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مقدمة: أوال•

إحصائيات وأرقام مهمة: ثانيا•

الالجئون في الداخل الفلسطيني: ثالثا•

يةالالجئون في الداخل الضفة الغرب: رابعا•

الالجئون في قطاع غزة: خامسا•

الخالصة والنتائج: سادسا•
2



إحصائيات وأرقام

ددعيتساوىالفلسطينيلالحصاءالمركزيالجهازوفق•

بلغحيث2016عامنهايةمعواليهودالفلسطينيينالسكان

.التاريخيةفلسطينفيمليون6.4يقاربما

عددفإنعليهااطلعتالتيالمختلفةاألرقاموفقلكن•

.تاريخيةالفلسطينيفياليهودعددعنيزيدالفلسطينيين

السكانمن%48.9حوالياليهودالسكاننسبةوستصبح•

نحوإلىعددهمسيصلحيث2020عامنهايةبحلولوذلك

.فلسطينيمليون7.2مقابليهوديمليون6.9
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إحصائيات

الالجئينأعدادحولرسميةتقديراتعدةصدرت•

إالمختلفة،مصادرمن1948عامحربعشيةالفلسطينيين

:تقديرينالمتحدةلألممأن

726نحوبلغالفلسطينيينالالجئينعددأنالىيشيراألول•

.1949عامتقديراتعلىبناءً وذلكالجئألف

.1950عامتقديراتعلىبناءً الجئألف957والثاني•

كانواالذينالفلسطينيناجماليمن%66.0نسبتهماأي•

.1948عامحربعشيةالتاريخيةفلسطينفييقيمون
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مليون الجئ مسجل في وكالة الغوث5.6

طينيينالفلسالالجئينعددانإلى(األنروا)الغوثوكالةسجالتتشير•
مليون5.6نحو2015عامينايرمناألولبتاريخلديهاالمسجلين

.نالفلسطينييالالجئينلعدداالدنىالحدتمثلاالرقاموهذهالجئ

والمسجلونةالغربيالضفةفيالمقيمونالفلسطينيونالالجئونشكلوقد•
إجماليمن%16.9نسبتهما2015العامبدايةالغوثوكالةلدى

.غزةقطاعفي%24.1مقابلالغوثوكالةلدىالمسجلينالالجئين

سطينيينالفلالالجئيننسبةبلغتفقدالعربية،الدولمستوىعلىأما•
الالجئينإجماليمن%39.6األردنفيالغوثوكالةلدىالمسجلين
سورياوفي%8.8لبنانفيالنسبةبلغتحينفيالفلسطينين

10.6%.

1948عامالمحتلةاألرضفيالالجئيننسبةأين:مالحظة•
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من سكان الضفة والقطاع الجئون% 42حوالي 

فيالالجئينالسكاننسبةأنإلى2015عامبياناتتشير•

فيالمقيمينالفلسطينيينالسكانمجملمن%41.6بلغت

.والقطاعالضفة

فيالجئون،همالغربيةالضفةفيالسكانمن%26.3وأن•

.%67.7غزةقطاعفيالالجئيننسبةبلغتحين
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تييمتاز الالجئون الفلسطينيون بأنهم مجتمع ف

%39.3ًسنة15بلغتًنسبةًاألفرادًالذينًتقلًأعمارهمًعنً•

.2015منًإجماليًالسكانًفيًالضفةًوالقطاعفيًالعامً

%39.6ًسنة15ًفيماًبلغتًنسبةًاألفرادًالالجئينًأقلًمنً•

ئينًمنًإجماليًالالجئين،ًبينماًبلغتًالنسبةًلغيرًالالج

.ًًمنًإجماليًغيرًالالجئين39.1ً%

%4.1ًسنةًفأكثرًالالجئين60ًكماًبلغتًنسبةًكبارًالسنً•

لغيرًمنًإجماليًالالجئينًفيًدولةًفلسطينًفيًحينًبلغت

.منًإجماليًغيرًالالجئين%4.8ًالالجئين
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معدالت البطالة مرتفعة بين الالجئين

بينلبطالةامعدالتفيواضحا ًفرقا ًوجودإلىالبياناتتشير•

بينالبطالةمعدلوصلإذالالجئين،وغيرالالجئين

.الالجئينغيربين%21.4مقابل%32.3الىالالجئين
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نثلث الالجئين يعملون كمتخصصين وفنيي

،"تبةوالكوالمساعدونوالمتخصصونالفنيون"مهنةتعتبر•
سواءحدىعلالالجئينوغيرلالجئيناستيعابا ًاالكثرالمهنة
.فلسطينفي

غيربينبلغتحينفي%34.0لالجئينبلغتاذ•
.%22.5الالجئين

ةالنسبالعليااإلدارةوموظفوالمشرعونمهنةشكلتكما•
%2.8بنسبةالالجئين،وغيرالالجئينمنلكلاألدنى
.الالجئينلغير%3.5مقابللالجئين

•
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نارتفاع نسبة التحصيل العلمي بين الالجئي

2015عامخاللالفلسطينيينلالجئيناألميةنسبةبلغت•

نالالجئيلغيربلغتحينفي%2.9فأكثرسنة15لألفراد

3.6%.

فأكثرسنة15الفلسطينيينالالجئيننسبةارتفعتكما•

.فأعلىالبكالوريوسدرجةعلىالحاصلين

فيفأكثرسنة15الالجئينمجملمن%14.3بلغتإذ•

.%12.1الالجئينلغيربلغتحين
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الالجئون 
يون الفلسطين
نييف فلسط



من حيث زمن حدوث 1948يقسم الالجئون الفلسطينيون داخل اراضي عام 
:التهجري  إىل قسمني

يطلق عليهم ) 1948من املهجرين خالل أحداث النكبة عام الالجئون -1
أحياان الغائبني احلاضرين وهم أغلب الالجئني 

.1948من املهجرين بعد عام الالجئون -2

الالجئون 
يون الفلسطين
نييف فلسط



ة اليت أما من حيث املناطق اجلغرافي
:منيفيقسمون إىل قسمنها هجروا 

نية من القرى الفلسطيالجئون -
(األغلبيةوهم )

.يةمن املدن الفلسطينالجئون -

الالجئون 
يون الفلسطين
نييف فلسط



اخلط 
األخضر 

امعرودساتفاقيةوفقالنارإطالقوقفخطهو
.با جنو الفحمأمإىلايسنيديرمنميتد1949

انالكيإىلضمتاليتاألراضيمساحةوتبلغ
:وتضم2كم300النارإطالقوقفبعدالصهيوين

.ريهاوغ,زلقة,قلنسية,الطيبة,عرعرة,الفحمأم



إحصاءات الكيان الصهيوني

يةالمركزاإلحصاءدائرةعنصادرصهيونياحصاءالخروفقا•
:الكيانلقيام68ذكرىفيالصهيونية

.نسمة8,522,000بـالكيانسكانعدديقدر•

كانعماأضعاف10بمقداراإلسرائيليينعددازدادأنهويقول•
يبلغكانحيث1948عامالكيانتأسيسفترةفيعليه

.نسمةألف806عددهم

مانسمة،مليون6,377,000نحويبلغاليهودالسكانعدد•
عدديبلغحينفيإسرائيلسكانمجموعمن%74.8يعادل
من%20.8يمثلماوهونسمة1٫771٫000نحوالعرب
.إسرائيلفيالسكانعددمجمل
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لسطينيالالجئون الفلسطينيون في الداخل الف
أنفبعد.الحاضرالغائبقضية1948عامنكبةبعدبرزت•

منوأرضهمالالجئينأمالكعلىاالسرائيليالجيشسيطر

،20/3/1950فيالغائبينقانونيسمىمااستصدارخالل

همومدنقراهمفيالقاطنينوغيروطنهمفيالحاضرونأصبح
.غائبون

1950عامفيهؤالءعددوبلغوأراضيهم،أمالكهموصودرت•

غوثوكالةاحصاءاتحسبفلسطينيالجئألف(46)حوالي

منالمائةفي(29)نحويشكلوناألونروا،الفلسطينيينالالجئين
.األخضرالخطداخلالفلسطينيينالعرب
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قرية(44)منالمجازرارتكاببفعلهؤالءشّردوقد•
الجليل،منطقةفيمعظمهموتركز،1948عامفيفلسطينية
ظلما ًنيعانووهؤالءوالجنوب،الفلسطينيالوسطفيوأقلية

:مزدوجا ً

األخضرالخطداخلالعربيةاألقليةمنجزءهمجهةفمن•
فيخاصا ًذجا ًنمويشكلاسرائيلياعنصريا ًتمييزا ًتواجهالتي

.المعاصراالنسانيالتاريخ

إلىالعودةعدمجّراءيعانونمهجرونهمأخرىجهةومن•
.منهاطردواالتياألصلمدينةأوقرية
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بفعلراألخضالخطداخلالفلسطينيينالالجئينقضيةتفاقمت•
ئتينمانحوإلىليصلعددهموارتفاعبينهمالطبيعيةالزيادة

العربمجموعربعنحويشكلون2005عامفيألفا ًوخمسين
.هناكالفلسطينيين

دالمزيومصادرةقراهمإلىالعودةعلىقدرتهمعدمعنفضال ً•
.الفلسطينيينبحوزةالمتبقيةاألراضيمن

ولماألراضيمنالمائةفي97نحواسرائيلصادرتحيث•
منالمائةفيثالثةسوىعامبشكلالفلسطينيينبحوزةيتبق

نمالمائةفيعشريننحويشكلونأنهمرغماألراضي،مساحة
.2005عامفياسرائيلسكان
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منوغيرهماألخضرالخطداخلالالجئينعلىوللضغط•

عشراتدارالستصاالسرائيليةالسلطاتسعتالفلسطينيين،

اضيأرمنتبقىمالمصادرةالجائرةاالسرائيليةالقوانين

1948عاممنذاالسرائيليةالسلطاتوهدمتالفلسطينيين،

للعربمنزلآالفعشرةمنأكثر2005عاموحتى

ية،وأمنواهيةحججتحتاألخضرالخطداخلالفلسطينيين

فيهجرةالفيوالتفكيرالفلسطينيينمحاصرةبغيةوذلك
.بعيدالالمدىفيالديموغرافيالهدفلتحقيقالمطافنهاية
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لخطاداخلالموجودينالفلسطينيينحولالدراساتتشير•
مخططاتوضعتاالسرائيليةالسلطاتأنإلىاألخضر

ةالقليلالسنواتفيللعربمنزلألفعشرأربعةلهدم
.تطاقوالصعبةالعربيةاألقليةحياةلجعلالقادمة

داخلكليا ًهدمتقرية162بينمنأنهالدراساتوتشير•
قيبوالنقب،الجليلمنطقةفيوبالتحديداألخضرالخط

أننؤكديجعلناالذياألمرفقط،قرية44منمهجرون
داخليذكرشخصأيمنهايوجدالمهدمةقرية118أهالي
.1948عامنكبةبعداألخضرالخط
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،الطنطورةاألخضر،الخطداخلأهلهابقيالتيالقرىمن•

يفحيفامدينةقضاءفيحوضعينالمجيدل،صفورية،

الكبيرجاهدالمفيهادفنالتيالشيخوبلدالفلسطيني،الساحل

فينينجقضاءيعبدسهولفياستشهادهبعدالقسامالدينعز
.1935عامنهاية
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المجتمع الفلسطيني في الداخل مجتمع فتي

اليحوإسرائيلفيالمقدرالفلسطينيينعـدد•

،2015العامنهايةفلسطينيمليون1.47

منعشرةالخامسةدوناألفرادنسبةوبلغت

%4.2حواليمقابل،%34.8حواليالعمر

.2014للعامفأكثرسنة65لألفراد
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جئنيالالإعادةرفضعلىتقومعامةسياسةاالحتاللاختذ-1
.لسطنيفخارجإىلبعضهمهتجريوحماولة،سكناهمأماكنإىل
1948عامبعدالتهجريعمليةاستكمالاالحتاللحاول-2

منآالفعدةترحيلجرىحيثاخلمسينيات،وحىت
يفَرباخلخ جتميعمثال)أخرىقرىإىلقراهممنالفلسطينيني

(سطنيفلخارجإىلسورايمعحدوديةقرىترحيلأواملثلث،
.وبيسانصفدمثلمدنمنوكذا

معهمكيف تعامل االحتالل  1



1948عامأراضيداخلاألونرواصالحياتاالحتاللاستلم-3
.ئنيالجاألراضيتلكيفيوجدالأنهوأعلن،1952أيلولمنذ
تمكنيالحىتمغلقة،عسكريةمناطقاملهجرةالقرىإعالن-4

.اليهاالوصولمنأهلها
قدو النكبة،منسنواتبعدمتوهذااملهجرة،القرىهدم-5

.واملقابروالكنائساملساجدبعضعلىاالحتاللأبقى

؟؟معهمكيف تعامل االحتالل  2



القرىضيأراعلىمستوطناتوإقامةاليهوداملهاجرينتوطني-6
1949-1948خالل.املهجرة

جماورةأراضعلىبينغالبيتهامستوطنة109االحتاللأقام-7
.املهجرةالقرىمن1948عامقبلاملسكونةللمساحة

مساءاألمنمستوحاةعربيةأمساءاملستوطناتهذهعطيتأ-
قرية(دجونبيت)دجنبيتقريةنفسها،للقرىالعربية
....(سيفوريت)صفويةقرية(بيتست)البصةقرية(ساسا)سعسع
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وجلنةالجئنيالسكانإسلطةمثلالالجئنيقضيةإلهناء"إسرائيلية"هيئاتنشاءإ-8
،1953-1949بنيمانشطتواليتالالجئنيأتهيلوسلطةالسكان،نقل

سكنواليتااجلديدةالقرىيفتوطينهممبحاوالتوقامت،احصاءاهليئةعملت-9
قرب)عكربةثلمخالية،شبهأوخاليةقرىغالباوهيالتأهيلقرىمسيتواليتفيها

يفداوحتدياملدنيفآخرينوتوطني...دنونالشيخشعب،احلمام،وادي(صفد
)الكرومجمد(1000استقبلت)عكا،(6000-3000بنيمااستقبلت)الناصرة،

.(600)كناكفر(800)،الرملة(800
املياهريعومشاالشوارعتعبيدالداخليفاالحتاللمشاريعيفتشغلبرامجعمل

....القطرية
استعمالانونقمثلاملهجرين،أراضيعلىاالستيالءإىلتؤديقانونيةإجراءاتاختاذ

.ياألراضاستمالكقانونالغائبني،أبمالكاخلاصقانون،1948لعامالبوراألرض
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بنت يف: أراض عربية وبناء مساكن لالجئني عليها، مثالمصادرة -10
وحدات سكنية يف 10وحدة سكنية لالجئني يف الناصرة و200اخلمسينيات 

.املكر
ذت فقد اخت. عدد قليل جدا من الالجئني ألماكن سكناهم السابقةإعادة -11

، قرارا 1948اللجنة اخلاصة للشؤون العربية اليت أقامتها حكومة االحتالل عام 
وعات كبرية من بلسماح بصورة حمدودة لالجئني من التجمعات اليت بقي فيها جمم

من الالجئني من مدينة 1500وهكذا استطاع . العرب بلعودة إىل قراهم ومدهنم
م، كذلك األمر العودة إىل مدينته–الذين جلئوا إىل الناصرة وقرى الشمال –حيفا 

نه كان قد سكنها بلنسبة لالجئني من عكا، لكنهم مل يعودوا إىل بيوهتم حتديدا، أل
عليوطمن سكان قرية 560ومسح لـ. صهاينة لذا مت توجيههم إىل بيوت أخرى

.  بلعودة إىل قريتهم
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قريبةماكنايفيسكنونكانواأهنمرغمالعودةمناملهجرينبقياالحتاللمنع-12
وقراهمناملهجريألراضياالحتاللاستغالل:منهاكثريةالعتبارات.قراهممنجدا

تقعكانتلقرىابعضوألنالعربية،والدولأوروبمناجلدداليهودالقادمنيالستيعاب
وأتديبيةانتقاميةوألبعاد.وأمنيةاسرتاتيجيةمواقعيف

بىناليتكرملالجباليفحوضعنيمثلهبا،معرتفغريقرىيفبعضهمسكن-13
وحولوهاالقريةبيوتاليهودمنجمموعةاستغلالذيالوقتيفمرخصةغريبيواتأهلها

.للفناننيقريةإىل
جئنيالالإلقناعالرخيصةالطرقمنالعديداستخدمت)الالجئنيتعويض-14

املصادرحسب)بلتعويضقبلواالالجئنيمن%50-10هنالك(بلتعويض
.(1958عامحىتتعويضاتاستلمواالجئ3247هنالك"اإلسرائيلية"

.تاهلستدرو خاللمنوحتديداالالجئنيبعضتشغيلعلىاالحتاللعمل
.الداخليفالفلسطينينيبقيمثلاالحتاللدولةداخلمواطنينياملهجريناعتبار

معهمكيف تعامل االحتالل  6
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عادحتاللااللكنمنهمأعدادفعادقراهم،إىلالفعليةالعودةعلىالالجئنيبعضعمل•
.اضيةوالفر عنانوكفروصفوريةبرعمكفرقريةأهلمعحدثكما.جديدمنوهجرهم

شىتبوسائلمنهاواهجر اليتوقراهمدايرهمإىلالعودةقضيةتفعيلعلىالفلسطينيونعمل•
متثلهمجلنةشكلواذينالالناصرةيفالالجئنيبستثناءاألمربدئيفمنظمةتكنملغالبيتها

اليتمنداركفيفالالجئنيجلنةوكذاإلعادهتم،حماولةيفاجلديداحلكممعوتواصلوا
.لاجللييفالنجيداتعشريةوبدومشاكلهم،حللاالحتاللحكومةمعتواصلت

كنيستعضاءأبدأالحقااألهايل،وبعضاملهجرةالقرىخماترياملطالباتهذهتزعموقد•
وأميلطويبقتوفيالعربالشيوعياحلزبأعضاء).الشأنهذايفالتحركاتببعضعرب
.(وغريمهاحبييب
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:  الكفاح القانوين والقضائي
اليت"اإلسرائيلية"االعلياحملكمةإىلفرفعواأيضا،القانوينالشقالفلسطينيوناستخدم•

.ينفذملقراراللكنقراهم،إىلابلعودةوالغابسيةوبرعمإقرثقرىمهجريحبقأقرت
:الرمسيةالقنوات

خمتلفاللخمنللتأثريوالسعيالتدخلعربقراهماىلالعودةاملهجرينبعضحاول•
الدامونيفاملطالبةجمرايتذلكعلىاألمثلةومن.املعنيةاحلكوميةواألجهزةالوزارات
.وقيساريةوطربايوالطرية
:ف.ت.معلىاالعتماد

تحريرالمنظمةمهوممنأساسيجزءهيقضيتهمأبنالالجئنيمنالكثرياعترب•
.الفلسطينية
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لوحظأنهإال،1997-1967بنيماالداخليفالالجئنيمسألةتراجعرغم•
تراثمجعيةكذاو فاعلنيكانواوبرعمإقرثقرييتالجئيأنالسبعينياتيف

.صفورية
جديدمنحركالتوأعيدأوسلو،اتفاقتوقيعمعأملخبيبةالالجئونأصيب•

عقدترة،الناصمناخلطواتأوىلبدأت.القضيةإاثرةأجلمنذاتيةجبهود
.املهجرةللقرىحمليةجلانتشكيلومتاجتماعاتعدة

عنللدفاعالقطريةاللجنةإنشاءمتفمثالاملأسسةعمليةتصاعدت•
.املهجرين
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األقصىيةمجععربكبريازمخالهوأعطتاجلهد،هلذاالداخليفاإلسالميةاحلركةانضمت•
يفوحتديدالالداخيفاملقدسةلألماكناالعتبارإبعادةاهتمتواليتاملقدساتعنللدفاع
.الداخليفمهدممسجد1000حوايلأحصتوقداملهدمةالقرى

األعمالمنبلعديدوقامت.أيضاللنصارىالعبادةوأبماكنبملقابراهتمتكما•
.املهجرينضورحبالقرىهذهيفاملهرجاانتونظمت(بناءوإعادةوتنظيفترميم)التطوعية

اجملتمعمشروع)نوعيةزةقفالداخليفوالفلسطينينيبملهجريناخلاصالسياسيخطاهباوشكَّل
.(العصامي

داخلها،ملهرجاانتاوإقامةاملهدمة،قراهمإىلاملسرياتبتنظيمالداخليفالفلسطينيوناستمر•
.نكبتنايوموهاستقالهلمعيدشعارحتتالعوةمسريةتقامحيثالنكبة،ذكرىيفخصوصا
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ة مثل مجعية عرب مجعيات عربي" اإلسرائيلية"رفع دعاوى قضائية يف احملاكم •
وتضم واكيمكيم الدفاع عن املهجرين اليت يرأس هيئتها اإلدارية حاليا احملامي وا 

.يف عضويتها احملامية انئلة عطية
.القضية تنشيط اجلانب اإلعالمي لتوعية الفلسطينيني واليهود هبذه•
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الالجئون 
يون الفلسطين
نييف فلسط



الالجئون 
يون الفلسطين

زة قطاع غيف 

يف الالجئون الفلسطينيون
قطاع غزة 



الالجئون 
يون الفلسطين

زة قطاع غيف 

80الف الجئ يف حني كان عدد سكانه حوايل 200حوايل 1948استقبل القطاع عام 
.الف نسمة

 عملت ، مث"الكويكرز" سكن الالجئون يف اخليام اليت أقامتها مؤسسات خريية مثل 
.2م150مساحة كل منها ( الف وحدة سكنية54)األونروا على بناء بيوت  صغرية



الالجئون 
يون الفلسطين

زة قطاع غيف 

ىعلضيقبريشريطغزة،قطاعإن
منثرأكحيتضناملتوسط،البحرشاطئ

همساحتتبلغ.شخصمليون1,850
حوايلالقطاعيفيوجدكيلومرت360
.الجئمليون1،3

يفالجئمليوننصفحوايليعيش
عددهابلغيواليتهبااملعرتفغزةخميمات

.مثانية



الالجئون 
يون الفلسطين

زة قطاع غيف 

كماوطالبة،طالب225,000تضممدرسة245القطاعيف
علىيةالغذائاملعوانتلتوزيعمركزاً 12وصحيا ،مركزاً 21حيوي
.الجئ800,000منأكثر

200مناكثريفموظف10,000األونروالدىيعمل
ةواإلغاثالصحيةوالرعايةالتعليمخدماتيقدمونمنشأة

ارئةالطواملساعداتالصغريةوالقروضاالجتماعيةواخلدمات
.غزةيفلديهااملسجلنيالفلسطينينيلالجئني



الالجئون 
يون الفلسطين

زة قطاع غيف 

ًكبريةًلالجئني زءًمنًاملدنًهيًج(ًخارجًاملخيمات)ًتوجدًجتمعاتًسكنية
نةًغزةًوالذينًالالجئونًيفًحيًالزيتونًمبدي:ًالقائمة،ًوأهمًهذهًالتجمعات

يمًقائم،ًيزيدًتعدادهمًعنًمائيتًألفًالجئ،ًوهمًبذلكًيزيدونًعنًأيًخم
تونويفتقدونًملعظمًخدماتًاألونرواًابستثناءًمركزًمتوينًالزي



الالجئون 
يون الفلسطين

زة قطاع غيف 

غزةقطاعيفالفلسطينينيالالجئنيغالبيةأصولتعود
صحراءوغربفلسطنيوجنوبوسطمناطقإىل

اللد،ا،ايف:وأرايفومدنالسبع،بئرومنطقةالنقب
غزة،قطاعوشرقمشالعسقالن،أسدود،الرملة،
اليتالقرىمنقرية(126)إىلوينتمون.والنقب

.1948عامالصهيويناالحتاللدمرها



الالجئون 
يون الفلسطين

زة قطاع غيف 

ـالربازيلحيمثلتوطنيمبشاريعالصهيونيةالسلطاتقامت
بنيمايةالدولالقواتضمنالربازيليةالكتيبةملوقعنسبة

إىلاملشروعهذاويقسم.رفحمدينةشرقـ1957،1967
.(جب،أ،)أقسامثالثة

الغربيةهةاجليفالسلطانتليفحياا االحتاللسلطاتوأقامت
سكنيةوحدة1050منأكثرعلىوحيتوي،1979عام

البيوتمهدبشرطاالحتاللسلطاتوزعتهادومن،ألفمبساحة
.التوطنيهبدفاملخيم،يفالقدمية





طنهيقواملغازي،الربيجخميميقربغزة،مدينةجنويبكم8بعدعلىيقع
.(فلسطيينإحصاء)الجئ34,950أو(األونروا)الجئ،الف62,000

يفجتمعواحيثفلسطني،جنوبمنجلهمالجئ16,000البدايةيفسكنه
كزومر الفرتتنيبنظاممنها8تعملمدرسة17املخيميفيوجد.قدميبريطاينسجن
.واحدصحيومركزأغذيةتوزيع

خميم النصريات



1.4احتهمستبلغاإلسم،ذاتحتملقريةمنبلقربغزة،مدينةمنالشمالإىليقع
قدكانوامعظمهماملخيم،يفالجئ35,000حوايل1948عامداخلهاستقر.2كم
.فلسطنيجنوبالواقعةالقرىمنفروا

،(فلسطيينإحصاء)الجئ54,123(األونروا)الجئ108,000حوايلاآلنيسكنه
يفإضافيةمدرسة13وهناك.الفرتتنيبنظاممنها13تعملمدرسة،37املخيمحيوي
صحيومركزدواحأغذيةتوزيعمركزوفيهحانون،بيتوعزبةحانونوبيتالهيابيت

.واحد



عامأتسس.مصرمعاحلدودعلىغزةمناجلنوبإىلرفحخميميقع
منالالجئنيمناآلالفانتقل.الجئ41,000لـحينهامالذاشكل.1949
99,000ومالييسكنهالسلطان،تليفالقريباإلسكايناملشروعإىلاملخيم
مدرسة34املخيميفيوجد،(فلسطيينإحصاء)نسمة43,405(األونروا)الجئ

.واحدصحيومركزالفرتتنيبنظاممنهابناية17تعمل.بناية23يف



.البلحديرنةمديمنالغربإىلاملتوسطاألبيضالبحرشاطئعلىاملخيميقع
منقدموانسمة،9,000البدايةيفسكنه.القطاعخميماتأصغروهو

.فلسطنيوجنوبمنتصف
،(فلسطيينإحصاء)8,009(األونروا)نسمة20,500حوايلاملخيميسكن
ذيةأغتوزيعومركزالفرتتني،بنظاممنها4تعملمدارس،9املخيميفيوجد

.واحدصحيومركزاملغازي،خميممعمشرتكواحد،



ماضافاست.والنصرياتاملغازيخميميجبانبغزةقطاعوسطيقع
.يطاينالرب للجيشثكناتيفيسكنونكانواالجئ13,000منيقارب

غزةشرقواقعةوقرىمدنإىلاملخيمهذايفالالجئنيأصليعود
)نسمة31,000عنيزيداملخيمسكانعددفإنواليوم،.كالفالوجة

11املخيميفيوجد.(فلسطييناحصاء)نسمة29,867،(األونروا
ومركزواحدأغذيةتوزيعومركزالفرتتني،بنظاممنها4تعملمدرسة،
.واحدصحي



منالغربإىلاملتوسطاألبيضالبحرشاطئعنكيلومرتينحنوبعدعلىيقع
.السبعبئرمنطقةمنمعظمهمالجئ35,000التجأ.يونسخانمدينة

إحصاء)46,059(األونروا)الجئ68,000عنيزيدمااليومفيهويقطن
بنظاممنهامدرسة11تعملحيثمدرسة،14املخيمحيوي،(فلسطيين
.صحيةمراكزوثالثةواحدأغذيةتوزيعمركزفيهيوجدالفرتتني،



خميم الشاطئ7.

املتوسطألبيضاالبحرشاطئعلىيقع.القطاعيفالالجئنيخميماتأكرباثلث
عنحتهامساتزيدالبقعةيف.امليناءرصيفمنالشمالوإىلغزةمدينةيف

وايفااللدمنفرواالذينمنالجئ23,000املخيماستضاف،2كم0,52
.فلسطنييفاألخرىواملناطقالسبعوبئر

نسمة42,349(األونروا)الجئ82,000منألكثرمسكنايعداليومواملخيم
الفرتتنيبنظاممنها13تعملمدرسة،29املخيمحيوي.(فلسطييناحصاء)

.واحدصحيومركزواحدأغذيةتوزيعمركزإىلإضافة



خميم املغازي8.

عامسسأت.الربيجخميممناجلنوبإىلغزةقطاعوسطيفاملغازيخميميقع
عدد،2كم0,6مساحتهغزة،يفاملخيماتأصغرمنواحدوهو،1949
تنحدر(فلسطيينإحصاء)نسمة19,998(األونروا)الجئ24,000سكانه
تعملمدارس،7املخيمحيوي.فلسطنيووسطجنوبالواقعةالقرىمنأصوهلم

.واحدصحيومركزواحدأغذيةتوزيعومركزالفرتتنيبنظاممنها3



معسكريف1967عامبعدأنشئغزة،وقطاعمصربنياحلدوديالشريطعلىيقع•
بعدجاءتاليتالدوليةالطوارئقواتضمنمنكانتاليتالكنديةالكتيبة

الجئ5000حوايلإلقامة1956عاميفغزةقطاعمن"اإلسرائيلي"االنسحاب
.أمنيةعيلدواالطرقبتوسعةقيامهاعندمساكنهم"اإلسرائيلية"السلطاتهدمت

.للسكانفيهتقدمهااليتاخلدماتبعضوجودرغمبملخيمالغوثوكالةتعرتفال•
2كم5.1كنداخميممساحة•
رفح:قسمنيإىلرفحمدينةتقسيمبعداملصرياجلانبيفبكاملهكنداخميموظل•

.1982عامديفيدكامباتفاقيةتطبيقبعدوذلكالفلسطينيةورفحاملصرية

كندامخيم 9.



اجلهةإىللبحراساحلعلىالواقعةاملواصيمنطقةيفرفحمبحافظةاملواصيخميميقع•
.الشمالية

أرضوعلىالبحرلشاطئاحملاذية”R"بلوكاسمحتت1948عاممنذاملخيموأنشئ•
عددويقدر"الجئةفلسطينيةعائلة20حنو1948عاموسكنهالرمليةبكثباهناتتميز

."شخصاا 170بـأفرادها
ويف.عائلة55علىموزعنيشخصاا 991حنو1997عاميفاملخيمسكانعددبلغ•

2000حنوماملخيسكانعددبلغفقداألسرلدىالطبيعيةللزايدةونتيجة1998عام
.شخصاا 

خميم املواصي10.



قطاعالتوزيع الديموغرافي لمخيمات الالجئين في ال



56





/  حملة عامة
مناألونرواجرهتااستأأراضعلىاألونرواأواألمحرالصليبقبلمنالغربيةالضفةخميماتمعظمانشاءمت•

.األردنيةاحلكومة
.املخيماتداخلاخلدميةاملؤسساتمعظمإقامةعلىاألونرواأشرفت•
خميماتصفةويطلقمنها،19علىاألونرواتشرفخميما24الغربيةالضفةيفاملخيماتعدديبلغ•

.األونرواعليهاتشرفاليتتلكعلىهبامعرتف
والبرية،هللارامحمافظةيفخميماتسبعة:التايلالنحوعلىالغربيةالضفةحمافظاتعلىاملخيماتتتوزيع•

وطولكرم،والقدسلواخلليأرحيامنكليفخميمانحلم،بيتيفخميماتثالثةانبلس،يفخميماتأربعة
.وطوبسجننيمنكليفواحدوخميم

هللارامحمافظةيفبريزيتخميمعدداوأصغرهاانبلسحمافظةيفبالطةخميمعددااملخيماتهذهأكرب•
.والبرية

.الجئالف895األونروالدىاملسجلنيالالجئنيعدديبلغ•
(فلسطيينإحصاء)149,938حوايل2014عاماملخيماتيفالقاطننيعدديبلغ•



بعضيفالالجئنيأعداديفتزايداا(2007-1997)بنيماالفرتةشهدت•
عددمنالالجئنيةنسباخنفضتاملثالسبيلفعلىأخرى،يفوتراجعاااحملافظات

،%31.4إىل%40.8منالقدسحمافظةيفالسكان
منجننييفوارتفعت،%47إىل%39.9منقلقيليةيفالنسبةزادتحنييف

،%32.8إىل28.8%
من-السكانددبعمقارنةلالجئنينسبةأكربفيهايوجد-أرحيايفارتفعتكما

افظةحميفالالجئنيلعددنسبةأقلوكانت،%51.3إىل1997عام49.7%
.2007عام%8.3إىل1997عام%7.7منارتفعتوقدسلفيت،



/  التعليم

تدريبمراكز3ولألونروااتبعةمدرسة98حوايلالغربيةالضفةخميماتيفتنتشر•
للتدريبمكان1,216و،(دراسيةسنوات4)الرتبويللعلوموكليتانمهين،
.وطالبةطالب52,633إىلهلاالتابعةاملدارسطالبعددووصلاملهين،



ضفة مشاكل التعليم يف خميمات ال
بعداثنيااالغربيةالضفةيفاألونروايفالتعليمقطاعترتيبجاءإذالتعليمية،العمليةخمرجاتيفالرتاجع1.

خمرجاتتبدولاملقابيفودولية،وطنيةاختباراتوفقوذلكاحلكومي،القطاعيليهمااخلاصة،املدارس
.حاالا أفضلاألونرواعملاقاليمبقييفالتعليم

طالباا32.9إىلالواحدالصفيفالطلبةعدديصلحيثالصفيةالغرفاكتظاظ2.

من%20جديو إذاملياومة،علىالتوظيفنظامبعتمادعنهاواالستعاضةالتعليمية،الكوادرنقص3.
.النظامهبذايعملوناملعلمني

.والقرطاسيةاملكتبيةواألدواتالدراسيةالكتبيفالنقص4.

قليلةوهي،%5.3تتجاوزالحيثالغربية،الضفةملدارسالكلياجملموعمناألونروامدارسنسبةقلة5.
أيضااضئيلةنسبةوهي،%30البالغةالغربيةالضفةلسكانالكلياجملموعمنالالجئنينسبةمعمقارنة
الكلياجملموعمن%34.5حوايلهناكاألونروامدارسنسبةتبلغحيثغزةقطاعيفمبثيلتهامقارنة

.للمدارس



الصحــــة
تدير.سطينينيالفللالجئنيالصحيةاخلدماتتقدميعناألولاملسؤولاألونرواتعترب

بطاقم-يةقلقيلمدينةيف-واحدةومستشفىصحي امركز ا41الغربيةالضفةيفاألونروا
.موظف ا1022منيتكون

ألسرةاوتنظيموالطفلاألمصحةوخدماتاألسنانصحةخدماتمراكزهاوتقدم
2011عامخاللاملراكزهذهزاروقدوالضغط،السكريملرضىصحيةوخدمات

.مريضاا1,860,265حوايل



املخيمات املعرتف هبا يف الضفة الغربية
(القائمة مرتبة هجائيا) 
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املخيمات غري املعرتف هبا

خميمًعسكرًاجلديد•
خميمًبريًزيت•
خميمًسلواد•
خميمًعنيًعريكً•
خميمًقدورةً•



سكانهغالبيةوينحدر1949عامالبريةملدينةأراض  علىأقيم
ليلواخلوايفاوالقدسوالرملةاللدوهيوقراهامدنعدةمن

بيوتباخلياماستبدلتدومناا،360املخيممساحةتبلغوغزة،
اتفاقتصنيفاتحسباملخيميقع،1957عامامسنتية

السلطةلسيطرةخيضعحيث"أ"مناطقيفأوسلو،
عاماملخيمسكانعددوصل.التامةالفلسطينية

يصلاألونرواحسبوعددهمنسمة،6,065إىل2014
.نسمة10,500إىل

خميمً
األمعري



ملرأةًوانديًحيويًاملخيمًعلىًمدرستني،ًوفيهًعدةًمؤسساتًومراكزًجمتمعيةًمثلًمركزًا
ةًأتهيلًوفيهًمركزًصحيًواحدًًووحدةًعالجًطبيعيًومركزًإعاد.ًالشبابًومركزًالطفل

ًاملخيمًشبكاتًجمتمعيًومركزًبرامجًنسائيةًوروضةًأطفالًومركزًتوزيعًأغذية،ًوتتوفرًيف
قهًالرايضيًلكرةًكهرابءًعامةًومياهًوصرفًصحيًوخدمةًمجعًالنفاايت،ًويشتهرًاملخيمًبفري
ًكماًأنهًمثَّلًفلسطني ًدولي اًأكثرًمنًالقدم،ًالذيًفازًأكثرًمنًمرةًببطولةًأنديةًفلسطني،

.ًًمرة



يفةبالطلقريةاتبعةأراضعلى1948عامأنشئ
قرىً منسكانهأصلدومن ا،460مساحته،انبلس
سكانالعددوصل.والرملة،وايفااللدملناطقاتبعة
إىلويصلنسمة،17,708إىل2014عام

.األونرواتقديراتحسبنسمة23,600



ومركزأغذيةتوزيعومركزمدارس4علىاملخيمحيوي
سائيةنبرامجومركزلألطفالومركزينجمتمعيأتهيلإعادة
أخرى،جلهاتاتبعةأخرىصحيةمراكزصحي،ومثانيةومركز

كانفقدوالنضايل،السياسينشاطهيفمشهورمركزواملخيم
الالجئنيوقحقعنللدفاعجلنةلتأسيسالسباقةاملخيماتمن

الفلسطينيني،
يفامللحوظةمشاركتهلهكانتكما،1994العاميفوذلك
ااملختلفةالنضالحمطات األوىلنياالنتفاضتإبنحتديدا
ينالوطالعملقادةمنعدد  للمخيموينتسبوالثانية،

حسامائبوالنمنصورمجالالقائدالشهيدأمثالالفلسطيين،
.وغريمهاخضر

تتمة بالطة 



يثحمناألصغروهوحلم،بيتمدينةيف1950عامأقيم
مساحتهغتبلحيثلألونروا،التابعةاملخيماتبنياملساحة

نظرااعزة،الخميماسماملخيمعلىويطلقمربع،مرتكيلو0.2
العزة،لعائلةينتمونسكانهمن%60ألنَّ 

حنييفنسمة،1,826إىل2014عامسكانهعددووصل
.نسمة1,000بلغقدالعددأنإىلاألونرواإحصائياتتشري
صحيالوالصرفواملاءالكهربءبشبكاتاملخيميرتبط

.األخرىللخدماتيفتقرلكنهالنفاايت،مجعوخدمة

خميم بيت جربين



خميم اجللزون 
مساحتهلغوتبجفنا،لقريةاتبعةأراضعلىهللاراممنالشمالإىل،1949عامأقيم

تصنيفاتوفق-املخيميقع.1955عامبيوتإىلاخلياماستبدلتدومناا،337حوايل
مدينيتخصوصااومدينة،قرية45إىلسكانهوينحد."ب"املنطقةيف-أوسلواتفاق
لعددإضافةها،وغري والسافريةوالدواميةوعنابةوالعباسيةنباالبيتوقرىوالرملةاللد
.1967عاماملهجرتنيوعمواسنوبقرييتسكانمنقليل
11,000إىلاألونرواحسبووصلنسمة9,451بـ2014عامسكانهعددوُقد خر

إرشادمركزمثلةاخلدماتياملراكزمنالعديدفيهيوجدمدرستني،علىاملخيمحيوينسمة،
عالجزومركنسوي،ومركزجمتمعي،أتهيلإعادةومركزأغذية،توزيعومركزوظيفي،
املخيمداخلروتتوفلألونروا،اتبعانغريصحيانمركزانوهنالكصحي،ومركزطبيعي،
.النفاايتمجعوخدمةالصحيوالصرفواملياهللكهربءعامةشبكات



/  خميم جنني
بلديةحدودضمنعامر،بنمرجسهلأطرافعلى،1953عامأتسس

وغريها،صبارينو زرعنيمنهاحيفامنطقةيفقرىا مناملخيمسكانهوينحدرجنني،
إىلاألونرواحسبووصل،نسمة12,268حوايل2014عامسكانهعددبلغ

مدرستني،علىاملخيمحيوينسمة،16,000
عالجحدةوو صحي،ومركزأغذية،توزيعمركز:مثلاخلدميةاملراكزمنعددفيه

إبنمبقاومتهماملخياشتهرنسائية،برامجومركزجمتمعي،أتهيلومركزطبيعي،
وأبمجالاألسريالقائدمثلالقادةبعضمنهوخرج،2000األقصىانتفاضة

.حويلمجالوالنائباهليجا



/خميم الدهيشة 
بلديةحدودضمنعامر،بنمرجسهلأطرافعلى،1953عامأتسس
مناملخيمسكانهوينحدراألردنية،احلكومةمناألونروااستأجرهتاوقدجنني،

وغريها،وصبارينزرعنيمنهاحيفامنطقةيفقرىا 
إىلاألونرواحسبووصل،نسمة10,434حوايل2014عامسكانهعددبلغ

دميةاخلاملراكزمنعددفيهمدرستني،علىاملخيمحيوينسمة،13,000
هيلأتومركزطبيعي،عالجووحدةصحي،ومركزأغذية،توزيعمركز:مثل

.نسائيةبرامجومركزجمتمعي،



/  مخيم دير عمار

سكانهحدروين.هللاراميفومجالةعمارديرقرييتمنبلقرب1949عامأقيم
وصل.وغريهاوايزوروالطرية،ومجزو،الفضل،وأبوطريفوديرنباالبيتقرىمن

2,400بـالعدداألونرواوتقدرنسمة2,219إىل2014عامسكانهعدد
خدماتية،مراكزوعدةمدرستنيعلىاملخيمحيوينسمة،
أغذية،توزيعمركز:منهااملنطقة،سكانمنالالجئنيوغريلالجئنيخدماهتاتقدم
ركزانموهناكصحي،ومركزنسائية،برامجومركزجمتمعي،أتهيلإعادةومركز
بشبكاتماملخيويرتبط.”ب"املنطقةضمناملخيمويقعأخرى،جلهاتاتبعان

.حيصصرفلشبكةيفتقدلكنهالنفاايت،مجعوخدمةواملاء،الكهربء



(1خميمًرقمً)ًعنيًبيتًاملاءً

توفريجئونالالاعتادماءعنيقربيقعألنَّهونظرااانبلس،بلديةحدودضمن،1950عاماملخيمأقيم
وحيفاوايفااللدمدنمنسكانهوينحدراملاء،بيتعنيخميمهوآخراسمعليهأطلقلذامنها،حاجاهتم
عددصلو .بدويةأصولذووبعضهموغريها،وايزوروالربوةالصادقجمدلمثلالقرىبعضوكذلك
علىاملخيمحيوي.نسمة6,750إىلوصلفقداألونرواوحسبنسمة،4,621إىل2014عامسكانه

لربامجومركزمعي،جمتأتهيلومركزطبيعي،عالجوحدةمثلاخلدماتية،املراكزمنالعديدوفيهمدرستني،
واملاءالكهربءتخبدمااملخيمويرتبطاألونروا،غريجلهةاتبعآخرصحيمركزوهناكصحي،ومركزاملرأة،

.النفاايتمجعوخدمةالصحيوالصرف



أراضيعلىالقدسشرقشمال،1965عامأنشئ
داخلالمقيمينالالجئينإليواءوعناتا،شعفاطقريتي
وقدف،الشرحارةفيوتحديد االقدس،فيالقديمةالبلدة
الظروفسوءذريعةتحتالقديمةالبلدةمنأخلوا

رىقمنسكانهأصولوترجعيعيشونها،التيالصحية
ا203المخيمومساحتهويافا،والرملةواللدالقدس .دونم 



ترفتيستفعاتوجالفرنسيةوالتلةزئيفبزغاتمنهامستوطناتبعدةاملخيمحماط
وحسبنسمة،11,000حبوايلسكانهعدداألونرواقدرتيعقوب،ونيفي

جتنب امؤخر ااملخيميفللعيشانتقلواقدفلسطيينالجئ4000حوايلفإنًَّاألونروا
يوجدكماخاصتان،منهااثنتانمدارس،أربعاملخيمحيوي.القدسهويةلفقدان

إعادةومركزي،طبيععالجوحدة:مثللألونروا،التابعةاخلدميةاملراكزمنعددفيه
صحيةراكزممخسةإىلإضافةصحي،ومركزنسائية،برامجومركزجمتمعي،أتهيل
الصحيوالصرفواملاءالكهرابءبشبكاتاملخيمويرتبطاألونروا،لغرياتبعةأخرى

.النفاايتمجعوخدمة



خميم طولكرم

ي ح: ، ضمن حدود بلدية طولكرم، وينحدر سكانه من عدة قرىا مثل1950أقيم عام 
انه عام وصل عدد سك. قاقون، وادي احلوارث، النعيمات، قيسارية، الفريديس وغريها

نسمة، 19,034أن العدد يبلغ ( 2009)نسمة وتقدر األونروا 12,041إىل 2014

ذية، ومركز حيوي املخيم على مخس مدارس، كما يوجد به مراكز خدمية، مثل مركز توزيع أغ
رتبط املخيم برامج نسائية، ومركز صحي، وهناك مركزان صحيان اتبعان لغري األونروا ، وي

.بشبكات الكهربء واملاء والصرف الصحي، وخدمة مجع النفاايت



خميم عايدة 
جاال،وبيتحلمبيتمدينيتبنيأرضفوق،1950عامعايدةأنشئ

منطقيتمنالغريبللجزءاتبعةلقرىً سكانهينحدردومن ا،60مساحتهابلغت
إىلاملخيمتبعوي.وغريهاوعجورالعمروخربةالوجلةفيهامباواخلليل،القدس
العددووصلنسمة،3,142إىل2014عامسكانهعددوصل."أ"املناطق
.نسمة4,700إىلاألونرواحسب
أتهيلإعادةكزومرًطبيعي،عالجوحدةوفيهللبناتمدرسةعلىاملخيموحيوي

التابعةواملياهءالكهراببشبكاتاملخيمويرتبطأغذية،توزيعومركزجمتمعي،
.حيصللصرفوشبكةالنفاايتمجعخدمةتوفرإىلإضافةللبلدية،



خميم العروب 

347إىلمساحتهوصلتحلم،بيتجنوب1949عامأتسس
يفيقعغزة،ًوواخلليلللرملةاتبعةقرىً منسكانهوينحدردومن ا،

حوايل2014عامسكانهعددبلغ."ب"املصنفهاملناطق
.نسمة10,400إىليصلاألونرواوحسبنسمة،9,841

املراكزمنالعديداملخيميفويوجدمدارس،ثالثاملخيمحيوي
ومركزذية،أغتوزيعومركزأطفال،مركزمثلاخلدمايت،الطابعذات

عليهافتشًرصحيةمراكزأربعةإىلإضافةصحي،ومركزنسائي،
الكهرابءًوللمياهعامةشبكاتاملخيمداخلويتوفرأخرى،جهات

.النفاايتمجعوخدمةالصحيوالصرف



خميم عقبة جرب 
ضمأرحيا،مدينةمنالغريباجلنوبإىلكم3بعدعلى1948عامأتسس

منهمتبقىمنوينحدر،1967عاماألردنإىلأغلبهمرحلالالجئنيمنآالف
عدداضمماكوغريها،العباسية،املسمية،عجور،الدانم،ديرفيهامباقرىعدةمن
نسمة،8,608إىل2014عامسكانهعددبلغ.الالجئنيغريمنالسكانمن

فيهيوجد.نسمة6,400بلغقدالسكانعددأنإىلاألونروابياانتوتشري
ومركزأغذية،عتوزيمركزمثللألونروا،التابعةاملراكزمنعددعلىحيويمدرستان،

صحيانمركزانوهناكنسائية،برامجومركزأطفال،ومركزجمتمعي،أتهيلإعادة
الربيةومجعاملسيحيةالشبانمجعيةاملخيمداخلالعاملةاملؤسساتومنآخران

.تالنفاايمجعوخدمةوالكهرابءللمياهشبكاتفيهوتتوفر.ابلشهداء



مخيم عسكر 

امهخياستبدلتعسكر،قريةابسممسي.انبلسبلديةحدودضمن1950عامأتسس
وايفافاوحياللدملناطقاتبعةقرىً منعسكرخميمسكانينحدر.1952عامصغريةبشقق

وغريها،دل،اجملاخلريية،السارية،سااب،كفرايزور،دجن،بيتكشك،أبوصميل،قرى:مثل
مبخيمالحقاعرففيما،1965عامشرق ااملخيمتوسعوقد.”أ"املنطقةيفاملخيمويوجد

.”ب"املنطقةيفمربع،مرتكيلو0.1والبالغةالتوسعةهذهوتقع،"اجلديدعسكر"
قدالعددأنإىلاألونروابياانتوتشرينسمة13,481إىل2014عامسكانهعددوصل

مثلخدماتيةمراكزويوجدمدارس،أربععلىاملخيمحيوينسمة،15,900إىلوصل
ومركزأغذيةتوزيعومركزجمتمعي،أتهيلإعادةومركزنسوي،برامجمركزلألطفال،مركزين

لعسكرية،االطبيةللخدماتاتبعمركزمنهاخاصة،صحيةمراكزثالثةإىلإضافةصحي،
لنفاايتامجعوخدمةالصحيوالصرفواملاءللكهرابءعامةشبكاتاملخيمداخلوتتوفر



مخيم عين السلطان 

رونينحدأتسيسهعنداملخيمسكانوكانأرحيا،قرب،1948عامأنشئ
داخلواخلليلةوالرملاللدملدناتبعةفلسطينيةبدويةوجتمعاتقرىعدةمن

نسمة،الف35التأسيسعنداملخيمسكانعددبلغ.1948عامأراضي
نسمة،208إىل1967عامحزيرانحرببعيداخنفضالعددلكن
ااألونرًوبياانتوتشرينسمة3,790إىل2014عامفيهالالجئنيعددوصل

منوعددمدرسة،علىاملخيمحيوي.نسمة1,900حوايلبلغقدالعددإىل
لريفية،اللمرأةومركزاملرأة،لربامجومركزصحي،مركزمثلاخلدماتيةاملراكز

لشبكةيفتقدنهلكالنفاايت،مجعوخدمةواملاءالكهرابءبشبكيتمرتبطواملخيم
.الصحيالصرف



مخيمًالفارعةً

احملاذيةرعةالفاعنيإىلتسميتهتعودطوابسبلدةأراضيعلى1948عامأتسس
الشرقيةالشماليةللمناطقاتبعةقرىً منهامناطقعدةمنسكانهوأصلللمخيم،

السلطةاستلمت،1952-1951العامنييفبغرفخيامهاستبدلت.ليافا
،1998امعاإلسرائيلياالحتاللمناملخيميفالكاملةالصالحياتالفلسطينية

نسمة،677,117إلىعغ2014عامسكانهعددوصلريفر،وايمذكرةمبوجب
نسمة،7,600حوايلبلغقدالعددأنإىلاألونروابياانتوتشري

كماالفلسطينية،موالتعليالرتبيةلوزارةاتبعةللذكوراثنويةوواحدةمدارس،ثالثحيوي
إعادةمركزًوأغذية،توزيعمركز:منهالألونروااتبعةخدماتيةمراكزعدةفيهيوجد
آخرانصحيانمركزانوهناكصحي،ومركزنسائيةبرامجومركزجمتمعي،أتهيل
لكنهلنفاايت،امجعوخدمةواملاءالكهرابءشبكاتفيهوتتوفرأخرىجلهاتاتبعان
.صحيصرفلشبكةيفتقر



مخيمًالفوارً

الضفةخميماتبنيمنجنوابً األقصىوهواخلليل،قرب،1949عامأتسس
كالفالوجةالسبع،روبئواخلليلغزةملناطقاتبعةقرىً منسكانهوينحدر.الغربية

إىل2014عامسكانهعددوصلوغريها،والدواميةاملنشيةوعراقوصميل
7,600إىلوصلقدالعددأنإىلاألونروابياانتوتشرينسمة8,109

مدارس،ثالثعلىاملخيمحيوينسمة،
إعادةمركزًوأغذية،توزيعمركزمثلاخلدماتية،املراكزمنالعديدفيهيوجدكما

صحيةمراكزعةأربوهناكصحيني،ومركزيننسائية،برامجومركزجمتمعي،أتهيل
مجعوخدمةالصحيوالصرفواملاءالكهرابءشبكاتاملخيميفويتوفرأخرى،

املشرتكةيطرةالسحتتأوسلواتفاقتوقيعبعداملخيمأصبحوقدالنفاايت،
املدنوإحدىخيماملبنيالتوأمةوأدتالفلسطينية،والسلطةاإلسرائيليلالحتالل
.اخلهدوالرتفيهيةالثقافيةالنشاطاتبعضتفعيلإىلالفرنسية



خميم قلنداي 
سكانوينحدردومن ا،353مساحتهالقدس،مطارشرق،1949عامأقيم

الشارعومير،واخلليلوالقدسوحيفاوالرملةاللدملناطقاتبعةقرىً مناملخيم
بلغ.املخيموسطنموالبريةهللارامومدينيتالقدسمدينةبنييربطالذيالرئيس

أنإىلاألونروابياانتوتشرينسمة،9,963بـ2014عامسكانهعدد
مدارس،أربععلىاملخيمحيوينسمة11,000إىلوصلقدالعدد

طبيعي،الجعووحدةأغذية،توزيعمركز:مثلااخلدماتيةاملراكزمنالعددإىلإضافة
صحي،ركزومنسائية،برامجومركزتعاونية،ومجعيةجمتمعي،أتهيلإعادةومركز
والصرفواملاءالكهرابءشبكاتاملخيميفوتتوفرخاصة،صحيةمراكزمخسةوهناك

تاللاالحسيطرةحتتاآلنإىلاملخيموبقيالنفاايت،مجعوخدمةالصحي
.يةاالحتاللالكربىالقدسلبلديةاتبع ايعتربهالذياإلسرائيلي،



مخيمًنورًشمسً

إىلمشسنورخميمإنشاءوراءالسببويعودطولكرم،شرق،1952عامأقيم
خيامهمدمرتأنبعدعنهالنزوحإىل-قباطياقرب-جنزورخميمسكاناضطرار
وقدمي،القدمشسنوروسجنالشاعروادياملنطقةإىلواللجوءثلجيه،عاصفة
،1956عاماملخيمداخللالجئنيمساكنإبعداداألونروابدأت

سكانهعددلغبوغريها،صبارينقنري،الكفرين،:منهاقرىً عدةمنسكانهوينحدر
لغبقدالعددأنإىلاألونروابياانتوتشرينسمة7,331حبوايل2014عام

:مثلخدميةومراكزمدرستني،علىاملخيمحيوينسمة،9,000حوايل
نسائية،رامجبومركزجمتمعي،أتهيلإعادةومركزصحي،ومركزأغذية،توزيعمركز

النفاايت،عمجوخدمةالصحيوالصرفواملياهالكهرابءبشبكاتاملخيمويرتبط
.1998عاممنذالفلسطينيةالسلطةصالحياتضمنواقعواملخيم



مخيمًبيرزيتً

بريزيتقريةيفأرضقطعةعلى،1948عامأقيماألونروامنبهمعرتفغريخميم•
وقددومناا،23وقتهامساحتهابلغت-السايحلطفالسيدحينهيف-لصاحبها
سكانوينحدردومنات،6أصبحتحىتالزمنمرورمعاملخيممساحةتقلصت

نباالبيتو وسلمةوالعباسيةكفرعانةمثلالفلسطينية،القرىمنعددمناملخيم
وسقفوهاطني،والاحلجرمنسقائفبنوامثاخليامالالجئونسكنوغريها،واملَْسمية
.الزينكووألواحبلشوادر

شبكتااملخيمداخلتتوفر.نسمة180حوايل2010عامسكانهعددبلغ•
واليتنات،للبأساسيةمدرسةاألونرواوفرتكماالنفاايت،مجعوخدمةواملاءالكهربء
أغذية،توزيعركزمعلىسابقااحيوياملخيمكاناملاضي،القرنمخسينياتمنذافتتحت

لمركزلالذهابإىلاملرضىيضطراملخيم،داخلصحيةخدماتوجودلعدمونظراا
.اجملاوراجللزونملخيمالتابعالصحي



(ًمخيمًغزة)مخيمًسلوادً

لبلدةاتبعةأرضقطعةعلى،1972عامأقيم،األونروامنبهمعرتفغريخميم•
وذلكدومناا،28مساحتهاتتجاوزالاألردين،للجيشتدريبمعسكركانتسلواد،

إجراءاتفعلبغزة،قطاعخميماتيفبيوهتمهدمتالذينالالجئنيمنعددالستيعاب
.افيهاملقاومةعلىوالقضاءالقطاع،خميماتعلىللسيطرةالراميةاالحتالل

سكنيةوحدة52بناءعلىكنديوبتمويلاإلسرائيلياالحتاللسلطاتأشرفتوقد•
.يهافالالجئنيمنعددوأسكنتمربعاا،مرتاا30منهاالواحدةمساحةتبلغاملخيم،داخل

السبعوبئراوايفوالرملةاللدمثلفلسطينية،وقرىا مدن  عدةمناملخيمسكانوينحدر
خميماتيفذلكقبليسكنونوكانواوعنابة،وسلمةواجللديةواملغارومحامةوالعباسية

.واملغازيوالشاطئوالربيجالنصرياتمثلالقطاع
املرافقمنأايا املخيمداخليوجدوالنسمة،475حوايل2014عامسكانهعددبلغ•

علىاملخيموحيويوع،أسبيفمرةاملخيمتزوراليتاملتنقلةاألونرواعيادةبستثناءالصحية،
.صحيالللصرفشبكةفيهتتوفروالالنفاايت،ومجعواملاءللكهربءشبكات



مخيمًعينًعريكً

عنيقريةأراضيعلى،1948عامأقيماألونروا،منبهمعرتفغريخميم•
وقريةمدينة13مناملخيمسكانوينحدرهللا،راممدينةمنالغربإىلعريك،

أبنويبدوهانوغري والقبابالربيةوقرىوالرملة،اللدمدينيتمثلفلسطينية،
وقدالنكبة،قتو الالجئنيمنكبريااعددااإليهاجلبتقدالقريةيفاملاءعيون
.والطنياحلجارةمنسقائفببناءقاموامثَّ اخليام،الالجئونسكن

ضبعوتشريسقائفهم،حملسكنيةوحداتاألونروابنت1964عامويف•
.نسمة500إىل2010عاموصلقدالسكانعددأنإىلالتقديرات

قلصواحد،طبيبفيهاصحيةعيادةاملخيموحيويمدرستان،املخيميفتوجد•
وبشبكة،1984عامالكهربءبشبكةاملخيمارتبطوقداألسبوعيفليومنيدوامه
ايت،النفامجعخدمةللمخيمعريكعنيقرويجملسويوفر،2000عاماملياه
.ةكبري مشكلةلهيسببمماصحيصرفلشبكةيفتقداملخيملكن



مخيمًقدورةً

مدينةيفأرضقطعةعلى1948عامأتسساألونروا،منبهمعرتفغريخميم•
القرىمنددعمنسكانهوينحدرقدورة،يدعىلشخصغالبيتهاملكيةتعودهللارام

2014عامانهسكعددوصلوغريها،السافرية،اللد،طريف،دير:مثلالفلسطينية،
توزيعمركزهفيفأقامتللمخيماملتوسطاملوقعاألونروااستغلتنسمة،1,461إىل

..ريةوالبهللارامحمافظةيفبهمعرتفخميممنألكثرخدماتهيقدمأغذية
عليميةالتاخلدماتيفقدورةخميمسكانويعتمدالحق ا،وأغلقتهعادتوقد•

مدارسأواوراجملاألمعريخميممدارسيفطالبهفيدرساألمعري،خميمعلىوالصحية
.األمعرييمخميفالصحيةاملرافقمناملرضىسكانهيستفيدكماهللا،راممدينة

النفاايت،عمجوخدمةالصحيوالصرفواملاءالكهرابءشبكاتاملخيميفوتتوفر•
خميم اكونهمنرأكثاملدينةداخلالفقرياحليشكلأيخذقدورةخميمأنًَّالبعضويرى

.املدينةنسيجعنمنفصال ً



لمحافظةقائمة بأسماء المخيمات في الضفة الغربية وعدد سكانها ونسبتها من سكان ا

حسب 2012عدد سكان المخيم عام المحافظةاسم المخيم

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

نسبة عدد سكان المخيم من عدد 

سكان المحافظة

عدد سكان المخيمات حسب

إحصائيات األونروا

10891%57251.8رام هللا والبيرةاألمعري

24124%169254.7نابلسبالطة

2149%17310.9بيت لحمبيت جبرين

11636%89222.8رام هللاالجلزون

16719%116604جنينجنين

13368%98875بيت لحمالدهيشة

2455%20940.6رام هللا والبيرةدير عمار

6941%44171.2نابلسعين بيت الماء

11383%4.5-----القدسشعفاط

19034%116006.7طولكرمطولكرم

4933%29781.5بيت لحمعايدة

92211.410757الخليلالعروب

6736%814617أريحاعقبة جبر

16565%128843.6نابلسعسكر

2028%35877.4أريحاعين السلطان

7886%665811.3طوباسالفارعة

8391%75991.2الخليلالفوار

11335%96022.4القدسقلنديا

9516%70634طولكرمنور شمس

---------%1800.05رام هللا والبيرةبيرزيت

----------%4360.1رام هللا والبيرةسلواد

----------%5000.2رام هللا والبيرةعين عريك

-----------%13790.4رام هللا والبيرةقدورة



ل من مقارنات بين واقع الالجئين في ك
الضفة الغربية وقطاع غزة 



غزة  مؤسسات عاملة في صفوف الالجئين في الضفة و

.املؤسسةًالرئيسةًاليتًتقدمًاخلدماتًلالجئني:ًاألونرواً•
)ًًفلسطينيني،ًتقدمًاخلدماتًلالجئنيًبصفتهمًمواطنني:ًالسلطةًالفلسطينية•

اتًلكنهاًليستًمسؤولةًعنًالالجئنيًيفًقطاع(ًتوظيف،ًاألمنًواألمان
.اخلدماتًمثلًالصحةًوالتعليم

ومنهاً.ًإداريةهلاًصبغةًسياسيةًًو:ًًف.ت.دائرةًاتبعةًلـًم:ًدائرةًشؤونًالالجئني•
.انبثقتًجلانًاملخيمات

.تعملًيفًغزة.ًدائرةًشؤونًالالجئنيًيفًحركةًمحاس•
.منظماتًغريًحكومية•
.الفصائلًالفلسطينية•



نسب سكانية 

بنيمنخيماتاملعددحيثمناألكثرالغربيةالضفةفيهتعدالذيالوقتيف•
الطة،بخميموهوفيها،املخيماتأكربأنإالاخلمس،األنرواعملياتمناطق

.غزةيفاملخيماتأصغرسكانلعددتقريبامساوالسكانمنعدد ايضم
منغزةقطاعسكانمن%67والالجئنيالغربيةالضفةسكانمن30%•

.الالجئني



الصحة في مخيمات الضفة وغزة 

الغربيةلضفةايفاألونرواتقدمهااليتالصحيةاخلدماتبنيمقارنةعقدولعل•
مناألقلعلى–نياملنطقتبنياختالفإىلبوضوحتشريالقطاعيفومثيالهتا

,الغربيةالضفةلصاحل-الكميةالناحية
قطاعيفاألونروالدىاملسجلنيالفلسطينينيالالجئنيعددأنًَّمنالرغمفعلى•

يبلغاعالقطيفاملرضىمناملراجعنيوعددالضفة،يفعددهميفوقغزة
نصفغبلالقطاعيفالصحيةاملراكزعددأنإالالضفةيفعددهمأضعاف
.الضفةيفعددها



انخفاض نسبة األمية

يفجئنيالاللدىاألميةنسباخنفاضاإلحصائيةالبياانتوتظهر
بغريهم،ةمقارن(غزةوقطاعالغربيةالضفة)الفلسطينيةاألراضي

،%4.9(فأكثرسنة15)األفرادالالجئنيبنينسبتهابلغتحيث
.%5.2انفسهالعمريةالفئةمنالالجئنيلغريبلغتحنييف



تناقص عدد الالجئين في المخيمات 

استمرارًتناقصًعددًالقاطننيًيفًاملخيماتًيفًاألراضي•
ًكانتًنسب(ًالضفةًالغربيةًوقطاعًغزة)ًالفلسطينية تهمًمنًإمجايلًإذ

وأصبحتًالنسبةًعامً%15.9ًحوايل1997ًعددًالسكانًعامً
%ً.9.4حوايل2011ً

(ًربيةًوقطاعًغزةالضفةًالغ)ًجمتمعًالالجئنيًيفًاألراضيًالفلسطينية•
.هوًجمتمعًفيت

...ةيغادر الكثري من ابناء املخيمات خميماهتم اىل االحياء املدني: مالحظة



غزة  ميزات الواقع االقتصادي في المخيمات في الضفة و

غزةًملتحمًبشكلًعضويًمعًاملشهدًاالقتصاديًالعامًيفًالضفةًًو.1ً
،1967ًذًعامًاقتصادًهشًوغريًمستقر،ًتعرَّضًجلملةًحتوالتًجوهريةًمن.2ً

ًلسلسلةًأخرىًمنًأييتًيفًمقدمتهاًالتبعيةًالقتصادًاالحتاللًاإلسرائيلي،ًثَّ
،1994ًالتحوالتًأحدثهاًقدومًالسلطةًالفلسطينيةًمنذًعاماً

حتاللًالقمعيةًمنًبينهاًزايدةًتكريسًالتبعيةًالقتصادًاالحتالل،ًوممارساتًاال
.2007مثلًحصارًالقطاعًمنذًعامً



يطةمستويات المعيشة وظروف السكن والبيئة المح

أنإىلينالفلسطيلإلحصاءاملركزيللجهازاالحصائيةالبياانتتفيد
الريفيفامبثيالهتمقارنةاألدىنهياملخيماتيفاملعيشةمستوايت
بعضباملتعلقةاملقارانتبعضإجراءعندجلي اذلكيظهرواحلضر،
املؤشرات

منطعامالعلىاإلنفاقونسبةالشهري،األسرةإنفاقمتوسطمعدالتمثل
ونوعالفقر،ونسبةالفرد،إنفاقمعدالتومنالكلي،االنفاقجمموع

.السكن



اعمؤشرات العمالة لدى الالجئين في الضفة والقط

بواقع،%45.5العاملةالقوىيفالغربيةالضفةيفاملشاركةنسبةبلغت
أنا،ذاهتالنتائجوتظهرالالجئني،لغري%45.9والالجئنيبني44.4%

بني%38.2بواقع%38.4بلغتإذالقطاعيفمنخفضةالنسبةهذه
.الالجئنيلغري%38.7والالجئني



تمًبحمدًهللا


