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  وضع الالجئين الفلسطينيين

  قانون الدويليف ال
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

 XIX    مقدمة الطبعة العربية

 XXIII    قائمة القضايا

 XXVII    قائمة املعاهدات واالتفاقيات الدولية األُخرى

  
  1    تقديم
  3    تمهيد

  
 7   ةقدمم : األول الفصل

  7  قصة رىل   :أوالً
  11  الالجئون الفلسطينيون والقانون الدويل  :ثانياً
  14  اخللفية التاريخية   :ثالثاً

  14  أصول الصراع بشأن فلسطين ) أ  
  18  لسطين هجرة الالجئين اجلماعية من ف) ب  
  22  القرار اإلسرائيلي بعدم السماح لالجئين بالعودة ) ج  
  23   1948نزوحات الفلسطينيين الالحقة، بمن فيهم الجئو ) د  

  24  عدد الالجئين الفلسطينيين وتوزعهم اجلغرايف   :رابعاً
  27  األمم املتحدة والالجئون الفلسطينيون   :خامساً

  27  وسيط األمم املتحدة إىل فلسطين ) أ  
  29  وكالة األمم املتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين ) ب  
  29  التوفيق التابعة لألمم املتحدة واخلاصة بفلسطين جلنة ) ج  
  33  ) ونروااأل(وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى ) د  

  37  الالجئين الفلسطينيين للسالم وعالقتها ب" مدريد"عملية   :سادساً
  38  املفاوضات الثنائية ) أ  
  42   املفاوضات املتعددة األطراف) ب  

  43  نطاق الدراسة   :سابعاً
  43   التحديدات العامة واملصطلحات الفنية) أ  
  45   مالحظة يف شأن مناهج البحث واملصادر) ب  
  46  مسائل البحث وموجز الدراسة ) ج  
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 65   انون الالجئينق  : قسم األولال

  
 67   الالجئون الفلسطينيون  : ثاينالفصل ال

  67  " جىء الفلسطينيالال"مالحظات عامة بشأن مفهوم   :أوالً
ثانياً 

:  
  71   الجئون الفلسطينيون وتمييزهم من غيرهم من الالجئينال

  74  اللجنة اخلاصة بحالة انعدام اجلنسية واملشكالت ذات الصلة ) أ  
  76  اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة ) ب  
  79  مؤتمر املبعوثين املطلقي الصالحية للنظر يف وضع الالجئين واألشخاص عديمي اجلنسية ) ج  
  81  بعض اخلالصات املوقتة  )د  

  83  " الجىء فلسطين"تعريف األونروا لـ  :ثالثاً
  84  ) 4الدورة ( 302عية العامة رقم قرار اجلم) أ  
  85  " الجىء فلسطين"تطور تعريف األونروا العملي لـ ) ب  
  91  " سطينالجىء فل"تعريف األونروا احلايل وتفسيرها لـ ) ج  
  93  تسجيل املتحدرين ) د  
  95   1967الجئون نتيجة حرب ) هـ  
  97  مالحظات ختامية ) و  

  97  تعريف الالجئين الفلسطينيين يف سياق مفاوضات السالم   :رابعاً
  

113  اخلاصة بوضع الالجئين  1951اتفاقية   : ثالثفصل الال

  113   مالحظات تمهيدية  :أوالً
  116   ـ دال 1املادة   :ثانياً

  120  الفقرة األوىل : ـ دال 1املادة ) أ  
  126  الفقرة الثانية : ـ دال 1املادة ) ب  
  140  ـ دال  1بعض املالحظات اخلتامية بشأن املادة ) ج  

  142   1جوانب ُأخرى من املادة   :ثالثاً
  142  ـ ألف  1املادة ) أ  
  144  ـ جيم  1املادة ) ب  
  147  ـ هاء  1املادة ) ج  

  
169   وضع الالجئين الفلسطينيين يف العامل العربي : رابعالفصل ال

  169   مالحظات تمهيدية  :أوالً
  173   جامعة الدول العربية والالجئون الفلسطينيون :ثانياً
  182  الوضع القانوين لالجئين الفلسطينيين يف خمتلف الدول العربية : تذييل  :ثالثاً 

  183  مصر ) أ  
  186   العراق) ب 
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  187   األردن) ج 
  189  الكويت ودول اخلليج اُألخرى ) د  
  193  لبنان ) هـ  
  196  ليبيا ) و  
  198  سورية ) ز  
  200   ول املغرب العربيد) ح  
  200  الحظات اخلتامية بعض امل) ط  

  
219  جماالت أُخرى من القانون الدويل   : القسم الثاين

  
221   اجلنسية القانون اخلاص بعديمي : سالفصل اخلام

  221  مالحظات تمهيدية   :أوالً
ثانياً 

:  
  224  هل الالجئون الفلسطينيون أشخاص عديمو اجلنسية؟ 

  224  وجود جنسية فلسطينية ) أ  
  226  اكتساب جنسية دول ُأخرى ) ب 

  228  االتفاقية اخلاصة بوضع األشخاص عديمي اجلنسية   :اًثالث
  232  االتفاقية اخلاصة باحلد من حالة انعدام اجلنسية   :اًرابع

  235  مالحظات ختامية  :خامساً
  

250  القانون اإلنساين   : الفصل السادس

  250  ية مالحظات تمهيد  :أوالً
  251  قواعد القانون اإلنساين املتعلقة بحماية املدنيين وعالقتها بالالجئين الفلسطينيين   :ثانياً

  253  ين؟ هل يحمي القانون اإلنساين الالجئ) أ  
  254  القواعد التي تنطبق على االحتالل العسكري ) ب 
  257  االحتالالت املديدة كفئة منفصلة ) ج 
  260  حماية املدنيين، وضمنهم الالجئون، من آثار األعمال العدائية ) د 

  263  وضع الالجئين الفلسطينيين يف األراضي التي حتتلها إسرائيل   :ثالثاً
  264  مدى انطباق القانون اإلنساين على األراضي احملتلة ) أ  
  265  املمارسات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة ) ب  

  268  ية إعالن املبادىء بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أهم  :رابعاً
  270  املستوطنات ) أ  
  272  القدس ) ب  
  273  أوامر إسرائيل العسكرية ) ج  

  274  بعض االستنتاجات   :خامساً
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291  قانون حقوق اإلنسان   : الفصل السابع

  291   مالحظات تمهيدية  :أوالً
  292  حق العودة والتعويض   :ثانياً

  293  الصيغة الدولية للحق واملضمون القانوين املعاصر) أ  
  301  أو الشعب الفلسطيني / حق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين و) ب  

  308  حق تقرير املصير   :ثالثاً
  309  لدولية للحق واملضمون القانوين املعاصر الصيغة ا) أ  
  313  حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني ) ب  

  318  جمع شمل العائلة ومبدأ وحدة العائلة   :رابعاً
  320  .معايير دولية ذات صلة ) أ  
  325  بالالجئين  مناقشة جمع شمل العائلة يف جمموعة العمل املتعددة األطراف اخلاصة) ب  

  327  مالحظات ختامية   :خامساً
  

349  احلماية الدولية والبحث عن حل دائم   : القسم الثالث

  
351   احلماية الدولية : الفصل الثامن

  351   مالحظات تمهيدية  :أوالً
  354  دور األونروا وغيرها من هيئات األمم املتحدة : حماية الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األوسط :ثانياً

  358  استحداث برنامج مسؤويل شؤون الالجئين : ماية جديدة استجابة لالنتفاضةحمبادرات ) أ  
  364  يل شؤون الالجئين انتقاد إسرائيل لبرنامج مسؤو) ب  
  369  مزيد من النقاش بشأن احلماية الدولية ) ج  
  373  مالحظات ختامية ـ تقييم دور األونروا يف احلماية ) د  

  دور املفوضية السامية : حماية الالجئين الفلسطينيين املقيمين خارج منطقة عمليات األونروا  :اًثالث
  لألمم املتحدة لشؤون الالجئين 

  
376  

  381  اللجنة الدولية للصليب األحمر وحماية الالجئين الفلسطينيين   :رابعاً
  383  حماوالت أُخرى لتوفير حماية دولية   :خامساً
  387  جات بعض االستنتا  :سادساً
  
  403  البحث عن حل دائم   :تاسعالفصل ال

  403   ملقدمةا  :أوالً
  404  احللول الدائمة ملشكالت الالجئين   :ثانياً

  404   العودة الطوعية إىل الوطن) أ  
  408   الدمج احمللي) ب  
  409  إعادة التوطين يف بالد ثالثة ) ج  
  409  مبادىء القانون الدويل ذات الصلة باملوضوع ) د  
  410  هل من حل دائم ملشكلة الالجئين الفلسطينيين ) هـ  

  411   1967السيناريوهات املمكنة للوضع الدائم لألراضي الفلسطينية احملتلة سنة   :اًثالث
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  412  حكم ذاتي من دون سيادة كاملة ) أ  
  414  إنشاء دولة فلسطينية ) ب  
  415  احتاد فدرايل أو كونفدرايل أردين ـ فلسطيني  )ج  

  415  مفاوضات الوضع الدائم بشأن قضية الالجئين   :رابعاً
  417  القضايا الثنائية ) أ  
  425  القضايا املتعددة األطراف ) ب  

  
  437   خالصة ونتائج :الفصل العاشر

  
  453    املالحق
  455  خمتارات من قرارات األمم املتحدة املتعلقة بالالجئين الفلسطينيين   :1امللحق 
  464  ا املتعلقة بالتسجيل واألهلية وإرشادات األونر  :2امللحق 
  467  وثائق جامعة الدول العربية املتعلقة بالالجئين الفلسطينيين   :3امللحق 
  

  475    قائمة املراجع
  

  509    فهرست
  
  
  
  
  

  قائمة القضايا
  

إن القرارات القضائية واإلدارية املذكورة واملستقاة من مراجع ثانوية، مثل املقاالت   
  .وشروحات األشخاص على القضايا، مل تضف إىل هذه القائمة

  
  العدل الدائمة حمكمة

  .222رأي استشاري بشأن مراسيم اجلنسية يف تونس واملغرب، ص 
  

  حمكمة العدل الدولية
  )26احلاشية ( 238قضية الوضع الدويل جلنوب غرب إفريقيا، ص 

  .297، 222، ص (Nottebohm)قضية نوتبوم 
  )53احلاشية ( 432قضية الصحراء الغربية، ص 

  
  حماكم دولية أُخرى

  )21احلاشية ( 278ة الدولية حملاكمة جمرمي احلرب اخلطرين، ص احملكم قرار
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  )21احلاشية ( 278قرار احملكمة الدولية العسكرية للشرق األقصى، ص 
  

  كندا
  )125احلاشية ( 166، ص )وزير املواطنية والهجرة(ضد كندا  (Desai)ديساي 

  )63احلاشية ( 155، ص 1990مايو / أيار 16جملس الهجرة والالجئين، 
  )63احلاشية ( 155، ص 1990يوليو / تموز 5جملس الهجرة والالجئين، 
  )63احلاشية ( 155، ص 1990أكتوبر / تشرين األول 1جملس الهجرة والالجئين، 
  )143احلاشية ( 168، ص 1991فبراير / شباط 25جملس الهجرة والالجئين، 

  
  أملانيا

    231، ص 1985ر أكتوب/ تشرين األول 15احملكمة اإلدارية االحتادية، 
ـ  132، 129، 123ـ  122، 119ـ  118، ص 1991يونيو / حزيران 4احملكمة اإلدارية االحتادية، 

  )117، احلاشية 113احلاشية ( 165، )111احلاشية ( 164، 135
  138ـ  135، ص 1992يناير / كانون الثاين 21احملكمة اإلدارية االحتادية، 
، )42احلاشية ( 240، 235ـ  233، 231، ص 1993فبراير / باطش 23احملكمة اإلدارية االحتادية، 

  )92احلاشية ( 246
  )32احلاشية ( 239، ص 1951نوفمبر / تشرين الثاين 15احملكمة االستئنافية، 

  )109احلاشية ( 248، ص 1991أبريل / نيسان 18، )برلين(حمكمة االستئناف احلكومية 
  )93احلاشية ( 246فلسطيني من لبنان، ص 

  )109احلاشية ( 248، ص 1990سبتمبر / أيلول 4، )بادن ـ فرتمبرغ(كمة احلكومية احمل
  )93احلاشية ( 247ـ ص  1991مارس / آذار 20، )بادن ـ فرتمبرغ(احملكمة احلكومية 
    )86احلاشية ( 159، ص 1989نوفمبر / تشرين الثاين 3، )برلين(احملكمة احلكومية 
    )93احلاشية ( 247، ص 1991يناير / نون الثاينكا 22، )برلين(احملكمة احلكومية 

  
  إسرائيل

  )56احلاشية ( 242، ص .ب. صد م. ب. أ
  )56احلاشية ( 241، ص (Estate of Shifris)أمالك شيفرس 

  )57احلاشية ( 242حسين ضد حاكم سجن عكا، ص 
      )57احلاشية ( 242ضد وزير الداخلية، ص  (Nakara)نكارا 

  )56احلاشية ( 241، ص (Oseri)أوزري ضد أوزري 
  

  هولندا
  )118احلاشية ( 166، ص 1980أكتوبر / تشرين األول 16جملس الدولة، القسم القضائي، 
  )118احلاشية ( 166، 133، 128، ص 1987أغسطس / آب 6جملس الدولة، القسم القضائي، 
  )57احلاشية ( 155، ص 1987ديسمبر / كانون األول 22جملس الدولة، القسم القضائي، 

 166، )97احلاشية ( 161، ص 1987ديسمبر / كانون األول 30جملس الدولة، القسم القضائي، 
  )118احلاشية (
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  قرارات متنوعة

  )65احلاشية ( 156، ص 1986يناير / كانون الثاين 29، )النمسا(احلكومية  حمكمة االستئناف
  )123احلاشية ( 214، 188، ص )األردن(الكور ضد وزير الداخلية 

  )68احلاشية ( 157، ص )اململكة املتحدة(صواف ضد وزير الدولة للشؤون الداخلية ال
، 1990ديسمبر / كانون األول 7، )الواليات املتحدة األميركية(جملس استئناف دعاوى الهجرة 

  146ص 
  )68احلاشية ( 156، ص )أستراليا(داموين وآخر ضد وزير الهجرة 

  )65احلاشية ( 156، ص 1989أكتوبر / تشرين األول 16 ،)النمسا(وزارة الداخلية االحتادية 
  )30احلاشية ( 239، ص )اململكة املتحدة( (Ketter)ضد كيتر . ر

  )74احلاشية ( 158، ص 1988سبتمبر / أيلول 21، )الدانمارك(جملس استئناف طلبات الالجئين 
احلاشية ( 155، 128، ص )نيوزيلندا( (SA)بخصوص س أ  1/92استئناف وضع الجىء رقم 

  )111احلاشية ( 164، )62
  )6احلاشية ( 148، ص )الواليات املتحدة األميركية(ضحايا الغاز املسيل للدموع 

  
  
  
  

  قائمة املعاهدات واالتفاقات الدولية األخرى
  

تشتمل هذه القائمة، إضافة إىل املعاهدات الوثيقة الصلة وغيرها من االتفاقيات الدولية   
رى، على بعض أهم قرارات جامعة الدول العربية واألمم املتحدة املتعلقة بالالجئين األُخ

ولالطالع على النص الكامل أو املقاطع الوثيقة الصلة من االتفاقيات املشار إليها . الفلسطينيين
  .بنجمة، يمكن العودة إىل املالحق

  
  251اتفاقية جنيف لتحسين حالة جرحى اجليوش يف امليدان، ص  1864
  251إعالن بطرسبرغ، ص  1868
، 254، 251، ص )االتفاقية الثانية، واألنظمة امللحقة(اتفاقية الهاي بشأن القوانين واألعراف للحرب البرية  1899

256 ،257 ،259 ،260  
ـ  254، 251، ص )االتفاقية الرابعة، واألنظمة امللحقة(اتفاقية الهاي بشأن القوانين واألعراف للحرب البرية  1907

  323، )150احلاشية ( 289، 272، 264، 260، 259، 257
  )136احلاشية ( 341، )122احلاشية ( 339، )25احلاشية ( 238، )28احلاشية ( 205ميثاق عصبة األمم، ص  1919
  314، 313، )30احلاشية ( 239، )25احلاشية ( 238، 15اتفاقية االنتداب على فلسطين، ص  1922
  )30احلاشية ( 239، )28احلاشية ( 204وزان، ص معاهدة ل 1923
بروتوكول جنيف ملنع استخدام الغازات اخلانقة والسامة وغيرها يف احلرب ومنع استخدام الوسائل  1925

  252البكتريولوجية يف العمليات احلربية، ص 
واملتخذة ملصلحة الالجئين الروس بالتوسع يف بعض التدابير احملددة بفئات أُخرى من الالجئين  الترتيب املتعلق 1928
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  )14احلاشية ( 101واألرمن، ص 
  252اتفاقيات جنيف اخلاصة بتحسين حالة جرحى ومرضى اجليوش يف امليدان وأسرى احلرب، ص  1929
 244، )19احلاشية ( 237، 222تعارض قوانين اجلنسية، ص ة اخلاصة ببعض املسائل املتعلقة باالتفاقي 1930

  )103احلاشية ( 248 ،)75احلاشية (
  )19احلاشية ( 237البروتوكول اخلاص بحالة معينة من انعدام اجلنسية، ص  1930
  )46احلاشية ( 240و بشأن حقوق وواجبات الدول، ص ياتفاقية مونتيفيدا 1933
  )31، 30، 29، 28: احلواشي( 205، 174، 173ميثاق جامعة الدول العربية، ص  1945
، )50احلاشية ( 154ـ  153، )105احلاشية ( 56، 18، ص )وقانون حمكمة العدل الدولية(ملتحدة ميثاق األمم ا 1945

  )77احلاشية ( 395، 367، 366، )11احلاشية ( 330، 314ـ  309، 305
  76، 75؛ دستور منظمة الالجئين الدولية، ص )1الدورة ( 62قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1946
احلاشية ( 101، 98، 18، 17خطة تقسيم فلسطين، ص ): 2الدورة ( 181جلمعية العامة لألمم املتحدة رقم قرار ا 1947

  316ـ  314، 306، )16
إنشاء وكالة األمم املتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين، ): 3الدورة ( 212قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1948

  )77احلاشية ( 107، 76، 75، )81احلاشية ( 54، 28ص 
، 176، 114اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ص ): 3الدورة (ألف  217قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1948

  322، 312 ،307 ،305، 300، 298، 296، 295، )8احلاشية ( 277، 258، 223، 222
جلنة توفيق تابعة لألمم املتحدة وتقرير وضع  ءإنشا): 3الدورة ( 194قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  * 1948

، )2احلاشية ( 48، 33ـ  28القدس حتت نظام دويل دائم وتقرير وجوب السماح لالجئين بالعوجة إىل ديارهم، ص 
، 354، )53احلاشية ( 334، )5، احلاشية 2احلاشية ( 329، 307، 306، 304ـ  302، 299، 139، 97، 89، 84، 71

403 ،410 ،422  
 319، )83احلاشية ( 283، 250، 183، )80احلاشية ( 54اتفاقية الهدنة املصرية ـ اإلسرائيلية، ص  1949
  319، 250، )80احلاشية ( 54اتفاقية الهدنة اللبنانية ـ اإلسرائيلية، ص  1949
  319، 264، 250، )80احلاشية ( 54اتفاقية الهدنة األردنية ـ اإلسرائيلية، ص  1949
  319، 250، 93، )80احلاشية ( 54اتفاقية الهدنة السورية ـ اإلسرائيلية، ص  1949
  294، 253ـ  251اتفاقية جنيف لتحسين حال اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة يف امليدان، ص  1949
، 253ـ  251ر، ص ااتفاقية جنيف لتحسين حال اجلرحى واملرضى والغرقى من أفراد القوات املسلحة يف البح 1949

294  
  294، 253ـ  251اتفاقية جنيف اخلاصة بمعاملة أسرى احلرب، ص  1949
ـ  264، 260ـ  256، 254ـ  251، )8احلاشية ( 100اتفاقية جنيف حلماية األشخاص املدنيين وقت احلرب، ص  1949

، 444، 383 ،382، 372ـ  370، 368، 364، 359، 358، 356، 355، )20احلاشية ( 331، 323، 294، 276
445 ،447  

تأسيس وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ): 4الدورة ( 302قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  * 1949
  )67احلاشية ( 394، 378، 366، 85ـ  84، 76، 75، 34ـ  32الفلسطينيين يف الشرق األدنى، ص 

 36، ص )بادل الرسائلمع ت(اتفاقية األونروا ـ مصر  1950
احلاشية ( 334، )25احلاشية ( 332، 323االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ص  1950

55(  
مطالباً جلنة التوفيق التابعة لألمم املتحدة واخلاصة ): 5الدورة ( 394قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1950
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  32لالجئين، ص  بفلسطين إقامة مكتب
النظام األساسي اخلاص باملفوضية السامية لألمم ): 5الدورة ( 428قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1950

ـ  376، 358، 353، )54احلاشية ( 154، 84ـ  79، 75ـ  73، )107احلاشية ( 56املتحدة لشؤون الالجئين، ص 
379 ،404 ،440 ،447  

ـ  113، )12احلاشية ( 101، 83، 81، 80، 75ـ  71، 47، 46، 44، 13ة بوضع الالجئين، ص االتفاقية اخلاص 1951
، 389، 381، 379، 353، 320، )89احلاشية ( 246ـ  245، 233ـ  228، 223، 200، 178ـ  176، 171، 169
  448ـ  446، 442ـ  440

، 145ـ  138 ،136، 135 ،129، 125، 121، 119، 118، )12احلاشية ( 101، 82، 75، 72ص : ـ ألف 1املادة 
  ؛442، 441، 381، )89احلاشية ( 246، )99احلاشية ( 162

  ؛119، 79، 72ص : ـ باء 1املادة 
  ؛146ـ  144، 139، 126، 125، 119ص : ـ جيم 1املادة 
  ؛448، 442ـ  440، 389، 381، 231، 147، 143ـ  116، 84ـ  79، 73، )157احلاشية ( 62ص : ـ دال 1املادة 
  147، 125، 119ـ  117ص : ـ هاء 1املادة 

  36اتفاقية األونروا ـ األردن، ص  1951
  )72احلاشية ( 210اتفاقية جامعة الدول العربية لتسليم اجملرمين، ص  1952
  174صرف وثائق موحدة لالجئين الفلسطينيين، ص : 714قرار جملس جامعة الدول العربية رقم  * 1954
 236، 234ـ  228، 225، 223، 84، 83، 73، 44اصة بوضع األشخاص عديمي اجلنسية، ص االتفاقية اخل 1954

 448، 444، 442، 440، 389، 381، )1احلاشية (
  36تبادل املذكرات بين األونروا ولبنان، ص  1954
  )57احلاشية ( 208االتفاقية األوروبية بشأن إلغاء التأشيرات لالجئين، ص  1959
إعالن منح البالد والشعوب املستعمرة االستقالل، ص ): 15الدورة ( 1514ة العامة لألمم املتحدة رقم قرار اجلمعي 1960

311 ،315  
  448، 444، 389، 381، 235ـ  229، 225، 223االتفاقية اخلاصة باحلد من حالة انعدام اجلنسية، ص  1961
  315، 311السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية، ص ): 17الدورة ( 1803قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1962
  )25احلاشية ( 332، 295لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ص  4البروتوكول  1963
، 185، 182ـ  180، 179ـ  175، 170بروتوكول الدار البيضاء بشأن معاملة الفلسطينيين يف الدول العربية، ص  * 1965

  442، )18احلاشية ( 203، 201
 295االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ص  1965
  315، 311قرار بشأن عدم السماح بالتدخل، ص : )20الدورة ( 2131قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1966
، 313، 307، 298ـ  295، 257، )136احلاشية ( 111ص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،  1966

  )90احلاشية ( 434، 323
  323، 313، )136احلاشية ( 111العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ص  1966
  )39احلاشية ( 153، 140، 125، 115، 72اخلاص بوضع الالجئين، ص  البروتوكول 1967
  36ذكرات بين األونروا وسورية، ص تبادل امل 1967
اتفاقية كومي ـ = رسائل متبادلة بين األونروا وإسرائيل تشكل اتفاقية موقتة فيما يتعلق بمساعدة الجئي فلسطين  1967

  368ـ  365، 360، 37ميشلمور، ص 
تأييد جهود األونروا لتوفير ): 5الدورة االستثنائية الطارئة ـ ( 2252قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1967
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  378، 266، 98املساعدة اإلنسانية لألشخاص املشردين اآلخرين املوجودين يف املنطقة، ص 
، 270، 37نص إقرار مبادىء سالم عادل ودائم يف الشرق األوسط، ص ): 1967( 242قـرار جملس األمن رقـم  * 1967

  413ـ  411، )158احلاشية ( 343، 318، 307ـ  305
 )190احلاشية ( 345، ص 1612/68القرار التوجيهي للمجموعة االقتصادية األوروبية  1968
  334، 117، 74اتفاقية فيينا اخلاصة بقانون املعاهدات، ص  1969
  )37احلاشية ( 430اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية الراعي لنواح حمددة لقضايا الالجئين يف إفريقيا، ص  1969
  194، 180ـ  179القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية ولبنان، ص  اتفاقية 1969
  296، 295االتفاقية األميركية حلقوق اإلنسان، ص  1969
إعالن مبادىء القانون الدويل فيما يتعلق بالعالقات ): 25الدورة ( 2625قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1970

  315، 312ـ  311يتوافق مع ميثاق األمم املتحدة، ص الودية والتعاون بين الدول بما 
  )66احلاشية ( 209، 194اتفاقية ملكارت بين منظمة التحرير الفلسطينية ولبنان، ص  1973
  )74احلاشية ( 282اتفاقية فض االشتباك بين سورية وإسرائيل، ص  1974
طالباً من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون  ):29الدورة ( 3274قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1974

اخلاص باحلد من حالة انعدام اجلنسية إليها طبقًا  1961الالجئين أن تقوم موقتاً باملهمات التي دعت اتفاقية 
  229منها، ص  11للمادة 

  )192احلاشية ( 345القرار النهائي ملؤتمر هلسنكي بشأن األمن والتعاون يف أوروبا، ص  1975
، واخلاص بحماية ضحايا املنازعات الدولية 1949البروتوكول األول املضاف إىل اتفاقيات جنيف لعام  1977

  382، 324ـ  323، 261، 260، 255ـ  252املسلحة، ص 
، واخلاص بحماية ضحايا املنازعات املسلحة غير 1949البروتوكول الثاين املضاف إىل اتفاقيات جنيف لعام  1977

  260، 253، 252ص  الدولية،
  )190احلاشية ( 345االتفاقية األوروبية بشأن الوضع القانوين للعمال املهاجرين ، ص 1977
  317، 307، 98، 37اتفاقيات كامب ديفيد، ص = أطر كامب ديفيد للسالم بين مصر وإسرائيل  1978
  263، 250، 184، 37معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل، ص  1979
  94فاقية اخلاصة بإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء، ص االت 1979
  )55احلاشية ( 208االتفاقية األوروبية بشأن نقل املسؤولية عن الالجئين، ص  1980
  295امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، ص  1981
قرار خاص بمعاملة الفلسطينيين يف : 8قرار جملس وزراء الداخلية العرب التابع جلامعة الدول العربية رقم  * 1982

  )65احلاشية ( 209، 181ـ  180، 178األقطار العربية، ص 
إعالن حقوق اإلنسان لألفراد غير املواطنين يف البلد الذي : 40/144قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1985

 268يعيشون فيه، ص 
  406، ص 2اتفاقيات إسكيبوالس  1987
  443، 324، 222، )20احلاشية ( 150حقوق الطفل، ص  اتفاقية 1989
  184اخلطة املتفق عليها بين مصر وإسرائيل لنقل سكان منطقة كندا إىل منطقة قطاع غزة، ص  1989
املتعلقة بالرفع املتدرج  للقيود على احلدود  1985يونيو / حزيران 14ميثاق تطبيق اتفاقية شنغن املؤرخة  1990

  )12احلاشية ( 149املشتركة، ص 
ميثاق دبلن لتحديد الدولة املسؤولة عن مناقشة طلبات حق اللجوء املقدمة يف إحدى الدول األعضاء يف اجلماعة  1990

  )12احلاشية ( 149األوروبية، ص 
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  38رسالة الدعوة األميركية ـ السوفياتية إىل مؤتمر السالم يف مدريد، ص  1991
وكمبوديا واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين املتعلقة بعودة مذكرة التفاهم بين تايالند  1991

  )23احلاشية ( 429الالجئين والنازحين الكمبوديين إىل الوطن من تايالند، ص 
  406اتفاقية السالم يف املوزامبيق، ص  1992
  )105احلاشية ( 164معاهدة االحتاد األوروبي، ص = معاهدة ماستريخت  1992
  94ـ  91، )78احلاشية ( 107األونروا ـ إرشادات التسجيل املوحدة، ص  * 1993
 )81احلاشية ( 337، 317، 39الرسائل املتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والنرويج، ص  1993
 ،اتفاق أوسلو= نتقايل إعالن املبادىء بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن ترتيبات احلكم الذاتي اال 1993

 392، 384، 383، 375، 361، )81احلاشية ( 337، 318، 317، 307، 276ـ  268، 258، 225، 42ـ  39، 36ص 
  444، 425، 416، 415، 412، 411، )41احلاشية (

ت بشأن غزة اتفاق منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن الترتيبات األمنية يف اخلليل، واستئناف املفاوضا 1994
  385، 384ومنطقة أريحا، ص 

  385مذكرة تفاهم بشأن حضور دويل موقت يف اخلليل، ص  1994
، 39اتفاقية القاهرة، ص = اتفاقية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا  1994

  411، 387ـ  386، )112احلاشية ( 286، 276،  274، 271، 226
  37تبادل رسائل بين األونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية الذي يشكل اتفاقية، ص  1994
  )105احلاشية ( 338، 250، )121احلاشية ( 215ـ  214، 42ـ  41معاهدة السالم بين األردن وإسرائيل، ص  1994
، 271، 40، 39، ص 2اق أوسلو اتف= االتفاق االنتقايل اإلسرائيلي ـ الفلسطيني بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة  1995

  387، 375، )151احلاشية ( 289، )112احلاشية ( 286
  406اتفاقيات دايتون، ص = اتفاقية السالم اخلاصة بالبوسنة  1995
 401االتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن احلضور الدويل املوقت يف مدينة اخلليل، ص  1996

  )158احلاشية (
احلاشية ( 57االتفاقية بين األونروا والسلطة الفلسطينية بشأن مقر األونروا يف الضفة الغربية وقطاع غزة، ص  1996

122(  
  40البروتوكول بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل إلعادة االنتشار يف اخلليل، ص  1997
  387ور الدويل املوقت يف مدينة اخلليل، ص االتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن احلض 1997
  )158احلاشية ( 401مذكرة تفاهم بشأن احلضور الدويل املوقت يف اخلليل، ص  1997

  
 


