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 אב תשס"ה / 2005ספטמבר 
 

 "194"החלטת העצרת הכללית של האו"ם 

"UNGAR 194" 

 מושגים ומונחים –מכון ראות 

 הגדרה

( מתייחס להחלטת העצרת בנושא 12/48" )194המונח "החלטת העצרת הכללית של האו"ם 
סוגיית פתרון ל בהתייחסותהנודעה חשיבות מיוחדת  להערבי/פלסטיני, -הסכסוך הישראלי

סדר היום של " תרומתה לעיצובבשל חשיבות החלטה ן, נודעה לכמו כ. (11)סעיף  1פליטיםה
  ."על מצב הקבע פלסטיני-הישראלי המו"מ

 רקע

 . 2סעיפים המתייחסים לנושאים שונים הנוגעים לסכסוך הישראלי ערבי 15וללת כ 194החלטה 

  :החלטהל 11סעיף ל פרשנויות מספרנהוגות  בנושא הפליטים

"The refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbors 

should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation 

should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage 

to property… to facilitate the repatriation, resettlement and economic and social 

rehabilitation of the refugees and the payment of compensation." 

                                                 
 429 ם"או(, שנכתבה מכוח החלטת עצרת ה1954,1967נושא הפליטים )בת ז'נבה נבאמ  1

הגדרה זו שני סייגים על מעמד המוקבלת לפליטות. בהבינלאומית  (, מופיעה ההגדרה12/1950)
: על אזרחות חדשה( 2צאצאי פליטים אינם זכאים להכרה במעמד פליט; ) :צאצאים( 1הפליטות: )

ינו פליט שזכה לאזרחות חדשה א –( 16/1966, 2198פי ההגדרה שאומצה על ידי עצרת האו"ם )
 .זכאי למעמד פליט ולסיוע האו"ם

 ביחס לפליטים הפלסטינים:בהכרח סייגים אלה אינם תקפים , אולםו

פליטים אשר מצויים תחת טיפול ביחס לכי סייג האזרחות לא יחול לאמנה זו קובע  D-1סעיף  .א
 השונות.  םסוכנויות האו"של 

מחילה את מעמד הפליטות גם על צאצאי הפליטים  UNRWAהגדרת הפליטות של  .ב
 הרשומים בסוכנות. 

 להרחבה בנושא ראה:

Don Peretz, Palestinians, Refugees, and the Middle East Peace Process (Washington 

DC, 1993). Pages 11-12.  
)הסדר קבע בסעיף  הצהרתיים(, וסעיפים 2סעיף ) הקמת ועדות הפיוסהקורא ל מעשי ףביניהם סעי  2

 (.11; סוגיית הפליטים: סעיף 7-8; סוגיית מעמד ירושלים בסעיפים 5

http://www.reut-institute.org/assets/20050410AgendaofIsraeli-PalestinianNegotiationsonPermanentStatusheb.pdf
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חרף , לאומי-במשפט הבין "זכות השיבה"זו מעגנת את  , החלטההפלסטיניתלפי הפרשנות 
כדי זו אין בהחלטה  הפרשנות הישראלית לפי .3כלל אינו מוזכר בהעצמו הביטוי העובדה ש

 :4שה טעמים עיקרייםושלבהסתמך על על ישראל חובה משפטית ביחס לפליטים. זאת  להטיל

 ישכלומר  ,"Should be permittedשוב,"המבקשים ל פלסטינים קובעת כי ההחלטה .1
 מכל מקום, הדבר תלוי בשיקול דעתה של ישראל. ., אך אין חובה לעשות זאתלאפשר להם

( practicableוהמעשי )החלטת העצרת קובעת כי השיבה תתקיים ב"מועד המוקדם  .2
 לשיקול דעתה.הפתרון כפוף  עיתוילפי הפרשנות הישראלית, ניסוח זה קובע כי . ביותר"

, שיקום הפליטים במקום : פיצויחלופות לשיבה לשטח ישראלמספר מציעה  194החלטה  .3
 .ויישוב מחדש מושבם

למזרח ייחודיים  בהניחה את הבסיס לפעילות גופי או"םהיא  194החלטה של  המעשיתהחשיבות 
סעד והתעסוקה סוכנות ה"ארגון ו (issionUN Conciliation Commועדות הפיוס ) התיכון דוגמת

 .5שפעולתו יוחדה לסוגיית הפליטים הפלסטיניים (UNRWA" )לפליטים

. לאומי-ןבמשפט הבי אינה נהנית ממעמד מחייב , בהיותה החלטת עצרת כללית,194החלטה 
 מונעת ממנה יותר במסמכים מאוחרים 194 החלטה סתמך עלהלא  ם"אוכן, העובדה שהכמו 

 . 6מעמד מנהגי מחייב

 :בראי התהליך המדיני 194החלטה 

מבנה התהליך המדיני נושא הפליטים מוזכר לאורך השלבים השונים של התהליך המדיני )ראה "
 :194ללא התייחסות להחלטה "( הישראלי פלסטיני

נושא הפליטים הופקד בידיה של "וועדת המשך"  :"(1978) קמפ דיווידהסכמי " -
(continuing committee"שייעודה "מציאת פתרון מהיר וצודק ליישוב בעיית הפליטים )7. 

סוגיית הוגדרה ", תהליך אוסלו"אשר נחתמו ב"  הסכם הביניים" ו"הצהרת העקרונות"ב -
 .8"הסכם קבע"אשר יידונו במסגרת המו"מ ל "סוגיות התלויות ועומדות"הפליטים כאחת ה

 

 :194אזכורים להחלטה ישנם שלאחר תהליך אוסלו, המדיני התהליך עם זאת, במסגרת 

כבסיס להשגת פתרון צודק לסוגיית  194את החלטה  מאמצת "יוזמת השלום הסעודית" -
 9;הפליטים

                                                 
3  he , TLegal Aspects of the Palestinian Refugee QuestionRuth Lapidoth, 

Jerusalem Center For Public Affairs 2002. ("The Paragraph does not recognize any 

"Right"). 
סוגיות הפליטים , "זכות השיבה מנקודת מבט ישראלית: העמדה הישראלית"זילברשץ, יפה,   4

 .19. עמ' 2004, מרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום, הפלסטיניים וזכות השיבה
 .UNRWAהקמת המניחה את היסוד ל, UNGAR 302עצרת הכללית, ר' החלטת ה  5
 ות, אשר בגין הפרתןמחייב החלטות מועצת הביטחון של האו"ם המהוות החלטותזאת לעומת   6

 .רשאית מועצת הביטחון להפעיל סנקציות
7  ish David, 1978. Article A (4): "to establ-Framework for Peace in the Middle East, Camp

agreed procedures for a prompt, just and permanent implementation of the resolution of the 

refugee problem". 
 .XXXI, סעיף 5; פרק XVI, סעיף 3פרק  -(; הסכם הביניים3) Vהצהרת העקרונות: סעיף   8
9  "Achievement of a just solution The Arab Peace Initiative, 2002, Article 2, sub article II: 

to the Palestinian refugee problem to be agreed upon in accordance with UN General 

Assembly Resolution 194." 
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http://www.mideastweb.org/194.htm
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למצוא התייחסות ליוזמת השלום הסעודית כאחד ניתן  בפרק המבוא": מפת הדרכים" -
   10היסודות למפת הדרכים.

מוזכרות אך  ,הפליטים העוסק בסוגיות הפתוחות, ביניהן סוגיית הספציפיתחת הסעיף 
)אימוץ יוזמת השלום הסעודית(  1397-ו 338, 242מועצת הביטחון החלטות  ורק

 11."פתרון ריאלי, צודק והוגן"והשאיפה להשגת 

, תוך הכפפת 12את "הבסיס לפתרון נושא הפליטים" הווהמ 194כי  מציינת, "יוזמת ז'נבה" -
 .שיקול דעתה של ישראלהשיבה הפיזית ל

 :הקבע דרלהס עיצוב סדר היום של המו"מתרומת ההחלטה ל

( כיעד הסופי של final settlement) הסדר קבע הפורמלי הראשון של הצירוף ראזכוה -
 ."(הסכם קבע"לעיל )ר'  תהליך השכנת השלום באזור, באמצעות משא ומתן

כסוגיה בפני ונפרד מקנה לירושלים מעמד ייחודי  194. החלטה יה נפרדתירושלים כסוג -
ם לאחת מהסוגיות התלויות בכך, תרמה ההחלטה להפיכתה של סוגיית ירושלי. עצמה

 . תהליך אוסלואומצה לכל אורך  אשרתפיסה ועומדות, 

 
 

 סוף.

                                                 
10  Palestinian -to the Israelisolution -state-based roadmap to a permanent two-A performance

Conflict: "The settlement will resolve the Israel-Palestinian conflict. Based on the 

foundations of… and the initiative of Saudi Crown Prince Abdullah…this initiative is a 

vital element of international efforts to promote a comprehensive peace on all tracks.  
11  Ibid. note 9: "includes an agreed, just, fair, and realistic solution to the refugee issue". 
 א.(2)סעיף קטן  7, סעיף יוזמת ז'נבה  12
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