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 مقدمة

شهدت القضية الفلسطينية منذ بداياتها مراحل متعددة ومرتدية للحالة اإلنسانية فالشعب الفلسطيين يقبع حتت االحتالل 

 1948م، وما تبعه من االحتالل اإلسرائيلي يف العام 1917منذ ما يزيد عن القرن، والذي بدأ باالحتالل الربيطاني يف العام 

م، واللذان  أحدثا أزمات إنسانية متعددة على مدى أكثر من 1967فلسطينية يف العام واستكمال االحتالل جلميع  األرض ال

قرن من الزمان، والذي نتج عنه حركة نزوح واسعة سواٌء كانت داخل فلسطني أو خارجها ووصلت نسبة الالجئني 

امل بسبب عدد الالجئني %، كما أصبح قطاع غزة أكثر منطقة مكتظة بالسكان يف الع87.56الفلسطينيني إىل أكثر من 

% من سكانه، باإلضافة إىل أن خميمات الالجئني يف لبنان تعترب األسوأ عامليًا واليت ال تليب 66الكبري والذي ميثل أكثر من 

احلد األدنى للسكن الالئق، ونزح الالجئون الفلسطينيون يف سوريا والعراق إىل هجرات جديدة بسبب حاالت النزاع القائمة، 

( جتاوز عدد 6,657,492عدد الفلسطينيني يف فلسطني التارخيية )بالرغم من هذه املآسي اإلنسانية إال أن ولكن و

مقارنة  ، وهذا مؤشر على ارتفاع معدل منو السكان الفلسطينينيم2018( مع نهاية العام 6,550,000اإلسرائيليني )

 باإلسرائيليني.

نسانية للفلسطينيني يف كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات يف هذا التقرير سنقوم بتناول وضع احلالة اإل

لنسلط الضوء على هذا الواقع وأبرز االحتياجات  48( والداخل والسودان العراق ليبيا، اليمن، )سوريا، لبنان، األردن، تركيا،

تم حتديث التقرير عند توفر املعلومات املطلوبة يف كل منطقة، مبا توفر من معلومات حمدثة حتى تاريخ التقرير، حيث سي

 جديدة.
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 ملخص الواقع اإلنساني املقارن للفلسطينيني

 الدميوغرافيا

 فلسطين الشتاتكل  السودان العراق ليبيا اليمن تركيا سوريا لبنان األردن 48الداخل  القدس الضفة قطاع غزة البند/املنطقة م.

 13,224,344 6,566,852 2,250 4,000 50,000 2,500 96,965 618,128        225,901 4,086,500 1,568,067 446,585 2,507,358 2,135,482 عدد السكان 1

 %100.00 %49.66  %0.03 %0.38  %0.73 %4.67 %1.71 %30.90 %11.86 %3.38 %18.96 %16.15 نسبة السكان 2

 27,000          20,980 345 5,310 365 2املساحة كم 3

 474          75 1,294 472 5,851 الكثافة السكانية 4

        1.6  2.47 2.3 1.8 2.2 3.0 معدل النمو 5

 -   4 5  4.1 4.1 4 5.1 4.5 3.7 4.8 5.6 متوسط األسرة 6

 58 31     1 9 12 10  1 18 8 مخيمات اللجوء 7

%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %26 %25.1 %26.6 %66.2 الالجئيننسبة  8  100% 87.56% 

 -         19 23.3  21.4 19.1 العمر الوسيط 9

 أهم مؤشرات الواقع اإلنساني

 السودان العراق ليبيا اليمن تركيا سوريا لبنان األردن 48الداخل  القدس الضفة قطاع غزة البند/املنطقة م.

%45 %95 %65 %19 %3.90 %3.7 %13.9 %53.00 الفقر 1  90%  10%  15%  28%  

       %3.1   %0.40 %5.8 %33.7 الفقر املدقع 2

%53.7 البطالة 3  19.1%  11.6%  3.7%  6%  18.40%  52%  15%      

%3.0 األمية 4  3.6%  2.1%  3.60%  8.6%  7.20%        

     1,816 47,585 32,350 121,368 440,923 70,547 711,906 541,332 طلبة املدارس 5

28` 25 24 26 38 الكثافة الصفية 6  `26  25`       

 950         12,805 121,277 84,817 طلبة الجامعات 7

8  
 
          2,873 26,329 19,844 الخريجين سنويا

          7 42 251 الشهداء 9

          621 2,946 26,797 الجرحى 10

          1,405 5,400 305 األسرى  11

          66 70  هدم البيوت 12

%6.8 ذوي اإلعاقة 13  5.1%  1.35%           

          26 124  املستوطنات 14

          306,529 347,092  املستوطنين 15

السكان فهي تخص كل الفلسطينيين في األردن معلومات األردن تخص الالجئين داخل املخيمات باستثناء عدد
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 القدسالواقع اإلنساني يف 

ارسها قوات نتيجة استمرار التصاعد يف االنتهاكات اليت مت لوضع اإلنساني للسكان املقدسيني يف مدينة القدساتفاقم ي

% من أراضي شرقي مدينة القدس لتطوير مستوطناتها, يف 35ما مساحته  ةضد مدينة القدس وسكانها, ومصادر االحتالل

، وهذا أدى إىل تدهور األوضاع اإلنسانية هلم على % من أراضي شرقي مدينة القدس للبناء الفلسطيين13حني مل ُيخصص إال 

 النحو اآلتي:

 مؤشرات دميوغرافية 
 القيمة البند القيمة البند م.

 %1.80 معدل النمو 446,585 عدد السكان 1

 3.7 متوسط األسرة 1,294 الكثافة السكانية 2

 %25.1 نسبة الالجئين 1 مخيمات اللجوء 3

 مؤشرات التعليم 
 القيمة البند م.

 %2.1 نسبة األمية 1

 250 عدد املدارس 2

 70,547 عدد طلبة املدارس 3

 2,970 عدد الشعب في املدارس 4

 24 معدل الكثافة الصفية 5

 12,805 عدد طلبة الجامعات 6

 2,873 عدد الخريجين السنوي  7

 مؤشرات الصحة 
 القيمة البند م.

 %79.7 املشمولين بالتأمين الصحي 1

   عدد املصابين بالسرطان 2

 433 عدد األطباء البشريين 3

 714 عدد أسرة املستشفيات 4

 7 عدد املستشفيات 5

 51 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية 6

  %1.35 ذوي اإلعاقة 7

 مؤشرات الفقر 
  القيمة البند م.

 %3.7 الفقر 1

 %0.40 الفقر املدقع 2

 مؤشرات العمالة 
  القيمة البند م.

 %30.4 نسبة القوى العاملة املشاركة 1

 %11.6 نسبة البطالة 2

 145 معدل األجر اليومي بالشيكل 3

 مؤشرات االستيطان والقيود 
  القيمة البند م.

 26 عدد املستوطنات 1

 306,529 عدد املستوطنين 2

 66 هدم البيوت 3

 26,351 اقتحام املقدسات )متطرف يهودي( 4

 31 مصادرة ممتلكات 5

 21 اغالق الطرق  6

 221 عدد الحواجز 7

 14,635 2017-1976 مصادرة البطاقات الهوية 8

 مؤشرات ضحايا االحتالل 
  القيمة البند م.

 7 الشهداء 1

 1,405 األسرى  2

  621 الجرحى 3
  ألف دوالر للمرت  25تكلفة البناء: تعترب تكلفة البناء يف القدس مرتفعة جدًا ملا يتطلبها من تراخيص قد تصل إىل

 الواحد، وذلك بسبب سياسة االحتالل املمنهجة إلخالء القدس من الفلسطينيني.

  املسجد األقصى وذلك بتكرر عملية اقتحامه من قوات االحتالل واملستوطنني، املقدسات: انتهاك حق املقدسات وخاصة

وحتديد أعمار املصلني، واستمرار احلفريات حتت املسجد األقصى، ومنع الرتميمات واإلصالحات يف املسجد األقصى وما 

 حوله.
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 أولويات التدخل اإلنساني يف القدس

 الصحة التنمية االجتماعية اإلغاثة )حماية املقدسات( االقتصاديالتمكين  التعليم

 تأهيل مؤسسات استشارات ومساعدة الطالبدعم 

 اقتصادية وهندسية 

 تأهيل الكوادر الصحية تدريب وتأهيل مؤسسات املجتمع املدني صيانة املسجد األقص ى املبارك

 اإلسكان تطوير أداء املعلمين

 وترميم البيوت 

 مشاريع الترميم داخل املسجد 

 األقص ى املبارك

دعم املوازنات التشغيلية ملؤسسات املجتمع 

 املدني

 تحسين جودة الخدمات الصحية

دعم البنية التحتية 

 التعليمية في القدس

 املشاريعدعم 

 الصغيرة واملتوسطة 

 الصحي للمجتمع املقدس ي التثقيف دعم برنامج تأهيل وتمكين املرأة في القدس مة والخطباءئتأهيل األ 

تطوير املناهج األساسية 

 ساندةواملناهج امل

حلقات التحفيظ في مساجد كفالة  تطوير ودعم قطاع النقل

 مدينة القدس

الكشف املبكر لألمراض املنتشرة لدى  دعم األسر التي تعيلها النساء في القدس

 األطفال

البرامج  وتطوير  دعم

 الالمنهجية

ترميم املساجد التاريخية واألوقاف في  دعم قطاع السياحة

 مدينة القدس

مشروع دعم برامج رعاية الطفولة وتمكين 

 األطفال من

 حقوقهم في القدس 

 

مكافحة املخدرات والظواهر السلبية في  رعاية مساجد مدينة القدس  

 القدس
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 الواقع اإلنساني يف الضفة الغربية

مليون فلسطيين يعيشون يف الضفة الغربية من عملية ممنهجة ملصادرة األرض وتكثيف للحواجز  2.5يعاني ما يقرب من 

اإلسرائيلية لتقييد حركة التنقل وعزل املدن الفلسطينية باجلدار العازل والتضييق على السكان الفلسطينيني بهدف 

رج فلسطني، وفيما يلي نوضح أهم السياسات اليت يتبها االحتالل طردهم من األماكن املقدسة وتشجيعهم على اهلجرة خا

 لتفقري املواطن الفلسطيين يف مدن الضفة الغربية خبالف القدس وأثر هذه السياسات على الوضع االقتصادي:

 مؤشرات دميوغرافية 
 القيمة البند القيمة البند م.

 2.2% معدل النمو 2,507,358 عدد السكان 1

 4.8 متوسط األسرة  السكاننسبة  2

 18 اللجوءمخيمات  5,310 2املساحة كم 3

 %26.6 نسبة الالجئين 472 الكثافة السكانية 4

 مؤشرات التعليم 
 القيمة البند م.

 %3.6 نسبة األمية 1

 2,269 عدد املدارس 2

 711,906 عدد طلبة املدارس 3

 26,970 عدد الشعب في املدارس 4

 26 الصفيةمعدل الكثافة  5

 121,277 عدد طلبة الجامعات 6

 26,329 عدد الخريجين السنوي  7

 مؤشرات الصحة 
 القيمة البند م.

 %66.50 املشمولين بالتأمين الصحي 1

 4,000 عدد املصابين بالسرطان 2

 3,986 عدد األطباء البشريين 3

 3,792 عدد أسرة املستشفيات 4

 51 عدد املستشفيات 5

 583 مراكز الرعاية الصحية األوليةعدد  6

  %5.1 اإلعاقة ذوي  نسبة 7

 مؤشرات الفقر 
  القيمة البند م.

 %13.9 الفقر 1

 %5.8 الفقر املدقع 2

 %11.6 انعدام األمن الغذائي 3

 مؤشرات العمالة 
  القيمة البند م.

 %45.30 نسبة القوى العاملة املشاركة 1

 %19.1 نسبة البطالة 2

 107.9 األجر اليومي بالشيكل معدل 3

 مؤشرات االستيطان والقيود 
  القيمة البند م.

 124 عدد املستوطنات 1

 347,092 عدد املستوطنين 2

 70 هدم البيوت 3

 20 (عدد املراتاقتحام املقدسات ) 4

 338 مصادرة ممتلكات 5

 110 اغالق الطرق  6

 4243 عدد الحواجز 7

 3429 منع من السفر 8

 
 مؤشرات ضحايا االحتالل 

  القيمة البند م.

 42 الشهداء 1

 5400 األسرى  2

  2,946 الجرحى 3
 

 :أمتار يفصل القرى واملواطنني الفلسطينيني عن بعضهم البعض  9اىل  4.5بارتفاع يرتاوح بني  جدار الفصل العنصري

 .مما يعيق حركتهم وجتارتهم

  :ومتحرك يتم عرقلة املواطنني من خالهلا واالضرار بالعمال الفلسطينيني  حاجز ثابت 4,243نقاط احلواجز العسكرية

 .الذاهبني إىل أعماهلم بشكل يومي
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 أولويات التدخل اإلنساني يف الضفة الغربية

 اإلغاثة  الصحة التنمية االجتماعية املشاريع الدعوية التمكين االقتصادي التعليم

املشاريع الصغيرة املدرة  الجامعيينكفالة الطلبة 

 للدخل

دعم األسر الفقيرة )السلة الغذائية،  عالج املرض ى الفقراء تأهيل بيوت األيتام كفالة حلقات القرآن الكريم

 الكسوة، املساعدات النقدية(

دعم الطلبة الجامعيين من ذوي 

 العائلة الواحدة

دوية أتوفير أجهزة طبية و  كفاالت األيتام الصيفيةدعم املراكز  تمكين املرأة املعيلة وتأهيلها

 أساسية للمراكز الطبية

دعم األسر باالحتياجات املوسمية 

)إفطار رمضان، أضاحي، كسوة عيد 

 والعيدية وكسوة شتاء(

دعم الطالب الجامعيين )مساعدات 

 (ملرة واحدة نقدية

املستشفيات والعيادات  دعم التدريب املنهي لأليتام بناء مساجد حفر اآلبار السطحية

 باألجهزة واألدوية واألدوات الطبية

 

   اللقاءات الترفيهية لأليتام  استصالح األراض ي الزراعية الحقيبة والزي املدرس ي

      تحرير الشهادات الجامعية

      دعم البحث العلمي

      صف ذكي
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 الواقع اإلنساني يف قطاع غزة 

 مليون فلسطيني يعيشون في 2 أكثر من الجوي والبحري الخانق على قطاع غزة في عامه الحادي عشر، والذي يستهدفو يستمر الحصار البري 

مخيمات لالجئين،  8% موزعين على 66.1، والتي يشكل الالجئين منها 2نسمة/كم 5851أعلى معدالت كثافة سكانية في العالم محافظات ب 5

 4,584اعتداءات مدمرة خلفت بمجملها ما يزيد عن  3وقد تفاقمت هذه األزمة اإلنسانية بتنفيذ االحتالل االسرائيلي عدة اعتداءات منها 

ن مستوى التقدم في أ حيث من إجمالي الوحدات السكنية، %77.36بنسبة  منزل  292,502ما يقرب من  وتضرر  جريح وتدمير 45,965شهيد و 

 وهناك آالف النازحين لم يعودوا إلى بيوتهم
 
، وقد انعكس هذا البؤس اإلنساني على كل مناحي الحياة وأصابها عملية إعادة اإلعمار ال يزال بطيئا

 
 
 بأن قطاع غزة سجلت أرقام قياسية عاملية، مما جعل األمم املتحدة تصدر تقر  ةمتعددإنسانية  مآس يف وراءه بالضرر البليغ، وخل

 
 خاصا

 
يرا

 خالل العقدين 2020لن يكون قابل للعيش بحلول العام 
 
م، كما وصف البنك الدولي الوضع االقتصادي في قطاع غزة بأنه األسوأ عامليا

 :األخيرين، وفيما يلي أبرز مؤشرات الواقع اإلنساني في قطاع غزة

 مؤشرات دميوغرافية 
 القيمة البند (3) القيمة البند م.

 %3.0 معدل النمو 2,135,482 عدد السكان 1

 5.6 متوسط األسرة 365 2املساحة كم 2

 8 اللجوءمخيمات  5851 الكثافة السكانية 3

 %66.2 نسبة الالجئين 19.1 العمر الوسيط 4

 
 مؤشرات التعليم 

 القيمة البند م.

 %3.0 نسبة األمية 1

 729 عدد املدارس 2

 210 عدد املدارس التي دوام فترتين 

 541,332 عدد طلبة املدارس 3

 14,130 عدد الشعب في املدارس 4

 38 معدل الكثافة الصفية 5

 84,817 عدد طلبة الجامعات 6

 19,844 عدد الخريجين السنوي  7

 
 مؤشرات الصحة 

 القيمة البند م.

 8515 عدد املصابين بالسرطان 1

 %49 األدويةالعجز في  2

 %27 العجز في املستهلكات الطبية 3

 450 العجز في الوقود )ألف لتر( 4

 4,921 عدد األطباء البشريين 5

 2,421 عدد أسرة املستشفيات 6

 30 عدد املستشفيات 7

 160 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية 8

 %6.8 نسبة اإلعاقة 9

10  
 
  24,614 ˚ عدد التحويالت الخارجية سنويا

 مؤشرات الفقر 
  القيمة البند م.

 %53.00 الفقر 1

 %33.7 الفقر املدقع 2

 %68.5 نقص أو انعدام األمن الغذائي 3

 مؤشرات العمالة 
  القيمة البند م.

 %45.30 نسبة القوى العاملة املشاركة 1
 %53.7 نسبة البطالة 2
 62.6 معدل األجر اليومي بالشيكل 3

  املعابرحركة مؤشرات 
املعابر   رفح البند م.

 االسرائيلية

˚ 155,063 60,000 عدد األفراد املغادرين 1  

˚ 3,906  عدد املرجعين واملرفوضين 2  

  155,063 ˚ 37,000 عدد األفراد القادمين 3

˚ 10,3 14 متوسط أيام اإلغالق الشهري  4  

  مؤشرات ضحايا االحتالل 
  القيمة البند م.

 251 الشهداء 1
 305 األسرى  2
 26,797 الجرحى 3

   مؤشرات القطاع البيئي 
  القيمة البند م.

1  
 
 22-16 انقطاع الكهرباء ساعة يوميا

 %95 نسبة املياه امللوثة  2

 %50 مياه عادمة ال يتم معالجتها  3

  %67 تلوث مياه البحر  4
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 أولويات التدخل اإلنساني يف قطاع غزة

 التمكين االقتصادي التعليم التنمية االجتماعية الصحة اإلغاثة

 الصغيرة املشاريع كفالة الطالب الجامعي ترميم وتأثيث بيوت الفقراء صابينعالج املرض ى املتأهيل و  توفير األمن الغذائي

توفير االحتياجات املوسمية لألسر 

 الفقيرة

 األمراض الخاصةذوي إنارة بيوت  تأهيل وعالج املرض ى الفقراء

 بالطاقة الشمسية.

 الدونم املثمر تحرير الشهادات الجامعية

توفير األدوية واملستهلكات الطبية  إغاثة املتضررين وقت الكوارث واألزمات

 للمستشفيات واملراكز الطبية

توفير الحقيبة والزي املدرس ي للطلبة  الشاملة لأليتام الرعاية

 الفقراء

 التشغيل املؤقت

توفير الطاقة الشمسية للمستشفيات  

 واملراكز الطبية.

للمؤسسات توفير الطاقة الشمسية  تزويج الشباب

 التعليمية

 التدريب املنهي والتقني

  الكفالة التعليمية لأليتام  تدريب وتأهيل الكوادر الطبية 
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 الشتات

 األردنيف  للفلسطينينيالواقع اإلنساني 

مخيم لالجئين في األردن وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وغيرها من  31يعيش نصف الفلسطينيين خارج أرضهم كالجئين في أكثر من 

 لم يتغير منذ االحتالل اإلسرائيلي في العام 
 
م والعام 1948املخيمات، حيث أن هذه املخيمات تفتقر ألدنى الخدمات املطلوبة وتكرس واقعا

برر الحفاظ على هوية الفلسطينيين لم يتم تطوير هذه املخيمات وتم االكتفاء بتحسينات بسيطة ال تلبي االحتياجات م، وتحت م1967

من إجمالي  %30.90وفي مقدمتها األردن كونها تمثل أكثر الدنيا للعيش بكرامة، وفيما يلي سنتناول أهم مناطق اللجوء الفلسطيني 

 في العالم. نالفلسطينيي

  دميوغرافيةمؤشرات 
 القيمة البند م.

 4,086,500 عدد السكان 1

 2.47 معدل النمو 2

 5.1 متوسط األسرة داخل املخيمات 3

 4.7 متوسط األسرة خارج املخيمات 4

 10 مخيمات اللجوء 5

 19 العمر الوسيط داخل املخيمات 6

 21 العمر الوسيط خارج املخيمات 7

 
 مؤشرات التعليم 

 القيمة البند م.

 8.6 نسبة األمية 1

 171 عدد املدارس 2

 152` املدارس التي تعمل فترتين 

 121,368 عدد طلبة املدارس 3

  28` الكثافة الصفية 4

 مؤشرات الفقر 
  القيمة البند م.

 %19 الفقر داخل املخيمات 1

 %8 الفقر خارج املخيمات 2

 مؤشرات العمالة 
  القيمة البند م.

 %6 داخل املخيماتنسبة البطالة  1

 %3 نسبة البطالة خارج املخيمات 2

معدل األجر اليومي بالدينار األردني  3
 0.96 داخل املخيمات

معدل األجر اليومي بالدينار األردني  4
 1.28 خارج املخيمات

 مؤشرات الصحة 
 القيمة البند م.

 %33 املشمولين بالتأمين الصحي 1

 25 األوليةعدد مراكز الرعاية الصحية  2

   نسبة اإلعاقة 3
 

 يف األردن للفلسطينيني أولويات التدخل اإلنساني

 اإلغاثة  الصحة التنمية االجتماعية التمكين االقتصادي التعليم

املشاريع الصغيرة املدرة  كفالة الطلبة الجامعيين

 للدخل

ترميم وتأثيث بيوت 

 الفقراء
)السلة الغذائية، دعم األسر الفقيرة  عالج املرض ى الفقراء

 الكسوة، املساعدات النقدية(

املشاريع الصغيرة  الحقيبة والزي املدرس ي

 للخريجين.

الحماية االجتماعية لألسر 

 الفقيرة

توفير أجهزة طبية وأدوية 

 أساسية للمراكز الطبية

دعم األسر باالحتياجات املوسمية 

)إفطار رمضان، أضاحي، كسوة عيد 

 والعيدية وكسوة شتاء(

    التدريب املنهي والتقني برامج محو األمية
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 سوريايف  للفلسطينيني الواقع اإلنساني

 9مخيم منها  14سنوات من الحرب املدمرة هناك، والتي كانوا يعيشون فها في  ثمانيةتفاقمت معاناة الفلسطيني الالجئين في سوريا بعد 

ألف الجئ فلسطيني، بينما  400%، وال يزال هناك 95مخيمات فقط معترف بها في األونروا، حيث وصلت نسبة الفقر لديهم إلى أكثر من 

ودول أوروبية، حيث يشكل الالجئون الفلسطينيون  ومصر وتركيا واألردن ألف الجئ ملغادرتها في هجرة مركبة جديدة إلى لبنان 280اضطر 
، 60% من عدد سكان سوريا، 3

 
مفقود ومعتقل بينهم نساء وأطفال،  12,000% منهم عالقون في املناطق املحاصرة، 10% مهجرون داخليا

 الجئ قضوا نتيجة نقص التغذية واألدوية، 195قضوا بسبب التعذيب،  3330

 ةمؤشرات دميوغرافي 
 القيمة البند م.

 618,128 في سوريا قبل األزمة نالفلسطينييإجمالي الالجئين  1

الالجئون الفلسطينيون في سوريا الذين يعيشون في  2
 مساكنهم

183,960 

 في سوريا ن الالجئو  3
 
 254,040 الفلسطينيون املهجرون داخليا

 في  4
 
 5585 سورياشمال الالجئون الفلسطينيون املهجرون داخليا

 32,561 الفلسطينيون من سوريا في لبنان ن الالجئو  5

 16,951 الفلسطينيون من سوريا في األردن ن الالجئو  6

 1.6 معدل النمو  7

 4.1 متوسط األسرة 8

  9 مخيمات اللجوء 9

 مؤشرات الفقر والبطالة 
  القيمة البند م.

 %95 الفقر 1

 %52 البطالة لفلسطيني سوريا في لبنان 2

 
 مؤشرات التعليم والصحة 

 القيمة البند م.

 104 عدد املدارس 1

 47,585 عدد طلبة املدارس 2

 `90 املدارس التي تعمل فترتين 3

 `25 الكثافة الصفية 4

  26 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية 5
 

 يف سوريا للفلسطينيني أولويات التدخل اإلنساني

 التمكين االقتصادي التعليم الصحة التنمية االجتماعية اإلغاثة 

إنشاء قرى سكنية  تطوير مراكز اإليواء للمهجرين والنازحين.

 لالجئين

عالج املرض ى الفقراء 

 والجرحى

 الصغيرةاملشاريع  كفالة الطالب الجامعي

املياه الصالحة ) األسر الفقيرةدعم 

 –الكسوة  –السالل الغذائية للشرب، 

 املساعدات النقدية(

اإلنارة اآلمنة لبيوت 

 الفقراء والنازحين

توفير األدوية 

واملستلزمات الطبية 

للمراكز الطبية 

 سعافية.واال 

توفير الحقيبة والزي 

 املدرس ي للطلبة الفقراء

مركز بناء لتبني املشاريع 

 التنموية

باالحتياجات املوسمية  األسر الفقيرةدعم 

كسوة  –األضاحي  –رمضان  فطاراتإ)

 العيد والشتاء(

مركز تمكين املرأة  

 والطفل

التثقيف الصحي داخل 

 املخيمات

دعم املدارس التعليمية 

 )األمل، الساحل(

 التدريب املنهي والتقني
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 لبنانيف  للفلسطينيني الواقع اإلنساني

 مأساوية صعبة في 
 
%، ويعاني ما يقرب من 65مخيم للجوء، حيث بلغ معدل الفقر  12يعيش الالجئون الفلسطينيون في لبنان ظروفا

% من منازل 50منزل غير صالح للسكن، وال يزال  6,000%من نقص أو انعدام لألمن الغذائي، ويوجد في هذه املخيمات ما يقرب من 38
% من تكلفة بعض 50ونروا ال تغطي سوى % من الالجئين يعانون من أمراض مزمنة، واال 31مخيم نهر البارد  بحاجة إلى إعادة االعمار، 

 %89.1األدوية السرطانية، وقد ازدادت هذه املعاناة بالالجئين الفلسطينيين املهجرين من سوريا والذين يعانون من الفقر بنسبة 

 مؤشرات دميوغرافية 
 القيمة البند م.

 225,901 عدد السكان 1

 4 متوسط األرسة 2
 12 مخيمات اللجوء 3

  الفقر والبطالةمؤشرات 
  القيمة البند م.

 %65 الفقر 1
 %3.1 الفقر المدقع 2
  %18.40 البطالة 3

 مؤشرات التعليم والصحة 
 القيمة البند م.

 %7.20 نسبة األمية 1
 69  عدد المدارس 2
 32,350 عدد طلبة المدارس  3

تي    4 ي تعمل فتر
 7` المدارس التر

 26` الكثافة الصفية 5

 7102 الجامعات عدد طلبة 6

 %5 المشمولي   بالتأمي   الصحي  7

  27 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية 8
 

 أولويات التدخل اإلنساني للفلسطينيني يف لبنان

 الصحة التنمية االجتماعية التمكين االقتصادي التعليم اإلغاثة 
ترميم وتأثيث بيوت  املشاريع املتناهية الصغر كفالة الطالب الجامعي تطوير مراكز اإليواء للمهجرين والنازحين.

 الفقراء
عالج املرض ى الفقراء 

 صابينوامل

املياه الصالحة ) األسر الفقيرةدعم 
 –الكسوة  –السالل الغذائية للشرب، 

 املساعدات النقدية(

توفير الحقيبة والزي 
 املدرس ي للطلبة الفقراء

املشاريع الصغيرة 
 للخريجين.

لبيوت اإلنارة اآلمنة 
 الفقراء والنازحين

توفير األدوية واملستلزمات 
للمراكز الطبية  الطبية 

 سعافية.واال 

باالحتياجات املوسمية  األسر الفقيرةدعم 
كسوة  –األضاحي  –فطارات رمضان إ)

 العيد والشتاء(

برامج التعليم للنازحين 
 واملهجرين

الحماية االجتماعية  التدريب املنهي والتقني
 الفقيرةلألسر 

الوقاية والتشخيص املبكر 
 لألطفال ولسرطان الثدي

 

 السودان يف للفلسطينيني الواقع اإلنساني

ارتفاع نسبة البطالة وضعف القدرة على توفير االحتياجات األساسية، وتتميز من  السودانيينيعاني الالجئون الفلسطينيون ما يعانيه 
يدرسون تخصصات عليها في الجامعات ال يستطيع الكثير منهم توفير متطلبات املعيشة طالب من غزة والضفة  950السودان بوجود 

 .اليومية

 مؤشرات دميوغرافية 
 القيمة البند م.

 2,250 عدد السكان 1

  950 عدد طلبة الجامعات من غزة والضفة 2

 مؤشرات الفقر 
  القيمة البند م.

%28 الفقر 1  
2  

 
  130 الطلبة األشد احتياجا

 

 يف السودان أولويات التدخل اإلنساني

 الصحة التعليم اإلغاثة 
 –الكسوة  –)السالل الغذائية  األسر الفقيرةدعم 

 املساعدات النقدية(
 عالج املرض ى الفقراء والجرحى دعم الطلبة )مساعدات نقدية(

سلة باالحتياجات املوسمية ) األسر الفقيرةدعم 
 كسوة العيد والشتاء( –األضاحي  – رمضانية

للمرض ى توفير األدوية واملستلزمات الطبية  توفير الحقيبة والزي املدرس ي للطلبة الفقراء
 الفقراء
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 تركيا يف للفلسطينيني الواقع اإلنساني

عائلة تعيش معظمها في مخيمات اللجوء  2365وهم في غالبهم من الفلسطينيين املهجرين من سوريا، حيث بلغ عدد العائالت ما يقرب من 

 في جنوب تركيا وبعضها اآلخر موزع على املحافظات، وهي تعيش ظروف مأساوية صعبة وارتفاع في معدل البطالة.

 مؤشرات دميوغرافية 
 القيمة البند م.

 11,825 عدد السكان 1

 مؤشرات الفقر والبطالة 
  القيمة البند م.

%45 األرس األشد فقرا 1  
%15 عاطلي   عن العمل 2  
%8 حملة الشهادة وال يعملون 3   

  إنسانية أخرىمؤشرات 
 القيمة البند م.

 67 اإلعاقة  1
 292 عدد االيتام 2
 162 ملار أ 3
 32 مفقودين 4
 330 مراض ومشاكل صحيةأ 5
 350 عاطلي   عن العمل 6
  1816 الطالب المنتسبي    7

 للفلسطينيني يف تركياأولويات التدخل اإلنساني 

 اإلغاثة التنمية االجتماعية التمكين االقتصادي التعليم الصحة

املياه الصالحة ) األسر الفقيرة إغاثة كفالة األسر الفقيرة الصغيرةاملشاريع  كفالة الطالب الجامعي عالج املصابينتأهيل و 

 –الكسوة  –السالل الغذائية للشرب، 

 املساعدات النقدية(

توفير الحقيبة والزي  عالج املرض ىو تأهيل 

 املدرس ي للطلبة الفقراء

باالحتياجات  األسر الفقيرةدعم  كفالة األيتام التدريب املنهي والتقني

 –األضاحي  –فطارات رمضان إاملوسمية )

 كسوة العيد والشتاء(
 

 اليمن يف للفلسطينيني الواقع اإلنساني

اليمنيون من مجاعة وانتشار لألمراض املعدية وصعوبة الوصول إلى متطلبات املعيشة األساسية، يعاني الالجئون الفلسطينيون ما يعانيه 

 أسرة معظمها تعيش تحت خط الفقر. 500حيث يعيش في اليمن ما يقرب من 

 مؤشرات دميوغرافية 
 القيمة البند م.

  2,500 عدد السكان 1

 مؤشرات الفقر 
  القيمة البند م.

%90 الفقر 1   
 

 يف اليمن أولويات التدخل اإلنساني

 التعليم الصحة اإلغاثة 

 –الكسوة  –)السالل الغذائية  األسر الفقيرةدعم 

 املساعدات النقدية(

 دعم الطلبة )مساعدات نقدية( عالج املرض ى الفقراء والجرحى

سلة باالحتياجات املوسمية ) األسر الفقيرةدعم 

 كسوة العيد والشتاء( –األضاحي  – رمضانية

للمرض ى توفير األدوية واملستلزمات الطبية 

 الفقراء

 توفير الحقيبة والزي املدرس ي للطلبة الفقراء
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 ليبيا يف للفلسطينيني الواقع اإلنساني

وبنغازي مع وجود بعض األعداد ألف نسمة، حيث تتوزع أماكن إقامتهم بين طرابلس  50يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في ليبيا بـ 

القليلة في بعض املناطق األخرى، وهي باملجل هي من ذوي الدخل املتوسط، وفي ظل الصراع املحتدم في ليبيا تراجع توفر السيولة مما أدى 

الة، كما أدى إلى تأخر الرواتب وعدم استالم املستحقات املالية و وضع العديد من هذه األسر تحت خط الفقر وارتفعت نسبة البط

 الصراع إلى مقتل واعتقال وفقد عدد من الفلسطينيين.

 مؤشرات دميوغرافية 
 القيمة البند م.

  50,000 عدد السكان 1

 مؤشرات الفقر 
  القيمة البند م.

1  
 
  1,000 األرس األشد فقرا

 

 يف ليبيا أولويات التدخل اإلنساني

 التعليم الصحة اإلغاثة 

 دعم الطلبة )مساعدات نقدية( عالج املرض ى الفقراء والجرحى لألسر املحتاجةتوفير بدل إيجار 

 –الكسوة  –)السالل الغذائية  األسر الفقيرةدعم 

 املساعدات النقدية(

للمرض ى توفير األدوية واملستلزمات الطبية 

 الفقراء

 توفير الحقيبة والزي املدرس ي للطلبة الفقراء

سلة باالحتياجات املوسمية ) األسر الفقيرةدعم 

 كسوة العيد والشتاء( –األضاحي  – رمضانية

  

 

 العراق الواقع اإلنساني يف

عائلة فلسطينية موزع معظمها على العراق واملوصل وأربيل عانت من بيئة الحرب القائمة  1,000ال يزال يعيش في العراق ما يقرب من 

سواء كانت الهجرة داخل العراق أو خارجها، وهي تعيش أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع في على العراق، وأجبرت على الهجرة عدة مرات 

 معدل البطالة.

 مؤشرات دميوغرافية 
 القيمة البند م.

  4000 عدد السكان 1

 مؤشرات الفقر 
  القيمة البند م.

1  
 
  150 األرس األشد فقرا

 

 يف العراق أولويات التدخل اإلنساني

 التعليم الصحة اإلغاثة 

 كفالة الطلبة الجامعيين عالج املرض ى الفقراء والجرحى توفير بدل إيجار لألسر املحتاجة

 –الكسوة  –)السالل الغذائية  األسر الفقيرةدعم 

 املساعدات النقدية(

للمرض ى توفير األدوية واملستلزمات الطبية 

 الفقراء

 دعم الطلبة )مساعدات نقدية(

سلة باالحتياجات املوسمية ) األسر الفقيرةدعم 

 كسوة العيد والشتاء( –األضاحي  – رمضانية

 توفير الحقيبة والزي املدرس ي للطلبة الفقراء 
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 48الداخل يف  للفلسطينيني الواقع اإلنساني

م أحد املكونات الرئيسة للفلسطينيني، حيث ميثلون ما يقرب من 1948ميثل الفلسطينيون يف داخل األرض احملتلة عام 

% منهم للتهجري الداخلي عقب 26من إمجالي عدد الفلسطيين يف كافة أماكن تواجدهم، وقد تعرض  11.86%

م، وهم يعانون 1948االحتالل اإلسرائيلي  ومت طردهم من قراهم ومدنهم إىل أماكن أخرى داخل األرض احملتلة عام 

نون من الدرجة الثانية، ويتم إهمال بشكل ملحوظ من حالة التهميش وتتعامل معهم دولة االحتالل على أنهم مواط

 املرافق اخلدمة اخلاصة بهم مقارنة باملرافق املخصصة لإلسرائيليني، وفيما يلي أهم اإلحصاءات املتوفرة عنهم:

 مؤشرات دميوغرافية 
 القيمة البند  القيمة البند م.

 2.3 معدل النمو 1,568,067 عدد السكان 1

 املهجرين  4.5 متوسط األسرة  2
 
 %26 داخليا

 مؤشرات التعليم 
 القيمة  البند م.

 %3.60 نسبة األمية 1

 1092  عدد املدارس 2

 440,923  عدد طلبة املدارس 3

 25 معدل الكثافة الصفية 5

 مؤشرات الصحة 
  القيمة البند م.

 %53.90  املشمولين بالتأمين الصحي 1

 `%0.70 عدد املصابين بالسرطان 2

 `%9.40 نسبة اإلعاقة 3

  `%26.70 نسبة االمراض املزمنة  4

 مؤشرات الفقر العمالة 
  القيمة البند م.

 %3.90 الفقر 
 49.9% نسبة القوى العاملة املشاركة 1
 %3.7 نسبة البطالة 2

 األسرة مؤشرات 
  القيمة البند م.

 `%7.50 األرامل 1

 `%2.10 املطلقات 2

  `%25.2 لم يتزوج 3

 

 48الداخل  يف للفلسطينيني التدخل اإلنسانيأولويات 

 اإلغاثة الصحة التنمية االجتماعية التعليم والثقافة

تأهيل األطفال املعاقين وتوفير  ترميم بيوت الفقراء كفالة املراكز الثقافية والتربوية

 األدوات املساعدة لهم.

 طرود غذائية لألسر الفقيرة

توفير جهاز إنعاش لسيارات  لأليتامالكفالة  ملعلمينا تأهيل وتطوير

 اإلسعاف

 االحتياجات املوسمية

  عالج أطفال التوحد  تثبيت هوية الفلسطيني في الداخل
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