قبنون حق العودة لالجئني الفلسطينني
رقن( ) لسنة 2002م
مادة ()1
تعاريف

يكون لمكممات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة عمي خالف ذلك:
الالجئ الفمسطيني :ىو كل فمسطيني حال و/أو يحول اإلحتالل الصييوني دون تمتعو و/أو
ذريتو بحق اإلقامة الدائمة في بمدتو األصمية من فمسطين التاريخية  ،وبكامل حقوق المواطنة
فييا ،دون النظر إلى تاريخ بدء حرمانو من ىذا الحق  ،أو طريقة حرمانو بالمجوء أو النزوح أو

التيجير أو الطرد أو اإلبعاد أو التغييب أو التجنيس أو المنع أو استخدام أي وسيمة تحرمو من
حقو في العودة.

حق العودة لالجئئ الفمسئطيني :ىوو حوق دوودة الالجئوين اليمسوطينيين المتواجودين داخول أو خوار
فمسووطين إلووى ديووارىم وأمالكيووم وحقوووقيم فووي أي بقعووة موون فمسووطين التاريخيووة وتعويعوويم دوون أي
أع ورار معنويووة أو ماديووة لحقووت و/أو تمحووق و/أو سووتمحق بيووم وبووذريتيم و/أو بووالمالكيم وديووارىم
وحقوقيم بصورة مباشرة أو غير مباشرة جراء المجوء وحتى العودة.

مادة()2

حووق العووودة لالجئووين اليمسووطينيين إلووى ديووارىم وممتمكوواتيم وتعويعوويم دمووا لحووق بيووم موون

معاناة ىو حق ثابت ومقدس ال مساومة دميو وال مقايعة بو وىو خار نطاق اإلجتيواد أو
التيسير أو اإلستيتاء.

مادة()3

حق العودة ىو حق طبيعي فردي وجمادي مدني وسياسي ينتقل مون اببواء إلوى األبنواء وال
يسووقط بموورور الووزمن أو بووالتوقيع دمووي أي وة إتياقيووة  ،وال يجوووز التصوور بووو أو التنووازل دنووو
بالي وجو كان.
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مادة()4
أ -يتحمو وول اإلحو ووتالل الصو ووييوني كامو وول المسو وولوليات السياسو ووية والقانونيو ووة واإلنسو ووانية
واألخالقية دن معاناة الشعب اليمسطيني وددم اإلدت ار

بحقو في تقرير مصيره.

ب -تتحمل بريطانيا المسلولية التاريخية دن معاناة الشعب اليمسطيني.

 يتحمل المجتمع الدولي المسلولية الكاممة دن رفوع زوا ازلوة ىوذه المعانواة دون الشوعباليمسطيني.

د -لميمسووطينيين الحووق فووي مقاعوواة اإلحووتالل الصووييوني وكوول موون تسووبب فووي معانوواة
الشعب اليمسطيني ومطالبتيم بالتعويض دما لحق بيم من أعرار مادية أو معنوية.
مادة()5

ال يجوز توطين الالجئين اليمسطينيين أو تيجيرىم كبديل دن حق العودة.
مادة ()6

كوول موون يخووال

أحكووام ىووذا القووانون يعوود مرتكبووا لجريمووة الخيانووة العظمووى وتقووع بحقووو كافووة

العقوبات الجنائية والمدنية المقررة ليذه الجريمة.

مادة()7

يمغى كل ما يتعارض وأحكام ىذا القانون ويقع باطالً كل تشريع أو اتياق ينتقص من حق

العودة أو يخال

أحكام ىذا القانون.

مادة()8

دمى جميع الجيات المختصة  ،كل فيما يخصو تنييذ أحكوام ىوذا القوانون  ،ويعمول بوو فوور

صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بتاريخ2007 / / :م

محمود عباس
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
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