
BADIL
Resource Center for Palestinian

Residency and Refugee Rights

بـديــل
المركز الفلسطيني

 
لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

بديل / المركز الفلسطيني

لمصـادر حقوق المواطنة والالجئين

الحقوق: القائم على   
ّ

الحل ترويج 
فين

َّ
ل

َ
تمكين أصحاب الحقوق والتأثير على الُمك

“أنا الجئة فلسطينية 
أتساءل: ما هو مصيرنا؟ ماذا 
يفترض علينا أن نعمل؟ أين 
 

ّ
علينا أن نذهب؟ ما هو الحل

”
 للفلسطينيين؟

أم أحمد تعّبر عن تخوفاتها أمام المفوض العام 
لألونروا في مخيم اليرموك لالجئين، 2014، سوريا  ba
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مواقع  على  وزورونا  الدائمة،  ومنشوراتنا  نشاطاتنا  لمتابعة  معنا  التواصل  قائمة  إلى  تفاصيلكم  أضيفوا 
التواصل االجتماعية المختلفة.

 )PDF )ملفات  للتنزيل  قابلة  الكترونية  بنسخ  موقعنا  على  متوفرة  بديل  إصدارات  أدبياتنا: جميع  تتبعوا 
www.badil.org :مّجانًا من خالل موقعنا االلكتروني

إذا كانت لديكن/م أّية استفسارات بخصوص منشوراتنا، أو طلب عّينة مطبوعة، أو االنضمام لقوائم التوزيع 
Publications@badil.org :المطبوعة أو االلكترونية(، الرجاء التواصل معنا على العنوان التالي(



مؤسسة  هو  والالجئين  المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطين  المركز   / بديل 
أن  يؤمن  وغاياتها؛  ومبادئها  منطلقاتها  في  الهوية  فلسطينية  أهلية 
دوره يتركز في الدفاع عن حقوق الالجئين والمهجرين الفلسطينيين وذلك 
اإلنسان  حقوق  وقانون  عامة،  الدولي  القانون  وقواعد  مبادئ  إلى  باالستناد 
الدولي خاصة . يؤمن مركز بديل أن ما تتضمنه مواثيق حقوق اإلنسان الدولية 
ل أداة نضالية يمكن توظيفها لتحقيق األهداف الوطنية من 

ّ
من قواعد تشك

ة 
ّ
كاف وعلى  المراحل   

ّ
كل في  ورؤيته  وعالقاته،  فلسفته،  يحّدد  وإطارًا  جهة، 

المستويات.

واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  لدى  استشاري  بوضع  بديل  مركز  ع 
ّ
يتمت

العليا  المفوضية  مع  اإلطار  شراكة  إتفاقية  وعضو  المتحدة،  لألمم  التابع 
وشبكة  اإلنسان،  لحقوق  الفلسطينية  المنظمات  مجلس  عضو  وهو  لالجئين، 
الفلسطينيين،  لالجئين  العالمية  والشبكة  الفلسطينية،  األهلية  المنظمات 
السوري،  والجوالن  فلسطين  في  المحتلة  األرض  عن  الدفاع  مبادرة  وائتالف 
العالمي  والمجلس  الطفل،  السكن، وشبكة حقوق  لحقوق  العالمي  واالئتالف 

للمنظمات الطوعية، واللجنة األوروبية للتنسيق بشأن فلسطين.

منهجية عمل بديل تقوم على ثالثة أركان متكاملة هي: المشاركة المجتمعية 
الواسعة، وتأطير الحل القائم على الحقوق، والتغيير من األسفل إلى األعلى. 
تتكامل هذه األسس المنهجية في عمله في مجاالت رصد وتوثيق التهجير 
القرار  أصحاب  على  والضغط  الحقوق  عن  والدفاع  للفسطينيين،  المستمر 

فين، وتعزيز المشاركة المجتمعية. 
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البرامج األساسية والمشاريع المساندة

المصـادر والبحث: يعتبر برنامج المصادر والبحث النواة األساسية لباقي برامج بديل. عبر هذا البرنامج، يتم جمع وتوفير 
البيانات األولية وتقديم المعلومات والتحليالت القانونية الالزمة لوضع االبحاث، والتقارير  المعدة بمهنية عالية. تتنوع المصادر 

في مجاالتها واشكالها ويتم إعدادها لتناسب مع الجهات المستهدفة والمستفيدة.

1. كتب وأبحاث أساسية مثل:
كتاب المسح الشامل لالجئين والمهجرين الفلسطينيين،	 
كتاب دليل سد فجوات الحماية الدولية،	 
ط الضوء على سيسات التهجير المستمر.	 

ّ
أوراق عمل بحثية تسل

المجدل )باللغة اإلنجليزية(، نشرات مختصرة،  العربية(، ومجلة  العودة )باللغة  مثل: جريدة حق  2. أداوات توعوّية وتدريبّية 
أفالم وثائقية قصيرة، محاضرات إلكترونية، بوسترات، وصور، وغيرها. 

والمهارات  القدرات،  تعزيز  خالل  من  الحقوق  أصحاب  تمكين  إلى  يهدف  واسع  برنامج  وهو  المجتمعي:  التفعيل 
والمشاركة المجتمعّية الفاعلة. يستند البرنامج بشكل أساسي على تنظيم عالقات الشراكة والتعاون والتكامل مع المؤسسات 

القاعدية وتفعيل الكادر الشبابي من النشطاء الفاعلين في مؤسساتهم أو مناطقهم. ومن المشاريع والبرامج الجاري تنفيذها:

1. تمكين الشباب والنساء
 تمكين شباب القدس قانونيًا وتعزيز آليات الحماية الذاتية.	 
 تدريس القانون الدولي لالجئين وحقوق الالجئين الفلسطينيين في الجامعات.	 
 مشاريع تطوير القدرات والمهارات بالشراكة مع مؤسسات فلسطينية على جانبي الخط االخضر.	 
 مشروع تعزيز مشاركة المرأة وصمودها في المناطق المعرضة للتهجير. 	 
 ترويج برنامج دراسات النكبة المستمرة، وبرنامج عمالنية العودة. 	 

2. تعزيز مشاركة المجتمع المدني من خالل:
 شبكة مجموعة عمل الالجئين الدولية. 	 
 الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين.	 
 تعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة التهجير المستمر في قرى غرب وجنوب بيت لحم، 	 
 جائزة العودة السنوية.	 
 إسناد أنشطة وفعاليات وطنية عامة. 	 

ل على المستويين المحلي والدولي؛ مثل:
ّ

المناصرة القانونية: وتشمل أنشطة المشاركة والمتابعة والتدخ
 رفع التقارير الى، والمشاركة في جلسات مجلس حقوق اإلنسان والمتابعة والتدخل لدى هيئات األمم المتحدة األخرى.	 
 المتابعة والتدخل لدى مبعوثي األمم المتحدة الخاّصين، والخبراء، ومجموعات العمل، ولجان التحقيق الدولية. 	 
 تدخالت قانونية خاّصة مع الدول والهيئات اإلقليمية لتسليط الضوء على قضايا طارئة ومحددة.	 
والمشاركة في 	  وتنظيم جوالت ميدانية وتوعوية محلية ودولية  ولقاءات مع مجموعات دولية،  تقديم محاضرات   

المؤتمرات المتخصصة.  
 التعاون مع الشبكات واالئتالفات الوطينة والعالمية مثل مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية، ولجنة التنسيق 	 

األوروبية لفلسطين وغيرها.

االنخراط والمشاركة في الفعاليات واألنشطة والبرامج والمشاريع.	 

ترويج الحقوق التي يدافع عنها مركز بديل، وتسهيل عمله لتحقيق ذلك.	 

تزويد بديل بالمعلومات والوثائق والوسائط المتعّددة والتقارير.	 

استقبال وتوزيع منشورات مركز بديل وتعميمها. 	 

التطوع لدى مركز بديل أو أي من شركائه لتنفيذ أي من األنشطة والبرامج والمشاريع.	 

التبرع لبديل ماليًا أو عينيًا بما يسهم في تحقيق أهدافه.	 

التفاعل مع مركز بديل عبر وسائل التواصل المتنوعة.	 

تقديم األفكار، واالقتراحات، واالنتقادات البناءة.	 

طرق ووسائل المساهمة في إسناد مركز بديل:


