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أكثر األجيال 
الالجئة اليت 
ولدت خارج 

الوطن



الالجئون 
الوحيدون الذين مل 

يتمكنوا من 
مالرجوع لبيوهت



هم الوحيدون الذين 
صدرت حبقهم 
وتكررت عشرات 
القرارات لعودهتم

 االمم تكرر فيها التاكيد يف
دة املتحدة على قرار العو 

حىت(مرة134)، (194)
ومنذ ذلك الوقت 1994

ال تصوت امريكا على

وقيع القرار وحتديدا بعد ت
ظمة اتفاق اوسلو بني من
ية التحرير الفلسطين

والكيان الصهيوين يف
ايلول من العام 13

1993



هم الوحيدون 
الذين يقاوم 

االحتالل رجوعهم



هم الوحيدون الذين مل
دوليةتقدم هلم احلماية ال



مصطلحات 
اللجوء



مصطلحات 
النزوح-اللجوء اللجوء



1997الفريوزأابدي  اللجوء لغة تعريف 

اللجوء هو البحث عن مكان آمن

الشخص الشخص الذي جيرب على ترك بيته وجيتاز
حدود وطنهالذي جيرب على ترك بيته وجيتاز

أشخاص اجتازوا حدودا دولية ألسباب تتعلق ابالضطهاد



مقارنة بين اللجوء والنزوح

ترك مكان اإلقامة يف
نطاق الدولة

اخلروج من حدود
الدولة

كالمها يشرتكاللجوءالنزوح

كالمها خيرج من
سكناه مضطهدا جمربا  

والقانون حيميه



أنواع االضطهاد

عرقاالضطهاد بسبب ال1

2

االضطهاد بسبب الدين 3

“سياسي”رأي االضطهاد بسبب ال 4

االضطهاد بسبب اللون

االضطهاد بسبب االنتماء إىل فئة
. 5



حقوق 
الالجئ يف الدين



حقوق الالجئ في األديان السماوية





ايقه،تضال تضطهد الغريب وال 
صرألنكم كنتم غرابء يف أرض م



أنواع اللجوء من 
حيث عدد 
الالجئين



أنواع اللجوء من حيث عدد الالجئين
1

اللجوء 
الفردي
اللجوء الفردي



أنواع اللجوء من حيث عدد الالجئين

جلوء مجاعي

2

اللجوء 
اجلماعي



أنواع اللجوء
من حيث سببه
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اللجوء 
السياسي

1

اللجوء إىل دولة أخرى غري الوطن 
ي أ“ بسبب االضطهاد السياسي

ام من النظ“للفكر والرؤية السياسية
احلاكم أو من ممارسات قمعية ما
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اللجوء 
الديين

2
وء لدولة أخرى اللجهو 

بسبب االضطهاد القائم 
على أسباب دينية يف البلد 

األم
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اللجوء 
اإلنساين

3
اللجوء إىل دولة أخرى داخل أو 
خارج الوطن بسبب احلروب أو 

، ...العرقيةالنزاعات االثنية أو 
مات وينتهي ابلغالب ابنتهاء األز 

يف الوطن األم
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التطهري 
العرقي

4

 العرقيالطرد، التهجري القسري، التطهري
سالح التهجري اجلماعي حتت ضغط قوة ال

واإلرهاب وبث الشائعات والتخويف
بقصد إخالء املكان

البورما والبوسنا  : مثل



شواهد واعرتافات 
على التطهري العرقي



ة اغتالت العصاابت الصهيوني-1
يف براندوتاملبعوث الدويل الكونت 

ه بسبب مطالبت1948متوز من العام 
شرين يف تهبعودة الالجئني، واغتالت

اللورد الربيطاين 1944الثاين العام 
مورين بسبب تعاطفه مع العرب

شواهد وإثبااتت



قال ثيودور هرتزل يف -2
ن تتم أجيب ”: 1904العام 

عملية طرد الفلسطينيني 
“والتخلص منهم حبذر وسرية

شواهد وإثبااتت



وهو املسؤول عن االستيطان يف 1940قال صامويل رايد يف العام -3
:فلسطني

ن اش الشعبن يعينه ليس هناك من جمال ألأذهاننا أيف ن يكون واضحا  أجيب ”
سطني خالية من ن تكون فلأيكمن يف ن احلل الوحيد إلذا فا يف نفس البلد مع  

ىل إيعا سوى طردهم مجوليس هناك من طريقة لتنفيذ هذا املخطط العرب
“ الدول اجملاورة

شواهد وإثبااتت



بن غوريون يف العام قال ا-4
ءي شيأن نفعل أجيب ”: 1947

ال يرجع أن جل ضمانأمن 
“  الالجئون الفلسطينيون

شواهد وإثبااتت



عاما 30االنتداب الربيطاين الذي استمر -5
ارتكب جرمية قانونية ( 1948–1918)

اب ال ن مرحلة االنتدحبق الفلسطينيني أل
لينيصرض األصحاب األأال بتأهيل إتنتهي 

على تقرير وهنا نعين الفلسطينيني مساعدهتم
.  مصريهم ولكن هذا مل حيدث

شواهد وإثبااتت



ا من مدينيت حيفا وايف-6
الف 130وحدها مت هتجري 

ة الكيان فلسطيين قبل قيام دول
48الصهيوين يف العام 

شواهد وإثبااتت



وق يوسف ويتز، مدير دائرة االستعمار يف الصند
ية لعام القومي اليهودي ورئيس جلنة الرتحيل الرمس

 يومياته  كتب يف. التابعة للحكومة اإلسرائيلية1948
بني أنفسنا : "1940كانون أول 20السياسية بتاريخ 

عبني يف ال يوجد مّتسع للشجيب أن يكون واضحا  أنه 
وية حول ليس هناك جمال للتوّصل إىل تس. هذه األرض
نا سوف لن جيلب ل... شراء األراضي... هذه النقطة

من هنا الطريقة الوحيدة هي ترحيل العرب... الدولة؛ 
".إىل الدول اجملاورة



إعادة
التوطني

توطني 
الالجئ

بعودة
الالجئ

مىت ينتهي اللجوء؟؟مىت
تنتهي صفة الالجئ؟



تعريف 
الالجئ

تعريف األمم 
املتحدة

تعريف 
األنروا

تعريف دائرة
شؤون الالجئني

تعريف 
سلمان أبو .د

سته



تعريف 
الالجئ

تعريف
األمم املتحدة



:علىالجئلفظةتنطبق
ايرين/الثاينكانونقبلوقعتألحداثنتيجةوجد،منكل-

منيربرهمالهخوفوبسبب1951
إىلانتمائهوأجنسيتهأودينهأوعرقهبسببلالضطهادالتعرض-

ملحيالذيالبلدخارجسياسي،رأيأومعينةاجتماعيةفئة
جنسيته،

اخلوف،هذابسببالبلدذلكمحايةيفيرغبالأويستطيع،وال-
والسابقةالاملعتادةإقامتهبلدخارجوهولهجنسيةالمنكلأو-

.إليهالعودةيفاألحداثهلذهنتيجةيرغب،الأويستطيع،

: تنص يف مادهتا األوىل على تعريف عام بلفظة الجئ، 1951األمم املتحدة سنة تعريف اتفاقية 



تعريف 
الالجئ

تعريف 
األنروا



يف إجرائي يف عملها بني الالجئني الفلسطينيني على أرضية تعر األونروااعتمدت 
ر ومقياس وليس سياسي أو حقوقي صاغته لالجئ الفلسطيين، يهدف لتوفري معيا

: لتقدمي مساعداهتا على النحو التايل

يونيو /حزيران1لشخص الذي كان يقيم يف فلسطني خالل الفرتة من ا
والذي فقد بيته ومورد رزقه معا  1948مايو /أاير15حىت 1946

وجلأ إىل إحدى الدول حيث تقدم الوكالة 1948نتيجة حرب عام 
."مساعداهتا



أي تعريدف آخدر، و   إن تعريف األونروا لالجئ الفلسطيين مل يعن يف أي وقت أن هيئة األمم املتحدة قد اعتمددت هدذا التعريدف، وال1.
راراهتدا املتعلقدة ابلالجئدني هذا التجاهل لتعريف الالجدئ الفلسدطيين ابلدرغم مدن اسدتخدام اجلمعيدة العامدة لحمدم املتحددة للفظدة الجدئ يف ق

لالجدئ الفلسدطيين ، لكن اجلمعية العامة قبلت تقارير املفوض العام لحونروا مبا تضمنته من تعريدف302الفلسطينيني، وخصوصا  القرار 
.ضمنيا  

شرتط أن يكدون الالجدئ اقتصر التعريف على الالجئني املستحقني خلدمات الوكالة حيث نص على أن حق االنتفاع من خدمات الوكالة ي2.
)(.قد فقد بيته ومورد رزقه

".الفلسطيين"طرق التعريف ملفهوم ، وابلتايل ال يت"الشخص الذي كان يقيم يف فلسطني"مل ُيشر إىل فلسطينية الالجئ، مكتفيا  بوصفه 3.

قدط، ويف ذلددك غدد  أغفدل التعريددف جنسددية الشدخص ومواطنيتدده، كمددا لدو كددان بددال جنسدية أو مددوطن، واكتفددى ابإلشدارة إىل  ددل إقامتدده ف4.
.لالجئ الفلسطيين

م علدددى مغدددادرة أراضددديهم، ومل 1946حزيدددران 1أمهددل التعريدددف أولئدددك األشدددخاص الددذين دفعدددتهم إجدددراءات االنتدددداب الربيطددداين قبددل  5.
.يشملهم ابخلدمات

رزقدده معددا ، وذلددك ددددف تقدددمي فقدد الكثددري مددن الالجئددني الفلسددطينيني أراضدديهم وممتلكدداهتم ولكددن التعريددف اكتفددى مبددن فقددد بيتدده ومددورد6.
.خدمات األونروا من إسكان وتشغيل، حيث ليس من مهمات األونروا استعادة األراضي واألمالك ملن فقدوها

مالحظات على تعريف األونروا



وقدد أدى . دمها معدا  وفق التعريف، ال يُعد الجئا  من فقد بيته أو مورد رزقده، وإادا جيدب أن يكدون قدد فقد1.
.ذلك إىل تقليص عدد الالجئني املسجلني لدى األونروا إىل حد كبري

ضدرار فقدد ترتتدب أ. ، وكنتيجدة هلدا أصدبحوا متضدررين1948مل يضع التعريف حدا  زمنيا  ملن أتثروا حبرب 2.
.م1952متأخرة على تلك احلرب تتجاوز آخر اتريخ لتسجيل الالجئني لدى األونروا وهو عام 

خلددمات، إمدا خال التعريف عند وضعه أول مرة مدن اإلشدارة إىل ذراري هدؤالء الالجئدني املسدتفيدين مدن ا3.
أ فيه ذراري هلم، ولكن مت ألنه يعتربهم ضمنا  الجئني، أو لالعتقاد أبن حل قضيتهم لن يستغرق زمنا  تنش

يشدري إىل )(م1993إضافة توضيح يف إرشادات األونروا املتعلقة ابلتسدجيل واألهليدة يف األول مدن ينداير
.وهذا يؤكد أن التعريف بصيغته املعتمدة مل يكن ْ كما  . مشول ذراريهم الحقا  

اآلالف مددن ، يف الوقددت الددذي جلددأ مئددات"إىل إحددى الدددول"اكتفدت األونددروا ابعتمدداد التعريددف ملددن جلددأ 4.
ارت األوندروا واقعيدا  الفلسطينيني إىل قطاع غزة والضفة الغربية، ومها منطقتدان ليسدتا دولدة، ومدع ذلدك أد

.عملياهتا يف هاتني املنطقتني، وهو ما يعين أن صياغة التعريف مل تكن دقيقة



تعريف 
الالجئ

تعريف دائرة
شؤون الالجئني



: الالجئ الفلسطيين هو
فقا أو بعد هذا التاريخ، مواطنا فلسطينيا و 1947كان يف التاسع والعشرين من تشرين اثين شخص  أي"

والذي مكان إقامته الطبيعية يف، 1925لقانون املواطنة الفلسطينية الصادر يف الرابع والعشرين من متوز 
متددوز 20م، و 1948أاير 15بددني سدديطرة دولددة إسددرائيل فلسددطني، يف مندداطق أصددبحت الحقددا حتددت 

السلطات سات ومل يستطع العودة إليه جراء ممار بسبب احلرب م، وُأجرب على ترك مكان اإلقامة 1949
م، أو بعد هذا التاريخ ومل يتمكن 1947تشرين اثين 29مكان إقامته يف ، والذي كان خارج اإلسرائيلية

م لنفس 1949متوز 20، وفقد مصدر رزقه حىت بسبب احلرب واإلجراءات اإلسرائيليةمن الرجوع إليه 
سدديطرة السددبب، سددواء أكددان أحددد سددكان القددرى احلدوديددة يف الضددفة وسددلبت أرضدده وأصددبحت حتددت

طينيني وأزواجهدم ، أو كدان أحدد أفدراد القبائدل البدويدة أو شدبه البدويدة، وأنسدال الالجئدني الفلسدإسدرائيل
".وزوجاهتم وفق التعريف سواء كان هؤالء على قيد احلياة أو ال

تعريف دائرة شؤون الالجئني مبنظمة التحرير الفلسطينية



.م1949متوز 20يف فلسطني، ومل يتطرق ملن أصبحوا الجئني بعد 1948لقد اقتصر هذا التعريف على الجئي حرب 1.

م إىل مغادرة أراضيهم، وفْقد أعماهلم، ومل يشملهم 1947تشرين اثين 29أمهل التعريف أولئك األشخاص الذين دفعتهم إجراءات االنتداب الربيطاين قبل 2.
.ضمن الالجئني

. عمواس، وبيت نواب وايلو وغريها: ، مثل مهجري القدس داخلها وخارجها، مهجري قرى"املهّجرون داخل الوطن: "أغفل ذكر الالجئني3.

رهتم العصاابت الصهيونية قبل إعالن قيام كياهنم 4. م، وال من كانوا خارج الوطن قبل 1948أاير 14يف ( إسرائيل)مل ُيشر بوضوح إىل الفلسطينيني الذين هجَّ
.م من تعريف الالجئنيوحىت يومنا هذا؛ حيث أفردت الدائرة للنازحني تعريفا  مستقال ، وابلتايل استثنته" النازحون"م 1967احلرب، ومن جلئوا بعد حرب 

لعرب واليهود، الذي سّنه االحتالل الربيطاين مبا حيقق مصلحة اليهود، وجاء اإلقرار دون متييز بني ا1925أقّر ابملواطنة الفلسطينية وفق قانون املواطنة لعام 5.
رغبة وال مبوافقة سية الفلسطينية بمع العلم أبن غالبية اليهود يف فلسطني جاؤوا مهاجرين إليها بتسهيالت من االحتالل الربيطاين، ومل يكن حصوهلم على اجلن

.سكان البلد األصليني وال من ميثلهم
.، وهم يُعّدون بعشرات اآلالف1967وحىت حرب عام 1949متوز 20أغفل ذكر الالجئني الذين تسببت إسرائيل يف دفعهم لرتك أراضيهم بعد 6.
. وال من منعتهم سلطات االحتالل من العودة إىل موطنهم بعد هذا التاريخ ألسباب متعددة1967مل يتطرق التعريف إىل انزحي عام 7.

 ,بروف سززور ع علزا اإلجتمززا )إيل ززا يريزق  .د( م سسززة الدراسزات املقدسزز ة)سززل ا رزار  .دائززرة ئز ون املفاوضززات د :دائزرة ئزز ون الالجاز  التعززاون مز -؛  جزال  اسسزز لhttp://www.plord.org/reports/2.htm#_top: أنظززر( قسززا املعلومزات–دائزرة ئززاون الالجاز  : غزز ة–احملافظززات اجلنوب زة )املركز  الززولل للمعلومزاتال الالجاززون الفلسزط ن ونال )(
.ص ث( ت.دائرة ئاون الالجا ال د.: م.د)ل نا قطانال : الرتمجة إىل العرب ة( كندا ,جامعة كوين 

أوجه القصور يف هذا التعريف
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تعريف وفد 
املفاوضات الفلسطيين



:تعريف وفد املفاوضات الفلسطيين لالجئني
لسزالم املنبثقزة عزؤ مزز رر األردين املشزرت  ملفاوضزات ا-قزدم رئز ا اجلانزل الفلسزط ل ع الوفزد الفلسزط ل

1992أاير 13مدريززززدال خزززززال  اجللسززززة األوىل خلموعزززززة العمزززززل ادا ززززة الالجاززززز  ع أو وا بكنزززززدا ع 
: لالجا  الفلسط ن  التعريف التايل

رتة املمتددة مدن تشدرين كل الفلسطينيني وذرايهتم الذين طردوا من أو أجربوا على ترك بيدوهتم يف الفد"
مددن األراضددي الدديت سدديطرت عليهددا 1949يندداير /وكددانون اثين( قددرار التقسدديم)م 1947نددوفمرب /اثين

".إسرائيل يف ذلك التاريخ

: ؛ املركزززززززززززززززززززززززززززززز  الزززززززززززززززززززززززززززززولل للمعلومززززززززززززززززززززززززززززززاتال الالجازززززززززززززززززززززززززززززون الفلسززززززززززززززززززززززززززززززط ن ونال  أنظززززززززززززززززززززززززززززززر98 كنزززززززززززززززززززززززززززززلقال وضزززززززززززززززززززززززززززززز  الالجاززززززززززززززززززززززززززززز  الفلسززززززززززززززززززززززززززززززط ن   ع القزززززززززززززززززززززززززززززانون الززززززززززززززززززززززززززززززدويلال ص )( 
http://www.plord.org/reports/2.htm#_top
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التعريف املختار 



ول حددددال وحيددددفلسددددطيينالالجددددئ الفلسددددطيين هددددو كددددل 
الدائمددة يف االحددتالل الصددهيوين دون متتعدده حبددق اإلقامددة

ملواطنددة مددن فلسددطني، وبكامددل حقددوق ابلدتدده األصددلية 
ذا اتريدددخ بددددء حرمانددده مدددن هدددفيهدددا ، بغدددر النظدددر عدددن 

".، أو طريقة حرمانهاحلق

التعريف املختار 



سدطينيني، وهدو ال تعبري إسرائيلي بديل عن مصطلح الالجئني الفل: لغائبا
إال أن خيلددو مددن أهددداف اقتصددادية جوهرهددا مصددادرة األرض الفلسددطينية،

:ونصَّ على. أبعاده السياسية أكرب
تشددرين 29مددىت كددان يف اتريددخغائبددا  يُعلَددن كددل شددخص "

ولددة أو بعدد هددذا التداريخ مواطنددا  يف د1947نددوفمرب /الثداين
جددددزء مددددن عربيددددة أو مددددن اتبعيتهددددا؛ ألي فددددرتة زمنيددددة يف أي
أو يف أي فلسدددطني خدددارج املسددداحة الددديت حتتلهدددا إسددددرائيل،

ان، مكددان غددري سددكنه االعتيددادي حدددىت لددو كددان ذلددك املكددد
ألراضي اليت وأيضا  مكان إقامته االعتيادي، واقَعنْي داخل ا

".حتتلها إسرائيل

الغائب

أم الفحم



م، يف الفقدرة 1950يف سدنة " اإلسدرائيلي"وقد عّرف قانون أمدالك الغدائبني الصدادر عدن الكنيسديت 
:الغائب أبنه( 1-ب)

مالكددا  قانونيددا  يف أرض إسددرائيل 1948مددايو 19و 1947نددوفمرب 29ذلددك الشددخص الددذي كددان يف الفددرتة مددا بددني "
:وكان خالل الفرتة املذكورة

.مواطنا  أو أحد رعااي لبنان، مصر، سوراي، السعودية، شرقي األردن، العراق أو اليمن-
.، خارج حدود دولة إسرائيل"أرض إسرائيل"تواجد يف أحد الدول املذكورة أو يف قسم آخر من -
":أرض إسرائيل"كان مواطنا  إسرائيليا  وخرج من مكان سكناه العادي يف -

.1948سبتمرب /أيلول1إىل خارج أرض إسرائيل قبل يوم -أ
رائيل أو حاربتهدا إىل مكان ما يف أرض إسرائيل الذي سيطرت عليه يف تلك الفرتة قوات جيدو  حاولدت مندع إقامدة دولدة إسد-ب

ين ال يتعددارض مددع ومبوجددب هددذا القددانون فددإن عددودة الغائددب إىل دولددة إسددرائيل وتواجددده يف الدولددة بشددكل قددانو . بعددد إقامتهددا
."اعتباره غائبا  لغرض امللكية



:ومن املالحظات على هذا التعريف
هيوين إىل أقدل قددر مصادرة أمالك الالجئني، وتقلديص أعدداد الفلسدطينيني العدرب داخدل الكيدان الصد: أنه ُوضع هلدفني1.

.ممكن
ووفددق بعدددر . اداي  وأصدددبح هددؤالء متضددررين اقتصدد. جددرَّد العددرب مددن غددري الفلسدددطينيني مددن أي أمددالك هلددم يف فلسددطني2.

.التعريفات الدولية يُعد الجئا  من تضرر مصدر رزقه
أقيمدددت عليهدددا ندددزَع صدددفة املواطندددة الفلسدددطينية عدددن الغائدددب مبجدددرد وجدددوده خدددالل الفدددرتة املدددذكورة خدددارج األرض الددديت3.

.إسرائيل
.يعترب غائبا  من خرج من املنطقة اليت أقيمت عليها إسرائيل خالل الفرتة املذكورة4.
إىل منداطق احتلتهدا بعدد ذلدك 1948سدبتمرب 1ويعتدرب غائبدا  أيضدا  مدن انتقدل مدن األراضدي الديت احتلتهدا إسدرائيل قبدل 5.

.التاريخ، فسيصبح هذا الشخص حاضرا  غائبا  داخل وطنه
.ولو عاد إىل موطنهيُعترب كل فلسطيين جلأ إىل مناطق خارج إسرائيل؛ غائبا ، وتنطبق عليه أحكام الغائب حىت6.
.اهرةيشري إىل تصرف إرادي قام به الشخص، ومل يكن خروجه من أرضه انتج عن قوة ق" غائب"إن مصطلح 7.



م العصاابت هو مصطلح يطلق على الفلسطينيني الذين طردهت
ن املوت الصهيونية وأجربهتم على الفرار من منازهلم خوفا م

يونية يف وهتك األعراض الذي كانت تقوم به العصاابت الصه
ولكنهم بقوا داخل 1948فلسطني قبل وخالل حرب 

هيونية دولة فلسطني يف األراضي اليت أقامت عليها املنظمة الص
إلضافة إىل ، ويشار أيضا إىل هؤالء الفلسطينيني اب"إسرائيل"

ح ينطبق ، وهذا املصطلبنازحي الداخلمصطلح الغائب احلاضر 
ا ويف عام أيضا على أبناء وأحفاد الفلسطيين الذي نزح داخلي

156000انزح من أصل 46000كان تعدادهم 1950
.فلسطيين ظلوا داخل إسرائيل

الغائب احلاضر 



نايهلا اليت الع ش ع مللغائب  اساضريؤ ال يسمح -1
طقة وال يف نفس املنلردوا منهاال حىت وإن كانوا يع شون 
ا أ حاب الذ  يثبت أبهنيزال موجود لديهم عقد امللكية 

.تلك املناي  واألراضي اليت لردوا منها
ساضريؤ مناي  وأراضي ا" اإلسرائيلية"تعتل اسكومة -2

ال حىت وإن كوهاممتلكات الغائبني حبجة أهنم تر الغائب  مؤ 
فعلوا ذلك مل يكونوا ينوون تركها ألكثر مؤ بضعة أايم وأهنا

رغما عنها ول ا اخت ارها
قرية غري "49يف البدو املشرديؤ داخل ا يع شون -3

ع النقل واجلل ل" معرتف دا

الغائب احلاضر 



ردين داخليا بقية الفلسطينيني الذين بقوا مش-4
ثل بلدة وقرية يف اجلليل م80يعيشون يف حنو 

هم يف وهناك أيضا من يعيش منقرية عني حوض، 
.قرية عني رافا القريبة من القدس

نصف عدد سكان مدينيت الناصرة وأم -5
ا إىل الفحم هم من املشردين داخليا الذين جاؤو 

رة عام املدينتني من املدن اجملاورة والقرى املدم
1948

قرية بيت دجن اجلليل األعلى

قرية عني حوض



احلةنور مصقال املؤرخ الفلسطيين 
 لقب كانت املفارقة يف"يف مقدمته 

تلكاهتم احلاضرين الغائبني، يف أن مم
ومنازهلم أخذهتا منهم الدولة 

جئني الوسيطرت عليها، مما جيعلهم 
"ومنفيني داخل وطنهم



انعقززاد اللجنززة الراع ززة ع  ذار اتفززق الوفززد الفلسززط ل مزز  الوفززديؤ املصززر  واألردين ع اجتماعززا ا التنسزز ق ة ع عمززان قبززل
1967حزيددران كدل شددخص كددان مسدجال  لغايددة سدداعة الصدفر يف حددرب: "م علزى تعريزف النززايح الفلسزط ل أبنزز 1995

احلرب خدارج تلدك كمواطن مكان إقامته الدائم والعادي يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأصبح هذا املكان بعد
أولئدك : "مال ح زث اعتزل أن النزايح  هزا1995يون زو 5وجاء املوقف اإلسرائ لي مؤ النايح  ع مذكرة  ادرة ع "املناطق

املواطنون الذين ُشرِّدوا من الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة للقتال

خميم غزة



منظمات 
محاية الالجئني



منظمة الصليب األمحر

األونروا

ئنياملفوضية العليا لشؤون الالج

منظمات حقوق اإلنسان 

منظمات 
محاية الالجئني
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النشأة والتأسيس
، مع 1951عام متوز/ولدت يف يوليو

.الشهرية خبصوص الالجئني1951اتفاقية 
ا الالجئني قد بدأت عملهوكانت مفوضية
وكان . 1951كانون الثاين ىف أول يناير

ية األول توفري احلماية بصفة أساسهدفها 
يف أعقاب احلرب العاملية لالجئني األوروبيني 

.الثانية



حدود عملها جغرافيا

62

مسئولة عن كل الالجئني
إال الالجئني يف كل العامل 

الفلسطينيني



املفوضية والالجئني الفلسطينيني

63

يا تقدم املفوضية العلال 
ة لشؤون الالجئني احلماي
طينيني الدولية لالجئني الفلس

اردة وذلك بسبب القيود الو 
عام يف معاهدة الالجئني لل

، حيث نصت 1951
:االتفاقية على
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.بهالتماس اللجوء والتمتع -
.الردعدم-



حق احلماية: اثنيا  

يةالقسدددر إن مهمدددة احلمايدددة الدوليدددة تشدددمل مندددع اإلعدددادة "
سدددهيل الالجدددئ عدددرب تاسدددتقرارلالجئدددني، واملسددداعدة علدددى 

تيبدددات اإلجدددراءات وتقددددمي العدددون واملشدددورة القانونيدددة، والرت 
عددودة ، مددع التشددجيع علددى النالسددالمة واألمددالدديت تضددمن 

الطوعية اآلمنة حىت االستقرار

وضية نصت املادة الثامنة يف النظام األساسي للمف
:  العليا لشؤون الالجئني على



.حرية ممارسة الدين والتعليم الديين -
.حرية الوصول اىل القضاء واحلصول على املساعدة القضائية -
.احلصول على التعليم االبتدائي -
.احلصول على اإلغاثة واملساعدة -
.احلماية عن طريق الضمان االجتماعي -
.محاية حقوق امللكية الفردية مثل االخرتاعات واملعامالت التجارية -
.محاية األعمال الثقافية والفنية والعلمية -
.املساواة ابملعاملة من قبل سلطات الضرائب -

:عدم التمييز: اثلثا  
جيب معاملة الالجئني بنفس معاملة مواطين 

:الدولة اليت تستقبل الالجئني من حيث احلقوق التالية 



حرية احلركة:رابعا  
بات جيب منح كافة الالجئني أوراق إث
فر هوية وواثئق سفر متكنهم من الس

.خارج البلد



.العمل:خامسا  
.احلق يف السكن: سادسا  



.احلق يف التعليم: سابع ا
.اإلغاثة واملساعدة: اثمنا



:العودةمفهوم حق 
هو حق الفلسطيين الذي طرد أو خرج من موطنه ألي ”

ذلك،أو يف أي وقت قبل أو بعد 1948سبب عام 
يه يف العودة إىل الداير و األرض و البيت الذي كان يعيش ف

“1948حياة اعتيادية قبل 



حق العودة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان



49املادة تنص
احملميني حيظر النقل اجلربي اجلماعي أو الفردي لحشخاص
تالل أو أو نفيهم من األراضي احملتلة إىل أراضي دولة االح
 كانت إىل أراضي أي دولة أخرى،  تلة أو غري  تلة، أاي  

.دواعيه

بشأن محاية األشخاص حق العودة يف اتفاقية جنيف الرابعة
1949أغسطس /آب12املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة يف 



لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، ( 2) فقرة 12أشار يف املادة -
.مبا يف ذلك بلده

(4) فقرة 12أشار يف املادة -
".لدهال جيوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إىل ب: "أنه -

حق العودة يف العهد الدويل حلقوق اإلنسان املدنية والسياسية 



الصادر عن اجلمعية العامة لحمم املتحدة 11الفقرة 194القرار  11/12/1948
املتعلق  بعودة الالجئني الفلسطينيني

لعودة إىل دايرهم السماح ابلعودة، يف أقرب وقت ممكن، لالجئني الراغبني يف اوجوبتقرر 
يقدررون عدددم والعديش بسدالم مددع جدرياهنم، ووجددوب دفدع تعويضدات عددن املمتلكدات للددذين

قا  ملبادئ العودة إىل دايرهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وف
ات أو القدانون الدددويل واإلنصدداف أن يعددوض عددن ذلددك الفقدددان أو اضددرر مددن قبددل احلكومدد

.السلطات املسؤولية

194القرار 
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يعددددددددين أن كددددددددل : حدددددددق تقريددددددددر املصددددددددري
ياهنددا اجملتمعددات البشددرية هلددا حددق حتديددد ك

السياسدددددددددددددددددددي و كيفيدددددددددددددددددددة إدارتدددددددددددددددددددده
. وجزء من احلق مجاعي وجزء منه فردي



املادي عن إذا استحال ذلك فإن للمتضرر احلق يف التعوير-3
ت ذلك بقيمة تساوي  إصالح الضرر أو إرجاع احلال كما كان

.عليه

األفراد األخرى يُلزم ا لقانون الدويل الدولة اليت تنتهك  حقوق امللكية أو حقوق-1
إبرجاع احلال إىل ما كان  عليه قبل ارتكاب تلك األعمال غري الشرعية 

كانت عليه، على تلك الدولة  أن تزيل كل اآلاثر الناجتة عن ذلك، وإعادهتا إىل الوضع الذي-2
.عليهأو حيتمل أهنا كانت 



عه؟؟هل حق التعوير يلغي حق العودة؟؟ أو يتناقر م-1
هل حق العودة فردي أم مجاعي؟؟-2
هل حق العودة يورَّث؟-3



هل يسقط ابلتقادم؟-4
مة هل تسقطه أي قرارات ألي منظ-5

دولية أو  لية أو عربية؟



فئات الالجئني
الفلسطينيني وأعدادهم



تقدير أعداد 
ينينيالالجئني الفلسط

حسب 1948عام 
املصادر-اجلهات 

املختصة

حسب 1948تقدير أعداد الالجئني الفلسطينيني عام م
املصادر املختصة-اجلهات 

750.000األمم املتحدة1
766.000جلنه التوفيق2
670.000اخلارجية الربيطانية3
914.221'األنروا' وكالة الغوث الدولية 4
604.000موشيه أفرت–تقدير إسرائيلي 5
520.000امللفات اإلسرائيلية6
940.000التقديرات العربية7
حسب الباحثني والدارسني1948تقدير أعداد الالجئني الفلسطينيني عام م
804.747سليمان أبو ستة. د1
770.000جانيت أبو لغد2
744.150وليد اخلالدي3
800.000 مد سعيد4
726.000ابابدجيرمضان . د5
1.200.387انهر زقوت6
810.000ايليا زريق7
1.000.000عودة شحادة8
750.000سهيل الناطور9

850.000كناعنةشريف  . د10
960.000كنتهنرى. د11



الضفة الغربية
772.7

األردن
3.875.491

غزة
1.300.000

سوراي
526.744

لبنان
499.957

أين يتواجد الالجئون الفلسطينيون اآلن؟؟

الداخل احملتل
200.000

العراق
6.000

مصر
6.000

بقية 
الدول العربية

560.000

الدول األجنبية
600.000



فئات الالجئني 
الفلسطينيني



نيفئات الالجئني الفلسطيني

 احتلت يف العام ممن بقوا يف املناطق الفلسطينية اليت اليت" الداخليون"املهجرون 5-5
لسطني وهجروا بفعل العصاابت الصهيونية واحلرب ألماكن أخرى داخل ف1948

مثل مواطن فلسطيين من حيفا ورحل إىل الناصرة1948احملتلة سنة 

هو قطا  أقل عدد
ثل ممؤ ال يتلقون م

هذه املساعدة مؤ 
الوكالةال 

الالجئون غري»
«املسجلني

2

فلسطينيون: الرابع
ل أو بعد أوخرجوا قب

1948
خروجا اختياراي طوعا
طلبا للرزق أو التعلم 

ولكنهم 
منعوا من العودة

مؤ يتلقون املساعدة
الدول ة مؤ وكالة األما 

 ل املتحدة لغوث وتشغ
   الالجا  الفلسط ن

" وكالة الغوث الدول ة)"
أو ما يطلق ( األنروا–

الالجئيون "عل ها 
”املسجلون

134

3

الالجاون : الثالث
ؤ الفلسط ن ون الذي
مرة هجروا مؤ ب و ا لل

1967األوىل ع العام 
ن ة مؤ األراضي الفلسط 

1967احملتلة عام 
ويعرفون ابلنازحني
الفلسطينيني



دور بريطانيا
يف متكني

املشروع الصهيوين



ربرت تعيني اليهودي الصهيوين ه
لقدس، صموئيل مندواب  ساميا  يف ا

انية وكان وزيرا  للداخلية الربيط
ونيةومتعاطفا  مع احلركة الصهي

اإلجراءات الربيطانية لتمكني
املشروع الصهيوين



ممارسات صموئيل على
األرض

خطط واجراءات وقوانني-1
املؤسسات إنشاء املؤسسات والبىن السياسية والبنوك و -2

االقتصادية
فتح أبواب فلسطني للهجرة اليهودية-3
.إشراك الوكالة اليهودية يف إدارة فلسطني-4
تعزيز وجودهم الديين والثقايف-5
به إنشاء نواد ومجعيات ومؤسسات ومنظمات سرية ش-6

”  يلمحاة إسرائ”و” ترمبلدور”و” املكايب“عسكرية منها 
وغريها” البيتار”و
.نقل مقر اجلمعية الصهيونية إىل القدس-6



ممارسات صموئيل على
األرض

يز أسند رائسة الدوائر والوظائف العليا إىل أشخاص من اإلنكل-7
والصهيونيني

(.نكليزاإل)عني رؤساء دوائر املهاجرة والسفر واألراضي من اليهود -8
وجعلت وأنشأت احلكومة دائرة خاصة ابسم دائرة النياابت العامة،-9

نتويتش من اختصاصها سن القوانني ووضع األنظمة، وعينت نورمان ب
ائيا  للحكومة رئيسا  هلذه الدائرة ومستشارا  قض( وهو يهودي بريطاين)

.إشراك الوكالة اليهودية يف إدارة فلسطني-10
تعزيز وجودهم الديين والثقايف-11
رية إنشاء نواد ومجعيات ومؤسسات ومنظمات سرية شبه عسك-12
ريهاوغ” البيتار”و” محاة إسرائيل”و” ترمبلدور”و” املكايب“منها 
.نقل مقر اجلمعية الصهيونية إىل القدس-13



د ويف ظل االنتداب حتول الوجو 
ن اليهودي على أرض فلسطني م

%  33من جممل السكان اىل % 7
بفضل تسهيالت اهلجرة،

اإلجراءات الربيطانية لتمكني
املشروع الصهيوين



املخيمات 
الفلسطينية يف الشتات 



املخيمات الفلسطينية يف الشتات 

الضفة
الغربية

األردن

غزة
سوراي

لبنان



عدد الالجئني املسجلني يف األنروا

الضفة الغربية
762.288

األردن
2.175.491

غزة
سوراي1.300.000

لبنان526.744
499.957

5.266.603



20ا خميمات الضفة الغربية وعدده
, ربعقبة ج, (عايدة)عائدة :خميم وهي

دير ,األمعري, النويعمة, عني السلطان
يت ب, الدهيشة, قلنداي, اجللزون, عمار
, الطةب, العروب, الفارعة, (العزة)جربين

,  طولكرم, عني بيت املاء, عسكر
.شعفاط, جنني, نور الشمس, الفوار



خميمات 8خميمات قطاع غزة وعددها 
,  الىءالش, النصريات, جبال ا:وهي

ر دي, املغاي , خان ونا, الليج
.رفح, البلح



10يمات األردن وعددها خم
, إربد, الزرقاء: خميمات وهي

, يةالطالب, سوف, الوحدات, احلسني
.عةالبق, غزة, احلصن, (حطني)ماركا 



خميمات 10يمات سورية وعددها خم
, النريب, محص, خان الشيح:وهي

درعا, درعا, خان دنون, محاة
,  الست زينب, جرماان, (الطواريء)

.سبينه

http://www.refugeeacademy.org/pages/index.php?id=24&campID=4&pageNo=45&mailpageNo=1


خميم 12وعددها : خميمات لبنان
برج , الرشيدية, عني احللوة:وهي
, صربا وشاتيال, الربج الشمايل, الرباجنه
مارس, (ويفل)اجلليل, البص, البداوي
.هنر البارد, ضبية, املية مية, إلياس



هل العودة ممكنة؟؟



هل من املمكن 
أن نعود وتعود 

ا ؟؟؟ددددددأرضن

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86.png&filetimestamp=20120824174220




ن اجلزائر حتررت م
ي االستعمار الفرنس

سنة130بعد 



املغرب حتررت من 
:االستعمار املغرب

سنة126



اإلمارات حتررت 
من االستعمار 
االجنليزي بعد 

سنة152



البحرين حتررت
من االستعمار 
االجنليزي بعد

سنة110



فلسطني احتلت
سنة 70قبل 

ملاذا نقول 
مستحيل

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86.png&filetimestamp=20120824174220


http://www.pal-cpr.org/

