
 
 

 الالجئین الفلسطینیین حول ورقة حقائق
 2020أیار 15

  

للنكبة الفلسطینیة في ھذه األیام في ظل استمرار معاناة الالجئین  72ـتمر الذكرى األلیمة ال
ُِردوا من دیارھم عام  إلى مخیمات اللجوء داخل الوطن والشتات، في ظل  1948الفلسطینیین الذین ط

قضیتھم وإنھاء حقوقھم الفردیة والجماعیة بالعودة إلى دیارھم األصلیة، ویبرز الحمالت الرامیة إلى تصفیة 
َق علیھ ب ذلك بشكل كبیر ، التي تستھدف تصفیة القضیة الفلسطینیة، "صفقة القرن"ـفي ھذه األثناء فیما یُطل

نیة وأساس الحل وفي مقدمتھا حق الالجئین الفلسطینیین بالعودة، التي تعتبر العمود الفقري للقضیة الفلسطی
  العادل لھا.

ل قضیة الالجئین المفصل الرئیسي للقضیة الفلسطینیة، وقد كفلت األمم المتحدة حقھم بالعودة  وتشّكِ
الذي یتم  194إلى دیارھم وقراھم األصلیة منذ الیوم األول لتھجیرھم القسري، وذلك عبر القرار الدولي رقم 

ً في جلسات األمم المتحدة المختلفة، األمر الذي ج ً التأكید علیھ سنویا ضمن القانون الدولي بقوة علھ مجسَّدا
ً لتكراره المستمر.   العرفي الملزم تبعا

ً، األمر الذي دفع الجمعیة العامة  وتعتبر قضیة الالجئین الفلسطینیین من أكثر القضایا الدولیة تعقیدا
وكالة  ھيوكالة األونروا، و الخاص بتأسیس 8/12/1949بتاریخ  302لألمم المتحدة إلى إصدار القرار رقم 

ھم الخمسة ئالجئین الفلسطینیین في مناطق لجودولیة مستقلة تابعة لألمم المتحدة مھمتھا  رعایة وتأھیل ال
ً (الضفة الغربیة، وقطاع غزة، واألردن، وسوریا، ولبنان) ، ویعتبر وجود وكالة دولیة تابعة لألمم تحدیدا

ً یین أمرالمتحدة یتحدد اختصاصھا بتقدیم الدعم لالجئین الفلسطین ِر عن استمرار  ا شدید األھمیة، كونھ یُعبّ
، تحمل المجتمع الدولي لمسؤولیاتھ تجاه الالجئین الفلسطینیین وإبقاء قضیتھم حیة على المستوى الدولي

 وتمییزھم عن غیرھم من الالجئین في العالم الخاضعین لوالیة المفوضیة الدولیة لشؤون الالجئین
UNHCHR على خصوصیة قضیتھم.، األمر الذي یحافظ  

 بجمیع السبل ة وجود األونروامحارب إلى واالحتالل االسرائیلي الوالیات المتحدة األمریكیةوتسعى 
، والتحریض علیھا، وذلك في سبیل حل الوكالة، وبالتالي إنھاء االلتزامات الدولیة ھاقطع مصادر التمویل عنو

  ھا.ئضیة والبحث عن حلول مشبوھة إلنھامحاولة لتصفیة الق، في تجاه الالجئین الفلسطینیین وقضیتھم العادلة

مبنیة على  نضال الشعب الفلسطیني بتحویل قضیة الالجئین الفلسطینیین إلى قضیة سیاسیة لقد ساھم 
إنسانیة،  إغاثیة ، ولیس مجرد قضیةتحرره من االستعمار االستیطانيحق الشعب الفلسطیني بتقریر مصیره و

األمر الذي دفع األمم المتحدة إلى اعتماد عشرات القرارات الخاصة بحق عودة الالجئین الفلسطینیین، والتي 
  .األساس في أي حل عادل للقضیة الفلسطینیةقضیتھم تعتبر 
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المستمرة  االستعماریة وال شك أنَّ نكبة الشعب الفلسطیني ما زالت مستمرة بفعل سیاسات االحتالل
فلم ینفك االحتالل منذ  .لة األمد القائمة على أساس طرد الشعب واستعمار الوطن واستیطان األرضوطوی

 1967، عن االستمرار بذات السیاسات في عام 1948% من الشعب الفلسطیني عام 66تھجیره لما یزید عن 
تمر بحق كل من ھو ، وما لحقھا من تھجیر قسري مسربع ملیون فلسطیني يحوال دالتي تسببت بدورھا بتشری

  إلى یومنا ھذا. فلسطیني

المستخدمة التي یعتمدھا االحتالل االسرائیلي  االستعماریة ویمكن لنا تحدید أبرز السیاسات اإلسرائیلیة
  بالتھجیر القسري المستمر على النحو التالي:

كما حدث إبان حروب   جرائم الحرب بشكل واسع بھدف تھجیر الفلسطینیین من أراضیھم، استخدام .1
قریة وتھجیر قرى بأكملھا كدیر یاسین  500التي أدت إلى تدمیر أكثر من  1967و 1956و 1948

، وھو ما تسبب في واحدةٍ من أعقد مشاكل الالجئین في العالم، فضًال وكفر قاسم ومجزرة الدوایمة
 .عن العدد الكبیر من المشردین داخلیًا

األراضي الفلسطینیة المحتلة على نحو یحرم المقیمین بصفة  الشخصیة فيھندسة الوضعیة القانونیة  .2
 .اعتیادیة أو األشخاص المستحقین لإلقامة من الحق في العیش في دیارھم

ُطري التمییزي الذي یشجع التوسع الیھودي .3 ویكبح العمران  االستیطاني التخطیط الحضري والق
ردن وصحراء النقب. وبسببھ تُھدَم منازُل وقرى الفلسطیني في مناطق معینة مثل القدس وغور األ

 ".بأكملھا بذریعة "البناء غیر المشروع

تجرید الفلسطینیین من ممتلكاتھم بموجب قوانین ولوائح تمییزیة تُسفر عن إخالء األسر من مساكنھا  .4
 .قسًرا

ى نطاق واسع الترحیل بموجب ذرائع أمنیة وقانون الطوارئ العسكري. وقد استُخدمت ھذ الطریقة عل .5
 .في األراضي الفلسطینیة المحتلة في بدایة االحتالل، وال تزال تُستَخدم بین الفینة واألخرى

خلق ظروٍف ال تطاق في مناطق معینة تحمل السكان المدنیین في نھایة المطاف على ترك منازلھم  .6
 1واالنتقال إلى مناطق أخرى. 

ً على بد ً على الحق المشروع  ،ءوعودا الفلسطینیین بالعودة،  والنازحین والمھجرین والثابت لالجئینوتأكیدا
  نقدم لكم الحقائق التالیة:

 

 

 

 

                                                             
1 https://al-shabaka.org/briefs/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af%d9%8c-%d9%85%d9%86-
%d8%aa%d9%87%d8%ac%d9%8a%d8%b1-
%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d8%a7/  
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  حق العودة والقانون الدولي:

  حق العودة في إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان -

ً للقانون الدولي لحقوق اإلنسان بحق مغادرة بالدھم والعودة إلیھا، وھو بالنسبة  یتمتع جمیع األفراد وفقا
لألفراد مكفول بموجب المواثیق واالتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان، فلھ المكانة ذاتھا للحق بالعمل 
ً أساسیة وأصیلة كفلھا القانون الدولي لحقوق اإلنسان  ً حقوقا والحق بالصحة والحق بالتعلیم، باعتبارھا جمیعا

  لألفراد.

على أنَّ "لكل فرد  1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  13/2وفي ھذا السیاق تنص المادة 
فاإلعالن ھنا أشار إلى حق عودة الشخص الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده"، 

قیمت على ولیس المواطن، وإلى بلده ولیس إلى دولتھ، بمعنى أنھ حتى لو لم یتمتع بجن ُ سیة الدولة التي أ
أنَّ المبادئ التي نص علیھا  د علىمع التأكی ،فإنَّ حقھ بالعودة إلى أراضیھ األصلیة یبقى مكفوالً  ،أراضیھ

ً للرأي الراجح في الفقھ القانوني، وذلك على اعتبار أنھا  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، مبادئ ملزمة وفقا
ِر باألصل عن قواعد عر   فیة ملزمة للدول.تُعبّ

على ما یلي: "ال  12/4في المادة  1966كما نص العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 
ً بذلك ذات المفردات الواسعةیجوز حرمان أي فرد بصورة تعسفیة من حقھ في دخول بلده"  –(فرد  ، مستخدما

 –ھا، ولم یستخدم مفردات ضیقة مثل (مواطن دة إلیالتي تكفل الحق ألي شخص خرج من بلده عنوةً بالعو بلد)
ً لحقوق اإلنسان، لكي ال   أي دولة أنَّ ھذا الحق خاص بمن یتمتع بجنسیتھا فقط.تتحجج ودولة)، وذلك كفالة

دِرَج حق العودة باالتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لعام  ُ ، وذلك بالمادة 1965كما أ
ً عن سیاسات التمییز العنصري بینھم.) 2/د/5(   باعتباره أحد الحقوق الواجب كفالتھا لألفراد بعیدا

  في إطار القانون الدولي اإلنسانيحق العودة  -

یكفل القانون الدولي اإلنساني الحق لجمیع المھجرین بفعل الحرب والعملیات العسكریة الحق بالعودة إلى 
عدا عن أنَّ تھجیر  ،من اتفاقیة جنیف الرابعة 147و  49و  45اد ما كفلتھ كل من المو م، وفي ھذادیارھ

السكان األصلیین بشكل جماعي من أراضیھم یعتبر من ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة بموجب 
  من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 8و 7المادتین 

ً من القانون الدولي  العرفي الملزم للدول، وفي السیاق الفلسطیني صدرت العدید ویعتبر حق العودة جزءا
من القرارات الدولیة التي تكفل الحق بالعودة للشعب الفلسطیني بشكل فردي وجماعي إلى أراضیھم األصلیة 

ً معتبرین ھذا الحق غیر قابل للتصرف، بمعنى أنھ ال یسقط بمرور الزمن وال یُقَبل التنازل عنھ، كونھ خاص  ا
الصادر عن  194/11ومن أبرز ھذه القرارات الدولیة ھو القرار  .یر المصیر للشعب الفلسطینيبحق تقر

ً من القانون الدولي العرفي الملزم1948الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام  نتیجة تكرار  ، والذي أصبح جزءا
  .التأكید علیھ بشكل سنوي

  الالجئین الفلسطینیین:بقضیة فلسطین و أبرز القرارات الدولیة المتعلقة

. 194من القرار  11حوالي ثالثین قرارا رئیسیا تؤكد ما جاءت بھ الفقرة  1949صدر منذ عام 
ست دراسات حول  1950و 1949وصدرت عن الدائرة القانونیة في األمانة العامة لألمم المتحدة بین عامي 
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ً  11تفسیر الفقرة  للجنة التوفیق على القیام بمھامھا. وتناولت إحدى الدراسات الشواھد  وتطبیقھا، مساعدة
 التاریخیة والقرارات الدولیة التي اتخذت بشأن قضایا الالجئین في أماكن مختلفة من العالم.

 صوتت الفلسطینیین، الالجئین وتشغیل الغوث وكالة لمدیر السنوي التقریر مناقشة وبعد 10/12/1969 وفي
 مشكلة بأن تقر إذ العامة الجمعیة "إن فیھ جاء الذي )24 (الدورة /ب2535 رقم القرار على امةالع الجمعیة
 األمم میثاق في والمقررة عنھا التخلي یمكن ال التي الثابتة حقوقھم إنكار عن نشأت الفلسطینیین الالجئین
 فلسطین". لشعب الثابتة الحقوق وتؤكد تعود اإلنسان، لحقوق العالمي واإلعالن المتحدة

 في حقوقھ لھ شعبٌ  الالجئین أن باعتبار الفلسطینیة للقضیة المتحدة األمم نظرة تغیر عن القرار ھذا رَ بَّ وعَ 
ً  یریدون الذین الناس من مجموعة مجرد ولیسوا الشعوب من كغیره العیش ً، طعاما  من جزء ھم وإنما وشرابا
  المصیر. بتقریر الحق لھ شعب قضیة

 على المتحدة لألمم العامة الجمعیة صوتت نروا،واأل لمدیر السنوي التقریر مناقشة عدوب 1970 /8/12 وفي
 .حقوقھ كامل استعادة في الفلسطیني الشعب حق وتفصیل بوضوح أكد الذي )25 (الدورة 2672 رقم قرارھا

 1 مادتینال في المكرس المصیر تقریر في وحقھا الحقوق في الشعوب تساوي بمبدأ األخذ "ضرورة فیھ وجاء
 بعالقات المتعلقة الدولي القانون بمبادئ الخاص اإلعالن في تأكیده والمعاد المتحدة، األمم میثاق من 55و

ً  الدول بین والتعاون الصداقة   للمیثاق". وفقا

 على منھ الثالثة الفقرة ونصت )25 (الدورة 2628 رقم القرار على العامة الجمعیة صوتت 4/11/1970 وفي
 عادل سالم إقامة أجل من عنھ غنى ال عنصر ھو الفلسطینیین حقوق احترام بأن "تعترف العامة الجمعیة أن

  األوسط". الشرق في ودائم

 "أھمیة العمومیة الجمعیة أكدت 30/11/1970 بتاریخ نفسھا الدورة في اتُخذ 2649 رقم ثالث قرار وفي
 والبالد للشعوب االستقالل منح في عاإلسرا وضرورة المصیر تقریر في الشعوب لحق العالمي التحقیق

 لھا المعترف الشعوب على المصیر تقریر حق تنكر التي "الحكومات الجمعیة أدانت نھایتھ وفي المستعمرة".
ً  الحق، بذلك   وفلسطین". أفریقیا جنوب شعوب خصوصا

 2728 رھاقرا في وعبرت قبل، من الصادرة القرارات جمیع على العامة الجمعیة أكدت 6/12/1971 وفي
 عنھا، التخلي یمكن ال التي الثابتة بحقوقھ بالتمتع فلسطین لشعب السماح لعدم البالغ "قلقھا عن )26 (الدورة

 المصیر". تقریر حق ممارسة ولعدم

 تقریر في الفلسطیني الشعب حق شرعیة تؤكد التي القرارات من المزید إصدار في العامة الجمعیة واستمرت
 3236 رقم قرارھا أصدرت 22/11/1974 ففي والتعویض. العودة في الفلسطینیین الالجئین وحق مصیره،

 دیارھم إلى العودة في الثابت الفلسطینیین حق جدید من العامة الجمعیة تأكید على الثانیة فقرتھ في نص الذي
 على جمعیةال أكدت ذاتھ القرار من األولى الفقرة وفي بإعادتھم. وتطالب منھا، شردوا التي وممتلكاتھم

 والحق خارجي، تدخل دون مصیره تقریر في الحق سیما وال فلسطین في الثابتة الفلسطیني الشعب "حقوق
  الوطنیین". والسیادة االستقالل في

واستمرت قرارات األمم المتحدة تتوالى ضد االستیطان غیر الشرعي في األراضي الفلسطینیة، باعتباره 
ً في تھجیر الفلسطینیین بشكٍل مستمر، وكان من أبرز المحطات القانونیة الفاصلة في ھذا الشأن،  ً أساسیا عامال

كد بدوره على عدم شرعیة الذي أ 2004القرار االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولیة عام 
ً إلى قرار مجلس األمن رقم    .2016لعام  2334االستیطان، إضافة
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  الالجئون الفلسطینیون: حقائق وأرقام

% 66فلسطیني، بواقع  800,000فلسطیني، قامت العصابات الصھیونیة بتھجیر نحو  1,400,000من أصل 
یة ، وأصبحوا الجئین في الضفة الغرب1948 من الشعب الفلسطیني الذین كانوا مقیمین في فلسطین عام

 ً   .لبنانوسوریا، ون، رداألوقطاع غزة ودول اللجوء خاصة

یُشكل الیوم عدد الالجئین المسجلین في وكالة غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األونروا) في مناطق 
ً ) الجئ5,340,443(عملیاتھا (الضفة الغربیة، وقطاع غزة، واألردن، وسوریا، ولبنان)  حتى شھر ینایر  ا

ً آلخر اإلحصاءات الصادرة عن دائرة شؤون الالجئین في منظمة التحریر الفلسطینیة والجھاز  2017 وفقا
  .المركزي لإلحصاء الفلسطیني

  

ً للدولة األونروا وكالة المسجلین لدى ویمكن توزیع الالجئین الفلسطینیین   على النحو التالي: تبعا

  عدد المخیمات  عدد الالجئین  الجغرافیةالمنطقة 
ً الجئ 463,664  لبنان ً مخیم 12  ا   ا

ً الجئ 2,175,491  األردن   مخیمات 10  ا
ً الجئ 543,014  سوریا   مخیمات 9  ا

ً الجئ 809,738  الضفة الغربیة ً مخیم 19  ا   ا
ً الجئ 1,348,536  قطاع غزة   مخیمات 8  ا
ً الجئ 5,340,443  المجموع ً مخیم 58  ا   ا

  

 الالجئین الفلسطینیین المسجلین حسب الدولةعدد 

 المجموع 5,851,355 5,340,443 510,912
 االردن 2,286,643 2,175,491  111,152

 لبنان 513,795 463,664  50,131
 سوریا 618,128 543,014  75,114

 فلسطین  2,432,789 2,158,274  274,515
 الضفة الغربیة   997,173 809,738  187,435

 قطاع غزة   1,435,616 1,348,536  87,080
أشخاص مسجلون آخرون یشملون أولئك المؤھلین لتلقي الخدمات ومسجلین لدى األونروا من غیر  *

  الالجئین.
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 الالجئون الفلسطینیون المسجلون المقیمون في المخیمات الفلسطینیة حسب الدولة

  
نسبة سكان المخیمات 

جمالي الالجئین إمن 
 المسجلین

ن یعدد الالجئ
ن ین المسجلیالفلسطینی

ن في المخیمات یالمقیم
  الفلسطینیة

 الدولة عدد المخیمات

 المجموع 58 1,665,654 28.4
 ردناأل 10 397,739  17.4
 لبنان 12 260,106  50.6
 سوریا 9 186,858  30.2
 فلسطین 27 820,951  33.7
 الضفة الغربیة  19 242,257  24.3
 قطاع غزة  8 578,694  40.3
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  المصادر:

 جئین لمنظمة التحریر الفلسطینیةبیانات دائرة شؤون الال .1
 بیانات وكالة غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األونروا) .2
 لجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطینيبیانات ا .3

  المراجع االلكترونیة ذات العالقة:

1. http://plord.ps/uploads/documents/3aaca0360c3d1f72ae43082fb97ae390.pdf 
 

2. -camps-in-http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Refugees
2017.html-diaspora-in 

 
3. -country-by-Refugeeshttp://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/

2017.html-diaspora-in 
 

4. https://www.unrwa.org/ar/search/google/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8
A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%

%A6%D9%88%D9%86 
 

5. https://www.unrwa.org/ar/content/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7
-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9
-%86

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9
%86%D9%8A%D9%8A%D9%86 

 
6. https://www.unrwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A

-C%D8%A6%D9%8A%D9%86
%B3%D8%B7%D9%8A%D9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8

%86%D9%8A%D9%8A%D9%86 
 

7. -shabaka.org/briefs/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af%d9%8c-https://al
-%d8%aa%d9%87%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86

%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d
-9%8a%d9%8a%d9%86
-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8

7/%d8%a  


