
 أهداف
الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين

/ الدفــاع عــن حقــوق الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين فــي العــودة الــى 
ديارهــم االصليــة، واســتعادة ممتلكاتهــم، وتعويضهــم.

ــاملة  ــة الش ــة الدولي ــي الحماي ــن ف ــن والمهجري ــق الالجئي ــن ح ــاع ع / الدف
ــة  ــن ممارس ــم م ــن تمكنه ــى حي ــانية( ال ــة، واالنس ــة، والقانوني )الفيزيائي
حقوقهــم األساســية وفــق قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 194، 

ــس االمــن 237 لعــام 1967.  ــرار مجل وق

العدالة والكرامة 
والسالم الدائم في 
تنفيذ القرار ١٩٤

الشبكة العالمية لالجئين والمهّجرين الفلسطينيين
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Return is our Right and our Will العـــودة حــق وإرادة شـعــب

آليات ووسائل عمل

الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين

/ التوعيــة: تنظيــم حمــالت وبرامــج وانشــطة شــعبية ومجتمعيــة وثقافيــة 
لزيــادة الوعــي العــام بالحقــوق وقضايــا الصــراع.

/ الحمــات الشــعبية: تنظيــم فعاليــات تهــدف للضغــط علــى صنــاع القــرار، 
والتأكيــد علــى الحقــوق، ومواجهــة النكبــة المســتمرة.

وغيــر  الفلســطينية  المكلفــة  الجهــات  حــث  الرســمية:  المناصــرة   /
الفلســطينية علــى الوفــاء بواجباتهــا واحترام حقــوق الالجئيــن والمهجرين، 

ــا. ــاس به ــن المس ــاع ع ــا لالمتن او دفعه

ــات،  ــات، واوراق موقــف، ومطوي ــة مــن بيان ــج المــواد الدعوّي / إنتــاج وتروي
ومــواد ثقافيــة وفنيــة بمــا يســهم فــي ابــراز الحقــوق ويحفــز علــى احترامهــا. 

الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين

ــطيني  ــار فلس ــي إط ــطينيين ه ــن الفلس ــن والمهجري ــة لالجئي ــبكة العالمي الش
ــة  ــن كاف ــة مســتقلة م ــات أهلي ــن مؤسس ــون م ــي تنســيقي مســتقل، يتك وطن
أنحــاء فلســطين التاريخيــة والشــتات، يجمعهــا هــدف الدفــاع عــن حقــوق 
الالجئيــن والمهجريــن والنضــال لوقــف النكبــة المســتمرة عبــر مواجهة سياســات 

ــري.  ــل العنص ــتعمار، والفص ــر، واالس التهجي

تطمــح الشــبكة إلــى تفعيــل الجهــد المنظــم فــي مختلــف الســاحات فــي مواجهــة 
ــة وأداتهــا »اســرائيل«،  ــة المســتمرة التــي تفرضهــا الصهيوني سياســات النكب
فــة إلــى توفيــر الحمايــة الدوليــة لالجئيــن إلــى حيــن 

ّ
ودفــع األطــراف المكل

تمكنهــم مــن ممارســة حقوقهــم األساســية، وبمــا يعيــد للقضيــة مكانتهــا، 
ويحفــظ عدالــة الحقــوق الوطنيــة غيــر القابلــة للتصــرف وثباتهــا علــى كل 
المســتويات، وبمــا يليــق بتضحيــات شــعبنا المتواصلــة منــذ االحتــالل البريطانــي 

ــوم. ــى الي لفلســطين وحت

لقاء الشبكة الدوري األول، مخيم عقبة جبر، أريحا

لقاء الشبكة الدوري الثاني، مخيم الدهيشة، بيت لحم



 حملة: "العدالة والكرامة والسالم الدائم
في تنفيذ قرار 194"

طلقهــا الشــبكة العالميــة لالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين 
ُ
هــي حملــة شــعبية ت

ــتمرار  ــل اس ــي ظ ــطينيين ف ــن الفلس ــن والمهجري ــوق الالجئي ــى حق ــوء عل ــليط الض لتس
حالــة االهمــال واالقصــاء والتهميــش رغــم مــرور قرابــة المائــة عــام علــى وعــد بلفــور وأكثــر 

ــة المســتمرة.  ــى النكب مــن ســبعين عــام عل

هــذه الحملــة ليســت إحيــاء لذكــرى النكبــة، فالنكبــة ليســت ذكــرى؛ إنهــا مســتمرة. وهــذا 
الحملــة ليســت فعاليــة بكائيــة علــى مــا كان ومــا يجــري االن، انهــا للتأكيــد علــى ان وقــف 
النكبــة مســؤولية دوليــة، وان حقــوق الالجئيــن ليســت منحــة؛ انمــا اســتحقاق واجــب النفــاذ. 

ــبعة  ــن س ــر م ــذ اكث ــد من ــراع الممت ــاء الص ــى انه ــعى ال ــي يس ــع الدول ــاذا كان المجتم ف
ــي  ــار القانون ــاس واالط ــاره االس ــم 194 باعتب ــي رق ــرار االمم ــد الق ــه ان يعتم ــود، فعلي عق
ــي الكفيــل بتحقيــق الســالم الدائــم. فــي تنفيــذ هــذا القــرار تتحقــق  واالخالقــي والعمل

ــم.  ــالم الدائ ــق الس ــي يتحق ــة، وبالتال ــة المغيب ــطيني والعدال ــان الفلس ــة االنس كرام

محور الفعاليات: القرار 194 أساس الحل الدائم
ــن الفلســطينيين  ــن والمهجري ــى حقــوق الالجئي ــد عل ــي اطــار التأكي ف

ــى رأســها حــق العــودة، تنظــم مؤسســات الشــبكة سلســلة مــن  وعل
الفعاليــات والبرامــج بشــكل دوري للمطالبــة بتنفيــذ القــرار 194 

الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة عــام 1948، النــه ال 
يــزال يشــكل االســاس الي حــل عــادل دائــم. 

ساهم في الحملة:
ُ
كيف ت

/ المشاركة في فعاليات الشبكة في منطقتك،

ــل  ــتعماري، والفص ــام االس ــات النظ ــة سياس ــزام بمقاطع / االلت
العنصــري، واالحتــالل طويــل األمــد الــذي تفرضــه اســرائيل علــى 

جانبــي الخــط األخضــر؛

/ المســاهمة فــي نشــر الوعــي العــام بخصــوص حقــوق الالجئيــن 
والمهجرين الفلســطينيين؛

/ دعــم صمــود الســكان الفلســطينيين فــي المناطــق المعرضــة 
للتهجيــر القســري.

الحملة: الوسائل واآلليات

ــطينيين؛  ــن الفلس ــن والمهجري ــوق الالجئي ــة بحق ــر المعرف / نش
عبــر التدريبــات وورشــات العمــل، والجــوالت التوعويــة، والنــدوات 

وغيرهــا، 

/ إبــراز سياســات التهجيــر القســري التــي تمارســها اســرائيل ضد 
الفلســطينيين علــى جانبــي الخــط األخضر؛

/ إشــراك القطــاع الشــبابي فــي الفعاليــات والبرامــج المرتبطــة 
بقضيــة الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين؛

/ الضغــط علــى أصحــاب القــرار إليجــاد حــل دائــم وعــادل لقضيــة 
الالجئيــن والمهجريــن وتطبيــق القــرارات الدوليــة ذات الصلــة؛

ــة الفيزيائيــة واالنســانية  ــى انعــدام الحماي / تســليط الضــوء عل
والقانونيــة التــي يعانــي منهــا الالجئــون، وتحديــدًا فــي دول 

ــتات؛ الش

التــي تنتقــص مــن حقــوق  والمشــاريع  المواقــف  مواجهــة   /
والمهجريــن. الالجئيــن 

هدف الحملة: 
القــرار  وصّنــاع  المكلفيــن  تذكيــر  الــى  الحملــة  تهــدف 
ــاء  ــال الالجئيــن الفلســطينيين وبوجــوب الوف بمســوؤلياتهم حي
بالتزاماتهــم، خصوصــا ضمــان الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 

.194 القــرار 

مجاالت أنشطة الحملة: 

ــدف  ــي ته ــطة الت ــي االنش ــد: وه ــبوع األبارتهاي ــات أس فعالي
ــذي  ــري ال ــل العنص ــام الفص ــى نظ ــوء عل ــليط الض ــى تس ال

تفرضــه اســرائيل علــى الفلســطينيين علــى جانبــي الخــط 
ــحب  ــرائيل، وس ــة اس ــة مقاطع ــل حمل ــر، وتفعي االخض

ــا.  ــات عليه ــرض العقوب ــا وف ــتثمارات منه االس

يــوم األرض: فــي تاريــخ 30 آذار من كل عام، تنظم 
مؤسســات الشــبكة العديــد مــن الفعاليــات التــي 
تهــدف الــى إحيــاء ذكــرى يــوم االرض وتعزيــز 

مقاومــة التهجير المســتمر. 

مؤسســات  تنظــم  المســتمرة:  النكبــة 
ــات  ــن النشــاطات والفعالي ــددا م الشــبكة ع
الــى  تهــدف  التــي  العــام  مــدار  علــى 
مواجهــة سياســات التهجيــر القســري التي 
تنتهجهــا اســرائيل ضــد الفلســطينيين 
علــى جانبــي الخــط االخضــر؛ والتــي ال زالــت 
تــؤدي الــى تهجيــر الفلســطينيين قســريا. 

مســابقة  الســنوية:  العــودة  جائــزة 
لالجئيــن  العالميــة  الشــبكة  نظمهــا 

ُ
ت

العــام بهــدف تعزيــز ثقافــة  علــى مــدار 
مختلــف  تفعيــل  عبــر  والحقــوق  العــودة 

قطاعــات الشــعب الفلســطيني فــي فلســطين 
الطاقــات  واطــالق  والشــتات،  التاريخيــة 

الشــباب. فئــة  لــدى  خصوصــا  االبداعيــة؛ 

تنظــم  دوليــة:  مســؤولية  الاجئيــن  حمايــة 
مؤسســات الشــبكة العالميــة عــددا مــن الفعاليــات 

ــا  ــي منه ــي يعان ــة الت ــوات الحماي ــراز فج ــدف اب به
الالجئــون الفلســطينيون فــي كافــة اماكــن تواجدهــم، 

وتحديــدًا فــي ظــل مــا يجــري مــن تهجيــر ثانــوي لالجئيــن 
الفلســطينيين فــي دول الشــتات، والتمييــز ضدهــم فــي 

بلــدان اللجــوء، والتراجــع الحــاد فــي الخدمــات االنســانية المقدمــة 
من قبل االونروا.


