهوN" لد%لة 	سر	ئيل. 
.www.bitterlemons.org جد على	ملتو	 ?Yossi Alpher, Refugees Forever  :٥٧ 	نظر 	

� ٢٠٠٢، %يعتمد على ٥٩٠ عينة من 	لشبا1 	السر	ئيلي، 	ستطالX oخر نشر < 	]X يف < ١٥�٥٨ 	ستطالo 	لر	" 	لذ" 	عدته شركة ما�كت %%تش، %نشر < معا

 .٢٠٠٢ 1X كت %%تش < ٣٠�معا�يف %معد من قبل شركة ما
٥٩ مركز يافا للد�	ساL 	الستر	تيجية، 	ستطالo للر>" 	لعا� 	المU 	لوطU %	لسنو". مقتبس من 

Amon Barzilai, “More Israeli Jews Favor Transfer of Palestinians, Israeli Arabs – Poll Finds,” Ha’aretz, 12 March 2002.

٦٠ غدعو( ليفي، هآ�تس، ٩ >يلو7 ٢٠٠٢. 

٦١ من 	جل مزيد من 	ملعلوماL >نظر 	 صفحة حركة غو° شالو� 	السر	ئيلية 

.http://gush-shalom.org/nakba/index.html
:�قم ١٥ (>يلو7 ٢٠٠٢). >نظر >يضا 	 Nملجد7 عد	لة � > DNلكاملة موجو	لرسالة 	٦٢     نص 

.http://www.redmagic.co.uk/return
�قم ١٩٤ (٣) للمرD 	أل% < 	لعا� ١٩٩٣. (�	جع 	ملالحظة �قم  Dملتحد	لعامة لألمم  	جلمعية 	 �٦٣ قامت 	لوالياL 	ملتحدD 	ألمريكية بالتصويت ضد جتديد تأكيد قر	

٢٦) %كذلك،  
Donald Neff, Fallen Pillars, US Policy Towards Palestine and Israel Since 1948. Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1995, p. 
55. 

�قم ١٩٤ %	لقانو(  Dملتحد	ألمم 	 �٦٤ 	لسياسة 	خلا�جية للوالياL 	ملتحدD 	المريكية، على سبيل 	ملثا7، %	�DN < 	لصيغة 	لنهائية للحلو7 	لشاملة %	لد	ئمة %	ملتالئمة %قر	

 Nجلهو	ستعما7 	 [ألمريكية	 Dملتحد	 Lلواليا	] ملثا7 على: ">( عليها	ألمريكية على سبيل 	جية �	لد%^. %قد نصت %�قة 	لسياسة لعا� ١٩٤٩ 	ملقدمة من %�	�D 	خلا
 )h ،لعا� ١٩٤٨	١١ كانو( >%7 من  > �Nلصا	 Dملتحد	لعامة لألمم 	جلمعية 	 �	لقصو{ من خال7 جلنة 	لتوفيق 	لد%لية %	لقنو	L 	لدبلوماسية من >جل تأكيد تطبيق قر	
من %	جبنا 	لسعي من >جل حث 	سر	ئيل على قبو7 عوDN 	لالجئني 	لر	غبني باسم 	لعد	لة %كداللة على �غبتها < 	قامة  عالقاN% Lية مع 	لعا= 	لعرh ،²( علينا تقدمي 

، 	سر	ئيل." >نظر 		 DNلذين ال يرغبو( بالعو	لالجئني 	 "Nالقتصا	الجتماعي %	 Íملب	ستيعا1 ضمن 	لعربية مبهمة 	 Lلتوجيه للحكوما	لنصيحة %	
Policy Paper Prepared in the Department of State, Palestine Refugees, Secret, Washington, DC, March 15, 1949 [Excerpts], reprinted in 
Appendix XV, Neff, p. 237.

 .٢٠٠١ kئيلي"، ٧ كانو( ثا	إلسر	لسياسة 	لرئيس بيل كلينتو( >ما� مؤسسة "من© 	كلمة  ٦٥ >نظر على سبيل 	ملثا7 	

 N%لة فلسطينية توفر جلميع 	لفلسطينيني 	 DNم بالعوH بعضهم بالتحديد، حل يسمح -
"سيكو( من 	لو	جب 	dاN حل ملشكلة 	لالجئني 	لفلسطينيني 	لذين عانو	 	لكث
 Nاd	 )%�مكانا ميكنهم تسميته %%طنا بثقة %فخر. %من حق wيع 	لالجئني 	لفلسطينيني 	لذين يرغبو( < 	لعيش < هذ	 	لوطن، >( يفعلو	 هذ	 %من حق wيع 	لذين nتا
مو	طن جديدH Dم، 	( < 	مكنة تو	جدهم 	حلالية >� < N%7 >خر{ 	( يفعلو	 هذ	 مبا يتماشى مع 	لقر	�	L 	لسياNية لتلك 	لد%7 %هذ	 يتضمن N%لة 	سر	ئيل."  "	آل(، 
wيعكم يعلم ما هي 	لعقبة هنا، تلك كانت لغة فيها 	لكث
 من 	لكال� 	ملنمق للقو7 >نه ال ميكن >( تتوقعو	 السر	ئيل >( تعتر3 ¯ق غ
 ¥د%N للعوDN السر	ئيل 	ليو�، 
�جاL 	لتقليص، بسبب 	ملناطق 	ل9 جا� منها معظم هؤال� 	لالجئني. ال N قصى< %< 	لوقت نفسه 	لتخلي عن غزD %	لضفة 	لغربية %	لقبو7 بتجمعاL 	ستيطانية مقلصة 	
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ميكننا >( نتوقع من 	سر	ئيل >( تتخذ قر	�	 من شأنه >( يهدN >ساN s%لة 	سر	ئيل بالذ	L، %>( يقو· منطق 	لسال� برمته. %هذ	 dب 	ال vد�." 
�DN <، �لة 	لد�	ساL 	لفلسطينية، عدN ٤٦/٤٥، شتا�/�بيع ٢٠٠١، £ ١٧٠. %مؤ�شف على صفحة 	النترنت،   	% Lاvلتصر	

 .http://www.arts.mcgill.ca/MEEP/PRRN/papers/clinton_remarks.html
	لعا�  	لفلسطيU-	السر	ئيلي < %الية كنتاكي، < ١٩ تشرين ثاk من   o	لصر	 >مريكية لتسوية  فيه �âية   jالمريكي، كولن با%7، طر	جية �%< خطا1 لو�ير 	خلا
٢٠٠١، قا7 "على 	لفلسطينيني >( يزيلو	، %	 	ألبد، >" شك < >�م يقبلو( مشر%عية 	سر	ئيل كد%لة يهوNية" . �ملة 	لد�	ساL 	لفلسطينية، عدN ٤٩، شتا� ٢٠٠٢، 

 .١٧٨ £
٦٦ مقترj 	لرئيس 	ألمريكي بيل كلينتو( للحل 	لد	ئم، %	شنطن، ٢٣ كانو( >%7 ٢٠٠٠، �لة 	لد�	ساL 	لفلسطينية، ٤٦/٤٥ شتا� �بيع ٢٠٠١. £ ١٦٢-١٧٤.  

%قد الحظ 	لصحفي 	لفلسطيU >كر� هنية %	لذ" شا�« < 	لوفد 	لفلسطيU ملباحثاL كامب Nيفيد 	لثانية من خال7 عدN من 	ملقاالL %	أل%�	u 	ل9 قدمها، على >( 
� 	أليا�، ٢٠٠٠. 	N :هللا	 �	�" 	ملفا%ضني 	ألمريكيني >صبحو	 بشكل غريب سيئي 	خللق كلما حتدثنا عن 	ملباeN %	حلقوu" >نظر 	،  >كر� هنية، >%�	u كمب Nيفيد، 

�DN < �ملة 	لد�	ساL 	لفلسطينية، عدN ٤٦/٤٥، شتا�/�بيع ٢٠٠١، £ ٢١. 	%
 ،٦٧ >نظر 	

The Middle East Peace Process and the European Union, Working Paper, European Parliament, Directorate General for Research, Political 
Series, Poli – 115 EN (May 1999), p. 14.

٦٨ �لس >%�%با، قر	� 	جلمعية 	ل©ملانية �قم ١١٥٦، ٢٣ نيسا( ١٩٩٨. 

 uمن >جل ضما( حقو Nملتعد	صلة متثيلهم 	لعربية "مبو	 Lحلكوما	ملجلس 	٢٣ >يلو7 ١٩٥٢) >%صى  > �Nلصا	قم ٤٦٢، �٦٩ %< قر	� Xخر، (قر	� جامعة 	لد%7 	لعربية 

عر1 فلسطني، %	ملطالبة بتطبيق قر	�	L 	المم 	ملتحدD خاصة فيما يتعلق بعوDN 	لالجئني 	 Nيا�هم %تعويضهم عن 	الضر	� 	ل9 جنمت عن معاناD جلو�هم %ممتلكاִדم." 
٧٠ 	نظر 	 	لتقا�ير 	لسنوية للجنة 	ألمم 	ملتحدD للتوفيق حو7 فلسطني (UNCCP) ينب >عو	� ١٩٥٠-١٩٦٠. 

 ،٧١ >نظر 	

American ‘Non-Paper’ on Israeli-Palestinian Stockholm Negotiations, June 2001. 30 Journal of Palestine Studies 1 (Autumn 2000), p. 155.  

٧٢ >نظر على سبيل 	ملثا7 	 	عال( 	الحتاN 	ال%�%² حو7 	لشرu 	ال%سط 	ملجلس 	ال%�²، ٢١-٢٢ حزير	( ٢٠٠٢ %	لذ" يعتر3 باحلاجة 	 " حل مقبو7 %قابل 

للتطبيق %عا7N ملشكلة 	لالجئني 	لفلسطينيني". 
.٢٠٠٢ �	]X ٢٨ ،L%
٧٣ 	عال( ب

٧٤ من >جل 	ملزيد من 	ملعلوماL عن �موعة 	لعمل لالجئني ، �	جع، صفحة 	النترنت لد	ئرD 	لشؤ%( 	خلا�جية %	لعالقاL 	لد%لية 	لكندية، 

www.dfait-maeci.gc.ca/peaceprocess/rwg-e.asp.

�	جع،  ٧٥

Commission on Human Rights Resolution No. 2 (XXXVI), 14 February 1980. 

�	جع مالحظة �قم ٢٢.  ٧٦

 �	]X) ١٣ Nملجد7، عد	عيد طباعتها < �لة 	تس) �٧٧ 	لنص 	لكامل للو�قة غ
 	لر�ية لالحتاN 	ال%�%² حو7 قضية 	لالجئني 	لفلسطينيني (كما %�LN < جريدD هآ

 .(٢٠٠٢
�	جع على سبيل 	ملثا7: مالحظاL %�ير 	خلا�جية 	المريكي كولن با%7 < لويسفيل، كنتاكي، < ١٩ تشرين >%7 ٢٠٠١ %خطا1 	لرئيس 	ألمريكي جو�� بو°  ٧٨

< ٢٤ حزير	( ٢٠٠٢. 
 ،Uلفلسطي	ئيلي- 	السر	 o	لصر	لتني حلل %N قامة	ل9 تنص على 	لطريق 	طة �٧٩ >نظر 	 صيغة خا

http://www.jmcc.org/documents/usroadmap2.htm. 
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سطَّ•ָדطخسـ
تنطبق wلة 	لتوصياL على كل قطاعاL 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني، %هي موجهة >ساسا 	 	لساسة %صناo 	لقر	� 	لعر²/	لفلسطيU؛ 

%كاالL %هيئاL 	ألمم 	ملتحدD؛ 	ملنظماL غ
 	حلكومية؛ 	لباحثني، 	الكاNمييني؛ %منظماL 	ملجتمع 	ملدk 	لفلسطيU، 	إلسر	ئيلي %	لد%^. 

١. تعزيـز �تدعيـم ��� �لقانـو% �لد�لـي
 	لصيغة 	لو	�DN < مو	ثيق 	لقانو( 	 (Lملفا%ضا	% 
hسناN %ضعية 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني 	آلنية %	ملستقبلية (مبا تشمل 	لبحث، 	لتأط
 �	لد%^ – قانو( حقوu 	النسا( 	لد%^، 	لقانو( 	النساk 	لد%^، %قانو( 	لالجئني 	لد%^ – %قر	�	L 	ألمم 	ملتحد] D	L 	لعالقة %>¶ها قر	
�قم ١٩٤ (٣) %قر	� �لس 	ألمن 	لد%^ �قم ٢٣٧. %تشمل 	ملباeN 	ألساسية حق 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني  Dملتحد	لعامة لألمم 	جلمعية 	
 � Nيا�هم 	ألصلية، %	ستعاDN ملكيتهم، %تعويضهم عن 	ألضر		 DNلعو	ئمة، %حقهم < 	لد	لشاملة %	حللو7 	لد%لية حلني تطبيق 	حلماية 	نيل  >
	ملاNية %	لنفسية. h( على 	جلهاL 	لد%لية %	ألطر	3 	ملعنية >نفسهم ضما( 	سناN 	ملفا%ضاL 	ملستقبلية 	 	لقانو( 	لد%^، %	تباX oلياL تطبيق 

فاعلة.  

٢. �اللتـز�M بتوضيـح �لوضعيـة �لقانونيـة لالجئيـن ��ملهجريـن �لفلسطينييـن 
Ïصيص 	هتما� %جهد خاصني للوضعية 	لقانونية لالجئني 	لفلسطينيني مبوجب معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١ من >جل معاجلة فجو	L 	حلماية 
	لقائمة. كما تقع على 	لباحثني، 	ملنظماL 	لد%لية %هيئاL 	ألمم 	ملتحدD، مسؤ%لية 	لعمل على توضيح تقييماִדم %حتليالִדم 	لقانونية. 	( هنالك 
ضر%�D باالعتر	3 باملاDN ١ N (من معاهدD 	لالجئني لعا� ١٩٥١) كمن متنح 	لالجئني 	لفلسطينيني 	ملستحقاL 	لكاملة مبوجب 	ملعاهدD مبا تشمل 
 L	�نيل 	حلق < 	للجو� %	القامة < >" N%لة dد%( >نفسهم فيها حلني تطبيق حقهم بالعوDN %	ستعاDN حقوu 	مللكية %	لتعويض، مبا يتالئم %قر	
	ألمم 	ملتحد] D	L 	لعالقة. %توف
 	لتقييماL 	لدقيقة لتفس
 قر	� 	جلمعية 	لعامة �قم ١٩٤ %	نعكاساته على %ضعية 	لالجئني 	لفلسطينيني مبوجب 

قانو( 	لالجئني 	لد%^.  

٣. حتسيـن جـو�B �ملعلـوماG�� G �لعالقـة ��لقـد�B عـلى �لوصـو* �ليهـا 
(T ) �قامـة نظـاM تسجيـل مقـا�% لالجئيـن ��ملهجريـن 

h( من شأ( 	ألمم 	ملتحدD، 	جلهاL 	لد%لية، %	لد%7 	ملضيفة 	لتنسيق %	لعمل على 	قامة نظا� تسجيل مقا�( لالجئني %	ملهجرين من >جل >هد	3 
	حلماية 	لد%لية %	حللو7 	لد	ئمة %	لشاملة. نظا� تسجيل مستقبلي كهذ	 عليه >( vو" كافة قطاعاL 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني. 

 (UNRWA) تسجيل �كالة �لغـو� �لد�ليـة Mنظـا V (جلنـد��) تصحيـح قضيـة �لتمييـز بيـن �لنـو? �الجتمـاعي ( �)
h( من شأ( 	ألمم 	ملتحدD 	لعمل على تصحيح قضية 	لتمييز < 	لنوo 	الجتماعي-	جلند� < نظا� 	لتسجيل 	حلا^ لوكالة 	لغو� 	لد%لية. فوفقه ال 
 ø للجو� %من	ضعية % uشتقا	لالجئني ال ميكنهم 	 
ميكن لألطفا7 	ملولوNين ألمهاL الجئاL مسّجالL < سّجالL 	لوكالة %	ملتز%جاL من غ

 .(�تلقي 	خلدماL 	ملالئمة. 	( على نظا� 	لتسجيل 	ملقا�( (>نظر 	 بند “>” >عال�) >( يتالئم %معاي
 مسا%	D 	لنوo 	الجتماعي (	جلند

(G ) توفيـر �المكانيـاG للعامـة (�خاصة �لالجئيـن) لالط�ال? على سّجـالG �مللكية �خلاصة بلجنـة �ألمم �ملتحـدB للتوفيـق 
حو* فلسطيـن (UNCCP)، �سجالG حا�T FمالS �لغائبني �السـر�ئيلي ���ئـر��T Bضـي �سر�ئيـل

�شيفاL حكومة hسر	ئيل %جلنة 	ألمم 	ملتحدD للتوفيق حو7 فلسطني للمعاينة %	لنسخ >ما� 	لعامة، %خاصة >ما� 	ملّدعني h% Lب فتح سّجالd
	لفلسطينيني 	ملحتملني 	ملطالبني باستعاDN ملكيتهم. 

 Mبعا متعلقـة  �ثائـق  �لz حتـو�  ��لعربيـة  �السر�ئيليـة   Gإل�شيفـا� كافة  على  ��الطـال?  �لبحـث   Gمكانيـا�  Zتوف  (�)
 .١٩٤٨ Mخـر� تتعلق بتهجيـر ��قتـال? �لفلسطينييـن منذ عـاT ١٩٤٨ ��ثائـق
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٤. توضيـح mليـاG �حلمايـة ��ملساعـدB �ليوميـة
m (T)ليـاr Gـاية ��ليـة (مبا تشمـل �حلمـاية �ملؤقتـة)

� 	حلماية %	ملساعدD)، 	لتجربة 	%N< تقسيم ،"<) Lلتفويضا	لفلسطينيني توضيح 	ملهجرين 	حلماية لالجئني %	 L	لفعالة لفجو	ملعاجلة 	تتطلب 
لشؤ%(  	لعليا  (	ملفوضية   Dملتحد	 	ألمم   Lبني %كاال 	لتنسيق  %تدعيم  %	ملهجرين،  	لالجئني   Lطبيعة �تمعا معرفة   ،k	مليد	 	لتو	جد  	لعملية، 
 LيئاH	 %جلنة 	لتوفيق حو7 فلسطني- UNCCP، باالضافة 	  ،UNRWA-لفلسطينيني	لالجئني 	كالة غو� %تشغيل % ،UNHCR-لالجئني	
%	ألجسا� 	ألخر{ [	L 	لعالقة). 	( على هذ� 	لوكاالL 	لثال� 	ملفوضة >صال بتوف
 	حلماية %	ملساعدD لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني >خذ 
�D من >جل 	قامة XلياL تنسيق >% سكرتا�يا لتبا7N 	ملعلوماL، 	لوثائق، %	لتقا�ير فيما يتعلق بسياستها %عملياִדا [	L 	لصلة. 	( Nملبا	ما� �
من شأ( مثل هذ� 	آللية 	ملساعدD < حتديد 	لفجو	L 	ملحدDN (للمد{ 	لقص
، %للحلو7 	لد	ئمة %	لشاملة) < نظا� 	حلماية 	لد%لية لالجئني 
%	ملهجرين 	لفلسطينيني. كما dب تكريس 	هتما� خا£ على 	الحتياجاL 	خلاصة باحلماية لبعض قطاعاL 	لالجئني “غ
 	حلصينة”، %تشمل 

	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني < N	خل 	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧. 

(�) mليـاr Gـاية �قليميـة (عربيـة)
� 	لقانو( 	لد%^ فيما يتعلق ¯ماية 	لالجئني %N قليمية من >جل تعزيز	 LلياX لعمل على تطوير	لعربية >يضا 	لد%7 	جب جامعة 	نر{ >نه من %
�سم 	حللو7 	لد	ئمة %	لشاملة لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني. %من شأ( جامعة 	لد%7 	لعربية >( تقيم “قوD مها� N	ئمة” من >جل متابعة %
تطبيق بر%توكو7 كا�بالنكا لعا� ١٩٦٥ < مناطق 	لد%7 	ألعضا� < 	جلامعة. 	( تفويض مثل هذ� 	لقوD عليه >( يشمل تطوير %تنسيق خطط 
	لعمل من >جل تطبيق 	حللو7 	لشاملة %	لد	ئمة لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني، مبا فيها حق 	لعوDN %	لسكن %hستعاDN حقوu 	مللكية. 	( على 
جامعة 	لد%7 	لعربية تكثيف جهوNها 	عتماN	 على 	عال( 	لقاهرD لعا� ١٩٩٢، من >جل تطوير معاهدD الجئني 	قليمية من شا�ا تعزيز %تدعيم 
 uعربية حلقو Dمن >جل صياغة معاهد Nجلهو	ملزيد من 	لشاملة. كما عليها بذ7 	ئمة %	لد	حللو7 	لالجئني %	لقانونية حلماية 	لصيغة 	ضعية %

	النسا( %	قامة ¥كمة حقوh uنسا( 	قليمية. 

(� ) mليـاG مسـاعدB ��ليـة ��قليميـة 
	لعمل على �ياDN 	جلهاL 	ملاªة لعمل %كالة 	لغو� 	لد%لية (UNRWA) %	ملنظماL 	ألخر{ 	ل9 توّفر 	ملساعدD لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني. 
%تتطلب ميز	نية 	لوكالة 	آلنية �ياDN سنوية بنحو ٧,٥٪ (	عتماN	 على معد7 منو طبيعي سنو" لالجئني يصل 	 ٣,٥٪ %معد7 تضخم ما^ 
سنو" يصل 	 ªو ٤٪). كما على 	لد%7 	لعربية 	اللتز	� بتز%يد مسا¶اִדا 	ملالية للوكالة كما هي %	�DN < قر	� جامعة 	لد%7 	لعربية �قم 
٤٦٤٥ لعا� ١٩٨٧ (ªو ٧,٨٪ من ميز	نية 	لوكالة 	النتظامية). < هذ	 	لصدN، هنالك ضر%�D لألخذ بعني 	إلعتبا� 	النعكاساL 	لسلبية لتقليص 
حجم 	ملسا¶اL 	ملالية للوكالة %	لتقليصاL 	ملشتّقة < بر	مج 	ملساعدD < ظل غيا1 %كالة N%لية حتمل تفويضا جليا بتوف
 	حلماية لالجئني 

�D على 	الستجابة الحتياجاL 	لالجئني %	ملهجرين.  Nخر{ قائمة %قا< Lكاال% Nلفلسطينيني، %عد� %جو	ملهجرين 	%

٥. توضيـح �uقامـة mليـاG �حلـل �لد�ئـم ��لشامـل
يتطلب 	لعال� 	لفعا7 لغيا1 %كالة N%لية مفّوضة حلماية حقوN% uعا%{ 	لالجئني %	ملهجرين 	لفلسطينيني، < سياu 	حلل 	لد	ئم %	لشامل يتطلب 
� 	لتنسيق بني 	لوكاالL 	ألمم %N ملهجرين، %تعزيز	لالجئني %	 Lمعرفة طبيعة �تمعا ،k	مليد	جد 	لتو	لعملية، 	لتجربة 	لتفويض، 	لتوضيح %	
 LيئاH	% UNCCP-لتوفيق حو7 فلسطني	 	لد%لية-UNRWA، %جلنة  	لغو�  	لعليا لشؤ%( 	لالجئني-UNHCR، %كالة  	ملتحدD (	ملفوضية 
	ألخر{ [	L 	لعالقة). 	( غيا1 %كالة }اية N%لية عن طا%لة 	ملفا%ضاL لتعزيز 	حلقوu 	ملحدDN %خيا�	L 	لالجئني %	ملهجرين، من شأنه تثبيت 
 LيئاH	 %< يئةH	 �	خلطر < جتاهل حقوu 	لالجئني %	ملهجرين < غمرD 	لتسوياL %	لتد	%الL 	حلاصلة < 	لعملية 	لتفا%ضية. h( من شأ( هذ
	ملتخصصة >( تصيغ صيغا خاصة ֲדا حو7 	حلل 	لد	ئم %	لشامل لالجئني %	ملهجرين 	ستناN	 على قر	�	L 	ألمم 	ملتحد] D	L 	لعالقة، %	بر	� 
بصو�D جلية لكل 	ألطر	3 حقيقة >( >" 	تفاu ال يعتمد على هذ� 	لقر	�	L %ال يشمل wلة حقوu 	لعوDN، 	ستعاDN 	حلقوu %	لتعويض، لن 

يتو	فق %مو	ثيق 	لقانو( 	لد%^ %لن يكو( مقبوال على 	لالجئني.  

٦. �لتأكيـد علـى ��� فاعـل ملجتمعـاG �لالجئيـن 
تتطلب عملية توضيح فجو	L 	حلماية %صياغة 	حللو7 	لد	ئمة %	لشاملة 	لتأكيد على 	لد%� 	لفاعل ملجتمعاL 	لالجئني %	ملهجرين < 	لد	خل 
	لالجئني %	ملهجرين، %تعزيز   Lملا^ ملنظما	 	لسياسية %	لدعم   D�	لقد  
	ملختلفة توف  Lملنظما	القليمية %	لد%لية %	  Lجلها	على  )h .نفسهم<
 L	�قوقهم %تدعيم عملياL 	لتأط
 ֲדد3 تطبيق 	حلل 	لد	ئم %	لشامل مبا يتالئم %	لقانو( 	لد%^ %قر	 �	 L	HاNفة 	 تعزيز معرفة 	لالجئني̄ Nملبا	

	ألمم 	ملتحد] D	L 	لعالقة. %هنالك حاجة للتركيز 	خلا£ على Nمج 	لنسا�، 	ألطفا7 %كبا� 	لسن < هذ� 	ألطر.  



١٨١

�لمالح.

٧. �لتوجه �� �لر�T �لعاM �السر�ئيلي حو* �نتهاكـاG حقـو �النسـا% V عاM ١٩٤٨ �ح© �ليوM، �كذلك حو* 
�لوقائع �حلالية �حقـو �لالجئيـن �مطالبهـم. 

	( على منظماL 	ملجتمع 	ملدk 	لعمل على �فع 	لتوعية ¹صو£ 	لصيغة 	لقانونية للحل 	لد	ئم %	لشامل لالجئني %	ملهجرين، %حو7 	لوقائع 
� 	سر	ئيل < 	لتهج
 	حلاصل للفلسطينيني منذ 	لعا� ١٩٤٨ %ح� %N فعالة لتوضيح D�	حلالية، %مطالب 	لالجئني >نفسهم. %عليها 	لتوجه بصو
 Lلعالجا	%  o	للصر 	جلذ�ية  	ألسبا1  عنونة  بد%(  	السر	ئيلي-	لفلسطيU غ
 ممكن   o	للصر %	لشامل  	لد	ئم  	حلل   )< %	لتأكيد على  	ليو�. 

	ملشتقة، %	لتز	� 	سر	ئيل بالشرعية 	لد%لية %قر	�	ִדا. 

 حقـو �قانو%  �النسا3  للقانـو%  �جلذ�يـة   Gالنتهاكـا� عن  �ملسؤ�ليـن  لتحديـد   Gليـاm �قامـة   .٨
�النسـا% �لد�لييـن 

من شأ( 	جلهاL 	لد%لية %	القليمية، هيئاL 	ألمم 	ملتحدD، %	ملنظماL غ
 	حلكومية 	لعمل %	لتنسيق من >جل تطوير Xلية فاعلة للتحقيق < 
	نتهاكاL حقوu 	النسا(، %حتميل 	ملسؤ%لية عن تلك 	النتهاكاL %	لتأكد من معاجلة مثل هذ� 	النتهاكاL %تعويضها من 	ملسؤ%لني عنها، 
%كذلك، متابعة مرتكË 	النتهاكاL 	جلذ�ية < 	لقانو( 	لد%^. %تشمل مثل هذ� 	آللية ¥كمة جر	ئم حر1 (	لد%لية %	القليمية)، جلا( حتقيق 

خاصة، جلا( تقصي حقائق %جلا( تسوية %غ
ها.



١٨٢

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

خلطֻדضططء

خلالضطءـثحـىŠخ‰خسـغسطخ‰طـألطُـخþألطآلـخلسضطجلط
قـر�� �جلمعيـة �لعامـة �قـم ١٩٤ (�لد��B ٣)، ١١ كانـو% �أل�* ١٩٤٨

 oأل%ضا	هم < سبيل تعديل � Nيا	 DNلعو	لالجئني < 	ئم %تقرير حق 	N ^%N نظا� > sلقد	تقرير %ضع % Dملتحد	نشا� جلنة توفيق تابعة لألمم h
 حتقيق 	لسال� < فلسطني < 	ملستقبل	 "Nيث تؤ¯

h( 	جلمعية 	لعامة،
%قد ¯ثت < 	حلالة < فلسطني من جديد،

١. تعر1 عن عميق تقديرها للتقد� 	لذ" مت بفضل 	ملساعي 	حلميدD 	ملبذ%لة من %سيط 	ألمم 	ملتحدD 	لر	حل < سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة 
	ملستقبلية < فلسطني، تلك 	لتسوية 	ل9 ضحى من >جلها ¯ياته. %تشكر للوسيط بالوكالة %ملوظفيه جهوNهم 	ملتو	صلة، %تفانيهم للو	جب < 

فلسطني
٢. تنشئ جلنة توفيق مكونة من ثال� N%7 >عضا� < 	ألمم 	ملتحدD، تكو( Hا 	ملهماL 	لتالية:

(>) 	لقيا� بقد� ما تر{ >( 	لظر%3 	لقائمة تستلز�، باملهماL 	ل9 >%كلت 	 %سيط 	ألمم 	ملتحدD لفلسطني مبوجب قر	� 	جلمعية 	لعامة �قم 
.١٩٤٨ �� < ١٤ >ياNلصا	٢) -<N١٨٦ (

(1) تنفيذ 	ملهماL %	لتوجيهاL 	ملحدDN 	ل9 يصد�ها hليها 	لقر	� 	حلا^، %تلك 	ملهماL %	لتوجيهاL 	إلضافية 	ل9 قد تصد�ها hليها 	جلمعية 
	لعامة 	% �لس 	ألمن.

 فلسطني، 	% 	 جلنة 	ألمم 	 Dملتحد	ألمم 	سيط % (جـ) 	لقيا� -بناً� على طلب �لس 	ألمن- بأية مهمة تكلها حاليè قر	�	L �لس 	ألمن 	
� 	لوسيط بناً� على طلب �لس 	ألمن من جلنة 	لتوفيق 	لقيا� ¦ميع 	ملهماL 	ملتبقية، 	ل9 ال تز	7 قر	�	L �لس 	ألمن %N للهدنة. %ينتهي Dملتحد	

 فلسطني.	 Dملتحد	ألمم 	سيط % تكلها 	
٣. تقر� >( تعر· جلنة من 	جلمعية 	لعامة، مكونة من 	لصني %فرنسا %	الحتاN 	لسوفيا� %	ململكة 	ملتحدD %>مريكا، hقتر	حè بأ�ا� 	لد%7 	لثال� 

�ִדا 	حلالية.%N أل%7 من	لقسم 	فقتها قبل �اية 	لعامة ملو	جلمعية 	لتوفيق على 	ل9 ستتكو( منها جلنة 	
٤. تطلب من 	للجنة >( تبد> عملها فو�ë ح� تقيم < >قر1 %قت عالقاL بني 	ألطر	3 [	ִדا، %بني هذ� 	ألطر	3 %	للجنة.

 ،١٩٤٨ kلثا	١٦ تشرين  > �Nلصا	ألمن 	لس � �٥. تدعو 	حلكوماL %	لسلطاL 	ملعنية 	 توسيع نطاu 	ملفا%ضاL 	ملنصو£ عليها < قر	
 	لبحث عن 	تفاu عن طريق مفا%ضاL جتر" hما مباشرD >% مع جلنة 	لتوفيق، بغية hجر	� تسوية جلميع 	ملسائل 	لعالقة بينها.	%

٦. تصد� تعليماִדا 	 جلنة 	لتوفيق الÏا[ 	لتد	ب
 بغية معا%نة 	لسلطاL %	حلكوماL 	ملعنية، إلحر	� تسوية �ائية جلميع 	ملسائل 	لعالقة بيتها.
 uللحقو èليها %فقh 7لوصو	لدينية < فلسطني. %تأمني حرية 	ألبنية 	قع %	ملو	% -Dلناصر	ملقدسة -مبا فيها مدينة 	ألماكن 	جو1 }اية % �٧. تقر
	لتابعة لألمم  	لتوفيق  	لفعلي. %على جلنة   Dملتحد	 	لغاية إلشر	3 	ألمم   �	ملعمولة Hذ  Lلترتيبا	  oخضاh 1ي، %%جوn�	لتا 	لقائمة، %	لعر3 
 Lتتضمن توصيا )< ،sلقد	ئم ملنطقة 	N ^%N ملفصلة بشأ( نظا�	حاִדا 	قتر	بعة 	لر	ية Nلعا	ִדا �%N > لعامة	جلمعية 	 	ملتحدD، لد{ تقدميها 	
��ية مالئمة  Lملعينة تقدمي ضمانا	ملناطق 	لسياسية < 	 Lلسلطا	للجنة من 	ملنطقة، %%جو1 طلب 	 �بشأ( 	ألماكن 	ملقدسة 	ملوجوDN < هذ

فيما يتعلق ¯ماية 	ألماكن 	ملقدسة < باقي فلسطني، %	لوصو7 	 هذ� 	ألماكن %عر· هذ� 	لتعهد	L على 	جلمعية 	لعامة للمو	فقة.
�تبا� منطقة 	لقدs بدياناL عاملية ثال�، فإ( هذ� 	ملنطقة، مبا < [لك بلدية 	لقدs 	حلالية، يضاh 3ليها 	ملقر{ %	ملر	كز 	 	 ëنه نظر< �٨. تقر
	ملجا%�D 	ل9 >بعدها شرقè >بو Nيس، %>بعدها جنوبè بيت حلم، %>بعدها غربè عني كا�� (مبا فيها 	ملنطقة 	ملبنية < موتسا) %>بعدها ¨اًال شعفا�، 

dب >( تتمتع مبعاملة خاصة منفصلة عن معاملة باقي مناطق فلسطني 	ألخر{، %dب >( توضع حتت مر	قبة 	ألمم 	ملتحدD 	لفعلية.
تطلب من �لس 	ألمن Ïhا[ تد	ب
 جديدD بغية تأمني نزo 	لسالj < مدينة 	لقدs < >قر1 %قت ممكن.



١٨٣

�لمالح.

�ִדا 	لعاNية 	لر	بعة، hقتر	حè مفصًال بشأ( نظا� N ^%N	ئم ملنطقة 	لقدs، يؤمن %N > ،لعامة	جلمعية 	 تصد� تعليماִדا 	 جلنة 	لتوفيق لتقد� 	
.sلقد	خلا£ ملنطقة 	لد%^ 	لنظا� 	فق مع 	ملتو	ملحلي 	 �	لذ	حلكم 	ألقصى من 	حلد 	ملتميزتني 	لفئتني 	لكال 

.sلقد	ملؤقتة ملنطقة 	 D�	Nملحلية فيما يتعلق باإل	 Lلسلطا	يتعا%( مع  ،Dملتحد	لتوفيق �ولة صالحية تعيني ممثل لألمم 	جلنة  )h
٩. تقر� %جو1 منح سكا( فلسطني، wيعهم، >قصى حرية ممكنة للوصو7 	 مدينة 	لقدs بطريق 	ل© %	لسكك 	حلديدية %بطريق 	جلو، %[لك 

 >( تتفق 	حلكوماL %	لسلطاL 	ملعنية على ترتيباL >كثر تفصيًال.	
تصد� تعليماִדا 	 جلنة 	لتوفيق بأ( تعلم �لس 	ألمن فو�ë، بأية ¥ا%لة لعرقلة 	لوصو7 	 	ملدينة من قبل >" من 	ألطر	3، %[لك كي يتخذ 

	ملجلس 	لتد	ب
 	لال�مة.
١٠. تصد� تعليماִדا 	 جلنة 	لتوفيق بالعمل إلdاN ترتيباL بني 	حلكوماL %	لسلطاL 	ملعنية، من شأ�ا تسهيل منو 	ملنطقة 	القتصاN"، مبا < 

.Lصال	ملو	لنقل %	ستعما7 %سائل 	% L	�[لك عقد 	تفاقياL بشأ( 	لوصو7 	 	ملر	فئ %	ملطا
 Nيا�هم %	لعيش بسال� مع ج
	�م، %%جوN 1فع 	 DNلعو	غبني < 	لر	قر1 %قت ممكن، لالجئني < > ،DNبالعو jلسما	جو1 % �١١. تقر
 Nيا�هم %عن كل مفقوN >% مصا1 بضر�، عندما يكو( من 	لو	جب، %فقè ملباeN 	لقانو( 	 DNلعو	عد�  )%�تعويضاL عن ممتلكاL 	لذين يقر

	لد%^ %	إلنصا3، >( يعو· عن [لك 	لفقد	( >% 	لضر� من قبل 	حلكوماL >% 	لسلطاL 	ملسؤ%لة.
Nفع  %كذلك  %	إلجتماعي،   "Nالقتصا	 تأهيلهم   DNعاh% جديد،  من  %توطينهم  	لالجئني،   DNعو بتسهيل  	لتوفيق  جلنة   	 تعليماִדا   �%تصد
	ملتخصصة   Lلوكاال	%  LيئاHبا 	لفلسطينيني، %من خالله  	ملتحدD لالجئني  	ألمم  hغاثة  %	لوثيق مبدير  	التصا7  %باملحافظة على   ،Lلتعويضا	

.Dملتحد	ألمم 	ملناسبة < منظمة 	
 D�١٢. تفو· جلنة 	لتوفيق صالحية تعيني 	HيئاL 	لفرعية %	ستخد	� 	خل©	� 	لفنيني 	لعاملني حتت hمرִדا، ما تر{ بأ�ا ¯اجة hليه لتؤN"، بصو
 Lلسلطا	يكو( على % ،sلقد	لر�ي < 	لتوفيق 	حلا^. %يكو( مقر جلنة 	 ��دية، %ظائفها %	لتز	ماִדا 	لو	قعة على عاتقها مبوجب نص 	لقر	
	ملسؤ%لة عن حفظ 	لنظا� < 	لقد s	Ïا[ wيع 	لتد	ب
 	لال�مة لـامني سالمة 	للجنة، %يقد� 	ألمني 	لعا� عدëN ¥دëN من 	حلر	s حلماية موظفي 

�ها.%N% للجنة	
�ية، تقا�ير عن تطو� 	حلالة كي يقدمها 	 �لس 	ألمن %	 >عضا� %N D� 	ألمني 	لعا�، بصوh لتوفيق بأ( تقد�	جلنة  ١٣. تصد� تعليماִדا 	

.Dملتحد	ألمم 	منظمة 
 �	لقر	 تنفيذ  على   Dللمساعد 	ملمكنة   
	لتد	ب 	Ïا[ wيع   	% 	لتوفيق،  مع جلنة  	لتعا%(   	  ،èيعw ملعنية	  Lلسلطا	%  Lحلكوما	 تدعو   .١٤

	حلا^.
 �	لقر	 لتنفيذ >حكا�  	لال�مة  	ألمو	7   
%لتوف 	ملناسبة   Lلترتيبا	 يلز� من موظفني %تسهيال% ،L	Ïا[  ما  تقدمي  	لعا�  	ألمني  ترجو  من   .١٥

	حلا^.

قـر�� �جلمعيـة �لعامـة �قـم ٣٠٢ (�لد��B ٤) بتا�يـخ ٨ كانـو% �أل�* ١٩٤٩.
تأسيس %كالة 	ألمم 	ملتحدD إلغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم

	( 	جلمعية 	لعامة،
� < ١١ كانو( 	أل7% Nلصا	٣) D�� < ١٩ تشرين 	لثاk (نوفم©) ١٩٤٨، %�قم ١٩٤ (	لد%Nلصا	٣)  D�	[ تذكر قر	�يها �قم ٢١٢ (	لد%

.
(Nيسم©) ١٩٤٨، 	للذين يؤكد	( بصو�D خاصة >حكا� 	لفقرD ١١ من 	لقر	� 	ألخ
�ست بتقدير 	لتقرير 	ملوقت لبعثة 	ألمم 	ملتحدD الجر	� 	ملسح 	القتصاN" للشرu 	أل%سط %تقرير 	ألمني 	لعا�  عن مساعدD 	لالجئني N قد%

	لفلسطينيني،
 %< èلعا� للمسا¶ة، عين	ألمني 	 �	٣)، %لند D�١. تعر1 عن تقديرها للحكوماL 	ل9 	ستجابت بسخا� للند	� 	لو	�N < قر	�ها �قم ٢١٢ (	لد%

نقدÏ > ،ëفيف %طأD 	ملجاعة %	لبؤs بني 	لالجئني 	لفلسطينيني.
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�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

٢. تعر1 كذلك عن 	متنا�ا للجنة 	لد%لية للصليب 	أل}ر، %�	بطة wعياL 	لصليب 	أل}ر، %للجنة 	ألصدقا� 	المريكيني للخدماL، ملا سا¶ت 
به من خدماL < سبيل هذ	 	لو	جب 	النساk بقيامها، على 	لرغم من 	لصعا1 	جلسيمة، بأعبا� 	ملسؤ%لية 	ل9 تطوعت لالضطالo ֲדا بتو�يع 
 	ألمني 	لعا� بأ�ا ستستمر < 	لتعا%( مع 	ألمم 	ملتحدD ح� �اية h L	لعامة بالالجئني، %ترحب مبا قدمته من تأكيد	لعناية 	الغاثة %	 Lعانا	

� (ما�s) ١٩٥٠ على >ساs مقبو7 من 	لطرفني.	]X شهر
٣. تثU على صند%u 	لطو	�e لرعاية 	لطفولة 	لتابع لألمم 	ملتحدD (	ليونيسيف)، ملسا¶ته 	ملهمة < برنامج 	ألمم 	ملتحدD، كما >�ا تثU على 
باقي 	HيئاL %	لوكاالL 	ملتخصصة 	ل9 قدمت 	ملساعدD < حقوHا، %خصوصè منظمة 	لصحة 	لعاملية، %منظمة 	ألمم 	ملتحدD للتربية %	لعلم 

%	لثقافة (	ليونسكو) %منظمة 	لالجئني 	لد%لية.
٤. تعر1 عن شكرها للمنظماL 	لدينية %	خل
ية %	النسانية 	لعديدD 	ل9 سا¶ت ماNيh > èغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني.

 ،�٥. تعتر3 بأنه من 	لضر%�" 	ستمر	� 	ملساعدD الغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني، بغية تال< >حو	7 	ملجاعة %	لبؤs بينهم، %Nعم 	لسال� %	الستقر	
� < ١١ كانو( 	أل7% (Nيسم©) ١٩٤٨، %تعتر3 Nلصا	٣)  D�مع عد� 	الخال7 بأحكا� 	لفقرD ١١ من قر	� 	جلمعية 	لعامة �قم ١٩٤ (	لد%

>يضè بضر%� D	Ïا[ 	جر	�	L فعالة، < >قر1 %قت، بغية 	�ا� 	ملساعدD 	لد%لية لالغاثة.
 ٣١ كانو( 	أل7% (Nيسم©) ١٩٥٠، %[لك h (يناير) kلثا	من ١ كانو(  Dلفتر	ألعما7، خال7 	مج 	ل©% Dملباشر	الغاثة 	مج 	٦. تعت© ما يلز� بر
 �%فقè ألحكا� 	لفقرD ٩(N) من هذ	 	لقر	�، بنحو ٣٣,٧ مليو( N%ال�، منها ما قيمته ٢٠,٢ مليو( N%ال� لالعانة 	ملباشرD % ١٣,٥ مليو( N%ال
 Lملصر%فا	( (يونيو) ١٩٥١، مبا فيها 	٣٠ حزير h (يناير) kلثا	من >%7 كانو(  Dلفتر	ألعما7، خال7 	مج 	ألعما7. %ما تتطلبه بر	مج 	ل©
�ية، هو ٢١,٢ مليو( N%ال� تقريبè، %تعت© >نه ينبغي 	�ا� عملية 	الغاثة 	ملباشرD < %قت ال يتجا%� ٣١ كانو( 	أل7% (Nيسم©) ١٩٥٠، 	Nال	

�ִדا 	لعاNية 	خلامسة.%N > لك] 
hال h[	 قر�L 	جلمعية 	لعامة غ
٧. تؤسس %كالة 	ألمم 	ملتحدD الغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم :

( > ) لتقو� بالتعا%( مع 	حلكوماL 	ملحلية باالغاثة 	ملباشرD %بر	مج 	لتشغيل، ¯سب توصياL بعثة 	ملسح 	القتصاNية.
( 1 ) لتتشا%� مع 	حلكوماL 	ملهتمة < 	لشرu 	ألàN، < 	لتد	ب
 	ل9 تتخذها هذ� 	حلكوماL متهيدë للوقت 	لذ" تصبح فيه 	ملساعدD 	لد%لية 

.Dمتوفر 
لالغاثة %ملشا�يع 	ألعما7 غ
٨. تؤسس جلنة 	ستشا�ية من ممثلي فرنسا %تركيا %	ململكة 	ملتحدD ل©يطانيا 	لعظمى %¨ا7 	يرلند	 %	لوالياL 	ملتحدD 	المريكية، مفوضة باضافة 
ما يزيد على ثالثة >عضا� hضافيني من 	حلكوماL 	ملسا¶ة ، ألN	� 	ملشو�D، %معا%نة مدير %كالة 	ألمم 	ملتحدD الغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني < 
	لشرu 	ألàN %تشغيلهم < تنفيذ 	ل©نامج. %على مدير 	لوكالة %	للجنة 	الستشا�ية >( يتشا%� مع كل من حكوماL 	لشرu 	ألàN 	ملختصة، 

< 	ختيا� 	ملشا�يع، %��ها، %تنفيذها.
 Lحلكوما	مع  �٩. تطلب من 	ألمني 	لعا� تعيني مدير %كالة 	ألمم 	ملتحدD الغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم، بالتشا%

	ملمثلة < 	جلنة 	الستشا�ية:
( > ) سيكو( مدير %كالة 	ألمم 	ملتحدD الغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم      	ملوظف 	لتنفيذ" 	ملسؤ%7 >ما� 	جلمعية 

	لعامة عن س
 	ل©نامج.
n ( 1 )تا� 	ملدير موظفيه، %يعينهم %فقè للترتيباL 	لعامة 	ل9 توضع باالتفاu مع 	ألمني 	لعا�، مبا فيها 	لقو	نني %	لنظم 	لسا�ية على موظفي 

 	حلد 	ملمكن بتسهيالL %مساعد	L 	ألمني 	لعا�.h ملدير >( ينتفع	لعا� تطبيقها عليهم، %على 	ألمني 	ملدير%	ل9 ير{ 	 Dملتحد	ألمم 	
�D %	مليز	نية، نظمè مالية لوكالة 	ألمم 	ملتحدD الغاثة 	لالجئني 	Nال	ية لشؤ%( �( � ) على 	ملدير >( يضع بالتشا%� مع 	ألمني 	لعا� %	للجنة 	الستشا

	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم.
( N ) على 	ملد� >( يقو� بالتشا%� مع 	للجنة 	الستشا�ية، بتو�يع 	ملبالغ 	ملتوفرD بني 	الغاثة 	ملباشرD %مشا�يع 	ألعما7، %[لك %فقè لألنظمة 

.٦ Dلفقر	 > DN�	ملالية 	ملقر�D < (�) من هذ� 	لفقرD، %< حا7 	عاDN 	لنظر < 	لتقدير	L 	لو	
قو	عد   �%	قر	 	ل©نامج،   D�	N	% لتنظيم  	خلطط  لوضع   ،èعملي ممكن  %قت  >قر1   > 	الستشا�ية  للجنة   oجتما	 عقد  	ملدير  من  تطلب   .١٠

.L	�	الجر	
١١. تبقي على %كالة 	ألمم 	ملتحدD الغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني 	ل9 	نشئت بقر	� 	جلمعية 	لعامة �قم ٢١٢ (	لد%�D ٣) ح� ١ نيسا( (hبريل) 
١٩٥٠، %تطلب من 	ألمني 	لعا�، باملشا%�D مع 	لوكاالL 	لعاملة، مو	صلة 	جلهوN النقا£ عدN حصص 	الغاثة على مر	حل < ضو� ما %صلت 

.Lية من نتائج %توصياNالقتصا	ملسح 	ليه بعثة 	
 %كالة 	ألمم 	ملتحدD الغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم، موجوN	N% Lيو( %كالة h لعا� >( ينقل	ألمني 	١٢. تكلف 
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�لمالح.

 >" تا�يخ Xخر يتفق عليه 	ألمني 	لعا� مع مدير %كالة 	ألمم h %< ،بريل) ١٩٥٠	لفلسطينيني ح� ١ نيسا( (	لالجئني 	الغاثة  Dملتحد	ألمم 	
	ملتحدD الغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم.

على كمية  	حلصو7  لضما(  %[لك   èعين  %<  ëنقد 	لتطوعي،   o©لت	 على  	ألعضا�،   
%غ  Dملتحد	 	ألمم  	العضا� <  	لد7%  ١٣. حتث wيع 
	العد	N	L %	ألمو	7 	لال�مة لكل مرحلة من مر	حل 	ل©نامج، كما هو %	�N < 	لفقرD ٦، %تقبل 	لت©عاL بعمالL غ
 	لد%ال� 	ألم
كي ما 

. Lلعمال	 �N	� ميكن تنفيذ 	ل©نامج ֲדذ
�D %	مليز	نية، تسليف 	ملبالغ 	ملتوفرH Dذ	 	لغر· على >ّال تزيد عن Ìسة 	Nال	ية لشؤ%( �١٤. تفو· 	ألمني 	لعا�، باملشا%�D مع  	للجنة 	الستشا
�>s 	ملا7 	لعامل لتمويل 	لعملياL طبقH èذ	 	لقر	�، على >( يسدN هذ	 	ملبلغ، خال7 مدD ال تتجا%� ٣١ كانو( 	أل7%  u%من صند �ماليني N%ال

.�N)يسم©( ١٩٥٠، من 	لت©عاL 	حلكومية 	لتطوعية 	ل9 طلبت < 	لفقرD ١٣ >عال
 )%N ·لد%لية للحصو7 على قر	لالجئني 	نية، مفا%ضة منظمة 	مليز	% D�	Nال	ية لشؤ%( �١٥. تفو· 	ألمني 	لعا�، باملشا%�D مع 	للجنة 	الستشا

فائدD، لتمويل 	ل©نامج، ال يتجا%� قيمته ٢,٨ مليو( N%ال� بشر%� مرضية للسد	N يتفق عليها بني 	لطرفني.
 L	Nالعتما	٣)، %>( يسحب منه D�١٦. تفو· 	ألمني 	لعا� باستمر	� فتح 	لصند%u 	خلا£ 	ملؤسس بقر	� 	جلمعية 	لعامة �قم ٢١٢ (	لد%
	لالجئني  الغاثة   Dملتحد	 	ألمم  %كالة   Lلعمليا 	لوكالة  مدير  طلب  %مبقتضى  	لفلسطينيني،  لالجئني   Dملتحد	 	ألمم  	غاثة   Lلعمليا 	لال�مة 

	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم.
 منح 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم، 	المتيا�	L %	حلصاناL %	العفا�	L %	لتسهيالL 	ل9 h ملختصة	 Lحلكوما	١٧. تدعو 

منحت الغاثة 	ألمم 	ملتحدD لالجئني 	لفلسطينيني، < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم.
١٨. حتث صند%u 	لطو	�e لرعاية 	لطفولة 	لتابع لألمم 	ملتحدD (	ليونيسيف)، %منظمة 	لالجئني 	لد%لية، %منظمة 	لصحة 	لعاملية، %منظمة 	ألمم 
	ملتحدD للتربية %	لتعليم %	لثقافة (	ليونسكو)، %منظمة 	ألغذية %	لز�	عة، %	لوكاالL 	ألخر{ 	ملختصة، %	HيئاL %	جلماعاL 	خلاصة بالتشا%� مع 

مدير %كالة 	ألمم 	ملتحدD الغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم. على مد يد 	ملساعدD ضمن 	طا� 	ل©نامج.
١٩. تطلب من مدير %كالة 	ألمم 	ملتحدD الغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم:

( > ) >( يعني مند%بè حلضو� 	جتماعاL �لس 	ملساعدD 	لفنية كمر	قب، لكي يصبح باإلمكا( تنسيق نشاطاL 	ملساعدD 	لفنية لوكالة 	ألمم 
 �	ملتحدD الغاثة %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم مع بر	مج 	ملساعدD 	لفنية لألمم 	ملتحدD %	لوكاالL 	ملتخصصة 	ملشا

�D < ١٥ 1X (>غسطس) ١٩٤٩.Nلصا	٩) ->-  D�	ليها < قر	� 	ملجلس 	القتصاN" %	الجتماعي �قم ٢٢٢ (	لد%
(1) >( يضع حتت تصر3 �لس 	ملساعدD 	لفنية، معلوماL تامة فيما يتعلق بأ" مساعدD فنية ميكن >( تقو� ֲדا هيئة 	ألمم 	ملتحدD الغاثة 
 جلنة 	ملساعدD 	لفنية 	لتابعة h لفنية	 Dملساعد	ل9 يقدمها �لس 	ير �	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم، ح� ميكن 	NخاHا < 	لتقا

للمجلس 	القتصاN" %	الجتماعي.
 %كالة 	ألمم 	ملتحدD الغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم 	لتشا%� مع جلنة 	لتوفيق بشأ( فلسطني 	لتابعة لألمم h ٢٠. توعز
 �Nلصا	٣)  D�	ملتحدD، ملا فيه خ
 >N	� ملهماL كل منها، %خصوصè فيما يتعلق مبا %�N < 	لفقرD ١١ من قر	� 	جلمعية 	لعامة �قم ١٩٤ (	لد%

< ١١ كانو( 	أل7% (Nيسم©)١٩٤٨ .
	لفلسطينيني  	لعامة لألمم 	ملتحدD تقريرë سنويè عن >عما7 %كالة 	ألمم 	ملتحدD الغاثة 	لالجئني   	جلمعية h ملدير >( يرفع	٢١. تطلب من 
 	ألمني 	لعا� >ية تقا�ير >خر{ تر{ %كالة 	ألمم 	ملتحدD الغاثة 	لالجئني h يرفع )< h �%تشغيلهم، يشمل بيانè بتدقيق 	حلساباL، %تدعو

	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم 	حاطة >عضا� 	ألمم 	ملتحدD >% >جهزִדا 	ملناسبة علمè ֲדا.
 h ،Lية، مع ما ترغب فيه من تعليقاNالقتصا	ملسح 	لنهائي لبعثة 	لتقرير 	ترسل  )< Dملتحد	لتابعة لألمم 	لتوفيق بشأ( فلسطني 	٢٢. تكلف جلنة 

 >عضا� 	ألمم 	ملتحدD %%كالة 	ألمم 	ملتحدD الغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم.h ،��	ألمني 	لعا� ليقدمه، بد%
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قـر�� �لـس �ألمـن �قـم ٢٣٧ (١٩٦٧) بتا�يـخ ١٤ حزيـر�% ١٩٦٧.
 	حتر	� حقوu 	إلنسا( < 	ملناطق 	ل9 تأثرL بصر	o 	لشرu 	أل%سط ١٩٦٧.h ئيل	سرh DعوN

h( �لس 	ألمن،
�فع 	ملزيد من 	آلال� عن 	لسكا( 	ملدنيني %>سر{ 	حلر1 < منطقة 	لÕ	o < 	لشرu 	أل%سط،  h مللحة	حلاجة 	 �h[ يأخذ بعني 	العتبا

%h[ يعت© >نه dب 	حتر	� حقوu 	إلنسا( 	ألساسية %غ
 	لقابلة للتصر3 ح� < ظر%3 	حلر1 	ملتقلبة،
%h[ يعت© >نه dب 	المتثا7 جلميع 	اللتز	ماL 	لناwة عن 	تفاقية جنيف 	خلاصة مبعاملة >سر{ 	حلر1 تا�يخ ١٢ 1X( 	غسطس) ١٩٤٩، من 

،o	Õل	ملعنية < 	3 	ألطر	قبل 
 تأمني سالمة %خ
 %>من سكا( 	ملناطق 	ل9 جرL فيها عملياL عسكرية، %تسهيل عوDN >%لئك 	لذين فر%	 من h ئيل	سرh ١. يدعو حكومة

هذ� 	ملناطق منذ نشو1 	لقتا7.
٢. يوصي 	حلكوماL 	ملعنية بأ( حتتر� بدقة، 	ملباeN 	إلنسانية 	خلاصة مبعاملة >سر{ 	حلر1 %}اية 	ألشخا£ 	ملدنيني < �من 	حلر1، 	ل9 

�D < ١٢ 1X (>غسطس) ١٩٤٩.Nلصا	جنيف  Lتفاقيا	تتضمنها 
 �لس 	ألمن.h لتقرير عن [لك	فع �٣. يطلب من 	ألمني 	لعا� متابعة تنفيذ هذ	 	لقر	� تنفيذë فعاًال، %

.١٩٦٧ nبتا�يخ ٤ متو (الستثنائية �لطا�ئة ٥� Bلد���) قـر�� �جلمعيـة �لعامـة �قـم ٢٢٥٢
hعاDN تأكيد ضر%�D 	حتر	� حقوu 	إلنسا( < 	أل�	ضي 	ملحتلة %ضر%�D ضما( hسر	ئيل سالمة سكا( تلك 	ملناطق %�فاههم %>منهم.

h( 	جلمعية 	لعامة،
 Ïفيف 	آلال� 	لنا�لة باملدنيني %بأسر{ 	حلر1 نتيجة لألعما7 	لعد	ئية 	ألخ
D < 	لشرu 	أل%سط،h حلاجة	 sتر{ مسا ]h
١. ترحب مع 	ال�تياj 	لكب
 بقر	� �لس 	ألمن ٢٣٧ (١٩٦٧) 	لذ" 	Ïذ� 	ملجلس < ١٤ حزير	( (يونيو) ١٩٦٧، %فيه:

 جتنيب 	لسكا( 	ملدنيني %>سر{ 	حلر1 < منطقة 	لÕ	o < 	لشرu 	أل%سط 	ملزيد من 	آلال�.h حلاجة	 sمسا }<� (<)
�>{ >( حقوu 	إلنسا( 	ألساسية غ
 	لقابلة للتصر3 %	جبة 	الحتر	� ح� >ثنا� تقلباL 	حلر1. (1)

�>{ %جو1 مر	عاD >طر	3 	لÕ	o جلميع 	اللتز	ماL 	لو	�DN < 	تفاقية جنيف 	ملتعلقة مبعاملة >سر{ 	حلر1 %	ملؤ�خة < ١٢ 1X (>غسطس)  (�)
،١٩٤٩

(N) طلب من حكومة hسر	ئيل ضما( سالمة 	ملناطق 	ل9 جرL فيها 	لعملياL 	لعسكرية %�فاههم %>منهم، %تسهيل عوDN 	لسكا( 	لذين فر%	 
من 	ملناطق منذ بد� 	ألعما7 	لعد	ئية،

 > DN�(s) >%صى 	حلكوماL 	ملهنية باالحتر	� 	لدقيق للمباeN 	إلنسانية 	ملنظمة ملعاملة >سر{ 	حلر1 %}اية 	ملدنيني < �من 	حلر1، %	لو	
	تفاقياL جنيف 	ملؤ�خة < ١٢ 1X (>غسطس) ١٩٤٩،

(%) طلب من 	ألمني 	لعا� تتبع تنفيذ 	لقر	� على 	لوجه 	لفعاh% 7عال� �لس 	ألمن عن [لك.
٢. %تالحظ مع 	المتنا( %	ال�تياj %تؤيد 	لند	� 	لذ" %جهه �ئيس 	جلمعية 	لعامة < ٢٦ حزير	( (يونيو) ١٩٦٧.

٣. %تالحظ مع 	الغتبا� 	لعمل 	لذ" 	ضطلعت به جلنة 	لصليب 	أل}ر 	لد%لية %�	بطة wعياL 	لصليب 	أل}ر %	ملنظماL 	خل
ية 	ألخر{ 
لتوف
 	ملساعدD 	إلنسانية للمدنيني.

٤. %تالحظ كذلك مع 	الغتبا� 	ملساعدD 	ل9 تقو� ֲדا مؤسسة 	ألمم 	ملتحدD لرعاية 	لطفولة بتوف
ها للنسا� %	ألطفا7 < 	ملنطقة.
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٥. %تثU على 	ملفو· 	لعا� لوكالة 	ألمم 	ملتحدD إلغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم، للجهوN 	ل9 يبذHا < سبيل مو	صلة 
 wيع 	ألشخا£ 	لد	خلني < %اليته.h بالنسبة Dحلاضر	حلالة 	لوكالة < 	 Lنشاطا

٦. %تؤيد، < ضو� >هد	3 �لس 	ألمن 	ملذكو� >عال�، 	جلهوN 	ل9 يبذHا 	ملفو· 	لعا�  لوكالة 	ألمم 	ملتحدD إلغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني 
< 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم للقيا�، قد� 	ملستطاo %على >ساs طا�e %باعتبا� [لك تدب
ë مؤقتè، بتوف
 	ملساعدD 	إلنسانية 	لال�مة لألشخا£ 

.D
 	ملساعدD 	لفو�ية نتيجة لألعما7 	لعد	ئية 	ألخh حلاجة	ين %¥تاجني شديد Nملنطقة مشر	 > èين حاليNملوجو	آلخرين 	
٧. %ترحب بالتعا%( 	لوثيق بني %كالة 	ألمم 	ملتحدD إلغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم %	ملنظماL 	ألخر{ 	ملعنية، بغية 

.Dملساعد	تنسيق 
.Dملساعد	ر{ فيها تقدمي d 9ل	ملناطق 	يع w h ��	للو	ملعنية تسهيل نقل 	ألعضا� 	لد%7 	يع w h ٨. %تطلب

 %كالة 	ألمم 	ملتحدD إلغاثة 	لالجئني h لسالفة	· 	خلاصة لألغر	 Lلت©عا	تقدمي  N	ألفر	% Lملنظما	كذلك % ،Lحلكوما	يع w ٩. %تناشد
 	ملنظماL 	ألخر{ 	حلكومية 	لد%لية %غ
 	حلكومية 	ملعنية.h% تشغيلهم% àNأل	 uلشر	لفلسطينيني < 	

١٠. %تلتمس من 	ألمني 	لعا� >( يعمد، بالتشا%� مع 	ملفو· 	لعا� لوكالة 	ألمم 	ملتحدD إلغاثة 	لالجئني 	لفلسطينيني < 	لشرu 	ألàN %تشغيلهم، 
.� hعال� 	جلمعية 	لعامة عاجًال عن 	حلاجاL 	لناشئة 	ملقصوDN < 	لفقرتني ٥ %٦ >عالh

١١. %تلتمس كذلك من 	ألمني 	لعا� تتبع تنفيذ 	لقر	� على 	لوجه 	لفعاh% 7عال� �لس 	ألمن عن [لك.

قـر�� �جلمعيـة �لعامـة �قـم ٣٢٣٦ (�لد��B ١٦) بتا�يخ ٢٢ تشريـن ثـا3 ١٩٧٤
 بيوִדم %ممتلكاִדم 	ل9 هجر%	 منها. 	 DNلفلسطينيني بالعو	مبا يشمل حق  Uلفلسطي	لشعب 	 uحقو �hقر	

h( 	جلمعية 	لعامة، 
%قد نظرL < قضية فلسطني،

%قد 	ستمعت 	 بيا( منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية، ممثلة شعب فلسطني،
 بياناL >خر{ >لقيت >ثنا� 	ملناقشة،	 èستمعت >يض	قد %

%h[ يقلقها عظيم 	لقلق >نه = يتم، ح� 	آل(، 	لتوصل 	 حل عا7N ملشكلة فلسطني، %h[ تعتر3 بأ( مشكلة فلسطني ال تز	7 تعر· 	لسلم 
%	ألمن 	لد%ليني للخطر،

،Dملتحد	ألمم 	 uمليثا èفق% 
%	عتر	فè منها بأ( للشعب 	لفلسطيU 	حلق < تقرير 	ملص
،�
%h[ تعر1 عن بالغ قلقها لكو( 	لشعب 	لفلسطيU قد منع من 	لتمتع ¯قوقه، غ
 	لقابلة للتصر3، ال سيما حقه < تقرير مص

%h[ تسترشد مبقاصد 	مليثاu %مباNئه،
،�
 قر	�	ִדا 	ملتصلة باملوضوo، %	ل9 تؤكد حق 	لشعب 	لفلسطيU < تقرير مص	 
%h[ تش
:èلقابلة للتصر3، خصوص	 
١. تؤكد من جديد حقوu 	لشعب 	لفلسطيU < فلسطني، غ

� N%( تدخل خا�جي.
(> ) 	حلق < تقرير مص
(1 ) 	حلق < 	الستقال7 %	لسياDN 	لوطنيني.

 Nيا�هم %ممتلكاִדم 	ل9 شرN%	 منها %	قتلعو	 منها، %تطالب 	 DNلعو	لقابل للتصر3، < 	 
٢. %تؤكد من جديد >يضè حق 	لفلسطينيني، غ
بإعاNִדم.
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٣. %تشدN على >( 	الحتر	� 	لكلي حلقوu 	لشعب 	لفلسطيU هذ�، غ
 	لقابلة للتصرh% ،3حقاu هذ� 	حلقوu، >مر	( ال غÍ عنهما حلل قضية 
فلسطني.

٤. %تعتر3 بأ( 	لشعب 	لفلسطيU طر3 �ئيسي < hقامة سلم عاN% 7N	ئم < منطقة 	لشرu 	أل%سط.
٥. %تعتر3 كذلك ¯ق 	لشعب 	لفلسطيU باستعاDN حقوقه بكل 	لوسائل %فقè ملقاصد ميثاu 	ألمم 	ملتحدD %مباNئه.

.uللميثا èحقوقه، %فق N	Nكفاحه الستر > Uلفلسطي	لد%لية >( متد بدعمها للشعب 	 Lملنظما	لد%7 %	يع w ٦. %تناشد
٧. %تطلب 	 	ألمني 	لعا� >( يقيم 	تصاالL مع منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية < كل 	لشؤ%( 	ملتعلقة بقضية فلسطني.

.��ִדا 	لثالثني، تقريرë عن تنفيذ هذ	 	لقر	%N > ،لعامة	جلمعية 	 ٨. %تطلب 	 	ألمني 	لعا� >( يقد� 	
٩. %تقر� >( يد�� 	لبند 	ملعنو( “قضية فلسطني” < جد%7 	العما7 	ملؤقت لد%�ִדا 	لثالثني.

قـر�� �جلمعيـة �لعامـة �قـم ١٤٦/٣٦، بتا�يـخ ١٦ كانـو% �أل�* ١٩٨١ (جيم)
	إلير	N	L 	آلتية من ممتلكاL 	لالجئني 	لفلسطينيني.

h( 	جلمعية 	لعامة، 
 %	% 	ملؤ�خة < ٣ تشرين 	لثاk/ نوفم© ١٩٨٠، %wيع قر	�	ִדا 	لسابقة بشأ( هذ� 	ملسألة، مبا < [لك h ִדا ١٣/٣٥ >لف	� قر	h 
h[ تش

	لقر	� ١٩٤ (N-٣) 	ملؤ�Ó < ١١ كانو( 	ألN /7%يسم© ١٩٤٨،
 ٣٠ >يلو7/ h أل%7/ >كتوبر	من ١ تشرين  Dلفتر	لذ" يشمل 	خلاصة بفلسطني 	% Dملتحد	لتابعة لألمم 	لتوفيق 	بتقرير جلنة  èحتيط علم ]h%

سبتم© ١٩٨١،
ممتلكاته  من  تصفية   D�بصو شخص   "< حرما(  عد�  مببد>  تتمسك  	لد%^  	لقانو(   eNمبا% 	إلنسا(   uحلقو 	لعاملي  	إلعال(   h  
تش  ]h%

	خلاصة،
%h[ تر{ >( 	لالجئني 	لفلسطينيني [%% حق < ممتلكاִדم %< 	إلير	N	L 	آلتية منها %[لك %فقè ملباeN 	لعد7 %	إلنصا3،

 قر	�ها ٣٩٤ (N-٥) 	ملؤ�Ó < ١٤ كانو( 	ألN /7%يسم© ١٩٥٠ %	لذ" %جهت فيه جلنة 	لتوفيق 	لتابعة h £خلصو	على %جه  
%h[ تش
	لفلسطينيني %ممتلكاִדم  	لعر1  	لالجئني   uحلماية حقو 
تد	ب 	ملعنية،  	ألطر	3  بالتشا%� مع  >( تضع،   h بفلسطني  	ملتحدD %	خلاصة  لألمم 

%مصاحلهم،
%h[ حتيط علمè بإجنا� برنامج حتديد %تقييم 	ملمتلكاL 	لعربية كما >علنته جلنة 	لتوفيق 	لتابعة لألمم 	ملتحدD %	خلاصة بفلسطني < تقريرها 	ملرحلي 
	لثاk %	لعشرين 	ملؤ�Ó < ١١ >يا�/ مايو ١٩٦٤، %بأنه يوجد لد{ مكتب شؤ%( 	أل�	ضي سجل باملال« 	لعر1 %ملف بالوثائق 	ل9 حتدN موقع 

	ملمتلكاL 	لعربية %مساحاִדا %سائر خصائصها،
 D�	Nh% خلاصة بفلسطني، حلماية	% Dملتحد	لتابعة لألمم 	لتوفيق 	مع جلنة  �١. ترجو من 	ألمني 	لعا� >( يتخذ كل 	خلطو	L 	ملناسبة، بالتشا%

	ملمتلكاL %	ملوجوN	L %حقوu 	مللكية 	لعربية < hسر	ئيل، %>( ينشئ صند%قè لتلقي 	إلير	N	L 	آلتية منها، بالنيابة عن >صحاֲדا 	لشرعيني،
،� 	ألمني 	لعا� ما يلز� من تسهيالL %مساعدD لتنفيذ هذ	 	لقر	h ملعنية >( تقد�	 Lحلكوما	 h ٢. تطلب

.��ִדا 	لسابعة %	لثالثني تقريرë عن تنفيذ هذ	 	لقر	%N > لعامة	جلمعية 	 h لعا� >( يقد�	ألمني 	٣. ترجو من 
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ألالضططءـثحـىŠخ‰خسـغسخ‰طـألُـخþألآلـخلسضجلطـٍيءـألَّميَّهخسٌخ

 Mلعا �لد�خل   V ��ملهجر�%  (�لالجئو%   Bلعو�� حق 
(١٩٤٨

قر	�	L �لس 	ألمن 

١٩٥١ �٩٣، ١٨ >يا

قر���G �جلمعية �لعامة 
١٩٤ (٣)، ١١ كانو( >7% ١٩٤٨

١٩٤٩ �٢٧٣ (٣)، ١١ >يا
٣٠٢ (٤)، ٨ كانو( 	7% ١٩٤٩
٣٠٣ (٤)، ٩ كانو( >7% ١٩٤٩

٣٩٣ (٥)، ٢ كانو( >7% ١٩٥٠ 
٣٩٤ (٥)، ١٤ كانو( 	7% ١٩٥٠
١٩٥٢ k٥١٣ (٦)، ٢٦ كانو( ثا
١٩٥٢ k٦١٤ (٧)، ٦ تشرين ثا

١٩٥٣ k٧٢٠ >لف (٨)، ٢٧ تشرين ثا
٨١٨ (٩)، ٤ كانو( 	7% ١٩٥٤

٩١٦ (١٠)، ٣ كانو( 	7% ١٩٥٥
١٠١٨ (١١)، ٢٨ شبا� ١٩٥٧ 

١١٩١ (١٢)، ١٢ كانو( 	7% ١٩٨٧
١٣١٥ (١٣)، ١٢ كانو( 	7% ١٩٥٥٨

١٤٥٦ (١٤)، ٩ كانو( 	7% ١٩٥٩
١٦٠٤ (١٥)، ٢١ نيسا( ١٩٦١

١٧٢٥ ((١٦)، ٢٠ كانو( 	7% ١٩٦١
١٨٥٦ (١٧)، ٢٠ كانو( >7% ١٩٦٢
١٩١٢ (١٨)، ٣ كانو( 	7% ١٩٦٣

٢٠٥٢ (٢٠)، ١٥ كانو( 	7% ١٩٦٥
١٩٦٦ k٢١٥٤ (٢١)١٧ تشرين ثا

٢٣٤١ >لف (٢٢)، ١٩ كانو( 	7% ١٩٦٨
١٩٦٩ k٢٥٣٥ (٢٤)، ١٠ تشرين ثا

٢٦٧٢ >لف (٢٥)، ٨ كانو( 	7% ١٩٧٠
٢٧٨٧ (٢٦)، ٦ كانو( 	7% ١٩٧١

١٧٩٢ >لف (٢٦)، ٦ كانو( 	7% ١٩٧١
٢٩٦٣ >لف (٢٧)، ١٣ كانو( 	7% ١٩٧٢
٣٠٨٩، با� %N	7(٢٨)، كانو( 	7% ١٩٧٣

١٩٧٤ k٣٢٣٦ (٢٩)، ٢٢ تشرين ثا
٣٣٣١ >لف (٢٩)، ١٧ كانو( 	7% ١٩٧٤

١٩٧٥ k٣٣٧٥ (٣٠)، ١٠ تشرين ثا
١٩٧٥ k٣٣٧٦ (٣٠)، ١٠ تشرين ثا

٣٤١٩  با� (٣٠)، ٨ كانو( 	7% ١٩٧٥
١٩٧٦ k٣١/١٥ >لف، ٢٣ تشرين ثا
٣٢/٩٠ >لف، ٢ كانو( 	7% ١٩٧٧

٣٢/٩٠ >لف، ١٣ كانو( 	7% ١٩٧٧
٣٣/٢٨ >لف، ٧ كانو( 	7% ١٩٧٨

٣٣/١١٢ >لف، ١٨ كانو( 	7% ١٩٧٨
٣٣/١٤٧، ٢٠ كانو( 	7% ١٩٧٨

١٩٧٩ k٣٤/٥٢ >لف، ٢٣ تشرين ثا
٣٤/٦٥ >لف، ٢٣ تشرين ثاk %١٢ كانو( 	7% ١٩٧٩

٣٤/١٣٣، ١٤ كانو( 	7% ١٩٧٩
٢٩ ،٧/٢-ES متو� ١٩٨٠

١٩٨٠ k٣٥/١٣ >لف، ٣ تشرين ثا
١٩٨٠ k٣٥/٣٥ >لف، ١٤ تشرين ثا

٣٥/١١١، ٥ كانو( 	7% ١٩٨٠ 
٣٥/١٦٩ >لف ، ١٥ كانو( 	7% ١٩٨٠

١٩٨١ k٣٦/٩، ٢٨ تشرين ثا
٣٦/٧٣، ٤ كانو( 	7% ١٩٨١

٣٦/١٢٠ N	7، ٤ كانو( 	7% ١٩٨١
٣٦/١٢٠ N	7، ١٠ كانو( 	7% ١٩٨١

٣٦/١٤٦ جيم % %	%، ١٦ كانو( 	7% ١٩٨١
٢٨ ،٧/٤-ES نيسا( ١٩٨٢

٣٧/٨٦، N	7 %ها�، ١٠ كانو( 	7% ١٩٨٢
٣٧/١٢٠، حا�، �ين %كا3، ١٦ كانو( 	7% ١٩٨٢

٣٧/١٢٣ >لف، ١٦ كانو( 	7% ١٩٨٢
١٩٨٣ k٣٨/١٧، ٢٢ تشرين ثا

٣٨/٥٨ >لف %جيم، ١٣ كانو( 	7% ١٩٨٣
٣٨/٨٣، >لف %حا�، ١٣ كانو( 	7% ١٩٨٣

٣٨/١٨٠ >لف، ١٩ كانو( 	7% ١٩٨٣  
١٩٨٤  k٣٩/١٧، ٢٣ تشرين ثا

٣٩/٤٩ >لف، ١١ كانو( 	7% ١٩٨٤
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٣٩/٩٩ >لف %حا�، ١٤ كانو( 	7%  ١٩٨٤
٣٩/١٤٦ با� ، ١٤ كانو( 	7%  ١٩٨٤

١٩٨٥  k٤٠/٢٥، ٢٩ تشرين ثا
٤٠/٩٦ >لف، ١٢ كانو( 	7% ١٩٨٥

٤٠/١٦٥ >لف %حا�، ١٦ كانو( 	7%  ١٩٨٥
٤١/٤٣ >لف، ٢ كانو( 	7%  ١٩٨٦

٤١/٦٩ >لف %حا� ، ٣ كانو( 	7% ١٩٨٦
٤١/١٦٢ با� ، ٤ كانو( 	7% ١٩٨٦
٤٢/٦٦ >لف، ٢ كانو( 	7%  ١٩٨٧

٤٢/٦٩ >لف %حا� ، ٢ كانو( 	7%  ١٩٨٧
٤٣/٥٤ با�، ٦ كانو( 	7%  ١٩٨٨

٤٣/٥٧ >لف %حا�، ٦ كانو( 	7%  ١٩٨٨
٤٣/١٧٥ >لف، ١٥ كانو( 	7% ١٩٨٨

٤٣/١٧٦، ١٥ كانو( 	7%  ١٩٨٨
٤٤/٤٠ با�، ٤ كانو( 	7%  ١٩٨٩

٤٤/٤١ >لف، ٦ كانو( 	7%  ١٩٨٩
٤٤/٤٢، ٦ كانو( 	7%  ١٩٨٩

٤٤/٤٧ >لف %حا� ، ٧٨ كانو( 	7%  ١٩٨٩
٤٥/٦٧ >لف، ٦ كانو( 	7%  ١٩٩٠

٤٥/٦٨، ٦ كانو( 	7%  ١٩٩٠
٤٥/٧٣ >لف %حا� ، ١١ كانو( 	7%  ١٩٩٠

٤٦/٤٦ >لف %حا�، ٩ كانو( 	7%  ١٩٩١
٤٦/٧٤ >لف، ١١ كانو( 	7%  ١٩٩١

٤٦/٧٥، ١١ كانو( 	7% ١٩٩١
٤٧/٦٤ >لف، ١١ كانو( 	7%  ١٩٩٢

٤٧/٦٩ >لف %حا�، ١٤ كانو( 	7%  ١٩٩٢
٤٨/٤٠ >لف %�ين، ١٠ كانو( 	7%  ١٩٩٣

٤٨/١٥٨ >لف، ٢٠ كانو( 	7%  ١٩٩٣
٤٩/٣٥ >لف %%	%، ٩ كانو( 	7%  ١٩٩٤

٤٩/٦٢ >لف، ١٤ كانو( 	7% ١٩٩٤
٥٠/٢٨ >لف %ها� %%	%، ٦ كانو( 	7%  ١٩٩٥

٥٠/٨٤ >لف، ١٥ كانو( 	7% ١٩٩٥
٥١/٢٣، ٤ كانو( 	7% ١٩٩٦

٥١/٢٤، ١٣ كانو( 	7% ١٩٩٦
٥١/٢٦، ٤ كانو( 	7%  ١٩٩٦

٥١/١٢٨، ١٣ كانو( 	7%  ١٩٩٦
٥١/١٢٩، ١٣ كانو( 	7%  ١٩٩٦

٥٢/٤٩، ٩ كانو( 	7%  ١٩٩٧

٥٢/٥٢، ٩كانو( 	7%  ١٩٩٧
٥٢/٥٢، ٩ كانو( 	7%  ١٩٩٧

٥٢/٥٧، ١٠ كانو( 	7%  ١٩٩٧
٥٢/٦١، ١٠ كانو( 	7%  ١٩٩٧
٥٢/٦٢، ١٠ كانو( 	7%  ١٩٩٧
٥٣/٣٩، ٢ كانو( 	7%  ١٩٩٨
٥٣/٤٢، ٢ كانو( 	7%  ١٩٩٨
٥٣/٤٦، ٣ كانو( 	7%  ١٩٩٨
٥٣/٥٠، ٣ كانو( 	7%  ١٩٩٨
٥٣/٥١، ٣ كانو( 	7% ١٩٩٨

٥٤/٣٩، ١ كانو( 	7%  ١٩٩٩
٥٤/٤٢، ١ كانو( 	7%  ١٩٩٩
٥٤/٦٩، ٦ كانو( 	7%  ١٩٩٩
٥٤/٧٣، ٦ كانو( 	7%  ١٩٩٩
٥٤/٧٤، ٦ كانو( 	7%  ١٩٩٩
٥٥/٥٢، ١ كانو( 	7%  ٢٠٠٠
٥٥/٥٥، ١ كانو( 	7%  ٢٠٠٠

٥٥/١٢٣، ٨ كانو( 	7%  ٢٠٠٠
٥٥/١٢٧، ٨ كانو( 	7%  ٢٠٠٠
٥٥/١٢٨، ٨ كانو( 	7%  ٢٠٠٠
٥٦/٣٣، ٣ كانو( 	7%  ٢٠٠١

٥٦/٥٢، ١٠ كانو( 	7%  ٢٠٠١
٥٦/٥٦، ١٠ كانو( 	7% ٢٠٠١
٥٦/٥٧، ١٠ كانو( 	7% ٢٠٠١

٥٧/١١٧، ٢٤ شبا� ٢٠٠٣
٥٧/١٢١، ٢٤ شبا� ٢٠٠٣
٥٧/١٢٢، ٢٤ شبا� ٢٠٠٣

 Mلعا �لد�خل   V ��ملهجر�%  (�لالجئو%   Bلعو�� حق 
(١٩٦٧

قر	�	L �س 	ألمن

٢٣٧، ١٤ حزير	( ١٩٦٧

قر���G �جلمعية �لعامة 
٢٢٥٢ (ES-V)، 4 متو� ١٩٦٧

٢٣٤١ با� (٢٢)، ١٩ كانو( >7% ١٩٦٨
٢٤٤٣ (٢٢)، ١٩ كانو( 	7%  ١٩٦٨
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٢٤٥٢ >لف (٢٣)، ١٩ كانو( 	7%  ١٩٦٨
٢٥٣٥ با�، ١٠ كانو( 	7%  ١٩٦٩

٢٥٤٦ (٢٤)، ١١ كانو( 	7%  ١٩٦٩
٢٦٧٢ با� %N	7 (٢٥)، ٨ كانو( >7% ١٩٧٠

٢٧٢٧ (٢٥)، ١٥ كانو( 	7%  ١٩٧٠
٢٧٩٢ با� (٢٦) ٦ كانو( 	7%  ١٩٧١
٢٨٥١ (٢٦)، ٢٠ كانو( 	7%  ١٩٧١

٢٩٦٣ با� (٢٧)، ١٣ كانو( 	7%  ١٩٧٢
٣٠٠٥ (٢٨)، ١٥ كانو( 	7%  ١٩٧٢
٣٠٨٩ >لف (٢٨)، كانو( 	7%  ١٩٧٣

٣٠٩٢ با� (٢٨)، ٧ كانو( 	7%  ١٩٧٣
١٩٧٤  k٣٢٣٦ (٢٩)، ٢٢ تشرين ثا

١٩٧٤  k7 ، ١٧ تشرين ثا	N (٢٩) 7	N% ٣٣٣١ جيم
١٩٧٥  k٣٣٧٥ (٣٠)، ١٠ تشرين ثا
١٩٧٥  k٣٣٧٦ (٣٠)، ١٠ تشرين ثا

٣٤١٩ جيم (٣٠)، ٨ كانو( 	7%  ١٩٧٥
٣٥٢٣ >لف (٣٠)، ١٥ كانو( 	7%  ١٩٧٥

١٩٧٦  k٣١/١٥ با�، ٢٣ تشرين ثا
٣١/١٠٦ جيم، ١٦ كانو( 	7%  ١٩٧٦

٣٢/٤٠ >لف ، ٢ كانو( 	7%  ١٩٧٧
٣٢/٩٠ با� %جيم %ها� ، ١٣ كانو( 	7%  ١٩٧٧

٣٢/٩١ جيم ، ١٣ كانو( 	7%  ١٩٧٧
٣٢/٢٨ >لف ، ٧ كانو( 	7%  ١٩٧٨

٣٣/١١٢ ها� %%	% ، ١٨ كانو( 	7%  ١٩٧٨
٣٣/١١٣ جيم ، ١٨ كانو( 	7%  ١٩٧٨

٣٣/١٤٧، ٢٠ كانو( 	7%  ١٩٧٨
١٩٧٩  k%، ٢٣ تشرين ثا	٣٤/٥٢ ها� %%

٣٤/٦٥ با�، ٢٩ تشرين ثاk  %١٢ كانو( 	7%  ١٩٧٩
٣٤/٧٠، ٦ كانو( >7% ١٩٧٩

٣٤/٩٠ >لف ، ١٢ كانو( 	7%  ١٩٧٩
٣٤/١٣٣، ١٤ كانو( 	7%  ١٩٧٩

٢٩ ،٧/٢-ES متو� ١٩٨٠
١٩٨٠  k%، ٣ تشرين ثا	٣٥/١٣ ها� %%

١٩٨٠  k٣٥/٣٥ >لف ، ١٤ تشرين ثا
٣٥/١١١، ٥ كانو( 	7%  ١٩٨٠

٣٥/١١٢ جيم ، ١١ كانو( 	7%  ١٩٨٠
٣٥/١٦٩ >لف ، ١٥ كانو( 	7%  ١٩٨٠

٣٥/٢٠٧، ١٦ كانو( >7% ١٩٨٠

٣٦/٩، ٢٨ تشرين 	7% ١٩٨١
٣٦/١٢٠ N	7، ١٠ كانو( 	7%  ١٩٨١

٣٦/١٤٦ >لف %با� ، ١٦ كانو( 	7%  ١٩٨١
٣٦/١٤٧ جيم ، ١٦ كانو( 	7%  ١٩٨١

٣٦/٢٦٦ >لف ، ١٧ كانو( 	7%  ١٩٨١ 
٢٨ ،٧/٤-ES نيسا( ١٩٨٢

٣٧/٨٦ ها�، ١٠ كانو( 	7%  ١٩٨٢
٤٢/٦٦ >لف ، ١٠ كانو( 	7%  ١٩٨٧

٤٢/٦٩ ها�، �ين %يا�، ٢ كانو( 	7%  ١٩٨٧
٤٢/١٦٠ N	7، ٨ كانو( 	7%  ١٩٨٧
٤٢/٢٠٩ با� ، ٦ كانو( 	7%  ١٩٨٧

٤٣/٥٤ با�، ٦ كانو( 	7%  ١٩٨٨
٤٣/٥٧ ها� %�ين، ٦ كانو( 	7%  ١٩٨٨

٤٣/٥٨ >لف ، ٦  كانو( 	7%  ١٩٨٨
٤٣/١٧٥ >لف ، ١٥ كانو( 	7%  ١٩٨٨

٤٣/١٧٦، ١٥ كانو( 	7%  ١٩٨٨
٤٤/٤٠ >لف ، ٤ كانو( 	7%  ١٩٨٩

٤٤/٤١ >لف، ٦ كانو( 	7% ١٩٨٩
٤٤/٤٢، ٦ كانو( 	7%  ١٩٨٩

٤٤/٤٧ ها� %�ين، ٨ كانو( 	7%  ١٩٨٩
٤٤/٤٨ >لف، ٨ كانو( 	7%  ١٩٨٩

٤٥/٦٧ >لف ، ٦ كانو( 	7%  ١٩٩٠
٤٥/٦٨، ٦ كانو( 	7%  ١٩٩٠

٤٥/٧٣ ها� %�ين، ١١ كانو( 	7%  ١٩٩٠
٤٥/٧٤ >لف، ١١ كانو( 	7%  ١٩٩٠
٤٥/٨٣ >لف، ١٣ كانو( 	7%  ١٩٩٠

٤٦/٤٦ ها� %�ين، ٩ كانو( 	7%  ١٩٩١
٤٦/٤٧ >لف ، ٩ كانو( 	7%  ١٩٩١
٤٦/٧٤ >لف، ١١ كانو( 	7%  ١٩٩١

٤٦/٧٥، ١١ كانو( 	7%  ١٩٩١
٤٦/٨٢ >لف، ١٦ كانو( 	7%  ١٩٩١

٤٧/٦٤ >لف %N	7، ١١ كانو( 	7%  ١٩٩٢
٤٧/٦٩ ها� %�ين، ١٤ كانو( 	7%  ١٩٩٢ 

٤٧/٧٠ >لف ، ١٤ كانو( 	7%  ١٩٩٢
٤٨/٤٠ ها� %%	%، ١٠ كانو( 	7%  ١٩٩٣

٤٨/١٥٨ >لف %N	7، ٢٠ كانو( 	7%  ١٩٩٣
٤٩/٣٥ جيم، ٩ كانو( 	7%  ١٩٩٤

٤٩/٦٢ >لف / ١٤ كانو( 	7%  ١٩٩٤
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٥٠/٢٨ جيم، ٦ كانو( 	7%  ١٩٩٥
٥٠/٨٤ >لف، ١٥ كانو( 	7%  ١٩٩٥

٥١/٢٣، ٤ كانو( 	7%  ١٩٩٦
٥١/١٢٦، ١٣ كانو( 	7%  ١٩٩٦

٥٢/٤٩، ٩ كانو( 	7%  ١٩٩٧
٥٢/٥٩، ١٠ كانو( 	7%  ١٩٩٧
 ٥٣/٣٩، ٢ كانو( 	7%  ١٩٩٨
٥٣/٤٨، ٣ كانو( 	7%  ١٩٩٨
٥٤/٣٩، ١ كانو( 	7%  ١٩٩٩
٥٤/٧١، ٦ كانو( 	7%  ١٩٩٩
٥٥/٥٢، ١ كانو( 	7%  ٢٠٠٠

٥٥/١٢٥، ٨ كانو( 	7%  ٢٠٠٠
٥٦/٣٣، ٣ كانو( 	7%  ٢٠٠١

٥٦/٥٤، ١٠ كانو( 	7%  ٢٠٠١
٥٧/١٠٧، ٣ كانو( 	7% ٢٠٠٢

٥٧/١١٩، ٢٤ شبا� ٢٠٠٣

 Mلد�خل ما بعد عا� V %لالجئو% ��ملهجر��) Bحق �لعو�
(١٩٦٧

قر���G �جلمعية �لعامة
٢٥٤٦ (٢٤)، ١١ كانو( >7% ١٩٦٩

٢٧٩٢ جيم (٢٦)، ٦ كانو( 	7% ١٩٧١
٢٨٥١ (٢٦)، ٢٠ كانو( 	7% ١٩٧١

٢٩٦٣ جيم (٢٧)، ١٣ كانو( 	7% ١٩٧٢ 
٣٠٠٥ (٢٨)، ١٥ كانو( 	7% ١٩٧٢
٣٠٨٩ جيم (٢٨)، كانو( 	7% ١٩٧٣

٣٠٩٢ با� (٢٨)، ٧ كانو( 	7% ١٩٧٣
١٩٧٤ k٣٢٣٦ (٢٩)، ٢٢ تشرين ثا
١٩٧٤ k٣٢٤٠ (٢٩)، ٢٩ تشرين ثا

 ١٩٧٤ k٣٣٣١ جيم (٢٩)، ١٧ تشرين ثا
١٩٧٥ k٣٣٧٥ (٣٠)، ١٠ تشرين ثا
١٩٧٥ k٣٣٧٦ (٣٠)، ١٠ تشرين ثا

٣٤١٩ جيم (٣٠)، ٨ كانو( 	7% ١٩٧٥
٣٥٢٥ >لف (٣٠)، ١٥ كانو( 	7% ١٩٧٥

١٩٧٦ k7، ٢٣ تشرين ثا	N ٣١/١٥
٣١/١٠٦ جيم، ١٦ كانو( 	7% ١٩٧٦

٣٢/٤٠ >لف، ٢ كانو( 	7% ١٩٧٧
٣٢/٩٠ جيم، ١٣ كانو( 	7% ١٩٧٧

٣٣/١١٢ ها�، ١٨ كانو( 	7% ١٩٧٨
٣٣/١١٣ جيم، ١٨ كانو( 	7% ١٩٧٨

٣٤/٦٥ >لف %با�، ٢٩ تشرين ثاk %١٢ كانو( 	7% ١٩٧٩
٣٤/٧٠، ٦ كانو( 	7% ١٩٧٩

٣٤/٩٠ >لف، ١٢ كانو( 	7% ١٩٧٩
٢٩ ،٧/٢-ES متو� ١٩٨٠

١٩٨٠ k٣٥/٣٥ >لف، ١٤ تشرين ثا
٣٥/١٢٢ جيم، ١١ كانو( 	7% ١٩٨٠
٣٥/١٦٩ >لف، ١٥ كانو( 	7% ١٩٨٠

٣٥/٢٠٧، ١٦ كانو( 	7% ١٩٨٠
٣٦/٩، ٢٨ تشرين 	7% ١٩٨١

٣٦/١٢٠ N	7، ١٠ كانو( 	7% ١٩٨١
٣٦/١٤٧ جيم، ١٦ كانو( 	7% ١٩٨١
٣٦/٢٦٦ >لف، ١٧ كانو( 	7% ١٩٨١

٢٨ ،٧/٤-ES نيسا( ١٩٨٢
٣٧/٨٦ ها�، ١٠ كانو( 	7% ١٩٨٢
٣٧/٨٨ جيم، ١٠ كانو( 	7% ١٩٨٢
٣٧/١٢٣ %	%، ١٦ كانو( 	7% ١٩٨٢

١٩٨٣ k٣٨/١٧، ٢٢ تشرين ثا
٣٨/٥٨ جيم، ١٣ كانو( 	7% ١٩٨٣
٣٨/٧٩ N	7، ١٥ كانو( 	7% ١٩٨٣

٣٨/١٨٠ N	7، ١٩ كانو( 	7% ١٩٨٣
١٩٨٤ k٣٩/١٧، ٢٣ تشرين ثا

٣٩/٩٥ N	7، ١٤ كانو( 	7% ١٩٨٤ 
٣٩/١٤٦ >لف، ١٤ كانو( 	7% ١٩٨٤ 

١٩٨٥ k٤٠/٢٥، ٢٩ تشرين ثا
٤٠/١٦١ N	7، ١٦ كانو( 	7% ١٩٨٥

٤٠/١٦٨ >لف، ١٦ كانو( 	7% ١٩٨٥ 
٤١/٤٣ >لف، ٢ كانو( 	7% ١٩٨٦
٤١/٦٣ N	7، ٣ كانو( 	7% ١٩٨٦

٤٦/١٦٢ 	لف، ٤ كانو( 	7% ١٩٨٦
٤٢/٦٦ >لف، ٢ كانو( 	7% ١٩٨٧ 
٤٢/١٦٠ N	7، ٨ كانو( 	7% ١٩٨٧
٤٢/٢٠٩ با�، ١١ كانو( 	7% ١٩٨٧

٤٣/٥٤ با�، ٦ كانو( 	7% ١٩٨٨ 
٤٣/٥٨ 	لف، ٦ كانو( 	7% ١٩٨٨

٤٣/١٧٥ 	لف، ١٥ كانو( 	7% ١٩٨٨
٤٣/١٧٦، ١٥ كانو( 	7% ١٩٨٨
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٤٤/٤٠ 	لف، ٤ كانو( 	7% ١٩٨٩
٤٤/٤١ 	لف، ٦ كانو( 	7% ١٩٨٩

٤٤/٤٢، ٦ كانو( 	7% ١٩٨٩
٤٤/٤٨ 	لف، ٨ كانو( 	7% ١٩٨٩
٤٥/٦٧ 	لف، ٦ كانو( 	7% ١٩٩٠

٤٥/٦٨، ٦ كانو( 	7% ١٩٩٠
٤٥/٧٤ 	لف، ١١ كانو( 	7% ١٩٩٠ 
٤٥/٨٣ 	لف، ١٣ كانو( 	7% ١٩٩٠
٤٦/٤٧ >لف، ٩ كانو( 	7% ١٩٩١

٤٦/٧٤ 	لف، ١١ كانو( 	7% ١٩٩١
٤٦/٧٥، ١١ كانو( 	7% ١٩٩١
٤٦/٨٢، ١٦ كانو( 	7% ١٩٩١

٤٧/٦٤ >لف %N	7، ١١ كانو( 	7% ١٩٩٢
٤٧/٧٠ 	لف، ١٤ كانو( 	7% ١٩٩٢

٤٨/١٥٨ 	لف %N	7، ٢٠ كانو( 	7% ١٩٩٣
٤٩/٦٢ 	لف، ١٤ كانو( 	7% ١٩٩٤
٥٠/٨٤ 	لف، ١٥ كانو( 	7% ١٩٩٥

٥١/٢٣، ٤ كانو( 	7% ١٩٩٦
٥١/١٢٦، ١٣ كانو( 	7% ١٩٩٦

٥٢/٤٩، ٩ كانو( 	7% ١٩٩٧
٥٢/٥٩، ١٠ كانو( 	7% ١٩٩٧
٥٣/٣٩، ٢ كانو( 	7% ١٩٩٨
٥٣/٤٨، ٣ كانو( 	7% ١٩٩٨
٥٤/٣٩، ١ كانو( 	7% ١٩٩٩
٥٤/٧١، ٦ كانو( 	7% ١٩٩٩
٥٥/٥٢، ١ كانو( 	7% ٢٠٠٠

٥٥/١٢٥، ٨ كانو( 	7% ٢٠٠٠
٥٦/٣٣، ٣ كانو( 	7% ٢٠٠١

٥٦/٥٤، ١٠ كانو( 	7% ٢٠٠١
٥٧/١٠٧، ٣ كانو( 	7% ٢٠٠٢

٥٧/١١٩، ٢٤ شبا� ٢٠٠٣

rاية �لالجئني
قر���G �جلمعية �لعامة 

٣٧/١٢٠ يا�، ١٦ كانو( 	7%  ١٩٨٢
٣٨/٨٣ طا�، ١٥ كانو( 	7%  ١٩٨٣

٣٩/٩٩ طا� ، ١٤ كانو( 	7%  ١٩٨٤
٤٠/١٦٥ طا� ، ١٦ كانو( 	7%  ١٩٩٥

٤١/٦٩ طا�، ٣ كانو( 	7%  ١٩٨٦
٤٢/٦٩ طا� ، ٢ كانو( 	7%  ١٩٨٧
٤٣/٥٧ طا� ، ٨ كانو( 	7%  ١٩٨٨
٤٤/٤٧ طا� ، ٨ كانو( 	7%  ١٩٨٩

٤٥/٧٣ طا� ، ١١ كانو( 	7%  ١٩٩٠
٤٦/٤٦ طا� ، ٩ كانو( 	7%  ١٩٩١
٤٧/٦٩ طا�، ١٤ كانو( 	7%  ١٩٩٢
٤٨/٤٠ حا�، ١٤ كانو( 	7%  ١٩٩٢

rاية �يماG �لالجئني
قر���G �جلمعية �لعامة

٢٧٩٢ (٢٦) جيم، ٦ كانو( 	7%  ١٩٧١
٢٩٦٣ (٢٨) جيم، ١٣ كانو( 	7%  ١٩٧٢
٣٣٣١ (٢٩) N	7، ١٧ كانو( 	7%  ١٩٧٤
٣٤١٩ (٣٠) جيم، ٨ كانو( 	7%  ١٩٧٥

١٩٧٦  k7، ٢٣ تشرين ثا	N ٣١/١٥
٣٢/٩٠ جيم، ١٣ كانو( 	7%  ١٩٧٧
٣٣/١١٢ ها�، ١٨ كانو( 	7%  ١٩٧٨
١٩٧٩  k%، ٢٣ تشرين ثا	٣٤/٥٢ %
١٩٨٠  k%، ٣ تشرين ثا	٣٥/١٣ %

٣٦/١٤٦ >لف، ١٦ كانو( 	7%  ١٩٨١
٣٦/١٤٦ >لف، ١٧ كانو( 	7%  ١٩٨١
٣٦/٢٢٦ >لف، ١٧ كانو( 	7%  ١٩٨١

٢٤ ،٩-٧ ES >يلو7 ١٩٨٢
٣٧/١٢٠ ها�، ١٦ كانو( 	7% ١٩٨٢

٣٧/١٢٣ N	7 ، ١٦ كانو( 	7%  ١٩٨٢
٣٧/٤٣، ٣ كانو( 	7%  ١٩٨٢

١٩٨٣  k٣٨/١٧، ٢٢ تشرين ثا
٣٨/٨٣ ها� %يا�، ١٥ كانو( 	7%  ١٩٨٣

١٩٨٤  k٣٩/١٧، ٢٣ تشرين ثا
٣٩/٩٩ ها� %يا� ، ١٤ كانو( 	7%  ١٩٨٤

٤٠/١٦٥، ها� %يا�، ١٦ كانو( 	7%  ١٩٨٥
١٩٨٥  k٤٠/٢٥ ٢٩ تشرين ثا

٤١/١٠١، ٤ كانو( 	7%  ١٩٨٦
٤١/١٦٩ ها� %يا�، ٣ كانو( 	7%  ١٩٨٦

٤٢/٦٩، ٢ كانو( 	7%  ١٩٨٧
٤٢/٩٥، ٧ كانو( 	7%  ١٩٨٧

٤٣/٥٧ ها� ، ٦ كانو( 	7%  ١٩٨٨
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ملكية �لالجئني �لفلسطينيني
* تؤكد قر	�	L 	جلمعية 	لعامة �قم ١٩٤ (١٩٤٨)، %�قم ٢٤٤٣ 
حق  على  	ملشتقة  %قر	�	ִדا   (١٩٧٤)  ٣٢٣٦ �قم %  ،(١٩٦٨)
بيوִדم   h  DNبالعو 	لد	خل   > 	لفلسطينيني  %	ملهجرين  	لالجئني 
 �%	ستعاDN ملكيتهم. %قد تبنت 	ألمم 	ملتحدD 	لقر	�	L 	لو	�N< DNنا
%	ل9 تؤكد حق 	لالجئني < 	ستعاDN ملكيتهم %	لدخل 	ملشتق من 

.Lملمتلكا	 �هذ

قر���G �جلمعية �لعامة
٣٦/١٤٦ جيم، ١٦ كانو( 	7%  ١٩٨١
٣٧/١٢٠ حا�، ١٦ كانو( 	7%  ١٩٨٢
٣٨/٨٣ حا�، ١٥ كانو( 	7%  ١٩٨٣
٣٩/٩٩ حا�، ١٤ كانو( 	7%  ١٩٨٤

٤٠/١٦٥ حا�، ١٦ كانو( 	7%  ١٩٨٥
٤١/٦٩ حا�، ٣ كانو( 	7%  ١٩٨٦
٤٢/٦٩ حا�، ٢ كانو( 	7%  ١٩٨٧
٤٣/٥٧ حا�، ٦ كانو( 	7%  ١٩٨٨
٤٤/٨٧ حا�، ٨ كانو( 	7%  ١٩٨٩

٤٥/٧٣ حا�، ١١ كانو( 	7%  ١٩٩٠
٤٦/٤٦ حا�، ٩ كانو( 	7%  ١٩٩١

٤٧/٦٩ حا�، ١٤ كانو( 	7%  ١٩٩٢
٤٨/٤٠ �ين، ١٠ كانو( 	7%  ١٩٩٣

٤٩/٣٥ %	%، ٩ كانو( 	7%  ١٩٩٤
٥٠/٢٨ %	%، ٦ كانو( 	7%  ١٩٩٥
٥١/١٢٩، ١٣ كانو( 	7% ١٩٩٦
٥٢/٦٢، ١٠ كانو( 	7% ١٩٩٧
٥٣/٥١، ٣ كانو( 	7% ١٩٩٨

٥٤/٧٤، ٦ كانو( 	7%  ١٩٩٩
٥٥/١٢٨، ٨ كانو( 	7%  ٢٠٠٠
٥٦/٥٧، ١٠ كانو( 	7%  ٢٠٠١
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ألالضططءـثحـكَُّّالـٍئخؤְקـخؤوَّشـخؤجلٍؤָדְקتخþٍإلŠٍخبـPجحثتPPPث

حصة �لتمويل (��ال� Tمريكي) �لد�لة

٣٢٠,١٠٠ 	أل�جنتني
٤٤,٦٨٢,٤٩٥ 	ستر	ليا
١٢,٠٧٠,٧٠٨ 	لنمسا

٤,٥٠٠ 	لبهاما
٤٤٨,٨٦٧ 	لبحرين

٥,٠٠٠ °Nبنغال
٩,٠٠٠ s%بربيد

٤٠,٢٣٠,٤٠٩ بلجيكا
٢,٥٠٧ بينني
٥,٠٠٠ بوليفيا

٣٤٠,٠٠٩ 	ل©	�يل
٤٠,٠٠٠ بر%نا"
٤,٠٠٧ بو�كينا فاسو

٢٧,٠٧٦ )%
	لكام
٢٢٣,١٥٠,٣٢٧ كند	

٢,١٩٨ wهو�ية 	فريقيا 	لوسطى
١١٣,٥٠٠ تشيلي

٣,٩٤٠,٦٠٢ 	لصني
٣٠,٤٢٨ كولومبيا
٤,٧١٧ 	لكونغو

١٧١,٩٩٠ كوبا
٨٩ ق©£

٨٦٥ wهو�ية 	لتشيك
٧,١٤١ كمبوNيا 	لدميقر	طية

٧٥٠ 	ليمن 	لدميقر	طي
١٤٤,٠٧٦,٩٦٤ »�	لد	منا

٦,٠٠٠ wهو�ية 	لد%مينيكا(
٦,٠٣٧,٤٦٦ مصر

٥٠٠ �%Nلسلفا	
٣٨,٥٠٠ 	ثيوبيا
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حصة �لتمويل (��ال� Tمريكي) �لد�لة

٤١,٤٥٤,٧٩٠ فنلند	
٧٩,٥٢٢,٣٢٥ فرنسا

٣٠ غامبيا
٢,٧١٠,١٢٥ Dغز Lسلطا

١٩٨,٦٤٣,٠٩٤ 	ملانيا (مبا تشمل مسا¶اL >ملانيا 	لشرقية)
٩٦,٤٨٠ غانا

٣,٧٦٤,٩٩٦ 	ليونا(
١,٠٠٠ غوينيا
٧,٠٠٠ هايي9

٤٣٨,٤٤٠  sملقد	لبحر 	
٢,٥٠٠ s	�هند%

١,١١٣,٥٣٤ 	يسلند	
٧٤٧,٩٩٤ 	Hند
٦٤٢,٧٨٦ 	ند%نيسيا
٦٦٤,٨٣٣ 	ير	(

١٠,١٥٧,٢٢٩ u	لعر	
٩,٨٧٨,٥٧٤ 	يرلند	

١٤,٨٥٠,١٤٤ 	سر	ئيل
١٥٩,٢٧١,١٥٧ 	يطاليا

٥٥,٥٥٤ جامايكا
٤٣٢,٣٠١,٦٧٢ 	ليابا(
١٢,٤٢٩,٥٣٥ )N�	ال
٥٠,٥٤٨,٧٣٤ 	لكويت

٤,٦٨٧ wهو�ية شعب ال% 	لدميقر	طية
٢,٤٣١,٠٣٢ لبنا(

٩٦,٥٠٠ لي©يا
٢٢,٨٢٤,٣٨٦ ليبيا
٦,٣٢٢,٦٠٦ ��لكسمبو

٩,١٧٦ مدغشقر
٢٨٠ ماال%" 

٣٥٠,٨٣١ ماليزيا
٢٣,٥٠٠ جز� 	ملالديف
٣٢,٩٠٥ مالطا
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حصة �لتمويل (��ال� Tمريكي) �لد�لة

٥٤٣ مو�يتانيا
٢٣,٦٦٥ sيشيو�جز� 	ملو

٢١٢,٧٩٠ 	ملكسيك
١٠١,٥٧٣ موناكو

٨,١٦٥,٧٦٢ 	ملغر1
١٨,٥٤٦  �مينيما
١,٠٠٠ ناميبيا

١٥١,٥٥٢,٢٤٨ هولند	
٦,٣٠٤,١٩٨ نيو�لند	

٤,٩٢٠ 	لنيجر
١٥٢,٩٨٢ نيج
يا

٢٣٠,١٦٠,٠٤١ 	لنر%يج
٥٦٣,٠٠٠ سلطنة عما(

١,٥٩٥,٠٨١ باكستا(
٢,٣٢٦,٥٢٥ فلسطني

٧,٥٠٠ بنما
١٠٣,٣١٣ 	لفليبني
٤١٧,٠٠٠ 	ل©تغا7

٦,٠٤٠,٧٢٨ قطر
٥١٣,٤٨٨ wهو�ية كو�يا

٥,٦٩٣ �%مانيا
٢٤,٧٦٢ سا( ما�ينو

١١١,٣٣٦,٩٩٥ 	لعربية 	لسعوNية
٥١,٣٤٤ 	لسنغا7
٣,٦٠٠ جز� 	لسيشل

٢٦,٧٤٦ س
	ليو(
٣٢,٠٠٠ D�سنغافو
٦٠,٢٨٤ جنو1 >فريقيا

٥٣,٥٩١,٦١٦ 	سبانيا
٤٤,٠٢٠ س
يالنكا

١٩٩,٠٠٠ )	Nلسو	
٢,٠٠٠ سو�ينا�

٦٦٠ سو	�يالند
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حصة �لتمويل (��ال� Tمريكي) �لد�لة

٤٠٢,٧٠٠,٧٦٨ 	لسويد
١٧٤,٥٨١,٧٧٣ سويسر	

٤,٦٦١,١٩٠ سو�يا
٦٠,٠٠٠ تايالند
٦,٨٨٨ توغو

٦٦,٨٧٢ ترينيد	N %توباغو
١,١٦٦,٨٥٢ تونس
٢,٠١٢,٦١٧ تركيا

١٤,٦٥٥,٩٠٢ Dملتحد	لعربية 	 L	�	الما
٣٩٣,٨٤١,٦٢٥ بريطانيا 	لعظمي %	يرلند	 	لشمالية

٢,٣٣٢,٩٨٠,٧٧٧ 	لوالياL 	ملتحدD 	المريكية
٦,٠٠٠ 	ال�غو	"

١٢٤,٨٨١ فÕ%يال
٤٢,٠٠٠ فيتنا�
٢,٠٠٠ 	ليمن

١,١٠١,٥٠٠ يوغسالفيا
٢١,٥٠٠ 
�	ئ
٥٨,٣١٣ �مبابو"

٢٣٨,٢١١ حكوماL �تلفة من خال7 	ل©نامج 	لسنو" لالجئني < 	لعا=
٢٤٥,٩٧٧,٠٥٥ Lحلكوما	مل �

٢,٠٤٣,١٧١,٢٣١ �ملجمو?

١,٠٧٤,٩٢٦,٤٩٣ 	لد%7 	ال%�%بية
١٢,٩١٦,١١٧ Dملتحد	المم 	
٨,٦٧٦,٦٩٣ � >خر{Nمصا

٦,٥٠٣,٣٠٥,٣٧٣ �ملجمو? �لكلي
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خلالضططءـثحـرָדخإلخسـغسخ‰طـ<خ•طְקـرخؤֻדصֵדطق

Bقســـم �لعـــو�

 ___________ > èمن _________________ %>سكن حالي Lالســم _____________________ هجر	

�L ممتلكاتنا %هدمت Nعر² %صو% ^%N طؤ	لصهيونية بتو	لقتل 	 Lمن %طننا فلسطني عا� ١٩٤٨ على >يد" عصابا Dلذين هجرنا بالقو	ن ª
قر	نا %مدننا %عشنا < 	لشتاL %	ملنا< طو	7 ٥٢ عا�.

نقسم باهللا 	لعظيم %نعاهد 	لشهد	�

 بيوتنا %قر	نا %مدننا %>( ال نقبل >" تعويض مهما كا(، مقابل حقنا 	لفرN" %	جلماعي، 	لقانوk %	لسياسي h DNلعو	عن حقنا <  *nال نتنا %T
 Zغ Bفحق �لعو� .DNلعو	ئل عن حقنا < 	نا كبد� فلسطني، كما نرفض 	لتوطني >% 	لدمج >% hعاDN 	لتأهيل خا�� Nياh DNلعو	 > kإلنسا	%

قابل للتصر\ �T �الستفتا} �T �ملفا�ضة عليه. 

%عليـــه نوقــــع _________________

%قد %قع 	آلال3 من 	لالجئني 	لفلسطينيني، مبن فيهم >�با1 	لعائالL < �يماL 	لضفة 	لغربية %قطاo غزD %	لشتاL، على هذ� 	لوثيقة >% 
على %ثيقة مشاֲדة، من خال7 	لعديد من 	لفعالياL 	لشعبية 	ل9 نظمتها 	لقياN	L 	ملحلية منذ قمة كامب Nيفيد بني منظمة 	لتحرير 	لفلسطينية 

%حكومة 	سر	ئيل < متو� ٢٠٠٠. 
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�سـالة من Tطفـا* شاتيـال �� منظمـة �ليونيسـكو 
ªن، >طفا7 	لالجئني 	لفلسطينيني < لبنا(، نشعر %ªن نشاهد حاالL قتل 	الطفا7 < فلسطني بالغضب %	الحبا� 	لعميقني. 	ننا نشعر بالغضب 
	لشديد عند �âية 	الطفا7 يقتلو( < >حضا( Xبائهم كمحمد wا7 	لد�D. كما تصيبنا حالة 	جلزª% oن نشاهد 	الطفا7 يقتلو( %هم ال يز	لو( 
vملو( حقائبهم 	ملد�سية كسليم }ايدD، 	% عندما ند�« 	( سبب موL هند نضاw 7يل >بو كويد� %	ل9 ال يزيد عمرها عن 	لـ ٢٣ يوما فقط 
كا( بسبب عد� 	لسماH jا بالوصو7 	 	ملستشفى. 	ننا نشعر باالهانة عندما نعر3 	( مر	� عماN >}د صاÎ حسونة ماتت ال�ا 	ستنشقت 
غا�	 مسيال للدموo 	لذ" >طلقته 	لقو	L 	السر	ئيلية. 	ننا نشعر بالسخط عندما ند�« 	نه كا( على فا�s عوDN 	( يفر من 	ملد�سة كل يو� 
لرمي 	حلجا�D على 	جلنوN %	لدباباL 	السر	ئيلية 	ل9 قتلته >خ
	. 	ننا نشعر بالغضب عندما نر	هم ¥ر%مني من حقوقهم < 	لذها1 	 	ملد�سة 
ال( حظر 	لتجو7 	السر	ئيلي %	لقصف 	السر	ئيلي %خو3 	الطفا7 من 	ملستوطنني ما �	لت تعيق حركتهم. 	ننا ªس بالغضب عندما نعر3 	( 
هؤال� 	الطفا7 ال يستطيعو( 	للعب ال�م nافو( من 	لقتل %	ملوL، 	ننا نغضب عندما نر	هم يرمو( 	حلجا�D بدال من 	لذها1 	 مد	�سهم. 
�ين Nقا 
	ننا نشعر باالحبا� >يضا عندما ال جند >جوبة السئلتنا: ما هو عيب هؤال� 	الطفا7 	لذين قتلو	، %>ين هي حقوu 	الطفا7؟ ملا[	 ªن غ
على 	للعب %	لتمتع كسائر >طفا7 	لعا=؟ ملا[	 ال تد�كو( بأننا نقتل يوميا %Nماâنا مر	قة < 	لشو	�o؟ ملا[	 ال تسمع بكاâنا؟ %ال تسمعوننا؟ هل 

ألننا الجئو( %ال منلك هوية؟ %هل ªن >قل >¶ية بالنسبة لكم؟ هل من 	جل [لك تر	N uماâنا < 	لشو	�o؟ 

لقد قا� 	جلنوN %	ملدنيو( 	السر	ئيليو( بقتل ªو ٩٥ طفال %	نتم تشاهد%( ما dر". %= تفعلو	 >" شي�، %ما[	 كنتم بفاعلني لو كا( 	لقتلى من 
	السر	ئيليني؟ ªن متأكد%( 	نكم كنتم ستتحركو( من 	جل }ايتهم. ملا[	 ال تتحركو( من 	جل }اية 	الطفا7 	لفلسطينيني؟ %كيف تريد%ننا 
	( نؤمن 	( هنالك عدال %مسا%	D < هذ	 	لعا=؟ %كيف بامكاننا 	( نصدu 	( 	المم 	ملتحدD تعمل من 	جل هذ� 	ملباeN؟. 	ننا هنا 	يضا Òتنق 
من 	لظر%3 	ملعيشية غ
 	ملحتملة، 	ننا ¥ر%مو( كذلك من حقوقنا كاطفا7 %نطلب منكم 	لعمل من 	جل حقوقنا، %	ل9 ستكتمل فقط عند 
عوNتنا 	 %طننا فلسطني. 	ننا نناشدكم على 	جبا� 	سر	ئيل على تطبيق قر	�	L 	المم 	ملتحدD 	ل9 تؤكد حق 	لعوDN لالجئني 	لفلسطينيني. 	ال 
منلك 	حلق با( تكو( لنا جنسية؟ %هل ال منلك 	حلق با( نعيش بسال� %	( نتعلم؟ 	ال منلك 	حلق با( ªلم فقط با( نعيش ح� لو كنا الجئني 
فلسطينيني؟ 	ال منلك حقا < طفولتنا؟ 	( كل ما نريد� هو 	لعيش مثل سائر 	الطفا7 < 	لعا= ¯رية، %	ستقاللية %	( نتمتع ¯قوقنا 	ل9 >كدִדا 
	المم 	ملتحدD.  %من 	جل نيل هذ� 	حلقوu فاننا ¯اجة 	 Nعمكم. لقد جنحتم < مترير معاهدD حقوu 	الطفا7، %هي مهمتكم < معاقبة من 
nرu هذ� 	ملعاهدD من 	جل مساعدD 	الطفا7، كل 	الطفا7 < 	لعا=، للعيش بسال� %	لتمتع ¯قوقهم.  %	لعمل من 	جل 	حلفا¸ على طفولتنا 

 .DNلعو	جل منحنا حقنا < 	لعمل من 	% ،DNملفقو	

	لرسالة مقتبسة من، 

A’idoun Lebanon, “Palestinian Kids Express Their Anger and Frustration to UN Officials,” al-Majdal, 
Issue 9 (March 2001), pp. 32-33.
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Gبيـر� V لقمـة �لعربيـة� �u سـالة مفتوحـة�
٢٦,٣,٢٠٠٢ ،Uلفلسطي	 DNلعو	ئتال3 حق 	سلمت من قبل 

>صحا1 	جلاللة %	لفخامة %	لسمو

	مللو« %	لرâسا� %	ألمر	� 	لعر1

حتية عربية فلسطينية خالصة، %بعد،

 èضح	% Lلفلسطينية. %قد با	لقضية 	ملركزية، 	لعر1 	متّر ֲדا قضية  D�تنعقد قمتكم < ب
%L < ظل ظرN 3%%لية %عربية بالغة 	لدقة %	خلطو
�D 	ألم
 عبد 	هللا سقفè لقمة ب
%L. %كنا نتمÍ من جانبنا >( يكو( سقف Nلد%لية تتجه ال( جتعل من مبا	لعربية %	 L	�>( 	ملد	%الL %	ملشا%
	لباسلة < فلسطني ماليè %ماNيè %سياسيN% èبلوماسيè لتمكينها من Nحر 	الحتال7 عن كامل 	أل�	ضي  	لقمة %عنو	�ا 	ألبر� Nعم 	النتفاضة 
	لفلسطينية 	ملحتلة عا� ١٩٦٧، %خلق %	قع جيوسياسي جديد h ©dسر	ئيل %	لوالياL 	ملتحدD 	ألم
كية على 	إلقر	� باحلقوu 	لوطنية 	لثابتة 

للشعب 	لفلسطيU، %[لك بدh 7غر	u 	النتفاضة من جديد < Nهاليز 	ملفا%ضاL غ
 	ملجدية.

%بنا� عليه، فنحن 	ملوقعني >Nنا� من هيئاL %جلا( %wعياL >هلية معنية %منخرطة < حركة 	لعوDN < فلسطني، %< 	لد%7 	لعربية 	ملضيفة، %< 
�تلف بلد	( 	لشتاL، ننتهز فرصة 	نعقاN قمتكم < ب
%L 	ملقا%مة، لكي نعيد تأكيد wلة من 	لثو	بت %	ألسس 	ملتعلقة ¯ق 	لعوDN، >يè تكن 

.Dلعتيد	عربية تتبناها قمتكم  D�Nلفلسطينيني، بعد >( تصبح مبا	لالجئني 	هللا قضية 	عبد  
�D 	ألمNֲדا مبا Ðل9 ستعا	لطريقة 	

%فيما يلي >هم هذ� 	لثو	بت %	ألسس %>بر�ها:
١. 	لتمسك بوحدD قضية 	لالجئني < hطا� %حدD 	أل�· %	لشعب %	لرفض 	لقاطع ملحا%الL جتزئة هذ� 	لقضية، حتت >" حجة من 	حلجج 

>% ظر3 من 	لظر3%.

 مباeN 	لقانو( h ملطلقني، قبل >( يستند	لعد7 	حلق %	 eNمبا h يستند sي مقدn�� %ممتلكاته حق تا� Nياh DNلعو	حق شعبنا <  )h .٢
 	%Nل9 طر	هم � بيوִדم %Nياh لالجئني	 DNلذ" يؤكد حق عو	قم (١٩٤)، � �	لد%^ %قر	�	L 	جلمعية 	لعامة لألمم 	ملتحدD %< مقدمها 	لقر	
 èلتعويض حقا( ثابتا( %متال�ما( %فق	% DNلنكبة. فالعو	للجو� منذ 	 L	من ظلم على مد{ سنو �منها عا� ١٩٤٨، %	لتعويض عن ما عانو

ملباeN 	لقانو( 	لد%^.

� بديًال عن 	لعوh DNمنا يشكل تشويهè متعمدë ملضمو( 	لقر	� (١٩٤) %يستهد3 مترير 	ملشا�يع 	ملشبوهة �٣. h( 	حلديث عن 	لتعويض باعتبا
 	ألبد. %< 	خلانة نفسها يقع 	حلديث h DNلعو	لالجئني %طّي صفحة 	ملف  uغالh h لتشتيت، كما يرمي	بة %	إل[	لدمج %	لتوطني %	 h مية	لر	

.Dغز oلغربية %قطا	لضفة 	ملرتقبة < 	لفلسطينية” 	لد%لة 	مناطق “ h "< ”ما يسمى “%طن قومي h لالجئني	 DNعن عو

 
 	لقر	� (١٩٤) فحسب، بل ينطلق من ثو	بتنا 	لوطنية %حقنا 	لتا�nي < فلسطني. %هو ֲדذ	 	ملعÍ حق غh ال يستند DNلعو	حقنا <  )h .٤
قابل للتصر3 %	ملسا%مة >% 	لتفويض من قبل >" كا(. %< هذ	 	لسياu فإننا نؤكد �فضنا 	ملطلق لكل 	ملو	قف 	ل9 	نطلقت مؤخرë، %	لر	مية 
 kلصيهو	 kالستيطا	 o%فية للمشر	لدميغر	ألمنية %	 L	� 	النتقا£ من هذ	 	حلق من خال7 حصر� برقعة جغر	فية ¥دh %< ،DNخضاعه لالعتباh

< مرحلته 	حلالية %	لالحقة.

٥. 	لتشديد على >¶ية 	لبعد 	لعر² حلق 	لعوDN %ضر%�D توف
 	حلاضنة 	لعربية له على 	ملستويني 	لر�ي %	لشعË، %خاصة < 	لبلد	( 	ملضيفة 
لالجئني. %< هذ	 	لسياª uّيي 	ملوقفني 	لسو�" %	للبناk %كافة 	ملو	قف 	لعربية 	لر	فضة للتوطني %	لد	عية للتمسك بالقر	� (١٩٤). لكننا ندعو 
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 D� منح 	لالجئني 	لفلسطينيني 	حلقوu 	ملدنية 	لÏ 9فف من معاناִדم 	لنفسية %	الجتماعية، على >ساs ضر%h ته	] uلسيا	للبنانية < 	لسلطة 	
 ·�	لتمييز بني مسأل9 	حلقوu 	ملدنية %	لتوطني، حيث h( �ياDN حدD معاناD 	لالجئني hمنا Ïد� مترير �ططاL 	لتوطني %	لتهج
 	لقسر"، مبا يتعا

مع حقهم < 	لعوDN، %ليس 	لعكس.

٦. ضر%�D مما�سة 	لضغط على 	ملجتمع 	لد%^ من 	جل ضر%�D منح 	لالجئني 	لفلسطينيني %�يماִדم 	حلماية 	لد%لية 	ملؤقتة 	ل9 يكفلها 	لنظا� 
	لد%^ لالجئني >سوD بغ
هم من الجئي 	لعا=، حيث >( تفويض 	ال%نر%	 ال يشمل 	حلماية 	لسياسية %	لقانونية 	ل9 يكفلها [لك 	لنظا�. %[لك 

 بيوִדم %قر	هم %ممتلكاִדم.h ִדمNحني >( تتم عو h

>صحا1 	جلاللة %	لفخامة %	لسمو:

لتعلمو	 >( معÍ 	لعوDN < 	لوجد	( 	لفلسطيU هو 	ملعÍ 	لنقيض للنكبة %	للجو� %	ملنفى. %	( حلم 	لعوDN ما 	نفّك ير	%N خيا7 	لفلسطينيني 
 h )%Nتعو% Dلعتيد	 تنفّض قمتكم  	نه حينما  >يضا  	لشعبية. %لتعلمو	  >غانيهم %>مثاHم %مو	%يلهم %حكاياִדم  بعد جيل، dسد%نه <  جيًال 
>%طانكم %بيوتكم سيبقى 	لالجئو( 	لفلسطينيو( < �يماִדم 	لبائسة، فيما ال تز	7 قر	هم %بيوִדم هنا« منذ 	كثر من Ìسني عامè تد7 على 
 فلسطني؟! %	 حني يتم h DNللعو ëقممكم جسر L	�Ïومها شج
	L 	لصبا� %	لقناطر 	ملهّدمة 	لصامدD >ما� �من 	الحتال7. فم� تشكل قر	
 مثل هذ	 	ليو� N%( >( يتخلو	 عن >حالمهم %حجا�ִדم %مقا%متهم 	لباسلة < مو	جهة 	لوحش h )لفلسطينيو( يتطلعو	لالجئو( 	لك، سيظل ]

.)X > عنا %عنكم èفاعN kلصيهو	

�ملجـد لالنتفاضـة
�uننـا لعائـد�%

 DNلعو	عن حق  oللدفا ·�	ملوقعو(:  عائد%( (لبنا()؛ عائد%( (سو�يا)؛ �	بطة 	لعوDN (سو�يا)؛ ملتقى 	لعوDN 	لفلسطيU (سو�يا)؛ جلا( 	ال
 uحقو �Nملصا Uلفلسطي	 	لعوDN (سو�يا)؛ بديل/ 	ملركز  	لدفاo عن حق  % Nعم 	النتفاضة (سو�يا)؛ 	ملجموعة ١٩٤(سو�يا %لبنا()؛ جلنة 
	ملو	طنة %	لالجئني – (فلسطني)؛ wعية 	لدفاo عن حقوu 	ملهجرين < 	سر	ئيل – (فلسطني 	ملحتلة ١٩٤٨)؛ 	للجا( 	لشعبية، �يماL 	لالجئني 
< 	لضفة 	لغربية (فلسطني)؛ 	للجا( 	لشعبية لالجئني، قطاo غزD (فلسطني)؛ 	حتاN مر	كز 	لشبا1، �يماL 	لالجئني (فلسطني)؛ 	حتاN 	ملر	كز 
 uعن حقو oلدفا	لغربية (فلسطني)؛ جلنة 	لضفة 	 Lلعليا للمعاقني �يما	لتنسيق 	لغربية (فلسطني)؛ جلنة 	لضفة 	لالجئني < 	 Lلنسوية، �يما	
	لالجئني 	لفلسطينيني (فلسطني)؛ مركز يافا 	لثقا< (فلسطني)؛ 	للجنة 	لعليا للدفاo عن حق 	لعوDN (سنعوN) ¥افظة نابلس (فلسطني)؛ 	ئتال3 
 Dملتحد	 Lلواليا	) DNلعو	؛ حتالف حق ()N��%با)؛ 	للجنة 	لعليا للدفاo عن حق 	لعوDN %كافة فر%عها < ¥افظاL 	أل�N( (	ال%<) DNلعو	حق 

	المريكية). 

 

يـوM �ستقال_م! يـوM نكبتنا!
بيا( 	جلمعية 	لقطرية للدفاo عن حقوu 	ملهجرين < 	سر	ئيل

يا >بنا� شعبنا

 �� خاh èسني عامÌ% من %طنه فلسطني، قبل ثالثة Uملليو( فلسطي	^ 	حو Nشر% Nحيث طر ،Uلفلسطي	لعر² 	خر مير على نكبة شعبنا X عا�
	لوطن باملجا�� %	لتهج
 	لقسر" 	مل©مج من قبل عصاباL 	لقتل %	إلجر	� 	ملسلحة 	لصهيونية، ليصبح معظم شعبنا بني ليلة %ضحاها يلتحف 
�L >مالكنا %>�	ضينا Nبيها %صا< Dللجو�، %= تكتف بذلك بل قامت بنسف %هد� >كثر من ٥٣٠ قرية %مدينة عربية عن بكر	 Lلسما� < �يما	
�	فضè كل 	لبد	ئل من  DNلعو	مل 	فلسطني على  h 7 شعبنا ينظر	ما �% ،uضه %%طنه %هو حي ير��بش� 	لقو	نني 	لظاملة معت© شعبنا غائبèعن >
 s	ملساجد %>جر	( 	صمت >[	 Dملنكوبة %ننظر ¯سر	نا %مدننا 	حلجر من قر	ملرين ألننا على مرمى 	 kملهجرين- نعا	ن -ª% .تعويض %توطني
�	ئب ألبقا� 	ملستوطنني %Ìا�	L، %مر	كز للدعا�D %تعاطي 	ملخد�	L، %مقابر 	جد	Nنا تدنس � 	لكنائس 	ل9 >سكتت يو� هجرنا %لتتحو7 	

èبعد ٥٣ عام kإلنسا	 
%هي تستصرÓ 	لضم
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h( >%لئك 	ملحتفلني بإستقالHم هم 	لذين hغتصبو	 %طننا بقوD 	ملجا��، %بطرN ثلثي شعبنا 	لفلسطيU من >�ضه %%طنه >%لئك 	لذين هدمو	 قر	نا 
�	ضينا، %يعت©%ننا غائبني %يستبيحو( %يدنسو( مقدساتنا، %ما �	لو	 مستمرين < غيهم، %ال nفو( نو	ياهم 	لعنصرية %	لفاشية < 	%�Nمدننا %صا%
�حبعا� �ئيفي %	لفاشي  "
بإ�تكا1 فصو7 جديدD من 	لترحيل %	لتهج
، فها هو جز	� ص©	 %شاتيال “شا�%(” vتضن < حكومته 	لتر	نسف

�Nلقا	لعربية هدفهم 	نا 
� من 	لقتلة %	لعنصريني، لتصبح كل wاه
لي©ما( %غ

	لذين  %	لعهد  	لقسم  	لفلسطيU %جتديد  بإنتمائنا   èميانh%  …Uلفلسطي	 نكبة شعبنا  يو�  hستقالHم…  بيو�  %>[ناֲדم %عمالâهم vتفلو(  �hم 
 LيئاH	  >بنا� قر	نا %مدننا 	h ،خل	لد	بنا� شعبنا < < h ئل من تعويض %تبديل %توطني، فإننا نتوجه	لبد	فض �% DNقطعنا¶ا على >نفسنا بالعو

	إلجتماعية %	لسياسية للمشا�كة < 	لفعالياL 	ل9 تنظمها wعية 	لدفاo عن حقوu 	ملهجرين بتا�يخ ٢٠٠١/٤/٢٦، على 	لنحو 	لتا^

>%ال: تنظم 	للجا( %	جلمعياL 	ملحلية �يا�	L للقر{ 	ملهجرD، < صباj يو� 	خلميس 	ملو	فق ٢٠٠١/٤/٢٦، %بشكل خا£ على 	�	ضي قر{ 
>� 	لزيناL، 	ل©%D، سحماثا

 قرية معلو7 	ملنكوبة، حيث ننطلق من مقربة مصنع “نيليت” < h ية
ثانيا: تنظم wعية 	لدفاo عن حقوu 	ملهجرين مس
D 	لعوDN 	جلماه
	ملدخل 	لغر² ليافة 	لناصرD بإجتا� حيفا < متا� 	لساعة 	لثالثة %	لنصف بعد ظهر يو� 	خلميس 	ملو	فق ٢٠٠١/٤/٢٦، صو1 	�	ضي قرية معلو7 
�تباطنا بأ�ضنا %%طننا.. هذ	 %سو3 ترفع 	ملس
D >�ا� 	لقر{ %	ملد( h ثية فلسطينية تؤكد عمق	تر L	فقر% D
حيث Ïتتم 	ملس
D بكلما قص
	ملهجرD %	�ا� 	ملو	قع %	أل�	ضي لقرية معلو7 %شعا�	L تؤكد 	لتمسك ¯ق 	لعوDN مت hعتماNها بالتنسيق بني wعية 	ملهجرين 	لقطرية %wعية 
 كافة >بنا� شعبنا ملقاطعة كل مظاهر 	ألحتفاالL بذكر{ 	إلستقال7 	لر�ية %غ
 	لر�ية %	ملشا�كة < h معلو7. %عليه فإننا نتوجه �	حيا� ترh

	لفعالياL 	لوطنية 	ل9 تؤكد hنتمائنا لشعبنا %%طننا

نعم لعو�B ~يع �ملهجرين…نعم لعو�B �حلق…

حق �لعو�B ال يتقا�M… حق �لعو�B غZ قابل للتصر\..

wعية 	لدفاo عن حقوu 	ملهجرين < hسر	ئيل، ٢٠٠١/٤/١٧ 
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خلالضططءـجحـخلb٦ـخؤÐال�İָד؟ـمـألرخضشخسـGخرخـ

�ملا�B (XX 20)- �لالجئو%

�Tية حل �لقضية:
 حل عا7N ملشكلة 	لالجئني هو >مر ضر%�" إلحر	� سال� عا7N %شامل %N	ئم.h لتوصل	3 بأ( 	ألطر	 »�١.  تد

�ملسؤ�لية �ألخالقية: 
٢. تد�« hسر	ئيل مسئوليتها 	ألخالقية %	لقانونية، عن 	لتهج
 	لقسر" للسكا( 	ملدنيني 	لفلسطينيني %جتريدهم من ممتلكاִדم < حر1 عا� 

�قم ١٩٤. Dملتحد	لعمومية لألمم 	جلمعية 	 � بيوִדم ¯سب قر	h DNلعو	لالجئني من 	١٩٤٨، %عن منع 

٣. تتحمل hسر	ئيل مسؤ%لية < حل مشكلة 	لالجئني.

قاعدB تسوية مشكلة �لالجئني: 
 تطبيق قر	� 	جلمعية 	لعمومية h "Nب >( تؤd ،قم ٢٤٢� Dملتحد	لتابع لألمم 	ألمن 	لس � �٤. >ية تسوية عاNلة ملشكلة 	لالجئني ¯سب قر	

�قم ١٩٤. Dملتحد	لألمم 

 :Bحق �لعو�
 بيوִדم < hسر	ئيل %	لعيش بسال� h DNلعو	غبني < 	لر	لالجئني 	)، فا( لكل IIIقم ١٩٤ (� Dملتحد	لعمومية لألمم 	جلمعية 	 �٥.>:  ¯سب قر	

مع ج
	�م 	حلق < [لك. %ميا�s كل الجئ حقه < 	لعوDN بالطرu 	ملقر� < 	التفاقية.

 بيته/بيتها بعد ٢٩ تشرين 	لثاk (نوفم©) ١٩٤٧.h DNلعو	فلسطينية  ُمنع/ منعت  من /Uهو >" فلسطي Uلفلسطي	لالجئ 	٦.>:  
.Lلز%جا	/�	أل�%	لالجئة %	لالجئ/	 Nالتفاقية تشمل >حفا	 �1:  بد%( 	حلد من 	ملعÍ 	لعا� ملصطلح “الجئ”، فا( كلمة “الجئ” < هذ

�- بد%( 	حلد من 	ملعÍ 	لعا� ملصطلح “الجئ”، يعت© كل 	ألشخا£ 	ملسجلني لد{ %كالة 	ألمم 	ملتحدD إلغاثة %تشغيل 	لالجئني 	لفلسطينيني 
.DNملا	 �(ندعوها هنا >نر%	) الجئني مبوجب هذ

جلنة uعا�B �لالجئني �u �يا�هم:
.DNملا	 ��D تنفيذ حق 	لعوDN مبوجب هذ	Nh% )هم %لضما� Nياh لالجئني	 DNر" تشكيل جلنة إلعاd .٧

 جانب >مو� >خر{ >يضا، مبا يلي:h ،للجنة	٨. تقو� 
 .DNملا	 � >. 	لتحقق من %ضع 	لالجئ/	لالجئة مبوجب 	لتعريف 	لو	�N < هذ

 1. تقرير >%لوياL لفئاL معينة من 	لالجئني %ملناطق معينة.
 Nيا�هم.h لالجئني	 DNإلعا L	�	جرh تقرير .� 

 N. 	لتطبيقاL 	ملرحلية.
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 Nيا�هم.h لالجئني	 DNعاh .� 
 %. تقدمي 	ملساعدD لالجئني 	لعائدين.
 �. ضما( }اية 	لالجئني 	لعائدين.

٩. تتشكل 	للجنة من ممثلني عن 	ألمم 	ملتحدD، %	لوالياL 	ملتحدD، %	ألطر	3، %(	ألنر%	)،   %	لد%7 	لعربية 	ملضيفة، %	الحتاN 	أل%�%² %كند	. 
%تقو� 	للجنة باستشا�D حكوماL 	لد%7 	لعربية 	ملضيفة %فق ما تر	� ضر%�يا.

.L	�١٠. تنفذ 	ألطر	3 قر	�	L 	للجنة، %تتخذ 	إلجر	�	L 	ملناسبة لتسهيل تنفيذ هذ� 	لقر	

١١. حتدN 	للجنة هيكليتها %hجر	�	L عملها.

١٢. تكو( 	ملكاتب 	لرئيسة للجنة < XX، %ميكن >( تفتتح 	للجنة مكاتب Hا < مو	قع >خر{،  ¯سب ما تر	� مناسبا.

.DNملا	 �١٣. تضع 	للجنة Xلية حلل 	خلالفاL 	ل9 تنشأ عن تفس
 >% تطبيق هذ

١٤. لالجئني حق 	الستئنا3 على 	لقر	�	L 	لÏ 9ر� ֲדا 	للجنة حسب هذ� 	ملاDN %تقو� 	للجنة بإنشا� Xلية لالستئنا3.

:Bشكا* �لعو�T
 hسر	ئيل خال7 سنتني h DNلعو	ر" متكينهم من d ،DNملا	 �١٥. 	لالجئو( 	ملقيمو( حاليا < لبنا( 	لذين nتا�%( مما�سة حق 	لعوDN مبوجب هذ

من تا�يخ توقيع هذ� 	التفاقية.

 XX يسمح ملا ال يقل عن ،� 	لالجئني 	لعائدين ¯سب 	لبند ١٥ >عالh ضافةh% ،ئيل	سرh h DNلعو	إلجحا3 ¯ق كل الجئ < 	 )%N .١٦
 hسر	ئيل سنويا. h DNلالجئني بالعو	من 

١٧. على 	لالجئني 	لر	غبني < 	لعوDN >( يصرحو	 برغبتهم هذ� للجنة ¯سب 	إلجر	�	L 	ل9 تضعها، على >( يتم [لك خالÌ 7س سنو	L من 
تا�يخ بد� 	للجنة باستال� مثل هذ� 	لتصرvاL، %ال تكو( مما�سة حق 	لعوDN < >عقا1 تقدمي هذ	 	لتصريح ¥د%DN بسقف �مU معني. 

 .DNملا	 �١٨. تتخذ 	للجنة %فق معاي
 شفافة، قر	�	ִדا بالنسبة ملن يسمح Hم بالعوDN < 	لسنة 	ملعينة مبوجب 	لبند ١٦ من هذ

 Nيا�هم بنا� على قر	�هم 	الختيا�" 	لفرN"، %ينفذ [لك بطريقة تصو( 	لوحدD 	لعائلية.h لالجئني	 DNعاh "١٩. جتر

  .� 	لدياh DNلعو	حي 	معرفة فيما يتعلق بكل نو% oطال	ִדم عن 	�٢٠. يزَ%N 	لالجئو( مبعلوماL ضر%�ية الÏا[ قر	

 	لبنية 	لتحتية 	ألساسية 	لضر%�ية ملما�سة h منة، >% مناطق تفتقرX 
، >%ضاo خطرD غh 7النتقا	لبقا� <، >% 	لالجئو( على 	٢١. ال ُيج© 
حياD عاNية.

 ،Uلدي	لقومي، >% معتقدهم 	متييز، خاصة بسبب >صلهم  %< Nضطها	ويف >% Ï %< مضايقة %< Dاطر� )%N ،ساملني DN٢٢. ُيسمح لالجئني بالعو
�>يهم 	لسياسي. %<

.DNلعو	خلية لتسهيل تنفيذ حق 	لد	نينها 	على قو Lما يلز� من تعديال �	3 بإجر	ألطر	٢٣. تقو� 

 تسهيل عوDN 	لالجئني 	ملبكرD بطريقة تنسجم مع حقوu 	إلنسا( %	لقانو( 	لد%^.h ،ملضيفة لالجئني حاليا	لد%7َ 	3ُ 	ألطر	٢٤. تدعو 
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�لوضع �لقانو3 لالجئني �لعائدين:
٢٥. يتمتع 	لالجئو( 	لعائد%( ¯قوu مدنية %	جتماعية كاملة %باحلماية من 	لتمييز ضدهم < �ا7 	لتشغيل، %	لتعليم، %حق 	لتملك. 

٢٦. vصل 	لالجئو( 	لعائد%( على 	ملو	طنة 	إلسر	ئيلية، %بذلك تنتهي حالة كو�م الجئني. 

�ستعا�B عقا��G �لالجئني:
� يعاN له >% لو�ثته 	لقانونيني.
٢٧. 	لعقا� 	لذ" كا( ميلكه 	لالجئ 	لعائد عند ִדج

سب معاي
 جلنة hعاDN 	لالجئني  ٢٨. < 	حلاالL 	ل9 يكو( فيها من غ
 	ملمكن %غ
 	لعملي %غ
 	ملنصف 	ستعاDN 	ألمال« لصاحبها 	لالجئ،̄ 
 	لديا�، ( يعَو· 	لالجئ 	لعائد) بأمال« < N	خل hسر	ئيل، مسا%ية < 	حلجم %/>% 	لقيمة لأل�· %	ألمال« 	ألخر{ 	ل9 فقدها.h

�كالة �ألمم �ملتحدB إلغاثة �تشغيل �لالجئني �لفلسطينيني (Tنر��)
 >( ال تعوN هنا« حاجة خلدماִדا بعد [لك. يتغ
 حجم خدماL (	ألنر%	) مبا h% بالكامل DNملا	 � حني تنفيذ هذh ) قائمة	ألنر%	٢٩. تظل (

.DNملا	 �يتناسب %	لتقد� < تنفيذ هذ

�لتعويض:
٣٠. تعو· N%لة hسر	ئيل 	لالجئني عن 	ملمتلكاL 	ل9 حرمو	 منها نتيجة ִדج
هم، مبا < [لك N%( حصر، 	ألمال« 	ملدمرD %	ملوضوعة حتت 
حر	سة “حا�s >مال«” 	لغائبني، %يغطي 	لتعويض 	خلسا�D < 	ملمتلكاL %	خلسا�D بسبب عد� 	الستعما7، %خسا�D 	لربح، 	عتبا�	 من تا�يخ 

	لتهج
 %ح� 	ليو�  بقيمة 	ألسعا� 	حلالية.

٣١.  تعو· N%لة hسر	ئيل 	لالجئني >يضا عن 	ملعاناD %	خلسائر 	ل9 تعرضو	 Hا بسبب ִדج
هم 	جلسد".

 Dلتوطن ثانية < >ماكن منشئهم، >% يتلقو( مساعد	ֲדد3 مساعدִדم على  ،� 	لدياh DNللعو Dحلالة، مساعد	لالجئو( %فق ما متليه 	٣٢. يتلقى 
 �تأهيلية، ليكونو	 مؤهلني < >ماكن hقامتهم 	ملستقبلية. %ينبغي >( Ïصص >مو	7 	ملساعدD للعوDN %	ملساعدD 	لتأهيلية من 	لصند%u 	لد%^ 	ملذكو

.�>Nنا

 hسر	ئيل ال تلحق 	إلجحا3 ¯قه < تلقي h DNلعو	لالجئ حلقه < 	سة �٣٣. حقوu 	لعوDN %	لتعويض هي حقوu مستقلة %متعدh .DN( مما
.DNملا	 �	لتعويض %فق 	لبند ٣٠، كما >( تلقي 	لالجئ 	لتعويض، ال يلحق 	إلجحا3 ¯قه < 	لعوDN مبوجب هذ

٣٤. يقَد� 	لتعويض 	ملاN" (%غ
 	ملاN") على >ساs فرh ،"Nال h[	 كانت 	ملمتلكاL مملوكة ملكية wاعية.

 �٣٥. تقو� hسر	ئيل، %فق مسؤ%ليتها عن 	لتعويض لالجئني كما هو %	�N < 	لبند ٣٠، بتوف
 	ألمو	7 	لال�مة ملثل هذ	 	لتعويض، %ُتنقل هذ
.DNملا	 � 	لصند%u 	لد%^ 	ملذكو� >Nنا�، ليقو� %جلنَة 	لتعويض بتو�يعها %فق هذh 7	ألمو	

٣٦. 	ملو	�N 	ملالية 	ملتوفرD لد{ “حا�s >مال« 	لغائبني” بشكل خا£، %v )< )%Nد [لك بأ" شكل من 	ألشكا7 من مسؤ%لية hسر	ئيل %فق 
 [لك h ضافةh .ل9 %ضعت حتت مسؤ%ليته	 Lملمتلكا	عن تبديد  Lل9 نشأ	خلسائر 	لالجئني عن 	تستعمل لتعويض  ،�	لبند ٣٥ 	ملذكو�D >عال

 جلنة 	لتعويض.h لالجئني	ملتعلقة بأمال« 	لغائبني” 	مال« < s�تنقل كل سجالL “حا

 	ألمو	7 	إلسر	ئيلية 	ملطلوبة لغاياL 	لتعويض.h 3لتضا �٣٧. ميكن 	ستعما7 >مو	h 7ضافية من 	لصند%u 	لد%^ 	ملذكو� >Nنا



٢٠٧

�لمالح.

�لتعويض عن �ملمتلكاG �لعامة:
٣٨. تدفع N%لة hسر	ئيل تعويضا لد%لة فلسطني عن 	ملمتلكاL 	لفلسطينية 	لعامة 	ملوجوN DN	خل حد%N N%لة hسر	ئيل 	ملعتر3 ֲדا N%ليا.

 جانب 	ألمال« 	ملالية %	ملنقولة 	ألخر{.h ية�٣٩. تشمل 	ملمتلكاL 	لعامة 	ملشا� hليها < 	لبند ٣٦ من هذ� 	ملاDN 	ألمال« 	لعقا

٤٠. طلباL 	لتعويض مبوجب 	لبند ٣٦ تديرها %تْفصل فيها جلنة 	لتعويض.

تعويض �لد�* �ملضيفة:
٤١. تتلقى 	لد%7 	ملضيفة لالجئني (لبنا(، %سو�يا، %	أل�N(، %مصر، %	لعر	u، %	لسلطة 	لفلسطينية)، تعويضا عن 	لتكاليف 	لكب
D 	ل9 حتملتها 

< 	ستضافة 	لالجئني.

جلنة �لتعويض:
بالتعويض، %لتتو %تفصل <  	لفلسطينية، %لتدير تنفيذ بنوN هذ� 	ملاDN 	خلاصة  	ملاNية   
	ملاNية %غ لتقييم 	خلسائر  للتعويض  ُتنشأ جلنة   .٤٢

	لطلباL 	خلاصة بالعقا�	L 	ل9 يتقد� ֲדا 	لالجئو( %فق 	لبندين ٢٧% ٢٨.

.Lلدفعا	لفصل فيها، %صر3 	لتعويض %	 Lتقدمي طلبا L	�	جرh% للجنة %سائل	٤٣. تضع 

٤٤. تتشكل 	للجنة من ممثلني عن 	ألطر	3، %	لوالياL 	ملتحدD، %	الحتاN 	أل%�%²، %	ألمم 	ملتحدD، %	لبنك 	لد%^، %	لد%7 	ملاªة.

٤٥. تقبل 	للجنة سجالL جلنة 	لتوفيق لفلسطني 	لتابعة لألمم 	ملتحدD، %كذلك سجالL “حا�s >مال« 	لغائبني” 	ل9 توضع حتت تصر3 
	للجنة %فق 	لبند ٣٦ >عال�، باعتبا�ها >Nلة باتة بالنسبة خلسائر 	لالجئني. %ميكن للجنة >يضا >( تستخد� سجالL (>نر%	) %>ية سجالL >خر{ 

[	L عالقة.

٤٦. ترسل 	للجنة فريقا فنيا متخصصا لتقدير 	لقيمة 	حلالية لألمال« 	ل9 تستحق 	لتعويض.

 [لك تقو� N%لة hٍسر	ئيل h ضافةh .للجنة	 L	�٤٧. على 	ألطر	3 >( تنفذ قر	�	L 	للجنة، %>( تتخذ hجر	�	L مالئمة لتسهيل تنفيذ قر	
< غضو( ستة >شهر من تا�يخ توقيع هذ� 	التفاقية، بإقر	� تشريع N	خلي يضمن hمكانية %صو7 	ملتقدمني بطلباL 	لتعويض 	لفرN" >% ممثليهم 

�شيف 	لد%لة 	إلسر	ئيلية [" 	لعالقة، لتسهيل معاجلة طلباִדم.< h ،ملفوضني	

٤٨. تقيم 	للجنة مكاتبها 	لرئيسة < xxx، %ميكن >( تكو( Hا مكاتب < مو	قع >خر{ كما تر{ [لك مناسبا.

.DNملا	 �٤٩. تضع 	للجنة Xلية حلل 	خلالفاL 	لناشئة عن تفس
 >% تطبيق هذ

�D عن 	للجنة %فق 	التفاقية، %تضع 	للجنة Xلية لالستئنا3.Nلصا	 L	�٥٠. لالجئني 	حلق < 	ستئنا3 	لقر	

�لصند� �لد��:
٥١. dر" hنشا� صند%N u%^ لدعم %متويل تنفيذ بنوN هذ� 	التفاقية 	ملتعلقة ¯ل مسألة 	لالجئني 	لفلسطينيني. 

�ية للتوجيه مسؤ%لة عن %ضع >%لوياL %سياساL الستعما7 	ملساعدD 	لد%لية مبا ينسجم مع بنوN هذ� 	التفاقية 	Nh جلنة u%٥٢. يكو( للصند
حو7 	لالجئني.

�ية 	لتوجيهية من فلسطني، %	لوالياL 	ملتحدD، %	لبنك 	لد%^، %	الحتاN 	أل%�%²، %	لد%7 	ملاªة__________. 	Nإل	للجنة 	٥٣. تتشكل 



٢٠٨

�لالجئ� ��لمهج�� �لفلس�يني� مسـح شامـل لعـا� ٢٠٠٢

�ية 	لتوجيهية مسؤ%لة عن 	Nإل	للجنة 	تكو( % .D��ية 	لتوجيهية مشا�كة >طر	h 3قليمية متأثرD >% مهتمة ¯سب 	لضر%	Nإل	للجنة 	 h 3تضا%
�D 	ملساعدD 	لد%لية 	ملالية %غ
ها، 	ملقدمة للتمكني من تنفيذ 	لنو	حي %	ألبعاN 	ملختلفة Hذ� 	التفاقية 	ملتعلقة بالالجئني.	Nh% حشد %تنسيق

٥٤. يكو( 	لبنك 	لد%^ %	ألمم 	ملتحدD سكريتا�يا مشتركة للصند%u. %يكو( مقر 	لسكريتا�يا < مقر 	لبنك 	لد%^. 

 Dمساعد h 3، لضما( >( يكو( لكل جانب ¯اجة	ألطر	 DNنشا� صكو« متويل متعدh ^%لد	لبنك 	لتوجيهية من 	ية �	Nإل	للجنة 	٥٥. تطلب 
 DNمتعد  Lآلليا	 من   DNالستفا	 يرغبو( <  	لذين  للماªني   Dمتوفر من صكو«  يناسبه  ما  بالالجئني،  	خلاصة  	التفاقية   �هذ من جو	نب  مالية 

	ألطر	3.

�D هذ� 	ألمو	7 %فق 	ملعاي
 	لد%لية للمحاسبة %	لشفافية. %تكو( 	لسكرتيا�يا مسؤ%لة 	Nh )لعامة عن ضما	ملسؤ%لية 	لد%^ 	لبنك 	 ٥٦. يتو
عن مر	قبة 	ملستو{ 	لعا� إلسهاماL %مدفوعاL 	ملاªني (سو	� من خال7 	لقنو	L متعدN 	ألطر	3 >% 	لثنائية) لدعم تنفيذ 	تفاقية 	لالجئني.

 	لوطن، %مساعدD 	لتأهيل، %تكاليف 	نتقالية، h DNلعو	 Dلتعويض، %مساعد	من بني >شيا� >خر{:  u%لصند	ملقدمة من 	 Dملساعد	٥٧. تشمل 
%مساعدD 	قتصاNية- 	جتماعية [	L عالقة. %تصر3 مساعدD 	لتعويض من خال7 جلنة 	لتعويض.

 L	� جانب Xخرين: 	لالجئو(، %%�	�	L %مؤسساL عامة فلسطينية [	L عالقة، %%�	h هم u%لصند	ملقدمة من خال7 	7 	ألمو	٥٨. متلقو 
 Uلف	 Nإلسنا	تقدمي  %< o%للمشر Dها لتنفيذ مساعد�حكومية %مؤسساL عامة < 	لد%7 	ملضيفة، %مؤسساN L%لية عامة >% خاصة جر{ 	ختيا

>% 	ملرحلي.

Tمو� عامة:
.DNملا	 �٥٩. جتر" 	ألطر	3 تعديالL مناسبة على قو	نينها 	لد	خلية لتسهيل تنفيذ هذ

yاية �ملطالبة:
٦٠. يشكل 	لتنفيذ 	لكامل Hذ� 	ملاDN حال كامال ملشكلة 	لالجئني %ينهي كل 	ملطالباL 	لناwة عن تلك 	ملشكلة.

 DNلعو	حقه <  s� >( يكو( 	لالجئ قد ماh 3قم ١٩٤ لإلجحا� Dملتحد	لعمومية لألمم 	جلمعية 	 �٦١. ال يتعر· حق >" الجئ مبوجب قر	
� 	لطوعي، قد تلقى تعويضا %توطن < مكا( Xخر.� >( يكو( 	لالجئ، بنا� على 	ختياh %< ،DNملا	 �%تلقى تعويضا مبوجب هذ


