• أوال :مقدمة
• ثانيا :إحصائيات وأرقام مهمة
• ثالثا :الالجئون في الداخل الفلسطيني
• رابعا :الالجئون في الداخل الضفة الغربية
• خامسا :الالجئون في قطاع غزة
• سادسا :الخالصة والنتائج
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إحصائيات وأرقام
• وفق الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني يتساوى عدد
السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام  2016حيث بلغ
ما يقارب  6.4مليون في فلسطين التاريخية.
• لكن وفق األرقام المختلفة التي اطلعت عليها فإن عدد
الفلسطينيين يزيد عن عدد اليهود في فلسطيني التاريخية.
• وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي  %48.9من السكان
وذلك بحلول نهاية عام  2020حيث سيصل عددهم إلى نحو
 6.9مليون يهودي مقابل  7.2مليون فلسطيني.
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إحصائيات
•

•
•
•

صدرت عدة تقديرات رسمية حول أعداد الالجئين
الفلسطينيين عشية حرب عام  1948من مصادر مختلفة ،إال
أن لألمم المتحدة تقديرين:
األول يشير الى أن عدد الالجئين الفلسطينيين بلغ نحو 726
ألف الجئ وذلك بناءً على تقديرات عام .1949
والثاني  957ألف الجئ بناءً على تقديرات عام .1950
أي ما نسبته  %66.0من اجمالي الفلسطينين الذين كانوا
يقيمون في فلسطين التاريخية عشية حرب عام .1948
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 5.6مليون الجئ مسجل في وكالة الغوث
• تشير سجالت وكالة الغوث (األنروا) إلى ان عدد الالجئين الفلسطينيين
المسجلين لديها بتاريخ األول من يناير عام  2015نحو  5.6مليون
الجئ وهذه االرقام تمثل الحد االدنى لعدد الالجئين الفلسطينيين.
• وقد شكل الالجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية والمسجلون
لدى وكالة الغوث بداية العام  2015ما نسبته  %16.9من إجمالي
الالجئين المسجلين لدى وكالة الغوث مقابل  %24.1في قطاع غزة.
• أما على مستوى الدول العربية ،فقد بلغت نسبة الالجئين الفلسطينيين
المسجلين لدى وكالة الغوث في األردن  %39.6من إجمالي الالجئين
الفلسطينين في حين بلغت النسبة في لبنان  %8.8وفي سوريا
.%10.6
• مالحظة :أين نسبة الالجئين في األرض المحتلة عام 1948
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حوالي  %42من سكان الضفة والقطاع الجئون
• تشير بيانات عام  2015إلى أن نسبة السكان الالجئين في
بلغت  %41.6من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في
الضفة والقطاع.
• وأن  %26.3من السكان في الضفة الغربية هم الجئون ،في
حين بلغت نسبة الالجئين في قطاع غزة .%67.7
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يمتاز الالجئون الفلسطينيون بأنهم مجتمع فتي
• بلغتًنسبةًاألفرادًالذينًتقلًأعمارهمًعنً 15سنة ً%39.3
منًإجماليًالسكانًفيًالضفةًوالقطاعفيًالعامً.2015
• فيماًبلغتًنسبةًاألفرادًالالجئينًأقلًمنً 15سنةًً%39.6
منًإجماليًالالجئينً،بينماًبلغتًالنسبةًلغيرًالالجئينً
ً%39.1منًإجماليًغيرًالالجئينً.
• كماًبلغتًنسبةًكبارًالسنً 60سنةًفأكثرًالالجئينًً%4.1
منًإجماليًالالجئينًفيًدولةًفلسطينًفيًحينًبلغت لغيرً
الالجئين ً%4.8منًإجماليًغيرًالالجئين.
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معدالت البطالة مرتفعة بين الالجئين
• تشير البيانات إلى وجود فرقاً واضحاً في معدالت البطالة بين
الالجئين وغير الالجئين ،إذ وصل معدل البطالة بين
الالجئين الى  %32.3مقابل  %21.4بين غير الالجئين.
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ثلث الالجئين يعملون كمتخصصين وفنيين
• تعتبر مهنة "الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة"،
المهنة االكثر استيعاباً لالجئين وغير الالجئين على حد سواء
في فلسطين.
• اذ بلغت لالجئين  %34.0في حين بلغت بين غير
الالجئين .%22.5
• كما شكلت مهنة المشرعون وموظفو اإلدارة العليا النسبة
األدنى لكل من الالجئين وغير الالجئين ،بنسبة %2.8
لالجئين مقابل  %3.5لغير الالجئين.
•
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ارتفاع نسبة التحصيل العلمي بين الالجئين
• بلغت نسبة األمية لالجئين الفلسطينيين خالل عام 2015
لألفراد  15سنة فأكثر  %2.9في حين بلغت لغير الالجئين
.%3.6
• كما ارتفعت نسبة الالجئين الفلسطينيين  15سنة فأكثر
الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى.
• إذ بلغت  %14.3من مجمل الالجئين  15سنة فأكثر في
حين بلغت لغير الالجئين .%12.1
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الالجئون
الفلسطينيون
يف فلسطني

الالجئون
الفلسطينيون
يف فلسطني

يقسم الالجئون الفلسطينيون داخل اراضي عام  1948من حيث زمن حدوث
التهجري إىل قسمني:
 -1الالجئون من املهجرين خالل أحداث النكبة عام  ( 1948يطلق عليهم
أحياان الغائبني احلاضرين وهم أغلب الالجئني
 -2الالجئون من املهجرين بعد عام . 1948

الالجئون
الفلسطينيون
يف فلسطني

أما من حيث املناطق اجلغرافية اليت
هجروا منها فيقسمون إىل قسمني:
الجئون من القرى الفلسطينية(وهم األغلبية)
-الجئون من املدن الفلسطينية.

اخلط
األخضر

هو خط وقف إطالق النار وفق اتفاقية رودس عام
 1949ميتد من دير ايسني إىل أم الفحم جنوبا.
وتبلغ مساحة األراضي اليت ضمت إىل الكيان
الصهيوين بعد وقف إطالق النار  300كم 2وتضم:
أم الفحم ,عرعرة ,الطيبة ,قلنسية ,زلقة ,وغريها.

إحصاءات الكيان الصهيوني
•
•
•
•

وفقا الخر احصاء صهيوني صادر عن دائرة اإلحصاء المركزية
الصهيونية في ذكرى  68لقيام الكيان:
يقدر عدد سكان الكيان بـ  8,522,000نسمة.
ويقول أنه ازداد عدد اإلسرائيليين بمقدار  10أضعاف عما كان
عليه في فترة تأسيس الكيان عام  1948حيث كان يبلغ
عددهم  806ألف نسمة.
عدد السكان اليهود يبلغ نحو  6,377,000مليون نسمة ،ما
يعادل  %74.8من مجموع سكان إسرائيل في حين يبلغ عدد
العرب نحو  1٫771٫000نسمة وهو ما يمثل  %20.8من
مجمل عدد السكان في إسرائيل.
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الالجئون الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني
• برزت بعد نكبة عام  1948قضية الغائب الحاضر .فبعد أن
سيطر الجيش االسرائيلي على أمالك الالجئين وأرضهم من
خالل استصدار ما يسمى قانون الغائبين في ،20/3/1950
أصبح الحاضرون في وطنهم وغير القاطنين في قراهم ومدنهم
غائبون.
• وصودرت أمالكهم وأراضيهم ،وبلغ عدد هؤالء في عام 1950
حوالي ( )46ألف الجئ فلسطيني حسب احصاءات وكالة غوث
الالجئين الفلسطينيين األونروا ،يشكلون نحو ( )29في المائة من
العرب الفلسطينيين داخل الخط األخضر.
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شرد هؤالء بفعل ارتكاب المجازر من ( )44قرية
• وقد ّ
فلسطينية في عام  ،1948وتركز معظمهم في منطقة الجليل،
وأقلية في الوسط الفلسطيني والجنوب ،وهؤالء يعانون ظلماً
مزدوجاً:
• فمن جهة هم جزء من األقلية العربية داخل الخط األخضر
التي تواجه تمييزاً عنصرياً اسرائيليا يشكل نموذجاً خاصاً في
التاريخ االنساني المعاصر.
جراء عدم العودة إلى
• ومن جهة أخرى هم مهجرون يعانون ّ
قرية أو مدينة األصل التي طردوا منها.
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• تفاقمت قضية الالجئين الفلسطينيين داخل الخط األخضر بفعل
الزيادة الطبيعية بينهم وارتفاع عددهم ليصل إلى نحو مائتين
وخمسين ألفاً في عام  2005يشكلون نحو ربع مجموع العرب
الفلسطينيين هناك.
• فضالً عن عدم قدرتهم على العودة إلى قراهم ومصادرة المزيد
من األراضي المتبقية بحوزة الفلسطينيين.
• حيث صادرت اسرائيل نحو  97في المائة من األراضي ولم
يتبق بحوزة الفلسطينيين بشكل عام سوى ثالثة في المائة من
مساحة األراضي ،رغم أنهم يشكلون نحو عشرين في المائة من
سكان اسرائيل في عام .2005
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• وللضغط على الالجئين داخل الخط األخضر وغيرهم من
الفلسطينيين ،سعت السلطات االسرائيلية الستصدار عشرات
القوانين االسرائيلية الجائرة لمصادرة ما تبقى من أراضي
الفلسطينيين ،وهدمت السلطات االسرائيلية منذ عام 1948
وحتى عام  2005أكثر من عشرة آالف منزل للعرب
الفلسطينيين داخل الخط األخضر تحت حجج واهية وأمنية،
وذلك بغية محاصرة الفلسطينيين والتفكير في الهجرة في
نهاية المطاف لتحقيق الهدف الديموغرافي في المدى البعيد.
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• تشير الدراسات حول الفلسطينيين الموجودين داخل الخط
األخضر إلى أن السلطات االسرائيلية وضعت مخططات
لهدم أربعة عشر ألف منزل للعرب في السنوات القليلة
القادمة لجعل حياة األقلية العربية صعبة وال تطاق.
• وتشير الدراسات أنه من بين  162قرية هدمت كلياً داخل
الخط األخضر وبالتحديد في منطقة الجليل والنقب ،بقي
مهجرون من  44قرية فقط ،األمر الذي يجعلنا نؤكد أن
أهالي  118قرية مهدمة ال يوجد منها أي شخص يذكر داخل
الخط األخضر بعد نكبة عام .1948
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• من القرى التي بقي أهلها داخل الخط األخضر ،الطنطورة،
صفورية ،المجيدل ،عين حوض في قضاء مدينة حيفا في
الساحل الفلسطيني ،وبلد الشيخ التي دفن فيها المجاهد الكبير
عز الدين القسام بعد استشهاده في سهول يعبد قضاء جنين في
نهاية عام .1935
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المجتمع الفلسطيني في الداخل مجتمع فتي

• عـدد الفلسطينيين المقدر في إسرائيل حوالي
 1.47مليون فلسطيني نهاية العام ،2015
وبلغت نسبة األفراد دون الخامسة عشرة من
العمر حوالي  ،%34.8مقابل حوالي %4.2
لألفراد  65سنة فأكثر للعام .2014
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1

كيف تعامل االحتالل معهم

-1اختذ االحتالل سياسة عامة تقوم على رفض إعادة الالجئني
إىل أماكن سكناهم  ،وحماولة هتجري بعضهم إىل خارج فلسطني.
 -2حاول االحتالل استكمال عملية التهجري بعد عام 1948
وحىت اخلمسينيات ،حيث جرى ترحيل عدة آالف من
الفلسطينيني من قراهم إىل قرى أخرى( مثال جتميع اخلخَرب يف
املثلث ،أو ترحيل قرى حدودية مع سوراي إىل خارج فلسطني)
وكذا من مدن مثل صفد وبيسان.

2

كيف تعامل االحتالل معهم؟؟

-3استلم االحتالل صالحيات األونروا داخل أراضي عام 1948
منذ أيلول  ،1952وأعلن أنه ال يوجد يف تلك األراضي الجئني.
-4إعالن القرى املهجرة مناطق عسكرية مغلقة ،حىت ال يتمكن
أهلها من الوصول اليها.
-5هدم القرى املهجرة ،وهذا مت بعد سنوات من النكبة ،وقد
أبقى االحتالل على بعض املساجد والكنائس واملقابر.
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كيف تعامل االحتالل معهم

 -6توطني املهاجرين اليهود وإقامة مستوطنات على أراضي القرى
املهجرة .خالل 1949-1948
 -7أقام االحتالل  109مستوطنة غالبيتها بين على أراض جماورة
للمساحة املسكونة قبل عام  1948من القرى املهجرة.
أعطيت هذه املستوطنات أمساء عربية مستوحاة من األمساءالعربية للقرى نفسها ،قرية بيت دجن ( بيت دجون) قرية
سعسع (ساسا) قرية البصة ( بيتست)قرية صفوية ( تسيفوري)....
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كيف تعامل االحتالل معهم

 -8إنشاء هيئات "إسرائيلية" إلهناء قضية الالجئني مثل سلطة إسكان الالجئني وجلنة
نقل السكان ،وسلطة أتهيل الالجئني واليت نشطت ما بني ،1953-1949
 -9عملت اهليئة احصاء  ،وقامت مبحاوالت توطينهم يف القرى اجلديدة اليت سكنوا
فيها واليت مسيت قرى التأهيل وهي غالبا قرى خالية أو شبه خالية ،مثل عكربة( قرب
صفد) وادي احلمام ،شعب ،الشيخ دنون ...وتوطني آخرين يف املدن وحتديدا يف
الناصرة (،استقبلت ما بني  ،)6000-3000عكا( استقبلت )1000جمد الكروم(
،)800الرملة(  )800كفر كنا (.)600
عمل برامج تشغل يف مشاريع االحتالل يف الداخل تعبيد الشوارع ومشاريع املياه
القطرية....
اختاذ إجراءات قانونية تؤدي إىل االستيالء على أراضي املهجرين ،مثل قانون استعمال
األرض البور لعام  ، 1948قانون اخلاص أبمالك الغائبني ،قانون استمالك األراضي.
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كيف تعامل االحتالل معهم

 -10مصادرة أراض عربية وبناء مساكن لالجئني عليها ،مثال :بنت يف
اخلمسينيات  200وحدة سكنية لالجئني يف الناصرة و 10وحدات سكنية يف
املكر.
 -11إعادة عدد قليل جدا من الالجئني ألماكن سكناهم السابقة .فقد اختذت
اللجنة اخلاصة للشؤون العربية اليت أقامتها حكومة االحتالل عام  ،1948قرارا
بلسماح بصورة حمدودة لالجئني من التجمعات اليت بقي فيها جمموعات كبرية من
العرب بلعودة إىل قراهم ومدهنم .وهكذا استطاع  1500من الالجئني من مدينة
حيفا – الذين جلئوا إىل الناصرة وقرى الشمال – العودة إىل مدينتهم ،كذلك األمر
بلنسبة لالجئني من عكا ،لكنهم مل يعودوا إىل بيوهتم حتديدا ،ألنه كان قد سكنها
صهاينة لذا مت توجيههم إىل بيوت أخرى .ومسح لـ 560من سكان قرية عليوط
بلعودة إىل قريتهم.
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كيف تعامل االحتالل معهم

 -12منع االحتالل بقي املهجرين من العودة رغم أهنم كانوا يسكنون يف اماكن قريبة
جدا من قراهم .العتبارات كثرية منها :استغالل االحتالل ألراضي املهجرين وقراهم
الستيعاب القادمني اليهود اجلدد من أوروب والدول العربية ،وألن بعض القرى كانت تقع
يف مواقع اسرتاتيجية وأمنية .وألبعاد انتقامية وأتديبية
-13سكن بعضهم يف قرى غري معرتف هبا ،مثل عني حوض يف جبال الكرمل اليت بىن
أهلها بيوات غري مرخصة يف الوقت الذي استغل جمموعة من اليهود بيوت القرية وحولوها
إىل قرية للفنانني.
 -14تعويض الالجئني ( استخدمت العديد من الطرق الرخيصة إلقناع الالجئني
بلتعويض) هنالك  %50-10من الالجئني قبلوا بلتعويض( حسب املصادر
"اإلسرائيلية" هنالك  3247الجئ استلموا تعويضات حىت عام .) 1958
عمل االحتالل على تشغيل بعض الالجئني وحتديدا من خالل اهلستدروت.
اعتبار املهجرين مواطنيني داخل دولة االحتالل مثل بقي الفلسطينيني يف الداخل.
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• عمل بعض الالجئني على العودة الفعلية إىل قراهم ،فعاد أعداد منهم لكن االحتالل عاد
وهجرهم من جديد .كما حدث مع أهل قرية كفر برعم وصفورية وكفر عنان والفراضية.
• عمل الفلسطينيون على تفعيل قضية العودة إىل دايرهم وقراهم اليت هجروا منها بوسائل شىت
غالبيتها مل تكن منظمة يف بدئ األمر بستثناء الالجئني يف الناصرة الذين شكلوا جلنة متثلهم
وتواصلوا مع احلكم اجلديد يف حماولة إلعادهتم ،وكذا جلنة الالجئني يف كفر مندا اليت
تواصلت مع حكومة االحتالل حلل مشاكلهم ،وبدو عشرية النجيدات يف اجلليل.
• وقد تزعم هذه املطالبات خماتري القرى املهجرة وبعض األهايل ،الحقا بدأ أعضاء كنيست
عرب ببعض التحركات يف هذا الشأن ( .أعضاء احلزب الشيوعي العرب توفيق طويب وأميل
حبييب وغريمها) .
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الكفاح القانوين والقضائي:
• استخدم الفلسطينيون الشق القانوين أيضا ،فرفعوا إىل احملكمة العليا "اإلسرائيلية" اليت
أقرت حبق مهجري قرى إقرث وبرعم والغابسية ابلعودة إىل قراهم ،لكن القرار مل ينفذ.

القنوات الرمسية:

• حاول بعض املهجرين العودة اىل قراهم عرب التدخل والسعي للتأثري من خالل خمتلف
الوزارات واألجهزة احلكومية املعنية .ومن األمثلة على ذلك جمرايت املطالبة يف الدامون
والطرية وطرباي وقيسارية.
االعتماد على م.ت.ف:
• اعترب الكثري من الالجئني أبن قضيتهم هي جزء أساسي من مهوم منظمة التحرير
الفلسطينية.
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• رغم تراجع مسألة الالجئني يف الداخل ما بني  ،1997-1967إال أنه لوحظ
يف السبعينيات أن الجئي قرييت إقرث وبرعم كانوا فاعلني وكذا مجعية تراث
صفورية.
• أصيب الالجئون خبيبة أمل مع توقيع اتفاق أوسلو ،وأعيد التحرك من جديد
جبهود ذاتية من أجل إاثرة القضية .بدأت أوىل اخلطوات من الناصرة ،عقدت
عدة اجتماعات ومت تشكيل جلان حملية للقرى املهجرة.
• تصاعدت عملية املأسسة فمثال مت إنشاء اللجنة القطرية للدفاع عن
املهجرين.
33

انضمت احلركة اإلسالمية يف الداخل هلذا اجلهد ،وأعطت له زمخا كبريا عرب مجعية األقصى
للدفاع عن املقدسات واليت اهتمت إبعادة االعتبار لألماكن املقدسة يف الداخل وحتديدا يف
القرى املهدمة وقد أحصت حوايل  1000مسجد مهدم يف الداخل.
كما اهتمت بملقابر وأبماكن العبادة للنصارى أيضا .وقامت بلعديد من األعمال
التطوعية(ترميم وتنظيف وإعادة بناء) ونظمت املهرجاانت يف هذه القرى حبضور املهجرين.
َّ
وشكل خطاهبا السياسي اخلاص بملهجرين والفلسطينيني يف الداخل قفزة نوعية( مشروع اجملتمع
العصامي).
استمر الفلسطينيون يف الداخل بتنظيم املسريات إىل قراهم املهدمة ،وإقامة املهرجاانت داخلها،
خصوصا يف ذكرى النكبة ،حيث تقام مسرية العوة حتت شعار عيد استقالهلم هو يوم نكبتنا.
34

• رفع دعاوى قضائية يف احملاكم "اإلسرائيلية" عرب مجعيات عربية مثل مجعية
الدفاع عن املهجرين اليت يرأس هيئتها اإلدارية حاليا احملامي واكيم واكيم وتضم
يف عضويتها احملامية انئلة عطية.
• تنشيط اجلانب اإلعالمي لتوعية الفلسطينيني واليهود هبذه القضية .
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الالجئون
الفلسطينيون
يف فلسطني

الالجئون
الفلسطينيون
يف قطاع غزة

الالجئون الفلسطينيون يف
قطاع غزة

الالجئون
الفلسطينيون
يف قطاع غزة

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

سكن الالجئون يف اخليام اليت أقامتها مؤسسات خريية مثل " الكويكرز" ،مث عملت
األونروا على بناء بيوت صغرية( 54الف وحدة سكنية) مساحة كل منها 150م. 2

الالجئون
الفلسطينيون
يف قطاع غزة

إن قطاع غزة ،شريط بري ضيق على
شاطئ البحر املتوسط ،حيتضن أكثر من
 1,850مليون شخص .تبلغ مساحته
 360كيلومرت يوجد يف القطاع حوايل
1،3مليون الجئ.
يعيش حوايل نصف مليون الجئ يف
خميمات غزة املعرتف هبا واليت يبلغ عددها
مثانية.

الالجئون
الفلسطينيون
يف قطاع غزة

يف القطاع  245مدرسة تضم  225,000طالب وطالبة ،كما
حيوي  21مركزاً صحيا ،و  12مركزاً لتوزيع املعوانت الغذائية على
أكثر من  800,000الجئ .
يعمل لدى األونروا  10,000موظف يف اكثر من 200
منشأة يقدمون خدمات التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة
واخلدمات االجتماعية والقروض الصغرية واملساعدات الطارئة
لالجئني الفلسطينيني املسجلني لديها يف غزة.

الالجئون
الفلسطينيون
يف قطاع غزة

توجدًجتمعاتًسكنيةًكبريةًلالجئني(ًخارجًاملخيمات)ًهيًجزءًمنًاملدنً
القائمةً،وأهمًهذهًالتجمعاتً:الالجئونًيفًحيًالزيتونًمبدينةًغزةًوالذينً
يزيدًتعدادهمًعنًمائيتًألفًالجئً،وهمًبذلكًيزيدونًعنًأيًخميمًقائمً،
ويفتقدونًملعظمًخدماتًاألونرواًابستثناءًمركزًمتوينًالزيتون

الالجئون
الفلسطينيون
يف قطاع غزة

تعود أصول غالبية الالجئني الفلسطينيني يف قطاع غزة
إىل مناطق وسط وجنوب فلسطني وغرب صحراء
النقب ومنطقة بئر السبع ،ومدن وأرايف :ايفا ،اللد،
الرملة ،أسدود ،عسقالن ،مشال وشرق قطاع غزة،
والنقب .وينتمون إىل ( )126قرية من القرى اليت
دمرها االحتالل الصهيوين عام . 1948

الالجئون
الفلسطينيون
يف قطاع غزة

قامت السلطات الصهيونية مبشاريع توطني مثل حي الربازيل ـ
نسبة ملوقع الكتيبة الربازيلية ضمن القوات الدولية ما بني
 1967 ،1957ـ شرق مدينة رفح .ويقسم هذا املشروع إىل
ثالثة أقسام (أ ،ب ،ج).
وأقامت سلطات االحتالل حيا يف تل السلطان يف اجلهة الغربية
عام  ،1979وحيتوي على أكثر من  1050وحدة سكنية
مبساحة ألف دومن ،وزعتها سلطات االحتالل بشرط هدم البيوت
القدمية يف املخيم ،هبدف التوطني.

خميم النصريات

يقع على بعد  8كم جنويب مدينة غزة ،قرب خميمي الربيج واملغازي ،يقطنه
 62,000الف الجئ( ،األونروا) أو 34,950الجئ (إحصاء فلسطيين).
سكنه يف البداية  16,000الجئ جلهم من جنوب فلسطني ،حيث جتمعوا يف
سجن بريطاين قدمي .يوجد يف املخيم  17مدرسة تعمل  8منها بنظام الفرتتني ومركز
توزيع أغذية ومركز صحي واحد.

يقع إىل الشمال من مدينة غزة ،بلقرب من قرية حتمل ذات اإلسم ،تبلغ مساحته 1.4
كم .2استقر داخله عام  1948حوايل  35,000الجئ يف املخيم ،معظمهم كانوا قد
فروا من القرى الواقعة جنوب فلسطني.
يسكنه اآلن حوايل  108,000الجئ( األونروا) 54,123الجئ ( إحصاء فلسطيين)،
حيوي املخيم  37مدرسة ،تعمل  13منها بنظام الفرتتني .وهناك  13مدرسة إضافية يف
بيت الهيا وبيت حانون وعزبة بيت حانون ،وفيه مركز توزيع أغذية واحد ومركز صحي
واحد.

يقع خميم رفح إىل اجلنوب من غزة على احلدود مع مصر .أتسس عام
 . 1949شكل مالذا حينها لـ  41,000الجئ  .انتقل اآلالف من الالجئني من
املخيم إىل املشروع اإلسكاين القريب يف تل السلطان ،يسكنه اليوم 99,000
الجئ( األونروا)  43,405نسمة (إحصاء فلسطيين) ،يوجد يف املخيم 34مدرسة
يف  23بناية .تعمل  17بناية منها بنظام الفرتتني ومركز صحي واحد.

يقع املخيم على شاطئ البحر األبيض املتوسط إىل الغرب من مدينة دير البلح.
وهو أصغر خميمات القطاع .سكنه يف البداية  9,000نسمة ،قدموا من
منتصف وجنوب فلسطني.
يسكن املخيم حوايل  20,500نسمة( األونروا)  (8,009إحصاء فلسطيين)،
يوجد يف املخيم  9مدارس ،تعمل  4منها بنظام الفرتتني ،ومركز توزيع أغذية
واحد ،مشرتك مع خميم املغازي ،ومركز صحي واحد.

يقع وسط قطاع غزة جبانب خميمي املغازي والنصريات .استضاف ما
يقارب من  13,000الجئ كانوا يسكنون يف ثكنات للجيش الربيطاين.
يعود أصل الالجئني يف هذا املخيم إىل مدن وقرى واقعة شرق غزة
كالفالوجة .واليوم ،فإن عدد سكان املخيم يزيد عن  31,000نسمة (
األونروا) 29,867 ،نسمة ( احصاء فلسطيين) .يوجد يف املخيم 11
مدرسة ،تعمل  4منها بنظام الفرتتني ،ومركز توزيع أغذية واحد ومركز
صحي واحد.

يقع على بعد حنو كيلومرتين عن شاطئ البحر األبيض املتوسط إىل الغرب من
مدينة خان يونس .التجأ  35,000الجئ معظمهم من منطقة بئر السبع.
ويقطن فيه اليوم ما يزيد عن  68,000الجئ( األونروا) (46,059إحصاء
فلسطيين)  ،حيوي املخيم 14مدرسة ،حيث تعمل  11مدرسة منها بنظام
الفرتتني ،يوجد فيه مركز توزيع أغذية واحد وثالثة مراكز صحية.

.7خميم الشاطئ
اثلث أكرب خميمات الالجئني يف القطاع .يقع على شاطئ البحر األبيض املتوسط
يف مدينة غزة وإىل الشمال من رصيف امليناء .يف بقعة ال تزيد مساحتها عن
 0,52كم  ، 2استضاف املخيم  23,000الجئ من الذين فروا من اللد وايفا
وبئر السبع واملناطق األخرى يف فلسطني.
واملخيم اليوم يعد مسكنا ألكثر من  82,000الجئ( األونروا)  42,349نسمة
( احصاء فلسطيين) .حيوي املخيم  29مدرسة ،تعمل  13منها بنظام الفرتتني
إضافة إىل مركز توزيع أغذية واحد ومركز صحي واحد.

.8خميم املغازي
يقع خميم املغازي يف وسط قطاع غزة إىل اجلنوب من خميم الربيج .أتسس عام
 ،1949وهو واحد من أصغر املخيمات يف غزة ،مساحته  0,6كم ، 2عدد
سكانه  24,000الجئ( األونروا)  19,998نسمة( إحصاء فلسطيين) تنحدر
أصوهلم من القرى الواقعة جنوب ووسط فلسطني .حيوي املخيم  7مدارس ،تعمل
 3منها بنظام الفرتتني ومركز توزيع أغذية واحد ومركز صحي واحد.

.9مخيم كندا
•

•
•
•

يقع على الشريط احلدودي بني مصر وقطاع غزة ،أنشئ بعد عام  1967يف معسكر
الكتيبة الكندية اليت كانت من ضمن قوات الطوارئ الدولية اليت جاءت بعد
االنسحاب "اإلسرائيلي" من قطاع غزة يف عام  1956إلقامة حوايل  5000الجئ
هدمت السلطات "اإلسرائيلية" مساكنهم عند قيامها بتوسعة الطرق لدواعي أمنية.
ال تعرتف وكالة الغوث بملخيم رغم وجود بعض اخلدمات اليت تقدمها فيه للسكان.
مساحة خميم كندا  5.1كم2
وظل خميم كندا بكامله يف اجلانب املصري بعد تقسيم مدينة رفح إىل قسمني :رفح
املصرية ورفح الفلسطينية وذلك بعد تطبيق اتفاقية كامب ديفيد عام . 1982

.10خميم املواصي
• يقع خميم املواصي مبحافظة رفح يف منطقة املواصي الواقعة على ساحل البحر إىل اجلهة
الشمالية.
• وأنشئ املخيم منذ عام  1948حتت اسم بلوك ” "Rاحملاذية لشاطئ البحر وعلى أرض
تتميز بكثباهنا الرملية وسكنه عام  1948حنو  20عائلة فلسطينية الجئة "ويقدر عدد
أفرادها بـ  170شخصا".
• بلغ عدد سكان املخيم يف عام  1997حنو  991شخصا موزعني على  55عائلة .ويف
عام  1998ونتيجة للزايدة الطبيعية لدى األسر فقد بلغ عدد سكان املخيم حنو 2000
شخصا.

التوزيع الديموغرافي لمخيمات الالجئين في القطاع
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حملة عامة/
•

•
•
•

•
•
•

مت انشاء معظم خميمات الضفة الغربية من قبل الصليب األمحر أو األونروا على أراض استأجرهتا األونروا من
احلكومة األردنية.
أشرفت األونروا على إقامة معظم املؤسسات اخلدمية داخل املخيمات.
يبلغ عدد املخيمات يف الضفة الغربية  24خميما تشرف األونروا على  19منها ،ويطلق صفة خميمات
معرتف هبا على تلك اليت تشرف عليها األونروا.
تتوزيع املخيمات على حمافظات الضفة الغربية على النحو التايل :سبعة خميمات يف حمافظة رام هللا والبرية،
أربعة خميمات يف انبلس ،ثالثة خميمات يف بيت حلم ،خميمان يف كل من أرحيا واخلليل والقدس وطولكرم،
وخميم واحد يف كل من جنني وطوبس.
أكرب هذه املخيمات عددا خميم بالطة يف حمافظة انبلس وأصغرها عددا خميم بريزيت يف حمافظة رام هللا
والبرية.
يبلغ عدد الالجئني املسجلني لدى األونروا  895الف الجئ.
يبلغ عدد القاطنني يف املخيمات عام  2014حوايل (149,938إحصاء فلسطيين)

•شهدت الفرتة ما بني ( )2007-1997تزاي ادا يف أعداد الالجئني يف بعض
اجعا يف أخرى ،فعلى سبيل املثال اخنفضت نسبة الالجئني من عدد
احملافظات وتر ا
السكان يف حمافظة القدس من  %40.8إىل ،%31.4
يف حني زادت النسبة يف قلقيلية من  %39.9إىل  ،%47وارتفعت يف جنني من
 %28.8إىل ،%32.8
كما ارتفعت يف أرحيا -يوجد فيها أكرب نسبة لالجئني مقارنة بعدد السكان -من
 %49.7عام  1997إىل  ،%51.3وكانت أقل نسبة لعدد الالجئني يف حمافظة
سلفيت ،وقد ارتفعت من  %7.7عام  1997إىل  %8.3عام .2007

التعليم/
• تنتشر يف خميمات الضفة الغربية حوايل  98مدرسة اتبعة لألونروا و 3مراكز تدريب
مهين ،وكليتان للعلوم الرتبوي( 4سنوات دراسية) ،و 1,216مكان للتدريب
املهين ،ووصل عدد طالب املدارس التابعة هلا إىل  52,633طالب وطالبة.

مشاكل التعليم يف خميمات الضفة
.1
.2
.3
.4
.5

الرتاجع يف خمرجات العملية التعليمية ،إذ جاء ترتيب قطاع التعليم يف األونروا يف الضفة الغربية اثنياا بعد
املدارس اخلاصة ،يليهما القطاع احلكومي ،وذلك وفق اختبارات وطنية ودولية ،يف املقابل تبدو خمرجات
حاال.
التعليم يف بقي اقاليم عمل األونروا أفضل ا
اكتظاظ الغرف الصفية حيث يصل عدد الطلبة يف الصف الواحد إىل  32.9طالباا
نقص الكوادر التعليمية ،واالستعاضة عنها بعتماد نظام التوظيف على املياومة ،إذ يوجد  %20من
املعلمني يعملون هبذا النظام .
النقص يف الكتب الدراسية واألدوات املكتبية والقرطاسية.
قلة نسبة مدارس األونروا من اجملموع الكلي ملدارس الضفة الغربية ،حيث ال تتجاوز  ،%5.3وهي قليلة
ضا
مقارنة مع نسبة الالجئني من اجملموع الكلي لسكان الضفة الغربية البالغة  ،%30وهي نسبة ضئيلة أي ا
مقارنة مبثيلتها يف قطاع غزة حيث تبلغ نسبة مدارس األونروا هناك حوايل  %34.5من اجملموع الكلي
للمدارس.

الصحـ ــة

تعترب األونروا املسؤول األول عن تقدمي اخلدمات الصحية لالجئني الفلسطينيني .تدير
األونروا يف الضفة الغربية  41مركزا صحيا ومستشفى واحدة -يف مدينة قلقيلية -بطاقم
يتكون من  1022موظفا.
وتقدم مراكزها خدمات صحة األسنان وخدمات صحة األم والطفل وتنظيم األسرة
وخدمات صحية ملرضى السكري والضغط ،وقد زار هذه املراكز خالل عام 2011
ضا.
حوايل  1,860,265مري ا

املخيمات املعرتف هبا يف الضفة الغربية
( القائمة مرتبة هجائيا)
خميم األمعري
خميم بالطة
خميم بيت جربين
خميم اجللزون
خميم جنني
خميم الدهيشة
خميم دير عمار
خميم شعفاط
خميم طولكرم
خميم عايدة
خميم العروب
خميم عسكر
خميم عقبة جرب
خميم عني بيت املاء /رقم ()1
خميم عني السلطان
خميم الفارعة
خميم الفوار
خميم قلنداي
خميم نور مشس

املخيمات غري املعرتف هبا
•
•
•
•
•

خميمًعسكرًاجلديد
خميمًبريًزيت
خميمًسلواد
خميمًعنيًعريكً
خميمًقدورةً

أقيم على أراض ملدينة البرية عام 1949وينحدر غالبية سكانه
من عدة مدن وقراها وهي اللد والرملة والقدس وايفا واخلليل
وغزة ،تبلغ مساحة املخيم  360دومناا ،استبدلت اخليام ببيوت
امسنتية عام  ،1957يقع املخيم حسب تصنيفات اتفاق
أوسلو ،يف مناطق "أ" حيث خيضع لسيطرة السلطة
الفلسطينية التامة .وصل عدد سكان املخيم عام
 2014إىل  6,065نسمة ،وعددهم حسب األونروا يصل
إىل 10,500نسمة.

خميمً
األمعري

حيويًاملخيمًعلىًمدرستنيً،وفيهًعدةًمؤسساتًومراكزًجمتمعيةًمثلًمركزًاملرأةًوانديً
الشبابًومركزًالطفلً.وفيهًمركزًصحيًواحدًًووحدةًعالجًطبيعيًومركزًإعادةًأتهيلً
جمتمعيًومركزًبرامجًنسائيةًوروضةًأطفالًومركزًتوزيعًأغذيةً،وتتوفرًيفًاملخيمًشبكاتً
كهرابءًعامةًومياهًوصرفًصحيًوخدمةًمجعًالنفاايتً،ويشتهرًاملخيمًبفريقهًالرايضيًلكرةً
القدمً،الذيًفازًأكثرًمنًمرةًببطولةًأنديةًفلسطنيً،كماًأنهًمثَّلًفلسطنيًدولياًأكثرًمنً
مرةً.

أنشئ عام  1948على أراض اتبعة لقرية بالطة يف
انبلس  ،مساحته  460دومنا ،أصل سكانه من قرىً
اتبعة ملناطق اللد وايفا والرملة .،وصل عدد السكان
عام  2014إىل 17,708نسمة ،ويصل إىل
 23,600نسمة حسب تقديرات األونروا.

حيوي املخيم على  4مدارس ومركز توزيع أغذية ومركز
إعادة أتهيل جمتمعي ومركزين لألطفال ومركز برامج نسائية
ومركز صحي،ومثانية مراكز صحية أخرى اتبعة جلهات أخرى،
واملخيم مركز مشهور يف نشاطه السياسي والنضايل ،فقد كان
من املخيمات السباقة لتأسيس جلنة للدفاع عن حقوق الالجئني
الفلسطينيني،
وذلك يف العام  ،1994كما كانت له مشاركته امللحوظة يف
حمطات النضال املختلفة حتدي ادا إبن االنتفاضتني األوىل
والثانية ،وينتسب للمخيم عدد من قادة العمل الوطين
الفلسطيين ،أمثال الشهيد القائد مجال منصور والنائب حسام
خضر وغريمها.

تتمة بالطة

أقيم عام  1950يف مدينة بيت حلم ،وهو األصغر من حيث
املساحة بني املخيمات التابعة لألونروا ،حيث تبلغ مساحته
نظرا
 0.2كيلو مرت مربع ،ويطلق على املخيم اسم خميم العزة ،ا
َّ
ألن  %60من سكانه ينتمون لعائلة العزة،
ووصل عدد سكانه عام  2014إىل 1,826نسمة ،يف حني
تشري إحصائيات األونروا إىل أن العدد قد بلغ  1,000نسمة.
يرتبط املخيم بشبكات الكهربء واملاء والصرف الصحي
وخدمة مجع النفاايت ،لكنه يفتقر للخدمات األخرى.

خميم بيت جربين

خميم اجللزون
أقيم عام  ،1949إىل الشمال من رام هللا على أراض اتبعة لقرية جفنا ،وتبلغ مساحته
حوايل  337دومناا ،استبدلت اخليام إىل بيوت عام  .1955يقع املخيم -وفق تصنيفات
خصوصا مدينيت
اتفاق أوسلو -يف املنطقة "ب" .وينحد سكانه إىل  45قرية ومدينة،
ا
اللد والرملة وقرى بيت نباال والعباسية وعنابة والدوامية والسافرية وغريها ،إضافة لعدد
قليل من سكان قرييت نوب وعمواس املهجرتني عام .1967
وقُ خدر عدد سكانه عام  2014بـ 9,451نسمة ووصل حسب األونروا إىل 11,000
نسمة ،حيوي املخيم على مدرستني ،يوجد فيه العديد من املراكز اخلدماتية مثل مركز إرشاد
وظيفي ،ومركز توزيع أغذية ،ومركز إعادة أتهيل جمتمعي ،ومركز نسوي ،ومركز عالج
طبيعي ،ومركز صحي ،وهنالك مركزان صحيان غري اتبعان لألونروا ،وتتوفر داخل املخيم
شبكات عامة للكهربء واملياه والصرف الصحي وخدمة مجع النفاايت.

خميم جنني/
أتسس عام  ،1953على أطراف سهل مرج بن عامر ،ضمن حدود بلدية
قرى يف منطقة حيفا منها زرعني وصبارين وغريها،
جنني ،وينحدر سكانه املخيم من ا
بلغ عدد سكانه عام  2014حوايل 12,268نسمة ،ووصل حسب األونروا إىل
 16,000نسمة ،حيوي املخيم على مدرستني،
فيه عدد من املراكز اخلدمية مثل :مركز توزيع أغذية ،ومركز صحي ،ووحدة عالج
طبيعي ،ومركز أتهيل جمتمعي ،ومركز برامج نسائية ،اشتهر املخيم مبقاومته إبن
انتفاضة األقصى  ،2000وخرج منه بعض القادة مثل القائد األسري مجال أبو
اهليجا والنائب مجال حويل.

خميم الدهيشة /
أتسس عام  ،1953على أطراف سهل مرج بن عامر ،ضمن حدود بلدية
جنني ،وقد استأجرهتا األونروا من احلكومة األردنية ،وينحدر سكانه املخيم من
قرى يف منطقة حيفا منها زرعني وصبارين وغريها،
ا
بلغ عدد سكانه عام  2014حوايل 10,434نسمة ،ووصل حسب األونروا إىل
 13,000نسمة ،حيوي املخيم على مدرستني ،فيه عدد من املراكز اخلدمية
مثل :مركز توزيع أغذية ،ومركز صحي ،ووحدة عالج طبيعي ،ومركز أتهيل
جمتمعي ،ومركز برامج نسائية.

مخيم دير عمار/
أقيم عام  1949بلقرب من قرييت دير عمار ومجالة يف رام هللا .وينحدر سكانه
من قرى بيت نباال ودير طريف وأبو الفضل ،ومجزو ،والطرية ،وايزور وغريها .وصل
عدد سكانه عام  2014إىل 2,219نسمة وتقدر األونروا العدد بـ2,400
نسمة ،حيوي املخيم على مدرستني وعدة مراكز خدماتية،
تقدم خدماهتا لالجئني وغري الالجئني من سكان املنطقة ،منها :مركز توزيع أغذية،
ومركز إعادة أتهيل جمتمعي ،ومركز برامج نسائية ،ومركز صحي ،وهناك مركزان
اتبعان جلهات أخرى ،ويقع املخيم ضمن املنطقة "ب” .ويرتبط املخيم بشبكات
الكهربء واملاء ،وخدمة مجع النفاايت ،لكنه يفتقد لشبكة صرف صحي.

عنيًبيتًاملاءً(ًخميمًرقمً)1

ونظرا ألنَّه يقع قرب عني ماء اعتاد الالجئون توفري
أقيم املخيم عام  ،1950ضمن حدود بلدية انبلس ،ا
حاجاهتم منها ،لذا أطلق عليه اسم آخر هو خميم عني بيت املاء ،وينحدر سكانه من مدن اللد وايفا وحيفا
وكذلك بعض القرى مثل جمدل الصادق والربوة وايزور وغريها ،وبعضهم ذو أصول بدوية .وصل عدد
سكانه عام  2014إىل 4,621نسمة ،وحسب األونروا فقد وصل إىل 6,750نسمة .حيوي املخيم على
مدرستني ،وفيه العديد من املراكز اخلدماتية ،مثل وحدة عالج طبيعي ،ومركز أتهيل جمتمعي ،ومركز لربامج
املرأة ،ومركز صحي ،وهناك مركز صحي آخر اتبع جلهة غري األونروا ،ويرتبط املخيم خبدمات الكهربء واملاء
والصرف الصحي وخدمة مجع النفاايت.

أنشئ عام  ،1965شمال شرق القدس على أراضي
قريتي شعفاط وعناتا ،إليواء الالجئين المقيمين داخل
البلدة القديمة في القدس ،وتحديدا في حارة الشرف ،وقد
أخلوا من البلدة القديمة تحت ذريعة سوء الظروف
الصحية التي يعيشونها ،وترجع أصول سكانه من قرى
القدس واللد والرملة ويافا ،ومساحته المخيم  203دونما.

حماط املخيم بعدة مستوطنات منها بزغات زئيف والتلة الفرنسية وجفعات ترفتيست
ونيفي يعقوب ،قدرت األونروا عدد سكانه حبوايل  11,000نسمة ،وحسب
فإن حوايل  4000الجئ فلسطيين قد انتقلوا للعيش يف املخيم مؤخرا جتنبا
األونروا ًَّ
لفقدان هوية القدس .حيوي املخيم أربع مدارس ،اثنتان منها خاصتان ،كما يوجد
فيه عدد من املراكز اخلدمية التابعة لألونروا ،مثل :وحدة عالج طبيعي ،ومركز إعادة
أتهيل جمتمعي ،ومركز برامج نسائية ،ومركز صحي ،إضافة إىل مخسة مراكز صحية
أخرى اتبعة لغري األونروا ،ويرتبط املخيم بشبكات الكهرابء واملاء والصرف الصحي
وخدمة مجع النفاايت.

خميم طولكرم
قرى مثل :حي
أقيم عام  ،1950ضمن حدود بلدية طولكرم ،وينحدر سكانه من عدة ا
قاقون ،وادي احلوارث ،النعيمات ،قيسارية ،الفريديس وغريها .وصل عدد سكانه عام
 2014إىل 12,041نسمة وتقدر األونروا( )2009أن العدد يبلغ  19,034نسمة،
حيوي املخيم على مخس مدارس ،كما يوجد به مراكز خدمية ،مثل مركز توزيع أغذية ،ومركز
برامج نسائية ،ومركز صحي ،وهناك مركزان صحيان اتبعان لغري األونروا  ،ويرتبط املخيم
بشبكات الكهربء واملاء والصرف الصحي ،وخدمة مجع النفاايت.

خميم عايدة
أنشئ عايدة عام  ،1950فوق أرض بني مدينيت بيت حلم وبيت جاال،
بلغت مساحتها  60دومنا ،ينحدر سكانه لقرىً اتبعة للجزء الغريب من منطقيت
القدس واخلليل ،مبا فيها الوجلة وخربة العمر وعجور وغريها .ويتبع املخيم إىل
املناطق "أ" .وصل عدد سكانه عام  2014إىل  3,142نسمة ،ووصل العدد
حسب األونروا إىل  4,700نسمة.
ومركز إعادة أتهيل
وحيوي املخيم على مدرسة للبنات وفيه وحدة عالج طبيعيً ،
جمتمعي ،ومركز توزيع أغذية ،ويرتبط املخيم بشبكات الكهرابء واملياه التابعة
للبلدية ،إضافة إىل توفر خدمة مجع النفاايت وشبكة للصرف صحي.

خميم العروب
أتسس عام  1949جنوب بيت حلم ،وصلت مساحته إىل 347
دومنا ،وينحدر سكانه من قرىً اتبعة للرملة واخلليل ًوغزة ،يقع يف
املناطق املصنفه "ب" .بلغ عدد سكانه عام  2014حوايل
9,841نسمة ،وحسب األونروا يصل إىل  10,400نسمة.
حيوي املخيم ثالث مدارس ،ويوجد يف املخيم العديد من املراكز
ذات الطابع اخلدمايت ،مثل مركز أطفال ،ومركز توزيع أغذية ،ومركز
تشرف عليها
نسائي ،ومركز صحي ،إضافة إىل أربعة مراكز صحية ً
جهات أخرى ،ويتوفر داخل املخيم شبكات عامة للمياه ًوالكهرابء
والصرف الصحي وخدمة مجع النفاايت.

خميم عقبة جرب
أتسس عام  1948على بعد  3كم إىل اجلنوب الغريب من مدينة أرحيا ،ضم
آالف من الالجئني رحل أغلبهم إىل األردن عام  ،1967وينحدر من تبقى منهم
من عدة قرى مبا فيها دير الدانم ،عجور ،املسمية ،العباسية ،وغريها ،كما ضم عددا
من السكان من غري الالجئني .بلغ عدد سكانه عام  2014إىل 8,608نسمة،
وتشري بياانت األونروا إىل أن عدد السكان قد بلغ  6,400نسمة .يوجد فيه
مدرستان ،حيوي على عدد من املراكز التابعة لألونروا ،مثل مركز توزيع أغذية ،ومركز
إعادة أتهيل جمتمعي ،ومركز أطفال ،ومركز برامج نسائية ،وهناك مركزان صحيان
آخران ومن املؤسسات العاملة داخل املخيم مجعية الشبان املسيحية ومجعية الرب
ابلشهداء .وتتوفر فيه شبكات للمياه والكهرابء وخدمة مجع النفاايت.

مخيم عسكر
أتسس عام  1950ضمن حدود بلدية انبلس .مسي ابسم قرية عسكر ،استبدلت خيامه
بشقق صغرية عام  .1952ينحدر سكان خميم عسكر من قرىً اتبعة ملناطق اللد وحيفا وايفا
مثل :قرى صميل ،أبو كشك ،بيت دجن ،ايزور ،كفر سااب ،اخلريية،السارية ،اجملدل ،وغريها،
ويوجد املخيم يف املنطقة "أ” .وقد توسع املخيم شرقا عام  ،1965فيما عرف الحقا مبخيم
"عسكر اجلديد" ،وتقع هذه التوسعة والبالغة  0.1كيلو مرت مربع ،يف املنطقة "ب”.
وصل عدد سكانه عام  2014إىل 13,481نسمة وتشري بياانت األونروا إىل أن العدد قد
وصل إىل  15,900نسمة ،حيوي املخيم على أربع مدارس ،ويوجد مراكز خدماتية مثل
مركزين لألطفال ،مركز برامج نسوي ،ومركز إعادة أتهيل جمتمعي ،ومركز توزيع أغذية ومركز
صحي ،إضافة إىل ثالثة مراكز صحية خاصة ،منها مركز اتبع للخدمات الطبية العسكرية،
وتتوفر داخل املخيم شبكات عامة للكهرابء واملاء والصرف الصحي وخدمة مجع النفاايت

مخيم عين السلطان
أنشئ عام  ،1948قرب أرحيا ،وكان سكان املخيم عند أتسيسه ينحدرون
من عدة قرى وجتمعات بدوية فلسطينية اتبعة ملدن اللد والرملة واخلليل داخل
أراضي عام .1948بلغ عدد سكان املخيم عند التأسيس  35الف نسمة،
لكن العدد اخنفض بعيد حرب حزيران عام  1967إىل  208نسمة،
وصل عدد الالجئني فيه عام  2014إىل  3,790نسمة وتشري بياانت األونرًوا
إىل العدد قد بلغ حوايل  1,900نسمة .حيوي املخيم على مدرسة ،وعدد من
املراكز اخلدماتية مثل مركز صحي ،ومركز لربامج املرأة ،ومركز للمرأة الريفية،
واملخيم مرتبط بشبكيت الكهرابء واملاء وخدمة مجع النفاايت ،لكنه يفتقد لشبكة
الصرف الصحي.

مخيمًالفارعةً
أتسس عام  1948على أراضي بلدة طوابس تعود تسميته إىل عني الفارعة احملاذية
للمخيم ،وأصل سكانه من عدة مناطق منها قرىً اتبعة للمناطق الشمالية الشرقية
ليافا .استبدلت خيامه بغرف يف العامني  ،1952-1951استلمت السلطة
الفلسطينية الصالحيات الكاملة يف املخيم من االحتالل اإلسرائيلي عام ،1998
مبوجب مذكرة واي ريفر ،وصل عدد سكانه عام  2014إلىعغ7,117 67نسمة،
وتشري بياانت األونروا إىل أن العدد قد بلغ حوايل  7,600نسمة،
حيوي ثالث مدارس ،وواحدة اثنوية للذكور اتبعة لوزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية ،كما
يوجد فيه عدة مراكز خدماتية اتبعة لألونروا منها :مركز توزيع أغذيةً ،ومركز إعادة
أتهيل جمتمعي ،ومركز برامج نسائية ومركز صحي ،وهناك مركزان صحيان آخران
اتبعان جلهات أخرى وتتوفر فيه شبكات الكهرابء واملاء وخدمة مجع النفاايت ،لكنه
يفتقر لشبكة صرف صحي.

مخيمًالفوارً
أتسس عام  ،1949قرب اخلليل ،وهو األقصى جنوابً من بني خميمات الضفة
الغربية .وينحدر سكانه من قرىً اتبعة ملناطق غزة واخلليل وبئر السبع ،كالفالوجة
وصميل وعراق املنشية والدوامية وغريها ،وصل عدد سكانه عام  2014إىل
8,109نسمة وتشري بياانت األونروا إىل أن العدد قد وصل إىل 7,600
نسمة ،حيوي املخيم على ثالث مدارس،
كما يوجد فيه العديد من املراكز اخلدماتية ،مثل مركز توزيع أغذيةً ،ومركز إعادة
أتهيل جمتمعي ،ومركز برامج نسائية ،ومركزين صحيني ،وهناك أربعة مراكز صحية
أخرى ،ويتوفر يف املخيم شبكات الكهرابء واملاء والصرف الصحي وخدمة مجع
النفاايت ،وقد أصبح املخيم بعد توقيع اتفاق أوسلو حتت السيطرة املشرتكة
لالحتالل اإلسرائيلي والسلطة الفلسطينية ،وأدت التوأمة بني املخيم وإحدى املدن
الفرنسية إىل تفعيل بعض النشاطات الثقافية والرتفيهية داخله.

خميم قلنداي
أقيم عام  ،1949شرق مطار القدس ،مساحته  353دومنا ،وينحدر سكان
املخيم من قرىً اتبعة ملناطق اللد والرملة وحيفا والقدس واخلليل ،ومير الشارع
الرئيس الذي يربط بني مدينة القدس ومدينيت رام هللا والبرية من وسط املخيم .بلغ
عدد سكانه عام  2014بـ 9,963نسمة ،وتشري بياانت األونروا إىل أن
العدد قد وصل إىل  11,000نسمة حيوي املخيم على أربع مدارس،
إضافة إىل العدد من املراكز ااخلدماتية مثل :مركز توزيع أغذية ،ووحدة عالج طبيعي،
ومركز إعادة أتهيل جمتمعي ،ومجعية تعاونية ،ومركز برامج نسائية ،ومركز صحي،
وهناك مخسة مراكز صحية خاصة ،وتتوفر يف املخيم شبكات الكهرابء واملاء والصرف
الصحي وخدمة مجع النفاايت ،وبقي املخيم إىل اآلن حتت سيطرة االحتالل
اإلسرائيلي ،الذي يعتربه اتبعا لبلدية القدس الكربى االحتاللية.

مخيمًنورًشمسً
أقيم عام  ،1952شرق طولكرم ،ويعود السبب وراء إنشاء خميم نور مشس إىل
اضطرار سكان خميم جنزور -قرب قباطيا -إىل النزوح عنه بعد أن دمرت خيامهم
عاصفة ثلجيه ،واللجوء إىل املنطقة وادي الشاعر وسجن نور مشس القدمي ،وقد
بدأت األونروا إبعداد مساكن لالجئني داخل املخيم عام،1956
وينحدر سكانه من عدة قرىً منها :الكفرين ،قنري ،صبارين وغريها ،بلغ عدد سكانه
عام  2014حبوايل 7,331نسمة وتشري بياانت األونروا إىل أن العدد قد بلغ
حوايل  9,000نسمة ،حيوي املخيم على مدرستني ،ومراكز خدمية مثل:
مركز توزيع أغذية ،ومركز صحي ،ومركز إعادة أتهيل جمتمعي ،ومركز برامج نسائية،
ويرتبط املخيم بشبكات الكهرابء واملياه والصرف الصحي وخدمة مجع النفاايت،
واملخيم واقع ضمن صالحيات السلطة الفلسطينية منذ عام .1998

مخيمًبيرزيتً
• خميم غري معرتف به من األونروا أقيم عام  ،1948على قطعة أرض يف قرية بريزيت
لصاحبها -يف حينه السيد لطف السايح -بلغت مساحتها وقتها  23دومناا ،وقد
تقلصت مساحة املخيم مع مرور الزمن حىت أصبحت  6دومنات ،وينحدر سكان
املخيم من عدد من القرى الفلسطينية ،مثل كفرعانة والعباسية وسلمة وبيت نباال
واملَ ْسمية وغريها ،سكن الالجئون اخليام مث بنوا سقائف من احلجر والطني ،وسقفوها
بلشوادر وألواح الزينكو.
• بلغ عدد سكانه عام  2010حوايل  180نسمة .تتوفر داخل املخيم شبكتا
الكهربء واملاء وخدمة مجع النفاايت ،كما وفرت األونروا مدرسة أساسية للبنات ،واليت
افتتحت منذ مخسينيات القرن املاضي ،كان املخيم حيوي ساب اقا على مركز توزيع أغذية،
ونظرا لعدم وجود خدمات صحية داخل املخيم ،يضطر املرضى إىل الذهاب للمركز
ا
الصحي التابع ملخيم اجللزون اجملاور.

مخيمًسلوادً(مخيمًغزة)ً
خميم غري معرتف به من األونروا  ،أقيم عام  ،1972على قطعة أرض اتبعة لبلدة
•
سلواد ،كانت معسكر تدريب للجيش األردين ،ال تتجاوز مساحتها  28دومناا ،وذلك
الستيعاب عدد من الالجئني الذين هدمت بيوهتم يف خميمات قطاع غزة ،بفعل إجراءات
االحتالل الرامية للسيطرة على خميمات القطاع ،والقضاء على املقاومة فيها.
• وقد أشرفت سلطات االحتالل اإلسرائيلي وبتمويل كندي على بناء  52وحدة سكنية
مرتا مر ابعا ،وأسكنت عدد من الالجئني فيها.
داخل املخيم ،تبلغ مساحة الواحدة منها  30ا
وقرى فلسطينية ،مثل اللد والرملة وايفا وبئر السبع
وينحدر سكان املخيم من عدة مدن ا
والعباسية ومحامة واملغار واجللدية وسلمة وعنابة ،وكانوا يسكنون قبل ذلك يف خميمات
القطاع مثل النصريات والربيج والشاطئ واملغازي.
• بلغ عدد سكانه عام  2014حوايل 475نسمة ،وال يوجد داخل املخيم اأاي من املرافق
الصحية ،بستثناء عيادة األونروا املتنقلة اليت تزور املخيم مرة يف أسبوع ،وحيوي املخيم على
شبكات للكهربء واملاء ومجع النفاايت ،وال تتوفر فيه شبكة للصرف الصحي.

مخيمًعينًعريكً
خميم غري معرتف به من األونروا ،أقيم عام  ،1948على أراضي قرية عني
•
عريك ،إىل الغرب من مدينة رام هللا ،وينحدر سكان املخيم من  13مدينة وقرية
فلسطينية ،مثل مدينيت اللد والرملة ،وقرى الربية والقباب وغريهان ويبدو أبن
كبريا من الالجئني وقت النكبة ،وقد
عيون املاء يف القرية قد جلبت إليها ا
عددا ا
سكن الالجئون اخليام ،مثَّ قاموا ببناء سقائف من احلجارة والطني.
• ويف عام  1964بنت األونروا وحدات سكنية حمل سقائفهم ،وتشري بعض
التقديرات إىل أن عدد السكان قد وصل عام  2010إىل  500نسمة.
• توجد يف املخيم مدرستان ،وحيوي املخيم عيادة صحية فيها طبيب واحد ،قلص
دوامه ليومني يف األسبوع وقد ارتبط املخيم بشبكة الكهربء عام  ،1984وبشبكة
املياه عام  ،2000ويوفر جملس قروي عني عريك للمخيم خدمة مجع النفاايت،
لكن املخيم يفتقد لشبكة صرف صحي مما يسبب له مشكلة كبرية.

مخيمًقدورةً
خميم غري معرتف به من األونروا ،أتسس عام  1948على قطعة أرض يف مدينة
•
رام هللا تعود ملكية غالبيتها لشخص يدعى قدورة ،وينحدر سكانه من عدد من القرى
الفلسطينية ،مثل :دير طريف ،اللد ،السافرية ،وغريها ،وصل عدد سكانه عام 2014
إىل 1,461نسمة ،استغلت األونروا املوقع املتوسط للمخيم فأقامت فيه مركز توزيع
أغذية يقدم خدماته ألكثر من خميم معرتف به يف حمافظة رام هللا والبرية..
• وقد عادت وأغلقته الحقا ،ويعتمد سكان خميم قدورة يف اخلدمات التعليمية
والصحية على خميم األمعري ،فيدرس طالبه يف مدارس خميم األمعري اجملاور أو مدارس
مدينة رام هللا ،كما يستفيد سكانه املرضى من املرافق الصحية يف خميم األمعري.
• وتتوفر يف املخيم شبكات الكهرابء واملاء والصرف الصحي وخدمة مجع النفاايت،
أن خميم قدورة أيخذ شكل احلي الفقري داخل املدينة أكثر من كونه خميما
ويرى البعض ًَّ
منفصالً عن نسيج املدينة.

قائمة بأسماء المخيمات في الضفة الغربية وعدد سكانها ونسبتها من سكان المحافظة
اسم المخيم

المحافظة

عدد سكان المخيم عام  2012حسب
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

نسبة عدد سكان المخيم من عدد
سكان المحافظة

عدد سكان المخيمات حسب
إحصائيات األونروا

األمعري
بالطة
بيت جبرين
الجلزون
جنين
الدهيشة
دير عمار
عين بيت الماء
شعفاط
طولكرم
عايدة
العروب
عقبة جبر
عسكر
عين السلطان
الفارعة
الفوار
قلنديا
نور شمس
بيرزيت
سلواد
عين عريك

رام هللا والبيرة
نابلس
بيت لحم
رام هللا
جنين
بيت لحم
رام هللا والبيرة
نابلس
القدس
طولكرم
بيت لحم
الخليل
أريحا
نابلس
أريحا
طوباس
الخليل
القدس
طولكرم
رام هللا والبيرة
رام هللا والبيرة
رام هللا والبيرة

5725
16925
1731
8922
11660
9887
2094
4417
----11600
2978
9221
8146
12884
3587
6658
7599
9602
7063
180
436
500

%1.8
%4.7
%0.9
%2.8
%4
%5
%0.6
%1.2
%4.5
%6.7
%1.5
1.4
%17
%3.6
%7.4
%11.3
%1.2
%2.4
%4
%0.05
%0.1
%0.2

10891
24124
2149
11636
16719
13368
2455
6941
11383
19034
4933
10757
6736
16565
2028
7886
8391
11335
9516
---------------------------

مقارنات بين واقع الالجئين في كل من
الضفة الغربية وقطاع غزة

مؤسسات عاملة في صفوف الالجئين في الضفة وغزة
•
•
•
•
•
•

األونرواًً:املؤسسةًالرئيسةًاليتًتقدمًاخلدماتًلالجئني.
السلطةًالفلسطينيةً:تقدمًاخلدماتًلالجئنيًبصفتهمًمواطنني فلسطينينيً(ً،
توظيفً،األمنًواألمان)ًلكنهاًليستًمسؤولةًعنًالالجئنيًيفًقطاعاتً
اخلدماتًمثلًالصحةًوالتعليم.
دائرةًشؤونًالالجئنيً:دائرةًاتبعةًلـًم.ت.فًً:هلاًصبغةًسياسيةً ًوإداريةً.ومنهاً
انبثقتًجلانًاملخيمات.
دائرةًشؤونًالالجئنيًيفًحركةًمحاسً.تعملًيفًغزة.
منظماتًغريًحكومية.
الفصائلًالفلسطينية.

نسب سكانية
• يف الوقت الذي تعد فيه الضفة الغربية األكثر من حيث عدد املخيمات من بني
مناطق عمليات األنروا اخلمس ،إال أن أكرب املخيمات فيها ،وهو خميم بالطة،
يضم عددا من السكان مساو تقريبا لعدد سكان أصغر املخيمات يف غزة.
•  %30من سكان الضفة الغربية الالجئني و  %67من سكان قطاع غزة من
الالجئني.

الصحة في مخيمات الضفة وغزة
• ولعل عقد مقارنة بني اخلدمات الصحية اليت تقدمها األونروا يف الضفة الغربية
ومثيالهتا يف القطاع تشري بوضوح إىل اختالف بني املنطقتني –على األقل من
الناحية الكمية -لصاحل الضفة الغربية ,
أن عدد الالجئني الفلسطينيني املسجلني لدى األونروا يف قطاع
• فعلى الرغم من ًَّ
غزة يفوق عددهم يف الضفة ،وعدد املراجعني من املرضى يف القطاع يبلغ
أضعاف عددهم يف الضفة إال أن عدد املراكز الصحية يف القطاع بلغ نصف
عددها يف الضفة.

انخفاض نسبة األمية
وتظهر البياانت اإلحصائية اخنفاض نسب األمية لدى الالجئني يف
األراضي الفلسطينية( الضفة الغربية وقطاع غزة) مقارنة بغريهم،
حيث بلغت نسبتها بني الالجئني األفراد( 15سنة فأكثر) ،%4.9
يف حني بلغت لغري الالجئني من الفئة العمرية نفسها .%5.2

تناقص عدد الالجئين في المخيمات
• استمرارًتناقصًعددًالقاطننيًيفًاملخيماتًيفًاألراضي
الفلسطينية(ًالضفةًالغربيةًوقطاعًغزة)ًإذًكانتًنسبتهمًمنًإمجايلً
عددًالسكانًعامً 1997حوايلًً%15.9وأصبحتًالنسبةًعامً
 2011حوايلً.ً%9.4
• جمتمعًالالجئنيًيفًاألراضيًالفلسطينية(ًالضفةًالغربيةًوقطاعًغزة)ً
هوًجمتمعًفيت.
مالحظة :يغادر الكثري من ابناء املخيمات خميماهتم اىل االحياء املدنية...

ميزات الواقع االقتصادي في المخيمات في الضفة وغزة
ً.1ملتحمًبشكلًعضويًمعًاملشهدًاالقتصاديًالعامًيفًالضفةً ًوغزةً
اقتصادًهشًوغريًمستقرً،تعرضًجلملةًحتوالتًجوهريةًمنذًعامًً،1967
ً.2
َّ
أييتًيفًمقدمتهاًالتبعيةًالقتصادًاالحتاللًاإلسرائيليً ً،ثًَّلسلسلةًأخرىًمنً
التحوالتًأحدثهاًقدومًالسلطةًالفلسطينيةًمنذًعاماًً،1994
منًبينهاًزايدةًتكريسًالتبعيةًالقتصادًاالحتاللً،وممارساتًاالحتاللًالقمعيةً
مثلًحصارًالقطاعًمنذًعامً.2007

مستويات المعيشة وظروف السكن والبيئة المحيطة
تفيد البياانت االحصائية للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين إىل أن
مستوايت املعيشة يف املخيمات هي األدىن مقارنة مبثيالهتا يف الريف
واحلضر ،يظهر ذلك جليا عند إجراء بعض املقارانت املتعلقة ببعض
املؤشرات
مثل معدالت متوسط إنفاق األسرة الشهري ،ونسبة اإلنفاق على الطعام من
جمموع االنفاق الكلي ،ومن معدالت إنفاق الفرد ،ونسبة الفقر ،ونوع
السكن.

مؤشرات العمالة لدى الالجئين في الضفة والقطاع
بلغت نسبة املشاركة يف الضفة الغربية يف القوى العاملة  ،%45.5بواقع
 %44.4بني الالجئني و %45.9لغري الالجئني ،وتظهر النتائج ذاهتا ،أن
هذه النسبة منخفضة يف القطاع إذ بلغت  %38.4بواقع  %38.2بني
الالجئني و %38.7لغري الالجئني.

تمًبحمدًهللا

