
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  232، ص )2000 ءاتش( 41، العدد 11المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  بيان مشترك صادر عن االجتماع الوزاري التنسيقي
  الثالثي، الفلسطيني ـ املصري ـ األردين، للبحث 

  قضية عودة النازحين إىل أراضيهم يف
  ]مقتطفات[ .27/10/1999، غزة

  
  

  [.......]  
رارات على ضرورة التوصل إىل السالم الشامل والدائم والعادل يف املنطقة املستند على ق أكد اجملتمعون  

، ومبدأ األرض مقابل السالم، الذي تم إقراره يف 425، 338، 242الشرعية الدولية، بما فيها قرارات جملس األمن 
مدريد وحتقيق كافة احلقوق الوطنية املشروعة للشعب الفلسطيني ويف مقدمتها حقه يف تقرير املصير وإقامة 

دة الالجئين، وفق ما أقرته الشرعية الدولية يف قرار دولته املستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، وعو
  .194اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

يمثل بدء " أوسلو"وأكد اجملتمعون على أهمية قضية عودة النازحين بصفتها حقاً متفقاً عليه يف اتفاق   
  .تنفيذه الفعلي دعماً للمسيرة السلمية وتأكيداً ملصداقيتها

هامة ومستفيضة لتقييم ما تم عمله سابقاً يف إطار اللجنة الرباعية اخلاصة  وقد تمت مناقشات  
على املستويين الوزاري والفني، وذلك لتهيئة األرضية املناسبة " أوسلو"بالنازحين املنصوص عليها يف اتفاق 

عمل اللجنة الرباعية لتنفيذ الستئناف عمل اللجنة وفقاً ملا أعادت مذكرة شرم الشيخ تأكيده من ضرورة تفعيل 
  .الغايات التي شكلت من أجلها وهي وضع الترتيبات الالزمة لعودة النازحين

ين، وتنفيذ ا التام لتقديم جميع البيانات اخلاصة بالنازحموأكد وزيرا خارجية مصر واألردن، استعداده  
 املنظمات بمخاطبة ،1996فبراير / شباط االجتماع الرباعي الفني يف القاهرة خالل شهر ما تم االتفاق عليه يف

 بأسرع بالنازحين املتعلقة اإلحصائية بالبيانات الرباعية اللجنة لتزويد األحمر، والصليب "األونروا" املعنية الدولية

  .ممكن وقت
 شرم التفاق تنفيذاً ممكن وقت بأسرع الوزاري املستوى على الرباعي اللقاء عقد أهمية على الوزراء أكد وقد  

  .احلايل أكتوبر /األول تشرين مطلع يف الرباعي الوزاري االجتماع انعقاد أقر الذي الشيخ،
  [.......]  

  
  

                                                 
 " 27/10/1999، )غزة)" (اإللكترونية(وفا . 



 

 
 

  

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
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