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  مفاوضات طابا
  2001يناير / الثاينكانون 

  
  االقتراح الفلسطيني حلل مشكلة الالجئين 

 ) non-paper/ ال ورقة(الفلسطينيين 

  .2001يناير  /كانون الثاين 22، طابا
   

  
  الالجئين: املادة العشرون

  
    أهمية حل املشكلة

  .إىل سالم عادل وشامل ودائميقر الطرفان بأن احلل العادل ملشكلة الالجئين ضروري للتوصل ) 1(
  

  املسؤولية اخللقية
عن تشريد السكان املدنيين الفلسطينيين يف أثناء حرب  بمسؤوليتها اخللقية والقانونية تقر إسرائيل) 2(  

وطردهم بالقوة، وعن منع الالجئين من العودة إىل ديارهم وفقاً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1948
194.  

  .تتحمل إسرائيل املسؤولية عن حل مشكلة الالجئين )3(  
    

  أساس تسوية مشكلة الالجئين
يجب أن يقود إىل تطبيق قرار  242الالجئين وفقاً لقرار جملس األمن رقم  إن احلل العادل ملشكلة) 4(  

  .194اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
  

  حق العودة
، يحق لكل الالجئين الراغبين يف )3الدورة ( 194رقم  مم املتحدةانسجاماً مع قرار اجلمعية العامة لأل) 5(  

وسوف يمارس كل الجىء حق العودة . العودة إىل ديارهم يف إسرائيل والعيش بسالم مع جيرانهم أن يفعلوا ذلك
  .التي حتددها االتفاقية (modalities)وفقاً للشكليات 

نوفمبر / تشرين الثاين  29من العودة إىل بيته بعد الالجىء الفلسطيني هو أي فلسطيني مُنع ) أ() 6(  
1947.  

                                                 

 النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع Le monde diplomatique يف اإلنترنت:  
  http://www.monde‐diplomatique.fr/cahier/proche‐orient/refugeespal‐en 
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يف هذه االتفاقية نسل الالجىء " الالجىء"يشمل  ،"الجىء"من دون تقييد عمومية مصطلح ) ب(       
    .وزوجته

عتبر كل األشخاص املسجلين لدى األونروا الجئين ، يُ"الجىء"ن تقييد عمومية مصطلح من دو )ج(       
  .هذه  املادة انسجاماً مع

  
  جلنة إعادة التوطين

انسجاماً مع هذه ] العملية[تؤلَّف جلنة إلعادة التوطين من أجل ضمان تنفيذ حق العودة وإدارة ) 7(  
  .املادة

  :تقوم اللجنة، بين أمور أُخرى، بما يلي) 8(  
  .التحقق من وضعية الالجىء كما حتددها هذه املادة) أ(           
  .يد األولويات لبعض فئات الالجئين وبعض املناطقحتد) ب(           
  .حتديد إجراءات إعادة التوطين) ج(           
  .معاجلة الطلبات) د(           
  .إعادة توطين الالجئين) هـ(           
  .تقديم املساعدة إىل الالجئين العائدين) و(           
  .ضمان حماية الالجئين العائدين) ز(           
تتألف اللجنة من ممثلين عن األمم املتحدة، والواليات املتحدة، وطريف االتفاقية، واألونروا، والدول  )9(  

وتستشير اللجنة حكومات الدول العربية املضيفة وفق ما تراه . العربية املضيفة، واالحتاد األوروبي، وكندا
  .ضرورياً

  .ملناسبة لتسهيل تنفيذ قرارات اللجنةينفذ الطرفان قرارات اللجنة ويتخذان اإلجراءات ا) 10(  
  .حتدد اللجنة هيكليتها وإجراءات عملها) 11(  
  .، ويمكن أن يكون لها مكاتب يف مواقع أُخرى، وفق ما تراه موافقاxxًتتخذ اللجنة مقراً لها يف ) 12(  
  .ازهاتضع اللجنة آلية حلل اخلالفات الناجمة عن تفسير هذه املادة، أو تطبيقها، أو إجن) 13(  
وعلى اللجنة وضع . لالجئين احلق يف استئناف القرارات التي تتخذها اللجنة بمقتضى هذه املادة) 14(  

  .آلية لطلبات االستئناف
  

  العودة (modalities)شكليات 
 كل الالجئين الذين يقيمون حالياً بلبنان ويختارون ممارسة حق العودة، انسجاماً مع هذه املادة، )15(  

  .كَّنوا من العودة إىل إسرائيل خالل عامين من توقيع هذه االتفاقيةيجب أن يم
من دون اإلخالل بحق كل الجىء يف العودة إىل إسرائيل، وباإلضافة إىل الالجئين العائدين )  16(  

  .الجىء إىل إسرائيل سنوياً xxأعاله، يُسمح بعودة  15بمقتضى الفقرة 
إشعار اللجنة بذلك، وفقاً لإلجراءات التي تضعها اللجنة، خالل  على الالجئين الراغبين يف العودة) 17(  

ويجب أالّ تكون ممارسة حق العودة الالحقة لهذا اإلشعار . خمسة أعوام من تاريخ بدء استالم اللجنة هذه اإلشعارات
  .مقيدة بوقت
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  .من هذه املادة 16 حتدد اللجنة وفقاً ملعايير شفافة من يعود يف سنة معينة، انسجاماً مع الفقرة) 18(  
  .تستند إعادة التوطين إىل قرار الفرد الطوعي، ويجب تنفيذها بطريقة حتفظ وحدة العائلة) 19(  
يُزوَّد الالجئون باملعلومات الالزمة لهم كي يتخذوا قراراً مبنياً على املعرفة فيما يتعلق بكل أوجه ) 20(  

  .إعادة التوطين
ن البقاء يف أوضاع خطرة أو غير آمنة أو االنتقال إليها، أو إىل مناطق على الالجئييجب أالّ يُفرض ) 21(  

  .تفتقر إىل البنية التحتية األساسية الالزمة الستئناف حياة سوية
يُسمح لالجئين بالعودة بسالم من دون التعرض للمضايقة أو التهديد أو االضطهاد أو التمييز، وال  )22(  

  .ملعتقد الديني أو الرأي السياسيسيما على أساس األصل القومي أو ا
  .على الطرفين إدخال التعديالت الالزمة على قوانينهما الداخلية لتسهيل تنفيذ حق العودة) 23(  
يدعو الطرفان الدول التي تستضيف الجئين حالياً إىل تسهيل عودتهم الباكرة بما يتطابق مع ) 24(  

  .حقوق اإلنسان والقانون الدويل
  

  لالجئين العائدين الوضع القانوين
ويجب تقديم احلماية لهم ضد التمييز، وال سيما . يتمتع الالجئون بحقوق مدنية واجتماعية كاملة) 25(  

  .يف العمل والتعليم وحق التملك
  .يتخذ الالجئون العائدون املواطنية اإلسرائيلية؛ وهذا ينهي وضعهم كالجئين) 26(  

  
  إعادة األمالك العقارية لالجئين

األمالك العقارية التي كان الالجىء العائد يملكها عند تشريده يجب أن ترد إليه، أو إىل ورثته  )27(  
  .الشرعيين
ويف حال كانت إعادة امللكية إىل مالكها الالجىء متعذرة، أو غير قابلة للتنفيذ، أو غير منصفة، ) 28(  

ذه األمالك قد آلت إىل شخص ثالث تصرف بحسن وفقاً للمعايير التي حتددها جلنة إعادة التوطين، أو إذا كانت ه
أو القيمة لألرض وألية ملكية أُخرى /نية، يمنح الالجئون أو ورثتهم ملكية أُخرى داخل إسرائيل مساوية باحلجم و

  .فقدها
  

  األونروا
مات يجب اإلبقاء على األونروا إىل أن تطبق هذه املادة تطبيقاً تاماً، وال يعود ثمة حاجة إىل خد)  29(  

  .ويجب أن يتغير نطاق خدمات األونروا بالشكل املالئم يف أثناء تقدم تنفيذ هذه املادة. األونروا
    
  التعويض
تعوض دولة إسرائيل الالجئين عن األمالك التي حرموا منها نتيجة تشريدهم، بما يف ذلك، ومن ) 30(  

ويجب أن يغطي ". القيم على أمالك الغائبين"ة دون أن يقتصر األمر عليها، األمالك املدمرة واملوضوعة حتت حراس
  .التعويض فقد امللكية وفقد االنتفاع والربح من تاريخ التشريد إىل اليوم احلايل بالقيمة السائدة اليوم

  .تعوض دولة إسرائيل أيضاً الالجئين عن املعاناة واخلسائر التي حلقت بهم نتيجة تشريدهم) 31(  



  190، ص )2001 فيرخ( 48، العدد 12المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية 2001 رياني/يناثلا نوناآ ،اباط تاضوافم

 

4 
 

إلعانتهم على االستقرار ثانية يف  ن عليه احلال، مساعدة إعادة توطينما تكويتلقى الالجئون، وفق ) 32(  
وتأتي أموال مساعدة إعادة التوطين . مسقط رأسهم، أو مساعدة إعادة تأهيل لتأهيلهم يف مكان إقامتهم املستقبلية

  .ومساعدة إعادة التأهيل من الصندوق الدويل املذكور أدناه
وممارسة الالجىء حقه يف العودة إىل إسرائيل ال . العودة والتعويض مستقالن وتراكميان إن حقَّي) 33(  

، وال يُخلّ تلقي الالجىء تعويضاً بحقه يف العودة وفقاً لهذه 30تُخلّ بحقه يف تلقي التعويض بمقتضى الفقرة 
  .املادة

  .على أساس فردي )املادي وغير(التعويض املادي  ، يُمنحجماعياً ما مل تكن امللكية ملكاً) 34(  
األموال  ،30تقدم إسرائيل، بمقتضى مسؤوليتها عن تعويض الالجئين، التي نصّت عليها الفقرة ) 35(  

األموال إىل الصندوق الدويل املذكور أدناه، وتُصرف من قبل الصندوق وجلنة  وحتوَّل هذه. الالزمة لهذا التعويض
  .إعادة التوطين انسجاماً مع هذه املادة

 35ومن دون تقييد مسؤولية إسرائيل بأي شكل من األشكال وفقاً للفقرة وعلى وجه اخلصوص، ) 36(  
لتعويض الالجئين عن اخلسائر الناجمة عن تبديد " القيّم على أمالك الغائبين"أعاله، تُستخدم املوارد املتوفرة لـ 

املتعلقة " القيّم على أمالك الغائبين"ل سجالت ل إىل جلنة التعويضات ككما حتوَّ. املوجودات املوضوعة يف عهدته
  .بأمالك الالجئين

الستكمال األموال اإلسرائيلية  يمكن استخدام أموال إضافية من الصندوق الدويل املشار إليه أدناه) 37(  
  .اخملصصة ألغراض التعويض

  
  التعويض عن األمالك العامة

العامة املوجود ضمن احلدود  الفلسطينية ن عن األمالكتدفع دولة إسرائيل تعويضاً إىل دولة فلسطي) 38(  
  .املعترف بها دولياً لدولة إسرائيل

من هذا املادة األمالك العقارية، فضالً عن األمالك  36تضم األمالك العامة املشار إليها يف الفقرة ) 39(  
  .املالية وغيرها من األمالك املنقولة

  .من قبل جلنة التعويضاتشأنها ويُبت يف  36تدار مطالب التعويض حتت الفقرة ) 40(  
  

  تعويض الدول املضيفة
) لبنان وسورية واألردن ومصر والعراق والسلطة الفلسطينية: أي(تتلقى الدول املضيفة لالجئين ) 41(  

  .تعويضاً عن التكاليف الكبيرة التي حتملتها جرّاء استضافة الالجئين
  

  جلنة التعويضات
ويضات لتقويم اخلسائر الفلسطينية العينية وغير العينية، وإدارة تنفيذ أحكام هذه تؤلَّف جلنة تع) 42(  

والبت يف  28و 27يين املقدمة بموجب الفقرتين املادة املتعلقة بالتعويض، وإدارة مطالب الالجئين الفلسطين
  .شأنها

  .املبالغ املدفوعة يف شأنها، وصرف جراءات تقديم مطالب التعويض والبتتضع اللجنة شكليات وإ) 43(  
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تتألف اللجنة من ممثلين عن كل من الطرفين والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي واألمم املتحدة ) 44(  
  .والبنك الدويل والدول املانحة

الت تقبل اللجنة سجالت جلنة التوفيق التابعة لألمم املتحدة واخلاصة بفلسطين، فضالً عن سج) 45(  
ويمكن . أعاله، كدليل أويل على خسائر الالجئين 36التي توفَّر للجنة بمقتضى الفقرة  "لغائبينالقيّم على أمالك ا"

  .أن تستخدم اللجنة أيضاً سجالت األونروا وأية سجالت أُخرى ذات صلة
  .ترسل اللجنة فريقاً تقنياً متخصصاً لتقويم القيمة احلالية لألمالك التي تستحق التعويض عنها) 46(  
. الطرفين تنفيذ قرارات اللجنة، واتخاذ اإلجراءات املوافقة لتسهيل تنفيذ هذه القرارات على) 47(  

وباإلضافة إىل ذلك، على دولة إسرائيل أن تقر، خالل ستة أشهر من تاريخ االتفاقية، تشريعاً داخلياً يضمن حق 
رائيل ذات الصلة من أجل تسهيل األفراد املطالبين بالتعويض أو ممثليهم املوكلين إىل أرشيفات دولة إس وصول

  .تطوير مطالباتهم
  .تتخذ اللجنة مقرها يف ـ، ويمكن أن يكون لها مكاتب يف مواقع أُخرى، وفق ما تراه مالئماً) 48(  
  .املادة، أو تطبيقها، أو إجنازها ر هذهتضع اللجنة آلية حلل اخلالفات الناجمة عن تفسي) 49(  
وعلى اللجنة وضع  .تتخذها اللجنة بمقتضى االتفاقية لقرارات التيلالجئين احلق يف استئناف ا) 50(  

  .آلية لطلبات االستئناف
  

  الصندوق الدويل
يُنشأ صندوق دويل لدعم وتمويل تنفيذ أحكام هذه االتفاقية املتعلقة بحل مشكلة الالجئين ) 51(  

  .الفلسطينيين
وسياسات استخدام املساعدة الدولية يكون للصندوق جلنة توجيهية مسؤولة عن وضع أولويات ) 52(  

  .تنسجم مع أحكام هذه االتفاقية املتعلقة بالالجئين
من فلسطين والواليات املتحدة والبنك الدويل واالحتاد األوروبي والدول  تتألف اللجنة التوجيهية) 53(  
وتكون اللجنة . عنية عند الضرورةوتُستكمل اللجنة التوجيهية بمشاركة األطراف اإلقليمية املتأثرة أو امل. املانحة، ـ

التوجيهية مسؤولة عن احلصول على املساعدات الدولية املالية وغير املالية وتنسيقها وإدارتها إلتاحة تنفيذ 
  .خمتلف نواحي وأبعاد هذه االتفاقية املتصلة بالالجئين

كون البنك الدويل مقر وي. يتوىل البنك الدويل واألمم املتحدة السكرتاريا املشتركة للصندوق) 54(  
  .السكرتاريا
تطلب اللجنة التوجيهية من البنك الدويل إنشاء أدوات تمويل متعددة األطراف كي تضمن أن كل ) 55(  

ناحية من نواحي االتفاقية املتعلقة بالالجئين تتطلب مساعدة مالية لها ما يقابلها من األدوات املتوفرة 
  .متعددة األطراف للمانحين الراغبين يف استخدام آليات

يتوىل البنك الدويل املسؤولية التامة لضمان إدارة هذه األموال وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة ) 56(  
عبر (ملساهمات املانحين واألموال املصروفة  وتكون السكرتاريا مسؤولة عن مراقبة املستوى اإلجمايل. والشفافية

  .لدعم تنفيذ اتفاقية الالجئين) لى السواءالقنوات متعددة األطراف وثنائية الطرف ع
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العودة؛ التعويض؛ مساعدة إعادة : دعماً لـ ،تشمل املساعدة املمنوحة من الصندوق، بين أمور أُخرى) 57(  
وُتصرف املساعدة . التوطين؛ مساعدة التأهيل؛ التكاليف االنتقالية واملساعدة االجتماعية ـ االقتصادية ذات الصلة

  .خالل جلنة التعويضاتللتعويضات من 
الالجئين؛ الهيئات العامة والوزارات الفلسطينية : يشمل متلقو األموال املقدمة عبر الصندوق) 58(  

املعنية؛ الوزارات والهيئات العامة حلكومات الدول املضيفة؛ الهيئات الدولية أو اخلاصة املنتقاة لتنفيذ مشاريع 
  .نتقايلاملساعدة أو توفير الدعم التقني أو اال

  
  عــام

  .يجري الطرفان التعديالت املالئمة على قوانينهما الداخلية لتسهيل تنفيذ هذه املادة) 59(  
  

  نهاية املطالب
يشكل التطبيق التام لهذه املادة حالً كامالً ملشكلة الالجئين، وينهي كل املطالب الناجمة عن هذه ) 60(  

  .املشكلة
، يجب أالّ يتعرض 194اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  إن حق كل الجىء، بمقتضى قرار) 61(  

إلجحاف إىل أن يمارس الالجىء حقه يف العودة ويتلقى التعويض بموجب هذه املادة، أو إىل أن يتلقى الالجىء 
  .التعويض ويستقر يف مكان آخر، استناداً إىل اختياره الطوعي

  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


