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 GDDتعريف بجمعية غزي دستك 

 النشأة والتطور 

مليون فلسطيني يعيشون تحت    2م، وكنتيجة الستمرار معاناة  2014اإلسرائيلي في صيف العام  بناًء على توصيات امللتقى الدولي لدعم قطاع غزة عقب العدوان  

  في إسطنبول تحت رقم  GDD م، توافقت مجموعة من الخبراء والعاملين في العمل اإلنساني في تركيا إلى تأسيس جمعية غزي دستك 2006الحصار منذ العام  

ساهمة الفاعلة في تلبية االحتياجات اإلنسانية والتنموية لقطاع غزة، وخالل فترة عملها عقدت العديد من  وتنسيق الجهود وامل  لدعم  183-209-34  تسجيل

، وبعد النجاحات التي حققتها في قطاع غزة وبناء على طلب مناطق االحتياج األخرى وسعت نطاق عملها ليشمل جميع مناطق املؤتمرات والشراكات الدولية

 . ذي ساهم في تقديم خدماتها ملاليين املستفيديناالحتياج حول العالم وال

 الرؤية

 . مناطق االحتياجرائدة تعمل على تحسين جودة حياة اإلنسان في  تنموية جمعية إنسانية

 الرسالة

أسس علمية من خالل تدخل  على  ( هي جمعية تركية تسعى إلى تلبية االحتياجات اإلنسانية والتنموية ملناطق االحتياج حول العالمGDDجمعية غزي دستك )

معايير النزاهة والشفافية ومبادئ العمل اإلنساني والقوانين املحلية والدولية ذات و تشاركي منسق مرتكز إلى أهداف التنمية املستدامة العاملية  وتنموي  إنساني

 الصلة. 

 األهداف

 املساهمة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة العاملية. ▪

 في توفير االحتياجات اإلنسانية والتنموية ملناطق االحتياج.املساهمة الفاعلة   ▪

 املساهمة في دعم حقوق اإلنسان للفئات الهشة واملهمشة في مناطق االحتياج. ▪

 املساهمة في تنسيق وتكامل الجهود اإلنسانية والتنموية ملناطق االحتياج. ▪

م من أثر التمويل. في مناطق االحتياج بمااملشاركة  تطوير أداء املؤسسات اإلنسانية  ▪ ِّ
 
 ُيعظ

 :مجاالت العمل

 االستدامة االجتماعية:   ▪

 تحسين البيئة السكنية من خالل ترميم وتأثيث وتوفير بدل إيجار لألسر الفقيرة وذوي اإلعاقة. :برنامج السكن الالئق ▪

 والفئات الضعيفة.توفير فرص عمل عادلة ومستدامة لألسر الفقيرة، والشباب  :الالئقبرنامج العمل  ▪

 : تقديم خدمات صحية للمرض ى الفقراء وللمتضررين من األزمات والكوارث، وللمؤسسات الصحية التي تقوم على رعايتهم.برنامج الرعاية الصحية ▪

 : تحسين جودة التعليم عبر دعم الطلبة واملنظومة التعليمية في املراحل األساسية والجامعية. برنامج التعليم  ▪

 تعزيز االندماج والتكافل املجتمعي للفئات الهشة والضعيفة وخاصة األطفال، والنساء، وذوي اإلعاقة، والغارمين. :مايةخدمات الح  ▪

 املساهمة في الحد من النقص الغذائي لألسر الفقيرة ومن سوء التغذية لألطفال.  :برنامج األمن الغذائي  ▪

 :اإلنسانية دامةاالست ▪

 الشراكة مع مؤسسات العمل اإلنساني بما يساهم في تطوير األداء للفئات املستهدفةتعزيز   :الشراكة اإلنسانية ▪

 واألزمات. ملواجهة وإدارة الكوارثتشاركية  : بناء استراتيجية وطنية  الشراكة الوقائية ▪

 : تطوير مؤسسات املجتمع املدني والعاملين فيها.التطوير املؤسس ي  ▪

 :االستدامة البيئية ▪

ـــــفيات، الجامعات، املدار ،  بار امليا ، ...( والفئات    :النظيفةبرنامج الطاقة   ▪ ـــــتشــ ـــــتدامة للمرافق الحيوية )املســ ـــــاهمة في توفير طاقة نظيفة ومســ املســ

 الضعيفة.  

ا بالطاقة : املساهمة في توفير ميا  نظيفة مستدامة صالحة للشرب وللري من خالل حفر اآلبار وإنشاء محطات التحلية وتشغيله برنامج املياه العذبة ▪

 الشمسية وغيرها من وسائل النقل اآلمن للميا .

 املساهمة في التخلص اآلمن من النفايات الطبية والصناعية ومعالجة امليا  العادمة. برنامج البيئة النظيفة:  ▪
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 مقدمة

الفلسـطينية مراحل متعددة ومتردية لححالة اإلنسـانية فالشـعب الفلسـطيني يقبع تحت االحتالل منذ ما يزيد عن القرن،    األراضـ يشـهدت  

ـــــرائيلي في العـام 1917والـذي بـدأ بـاالحتالل البريطـاني في العـام  ـــ واســـــــــــــتكمـال االحتالل لجميع  األر     1948م، ومـا تبعـم من االحتالل اإلســـــ

قرن من الزمان، والذي نتج عنم حركة نزوح واســعة ســواء    قرابةلواللذان  أحدثا أزمات إنســانية متعددة   م،1967الفلســطينية في العام 

أكمر   ثالث  ، كما أصـــبط قطاع غزة%68.99الفلســـطينيين إلى أكمر من  والنازحين   كانت داخل فلســـطين أو خارجها ووصـــلت نســـبة الالجئين  

% من سكانم، باإلضافة إلى أن مخيمات  64الكبير والذي يمثل أكمر من    والنازحين  منطقة مكتظة بالسكان في العالم بسبب عدد الالجئين

 والتي ال تللي الحد األدنى للســــكن الالئق،    التي  الالجئين في لبنان
ً
ق  ســــوريا والعرا   مننزح الالجئون الفلســــطينيون  كما و تعتبر األســــوأ عامليا

، ولكن وبالرغم من هذ  املآســـــــ ي اإلنســـــــانية إال أن عدد الفلســـــــطينيين في في تلك املناطق  إلى هجرات جديدة بســـــــبب حاالت النزاع القائمة

 .عدد اإلسرائيليين، وهذا مؤشر على ارتفاع معدل نمو السكان الفلسطينيين مقارنة باإلسرائيليين تجاوز فلسطين التاريخية 

ســـــنقوم بتناول وضـــــع الحالة اإلنســـــانية للفلســـــطينيين في كل من القد  والضـــــفة الغربية وقطاع غزة والشـــــتات )ســـــوريا، في هذا التقرير  

لنســـــــــــــلذ الضـــــــــــــوء على هـذا الواقع وأبرز االحتيـاجـات    48لبنـان، األردن، الســـــــــــــعوديـة، تركيـا، ليبيـا، اليمن، العراق والســـــــــــــودان( والـداخـل  

  ، حيـث لم يتم التطرق حتى تـاري  التقرير  ، بمـا توفر من معلومـات محـدثـةت الجمعيـات الـداعمـةفي حـدود إمكـانيـا املطلوبـة في كـل منطقـة

 إلى االحتياجات الكبرى واملتوسطة التي هي من اختصاصات الدول املانحة. في هذا التقرير 
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 املقارن للفلسطينينيملخص الواقع اإلنساني 

 الديموغرافيا 

 البند/املنطقة م. 
 قطاع غزة

(1()4)(5 ) 

 الضفة
(2( )4) (5) 

 القدس
(3)(6) 

 48الداخل 
(7) (5) (12) 

 األردن
(5)(8( )35) 

 لبنان 
(5) (8) 

 سوريا
(5) (8) 

 تركيا 
(8) 

 اليمن
(9) 

 ليبيا 
(1) 

 العراق 
(10) 

 السودان
(1) 

 كل الشتات
(5) 

 فلسطين 
(4) (11) 

 14,211,928 7,037,074 2,000 3,500 50,000 7,000 19,000 655,729 270,000 2,463,130 1,673,614 471,834 2,716,553 2,312,853 عدد السكان  1

% 19.11 16.27% نسبة السكان  2  %3.32 %11.78 %17.18 %12.7 %3.08 %0.21 %0.05 %0.35 %0.02 %0.01 49.52 %  %100.00 

 27,000          20,980 345 5,660 365 2املساحة كم 3

 474          79.77 1,322 479.95 6,336.58 الكثافة السكانية 4

* 2.1 2.2 2.8 معدل النمو  5  2 2.2 2.2 2.2      2.2 2.5 

 5   4 5   4.7 4.8 5.2 3.45 3.9 4.7 5.7 متوسذ األسرة  6

 58 31      9 12 10  2 19 8 مخيمات الحجوء  7

% 26 39%‘ 23.9% 64.8% والنازحين نسبة الالجئين  8  100 % %100 %100 %100 %100 %100 %100 100 %  100% 68.99 % 

 20.8         19 22‘ 23.8 21.9 19.2 العمر الوسيذ  9

 

 حسب المصدر الرسمي لجهاز االحصاء الفلسطيني. نالفلسطينييولكن تم اعتماد عدد  4,400,000هو غير رسمية  مصادرفي األردن حسب  نالفلسطينييعدد  .1

 حسب المصدر الرسمي ل وكالة الغوث وتشغيل الالجئين في لبنان.  نالفلسطينييولكن تم اعتماد عدد   538,692في لبنان حسب مصادر أخرى هو  نالفلسطينييعدد  .2

 %. 2.2في الدول العربية: تم االعتماد على معدل نمو ثابت مقداره  نالفلسطينييمعدل نمو  .3

 %. 1.5في الدول األجنبية: تم االعتماد على معدل نمو ثابت مقداره  نالفلسطينييمعدل نمو  .4

 غير معترف بها بشكل رسمي. 2في مدينة القدس مخيمات اللجوء   .5

 . مخيمات غير معترف بها رسميا   3يوجد في األردن  .6

 .رسميا  مخيمات في الضفة الغربية غير معترف بها  6يوجد  .7

 . رسميا  مخيمات في سوريا غير معترف بها  4يوجد  .8
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 أهم مؤشرات الواقع اإلنساني 

 البند/املنطقة م. 

 قطاع غزة
(13()4()19) (21 )

(23( )25( )26) 

 الضفة
(3) (4) (19) (20( )23) 

(25( )26) 

 القدس
(3) (24( )26) 

 48الداخل 
(4) 

 األردن
(4 )(42) (45) 

(46( )35) 

 لبنان 
(4 )(14) 

(39) 

 سوريا
(4 )(43) (47) 

(48) 

 تركيا 
(15) (47) 

(48) 

 اليمن
(44) (47) (48) 

 ا بيلي
(16) (47) (48) 

 العراق 
(17) (47) (48) 

 السودان
(18) (47) (48) 

% 65 % 52.7 ‘% 21.1 77%‘ 14%+ 69% الفقر  1  83 %  12.2 %   *%75 45 %  30 %  60 %  

% 9.6 5.8%‘ 33.7%‘ الفقر املدقع  2  3.9%‘ 1.2 % 23 %        

% 15.7 46.6% البطالة  3  4.4 %  3.7%‘ 39 %  85 %  9% 1 12 %  13.4 %  18.3 %  40 %  17.7 %  

% 2 األمية  4  2.8 %  3.1 % 5.7%< 5.8 %  047. %  19.2 %  3.9%‘  ̀%9.8 13.9 %  14.4%‘ 39.3%< 

     1,816+ 50,609 37,586 119,047 444,965 74,366 746,869 662,763 طلبة املدار  5

      25/  26/  >27 >25 22.7 26.36 36.35 الكثافة الصفية  6

 950         12,436 170,816 121,763 طلبة الجامعات 7

8  
ً
          2,747 26,217 30,706 الخريجين سنويا

          2 50 49 2022 الشهداء 9

          - 4,241 360 2022 الجرحى 10

          400 4,100 208   األسرى  11

          43 172 2,007 هدم البيوت 12

        5.9%  8,311‘ 39,674 61,605 ذوي اإلعاقة 13

          26 151 - املستوطنات  14

          332,294 712,815 - املستوطنين 15

  8,768        76,530 330,329 246,105 م 2022لعام  19املصابين بفيرو  كوفيد عدد  16

  332        304 3,760 1,904 م 2022لعام 19عدد حاالت الوفاة بفيرو  كوفيد  17
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 القدس الواقع اإلنساني في 
متعددة من مدينة  مدينة القد     تحويللسعى االحتالل  ،  م1967  في العام  م واستكمال االحتالل1948اإلسرائيلي ملدينة القد  في العام    االحتالل  منذ بداية

دة  األديان والثقافات إلى مدينة سارة   قالتمن خالل السيطرة على األراض ي والبناء االستيطاني ومصادرة الهويات، حيث      االحتالل.  طرةسيتحت    يهودية موحَّ

ويتسن ووتشليا  رايتس  هيومن  في  األوسط  الشرق  قسم  مديرة  لليهود  ،  مختلفة  قوانين  تحدد  لكنها  موحدة،  كمدينة  القد   معاملة  إسرائيل  عي  "تد   :

مما أدى إلى    ."املدينةوالفلسطينيين. يزيد التمييز املتعمد ضد فلسطينيي القد ، بما في ذلك سياسات اإلقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسالخهم عن  

 تردي أوضاع الفلسطينيين في القد . 

 : في القدسات الوضع اإلنساني مؤشر 

 ( 49()3) ديموغرافيةمؤشرات  −
 القيمة البند  القيمة البند  م. 
 2.1% معدل النمو  471,834 عدد السكان  1
 3.9 متوسذ األسرة  1,322 الكثافة السكانية 2
 39%‘ نسبة الالجئين 2 مخيمات الحجوء  3

 املخيمات املوجودة في مدينة القد  غير معترف فيها من قبل وكالة الغوث وتشغيل الالجئين  

 ( 3) التعليممؤشرات  −

 القيمة البند  م. 
 % 3.1 نسبة األمية  1
 259 عدد املدار   2
 74,366 عدد طلبة املدار  3
 3,277 عدد الشعب في املدار   4
 22.7 معدل الكثافة الصفية 5
 15.8 الطلبة لكل معلم معدل  6
 12,436 عدد طلبة الجامعات 6
 2,747 عدد الخريجين السنوي  7

 ( 3) الصحةمؤشرات  −
 القيمة البند  م. 
 ‘%79.7  املشمولين بالتأمين الصحي  1
 * 384 2019عام  عدد املصابين بالسرطان  2
 * 1,346 عدد األطباء البشريين  3
 * 1,485 عدد املمرضين 4
 716 املستشفيات عدد أسرة  5
 7 عدد املستشفيات  6
 51 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية  7
 1.80%‘ ذوي اإلعاقة 8
رة  9  % 72.8 معدل إشغال األسِّ
 20,100 عدد العمليات املنجزة 10

 ( 3) مؤشرات الثقافة والدين −

 القيمة البند  م. 
 51 عدد مراكز الثقافية  1
 4 عدد املتاحف 2
 2 املسارحعدد  3
 131 عدد املساجد  4
 >95 عدد الكنائس 5

 
 

 
 
 
 

 ( 3) الفقرمؤشرات  −

 القيمة البند  م. 
حسب خذ فقر االحتالل  الفقر  1  <%77 
 9.6%> الفقر املدقع  2
املساعدات نسبة األسر التي تلقت  3  6.7%< + 
 + >%11.10 نسبة األسر التي بحاجة إلى مساعدات 4

 ( 3) العمالةمؤشرات  −
 القيمة البند م. 
 %35.8 نسبة القوى العاملة املشاركة  1
 %4.4 نسبة البطالة  2
 176 معدل األجر اليومي بالشيكل  3

 نسبة توزيع العاملين في القد  
%4.8 أصحاب العمل 1  
لحسابهميعملون  2  7.7%  
%87 مستخدمون بأجر  3  
%.50 يعملون أعضاء األسرة غير مدفوعي األجر 4  

 التوزيع النسبي للعاملين في القدس 
%.91 الزراعة وصيد األسماك  1  
%11.3 التعدين واملحاجر والصناعة التحويلية  2  
%22.4 البناء والتشييد  3  
%28.7 التجارة واملطاعم والفنادق  4  
%7.9 النقل والتخزين واالتصاالت  5  
%27.8 الخدمات والفروع االخرى  6  

االستيطان   − عام    والقيودمؤشرات  )3)  2022خالل   )24(  )27 )

(28)(55) 
 القيمة البند  م. 
 26 عدد املستوطنات  1
 332,294 عدد املستوطنين 2
 % 4.07 معدل الزيادة السنوية للمستوطنين 3
 1,066 2022م حتى 2007من  هدم البيوتعدد  4
 64 م2021عام هدم مباني غير سكنية  5
 50 عدد األسر املشردة لهدم منازلهم   6
 38,150 م2021خالل عام من املتطرفين اقتحام املقدسات  
 1,979 االعتقاالت  7
 87 مصادرة ممتلكات 8
 * 12 غالق الطرق إ 9
 * 152 عدد الحواجز  10
 14,701 2022- 1976 البطاقات الهويةمصادرة  11
 375 قرار اإلبعاد عن مدينة القد  12

 
 
 

https://www.hrw.org/ar/about/people/222502
https://www.hrw.org/ar/about/people/222502
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 (3) البيئةمؤشرات  −

 القيمة البند  م. 

1 
ميا  الشرب عن   تحصل علىنسبة األسر التي 

 طريق شبكة امليا  العامة
96.2% * 

 * %98.70 نسبة املساكن املوصولة بشبكة صرف صحي  2
 32,342 بشبكة كهرباء  املزودةعدد املساكن املأهولة  3

 (3) مؤشرات املساكن −

 القيمة البند  م. 
 ‘40,745 عدد املباني 1
 ‘63,290 عدد املساكن 2
  ‘3.1 متوسذ عدد الغرف  3

 
 

 (55)(24( )3) االحتاللمؤشرات ضحايا  −

 القيمة البند  م. 
 171 2020م حتى 2000من  الشهداء 1
 450 األسرى  2
 2,488 املعتقلين  3

 ( 3) تكنولوجيامؤشرات  −

 القيمة البند  م. 
 * %41 جهاز حاسوبنسبة األسر لديها  1
 * %86.90 نسبة األسر التي لديها هاتف ذكي 2
  * %36.40 نسبة األسر التي تتوفر لديها خدمة االنترنت 3

 ( 3) الزراعةمؤشرات  −

 القيمة البند  م. 
 2,561 عدد الحيازات الزراعية   1
 10,306 املساحة املزروعة "دونم"  2
 50,510 الحيازات الحيوانية   3

 

   على الخان األحمر، وعلى حي بطن الهوى في سلوان،    ين الفلسطيني: تركزت املحاوالت الجماعية لطرد املواطنين  ينالفلسطينيمحاوالت طرد السكان

 .1967العام هوية منذ   14,701ومصادرة ، وحي الشي  جراح، واالستيالء على بيوت املقدسيين 

 :أعمار    املقدسات وتحديد  واملستوطنين،  االحتالل  قوات  من  اقتحامم  عملية  بتكرر  وذلك  األقص ى  املسجد  املقدسات وخاصة  املصلين،  انتهاك حق 

 واستمرار الحفريات تحت املسجد األقص ى، ومنع الترميمات واإلصالحات في املسجد األقص ى وما حولم.

 السيطرة على إدارة املسجد األقص ى   .1

 إبطاء صالحيات الترميم  .2

 اقتحام املسجد األقص ى في األعياد اإلسالمية .3

 ية في األقص ى ذأداء الطقو  التلمو  .4

  2021البارزة التي تعرضت لها مدينة القدس لعام    أهم األحداث

 منع املصلين من دخول االقص ى  .1

 اقتحام املسجد األقص ى والصالة فيم  .2

   مستوطن 38,150م هو 2021حتى نهاية عام بلغ عدد مقتحمي املسجد األقص ى  .3

 مصل في يوم واحد  500اعتقال أكبر عدد ممكن من داخل املسجد األقص ى وصل إلى  .4

 املسجد األقص ى.العلنية داخل  الجماعية لطقو  اليهوديةأداء ا .5

 إقامة حدائق توراتية على أر  مملوكة لكنيسة(  البراق،مسار املشاريع التهويدية منها )خطة تهويد ساحة  .6

 األعالم.  مسيرة .7

 األرثوذكسية. تسريب عقارات كنيسة  .8
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 أولويات التدخل اإلنساني في القدس 

 االستجابة املوسمية  االجتماعي الصحي الدعوة التعليم االقتصادي  التمكين

 التدريب املنهي والتقني  

كفالة الطلبة  

الجامعيين في كلية  

 الدعوة وأصول الدين 

كفالة حلقات تحفيظ 

القر ن الكريم في مدار   

 القد  

اإلسعافات دورة 

 األولية
ترميم منازل في  

 البلدة القديمة

السلة األمن الغذائي )

 ،وجبات غذائية، الغذائية

، توزيع لحوم األضاحي

، الرغيف سلة الخضار

 الخيري(

ترميم محالت تجارية 

 في البدة القديمة

كفالة الطلبة  

 الجامعيين في القد  

كفالة حلقات تحفيظ 

القر ن الكريم في مساجد  

 القد  

كفالة طبيب في 

املسجد األقص ى 

 املبارك 

كفالة أسرة 

متعففة في البلدة  

 القديمة 

)بطانيات،  معونة الشتاء

فرشات، نايلون لألسطط، 

 مدفأة( 

دعم التجار باملواد  

 الرئيسية 
 كفالة الطالب اليتيم

كفالة حلقات تحفيظ 

القر ن الكريم في املسجد  

 األقص ى 

 تثقيف صحي

 الحوامل  لألمهات
دعم الغارمين في 

 البلدة القديمة

شتاء،   )كسوة كسوة

 كسوة عيد(

دعم املشاريع الصغيرة 

 واملتوسطة 
 تأهيل املعلمين 

كفالة داعية في املسجد  

 األقص ى املبارك 

الشباب  تثقيف

 بأضرار املخدرات

تمكين املرأة في  

 القد  
 

 دعم قطاع السياحة
دعم األنشطة 

 الالصفية
 األئمة والخطباءتأهيل 

الكشف املبكر  

 ألمرا  الطفولة

تأهيل مؤسسات 

املجتمع املدني في  

 القد  

 

تأهيل الشباب للعمل  

وعبر منصات عن بعد 

 العمل الحر 

 ترميم مدار  القد  
ترميم املساجد واألوقاف  

 التاريخية في القد  
   

 
تجهيز معامل  

 مدار  ومختبرات
ترميم وصيانة املسجد  

 األقص ى 
   

دعم املشاريع الصغيرة 

 للمرأة
شراء مبنى وترخيصم  

 إلى مدرسة
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 الواقع اإلنساني في الضفة الغربية
من حرية الحركة للفلسطينيين   االحتالل يحد  كما أن   ،مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية من عملية ممنهجة ملصادرة األر   2.7  يزيد عنيعاني ما  

،  تشجيعهم على الهجرة خارج فلسطين بهدف طردهم و   % من مساحة الضفة50منعهم من الوصول إلى  يعبر تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق مقطعة األوصال، و 

شيئة  النصياع ملل على أرضهموحمل الذين يظلون صامدين  الهجرة،إلى دفعهم لالفلسطينيين  ىضاغطة ومؤثرة عل توليد قوى داخليةب يقوم االحتالل حيث أن  

 .مشكالتهماملطروحة لحل  حلولماالحتالل والتعامل مع  

 مؤشرات الوضع اإلنساني في الضفة الغربية: 
 ( 5( ) 4( ) 2) ديموغرافيةمؤشرات  −

 القيمة البند القيمة البند م. 
 2.2% معدل النمو  2,716,553 عدد السكان  1
%19.11 السكاننسبة  2  4.7 متوسذ األسرة  
 19 الحجوء مخيمات  5,660 2املساحة كم 3
 %23.9 نسبة الالجئين 479.95 الكثافة السكانية  4

 ( 22( )20( ) 4) التعليممؤشرات  −
 القيمة البند م. 
 2.8% نسبة األمية  1
 2,343 عدد املدار  2
 746,869 عدد طلبة املدار  3
 * 27,348 املدار  عدد الشعب في  4
 26.36 معدل الكثافة الصفية  5
 15.6 عدد الطلبة لكل معلم  6
 %0.2 نسبة الرسوب  7
 %0.9 نسبة التسرب  8
 170,816 عدد طلبة الجامعات 9
 26,217 عدد الخريجين السنوي  10

 ( 29( )4)  الصحةمؤشرات  −
 القيمة البند م. 
 ‘ % 66.50 املشمولين بالتأمين الصحي  1
 3,191 م2020عام  عدد املصابين بالسرطان 2
 8,106 عدد األطباء   3
 10,557 عدد املمرضين  4
 1,869 عدد أسرة املستشفيات  5
 53 عدد املستشفيات  6
 591 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية  7
رة  8  %90.3 نسبة إشغال األسِّ
 39,674 اإلعاقة عدد ذوي  9
  64,599 عدد العمليات الجراحية   10

 ( 4) الفقر مؤشرات  −
 القيمة البند م. 
 ‘%41 الفقر  1
 5.8%‘ الفقر املدقع  2
 12%> انعدام األمن الغذائي 3
%45.5 نسبة األسر التي انخفض دخلها إلى النصف  4  
 >73.1 معدل اإلعالة  5

 ( 50) العمالةمؤشرات  −
 القيمة البند م. 
%44.40 العاملة املشاركة نسبة القوى  1  
%15.7 نسبة البطالة  2  
33.114 لشيكل معدل األجر اليومي با 3  

 ( 51( ) 38( )28( ) 27)  (23( )3) م2022خالل عام   والقيودمؤشرات االستيطان  −
 القيمة البند م. 
 151 عدد املستوطنات 1
 712,815 عدد املستوطنين  2
 172 هدم البيوت 3
 658*  ( عدد املراتاملقدسات )اقتحام  4
 305*  مصادرة ممتلكات  5
 110* اغالق الطرق  6
 3,855*  عدد الحواجز 7
 310*  منع من السفر  8
 24,594 2020-2019لعامي مصادرة األراض ي)دونم( 9
 1,500 تجريف األراض ي )دونم(  10
%80 نسبة االستيالء على مصادر امليا   11  

 

 ( 52( ) 23) االحتاللمؤشرات ضحايا  −
 القيمة البند م. 
 43 الشهداء 1
,1004 األسرى  2  
  4,241 الجرحى  3

   أمتار يفصل القرى واملواطنين الفلسطينيين عن بعضهم البعض مما يعيق حركتهم   9الى    4.5بارتفاع يتراوح بين  كم    708  يبلغ :  العنصري جدار الفصل

 . وتجارتهم

 حاجز ثابت ومتحرك يتم عرقلة املواطنين من خاللها واالضرار بالعمال الفلسطينيين الذاهبين إلى أعمالهم بشكل يومي  4,243:  نقاط الحواجز العسكرية. 

  التوسع االستيطاني في الضفة الغربية 

 مسار عزل رام هللا عن القد  بشكل نهائي   .1

 تعزيز االستيطان على أسا  عقائدي في مستوطنات الخليل .2

 تعزيز السيطرة على األغوار الشمالية  .3

 بناء مستوطنات في مناطق يصعب فيها تأسيس تجمعات سكنية كبيرة   .4
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 ة الضفة الغربيأولويات التدخل اإلنساني في 

 االستجابة املوسمية  اجتماعي اإليواء  الصحة  الدعوة التعليم االقتصادي  التمكين

 تمكين املرأة املعيلة 
  الطلبةدعم 

 الجامعيين

ترميم املساجد  

 األثرية
 عالج املرض ى الفقراء

ترميم بيوت األسر 

 الفقيرة 

كفالة 

 األيتام 

السلة األمن الغذائي )

 ،غذائيةوجبات ، الغذائية

سلة  ، توزيع لحوم األضاحي

 ، الرغيف الخيري(الخضار

لألسر  مشاريع صغيرة

 الفقيرة 

تحرير الشهادات 

 الجامعيين
 حلقات تحفيظ

توفير األدوية 

واملستلزمات الطبية 

 الصحية  للمراكز 

إعادة بناء البيوت  

 املهدمة

تأهيل 

منزل 

 أيتام 

)بطانيات،  معونة الشتاء

لألسطط، فرشات، نايلون 

 مدفأة( 

 تشغيل مزرعة وقفية
الحقيبة والزي 

 املدرس ي 

توفير طاقة 

 شمسية للمساجد

توفير مركبات 

 اسعاف 

تأثيث املنازل  

 املهدمة

كفالة 

تعليمية  

 لأليتام

)كسوة شتاء،   كسوة

 كسوة عيد(

 توفير محطة ميا   حافلة مدرسية التدريب املنهي والتقني  
توفير عيادات 

 متنقلة

مساعدة مالية 

سر البيوت  أل ل

 املهدمة

رحالت  

 ةترفيهي
 

تأهيل الشباب للعمل  

عن بعد وعبر 

 منصات العمل الحر 
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 الواقع اإلنساني في قطاع غزة  

   وازدادتغزة  قطاع  في    واالجتماعية  واالقتصادية  اإلنسانية  تفاقمت األوضاع
ً
   سوءا

ً
   15ألكمر من    املمتدحصار  لحبعد يوم في ظل غياب حلول عملية    يوما

ً
عاما

التأقلم مع الوضع املعيش ي املأساوي    علىحلول تساعدهم  إيجاد    على  جبرينمخاللها  وجد الفلسطينيون أنفسهم  حيث  اعتداءات مدمرة،    خمستخللم  والذي  

من أجل الصمود  وكافطخدمات البلدية واالجتماعية الو  الصحيةثل الكهرباء وامليا  واملرافق م  األساسيةنقص شديد في املواد  إلى أدىالناتج عن الحصار الذي 

مأس ي  ما  وراءه  اخلف  م اللذان 2022وفي شهر أغسطس للعام    م  2021العدوان على قطاع غزة في شهر مايو للعام  والتي لم تكن  خرها    في وجم كل هذ  التحديات

 بسبب استمرار القيود املشددة على حركة البضائع والسفر إلى الخارج. إنسانية متعددة ازدادت صعوبة 

 ( 5( ) 4( ) 1) ديموغرافيةمؤشرات  −
 القيمة البند (2) القيمة البند م. 
 %2.8 معدل النمو  2,312,853 عدد السكان  1
 5.7 متوسذ األسرة  365 2املساحة كم 2

 8 الحجوء مخيمات  6336.58 الكثافة السكانية  3

 64.8%‘ نسبة الالجئين 19.2 العمر الوسيذ 4

 ( 21( ) 4) التعليممؤشرات  −
 القيمة البند

 %2 نسبة األمية 
 773 عدد املدار 

 432 عدد املدار  التي دوام فترتين 
 662,763 عدد طلبة املدار 

 15,324 املدار  عدد الشعب في 
 36.35 معدل الكثافة الصفية 

 %0 نسبة الرسوب 
 %0.4 نسبة التسرب 

 121,763 عدد طلبة الجامعات
 30,706 عدد الخريجين السنوي 

عدد املدار  التي تضررت بشكل بليغ من العدوان األخير على قطاع 
 غزة 

6 

قطاع عدد املدار  التي تضررت بشكل جزئي من العدوان األخير على 
 غزة 

124 
 

 ( 57)( 31( ) 30)  الصحةمؤشرات  −

 القيمة البند م. 
 8,903 عدد املصابين بالسرطان  1
 % 50 العجز في األدوية 2
 %33 العجز في املستهلكات الطبية 3
 600 العجز في الوقود )ألف لتر(  4
 15,677 عدد القوى العاملة في القطاع الصحي   5
 2,484 عدد األطباء 6
 3,120 املمرضين عدد  7
 3,587 عدد أسرة املستشفيات  8
 35 عدد املستشفيات  9
 159 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية  10

 

 ( 58() 56)املساكن مؤشرات قطاع  −
 القيمة البند م 
 25,000 الئقة للسكن التي بحاجة إلى إعادة بناء  غير عدد املنازل  1
 63,000 الئقة للسكن بحاجة إلى ترميم  غير عدد املنازل  2
 1,671 بشكل كلي  2021عدد املنازل املتضررة من حرب مايو  3
 59,339 بشكل جزئي   2021عدد املنازل املتضررة من العدوان مايو  5
  نسبة إعادة إعمار من العدوان األخير على قطاع غزة  
%2 املنازل املهدمة بشكل كلي  1  
%69 املنازل املهدمة بشكل جزئي  2  

 

 ( 13( )4) الفقر مؤشرات  −
 القيمة البند م. 
 %69 الفقر  1
 33.7%‘ الفقر املدقع  2
 >%62 نقص أو انعدام األمن الغذائي 3
%78.6 معدل اإلعالة  4  
العاطلين عن العمل األفراد عدد  5  225,000 

 ( 56)(50( ) 19) العمالةمؤشرات  −
 القيمة البند م 
 %43.7 نسبة القوى العاملة املشاركة  1
 %46.6 نسبة البطالة  2
 19.07 بالدوالر األمريكي معدل األجر اليومي  3

4 
تضررت بشكل كلي من  عدد املنشآت االقتصادية التي 

 العدوان األخير على قطاع غزة 
450 

5 
عدد املنشآت االقتصادية التي تضررت بشكل بليغ  

 قطاع غزة من العدوان األخير على 
270 

6 
عدد املنشآت االقتصادية التي تضررت بشكل جزئي  

 من العدوان األخير على قطاع غزة 
1,414 

8 
عدد العمال الذين فقدوا عملهم نتيجة أضرار الحرب 

 على املنشآت االقتصادية  
7,500 

 

 ( 31) املعابرمؤشرات حركة  −
 املعابر االسرائيلية رفح البند  م.
 90,421 100,246 األفراد املغادرين عدد   1
 - 6,100 عدد املرجعين واملرفوضين  2
 87,015 80,684 عدد األفراد القادمين  3
% 39.45 نسبة أيام اإلغالق الشهري  4  %50.83 

 

 ( 23) م2021خالل عام  مؤشرات ضحايا االحتالل −
 القيمة البند م. 

 264 الشهداء 1

 208 األسرى  2

,6332 الجرحى  3  
 

 ( 33) مؤشرات القطاع البيئي −
 القيمة البند م. 
 11 في اليومانقطاع الكهرباء  متوسذ 1
 %97 نسبة امليا  امللوثة  2
 60% ميا  عادمة ال يتم معالجتها  3
 75% البحر شاطئ تلوث  4
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 أولويات التدخل اإلنساني في قطاع غزة

 االستجابة املوسمية  اجتماعي الطاقة النظيفة  اإليواء  الصحة  الدعوة التعليم االقتصادي  التمكين

صانعات الحياة 

)مشاريع صغيرة 

 لربات األسر الفقيرة( 

كفالة 

الطلبة 

 الجامعيين  

حلقات  

 تحفيظ

توفير عالج 

متخصص 

ملصابي غزة في 

 الخارج

كفالة إيجار بيت  

الفقيرة أو لألسر 

املدمرة بيوتهم 

 شهور(  6)

توفير الطاقة 

الشمسية لغرف 

العمليات ووحدات  

العناية املركزة  

 للمستشفيات

كفالة 

األسر  

 الفقيرة 

السلة األمن الغذائي )

وجبات ، الغذائية

توزيع لحوم  ،غذائية

،  سلة الخضار ، األضاحي

 الرغيف الخيري(

أيادي مهنية )مشاريع 

صغيرة ألرباب األسر  

 الفقيرة(

تحرير 

الشهادات 

الجامعية 

 لحخريجين 

توفير طاقة 

شمسية  

 للمساجد 

عين توفير 

  ،صناعية

،  سماعة طبية 

،  نظارة طبية

أطراف  

  صناعية

 للمصابين

تأثيث وتجهيز 

بيوت األسر  

الفقيرة أو 

 املدمرة بيوتهم

توفير الطاقة 

الشمسية 

 للمستشفيات  

كفالة 

 األيتام 

معونة الشتاء )بطانيات، 

فرشات، نايلون لألسطط، 

 مدفأة غاز( 

الدونم املثمر لصغار  

املزارعين الفقراء في 

 قطاع غزة

كفالة 

تعليمية  

 لأليتام 

توفير محطة 

 ميا  

توفير كراس ي 

كهربائية  

 للمصابين  

ترميم البيوت 

 
ً
 املتضررة جزئيا

توفير الطاقة 

 الشمسية للمدار   

الرعاية 

اإلنسانية 

 لأليتام

كسوة )كسوة شتاء،  

 كسوة عيد(

تأهيل الشباب  

للعمل عن بعد وعبر 

 منصات العمل الحر 

الحقيبة 

 املدرسية 

رعاية 

ضيوف  

 الرحمن

توفير عمليات 

 جراحية

سكن إنساني 

فقراء  للالئق 

   ن صابياملو 

توفير الطاقة 

الشمسية لبيوت  

واملرض ى  الفقراء

 املزمنين

 تزويج

الشباب 

كبار  و 

 السن 

 

ومسرعات حاضنات 

 األعمال

الزي 

 املدرس ي 
 

أدوية  توفير 

ومستلزمات 

 طبية 

 تأهيل أسقف

 املهترئة املنازل 

توفير الطاقة 

 الشمسية لحجامعات 

تزويج 

العوانس  

واألرامل 

 واملطلقات 

 

 التشغيل املؤقت 

توفير 

مواصالت 

لطلبة 

 الجامعات 

 

كفالة عالجية  

لألطفال ذوي 

 اإلعاقة
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 الشتات 
هذ  املخيمات   إن مخيم لالجئين في األردن وسوريا ولبنان وغيرها من املخيمات، حيث    31الفلسطينيين خارج أرضهم في أكمر من  ثلثي الالجئين    ما يزيد عن  يعيش 

 لم يتغير منذ االحتالل اإلسرائيلي في العام  
ً
ة الفلسطينيين لم م، وتحت مبرر الحفاظ على هوي1967م والعام  1948تفتقر ألدنى الخدمات املطلوبة وتكر  واقعا

 .يتم تطوير هذ  املخيمات وتم االكتفاء بتحسينات بسيطة ال تللي االحتياجات الدنيا للعيش بكرامة

 األردن في   للفلسطينيينالواقع اإلنساني 
مع وجود استثناءات محدودة حيال امتالك املمتلكات  مقارنة بباقي الدول يتمتعون بأكبر قدر من حقوق اإلنسان؛  اإن الالجئين الذين يعيشون في األردن وسوري

فإن العقبات التي يواجهونها هي نتيجة    وتلك االستثناءات التي تتعلق بالذين لم يتم منحهم امتياز حمل األرقام الوطنية في األردن. وفي كلتا الدولتين،  افي سوري

 التق
ً
 .إمكانية الوصول العاملي ملجتمعات الالجئينعلى  لبات االقتصادية والحراك االجتماعي وبشكل كبير نتيجة العجز املتزايد في ميزانية األونروا الذي يؤثر سلبا

مليون حسب    4.4حسب الجهاز املركز ي اإلحصائي الفلسطيني وما يقرب    فلسطيني   مليون   2.5ما يقرب من    اضيف األردن في الوقت الراهن على أرضه تست

 في األردن،  من قطاع غزة،    1967نزحوا جراء حرب    الذينفلسطينيين  ال  من ضمنهم  إحصاءات أخرى 
ً
ورغم إيواء كثير من هؤالء الالجئين في ثالثة عشر مخيما

 
ً
 األردنيين. إلى جنب مع املواطنين  عشرة منها رسمية وثالثة غير رسمية، فاألغلبية تعيش جنبا

 (37( )35( ) 34( )5( )4) ديموغرافيةشرات مؤ  −

 القيمة البند  م. 
 2,463,130 عدد السكان  1
 436,113 عدد السكان في املخيمات  2
 94,679 عدد األسر في املخيمات 3
 % 60 عشر الثامنةنسبة األفراد دون  4
 - %4.3 سنة فما فوق  65نسبة األفراد  5
 2.2 معدل النمو  6

 . .25 متوسذ األسرة داخل املخيمات  7
 . 4.7 متوسذ األسرة خارج املخيمات  8
 13 مخيمات الحجوء  9
 . 19 العمر الوسيذ داخل املخيمات 10
 . 21 العمر الوسيذ خارج املخيمات  11

ضمن الخدمات التي تقدمها  مخيمات غير معترف بها وال تدخل  3مخيمات، يوجد   10عدد مخيمات الحجوء الرسمية هي 

 وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

 ( 37( )4) التعليممؤشرات  −

 القيمة البند  م. 
 % 5.8 نسبة األمية  1
 >169 عدد املدار   2
 >34,64 هيئة التدريس عدد أفراد 3
 119,047 عدد طلبة املدار  4
 >2 عدد مراكز التدريب املنهي والفني التابع ألنوروا  5
 2,879 طالب مراكز التدريب املنهي والفني التابع ألنورواعدد  6

 ( 30) املساكنمؤشرات  −

 القيمة البند  م
 35,526 عدد الوحدات السكنية داخل املخيمات 1
 % 70 نسبة األسر التي تسكن في شقة مستأجرة  2
 % 0.4 نسبة األسر التي تعيش في خيام 3
 % 45 الشرب عن طريق زجاجات نسبة األسر التي تحصل على ميا   4
 14 عدد مراكز برامج املرأة  5
 15 عدد النوادي  6

 

 (54)(37( )36) (35) الفقرمؤشرات  −
 القيمة البند

 %52.7 الفقر داخل املخيمات
 %24.4 الفقر خارج املخيمات

 >%52 نسبة الالجئين الذين دخلهم أقل من خذ الفقر الوطني 

 %64 انعدام األمن الغذائينسبة األسر التي تعاني من 
نسبة األسر التي يعتمد مصدر دخلهم على املساعدات من وكالة الغوث  

 وتشغيل الالجئين 
80.6% 

 >52.3 معدل اإلعالة 

 138,184 املهجرين من غزة بحاجة إلى مساعدات   نالفلسطينيي عدد الالجئين 

 156 املهجرين من العراق بحاجة إلى مساعدات  نالفلسطينيي عدد الالجئين 

 ( 35) العمالةمؤشرات  −

 القيمة البند 
 >%39 نسبة البطالة داخل املخيمات
 >%14 نسبة البطالة خارج املخيمات 

 0.96> بالدينار األردني داخل املخيمات  الساعةمعدل األجر 
 . 1.28 بالدينار األردني خارج املخيمات الساعةمعدل األجر 

 ( 54)(5( )4) مؤشرات الصحة −
 القيمة البند

 2.2 معدل النمو 
 >3.2 معدل الخصوبة

 25 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية 
 /29.20 مولود 1000معدل املواليد الخام لكل 

 /22.6 حالة وفاة 1000معدل وفيات الرضع لكل 

 /25.7 حالة وفاة 1000األطفال دون الخامسة لكل معدل وفيات 

 %15.9 نسبة األفراد الذين يعانون من أمرا  مزمنة
 78,827 عدد مرض ى السكري وضغذ الدم

 %5.90 نسبة ذوي اإلعاقة

 250,219 م 2020حتى نهاية عام  19بفيرو  كوفيد  نصابياملعدد 

  3,206 م 2020حتى نهاية عام   19عدد الوفيات بفيرو  كوفيد 
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 (10) السورين  نمؤشرات لالجئين الفلسطينيي  −

 القيمة البند  م. 
 17,800 من سوريا  ن الفلسطينييعدد املهجرين من الالجئين  1
 % 83 من سوريا يعيشون تحت خذ الفقر  الفلسطيني نسبة الالجئين  2
 % 52 السوريين في األردن  ن الفلسطينيينسبة النساء  3
 % 43 السوريين في األردن   ن الفلسطينيينسبة األطفال  4
 % 85 يعيشون تحت خذ الفقر في األردن  السوريين الذين ن الفلسطينيينسبة األطفال  5
 % 100 نسبة الالجئين الذين بحاجة إلى مساعدات عينية أو نقدية   6
 % 32 املهجرة التي تعاني من انعدام األمن الغذائي  ةالفلسطينينسبة األسر  7
 % 86 نسبة األسر الفلسطينية املهجرة املدانين بمبالغ مالية  8
 % 99 الشتاءنسبة األسر الفلسطينية املهجرة التي تحتاج إلى مساعدات في فصل  9
 349 لها وتعيش في حدائق   مأوى عدد األسر الفلسطينية التي ال  10

 

 أولويات التدخل اإلنساني للفلسطينيين في األردن 

 االستجابة املوسمية  ة الصح الدعوة التعليم التمكين االقتصادي 

 جامعيينال الطلبةكفالة  املشاريع الصغيرة 
حلقات تحفيظ كفالة 

  ن القر 

للمرض ى   صحيةرعاية 

 الفقراء 

، السلة الغذائيةاألمن الغذائي )

توزيع لحوم   ،وجبات غذائية

، الرغيف سلة الخضار ، األضاحي

 الخيري(

 املساجد وترميم تأهيل  الخريجينشهادات  فكاك التشغيل املؤقت  
تقديم األدوية واملستلزمات 

 الطبية للمراكز الصحية 

)بطانيات، فرشات،  معونة الشتاء

وقود  مدفأة، نايلون لألسطط،

 للتدفئة(

تأهيل الشباب للعمل عن  

بعد وعبر منصات العمل  

 الحر

 املدرسة  طلبةكفالة 
توفير طاقة شمسية  

 للمساجد 
 )كسوة شتاء، كسوة عيد(  كسوة تأهيل املراكز الصحية 

 توفير محطة ميا  للمساجد  الزي والحقيبة املدرسية  التدريب املنهي والتقني 
توفير طاقة شمسية للمراكز  

 الصحية 
 

    برامج محو األمية  
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 سوريا في   للفلسطينيين الواقع اإلنساني

فيم، وأحد أهم  بدأت معاناة الالجئين الفلسطينيين في سوريا منذ اليوم األول للثورة حيث تغير مشهد الحجوء الفلسطيني، وطرأت تحوالت وتغييرات جذرية  

ل األزمة السورية التسبب بتأثير كبير   10مرور حوالي    وبعد  ،والقسريةمشاهد الحجوء؛ الهجرة الجماعية   في داخل   ن الفلسطينييعلى    سنوات على النزاع، تواصِّ

 سوريا وفي جميع أنحاء املنطقة وما يتجاوزها.  

 ثمن األزمة االقتصادية واالرتفاع الخطير في    الفلسطينيون يدفع    حيث
ً
طعام الالكثيرون من أجل توفير    يكافطو ،  أسعار املواد الغذائية واالحتياجات األساسيةأيضا

 من األزمة. 19- . وقد فاقمت جائحة كوفيد%91إلى  ن الفلسطينييحيث وصلت نسبة الفقر بين على املائدة، 

إلى األردن   لقد أجبرت األزمة السورية العديد من الالجئين الفلسطينيين هناك على الفرار من املوت وطرق أبواب الهجرة بعدة طرق، فوصل من وصل منهم

النصيب األكبر من وتركيا ومصر ووصل البعض إلى قطاع غزة وتا  بعضهم في عر  البحار باحثين عن مأوى جديد خلفها، وكان للبنان، وهو القطر األقرب، 

الدول.هؤالء الالجئين، ونظرا لضروب املعاناة التي القوها في لبنان على أكمر من مستوى، باتت تجربتهم فيم عنوانا يحخص معاناتهم في باقي   

 

 (38( ) 10( )5( )4) ديموغرافيةمؤشرات  −
 القيمة البند  م. 
 655,729 في سوريا ن الفلسطينييإجمالي الالجئين  1
 438,000 الالجئون الفلسطينيون في سوريا الذين يعيشون في مساكنهم  2
 % 52 في سوريا الذين يعيشون في مساكنهم ن الفلسطينيينسبة النساء  3
في سوريا الذين يعيشون في   ن الفلسطينيينسبة األطفال  4

 مساكنهم 
31 % 

نازحين داخل  ن يزالو السوريين الذين ال  ن الفلسطينيينسبة  5
 سوريا 

40 % 

 في سوريا ن الالجئو  6
ً
 280,000 الفلسطينيون املهجرون داخليا

 في  7
ً
 7,000 سورياشمال الالجئون الفلسطينيون املهجرون داخليا

 27,700 الفلسطينيون من سوريا في لبنان ن الالجئو  8
 17,800 الفلسطينيون من سوريا في األردن ن الالجئو  9
 1,000 من سوريا في السودان  ن الفلسطينيو الالجئون  10
 3,500 من سوريا في مصر ن الفلسطينيو الالجئون  11
 15,000 من سوريا في تركيا ن الفلسطينيو عدد الالجئون  12
 1,000 ليبيامن سوريا في  ن الفلسطينيو عدد الالجئون  13
 4,000 الالجئون الفلسطينيون من سوريا في اليونان عدد  14
 120,000 من سوريا في أوروبا  ن الفلسطينيو الالجئون  15
 2.2 معدل النمو  16
 4.1ⱽ متوسذ األسرة  17
 9 مخيمات الحجوء  18
 4,006 الذين قتلوا منذ بداية األزمة ن الفلسطينييعدد  19
  330 املفقودين ن الفلسطينييعدد  20

 ( 40( )4) مؤشرات التعليم −

 القيمة البند  م. 
 > 102 عدد املدار   1
 50,608 عدد طلبة املدار  2
 1,976 التدريس الهيئةعدد أفراد  3
 >1 عدد مراكز التدريب املنهي والفني  4
 1,296 عدد طالب مراكز التدريب املنهي والفني  5

 

 ( 54)(30( )4) مؤشرات الصحة −

 القيمة البند 

 2.2 النمو معدل 
 2.7> معدل الخصوبة 
 / 29.2 من السكان  1000معدل النمو املواليد الخام لكل 
 / 28.2 حالة وفاة 1000معدل الوفيات الرضع لكل 

 / 31.5 حالة وفاة 1000معدل الوفيات دون سن الخامسة لكل 
 23 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية 
 35,109 عدد مرض ى السكري وضغذ الدم 

 127,346 م 2020حتى نهاية عام  19عدد املصابين بفيرو  كوفيد 
  465 م 2020حتى نهاية عام   19عدد الوفيات بفيرو  كوفيد 

 

 (54()39( )10) مؤشرات الفقر والبطالة −

 القيمة البند 
 % 83 الفقر 

 63.4> معدل اإلعالة
 % 79 19كوفيد نسبة األسر التي قلت كمية الطعام املستهلك منذ بداية جائحة 

 418,000 الذين بحاجة إلى مساعدات عينية أو نقدية  ن عدد الالجئين الفلسطينيي
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 أولويات التدخل اإلنساني للفلسطينيين في سوريا

 ة الصح التعليم التمكين االقتصادي 
التنمية  

 االجتماعية 
 االستجابة املوسمية 

 املشاريع الصغيرة 
كفالة الطالب 

 الجامعي 

املرض ى الفقراء عالج 

 والجرحى

إنشاء قرى 

 سكنية لالجئين

 ،وجبات غذائية، السلة الغذائيةاألمن الغذائي )

، الرغيف سلة الخضار، توزيع لحوم األضاحي

 الخيري، سقيا املاء( 

 التشغيل املؤقت 
فكاك شهادات  

 الخريجين 

توفير األدوية 

واملستلزمات الطبية 

للمراكز الطبية  

 واالسعافية.

اإلنارة اآلمنة  

لبيوت الفقراء 

 والنازحين

 )بطانيات، فرشات، نايلون لألسطط، معونة الشتاء

 (وقود للتدفئة مدفأة،

تأهيل الشباب للعمل عن  

بعد وعبر منصات العمل  

 الحر

توفير الحقيبة والزي 

املدرس ي للطلبة 

 الفقراء 

التثقيف الصحي داخل 

 املخيمات

املرأة  مركز تمكين 

 والطفل 
 كسوة )كسوة شتاء، كسوة عيد( 

 التدريب املنهي والتقني 

دعم املدار  

التعليمية )األمل،  

 الساحل( 

توفير طاقة شمسية  

 للمراكز الصحية 
  كفاالت األيتام
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لبنان في  للفلسطينيين اقع اإلنسانيو ال  
   في لبنان  يواجم الالجئون 

ً
تم اسـتثناههم من فقد  وباعتبارهم "أجانب" ال يتمتعون باالمتيازات التبادلية،   اجتماعي،محظورة وبعدم اسـتقرار    يمتاز بحقوق    وضـعا

ــــلطات الدولة، وهم ممنوعون من العمل في املهن االحترافية. كما أن الالجئين ال يتمتعون باملنافع االج ــــريط من ســ ــــول على عمل بدون تصــ ة تماعية وإمكانيالحصــ

ك املنازل تعمل  الوصــــول إلى الخدمات العامة الضــــرورية كالرعاية الصــــحية. وعالوة على ذلك، فإن القيود املفروضــــة على التملك والحواجز املفروضــــة حيال تمل

 .على زيادة عدم األمان الذي يعيشم الالجئون في لبنان 

ــية الحادة التي يواجهها الالجئون  ـــ ــانية واملعيشــ ـــ ــاعد األزمة اإلنســ ـــ ــادي في هذا البلد يرمي بثقلم على املواطنين  تتصــ ـــ ـــــطينيون في لبنان، متأثرين بانهيار اقتصــ الفلســ

   30اللبنانيين والالجئين منذ أكمر من 
ً
ــهرا ــ ـــ ــــرف العملة ان حيث  ،شــ ـــ ــعر صــ ــ ـــ ــبب تراجع ســ ــ ـــ ، بســ

ً
ــــطينيين تحديدا ـــ ، والفلســ

ً
ــرائية للبنانيين عموما ــ ـــ ــــت القدرة الشــ ـــ خفضــ

ـــــعار وطردالوطنية مقابل الدوالر  ـــــاهم في ارتفاع األســ ـــــكل كبيرالوظفين و امل الكثير من األمريكي، ما ســ وال يزال اللبنانيون  ،  عمال، عدا عن ارتفاع معدل الفقر بشــ

ـــــطس ـــــهر  ب/أغســ ـــــون على وقع انفجار الرابع من شــ ـــــ ي امل في العام  وجميع املقيمين في لبنان حتى اليوم يعيشــ ـــــم األكبر من مرفأ بيرو ،اضــ لحق  الذى دمر القســ
 
ت وأ

 هائلة في املناطق املحيطة
ً
 .أضرارا

ـــــغيل الالجئين ني ـــــلطات اللبنانية ولدى وكالة غوث وتشــ ـــــجلون لدى الســ ـــــطينيون في لبنان إلى فئات ثالثة، أكبرها أولئك املســ ـــــم الالجئون الفلســ ـــــطينيين قســ الفلســ

ـــــ "فئة أولى"، فيما تشمل "الفئة الثانية" الالجئين الفلسطينيين غير املسجلين، وهم  ـــ ـــ قبل "أونروا" ومسجلين لدى   بهم من فغير معتر "أونروا"، وهم املصنفون كـــ

 السـلطات اللبنانية، أما "الفئة الثالثة" فهم فاقدو األوراق الثبوتية،  
ُ
عرف وجودهم القانوني، كما أنهم غير مسـجلين لدى "أونروا" أو أي وهم لم يحصـلوا على أي مسـتندات ت

 .مؤسسة دولية

 ( 54)( 39( ) 5( ) 4) ديموغرافيةمؤشرات  −

 القيمة البند م. 
 270,000 عدد السكان  1
 4.8 متوسذ األسرة  2
 12 مخيمات الحجوء  3
% 45 نسبة الالجئين الذين يعيشون داخل املخيمات 4  
 ‘%29 نسبة األفراد دون سن الخامسة عشر 5
 ‘%6.4 نسبة األفراد فوق سن الخامسة والستون  6
% 51 السوريين في لبنان ن الفلسطينيينسبة النساء  7  
% 42 السوريين في لبنان ن الفلسطينيينسبة األطفال  8  

 ( 48( )41)  (39) والبطالةمؤشرات الفقر  −

 القيمة البند م. 
 65% الفقر  1
% 87 نسبة الفقر بين الالجئين الفلسطينيين السوريين 2  
 % 85 معدل البطالة 3
 % 56 معدل البطالة لفلسطيني سوريا في لبنان  4
  57.9> معدل اإلعالة 5

 ( 48( ) 39( )4) مؤشرات التعليم −

 القيمة البند م. 
 7.40% نسبة األمية  1
 55*  عدد املدار   2
 37,586 عدد طلبة املدار  3
 % 6 نسبة الحاصلين على شهادات جامعية 4
 / 7102 عدد طلبة الجامعات 5
 27 مراكز الرعاية الصحية األولية عدد  6
 13 عدد مراكز برامج املرأة  7
 

 ( 54)(41( )4)  مؤشرات الصحة −

 القيمة البند

 5% املشمولين بالتأمين الصحي 
 27 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية 
 29,098 عدد مرض ى السكري وضغذ الدم 

 104,409 م 2020حتى نهاية عام  19عدد املصابين بفيرو  كوفيد 
 1,156 م 2020حتى نهاية عام   19عدد الوفيات بفيرو  كوفيد 

  ‘2.7 معدل الخصوبة 
 

 ( 39)  مؤشرات األسرة −

 القيمة البند  م. 
 50,000 الفاقدين لألوراق الثبوتية  ن عدد الفلسطينيي 1
 % ‘17.5 نسبة األسر التي تعيلها أنثى 2
 % ‘53 من اإلناث ن نسبة الالجئين الفلسطينيي 3
 % 7 نسبة الالجئات األرامل 4
 % 63 نسبة األسر التي تعاني من سوء تغذية 5
 % 33 نسبة األسر التي يعانون من انعدام األمن الغذائي  6
 % 66 نسبة املساكن التي تعاني من الرطوبة والنش  7
 % 8 نسبة األسر التي تعيش في منازل مكتظة  8
 700 السكنية  يلة للسقوط وتحتاج إلى ترميم هندس ي عدد الوحدات  9
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 أولويات التدخل اإلنساني للفلسطينيين في لبنان 
 االستجابة املوسمية  التنمية االجتماعية ة الصح التعليم التمكين االقتصادي 

 املشاريع الصغيرة 
كفالة الطلبة  

 نالجامعي

عالج املرض ى الفقراء  

 واملصابين 

وتأثيث بيوت  ترميم 

 الفقراء 

  ،وجبات غذائية، السلة الغذائيةاألمن الغذائي )

، الرغيف سلة الخضار، توزيع لحوم األضاحي

 الخيري، سقيا املاء(

 التشغيل املؤقت 

توفير الحقيبة والزي 

املدرس ي للطلبة 

 الفقراء 

توفير األدوية واملستلزمات 

الطبية    الطبية للمراكز 

 واالسعافية.

اإلنارة اآلمنة لبيوت  

 الفقراء والنازحين 

، فرشات، نايلون  الشتاء )بطانياتمعونة 

 ( وقود للتدفئة مدفأة، لألسطط،

تأهيل الشباب للعمل عن  

بعد وعبر منصات العمل  

 الحر 

برامج التعليم للنازحين 

 واملهجرين 

الوقاية والتشخيص املبكر 

 الثدي لألطفال ولسرطان 

الحماية االجتماعية  

 لألسر الفقيرة 
 شتاء، كسوة عيد(  كسوة )كسوة

 التدريب املنهي والتقني 
فكاك شهادات  

 الخريجين 

توفير طاقة شمسية للمراكز  

 الصحية 

توفير بدل إيجار لألسر  

 املحتاجة 
 

 

 
 السودان   في للفلسطينيين الواقع اإلنساني

  .الجئين ، أوضاًعا معيشية صعبة، عالوة على اعتبارهم أجانب ال  الجأوا إلى جمهورية السودان خالل أحداث الحرب في سوريُيعاني الالجئون الفلسطينيون الذين  

بسبب اعتبارهم أجانب وليسوا الجئين  .الجئ فلسطينيي سوري يعانون من أضاع معيشية صعبة ومن ضعف األجور وقلة فرص العمل 1,000 يقاربما  كهنا

 الدخول. ضافة إلى التكاليف املرتفعة لإلقامة وتسجيل األجانب وإذن باإل انعكس سلًبا على دور املنظمات اإلغاثية بمساعدة الفلسطينيين، وهو ما 

 مؤشرات ديموغرافية  −
 القيمة  البند  م. 
 2,000 عدد السكان  1
 1,000 عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين  2
  350 والضفةعدد طلبة الجامعات من غزة  3

 ( 18) الفقرمؤشرات  −
 القيمة  البند  م. 
% 60 الفقر  1  
2  

ً
  150 الطلبة األشد احتياجا

 

 في السودان  أولويات التدخل اإلنساني  
 االستجابة املوسمية  الصحة  التعليم  التمكين االقتصادي 

 املشاريع الصغيرة 
دعم الطلبة )مساعدات 

 نقدية( 

عالج املرض ى الفقراء 

 والجرحى

توزيع لحوم   ،وجبات غذائية، السلة الغذائيةاألمن الغذائي )

 ، الرغيف الخيري، سقيا املاء( سلة الخضار، األضاحي

 التشغيل املؤقت 
توفير الحقيبة والزي 

 املدرس ي للطلبة الفقراء

توفير األدوية واملستلزمات 

 للمرض ى الفقراءالطبية 

 نايلون لألسطط،، فرشات، الشتاء )بطانياتمعونة 

 (وقود للتدفئة مدفأة،

تأهيل الشباب للعمل عن بعد  

 وعبر منصات العمل الحر
 شتاء، كسوة عيد(  كسوة )كسوة  كفالة الطلبة الجامعيين

 توفير بدل إيجار لألسر املحتاجة   التدريب املنهي والتقني 
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 تركيا  في للفلسطينيين الواقع اإلنساني

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

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

 ( 10( )8) ديموغرافيةمؤشرات  −
 القيمة  البند  م. 
00091, عدد السكان  1  

 15,000 من سوريا ن الفلسطينييعدد الالجئين  2

 1,152 في تركيا  ن للفلسطينييعدد التملك العقاري  3

 2,500 عدد األسر التي ال تمتلك "الكملك" بطاقة اإلقامة  4

 ( 10) مؤشرات الفقر والبطالة −
 القيمة  البند  م. 
 >%45 األسر األشد فقرا 1

 >%15 عاطلين عن العمل 2

 >%8 حملة الشهادة وال يعملون  3
 

 ( 10) أخرى إنسانية مؤشرات  −
 القيمة البند 

 67> اإلعاقة

 292> عدد االيتام 

 162> ملار أ

 26 مفقودين 

 330> مرا  ومشاكل صحية أ

 500 الطالب املنتسبين

 13,358 م2020حتى نهاية عام  19عدد املصابين بفيرو  كوفيد 

 427 م 2021حتى نهاية عام   19عدد الوفيات بفيرو  كوفيد 

 20,000 عدد املهاجرين من تركيا لححدود اليونانية

 3,922 في مراكز اإليواء اليونانية  ن عدد الفلسطينيي

 8 م 2021الذين ماتوا غرقا بسبب الهجرة في عام  نعدد الفلسطينيي 
 

 للفلسطينيين في تركيا أولويات التدخل اإلنساني 
 االستجابة املوسمية  التنمية االجتماعية  ة الصح التعليم ةتنميال

 الطلبة الجامعيينكفالة  املشاريع الصغيرة 
تأهيل وعالج 

 املصابين 
 كفالة األسر الفقيرة 

توزيع   ،وجبات غذائية، السلة الغذائيةاألمن الغذائي )

 الخيري( ، الرغيف سلة الخضار، لحوم األضاحي

 التشغيل املؤقت 
توفير الحقيبة والزي املدرس ي 

 للطلبة الفقراء 

تأهيل وعالج 

 املرض ى 
 كفالة األيتام

، فرشات، نايلون لألسطط، الشتاء )بطانياتمعونة 

 مدفأة غاز( 

تأهيل الشباب للعمل عن  

بعد وعبر منصات العمل  

 الحر 

  كفالة طلبة املدرسة
توفير بدل إيجار لألسر  

 املحتاجة 
 شتاء، كسوة عيد(  كسوة )كسوة

    قاعة التدريب الذكية  التدريب املنهي والتقني 

 
كفالة معيشية للطلبة 

 الجامعيين املتزوجين
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 اليمن   في للفلسطينيين الواقع اإلنساني

، حيث حياة املواطنين   غير مسبوق، وسذ تحذيرات دولية متكررة من مجاعة محتملة تهددأدى إلى تفاقم الوضع اإلنساني بشكل  في اليمن    نزاعاستمرار الإن  

  الالجئين مليون يمني من انعدام األمن الغذائي والتي أثرت بشكل كبير على    20، حيث يعاني  أسوأ أزمة إنسانية في العالم  أفادت تقارير دولية بأن األزمة اليمنية هي

ارتفعت أسعار املواد الغذائية بنسبة و  ،سبب استمرار انخفا  قيمة الريال اليمني وارتفاع األسعار في تفاقم حالة الجوع في اليمنتفي اليمن، كما  ين الفلسطيني

، أصبط الغذاء باهظ التكاليف  ث. حي-تتبعمبحسب مقيا  الجوع الذي يقوم برنامج األغذية العاملي على  -وتضاعف استهالك الغذاء غير الكافي بالفعل    60%

  ازدياد حسب التقارير الدولية فإن  بوذلك    ،في اليمن  ن الفلسطينييأكمر فأكمر والذي انعكس على   يستمر الوضع اإلنساني في التدهور   مع تلك األرقام املأساويةو 

 .% مقارنة بالعام السابق27 بنسبة زادتبشكل كبير حيث  نسبة املحتاجين للمساعدات

 ( 10)  ديموغرافيةمؤشرات  −
 القيمة  البند  م.
 7,000 عدد السكان  1

 120 عدد الطالب 2
 

 ( 43)  الفقرمؤشرات  −
 القيمة  البند  م.
 75%*  الفقر  1

 

 أولويات التدخل اإلنساني في اليمن  −
 االستجابة املوسمية  يواء اإل  ة الصح التعليم االقتصادي التمكين 

 املشاريع الصغيرة 
دعم الطلبة  

 )مساعدات نقدية( 

عالج املرض ى  

 الفقراء والجرحى 

توفير بدل إيجار لألسر 

 املحتاجة

 ،وجبات غذائية، السلة الغذائيةاألمن الغذائي )

، الرغيف سلة الخضار، توزيع لحوم األضاحي

 الخيري(

 التشغيل املؤقت 

توفير الحقيبة والزي 

املدرس ي للطلبة 

 الفقراء 

توفير األدوية 

واملستلزمات الطبية 

 للمرض ى الفقراء 

 ترميم بيوت الفقراء 
، فرشات، نايلون لألسطط، الشتاء )بطانياتمعونة 

 مدفأة غاز( 

تأهيل الشباب للعمل  

عن بعد وعبر 

 منصات العمل الحر 

 شتاء، كسوة عيد(  كسوة )كسوة لألسطط توفير نايلون   

التدريب املنهي 

 والتقني 
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ليبيا  في نللفلسطينيي الواقع اإلنساني  

ـــــطينيون الالجئون غـادر معظم  ـــ ـــ ـــــؤون الالجئين إلى دول غربيـة.  إثر ليبيـا على   الفلســ ـــ ـــ ـــــيـة العليـا لشــ ـــ ـــ  خر  وجزء  األزمـة الراهنـة جزء منهم تم ترحيلهم بتـدخـل املفوضــ

ــــورياأو    ،لبنان تمكن من االنتقال الى مكان الحجوء األول في  ـــ ــــطينية   7، والجزائر و أ ،تونسو أ  ،األردن و  أ ،ســ ـــ على الحدود ما بين تونس    ةزال عالقتال عائالت فلســ

ألف نسمة، حيث تتوزع أماكن إقامتهم بين طرابلس   50عدد الالجئين الفلسطينيين في ليبيا بـ   ، ويقدر سنتين نذ أكمر من م وليبيا في مخيم يدعى مخيم الشوشة

 .وبنغازي مع وجود بعض األعداد القليلة في بعض املناطق األخرى 

، وذلك بســــبب األوضــــاع األمنية املتدهورة التي ال الســــوريين يعيشــــها الالجئون الفلســــطينيون   التي   قاســــ ي الرير و املعيشــــ ي  املواقع  البائســــة و الوضــــاع  باإلضــــافة إلى األ

الناحية القانونية يعاني الالجئ الفلســـطيني الســـوري من عدم االســـتقرار وهشـــاشـــة وضـــعم القانوني بســـبب عدم الســـماح لم بدخول    ن، ومليبيازالت تعصـــف في 

ـــــطر  ـــ ـــ ـــــ ي الليبيـة بطريقـة نظـاميـة ممـا اضــ ـــ ـــ ـــــر بطريقـة غير نظـاميـة مـا جعلهم يفقـدون الكثير من األمور الخـدميـة والتعليميـةاألراضــ ـــ ـــ ـــــودان أو مصــ ـــ ـــ    لـدخولهـا عبر الســ

 واملساعدات من املؤسسات الدولية.

 ( 10)  ديموغرافيةمؤشرات  −
 القيمة  البند  م.
 50,000 عدد السكان  1

 1,000 ين السوري ن الفلسطينييعدد  2

 7 العالقين في املخيمات الحدودية ة الفلسطينية السوريعدد األسر  3
 

 مؤشرات الفقر  −
 القيمة  البند  م.
% 45 الفقر  1  

2  
ً
 1,500 األسر األشد فقرا

 

 

 أولويات التدخل اإلنساني في ليبيا −
 االستجابة املوسمية  ة الصح التعليم التمكين االقتصادي 

 املشاريع الصغيرة 
دعم الطلبة )مساعدات 

 نقدية( 

عالج املرض ى الفقراء 

 والجرحى

توزيع   ،وجبات غذائية، السلة الغذائيةاألمن الغذائي )

 ، الرغيف الخيري(سلة الخضار، لحوم األضاحي

 التشغيل املؤقت 
توفير الحقيبة والزي املدرس ي  

 للطلبة الفقراء

توفير األدوية واملستلزمات 

 الطبية للمرض ى الفقراء

، فرشات، نايلون لألسطط، )بطانياتالشتاء معونة 

 مدفأة( 

تأهيل الشباب للعمل عن بعد  

 وعبر منصات العمل الحر
 شتاء، كسوة عيد(  كسوة )كسوة  

 توفير بدل إيجار لألسر املحتاجة   التدريب املنهي والتقني 
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 العراق  الواقع اإلنساني في
 بعد يوم، وسذ حالة إهمال غير مسبوقة لتجاهل حقوقهم الصحية والتعليمية واالقتصادية وغيرها، عدا  تتفاقم معاناة الالجئين 

ً
الفلسطينيين في العراق يوما

هذ     ، وتسببتالعراقيالذي ينص على أن يعامل الفلسطيني معاملة    202بعد إلغاء قرار  عن حرمانهم من االستفادة من الخدمات والفرص الوظيفية وغيرها

 بحياة الفلسطينيين في العراق بهجرة اآلالف منهم، حتى تقلصت أعدادهم من  اإل 
ً
ت مباشرة ، إلى أن أصبحت ال تتجاوز  2003ألف قبل عام    40جراءات التي مس 

 
ً
 . الف 3 حاليا

من الراتب التقاعدي حيث    االستفادةعوائل املوظفين من    وحرمت،  تغيرت كثير من األمور في حياة الالجئين في العراق وأبسطها هي حجب البطاقة الغذائية

من   وتغيرت  سنوات  3كل  هوية اإلقامة التي تتجدد  "البطاقة الرسمية الوحيدة التي يتجول فيها الالجئ وهي  في  ر  يأسرة من حقها، كما وأنم جرى تغي  40حرمت  

كبار السن،    املعاقين،جئ وليس مقيم. باإلضافة إلى قطع راتب الرعاية االجتماعية عن "، والتي ترتب عليها بصعوبة الحصول على فيزا لكونم ال"مقيم إلى الجئ

 منع حق التملك لالجئ الفلسطيني. وأيضااأليتام"،  األرامل،

 إلى أن  نسبة البطالة في املجتمع الفلسطيني بالعراق تزداد يوم ويشار 
ً
ال يستطيعون الزواج بسبب  حيث الشباب الفلسطيني بالعراق على أثرت ي  خر، والتبعد  ا

  75منها في شقة ال تزيد عن   3أو  2أن  أكمر العوائل الفلسطينية تعيش كل  كماعدم توفر السكن، 
ً
  مترا

ً
 . مربعا

 ( 10)  ديموغرافيةمؤشرات  −
 القيمة  البند  م.
 3,500 عدد السكان  1

 4 متوسذ عدد أفراد األسرة   2

 % 14.4 نسبة األمية   3
 

 ( 10)  الفقرمؤشرات  −
 القيمة  البند  م.
% 30 الفقر  1  

2  
ً
 150 األسر األشد فقرا

% 40 البطالة  3  
 

 ( 10( )8)مؤشرات إنسانية  −
 القيمة  البند  م.
طعت عنها بدل اإليجار عدد  1

ُ
 260 األسر الفلسطينية التي ق

طعت عنها بدل اإليجار من فئة األرامل واأليتام والعاطلين عن العمل 2
ُ
 % 90 نسبة األسر التي ق

 600 في الغزو األمريكي اقتلو الذين  ن الفلسطينييعدد  3
 

 أولويات التدخل اإلنساني في العراق 

 االستجابة املوسمية  ة الصح التعليم التمكين االقتصادي 

 املشاريع الصغيرة 
دعم الطلبة )مساعدات 

 نقدية( 
 عالج املرض ى الفقراء والجرحى

توزيع   ،وجبات غذائية، السلة الغذائيةاألمن الغذائي )

 ، الرغيف الخيري(سلة الخضار، لحوم األضاحي

 التشغيل املؤقت 
توفير الحقيبة والزي 

 الفقراءاملدرس ي للطلبة 

توفير األدوية واملستلزمات 

 للمرض ى الفقراءالطبية 

، فرشات، نايلون لألسطط، )بطانيات الشتاءمعونة 

 مدفأة( 

تأهيل الشباب للعمل عن بعد  

 وعبر منصات العمل الحر
 شتاء، كسوة عيد(  كسوة )كسوة  

 توفير بدل إيجار لألسر املحتاجة   التدريب املنهي والتقني 
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 اململكة العربية السعوديةاقع اإلنساني في و ال

، اململكة تتيط حيث ، ، يتوزع أكمر من ثلثهم في املنطقة الغربيةئن عدد الجالية الفلسطينية في اململكة نحو نصف مليون الجإ
ً
لهم فرصة العالج والتعليم مجانا

باململكة مما سهل من عملية إدماجهم في املجتمع، إضافة إلى أنها تتيط لهم العمل إضافة إلى الخدمات الخاصة باإلقامة، مع إتاحة أن يسكنوا في أي مكان  

 كأجانب وليسوا الجئين.  الفلسطينيين  تعتبر ألن اململكة كافية  لم تكنكل هذ  التسهيالت   .والتعليم في املدار  العامة

حيث بلغت الرسوم املفرو     على املقيمين، املرافقين، والعمالة منهمصعوبة مع الرسوم املرتفعة    تازداد  يعاني الفلسطينيون في السعودية من ظروف  اقتصادية

 في اململكة.  يةالعمالة األجنب الزديادقلة فرص العمل  الفلسطيني مععلى  العبءمن  زادلاير والذي  1200لكل مرافق  

 ( 10)  مؤشرات ديموغرافية −
 القيمة  البند  م. 
 500,000-400,000 عدد السكان  1

 350,000 حاملي الوثيقة املصرية ن عدد الفلسطينيي 2

 300,000-270,000 عدد الفلسطينيين في مدينة جدة  3
 

 أولويات التدخل اإلنساني في اململكة العربية السعودية  -

 االستجابة املوسمية  ة الصح التعليم التمكين االقتصادي 

 )مساعدات نقدية(دعم الطلبة  املشاريع الصغيرة 
عالج املرض ى الفقراء 

 والجرحى

 ،وجبات غذائية، السلة الغذائيةاألمن الغذائي )

، الرغيف سلة الخضار، توزيع لحوم األضاحي

 الخيري(

 التشغيل املؤقت 
توفير الحقيبة والزي املدرس ي  

 للطلبة الفقراء

توفير األدوية واملستلزمات 

 للمرض ى الفقراءالطبية 

، فرشات، نايلون لألسطط، الشتاء )بطانياتمعونة 

 مدفأة( 

تأهيل الشباب للعمل عن بعد  

 وعبر منصات العمل الحر
 شتاء، كسوة عيد(  )كسوة كسوة  

 توفير بدل إيجار لألسر املحتاجة   التدريب املنهي والتقني 
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 48الداخل في   للفلسطينيين الواقع اإلنساني
،  1948 خذ الهدنة عام  حدودن الذين يعيشون داخل  … هي التسميات الشائعة في العالم العربي للعرب الفلسطينيي48أو عرب الداخل أو فلسطينيو    48الـ  عرب  

دائمة لطمس هويتهم واعتماد سياسة التجهيل    حاوالت مل  48  و فلسطينييتعر   ،  م1948وهؤالء هم الفلسطينيون الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد حرب  

 والعمل.  تعليممن حيث فرص ال حتاللالكبير بينهم وبين سكان اال  معهم، والتمييز 

 هم للتهجير الداخلي عقب االحتالل وكما تم % من26في كافة أماكن تواجدهم، وقد تعر   ين من إجمالي عدد الفلسطيني %10ما يقرب من   48نيي يفلسطيمثل 

 .م1948طردهم من قراهم ومدنهم إلى أماكن أخرى داخل األر  املحتلة عام 

 ( 7( )5) (4) ديموغرافيةمؤشرات  −

 القيمة  البند  القيمة  البند  م. 
 2 معدل النمو  1,673,614 عدد السكان  1
  4.35 األسرة متوسذ  2

ً
 26%> املهجرين داخليا

3 
األفراد دون الخامسة 

 عشر للذكور 
31.5 %  

األفراد دون الخامسة 
 عشر لإلناث 

30.7 %  

 ( 4) التعليممؤشرات  −

 القيمة  البند  م. 
 5.7%> نسبة األمية  1
 1,141 عدد املدار   2
 444,965 عدد طلبة املدار  3
 43,925 عدد املعلمين 4
 25> الكثافة الصفيةمعدل  5

 ( 4) الصحةمؤشرات  −

 القيمة  البند  م. 
 53.90%> املشمولين بالتأمين الصحي  1
 0.70%> عدد املصابين بالسرطان 2
 9.40%> نسبة اإلعاقة 3
 26.70%> نسبة االمرا  املزمنة 4
 2.82 معدل الخصوبة  5
 21.9 مولود 1000معدل املواليد الخام لكل   6
 3.3 حالة وفاة  1000الوفيات الخام لكل  معدل  7
 * 23.6 العمر الوسيذ للذكور  8
 * 24 العمر الوسيذ لإلناث 9
 76.6 متوسذ العمر املتوقع عند الوالدة للذكور  10
  81.5 متوسذ العمر املتوقع عند الوالدة لإلناث 11

 ( 4) الفقر والعمالةمؤشرات  −

 القيمة  البند  م. 
 21.1%‘ الفقر  1

 ‘%3.9 الفقر املدقع  2

% 35.3 نسبة القوى العاملة املشاركة  3  

 22.2 نسبة القوى العاملة املشاركة ذكور  4

 ‘%32.9 نسبة القوى العاملة إناث  5

 ‘%3.7 نسبة البطالة  6

 ‘%2.2 نسبة البطالة بين الذكور  7

 ‘%6.5 نسبة البطالة بين اإلناث 8

 ( 4) األسرةمؤشرات  −

 القيمة  البند  م. 
 >%0.8 مل/ة األر  1

 >%.52 ات /املطلق 2

 >%47.6 ابدا/ات  لم يتزوج 3

 % 9.5 خاطب/ة  4

 % 39.2 متزوج/ة  5

 % 0.4 منفصل/ة  6

 ( 4) املساكنمؤشرات  −

 القيمة  البند  م. 
 >%50.30 نسبة األسر الذين يسكنون في مساكن "بيت"  1

 ̀ % 95.5 نسبة املنازل املتصلة بشبكة ميا  عامة 2

 ̀ % 91.2 نسبة املنازل املتصلة بشبكة كهرباء عامة 3

 ̀ % 86.4 نسبة املنازل املتصلة بشبكة صرف صحي عامة  4
 

 48أولويات التدخل اإلنساني للفلسطينيين في الداخل 
 االستجابة املوسمية  التنمية االجتماعية ة الصح التعليم والثقافة التمكين االقتصادي 

 املشاريع الصغيرة 
املراكز الثقافية  كفالة 

 والتربوية

تأهيل األطفال املعاقين وتوفير  

 األدوات املساعدة لهم. 
 ترميم بيوت الفقراء 

وجبات  ، السلة الغذائيةاألمن الغذائي )

سلة  ، توزيع لحوم األضاحي ،غذائية

 ، الرغيف الخيري(الخضار

 الرعاية الشاملة لأليتام  اإلسعاف سيارات تأهيل وتجهيز   تأهيل وتطوير املعلمين  التشغيل املؤقت 
)بطانيات، فرشات، نايلون   معونة الشتاء

 لألسطط، مدفأة غاز(

تأهيل الشباب للعمل عن بعد  

 وعبر منصات العمل الحر

العربية هوية التثبيت 

 في الداخل ةالفلسطينيو 
 )كسوة شتاء، كسوة عيد(  كسوة   عالج أطفال التوحد 

 توفير بدل إيجار لألسر املحتاجة     التدريب املنهي والتقني 
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 ( 58) م 2021صاد االبداع واالبتكارات الفلسطينية لعام ح 

اإلبداع الفلسطيني    دشه  واالقتصادية، بالرغم من معاناة البشرية من جائحة كورونا و ثارها في مختلف املجاالت اإلنسانية واالجتماعية  2021تواصل اإلبداع الفلسطيني في شتى املجاالت، خالل عام  

 في العديد من املجاالت، وتمكن عشرات الفلسطينيين من التميز على املستوى الدولي، وأسهموا بإثراء املعرفة ال
ً
 نوعية

ً
إبداعات جديدة على املستوى العاملي والعربي   يحصدوالذي    عامليةهذا العام نقلة

 .في البطوالت العاملية، وحققوا مراكز متقدمةمن أبرز املجاالت اإلبداعية لهذا العام املجال الرياض ي؛ حيث اغتنم الرياضيون الفلسطينيون فرصة فك  الحجر من وباء كورونا، وشاركوا  واملحلي وكان
 

 الدولة التي أصدرت الجائزة اسم املؤسسة التي صدرت الجائزة  مجال الجائزة ترتيب الجائزة اسم الجائزة املنطقة  اسم الفائز
تاريخ الحصول 

 على الجائزة

فاطمة أبو  

 شنب 

مستشارة للرئيس التركي رجب طيب  تركيا 

 أردوغان 

 
 2021-6-16 تركيا  تركيا  األسرة 

محمد ومنى 

 الكرد

- القد  

 فلسطين 

 شخصية مؤثرة عامليا 100
 

 2021-9-15 الواليات املتحدة األمريكية  صحيفة التايمز األمريكية  األسرة 

الواليات املتحدة  ايفونا ابراهام

 األمريكية

 2021-7-2 الواليات املتحدة األمريكية  والية ميشيغان  األسرة  أول فلسطينية تصل لهذا املنصب  قاضية في محكمة الدائرة الثالثة 

الواليات املتحدة  فلسطين سرور 

 األمريكية

كابتن في شرطة والية نيويورك 

 األمريكية

 2021-7-31 الواليات املتحدة األمريكية  والية نيويورك  األسرة  أول امرأة من أصول عربية تصل لهذا املنصب 

الواليات املتحدة  هويدا عراف 

 األمريكية

مرشحة ملقعد في الكونغر   

 األمريكي 

 
 2021-11-15 الواليات املتحدة األمريكية  والية ميشيغان  األسرة 

 -بيت لحم  بلقيس الرفاعي 

 ابريطاني

ضابطة في الكلية الحربية امللكية 

 ةالبريطاني

 2021-12-12 ابريطاني الحربية  الكلية امللكية األسرة  اول ضابطة فلسطينية تتخرج من الكلية الحربية 

الواليات املتحدة  ماهر البيطار

 األمريكية

مدير أول لشؤون االستخبارات في 

 مجلس األمن القومي 

 
 2021-1-24 الواليات املتحدة األمريكية  االستخبارات في مجلس األمن القومي أخرى 

الواليات   -دورا ريما دودين 

 املتحدة األمريكية

نائب مدير مكتب الشؤون  

 التشريعية في البيت األبيض

 
 الواليات املتحدة األمريكية  البيت األبيض  األسرة 

 

جائزة دولية لدور  في الدفاع عن   فلسطين  عماد البرغوثي 

 الحرية 

 2021-10-23 بحجيكا  أكاديمية كارتا العاملية  أخرى  فخرية 

رئيس املجلس التنفيذي ملنظمة  فلسطين  دواس دواس 

العالم اإلسالمي للتربية والعلوم 

 والثقافة " اإليسيسكو" 

الثقافة والشؤون   التنفيذي لإليسيسكو رئيس مجلس 

 الدينية

منظمة العالم اإلسالمي للتربية  

 والعلوم والثقافة " اإليسيسكو" 

 2021-12-7 مصر 

  -ترمسعيا  هديل جبارة 

 فلسطين 

القرءان الكريم في مسابقة حفظ 

 دبي 

الثقافة والشؤون   املركز األول 

 الدينية

 
 2021-11-23 اإلمارات
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 الدولة التي أصدرت الجائزة اسم املؤسسة التي صدرت الجائزة  مجال الجائزة ترتيب الجائزة اسم الجائزة املنطقة  اسم الفائز
تاريخ الحصول 

 على الجائزة

وصول إحدى فيديوهات القناة إلى  فلسطين  قناة كتاكيت 

 مليار مشاهدة 

الثقافة والشؤون   أول فيديو عربي يصل إلى هذا الرقم 

 الدينية

 2021-1-17 الواليات املتحدة األمريكية  يوتيوب

 WORLD DISTRIBUTION فلسطين  خميس محمد  

AWARD 

الثقافة والشؤون   أفضل مخرج عن فيلمم "تأشيرة خروج".

 الدينية

 
 2021-6-2 لندن  - ابريطاني

أحسن سيناريو لألفالم الطويلة عن فيلمم  أحسن سيناريو لألفالم الطويلة فلسطين  -غزة  أحمد حسونة

 "أستوروبيا".

الثقافة والشؤون  

 الدينية

 2021-10-25 املغرب  املهرجان الدولي للسينما والهجرة 

أشرف  

 املشهراوي 

الثقافة والشؤون   "1920فلسطين فيلمم "الدولفين الفض ي عن  الدولفين الفض ي  فلسطين 

 الدينية

 2021-4-7 فرنسا  مهرجان كان السينمائي 

محمد  

 الصفوري

الثقافة والشؤون   ”. The Firstفيلمم “أفضل فيلم وثائقي قصير عن  أفضل فيلم وثائقي قصير  فلسطين 

 الدينية

 2021-1-10 الواليات املتحدة األمريكية  " Broad Street Film Festمهرجان "

بافتا   البريطانية لألفالماألكاديمية  ابريطاني-نابلس  فرح النابلس ي

 عن فئة األفالم القصيرة 

الثقافة والشؤون   جائزة بافتا عن فيلم الهدية 

 الدينية

جوائز األكاديمية البريطانية لفنون 

 السينما والتلفزيون 

 2021-4-11 ابريطاني

الثقافة والشؤون   ممثل عن فيلم "غزة مونامور" أفضل أفضل ممثل في مهرجان ماملو  الجليل  سليم الضو 

 الدينية

 2021-4-6 السويد مهرجان "ماملو" للسينما العربية 

فيلم روائي طويل في مهرجان  أفضل  طولكرم أمين نايفة

 القد  للسينما العربية

الثقافة والشؤون   أفضل فيلم روائي 

 الدينية

 2021-5-31 فلسطين  مهرجان القد  للسينما العربية

الثقافة والشؤون   أفضل فيلم كرتوني قصير عن فيلم الحرية لي أفضل فيلم كرتوني قصير  مخيم اليرموك  محمود سالمة 

 الدينية

 2021-8-20 فرنسا  مهرجان وروفاتي لألفالم الدولية

أفضل إعالمية في الشرق األوسذ   فلسطين -غزة  هديل عليان

 2021للعام 

الثقافة والشؤون   أفضل إعالمية

 الدينية

 2021-11-25 األردن  املنتدى العاملي للتواصل االجتماعي 

الثقافة والشؤون   صورة صحفيةأفضل  جائزة الصحافة العربية فلسطين -غزة  محمد محيسن 

 الدينية

 2021-11-28 اإلمارات الصحافة العربية

مجدولين  

 حسونة

 2021جائزة الصحفي الحر لعام  فلسطين -نابلس 
 

الثقافة والشؤون  

 الدينية

 حدود العاملية منظمة صحفيون بال 
 

18-11-2021 

 -رام هللا  هشام أبو شقرا 

 فلسطين 

الثقافة والشؤون   أفضل خبر مصور  2021جائزة زووم الدولية 

 الدينية

ZOOM 
 

1-9-2021 

أفضل أداء إذاعي على مستوى   فلسطين  ليالس كيالني 

 الجامعات العربية.

الثقافة والشؤون   املركز األول 

 الدينية

كلية اإلعالم وتكنولوجيا االتصال في 

 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 

 2021-10-6 مصر 
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 على الجائزة

- القد   صالح ازغاري 

 فلسطين 

دوالر أمريكي لالجئين   350,000جمع 

 في لبنان وسوريا نالفلسطينيي 

 
 فلسطين  يوتيوبر الفقر 

 

الثقافة والشؤون   املركز الثاني أفضل صورة فوتوغرافية إنسانية  فلسطين  -غزة  محمد الزعنون 

 الدينية

SILVER STAR AWARD 
  

ابراهيم ابو  

 مصطفى 

الثقافة والشؤون   ألفضل مراسلي الحروب  الفرنسية بايو  فلسطين  -غزة 

 الدينية

 
 2021-10-10 فرنسا 

جائزة الشجاعة “أنيا نيدرينغهاو ”   فلسطين  -غزة  فاطمة شبير 

 األملانية

الثقافة والشؤون   جائزة الشجاعة “أنيا نيدرينغهاو ” األملانية 

 الدينية

املؤسسة الدولية إلعالم املرأة  

“IWMF.” 

 
7-10-2021 

 -مخيم اليرموك محمد عبد للا 

 سوريا

 2021-5-3 سوريا بطولة دوري الشباب األول للكاراتيم  الرياضة املرتبة األولى بطولة دوري شباب األول للكاراتيم

حزام العرب ملحترفي املالكمة بوزن  فلسطين  -غزة  أحمد حرارة

 كجم  ٦٧

 2021-2-27 مصر  كجم 67بطولة املالكمة بوزن  الرياضة املرتبة األولى

  نعبد الرحم

 الخولي 

-مخيم العائدين 

 سوريا

 2021-8-2 سوريا بطولة الكيك بوكسينغ  الرياضة املركز األول  بطولة الكيك بوكسينغ 

 2021-12-15 فلسطين  الجوجيتسو  الرياضة بما يعادل درجة مقاتل وشهادة حكم دولي الحزام األسود الدولي بالجوجيتسو فلسطين  أحمد الخفش 

 2021-11-8 بريطانيا بطولة بريطانيا للتايكواندو  الرياضة امليدالية الذهبية  بطولة بريطانيا للتايكواندو  فلسطين  نور السويطي

 2021-11-17 بيالروسيا ACS بطولة الرياضة املركز األول  ACS بطولة لبنان علي عثمان

  -محمد الشيخ

 دي مزيان 

 -الناصرة 

 فلسطين 

األصيلة لعام   الخيول العربيةجمال 

2021 

مسابقة جمال الخيول العربية  الرياضة كأ  العالم

 2021األصيلة لعام 

 2021-12-13 فرنسا 

الثقافة والشؤون   املرتبة األولى الجائزة الذهبية  فلسطين  مريم زقوت

 الدينية

 2021-10-23 تونس املهرجان العربي لإلذاعة والتليفزيون 

 -مخيم اليرموك يعقوب فجر 

 سوريا

 جائزة كتارا للرواية العربية 
 

الثقافة والشؤون  

 الدينية

 2021-10-13 اإلمارات املؤسسة العامة للحي الثقافي 

 -مخيم اليرموك نادر حاج عمر

 سوريا

 جائزة كتارا للرواية العربية 
 

الثقافة والشؤون  

 الدينية

 2021-10-13 اإلمارات املؤسسة العامة للحي الثقافي 

 رائدات األدب واإلبداع  فلسطين  نهى عفونة
 

الثقافة والشؤون  

 الدينية

 الهند األدبية النسوية العاملية
 

 -مخيم اليرموك عبد للا عيس ى 

 سوريا

العضوية الفاعلة في أكاديمية  

 العلوم الطبيعية الروسية 

أول أكاديمي فلسطيني يحصل على هذ  املرتبة 

 العلمية

الثقافة والشؤون  

 الدينية

 روسيا أكاديمية العلوم الطبيعية الروسية 
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 على الجائزة

 .Global Faculty Award فلسطين  -غزة  محمود سرداح
 

 ASK Education الصحة
 

3-3-2021 

 كوبا جامعة هافانا للطب البشري  التعليم % 95.4تخرجت بمعدل  الشهادة الذهبية في الطب  كوبا سماح أبو خرج
 

تطوير تقنية مبتكرة لتحسين أدوية   فلسطين  حنان أبو منهل

 العالج الكيماوي 

إيجاد طريقة جديدة لعالج سرطان الثدي من 

 خالل أطروحتها لنيل درجة الدكتورا 

 الصحة
   

م نظارة ذكية لذوي اإلعاقة   فلسطين  -غزة  ناديا الخطيب  تصم 

السمعية تحمل العديد من الحلول 

 اإلعاقة السمعية لذوي 

م نظارة ذكية لذوي اإلعاقة السمعية تحمل  تصم 

العديد من الحلول لذوي اإلعاقة السمعية وبكلفة 

 .قد ال تتجاوز الخمسين دوالر

 الصحة
  

3-6-2021 

افتتاح واحد من أفضل مراكز   أملانيا صبري مرقة 

 العالج العصلي في أملانيا،

العالج العصلي في  افتتاح واحد من أفضل مراكز 

أملانيا، حيث يمكن معالجة الشلل أو الشلل  

 النصفي وأمرا  الرعاش 

 الصحة
 

 املانيا
 

 في تخصصم  سلوفانيا محمد محيسن 
ً
 استثنائيا

ً
أستاذا

 كجراح عظام 

 في تخصصم كجراح عظام
ً
 استثنائيا

ً
 الصحة أستاذا

 
 سلوفانيا

 

زراعة قلب صناعي هو األول من نوعم  يتمكن من  زراعة قلب صناعي أملانيا أسعد هنية

 في أملانيا. 

 الصحة
 

 املانيا
 

عماد أبو  

 شخيدم 

أفضل مشرف على التدريب لطالب  السويد

 الطب 

 الصحة أفضل مشرف على التدريب لطالب الطب 
 

 السويد
 

مريم سعد  

 الدين 

الواليات املتحدة 

 األمريكية

old Humanism Honor Society الصحة جائزة شفية Arnold P. Gold Foundation  الواليات املتحدة األمريكية 
 

حسن عبد  

 الخالق عصفور 

ل نظرية طبية معمول بها فرنسا  أساليب جديدة في عالج العيوب العضلية من  يعد 

 خالل زرع خاليا أو البحث الجيني. 

 فرنسا  paris-saclay الصحة
 

الدكتورا  في  جائزة الزمالة ما بعد  القد   مالك زبن 

 الطب الدماغ

 
 the guarantors of brain الصحة

  

"  Matematiğinتأليف كتابم  تركيا  حسن نزال

Öyküsü 

 التعليم Matematiğin "Öyküsüتأليف كتابم 
 

 تركيا 
 

الواليات املتحدة  أماني جمال

 األمريكية

 عميدة كلية 
 

 املتحدة األمريكية الواليات  األميركية Princetonجامعة  التعليم
 

حصولها على املرتبة األولى على  أملانيا فرح معتز خلف 

 مستوى املدرسة 

 برلين  LynarGrund Schule" التعليم املرتبة األولى
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 على الجائزة

الواليات املتحدة  استبرق موس ى 

 األمريكية

 التعليم املرتبة األولى امتحان السات الدولي
 

 الواليات املتحدة األمريكية 
 

محمود تاال 

 خلف 

 التعليم املرتبة األولى املرتبة األولى على صعيد دولة سوريا سوريا
 

 سوريا
 

نغم  -رنا شقير

زهراء   -السيد 

جنى   -الحاج

 حنفي 

 التعليم في ضمن العشرة األوائل على مستوى الدولة التفوق في االمتحانات الرسمية لبنان
 

 لبنان
 

 التعليم أعلى وسام في فرنسا الوطني بدرجة فار  االستحقاق  فرنسا  خيرية وسام
 

 فرنسا 
 

عبد الحكيم 

 عوض

أفضل مدير حرم جامعي في ادارة   فلسطين  -غزة 

 hult prizeمسابقة 

 االمم املتحدة التعليم أفضل مدير 
  

،  ةاالستثنائيدرجة الدكتوراة مع درجة االمتياز  درجة الدكتوراة كولومبيا  زينة جالد

 امرأة عربية تحصل على هذا التقدير. أول 

 كولومبيا  بجامعة كولومبيا  التعليم
 

 سلطنة عمان جامعة السلطان قابو  التعليم درجة الدكتوراة بامتياز  درجة امتياز سلطنة عمان محمود نصار 
 

-بيت لقيا  مجدي مفارجة

 فلسطين 

األكمر تأثيرا في العالم في مجال  

 الحاسوب 

ضمن قائمة الباحين ألكمر تأثيرا في العالم في  

 مجال الحاسوب

 تكنولوجيا 
 

 فلسطين 
 

 التعليم معلم على مستوى العالم 50ضمن أفضل  جائزة املعلم العاملية فلسطين  -الخليل نسرين قطنية
   

االء أبو عوض  

وميس بني 

دياال   -عودة 

مجد  -اندونيا 

 املالكي 

 -بيرزيت 

 فلسطين 

مرفأ  مسابقة تصميم وإعادة بناء 

 تبيرو

 التعليم ت مرفأ بيرومسابقة تصميم وإعادة بناء 
   

 التعليم املركز الثاني الجائزة العاملية في اإلبداع العلمي فلسطين  -جنين ليالي خطيب 
   

 2021-2-16 الهند EDUKOS UNITE التعليم املركز األول  2021أفضل منجز عاملي للعام  فلسطين -غزة  خليفةلينا 

 الهند AKS" "Education Award التعليم املركز األول  2021املعلم العاملي للعام  فلسطين  -غزة  نهى حلس 
 

 األسرة  جائزة املرأة املبدعة العاملية العامليةجائزة املرأة املبدعة  فلسطين -نابلس  رشا أبو عيشة
   

  وسميحةسامي 

 الهريني

 -مسافر يطا

 فلسطين 

front line defenders  جائزةfront line defenders عن   20221 لعام

 منطقة الشرق األوسذ وشمال افريقيا 

 األسرة 
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 على الجائزة

غادة حامد 

 البرغوثي 

بجائزة العاملات النساء في الدول  فلسطين 

 2021النامية للعام 

 OWSD-ELSEVIER Foundation األسرة  ثاني فلسطينية تحصل على هذ  الجائزة.

Award-2021 

  

- مخيم البراجنة  آية يوسف

 لبنان

 حول العالم 50اختيرت ضمن  chegg.orgجائزة 
ً
 التعليم مرشحا

   

بجائزة راشد بن حميد للثقافة  فلسطين  شيرين القاض ي 

 والعلوم 

 األسرة  املركز الثاني
 

 اإلمارات
 

أعلى درجة علمية في قيادة طائرات   فلسطين  أمجد حسين 

 الركاب الضخمة 

 العمالة والبطالة أعلى درجة
   

 للمقاومة والتحدي فهي   فلسطين  حنين أبو غوش 
ً
تكرمها رمزا

 رياضية  
ً
مقعدة إال أنها تمار  ألعابا

ة مثل املالكمة، ورفع األثقال،   عد 

 الكيك بوكسينج 

 
 مصر  دار األوبرا املصرية  األسرة 

 

% من الباحثين حول  2أفضل  فلسطين  -غزة  بسام وسفيان 

 العالم

 ."Elsevier تعليمي  % من الباحثين حول العالم 2أفضل 
  

االتحاد الدولي لجمعيات الطهاة   العمالة والبطالة شهادة دولية في فنون الطهي  شهادة دولية في فنون الطهي  فلسطين  نور البطة

 »الواكس« 

 فرنسا 
 

 ”35جائزة ُمبتكرون دون “ فلسطين  جمال الشختور 
 

 MIT Technology Review Arabia التعليم
  

 الطاقة املركز األول  مسابقة جائزة املهارات الخضراء فلسطين  -غزة  غادة كريم 
   

ابتكار طريقة جديدة في تصميم  فلسطين  -جنين بيان أبو سالمة 

 األقمار الصناعية املصغرة 

ابتكار طريقة جديدة في تصميم األقمار الصناعية  

 املصغرة 

 تكنولوجيا 
   

بالطاقة تصميم طائرة لتعمل  فلسطين -غزة  لؤي بيسيوني

 الكهربائية على كوكب املري  

 2021-4-28 الواليات املتحدة األمريكية  وكالة ناسا األمريكية  تكنولوجيا  مروحية املري  صنع شاركين في من امل
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