
 



 

  مقدمة

 

ين مخيمات الالجئ تزال على النكبة الفلسطينية، ال ا  عام ٣٧بعد حوالي 
والبؤس وتردي البنى المعاناة   تجسد أشكال الفلسطينيين في الضفة الغربية

التحتية والخدمات، تقبع على هوامش المدن وهامش مشروع السلطة 
 االضطرابالفلسطينية كخزانات بشرية مؤهلة لالنفجار حافلة بعوامل 

 .القائمة على أسباب المعاناة االقتصادية واالجتماعية كما السياسية

بطة بوجود تسعى هذه الورقة لتقديم صورة عن الحقائق األساسية المرت
الالجئين في الضفة الغربية المحتلة، والسمات الخاصة التي تطبع وجودهم 
وتخلق عوامل للتمايز بينهم وبين عموم الالجئين الفلسطينيين، سواء على 

أو المسار الخاص  ،يواجهونهامستوى طبيعة المخاطر والتهديدات التي 
 .لتطورات وضعهم وظروف عيشهم

 



 التطور الديموغرافي 

 

الفلسطينيين للضفة  حصائيات محددة تشير لعدد الالجئينإال يوجد 
، أو حتى إلجمالي عدد سكان الضفة الغربية آنذاك، 8491عام  الغربية

فيما تشير أرقام غير رسمية صادرة عن اإلدارة األردنية آنذاك أن عدد 
مليون ونصف سكان الضفة قد شكل ثلث عدد سكان المملكة البالغ 

ن للضفة الغربية آنذاك ، وهو ما يعني أن عدد الالجئييون فلسطينيالمل
وهو رقم يبدو فلسطيني األصليين فيها يبلغ فقط نصف مليون  والمقيمين

 .بصحته لحد كبير ا  ومشكوك ضئيال  

يضا للتقديرات األردنية، أن عدد سكان أفيما تشير أرقام أخرى مستندة 
ألف نسمة و  515بين ، 8491و  8491الضفة تراوح بين عامي 

 آالف. 108

ألف  850فيما تشير تقديرات أخرى متوفرة حول عدد الالجئين، أن 
، مشكلين 8491الجئ قد دخلوا للضفة الغربية أعقاب نكبة العام 

 .من سكان الضفة الغربية آنذاك 99%



معظم هؤالء الالجئين جاؤوا من مناطق بيسان وطبريا ويافا واللد والرملة 
السبع في الضفة الغربية، أو من تلك القرى المتاخمة لخط الهدنة وبئر 

 . والذين اضطروا لمغادرتها لقرى مجاورة أو لمراكز المدن

للضفة الغربية عام  "سرائيلإ"ثر احتالل إهذه األعداد تعرضت لتغيير حاد 
ألف  ٠١١ألف الى  ٧١١، حيث تتراوح أعداد من غادرها بين ٧٦٩٣

من هذا الرقم يعبر عن حاالت  ا  رجح هنا أن جزءفلسطيني آنذاك، والم
و من القرى للمدن فيها، فيما يمثل أالضفة الغربية اللجوء والنزوح داخل 

لى األردن واصطلح عليهم مسمى إلجؤوا الجزء اآلخر أولئك الذين 
 .بعد ذلك" النازحين"

تشير سجالت دائرة اإلحصاء الفلسطيني أن عدد الالجئين في الضفة 
، (م٧١٧٣آخر أحصاء عام أجري عام )ألف الجئ  ٠١١بلغ  الغربية

، إلى أن عدد الالجئين (٧١٧١العام )نرواو أ فيما تشير معطيات
ألف الجئ، يشكل هؤالء ما  ٦٧٠المسجلين لديها في الضفة الغربية هو 

 ٧كثر من أان الضفة الغربية، البالغ عددهم من مجموع سك %٧١نسبته 
 .مليون فلسطيني



 سياسية والقانونيةالبيئة ال

 

ثر النكبة أعلنت المملكة األردنية ضم الضفة الغربية لألردن، وبايعت إ
ة الجديدة، للملك زعامات عشائرية الملك األردني عبد الله األول ملكا  

ن في الضفة الغربية وشرق األردن ين الفلسطينييهذا الوضع منح الالجئ
 .الدول العربية األخرى الجنسية األردنية على العكس من نظرائهم في

ا نيابي ا بالمساواة مع     كما ُمنح الفلسطينيون في الضفة الغربية ثالثين مقعد 
 88مقاعد الضفة الشرقية، وقد عقدت االنتخابات األولى في 

ثم توالت العملية السياسية في البالد على قدم . 8450بريل إنيسان/
المساواة بين الجميع حتى أجريت االنتخابات األخيرة في الضفة في 

في السادس من  صهيوني، ثم تبع ذلك االجتياح ال8491بريل إنيسان/
، فاستمر النواب الذين فازوا المعروف بـ "النكسة" 8491يونيو حزيران/

ن األردني في هذه االنتخابات أنفسهم ممثلين عن الفلسطينيين في البرلما
 .8411حتى فك االرتباط سنة  



لضفة الغربية ورغم مرور عقود على قرار فك االرتباط ال زال معظم سكان ا
ردنية مؤقتة أو دائمة أمنهم، يحملون جوازات سفر  ونبما في ذلك الالجئ

 ". جنسية ورقم وطني"

عام  لتي احتلهاة وسائر المناطق االغربيالضفة  االحتالل الصهيوني ووضع
قائد قواتها في الضفة الغربية،  تحت الحكم العسكري، ومنح ٧٦٩٣

توظيفية والتنفيذية جميع الصالحيات الحكومية، بما فيها التشريعية وال
أصدرت سلطات  8418عام  / نوفمبرفي شهر تشرين الثانيواإلدارية، و 

، الذي تشكلت بموجبه اإلدارة 491االحتالل األمر العسكري رقم 
ر واإلجراءات األحكام واألواموسرت لحكم العسكري، المدنية كذراع ل

على الالجئين كما على المقيمين األصليين في الضفة  العسكرية الصهيونية
 .بهذه التقسيمات طالقا  إ أخذأن سلطات االحتالل لم ت الغربية، خصوصا  

 السلطة الفلسطينية تأسيس، و ٧٦٦٧ " عامأوسلو"بعد توقيع اتفاقية 
ة في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، احتفظت استالمها مهامها المحددو 

تحت  بحكومتها العسكرية و باإلدارة المدنية وصالحياتها” إسرائيل“
، وأعطيت لهذا ”منسق أعمال الحكومة في المناطق“إشراف ما يسمى 



الجسم مهمات سيادية ومسؤوليات عن األرض والسكان، واعتبر بموجب 
ستمر الوقع ا سلطة الفلسطينية، وفعليا  ذات التعريف قناة التنسيق مع ال

على الالجئين الفلسطينيين كما سواهم الصهيوني  الفعلي للحكم العسكري
من سكان الضفة الغربية دون تغير يذكر، بل تصاعد في كثير من األحيان 

أبرزها المجزرة التي صهيونية، عسكرية  وطالت المخيمات حمالت  
 .2002عام  خالل حملة السور الواقيارتكبها االحتالل في مخيم جنين 

وفي ظل السلطة الفلسطينية استمر العمل بموجب القوانين اإلسرائيلية 
السابقة، ما لم تتعارض مع القوانين الجديدة التي يسنها المجلس 

نتخب ، وهو ما مثل أرضية الستدخال مجموع األوامر التشريعي المُ 
لناظمة طر القانونية امن األ كجزء  رية اإلسرائيلية السابقة، ووضعهاالعسك

 .ممارستها لسلطاتها على السكان الفلسطينيينلعمل السلطة الفلسطينية و 

بمالحقها المختلفة، ربطت السلطة الفلسطينية وحياة  "أوسلو"اتفاقية  
الفلسطينيين بتوجهات الحكومة العسكرية اإلسرائيلية واإلدارة المدنية 

بين  ا  تنسيقي   ا  ؤون المدنية إطار التابعة لها وقراراتها، فقد حددت هيئة الش



أجهزة السلطة الفلسطينية وبنى الحكم المحلي والحكومة العسكرية 
 .اإلسرائيلية

دارتها التقليص الجزئي و الشكلي لدور الحكومة العسكرية اإلسرائيلية وإ
بمجرد اندالع انتفاضة األقصى، فقد  ا  المدنية، اتخذ منحى عكسي  

لية المتعاقبة، الستعادة أدوار اإلدارة المدنية توجهت الحكومات اإلسرائي
والحكومة العسكرية على حساب الصالحيات الجزئية الممنوحة للسلطة 

 .الوطنية الفلسطينية



 

  التوزيع الجغرافي

 

من الالجئين يعيشون داخل المخيمات في الضفة، فيما  %٧٢ال زال  
 .الضفة الغربيةمن الالجئين للعيش في مدن وقرى  %٣٢انتقل حوالي 

دارتها لبعض المناطق فيها إلطة الفلسطينية للضفة الغربية، و منذ دخول الس
توزعت  وما تالها من ترتيبات مع االحتالل "وسلوأ"ضمن اتفاقية 
مختلفة لتبعيتها  شكاال  أحدد االتفاق  لى المناطق التيإ مخيمات الضفة

 :والسيادة عليها

القدس استمرت سيطرة االحتالل المباشرة والكاملة مخيم شعفاط في   –
 .عليه

لكامل وهي منطقة مخصصة با( ج)وقع مخيم قلنديا في المنطقة  –
دوار شكلية للسلطة الفلسطينية في بعض ما ألسيطرة االحتالل باستثناء 

 .يتعلق بها



الخاضعة للسيطرة ( ب)في حين وقعت ستة مخيمات في المنطقة  –
: وهي ،تالل فيما تبعت السلطة من حيث خدماتها المدنيةالعسكرية لالح

مخيم دير عمار، ومخيم الجلزون، ومخيم الفوار، ومخيم العروب، ومخيم 
 .الفارعة، ومخيم نور شمس

من  التي كان( أ)ووقعت باقي المخيمات األحد عشر في المنطقة 
فترض أن تمارس فيها السلطة الفلسطينية كامل الصالحيات المفترض 

 .وتوابعه "وسلو"أتاحها لها اتفاق أالتي ( دةالمحدو )

قدورة؛ أنشئ عام : أما المخيمات غير المنظمة أو غير المعترف بها، فهي
 8491أنشئ عام : ، وبيرزيت(دونما   25)وتبلغ مساحته  8491

أنشئ عام : ، والعوجا8491أنشئ عام : ، وعناتا(دونما   28)ومساحته 
ومساحته  8494أنشئ عام : ، وجنيد(دونم 200)ومساحته  8494

 5)ومساحته  8410أنشئ عام (: غزة)، و سلواد (دونما   21)
 (.دونمات

 

 



 

  وتقليصاتها ر "أونروا"شكاالت دو إ

 

على نحو ثابت ين الفلسطينيين "أونروا" وكالة غوث وتشغيل الالجئ تعلن
أنها غير مسؤولة عن حفظ األمن أو مراقبته في المخيمات الفلسطينية في 

 الوكالة الضفة وأن دورها خدماتي فقط، في تنصل واضح من مسؤولية
تجاه الالجئين المهددين " األمم المتحدة"وواجبات المؤسسة الدولية األم 

ي وانتهاكاته الفاضحة في ظل االحتالل والحكم العسكري الصهيون
 ."اتفاقيات جنيفـ"ل

"اونروا"،  االجتماعي الذي يفترض أن تنهض بهفي الجانب االقتصادي 
في الضفة الغربية من معيقات خاصة، فرغم  ونالفلسطيني ونيعاني الالجئ

بالمئة من عدد  ٧٢أن نسبة الفقر بين الالجئين في الضفة تصل إلى 
معدل العام للفقر بين السكان في لل الالجئين وهي نسبة مساوية تقريبا  

الضفة الغربية وتقل بكثير عن نظيرتها لدى الجئي غزة، يلحظ أن نسبة 
، كما أن نسبة %٠٧اذ تبلغ حوالي  البطالة بين الالجئين تعتبر عالية نسبيا  



سوء المعيقات التي تجعل أولكن  %٧٢.٠الفقر داخل المخيمات تبلغ 
هي تلك المتعلقة بالبنية التحتية  من المخيمات مناطق طاردة للسكان،

شكالية الكثافة إورداءة الخدمات األساسية، بجانب المتهالكة ونقص 
السكانية العالية التي تبلغ في المخيمات أضعاف محيطها في المدن 

 الغربية المحتلة.  والبلدات الفلسطينية في الضفة

على تقديم التعليم  في قطاع التعليم، "أونروا" كما تقتصر خدمات
ألف  ٠٩منشأة تعليمية، تستقبل  ٦٩عدادي، من خالل بتدائي واإلاإل

بعدد الطالب من أبناء الالجئين،  قياسا   طالب فقط، وهو رقم ضئيل جدا  
  "أونرواـ"لسات التعليمية والمدارس التابعة فعلى سبيل المثال تستقبل المؤس

 .مدرسة ٧٣٠ألف طالب موزعين على  ٧٣٠

كما تقوم الوكالة بإدارة مركزين للتدريب المهني تعمل على تدريب أكثر 
مركزا  85ترعى و  ،طالب على المهارات التجارية والصناعية 80000من 

آخرا  مركزا   81مراكز لتأهيل المجتمع، وتدعم  80لبرنامج المرأة و
 .الخاصة االحتياجات لنشاطات الشباب والمرأة وذوي



لتقديم الرعاية الصحية األولية في  "نرواو أ" تي تشغلهايقتصر عدد المراكز ال
، باإلضافة لمستشفى تابع لها في ا  صحي ا  مركز  ٠٧الضفة الغربية على 

ألف الجئ  ٦١١ألكثر من  فيه قلقيلية،  يفترض أن تقدم الخدمات
مع عدد من المستشفيات الخاصة لتقديم  الوكالة فلسطيني، ورغم تعاقد

ن الرعاية الصحية المتخصصة، إال أ وخدمات الرعاية الصحية الثانوية 
تقر بوجود انخفاض كبير في عدد المرضى الذين تقوم بتحويلهم  "أونروا"

 .لهذه المستشفيات

فقط من بين الالجئين   %٢٧ أنوكالة "أونروا"  حصائياتإوتورد 
الفلسطينيين المسجلين في الضفة هم من استطاع الوصول للخدمات 

خطير في شبكة الرعاية الصحية  الصحية التي تقدمها، ما يشير لنقص
 .المقدمة من قبلها

عام  نشاطها اإلغاثي إلى نهاية حول ا الوكالةتعود آخر البيانات التي تورده
ألف الجئ غير آمن  ٧٧٧، وتشير فيها إلى أنها قامت بمساعدة ٧١٧٧
 .ألف عائلة محتاجة ٧٧ارئة لحوالي ، وقدمت معونات غذائية طغذائيا  



جمالية لهذه المساعدات يثير الكثير الكلفة اإلعن  إعالن وكالة "أونروا" 
ألف  ٦١١جمالية أقل من ات االستفهام حيث بلغت الكلفة اإلمن عالم

 .دوالر

في الضفة " أونروا" غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيينأعلنت وكالة 
نقص في ب ماليا   ، أنها تواجه تحديا  ٧١٧١سبتمبر في أيلول/ الغربية 

ب الحاجة مليون دوالر، بسب 200بقيمة ، الموازنة حتى نهاية العام
، بما يعنيه ذلك (84-ها تفشي فيروس كورونا )كوفيدالمتنامية التي أضاف

من تقليص للخدمات ومزيد من الضغوطات التي قد توضع على كاهل 
 .الالجئين

إنه من الصعب " :في الضفة غوين لويس الوكالة وقالت مديرة عمليات
يعتمد على قدرة أي من الخدمات ستتأثر، ولكن كل ذلك حول التنبؤ 

الوكالة على توفير األموال، وذلك ما يمكن أن يحدد الخدمات التي 
 ".ستتأثر

 

 



 

 

 

 

 معطيات أساسية حول المخيمات في الضفة الغربية 

 : مخيمات  الخليل

ويقع إلى الجنوب من الخليل، على بعد  8450أقيم عام  :رمخيم الفو ا 
كلم في منطقة منخفضة تحيط بها الجبال ويرتفع عن سطح البحر  1

 801وبلغت مساحة المخيم عند اإلنشاء نحو .  كم 190بمقدار 
 "أونروا"وحسب إحصاءات (. م٧١١٦)دونما   281دونمات وصلت إلى 

 . نسمة 10000بلغ عدد السكان نحو  2004عام 

وب الخليل وشمال يعود السكان بأصولهم إلى القرى القريبة الواقعة جن
غزة، مثل الفالوجا وجميل وعراق المنشية التابعة لقضاء غزة، وقرى بيت 

 .جبرين وكوبر ودير الدبان والدوايمة، حيث أقاموا في منطقة مخيم الفو ار



في منطقة وادي الصقيع شمال  8494أنشئ عام : مخيم العروب
قلصت دونما  ت 251نحو  8494الخليل، بلغت مساحة المخيم عام 

نسمة حسب  800500دونما ، وبلغ عدد السكان نحو  281إلى 
 .2004إحصاءات 

 :مخيمات بيت لحم

 :  مخيم عايدة

يقع في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بين مدينة بيت لحم 
 ٩١،على مساحة 8491وبلدة بيت جاال، أنشئ هذا المخيم عام 

القدس،  فيما تبلغ  حيث كانت هذه المنطقة تتبع محافظة ،دونما  
دونما ، والمسجلون داخل المخيم حسب  885 مساحته حاليا  

ال يمتلك . نسمة 90100بلغوا  2004لعام  «وكالة الغوث»إحصائيات 
المخيم أراض زراعية، ويعمل معظم القوى العاملة في بيت لحم، وبيت، 

لورش، واألعمال الحرفية، في مدينة بيت لحم بجانب عملهم جاال في ا
داخل الخط األخضر، جاء معظم سكان مخيم عايدة من قرى القدس 

 (. شمال فلسطين)وقرى تابعة للجليل األعلى



جنوب مدينة بيت لحم ويبعد عنها  ،8494أقيم  عام : مخيم الدهيشة 
دونما ، وصلت إلى  251نحو  8494كم، بلغت مساحة المخيم عام   ٧

نسمة جاؤوا  80200دونما ، وكان عدد السكان عند اإلنشاء نحو  890
 90200نحو  91، وبلغ عددهم عام 91قرية ومدينة، إثر نكبة  58من 

 .نسمة 880100نحو  2004نسمة، وفي عام 

لمدينة  ا  بمحافظة القدس، يعتبر اآلن تابع 8494أقيم عام : مخيم العزة  
 885دونما ، وصلت إلى  29كانت مساحته نحو   بيت لحم، حيث

وهو   ،2004حسب إحصاءات  80500دونما ، وبلغ عدد السكان 
 .كغيره من المخيمات يعاني نقصا  في كل الخدمات

 : مخيمات أريحا واألغوار

، في 8491يقع جنوب غرب مدينة أريحا، أنشئ عام :  مخيم عقبة جبر
دونما ،  80914إلنشاء نحو محافظة القدس، وكانت مساحته عند ا

دونما  ويبلغ عدد السكان حسب إحصائيات وكالة  914أصبحت اآلن 
نسمة، وهو العدد المسجل لدى  90900، نحو 2004الغوث عام 

وكان من أضخم . نسمة غير مسجلين 10098الوكالة، وهناك نحو 



، تقلص عدد السكان في 8491التجمعات الفلسطينية، وبعد حرب 
بسبب حركة النزوح الواسعة التي شهدها المخيم، يعاني المخيم المخيم 

من ظروف معيشية غاية في القسوة، بجانب تعرضه لمكاره صحية ناتجة 
عن تلوث المياه بفعل المياه العادمة التي تصرفها المستوطنات قرب 

 .مصادر المياه الخاصة بالمخيم

صل بها، وقد أنشئ يضا قرب مدينة أريحا، ويتأيقع : عين السلطان مخيم
دونمات، وبلغ عدد سكانه عند إنشائه  101على مساحة  8491عام 
نسمة، معظمهم من عائالت الالجئين الذين هاجروا عام  850000نحو 

وبعد  ،، الذين نُقلوا بواسطة بلدية أريحا«الديوك»النكبة، ومن سكان 
ح عدد نزح معظم السكان إلى الضفة الشرقية، وأصب 8491حزيران نكسة 

 . نسمة 80400نحو  2004السكان المسجلين لدى الوكالة في عام 

كلم من مدينة أريحا،  5هو مخيم مهجور يقع  على بعد : النويعمة
بلغت المساحة، . 8491وبالقرب من األماكن األثرية، وكان ذلك عام 

، وينخفض المخيم عن 219دونما  وصلت إلى  210عند اإلنشاء نحو 
 250000نحو  8491مترا ، بلغ عدد السكان عشية  890سطح البحر 



أصبحت معظم  نكسةوبعد ال ،عائلة 800نسمة كانوا يمثلون نحو 
وحدات المخيم آيلة للسقوط، فهجره سكانه بعد أن منعت السلطات 

 أبنيته.من ترميم "أونروا" الصهيونية وكالة 

 

 

 :مخيمات رام الله

جنوب غرب رام الله، وأنشئ عام يقع مخيم األمعري : مخيم األمعري
دونما ، أما المساحة  42، كانت مساحته عند اإلنشاء نحو 8491

يبلغ عدد السكان المسجلين لدى و  ،دونما   895الراهنة فتبلغ نحو 
 . الجئ فلسطيني 800500نحو  2004الوكالة في عام 

دير عمار، ويتبع رام  إلى الشمال الغربي من قريةيقع : مخيم دير عمار
، وكانت 8491أقيم عام  ،كم 82نه يبعد عن المدينة نحو أالله، رغم 

دونما ، بلغ عدد  895دونما ، أصبحت نحو  890مساحته عند اإلنشاء 
الجئا ، إثر نكسة  80949، فخفض إلى الجئ 80000السكان نحو 
حسب  2004نه في عام وبلغ عدد سكا ،8491حزيران/يونيو 



، يعاني المخيم من غياب للبنى الجئ 20900إحصاءات األونروا نحو 
التحتية الخاصة بالمياه والكهرباء، وتقتصر هذه اإلمدادات على طرق 

 .بدائية وجزئية

يقع إلى الشمال من مدينة رام،  وبلغت مساحته عند : مخيم الجلزون
دونما  عام  881تدت إلى دونما ، ثم ام 290نحو  8494إقامته عام 

بلغ عدد السكان فيه عام  ،دونما  أراضي زراعية 281، منها 8411
وبلغ عدد  ،أسرة 985نسمة، وهم موزعون على  80081نحو  8491

 880000نحو  2004عام  "أونروا" فيه لدىالمسجلين الالجئين 
من قريتي  8491أما معظم السكان فهم من الالجئين منذ عام  ،نسمة

 .ميرهما وتشريد السكاننوبا وعمواس بعد تد

إلسكان ( قلنديا)شرق مطار القدس  8494عام أقيم : مخيم قلنديا
عات حول مدينة رام الجئ فلسطيني كانوا يسكنون في تجم 80000

،  8494قرية ومدينة عام  94المخيم من  ُهج ر الالجئون فيو  الله،
 280ء نحو بلغت مساحة األراضي التي أقيم عليها المخيم عند اإلنشا

سكن المخيم نحو . دونما   858دونما ، ازدادت حتى وصلت إلى 



ووصل الجئ  90100إلى  8491ارتفع عددهم عام الجئ  80000
 .نسمة 880000إلى نحو  2004بحسب اإلحصاءات 



 :مخيمات طوباس واألغوار الشمالية

 :مخيم الفارعة

يقع ضمن محافظة طوباس واألغوار الشمالية، إلى الشمال الشرقي من  
كلم في منطقة جبلية وعرة،  وبلغت مساحته  81مدينة نابلس على بعد 

 .دونما   849دونما ، تقلصت إلى  225عند اإلنشاء 

 2004نسمة، وفي عام  20599نحو  8491بلغ عدد السكان عام 
قرية  90نسمة، وتعود أصول السكان إلى نحو  10900بلغوا نحو 

منهم قدموا من  %10، حوالى 8491ومدينة من أراضي فلسطين عام 
 .شمال فلسطين، من حيفا والباقي من الوسط والجنوب

 :مخيمات نابلس

، جنوب غرب محافظة نابلس، وكانت 8450أنشئ عام :  مخيم بالطة
دونما ،  990 سعت لتصل إلىدونما  ات 891مساحته عند إنشائه نحو 

نحو  2004ويبلغ عدد السكان حسب إحصاءات وكالة الغوث لعام 
 .نسمة 880900



في جنوب شرق نابلس، وكانت  8450أنشئ عام : مخيم عسكر
عدد سكان . دونما   892دونما  إلى  898مساحته عند اإلنشاء نحو 

م إثر من ديارههج روا نسمة، وهم الالجئون الذين  800992المخيم 
 .النكبة، وهو كغيره من المخيمات يعاني نقصا  في الخدمات بكل صورها

شمال شرق  أو العين الماء أقيم مخيم عين بيت: عين بيت الماءمخيم  
دونما ، بلغ  21، وبلغت مساحته آنذاك نحو 8450محافظة نابلس عام 

 850400نحو  2004عدد السكان بحسب إحصاء األونروا عام 
 .مخيمات الضفة من حيث الكثافة السكانية، ، وهو من أعلى الجئ

 : مخيمات طولكرم

في لواء مدينة طولكرم، وهو مجاور  8450أنشئ عام : مخيم طولكرم 
دونما  زادت لتصل إلى  895لها، وكانت مساحته عند اإلنشاء نحو 

 200100نحو  2004دونما ، وبلغ تعداد السكان في عام  995
 . نسمة

حيث يبعد عن حدود بلدية طولكرم  8452 أقيم عام: مخيم نور شمس
دونما ،  229مسافة قليلة، وكانت مساحة المخيم عند اإلنشاء نحو 



 40000نحو  2004دونما ، وبلغ عدد السكان عام  280وصلت إلى 
ا من أراضيهم إثر النكبة عام هجرو نسمة، وهم من الالجئين الذين 

8491. 

 :مخيمات جنين

 :مخيم جنين

إلى الجانب الغربي لمدينة جنين وفي أطراف مرج ابن  8458أقيم عام  
 818عامر، تحيط به مرتفعات، كانت مساحة المخيم عند اإلنشاء 

 8491دونما ، أما عدد السكان فبلغ عام  918دونما ، اتسعت إلى نحو 
 . نسمة 890000بلغ نحو  2004وفي عام . نسمة 50084نحو 

 : مخيمات القدس

 :مخيم شعفاط

 505ويقع شمال مدينة القدس ويبعد عنها نحو  8499نشئ في عام أ 
أقيم المخيم على جزء من أراضي بلدتي شعفاط وعناتا، وبلغت . كم

أما  ،دونما   841دونما ، وصلت إلى  41المساحة وقت اإلنشاء نحو 



 ،نسمة 880000نحو  2004عدد السكان فبلغ حسب إحصاءات 
ي، ويعزل سكانه عن محيطهم وعن يحاصر المخيم جدار الفصل العنصر 

 .مدينة القدس

 :المخيمات غير المنظمة

 (.دونما   25)وتبلغ مساحته  8491أنشئ عام : ـ قدورة 8

 (.دونما   28)ومساحته  8491أنشئ عام : ـ بيرزيت 2

 .ولم يعثر على مساحته 8491أنشئ عام : ـ عناتا 8

 (.دونم 200)ومساحته  8494أنشئ عام : ـ العوجا 9

 (.دونما   21)ومساحته  8494 أنشئ عام: ـ جنيد 5

 (.دونمات 5)ومساحته  8410أنشئ عام (: غزة)ـ سلواد  9



 

 خالصة

 

يعاني الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية من مصاعب وتهديدات 
خاصة تمس بوجودهم، ارتبطت بالمسار السياسي والتحوالت في البيئة 
السياسية والقانونية التي مرت بها الضفة الغربية، وكذلك موقعها على رأس 
دائرة االستهداف من قبل المشروع الصهيوني، وآخرها الخطط المعلنة 

، والهجوم الوحشي المستمر "صفقة القرن"م الضفة وما ورد بشأنها في لض
لالستيطان على الوجود الفلسطيني بالضفة برمته، هذا بجانب ظروف 

على حياة الالجئين  ا  ضاغط ا  اجتماعية واقتصادية ال زالت تخلق مسار 
 الفلسطينيين في المخيمات وخارجها

 :سطينيين في الضفةالتهديدات الخاصة التي تعصف بالالجئين الفل

جانب التهديد األساسي الذي يواجهه معظم الالجئين إلى  -٧
الفلسطينيين المهددين غالبا بالطرد وإجراءات التهجير، واجه الالجئ 
الفلسطيني في الضفة الغربية مخاطر ناتجة عن مساعي الضم، بدء 



 ،فقاد الفلسطينيينإمة األردنية لضم الضفة الغربية و بمسعى الحكو 
الالجئين منهم خصوصية قضية تحررهم الوطني ومسعاهم النتزاع  ا  وخصوص

 .حقهم في العودة وتقرير المصير

يواجهه  ا  أساسي ا  سرائيلي للضفة الغربية تهديديشكل برنامج الضم اإل -٧
الالجئ الفلسطيني في الضفة، فمن بين التجمعات المختلفة لالجئين 

 .سرائيليعي الضم اإلالفلسطينيين تنفرد الضفة بوجودها في مرمى مسا

ودورها في التهميش السياسي واالجتماعي  "أوسلو" اتفاقية سياقات -٧
زية لالجئ الفلسطيني والمخيم للمخيمات، واالنتقاص من المكانة المرك

العيش "لتكريسه يدور حول فكرة  "وسلو"أطار نموذج جاءت اتفاقية إفي 
ل في ظل االحتالل، وهو ما مث" بناء مؤسسات الدولة"و " الطبيعي

 .الالجئ والمخيم نقائض حية له

الضفة الغربية ضمن  لالجئين الفلسطينيين في "نرواو أ"تهميش  -٠
طار نوع من السياسة الممنهجة التي تميل لالنسحاب إبرامجها، في 

من تقديم الخدمات لهم، ونقلها للسلطة، مستفيدة بذلك من  تدريجيا  
كذلك من المقوالت طبيعة برامج التمويل الموجهة للسلطة الفلسطينية، و 



" الدولة"والبرامج السياسية والحكومية التي تسعى لتقديم السلطة بمظهر 
 "مواطنيها"المسؤولة عن 

الوجود تحت االحتالل المباشر وفي محط التنكيل اليومي من قبل  -٢
غزة، قطاع من  الصهيوني قوات االحتالل ومستوطنيه، فمنذ االنسحاب

الغربية دون غيرها هو من يعايش بات الالجئ الفلسطيني في الضفة 
بكل تفاصيله وما يخلقه من االحتالل العسكري اإلسرائيلي المباشر 

 .ضافية للمعاناةإأشكال 
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