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Palestinian Refugees - Area of UNRWA Operations

اإلحصاءات مبنية على معلومات األونروا  لعام ٢٠١٣. 

خارج اخمليم: 50%

444,480مجموع الالجئون املسجلون
داخل اخمليم: 50% 

خارج اخمليم: 70%

507,904مجموع الالجئون املسجلون
داخل اخمليم: 30% 

خارج اخمليم: 76%

748,899مجموع الالجئون املسجلون
داخل اخمليم: 24% 

خارج اخمليم: 82%

2,054,527مجموع الالجئون املسجلون
داخل اخمليم: 18% 

خارج اخمليم: 57%

1,221,110مجموع الالجئون املسجلون
داخل اخمليم: 43% 
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مخيم عمان الجديد
(الوحدات)

البقعة

في أيار (مايو) ۲۰۰۷، دمر الصراع الذي 
دامت مدته ثالثة أشهر بين جماعة عسكرية 
البارد  نهر  مخيم  المسلحة  اللبنانية  والقوى 
إلى  عددهم  وصل  الذين  سكانه  اجبر  مما 

۲۷,۰۰۰ شخص إلى هجرة بيوتهم.

في  المخيم  بناء  إعادة  على  األونروا  تعمل 
الوقت الحالي. بدًء من كانون الثاني (يناير) 
 ٥,۸٥۷) عائلة   ۱,۳۲۱ عادت   ۲۰۱٤
 ۲۸٤ توفير  وتم  الجديدة  الشقق  إلى  مقيم) 
محالً للتجار. ما يزال بقية السكان يعيشون 
في أماكن سكنية مؤقتة باإلضافة إلى مخيم 

البدوي المجاور. 

 الجئون مسجلون في اخمليمات
 الجئون مسجلون خارج اخمليمات
 الجئون مسجلون داخل اخمليمات

مخيمات مدمرة 
مخيمات غير رسمية 

دير عمار
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  الالجئون الفلسطینیون
 

العرب في  المواطنین٪ من ٧٥ يأ(فلسطیني ) ٧٢٦،٠٠٠(بأن  ١٩٤٨التابعة لألمم المتحدة بعد حرب  (UNSCOP)الدولیة قدرت لجنة التوفیق 
المعروفین باسم الجئي (إلى الدول العربیة المجاورة وغیرها من الدول األخرى " إسرائیل"ردوا خارج ما أصبح یسمى جروا من دیارهم، أو شُ هُ ) فلسطین

من العرب الذین كانوا یعیشون في األرض التي أصبح یطلق علیها  )٨٠٠،٠٠٠(عربي من أصل  )١٠٠،٠٠٠(وبقي ما یقارب .١)١٩٤٨عام 
  ٢.الیهود فیها إسكانقریة وبلدة أو تم  ٥٣١كما تم تدمیر حوالي . حوا أقلیة عربیة في إسرائیل، لیصب"إسرائیل"
 

 - " إسرائیل"التي تقع فیما أصبح یسمى ب –من الفلسطینیین الذین هجروا سابقًا من قراهم) ٤٠،٠٠٠-٣٠،٠٠٠(ومن ناحیة أخرى، تم تهجیر نحو 
ولم تعترف إسرائیل أبدا . حیث تم وضعهم تحت الحكم العسكري لتسهیل عملیة مصادرة أراضیهم. رهمأثناء الحرب، ولم یسمح لهم بالعودة إلى دیا

أما الفلسطینیین الذین شردوا أو هجروا  ٣.فلسطیني )٣٣٥،٠٠٠(بأكثر من ) بما في ذلك نسلهم(بالفلسطینیین المهحرین داخلیا، الذین یقدر عددهم 
، حیث كان هذا ١٩٥٢عندما أصدر الكنیست قانون الجنسیة اإلسرائیلیة عام  "جنسیاتهم"دهم عملیًا من فقد تم تجری ١٩٤٨جراء العنف فترة عام 

  .وقد تم االستیالء على الممتلكات العائدة لالجئین وتحویلها إلى دولة إسرائیل. ١٩٤٨القانون یتطلب دلیال على المواطنة قبل عام 
 

) باإلضافة إلى هضبة الجوالن السوریة وشبه جزیرة سیناء المصریة(ألجزاء المتبقیة من فلسطین ، وقعت ا)النكسة( ١٩٦٧وخالل حرب حزیران عام 
نتیجة الحرب )  ١٩٦٧أو األشخاص الذین هجروا عام  ١٩٦٧الجئو عام (وقد قدرت األمم المتحدة عدد الالجئین الجدد . تحت االحتالل اإلسرائیلي

ملیون فلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة قبل الحرب، تم  ١.٤أخرى إلى أنه من أصل  وتشیر تقدیرات ٤.فلسطیني )٣٥٠،٠٠٠(بحوالي 
شخص  )١٩٣،٥٠٠(یارهم ألول مرة، بینما نزح حواليشخص من د) ٢٤٠،٠٠٠(حیث نزح . فلسطیني من منازلهم )٤٣٠،٠٠٠(تهجیر ما یقارب 

، حیث أنشأت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین ٥األردن إلىواللجوء وقد انتهى األمر باألغلبیة بالنزوح . للمرة الثانیة
(UNRWA) مخیمات إضافیة الستیعابهم.  

 

الذي  األمر٪ من السكان الفلسطینیین في جمیع أنحاء العالم، ٦٤حوالي (ملیون  ٧.٤ب العالم یقدر الیوم مجموع الالجئین الفلسطینیین في جمیع أنحاء 
  :٧ویشمل هؤالء الالجئین التالي. ٦)سطینیین أكبر مجموعة الجئین في العالمیجعل الفل

 .وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئینملیون شخص مسجلین لدى  ٥,٣ −

 .وذریتهم) ١٩٤٨من عام (مهجرون داخلیًا في إسرائیل ) ٣٣٥،٠٠٠( −

 .١٩٦٧مشردین من عام ) ٩٤٠،٠٠٠(نحو  −

 ٨،علیهم الضیق لالجئ الفلسطینيوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین تعریف عدم انطباق ا مسجلین بسبب أكثر من ملیون الجئ لیسو  −
الذین هاجروا ولم یكونوا بحاجة للمساعدة أو وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین ن الذین نزحوا إلى بلدان ال تعمل فیها ئیبمن فیهم الالج
  .موعد النهائي للتسجیلالذین فاتهم ال

 

٪ ٢٩كما یعیش نحو . أو في الدول المجاورة ٩)٪ من مجموع السكان٤٤.٢حیث یشكلون (یعیش أغلبیة الالجئین في الضفة الغربیة وقطاع غزة 
یعیش الباقي خارج  مخیمًا، في حین ٥٩عددها  غالبالمخیمات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین أحد  داخلمن الالجئین المسجلین 

  ١١.عاماً  ١٥٪ منهم ال تتجاوز اعمارهم ٥٠-٤٠رب نصف الالجئین بال جنسیة وایق إضافة إلى ذلك، فإن ما ١٠.المخیمات
 

السلطة الفلسطینیة، باستثناء مخیم شعفاط في  تحت إدارة، أصبحت كافة المخیمات في الضفة الغربیة وقطاع غزة ١٩٩٣عام  بعد اتفاقیات أوسلو
الجئ مسجل في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وفقًا لوكالة األمم المتحدة ) ١،٩٧٠،٠٠٩(، أصبح هناك ٢٠١٣) یولیو(اعتبارا من تموز . القدس

٪ من مجموع سكان قطاع ٦٧٪ من إجمالي سكان الضفة الغربیة و ٢٧(٪ من مجموع السكان ٤٤.٢وهم یمثلون . إلغاثة وتشغیل الالجئین
  ١٣.الالجئین خارج األراضي الفلسطینیة المحتلة، فإن وضعهم یختلف وفقًا للبلد المستضیفأما بخصوص وضع  ١٢).غزة

  

تجاه قضیة الالجئین، وبناًء على ذلك أو قانونیة أو مالیة وتحاول إسرائیل البقاء بعیدة على الدوام عن تحمل أیة مسؤولیة أخالقیة أو تاریخیة 
 ١٩٤عویض، وهو حق منصوص علیه في االتفاقیات الدولیة وخاصة في قرار األمم المتحدة رقم رفضت االعتراف بحق الالجئین في العودة والت

وقد أدى تأجیل بحث قضیة الالجئین وغیرها من  ١٤.مرة ١١٠قد أكدته الجمعیة العامة لألمم المتحدة أكثر من  ت، والذي كان١٩٤٨الصادر عام 
الالجئین وتجاهل حقیقة أنه  قضیةالحدود والقدس إلى مفاوضات الوضع النهائي إلى تهمیش القضایا الجوهریة األخرى مثل المستوطنات والمیاه و 

إن المفاهیم الرئیسیة الثالثة في المفاوضات . من دون إیجاد حل عادل لقضیة الالجئین لن یكون هنالك أمل في إنهاء الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي
 ١٥،)سیناریوهات مختلفة للتعویض المالي(والتعویض ) ، أي حق العودة١٩٤األمم المتحدة رقم تطبیق قرار (حتى اآلن هي العودة إلى الوطن 

 ).الحصول على الجنسیة في البلدان المضیفة مع تحسین الظروف المعیشیة، أو في بلدان ثالثةأو  إما في الدولة الفلسطینیة،(وٕاعادة التوطین 
 

 جون كیري على الرئیسوزیر الخارجیة األمریكیة لوضع إطار اتفاق سالم، اقترح  )٢٠١٤( ليفي المحادثات األخیرة المتعثرة في الوقت الحا
أن یرتفع العدد  ، في حین طالب الرئیس محمود عباسالجئ فلسطیني إلى إسرائیل )٨٠،٠٠٠(عودة  محمود عباس كما ذكرت التقاریر الفلسطیني

حیث تم عرض صفقة تبادل أراضي على الفلسطینیین حیث  ،المحادثات طروحة فيعن األفكار الموتسربت مقترحات  ١٦.الجئ) ٢٠٠،٠٠٠(إلى 
 وتمت ١٧.حق العودةممارسة الكتل االستیطانیة و  عن المطالبة بإزالة الفلسطیني یتم منح جزء من النقب من أجل توطین الالجئین في مقابل التخلي

 ١٨.شة تعویض الیهود الذین أجبروا على ترك منازلهم في الدول العربیةأیضا، ولكن إلى جانب مناق ١٩٤٨مناقشة قضیة تعویض الجئي عام 


