الهجمة على وكالة األونروا

الالجئون والمهجرون الفلسطينيون حول العالم

 /تقدم وكالة األونروا الخدمات لنحو  5.55مليون الجئ فلسطيني مسجلين لديها وموزعين على  58مخيما
في األرض المحتلة عام  ،1967وسوريا ،ولبنان ،واألردن.
 /تقود اسرائيل والواليات المتحدة األمريكية حملة ممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا).

سوريا
560,139
لبنــان
475,075
األردن
2,242,579
فلسطين ١٩٤٨
(المهجرون داخليًا)
415,876
قطاع غزة المحتل
1,421,282
األرض المحتلة (المهجرون داخليًا)
344,599
الضفة الغربية المحتلة
846,465

أوروبا
408,700

 /نتج عن هذه الحملة:
الدول العربية الخليجية
572,944

 .أوقفت الواليات المتحدة دعمها المالي بالكامل لألونروا في آب .2018
 .الدعوة إلى تصفية االونروا بحجة أن وجودها ُيبقي الصراع حيًا.

الدول العربية في أفريقيا
190,500

 .سعي الواليات المتحدة األمريكية الى تغيير تعريف الالجئ الفلسطيني ،وذلك في محاولة لحصر
التعريف في أولئك الذين تم تهجيرهم عام  1948دون ابنائهم وأحفادهم.
 .سعي حكومات الواليات المتحدة واسرائيل إلى فرض توطين الالجئين في الدول العربية وتحويلهم
الى قضية عربية.
 /تهدف هذه الحملة إلى تصفية قضية الالجئين والمهجرين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

إذا أردت أن تعرف أكثر!

ّ
يقدم كتاب” :الالجئون والمهجرون الفلسطينيون :المسح الشامل  ،”2018-2016معلومات مكثفة لجميع
المهتمين بقضية الالجئين والمهجرين الفلسطينيين والمواضيع األخرى ذات الصلة .وتتضمن النسخة
التاسعة من المسح:
•لمحة تاريخية عن االقتالع والتهجير اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين،
•لمحة عامة عن سياسات تهجير الفلسطينيين المعاصرة.
ّ
متعمق إلطار الحماية الدولية المتوفر للفلسطينيين.
•تحليل
•تحليل شامل ألحدث اإلحصائيات حول التوزيع الديموغرافي والخصائص االجتماعية واالقتصادية
لالجئين.
ّ
•تحليل متعمق لنتائج استطالع آراء الالجئين الفلسطينيين الذي أجراه مركز بديل بشأن عمالنية
العودة والحلول الدائمة.
باإلمكان تحميل نسخة إلكترونية من هذا الكتاب وغيره من إصدارات مركز بديل على الموقع:

www.badil.org
*جميع البيانات الموجودة في هذا المنشور محدثة حتى تاريخ كانون أول .2018

كنــدا
44,820

الوالت المتحدة األمريكية
131,000

أمريكا الالتينية
760,000

أوقيانوسيا
26,000

مع نهاية العام  ،2018وصل عدد الالجئين والمهجرين داخليًا إلى  8.7مليون
فلسطيني ( )66.7%من  13.05مليون فلسطيني في جميع أنحاء العالم.
ّ
يشكل الالجئون والمهجرون الفلسطينيون أكرب مجموعة الجئين في العالم

وأطولها عمراً

ّ
ومهجر فلسطيني؟
من هم الــ 8.71مليون الجئ
ً
المهجرون داخليا
في األرض المحتلة عام 1967
)344,599 (4.0%

ً
المهجرون داخليا
في األرض المحتلة عام 1948
)415,876 (4.8%

الجئو العام 1967
)1,237,462 (14.2%

الجئو العام 1948
المسجلون لدى األونروا
)5,545,540 (63.7%

الجئو العام 1948
غير المسجلين لدى األونروا
)1,161,812 (13.3%

الخصائص الديموغرافية لالجئين الفلسطينيين

الالجئون الفلسطينيون :هم أولئك الفلسطينيون
الذين اقتلعوا وشردوا من بيوتهم وديارهم األصلية
ونسلهم ،واضطروا إما لمغادرة فلسطين أو عبور الخط
األخضر ،وذلك ّ
جراء التهجير القسري المباشر أو من
خالل فرض البيئة القهرية ،وال يزالون محرومين من
العودة نتيجة لالستراتيجية الصهيونية – االسرائيلية
المتمثلة في “السيطرة على أكبر مساحة من األرض
بأقل عدد من السكان.

القوى العاملة

ّ

الفلسطينيون المهجرون داخليًا :أولئك
الفلسطينيون الذين تعرضوا لسياسات تهجير
مماثلة لتلك التي تعرض لها الالجئون ،لكنهم لم
يغادروا فلسطين بحدودها االنتدابية؛ فمنهم من
لم يعبروا الخط األخضر وبقوا داخل ما أصبح يعرف
بإسرائيل ،ومنهم من تعرضوا للتهجير خالل حرب
عام  1967أو بعدها لكنهم ما زالوا داخل ما أصبح
ُيعرف باألرض المحتلة عام .1967

 .تراوح معدل المشاركة في القوى العاملة في أوساط الالجئين الفلسطينيين في
األرض المحتلة عام  1967بين  48%و 52%في العام .2018
 .تعتبر البطالة في األرض المحتلة عام  1967هي األعلى حول العالم حيث وصلت
إلى  .31%وقد وصل معدل البطالة في قطاع غزة ،الذي يعاني من حصار خانق منذ
اكثر من  12عامًا ،إلى .52%

ا لفـقـــر

 .يعيش ما نسبته  29.2%من الالجئين الفلسطينيين في األرض المحتلة عام 1967
على خط الفقر (بمعدل  4.60دوالر /اليوم) ،فيما يعيش  16.8%منهم دون خط
الفقر (بمعدل  3.60دوالر /اليوم).
 .وصل عدد األفراد الذين يعيشون في حالة فقر داخل قطاع غزة  ،53%يقابله
 13.9%في الضفة الغربية.

ا لتعليـم

 .ينتظم جميع أبناء الالجئين تقريبًا في مرحلة التعليم االبتدائي ،مع معدالت
تسجيل متماثلة لإلناث والذكور ،حيث ينخرط أكثر من  500.000طالب في 711
مدرسة تابعة لوكالة األونروا في مناطق عملها الخمس.
 .خالل السنوات الثالث المنصرمةّ ،سرحت األونروا  4500موظف من طاقمها
التعليمي ،بينما وفي الوقت ذاته ،ازداد انخراط عدد الطالب بمعدل  40.000طالب.

الفجوات في نظام الحماية الخاص بالالجئين الفلسطينيين
 /عدم فاعلية لجنة التوفيق الدولية بشأن فلسطين منذ خمسينيات القرن الماضي ،والتي أنشأتها األمم
المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة  194لعام  ،1948لحماية الالجئين الفلسطينيين وتسهيل عودتهم
إلى ديارهم األصلية وحماية ممتلكاتهم.

أوضاع الالجئين الفلسطينين المسجلين وأماكن تواجدهم
األردن :يعتبر مخيم جرش (يعرف أيضًا بمخيم غزة) من أفقر المخيمات الفلسطينية في
األردن ،حيث يعيش أكثر من  50%من سكانه تحت خط الفقر.
قطاع غزة :يخضع قطاع غزة لحصار خانق منذ أكثر من  12عامًا ،والذي بدوره أدى إلى تدهور
األوضاع االنسانية والمعيشية للسكان.
الضفة الغربية :يتعرض الالجئون الفلسطينيون في مخيمات الضفة الغربية إلى اعتداءات
بشكل مستمر ودائم من قبل قوات االحتالل.
سوريا :بسبب الصراع المسلح في سوريا ،تعرض  60%من الالجئين المسجلين في سوريا
للتهجير القسري مرة واحدة على األقل.
لـبنــان :تفرض التشريعات والسياسات اللبنانية قيودًا ّ
جمة على الالجئين الفلسطينيين ما
يؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم المدنية واالجتماعية واالقتصادية.

قطاع غزة

1,421,282
26%

األردن

2,242,579
40%

الضفة
الغربية

لبنــان

475,075
9%

سوريا

560,139
10%

846,465
15%

 /محدودية والية األونروا الجغرافية والقانونية ،والتي
تم تأسيسها عام  1949من قبل االمم المتحدة
لتوفير المساعدات االنسانية في األرض
المحتلة عام  ،1967وسوريا ،واألردن ،ولبنان.
 /عدم تأسيس أية وكالة دولية
للفلسطينيين
الحماية
لتوفير
المهجرين داخليًا.
 /عدم اضطالع المفوضية العليا لشؤون
الالجئين بمسؤولياتها في توفير الحماية
لالجئين الفلسطينيين بسبب التفسير
الخاطئ لبند استثناء الالجئين الفلسطينيين من
النظام الدولي العام لحماية الالجئين.

