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التعريفات والتوزيع
فئات الالجئين والمهجرين الفلسطينيين:

الجئو عام 1948
هم الفلسطينيون الذين أصبحوا الجئين خالل و/أو بسبب النكبة
وذريتهم.

الجئو عام 1967
هم الفلسطينيون الذين أصبحوا الجئين أثناء و/أو بسبب حرب 1967
وذريتهم.

المهجرون داخليًا في فلسطين 1948
هم الفلسطينيون الذين ُه ّجروا داخليًا وَبَق ْوا في فلسطين  1948وذريتهم.

نازحو عام 1967

هم الفلسطينيون الذين ُه ّجروا داخليًا منذ عام  1967وظلوا في األرض
الفلسطينية المستعمرة منذ عام  1967وذريتهم.

توزيع الشعب الفلسطيني حول العالم حسب حالة التهجير
نهاية عام 2021

الجئو عام
 1948و1967

34.5%
59.7%

لم يهجّروا
بتاتًا

5.8%
المهجرون داخليًا
عام  1948و1967

المؤشرات الديموغرافية  -نهاية عام 2021
يتمتع الالجئون والفلسطينيون المهجرون
داخليا بمعدل نمو مرتفع ،وإن كان آخًذ ا في
االنخفاض ،اذ بلغ 2.1

يتمتع الالجئون الفلسطينيون بمعدل
خصوبة مرتفع يبلغ 3.2

المشاركة في القوى العاملة ونسب البطالة بحسب المنطقة ،نهاية
عام 2021
إجمالي المشاركة في القوى
العاملة

المشاركة بين النساء

األردن الضفة الغربية سوريا
38.1%
13.5%
19.3%

45.5%
18.3%
26.4%

43.0%
15.7%
10.6%

قطاع غزة

معدالت البطالة

فلسطين 1948
64.7%
51.1%
5.0%

39.8%
19.3%
46.9%

لبنان
42.5%
20.8%
14.5%

معدالت الفقر

الضفة الغربية وقطاع غزة
36%

معدل الفقر في الضفة الغربية

64%

معدل الفقر في قطاع غزة

39%

معدل الفقر اإلجمالي بين الجئي
المخيمات في األرض الفلسطينية
المستعمرة عام 1967

22%

معدل الفقر اإلجمالي لغير
الالجئين في األرض الفلسطينية
المستعمرة عام 1967

األردن
 252,000الجىء فلسطيني عرضة للفقر
منهم:

لبنان
 73%من الالجئين الفلسطينيين في لبنان
يعيشون في فقر منهم:

ما يقارب  175,000الجىء مهجر
قسريًا من غزة اىل األردن عام 1967

 162,301الجىء بحاجة اىل مساعدات
نقدية طارئة

 59,000الجئ مسجل في برنامج شبكة
الضمان االجتماعي (العسر الشديد)

 78%من أصل  29,000الجىء فلسطيني
من سوريا في لبنان يعيشون تحت خط
الفقر المطلق ،و %11.3منهم في حالة
الفقر المدقع

 19,000الجىء فلسطيني من سوريا

الهجمات عىل وكالة الغوث
تواجه األونروا باستمرار هجمات وحمالت تشهير ،تقودها "إسرائيل" ،تهدف إىل تقليص
ميزانية األونروا ،ونزع الشرعية عنها وإفشالها .نتيجة لذلك ،أصبحت األونروا أقل قدرة عىل
تقديم الخدمات المناسبة لجميع الالجئين الفلسطينيين .ويتجىل ذلك في:
• أزمة نقص موازنة األونروا المزمنة
• فرض الجهات المانحة شروطًا سياسية وأمنية عند تمويل األونروا
• نقل مسؤوليات األونروا إىل وكاالت األمم المتحدة األخرى أو المنظمات
الدولية أو الدول المضيفة
• السعي إىل إلغاء الوضع القانوني لماليين الالجئين الفلسطينيين
في مواجهة هذه االعتداءات والحمالت ،يتوّجب عىل األمم المتحدة

تحويل مساهمات الدول في
موازنة األونروا من مساهمات
طوعية إىل مساهمات إلزامية

تعزيز دعم األونروا ماليًا وسياسيًا إىل أن
يتم إيجاد حل دائم لالجئين والمهجرين
الفلسطينيين بحسب قرار األمم المتحدة
رقم  )III( 194لعام 1948

رفض نقل مسؤوليات األونروا إىل
وكاالت األمم المتحدة األخرى أو
المنظمات الدولية أو الدول المضيفة

يجب عىل الدول ومجتمع المانحين الدوليين:
وقف اشتراط تقديم المساعدة اإلنسانية للشعب الفلسطيني واألونروا بناء عىل مزاعم
صهيونية-إسرائيلية.
اتخاذ إجراءات عملية لتمكين الالجئين والمهجرين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في جبر
األضرار التي لحقت بهم (العودة إىل ديارهم ،واستعادة الممتلكات والتعويض).

سوريا
تقدر إحصائيات األونروا أنه اعتباًرا من أبريل  /نيسان  ، 2022ال يزال هناك نحو  438،000من أصل
 576،357الجئ فلسطيني مسجل في سوريا ،منهم:

 82%يعيشون عىل
أقل من  1.90دوالر
في اليوم

 420,000بحاجة اىل
مساعدات نقدية
وغذائية عينية

تمثل النساء  60%من
الالجئين األكثر ضعفًا في
سوريا

هناك نحو 280,000
الجىء فلسطيني ُم هّجر
داخليًا في سوريا

فجوة الحماية
مظاهر فجوة الحماية التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون:
• انهيار لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة التي تم تفويضها بتنفيذ قرار الجمعية
العامة لألمم المتحدة رقم )III( 194
• محدودية والية األونروا القانونية والجغرافية وتعريفها لالجىء المقيد بشرط اإلحتياج
للمساعدة اإلنسانية
• االستبعاد غير القانوني لالجئين الفلسطينيين من نطاق الحماية الدولية الواجبة لهم
بموجب بند التضمين في المادة 1د من اتفاقية الالجئين لعام 1951
• تعُّرض الالجئين الفلسطينيين لسوء المعاملة والتمييز بسبب جنسيتهم
لمعالجة فجوة الحماية:
يجب عىل األمم المتحدة ووكاالتها والدول والمنظمات الدولية وضع أحكام الحماية
الدولية موضع التنفيذ .بناًء عىل القوانين واالجتهادات القضائية وأفضل الممارسات ذات
الصلة ،يجب أن تشمل الحماية الدولية لالجئين ثالثة عناصر أساسية:

سالمة وأمن األشخاص :أي الحماية من
األذى الجسدي

الحماية القانونية :ضمان واحترام حقوق
اإلنسان والحريات األساسية بموجب
الوثائق الدولية ،بما في ذلك حماية
الممتلكات ،وإيجاد حل عادل ودائم
األمن المادي :ضمان المعيشة الكريمة
من خالل توفير الخدمات األساسية
لالجئين دون تمييز وبما يحفظ كرامتهم
اإلنسانية

وقفة احتجاجية أمام مكتب األونروا ،غزة .2021
المصدر :سوا اإلخبارية

توزيع الالجئين
حتى نهاية عام  ،2021هناك  9.17مليون الجىء ومهّجر فلسطيني من أصل  14مليون ( )%65.5من الشعب
الفلسطيني ،من ضمنهم نحو  8.36مليون الجىء فلسطيني مهّجر في مختلف أنحاء العالم و 812,000مهجر داخليًا
في فلسطين بحدودها اإلنتدابية.
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من هم الـ  9.17مليون الجئ ومهجر فلسطيني؟
المهجرون داخليًا في األرض
الفلسطينية المستعمرة
منذ عام 1967
372,793

4.8%
4.1%

المهجرون داخليًا في
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الجئو 1948
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الجئو عام 1948
غير المسجلين
1,220,018

للمزيد أنظر/ي :المسح الشامل لالجئين والمهجرين الفلسطينيين  ،2021-2019اإلصدار العاشر .متوفر عىل:
www.badil.org

