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 لجميع الالجئين والمهجرين الحق في العـودة الطوعية إلى ديارهم ومنازلهم األصلية بأمٍن وكرامة، والحق في"

ة وال يجب على الدول المستضيفة لالجئين الضغط على الالجئين للعودة؛ وكذلك ال يجب على دول. استعادة ممتلكاتهم
المنشأ منع عودة الالجئين إليها، كما لالجئين والمهجرين الحق في تلقي التعويضات في حال اختيار عدم العودة، وتلقي 

 ."التعويضات عن األضرار المادية والمعنوية
 
 

 مقدمة
 

ن ظواهر  تـزامنت ظاهرة اللجوء والنزوح مع النزاعات والصراعات السياسية واالثنية وغيرها، وهي أبرز ما تتجلى م               
تصاحب الحروب وتهدد السالمة واألمن الفردي والجماعي أو المجتمعي، وفي السياق التاريخي وضمن مساعي الشرعية               

التي تشكل   يةصر األساس االعنمن   الالجئين   اياقضالدولـية وتـوازن القوى في العالم لحل مثل هذه اإلشكاليات، اعتبرت             
عات الدولية واإلقليمية وحتى المحلية، فهي من المدخالت الضرورية لحل          حل النزا وصل إلى   تلمـدخالً لتطويـر آليات ا     

 ومن الجدير بالذكر أن معظم    .  الـصراعات وإبـرام معاهدات أو اتفاقيات سلمية بين األطراف المتنازعة او المتصارعة            
قهم ين على أساس اإلقرار بح    التي اتسمت بالشمول والديمومة أخذت بعين االعتبار مسألة حل قضايا الالجئ          اتفاقيات السالم   

اتفاقيات السالم في مقدونيا، كوسوفو، البوسنة والهرسك،        (، ومن األمثلة على ذلك    المبدئي في العودة إلى منازلهم األصلية     
 هذه ضمنت حيث،  )بيق، كمبوديـا، وغواتيماال  مطاجاكـستان، جورجـيا، بوروندي، روانـدا، ليبيريـا، سيراليون، موز        

 .لالجئين والمهجرين في العودة إلى منازلهم األصلية أو االختيار الحر لمكان إقامتهم الجديداالتفاقيات حق ا

 إلى ديارهم أو منازلهم األصلية   ـودة الالجئين عطوعية  إن األصـل، وكمـا نصت عليه القوانين واألعراف الدولية، هو            
ودة حقهم في الحصول على تعويضات عن       بـأمن وكـرامة وحقهـم في استعادة ممتلكاتهم، وفي حال اختيارهم عدم الع             

لذلك فإن مفتاح التعاطي مع قضية الالجئين هو األصل وليس األمر الواقع أو             .  الممـتلكات واألضرار المادية والمعنوية    
وفي هذا اإلطار يصبح لزاما على جميع       .  المستجدات الميدانية الفاصلة بين وقت التهجير أو اللجوء ووقت طرح الحلول          
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وتؤهلهم  االختيار    والكافية التي تمكنهم من     الالجئين والمهجرين المعلومات الالزمة    ف ذات العالقة أن تقوم بمنح     األطـرا 
 كريمةالمنة و اآلالعودة    ومن الطبيعي الحفاظ على انسجام هذه المعلومات مع           .مستقبلهمإلمكانـية اتخـاذ القـرار بشأن        

 . التمييزئدين وحمايتهم من كافة أشكال والمتضمنة للتأهيل االقتصادي واالجتماعي للعا

ونحـن فـي مطلـع القرن الحادي والعشرين، وبعد مضي حوالي ستة عقود على تهجير الفلسطينيين من قبل العصابات                    
، 1967 وبإحاطة كاملة من المجتمع الدولي حول حيثيات التشريد واللجوء والتي لم يكن آخرها عام     1948الصهيونية عام   

 . ، حيث تشير اإلحصاءات الى أن نصفهم الجئونأكبر مجموعة لجوء في العالميشكلون ن ي الفلسطينيفإن

...) العودة الكريمة والتعويض  (باإلضـافة الـى مـا تم ذكره سالفا حول ضرورة إرساء قواعد وأصول حقوق الالجئين                 
ميز والهائل لالجئين الفلسطينيين،     وضرورة تزويدهم بالمعلومات الكافية عن الخيارات المطروحة، يمكن إضافة الحجم الم          

لـم يكن للمجتمع الدولي اإلرادة السياسية الكافية للتوصل إلى حٍل عادل ودائم لقضية الالجئين والمهجرين                ورغـم ذلـك     
 وفي كل المحاوالت السياسية   .   القوانين والشرائع الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة        معالفلـسطينيين بما يتالءم     

أو ذكر على ) بما فيها الفلسطيني(لم تأتي األطراف ذات العالقة " وان كانت مبتورة "اإلسرائيلي-هاء الصراع الفلسطيني  نإل
أو إفساح المجال أمام تدفق المعلومات الطالع الالجئين عليها للمساهمة في اتخاذ القرار أو حتى استشعار                حقوقهم  ضمان  

 . رات المطروحة حول واقعهم وحقوقهمما يمكن أن يقولوه فيما يتعلق بالمباد

 وانتهاء بالمقترحات ومسوداتها المعلنة منها وغير المعلنة، لم يكن هناك           أوسلو، مرورا باتفاقية    مدريدفـبدءاً مـن مؤتمر      
نـصا صـريحا أو حتى ضمنيا يؤكد على حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى أوطانهم األصلية، وقد تم االستعاضة                    

بعيداً عن المرجعية القانونية والحقوق التاريخية المكفولة بحكم        " إنساني"العناوين غير المباشرة ووضعها في إطار       عـنها ب  
جوب توطين و" باقتراح"، واكتفت هذه المبادرات  على قضايا الجئين آخرين حول العالم    مثلما تم تطبيقها   الـشرعية الدولية  

 التي من المنتظر تأسيسها     )غير معروفة الحدود وال الصالحيات     (ية المستقبلية الالجئـين الفلـسطينيين في الدولة الفلسطين      
 األصلية   أو أمالكهم   أراضيهم  والتي ليست  وقطاع غزة  الضفة الغربية في  ) أو األراضي، غير واضح بعد    (علـى أراضي    
 .التي هجروا منها

من المصالح الوطنية العليا للشعوب، يمكن أن       وألن حـل مشكلة الالجئين يأتي عادة في إطار الحل التاريخي الشامل وض            
إمكانية القفز عن التطبيق الحرفي للقوانين الدولية، ولكن ما ال يمكن القفز عنه والذي يمثل الحد األدنى والشرط                  " تفهم"يتم  

تصر وال تق .  للحل العادل والدائم لقضيتهم    للتوصل في عملية البحث      أنفسهم مشاركة الالجئين الـضروري لـذلك وهـو       
من شرعية  االتفاقيات صفة ال   عطيوانما هي ذاتها ت    الديمقراطي،   والحقالمبدأ  إيجابـيات هـذه المشاركة فقط على تعزيز         

  وحتى   .جهة والديمومة والشمول من جهة أخرى، وبالتالي هي تمثل رافعة هامة لمساعدة السياسيين ومهندسي االتفاقيات              
جئين في إيجاد حل لقضيتهم، ال بد من البدء بتوفير المعلومات الدقيقة والشاملة           يـتم تهيـئة األجواء المناسبة لمشاركة الال       

من هنا تضمنت التوجهات العامة   .  والتـي من شأنها تشكيل أداة لمعرفة الواقع وأبعاده السياسية واالجتماعية واالقتصادية           
 لالجئين عند   تتوفرن  أواع المعلومات التي يجب     توفير قائمة بأن  أهمية  على  العليا لالجئين التأكيد    المفوضية  الـصادرة عن    

لى جانب سرد    إ على سبيل المثال، وصف عام للظروف السائدة في البلد األصلي،           وهذا يشمل   .ممارستهم لالختيار الحر  
فر أنواع الحماية التي ستتو   ،  من المتوفر هناك  بعض التفاصيل عن المناطق التي ستتم العودة إليها، وذلك يشمل مستوى األ           
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وما الذي ال ) مثل البنية التحتية والبرامج التأهيلية والتطويرية    (لى أنواع المساعدات المتوقعة     إفـي حال عودتهم باإلضافة      
ويسبق عملية االختيار أيضاً حصول الالجئين على ضمانات خطية أو تأمينات توفرها حكومة البلد األصلي     . يجـب توقعه  

 .دافهامزودة بتفسيرات دقيقة بمحتواها وأه
 

نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على أهمية وضرورة توفر المعلومات الدقيقة والشاملة والحديثة حول قضية الالجئين               
وإمكانيات استخدام مثل هذه المعلومات كأساس في تحديد المواقف واالتجاهات جنباً إلى جنب مع البعد القانوني واالنساني                 

 .سطينيينفي معالجة قضية الالجئين الفل
 
 إنشاء أرشيف خاص بالالجئين. 1
 

اتـسم العمل الفلسطيني الرسمي على مدار العقود السابقة باالرتجال وتناثر الجهود في مختلف المجاالت، ولم يشكل                 لقـد   
كما طغى الجانب السياسي .  موضوع الالجئين استثناء في هذا اإلطار، إذ تعددت مصادر المعلومات، وتعددت المرجعيات   

التعـبوي علـى معظـم مجـاالت العمـل الوطني على حساب الجانب المهني، وقد أدى ذلك إلى ضعف في األدوات                      و
 .  واإلمكانيات الالزمة لخلق البيئة الداعمة للعمل السياسي

 
إن غـياب نظـام معلوماتـي شامل وموثق ومبني على أسس مهنية أدى إلى توجه الجهود نحو محاوالت الفهم والتحقق                    

ر ألسباب االختالف في التقديرات بين مختلف المصادر حول عدد الالجئين وخصائصهم واتجاهاتهم في الوقت               والتفـسي 
الـذي كانـت الحاجة اكبر إلى توجيه الجهد نحو فحوى المعلومات وآليات توظيفها في مصلحة القضية الفلسطينية بشكل        

رشيف وطني حول الالجئين من القضايا األساسية       وقد تكون فكرة بناء وتطوير أ     .  عـام وحقـوق الالجئين بشكل خاص      
الالزمـة والمـساندة للجهـود الهادفة إليجاد حل عادل وشامل لقضية الالجئين الفلسطينيين، على أن يكون مهنياً ودقيقاً                   

معنية ومحـدثا وموثقا ومتاحاً لجميع المستخدمين ليشكل مرجعية موحدة، مما يجعله أداة موثوقاً بها من مختلف الجهات ال              
 .بقضية الالجئين وحقوقهم

 
  أهمية واستخدامات األرشيف الخاص بالالجئين  1-1
 

تتلخص أهمية بناء أرشيف وطني خاص بالالجئين في توفير قاعدة بيانات شاملة ومفصلة حول أعداد الالجئين الفلسطينيين 
ويهدف بناء  .  ة وإسرائيل والشتات  وخصائـصهم المختلفة في كافة أماكن تواجدهم بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غز             

ومن . األرشـيف إلـى توحـيد الـرقم الخـاص بالالجئين لدى جميع المستخدمين بما فيه المفاوض السياسي الفلسطيني                  
الـضروري فـي هذا السياق التأكيد على أهمية المساهمة وخلق حالة من الشراكة والتعاون بين المؤسسات ذات العالقة                   

ويمكن أن يستخدم مثل    .  اد آلية محددة للتعاون ومرجعية مقننة مع الدول العربية المضيفة لالجئين          بقضايا الالجئين، وإيج  
 تجاه  اهـذا األرشـيف فـي المساهمة في تشكيل أداة ضغط على المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لتتحمل مسؤولياته                 

صة بالالجئين ألهداف سياسية وسياساتية وتنموية      الالجئين والمهجرين، وضمان عدم استغالل مسألة اختالف األرقام الخا        
 .قد تضر بهم وبقضيتهم العادلة
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 ومحتوياتهمواصفات األرشيف الرقمي    1-2
 

مـن المتوقع أن يحتوي األرشيف الوطني لالجئين على الوثائق الرسمية والتاريخية الفردية والجماعية المتعلقة بالالجئين                
دارات والكتب والدراسات البحثية الخاصة بالالجئين في الوطن والشتات، وقواعد وأعدادهم وخصائصهم، إلى جانب اإلص

 لكافة المحتويات، باإلضافة الى على والوثائق القانونية وقواعد بيانات تاريخية وسالسل زمنية تصلح              محوسـبة بـيانات   
  .قاعدة للبحث العلمي والتطوير، إضافة إلى مواد إعالمية وتوثيقية بالصوت والصورة

 
   الشركاء في تأسيس األرشيف 1-3
 

مـن المهم أن تتولى دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية قيادة هذا الجهد بالتعاون مع مؤسسات المنظمة                   
األخرى ولجان المخيمات في الوطن والشتات، على أن تعمل بالشراكة مع المؤسسات الفلسطينية ذات العالقة مثل مركز                 

طنـي الفلـسطيني، والوزارات المعنية ال سيما الخارجية والتخطيط وشؤون الالجئين، والمراكز البحثية              األرشـيف الو  
وال بد من إشراك وكالة الغوث الدولية إلغاثة        .  والمـنظمات غيـر الحكومـية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة          

لعمل بالشراكة مع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني       ومن الطبيعي أن يتم ا    ".  األنروا"  الفلسطينيين   نوتشغيل الالجئي 
للقـيام بتنفـيذ الـتعدادات الـسكانية والمسوح الميدانية وإنجاز الدراسات الخاصة المتعلقة بالالجئين، إضافة إلى توفير                  

المختلفة اإلحـصاءات الدورية عن أعداد الالجئين وخصائصهم، وتوثيق كافة ما له عالقة بحركة الالجئين والمعلومات                
 .حولهم

 
   مصادر البيانات حول الالجئين  1-4
 

تـتعدد مصادر البيانات الممكن توفيرها حول الالجئين وخصائصهم، حيث تشكل وكالة الغوث الدولية تشكل أهم مصدر                 
 كما أن األجهزة اإلحصائية في الدول العربية المضيفة تشكل مصدراً         .  للبـيانات وخاصة حول الالجئين المسجلين لديها      

مهماً للبيانات والمعلومات ويضاف الى ذلك لجان المخيمات، وأجهزة ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ذات العالقة،               
والمؤسسات البحثية الدولية المهتمة في هذا المجال تشكل أحد المصادر التي قد تسهم في بناء أرشيف وطني مهم ومهني                   

جة إلى التحري بشكل يضمن الشمول والمصداقية ألي وثائق ومعلومات يتم       ولكن هناك حا  .  حـول الالجئين الفلسطينيين   
الحصول عليها من مصادر البيانات المختلفة، وهذا يقع ضمن مسؤولية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الذي يمثل                

 .المرجعية الرسمية لإلحصاءات الفلسطينية
 
 ن  متطلبات تأسيس أرشيف الالجئين الفلسطينيي 1-5
 

ـ   وخطط تفصيلية   ةى نـستطيع إنشاء أرشيف حقيقي مبني على أسس مهنية، ال بد من أن ننطلق من وضع إستراتيجي                 حت
لتأسـيس األرشـيف الخاص بالالجئين، بحيث يتضمن الرؤية األساسية واألهداف التي من المتوقع أن يحققها ومتطلبات                 

اصة بتأسيس األرشيف بما فيه الجوانب الفنية       كمـا ال بد من توفير اللوجستيات الخ       .  جمهـور مـستخدمي األرشـيف     
كما يتطلب ذلك التنسيق بين المؤسسات الفلسطينية والدول        .  واإلداريـة، وتوفيـر المـصادر المالـية الالزمة للتأسيس         

وربما يتطلب أيضاً   .  المـضيفة، وتحديـد آليات التنسيق والمتابعة مع وكالة الغوث الدولية من أجل توحيد لغة التخاطب               
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ـ  شكيل ائـتالف من المؤسسات الوطنية ذات العالقة للتعاون في إنجاز هذا الجهد من خالل لوائح عمل تنفيذية واضحة                   ت
 .ومحددة

 
 الخيارات السياسية والطاقة االستيعابية . 2
 

ار ما يجول   إنطالقاً من الحق السياسي والقانوني المكفول بقرارات الشرعية الدولية ومن أهمية التدفق المعلوماتي واستشع             
فـي اذهان الالجئين أنفسهم وما يترتب عليه من استحقاقات تنموية واقتصادية تبرز أهمية وضرورة إنشاء أرشيف خاص               

فيما تبقى من هذه الورقة نقدم مثاال واقعيا على أهمية وجود أرشيف رقمي حول الالجئين الستخدامه كأداة في                  .  بالالجئين
ثر الخيارات السياسة والتفاوضية من الناحية التنموية واالقتصادية، حيث نتعرض لهذه           تعمـيق فهـم كافة المعنيين حول ا       
 مرتبطة باتجاهات الالجئين حول قضيتهم والمبادرات السياسية المطروحة أو          األولى: القضية من خالل مسألتين أساسيتين    

 .خيارات المختلفة ترتبط بالتكلفة التنموية والطاقة االستيعابية للوالثانيةالممكن طرحها، 
 
  اتجاهات الالجئين والخيارات السياسية2-1
 
  خلفية إحصائية2-1-1
 

 ألف عربي   957، والتي تسببت بطرد ونزوح حوالي       1948نتـيجة للمأسـاة اإلنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام           
تاركين خلفهم ).  1950المتحدة عام حسب تقديرات األمم (فلسطيني من األراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل         

وقد توزع الالجئون والمهجرون في مخيمات مكتظة موزعة في الدول العربية المجاورة            .  األراضـي والمنازل واألمالك   
وقد بلغ عدد المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تعترف بها وكالة الغوث           . إضافة إلى مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة      

.   مخيمات في كل من األردن وسوريا      10 مخيماً في لبنان، و    12 مخيما، منها    59 الفلسطينية والدول العربية     في األراضي 
 .  )2( مخيمات في قطاع غزة8 مخيما في الضفة الغربية و19إضافة إلى  

    
من إجمالي  % 16.2شـكل الالجـئون الفلـسطينيون المقيمون في الضفة الغربية والمسجلون لدى وكالة الغوث ما نسبته                 

من جانب آخر،  فقد شكل الالجئون الفلسطينيون .  يعيشون داخل المخيمات% 26.4الالجئين المسجلين لدى الوكالة، منهم 
 المسجلين لدى وكالة    نمن إجمالي الالجئين الفلسطينيي   % 22.6المـسجلون لـدى وكالـة الغوث في قطاع غزة ما نسبته             

% 41.8وبلغت نسبة الالجئين المسجلين في األردن حوالي        .  مات قطاع غزة  يعيشون داخل مخي  % 49.0الغـوث، منهم    
 نيعيشون داخل المخيمات، في حين بلغت نسبة الالجئين الفلسطينيي% 15.9 منهم  نمـن إجمالـي الالجئـين الفلـسطينيي       

من الالجئين % 10.0يعيشون داخل المخيمات، مقابل   % 52.7منهم  % 9.4المسجلين لدى وكالة الغوث في مخيمات لبنان        
 . 3يعيشون داخل مخيماتها% 26.6 المسجلين لدى وكالة الغوث يعيشون في سوريا منهم نالفلسطينيي

 

% 42.4 2005تشير البيانات اإلحصائية المتوفرة إلى أن نسبة السكان الالجئين في األراضي الفلسطينية بلغت نهاية العام                
في قطاع غزة،   % 60منهم في الضفة الغربية و    % 40راضي الفلسطينية،   مـن مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في األ       

وتشير %.  68.4فيما تبلغ هذه النسبة في قطاع غزة        % 27.2حـيث تبلغ نسبة الالجئين من مجمل سكان الضفة الغربية           
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. الريفمن سكان   % 14.8من سكان الحضر و   % 48.1من سكان المخيمات هم الجئون، مقابل       % 97.0البيانات إلى أن    
حـيث يالحظ أن هناك العديد من الالجئين تركوا مخيماتهم نظرا لعدم قدرتها على استيعاب األعداد المتزايدة من السكان                   

مخيماتهم، فضال عن انتقال البعض لتوفر فرص عمل افضل         نتيجة الزيادة الطبيعية فتوجهوا إلى القرى والمدن المحيطة ب        
 .4لمرافقةخارج المخيمات أو بسبب الزواج أو ا

 

الهرم السكاني لالجئين الفلسطينيين ال يختلف عن مثيله للمجتمع الفلسطيني بشكل عام، حيث يتسم بقاعدة عريضة تنخفض                 
في حين بلغت   % 45.8 سنة في األراضي الفلسطينية      15مع التقدم بالعمر، إذ بلغت نسبة األفراد الذين تقل أعمارهم عن            

لغير الالجئين وقد يعود ارتفاع نسبة صغار السن الالجئين إلى ارتفاع معدالت % 46.5و% 47.3هذه النسبة بين الالجئين 
فقط % 3.0اإلنجـاب لدى الالجئين مقارنة بغير الالجئين كما يالحظ انخفاض نسبة كبار السن لدى الالجئين، حيث بلغت                  

 النوعي للسكان فان نسبة الجنس ال       وعند النظر إلى التركيب   % 3.5مـن مجموع الالجئين في حين بلغت لغير الالجئين          
 .5ي على التوال102.0 و102.1تكاد تختلف بين الالجئين وغير الالجئين، إذ تبلغ 

 
 مولودا، كما بلغ معدل عدد األبناء الذين سبق إنجابهم          4.6 في األراضي الفلسطينية     2003بلغ معدل الخصوبة الكلي لعام      

سب حالة اللجوء يتضح لنا أن هناك فروقا ما بين معدالت الخصوبة ومتوسط  مولـودا، وعند مقارنة تلك المعدالت ح     4.5
 4.7 مولودا و  4.9عـدد األبناء المنجبين، فقد بلغ معدل الخصوبة الكلي ومتوسط عدد األبناء الذين سبق إنجابهم لالجئين                 

أما معدل وفيات الرضع في     .   مولودا على التوالي   4.4 مولودا و  4.3مولـودا على التوالي في حين بلغت لغير الالجئين          
ولكنها تختلف حسب حالة اللجوء،     .   طفل لكل ألف مولود حي     24.2 فقد بلغ    2003-1999األراضـي الفلسطينية للفترة     

 طفل لكل ألف مولود حي      21.7 طفل لكل ألف مولود حي مقابل        27.5فقد بلغ معدل وفيات األطفال الرضع بين الالجئين         
وهي .   لكل ألف مولود حي    28.3 سنوات في األراضي الفلسطينية      5دل وفيات األطفال دون     وبلغ مع .  لغيـر الالجئـين   

 لكل ألف مولود    32.3 سنوات لالجئين    5أيـضا تختلف بين الالجئين وغير الالجئين، فقد بلغ معدل وفيات األطفال دون              
 .6 لكل ألف مولود حي لغير الالجئين25.2حي مقابل  

 

ويتوقع % 3.7نجاب وانخفاض معدالت الوفيات لدى الالجئين، فقد بلغ  معدل الزيادة الطبيعية             نظـرا الرتفاع معدالت اإل    
 عاما، وذلك بافتراض ثبات معدالت الزيادة الطبيعية وعدم عودة          19أن يتـضاعف عـدد الالجئين الفلسطينيين بعد نحو          

حتى عام  % 50 ومعدالت الخصوبة بمقدار     الجئين فلسطينيين من الشتات، أما بافتراض انخفاض معدالت الوفيات للرضع         
 .7 عاما21 يتوقع أن يتضاعف عدد السكان الالجئين بعد نحو 2025

 

 15 سنة فاكثر في األراضي الفلسطينية لم يتزوجوا أبدا في حين بلغت لإلناث              15من الذكور   % 40.6تظهر البيانات أن    
 الفلسطينية وال يوجد فروق كبيرة في تلك النسب ما بين  سنة فاكثر في األراضي   15من مجمل اإلناث    % 30.6سنة فاكثر   

31.3، في حين بلغت لإلناث الالجئات       %41.4ولغير الالجئين   % 39.3الالجئين وغير الالجئين فبلغت للذكور الالجئين       

ت في حين بلغ  % 58.2 سنة فأكثر المتزوجين حاليا إلى       15وتصل نسبة الذكور الالجئين     %. 30.2ولغيـر الالجئات    % 

                                                 
 . فلسطين-رام اهللا. قاعدة بيانات مسح . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  4
 .المصدر السابق  5
 . فلسطين-رام اهللا. 2004قاعدة بيانات المسح الصحي . 2006المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز  6
 . فلسطين-رام اهللا. 2005ة منقحة اإلسقاطات السكانية، نسخ. 2006المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز  7
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كما بلغت نسبة   .  لغير الالجئات % 60.5مقابل  % 58.2، وبالنسبة لإلناث الالجئات بلغت النسبة       %56.3لغيـر الالجئين    
ونجد أن متوسط حجم األسرة . لإلناث غير الالجئات% 6.4مقابل % 7.5سـنة فاكثـر األرامل    15اإلنـاث الالجـئات   
 فردا مقابل 6.5 فردا، بلغ متوسط حجم األسرة لالجئين 6.4ل إلى  في األراضي الفلسطينية يص2005الفلسطينية في العام 

 لغيـر الالجئين، وقد يعود ارتفاع متوسط حجم األسرة لالجئين إلى ارتفاع معدالت اإلنجاب  خاصة في قطاع غزة                    6.2
% 28.6 أفراد، 8عن وباإلضـافة إلى انتشار ظاهرة األسر الممتدة، فقد بلغت نسبة األسر الالجئة التي يزيد عدد أفرادها          

 .8%26.9من األسر في حين بلغت لألسر غير الالجئة حوالي 
 

فقد بلغت نسبة األسر في     ،   بين أسرها  من أعلى معدل انتشار للفقر    في األراضي الفلسطينية     مخـيمات الالجئـين      تعانـي 
%) 32.5 ( المناطق الريفية  د في ويعتبر هذا االنتشار أعلى من معدل الفقر السائ       . %39.9المخيمات التي تعاني من الفقر      

، إال أنها   2005من األسر الفلسطينية لعام     % 41.1، كمـا شـكلت األسر التي أربابها من الالجئين           %)24.9 (والحـضر 
أسوأ حاالً مقارنة بأسر غير %) 34.3(ويظهر ان وضع الفقر بين أسر الالجئين . من الفقراء %) 47.8(شـكلت ما نسبته     

من األسر الفقيرة التي أربابها من الالجئين تسكن داخل المخيمات مقابل           % 41.7 جهة اخرى،    من%). 26.1(الالجئـين   
أما على مستوى المنطقة، فكانت غالبية األسر الفقيرة التي أربابها من        . في الحضر % 39.7في المناطق الريفية و   % 18.5

 . 9في الضفة الغربية%) 30.0(تسكن في قطاع غزة مقابل %) 70.0(الالجئين 
 

وهي % 37.0، حوالي 2006 سنة فأكثر في الربع األول من عام        15بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الالجئين         
كما أن نسبة مشاركة    %.  40.2 غير الالجئين المقيمين في األراضي الفلسطينية والتي بلغت          ن مما هي لدى الفلسطينيي    لأق

10.3 الفلسطينية تقل عما هي عليه لدى غير الالجئات، حيث بلغت تلك النسبة      اإلنـاث الالجئات والمقيمات في األراضي     

وهناك فرقاً واضحاً على مستوى البطالة بين الالجئين وغير الالجئين، إذ يرتفع معدل البطالة              . على التوالي % 14.3و% 
 .10لغير الالجئين% 23.3مقابل % 28.3بين الالجئين ليصل الى 

  

 المقيمين في األراضي    نات الخاصة بالفقر والبطالة فان نسبة األمية بين الالجئين الفلسطينيي         علـى العكـس مـن المؤشر      
 10 ولألفراد   2006الفلـسطينية  تقل لدى الالجئين مقارنة بغير الالجئين، إذ بلغت نسبة األمية لالجئين الفلسطينيين عام                 

 سنوات فاكثر  10تفعت نسبة الالجئين الفلسطينيين كما وار%.  8.6في حين بلغت لغير الالجئين    % 7.5سـنوات فاكثـر     
 سنوات فاكثر، في حين بلغت لغير       10من مجمل الالجئين    % 7.0الحاصـلين علـى درجة البكالوريوس فأعلى إذ بلغت          

 . 11فقط% 6.7الالجئين 
 

 بشكل خاص، تـشكّل اإلحـصاءات والبيانات من مختلف المصادر بشكل عام ومن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      
 تقاعـدة البـيانات والمؤشرات والمعلومات األساسية للتخطيط والتنمية للقطاعات المختلفة والمساهمة في اختيار السياسا              

الرشـيدة والخطط البناءة والبرامج الناجحة من اجل التنمية االقتصادية والسياسية الشاملة المستدامة في فلسطين بما يشمل              
 .والحلول المقترحة لحل قضيتهموضع الالجئين ومستقبلهم 

 
                                                 

 . فلسطين-رام اهللا. 2005قاعدة بيانات مسح العنف األسري . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   8
 . فلسطين-رام اهللا. 2005قاعدة بيانات مسح الفقر . 2006لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  ا 9

 . فلسطين-رام اهللا. 2006الربع األول -قاعدة بيانات مسح القوى العاملة. 2006 لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ا 10
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 12الالجئون وتوجهاتهم حول العودة  2-1-2

 
المقيمين في )  سنة فأكثر18لألفراد  (2003قـام الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ مسح استطالعي في العام       

 الالجئين في األراضي األراضـي الفلـسطينية حـول تطلعـاتهم وتوجهاتهم نحو الحل األفضل والحلول المتوقعة لقضية             
 :حيث تلخصت أهم النتائج فيما يلي.  الفلسطينية ودول الشتات

 
 ) سنة فأكثر المقيمين في األراضي الفلسطينية18من وجهة نظر األفراد (الحل األفضل لقضية الالجئين . 1

 الالجئين المقيمين في األراضي الفلسطينية   .أ

من األفراد بواقع   % 72.6 هو الحـل األفضل من وجهة نظر        1948إعادة الالجئين إلى مدنهم وقراهم قبل عام         -
لغير % 72.8لألفراد الالجئين و  % 72.4، وبواقع   )في قطاع غزة  % 73.4فـي الـضفة الغـربية و      % 72.3(

 .الالجئين

من مؤيدي إعادة الالجئين إلى مدنهم وقراهم كأفضل حل         )  سنة فأكثر  55(من األفراد في الفئة العمرية      % 80.3 -
في قطاع غزة، في    % 83.0في الضفة الغربية و   % 79.1وكانت  ).  لغير الالجئين % 77.7لالجئين و % 83.7(

 %.71.0)  سنة24-18(حين كانت هذه النسبة لألفراد في الفئة العمرية 

من مؤيدي إعادة الالجئين إلى مدنهم      ) أي ما دون االبتدائية   (مـن األفراد الذين مؤهلهم العلمي ال شئ         % 79.7 -
% 80.2في الضفة الغربية و   % 79.4وكانت  ).  لغير الالجئين % 80.3لالجئين و % 78.7(م كأفضل حل    وقراه

 . في قطاع غزة

تحـسين ظـروف سـكن الالجئين في المخيمات الموجودة وتعويضهم، كان الحل األفضل لقضية الالجئين في                  -
، أما على مستوى نوع     )ئينلغير الالج % 14.9لالجئين و % 17.0(بواقع  % 15.8األراضـي الفلـسطينية لدى      

وفي المناطق الريفية     % 13.9وفي المناطق الحضرية  % 19.4الـتجمع فكانـت هـذه النـسبة فـي المخيمات            
17.3.% 

 في المخيمات الموجودة كأفضل     نكانـت أعلى نسبة من الفئة العمرية التي ارتأت تحسين ظروف سكن الالجئي             -
لغير % 16.4لالجئين و % 22.2(من أفراد هذه الفئة     % 19.1بواقع  )  سنه 44-35(حـل فـي الفـئة العمرية        

من مؤيدي هذا الحل كأفضل حل           )  سنة 34-25(من أفراد الفئة العمرية     % 18.2فـي حين كان     ).  الالجئـين 
 ).لغير الالجئين% 17.1لالجئين % 19.8(

 سكن الالجئين في    مـن األفـراد الـذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس فأعلى من مؤيدي تحسين ظروف             % 18.6 -
 .المخيمات الموجودة كأفضل حل

 إلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه اآلن هو الحل األفضل وقد يعزى ذلك إلى            امـن األفـراد أشـارو     % 4.3 -
 .أسباب اإلحباط لعدم التمكن من فرض حلول أخرى

 

                                                 
  سنة فأكثر المقيمين في األراضي الفلسطينية18جميع النتائج المدرجة في هذا القسم هي من وجهة نظر األفراد   12
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 )ن في األراضي الفلسطينية سنة فأكثر المقيمي18من وجهة نظر األفراد (الالجئون المقيمون في دول الشتات   .ب

من األفراد أن الحل األفضل لقضية الالجئين في الشتات يتمثل في إعادتهم إلى مدنهم وقراهم قبل                % 74.3أشار   -
لغير % 76.7لالجئين و % 71.2وكانت  ).  في قطاع غزة  % 72.9في الضفة الغربية و   % 75.1 (1948عـام   
 .الالجئين

ارتأوا بأن الحل األفضل لقضية الالجئين يتمثل في إعادتهم    )  سنة 54-45(مـن األفراد الذين أعمارهم      % 77.3 -
، في حين كانت هذه النسبة      )لغير الالجئين % 80.6لالجئين و % 71.9 (1948إلـى مـدنهم وقـراهم قبل عام         

 %.76.9)  سنة فأكثر55(وفي الفئة العمرية % 71.3)  سنة44-35(لألفراد ضمن  الفئة العمرية 

 الذين مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط يؤيدون الحل األفضل المتمثل بإعادتهم إلى مدنهم وقراهم من األفراد% 82.4 -
من األفراد % 77.8في حين كانت هذه النسبة   ).  لغير الالجئين % 85.9لالجئين و % 79.3 (1948قـبل عـام     

 . فأعلىمن األفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس% 70.9الذين مؤهلهم التعليمي ال شئ، و

من األفراد ارتأوا أن الحل األفضل لقضية الالجئين في الشتات يتمثل في توطينهم في       % 12.5بيـنت النتائج أن      -
 ).لغير الالجئين% 11.5لالجئين و% 14.0(الضفة الغربية وقطاع غزة 

الجئين و  ل% 8.9(من األفراد أشاروا إلى أن الحل األفضل هو توطينهم في أقطار تواجدهم وتعويضهم              % 8.2 -
 ).لغير الالجئين% 7.7

من األفراد أن الحل األفضل لقضية الالجئين في الشتات يتمثل في بقاء الوضع على ما هو عليه                 % 3.2أشـار    -
 )لغير الالجئين% 2.6لالجئين و % 3.9(اآلن 

 
 )ي األراضي الفلسطينية سنة فأكثر المقيمين ف18من وجهة نظر األفراد (إمكانية تحقيق الحل المفضل لقضية الالجئين . 2

تباينت نسبة األفراد الذين تفاءلوا بإمكانية تحقيق الحلول المفضلة لقضية الالجئين المقيمين في الشتات، وكانت ابرز النتائج      
 :كما يلي

       1948مـن األفـراد تفاءلـوا بإمكانية إعادة الالجئين المقيمين في الشتات إلى مدنهم وقراهم قبل عام                  % 39.9 -
 ).لغير الالجئين% 37.3بين الالجئين و% 43.7(

% 35.1لالجئين و% 62.1(من األفراد توقعوا بإمكانية توطين الالجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة        % 47.9 -
 )لغير الالجئين

لغير % 53.4لالجئين و   % 57.4(توقعـوا إمكانـية توطـين الالجئين في أقطار تواجدهم وتعويضهم            % 55.3 -
 )الالجئين

من % 65.8توقعـوا إمكانية توطين الالجئين في دول أجنبية، وجميع المتوقعين هم غير الجئين بنسبة               % 49.2 -
 .مجموع غير الالجئين

 )لغير الالجئين% 31.6لالجئين و% 41.4(توقعوا بقاء الوضع على ما هو عليه % 36.8 -
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 )مقيمين في األراضي الفلسطينية سنة فأكثر ال18من وجهة نظر األفراد (الحل المتوقع لقضية الالجئين . 3
 الالجئون المقيمون في األراضي الفلسطينية  .أ

بغض النظر (من األفراد أشاروا إلى أن الحل المتوقع لقضية الالجئين المقيمين في االراضي الفلسطينية  % 43.4 -
في حين  ) نلغير الالجئي % 44.9بين الالجئين و    % 41.3(سيكون ببقاء الوضع على ما هو عليه        ) عن التفضيل 

 .في قطاع غزة% 36.2في الضفة الغربية و % 47.1كانت 

لالجئين و % 20.2 (1948من األفراد يتوقعون أن الحل سيكون بإعادتهم إلى مدنهم وقراهم قبل عام             % 18.5  -
 .في قطاع غزة% 24.2في الضفة الغربية و % 15.6، بينما كانت )لغير الالجئين% 17.2

 الحل المتوقع سيكون بتحسين ظروف سكنهم في المخيمات الموجودة وتعويضهم             من األفراد بان  % 17.2أفـاد    -
 .في قطاع غزة% 20.4في الضفة الغربية و % 15.6، وكانت )لغير الالجئين% 15.8لالجئين و % 19.2(

 
 ) سنة فأآثر المقيمين في األراضي الفلسطينية18من وجهة نظر األفراد (الالجئون المقيمون في دول الشتات   .ب
هو بقاء الوضع على ما هو عليه        ) بغض النظر عن التفضيل(مـن األفـراد أن الحـل المتوقع     % 33.6أشـار    -

 .في قطاع غزة% 25.1في الضفة الغربية و % 38.0في حين كانت )  لغير الالجئين35.1لالجئين و% 31.6(

لالجئين و% 23.5 (1948قبل عام مـن األفراد يتوقعون آن الحل سيكون بإعادتهم إلى مدنهم وقراهم        % 23.1 -
 .في قطاع غزة% 30.3في الضفة الغربية و% 19.3، بينما كانت )لغير الالجئين% 22.8

لالجئين و % 16.5(من األفراد بان الحل المتوقع سيكون بتوطينهم في أقطار تواجدهم وتعويضهم            % 15.5أفاد   -
ن الحل سيكون بتوطينهم في الضفة الغربية  من األفراد يتوقعون با   % 12.6، مقابـل    )لغيـر الالجئـين   % 14.8

 ).لغير الالجئين% 14.8لالجئين و% 14.9(وقطاع غزة 
 

 بما فيهم الالجئين يشددون على ضرورة حق نإن االستنتاج األساسي فيما يتعلق بفحوى االتجاهات يشير إلى أن الفلسطينيي   
، أما في الجزء اآلخر فيتم الفصل بين ما يفضلوه وبين           العـودة وان الحل األفضل هو عودة الالجئين إلى ديارهم األصلية          

ما يمكن تحقيقه بغض النظر عن معوقات التحقيق، وبكلمات أخرى وحال لسان المجتمع يقول أن الخلل في موازين القوى                   
حة الـسياسي ال تفقـد الالجئـين حقوقهم األصلية، إنها رسالة واضحة إلى صانعي السياسات ومتخذي القرار حول المسا               

من .  حيث ال يمكن القول أن هذه الحقوق تسقط بالتقادم   . والهـوامش المسموح التحرك والمناورة بها فيما يتعلق بالالجئين        
ناحـية أخـرى، فإن االستنتاج الرئيسي بشأن مدخل قياس اتجاهات الالجئين يبين أهمية توفير المعلومات حول اتجاهات                  

 الحال حيث أن هذه المعلومات قد تحدد مدى االستعداد لدى الالجئين للمشاركة             الالجئـين بشأن توقعاتهم لما سيكون عليه      
وهذا بطبيعة الحال يؤثر في امكانيات نجاح اية طروحات ال .  فـي أية طروحات أو حلول قد يفكر بها المستوى السياسي         

 .سيما إذا كنا نفكر في حلول ذات صفة دائمة تتطلب مشاركة الالجئين أتفسهم
  
 لخيارات السياسية والطاقة االستيعابية ا2-2 

 
  سيناريوهات استيعاب الالجئين والتكلفة التنموية2-2-1
 

رغم ما تقدم من عروض واستنتاجات، ولبيان أهمية األرشيف الرقمي حول الالجئين، ولغايات إعطاء مثال واقعي حول                 
ل المقترحة في إطار التخطيط والتحضير وضمن أهمـية استخدام المعلومات في استشراف المستقبل ومعرفة تبعات الحلو   
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 الالجئين الفلسطينيين في الدولة  في إمكانيات استيعابأهـداف الـبحث البحـتة والتي ال عالقة بين ما سيتم التطرق إليه     
ريخية  وبين الحلول السياسية المرتقبة والتي لم تتبلور بعد، وبعيدا عن إهمال ضمان الحقوق التا              ،الفلـسطينية المـستقبلية   

 . والقانونية لالجئين
 

بما فيها القدس   ( الالجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية المستقبلية على أراضي الضفة الغربية            استيعابفمـن اجـل     
، هناك استحقاقات ضرورية ال تقف عند حد المساحة الجغرافية الكافية، وال تقتصر على توفير               وقطـاع غزة  ) الـشرقية 

إلمكانيات البناء واإليواء، وال تعتمد على القدرات والترتيبات اللوجستية، أو مواصفات الدولة من القوة              المـوارد المالية    
 :وانما هناك ثالثة اعتبارات أساسية  يتوجب أخذها باالعتبار.... والسيادة واألداء الجيد وما إلى ذلك 

 ر وبالطبع استدامة هذه التنمية بما فيها اإلنسان أوال؛  تتعلق بآفاق وإمكانيات التنمية لهذا الكم الهائل من البش:أولها

 حول أبعاد الواقع السيسيولوجي وخصائصه ومقومات االندماج وخلق حالة التوحد في إطار المجتمع الواحد نحو                :وثانيها
 مجتمع منتج قابل للتطور؛  

 والتعويضات عن األمالك والمعاناة الطويلة إن مفتاح الحل وديمومته هو الحديث والحفاظ على الحقوق األصلية :وثالثها
 

 يرتبط  أنوحيث االعتبارين الثاني والثالث، ال يرتبطان مباشرة بموضوع هذه الورقة، سيتم التطرق إلى عرض ما يمكن                 
 :بالجانب التنموي لقضية استيعاب الالجئين

 

   فرضيات تقدير التكلفة التنموية2-2-2
 

المتعلقة بتقدير التكلفة التنموية الستيعاب الالجئين الفلسطينيين على أساس افتراض          تـم استخدام مجموعة من الفرضيات       
، وقد تم العمل على إعداد      ) مليون الجئ  2.5 ألف الجئ، ومليون الجئ، و     500(ثالثـة سـيناريوهات لعـودة الالجئين        

مجتمع الفلسطيني، علما بأنه تم     مجمـوعة من الفرضيات والمعدالت من خالل البيانات اإلحصائية المتوفرة حول واقع ال            
األخـذ بعين االعتبار الزيادة والنمو السكاني الطبيعي للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية خالل خمس سنوات بدءا من                 

% 3.0وبتقدير معدل الزيادة الطبيعية بين الالجئين بحوالي .  فرد681,630والذي قدر بـ  2015 وحتى عام 2011عام 
 .575,000 حوالي 2015ئين العائدين مع الزيادة الطبيعية مع نهاية يقدر عدد الالج

 
 : عودة الالجئين على افتراض ما يليتتم إعداد سيناريوها

 .2015 – 2011يتم استيعاب الالجئين في األراضي الفلسطينية خالل الفترة  .1

تماد على بيانات وتقديرات   للفرد الواحد وذلك باالع    2م186نـصيب الفرد من مساحة األرض المبنية ثابت وهو           .2
 .2000الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 

 . عدد الوحدات السكنية المقامة يساوي الزيادة في عدد األسر .3

 شعبة صفية في   104 شعبة صفية في المرحلة األساسية، و      717 ألـف نسمة من السكان نحتاج إلى         100لكـل    .4
وحسب تقديرات وزارة التربية والتعليم العالي فان الكلفة التقديرية         .   معلم ومعلمة  1,087المـرحلة الثانوية، و     

 .   دوالر35,000لبناء شعبة صفية 

تكلفة تشغيل السرير اليومية    ( سريرا   130طبيبة، و / طبيب 160 ألـف نسمة من السكان نحتاج إلى         100لكـل    .5
 .ممرضة/ ممرض190، و) دوالر66.3حسب تقديرات وزارة الصحة 
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، ) دوالر0.53تكلفة المتر المكعب ( متر مكعب يوميا من المياه 24,566لف من السكان إلى    أ 100يحـتاج كل     .6
 .  متر مكعب مخصصة للقطاع المنزلي11,939منها 

 دوالر لكل   100,176تقدر بـ   (ساعة سنـويا   / جيجاواط 56.7 ألــف مـن السكان إلى        100يحـتاج كـل      .7
 ). ساعة/ جيجاواط

 .ثابتة ويتناقص نصيب الفرد من هذه المساحة كلما زاد عدد السكانمساحة األرض الزراعية الدائمة  .8

، )من السكان%40نسبة المشاركة في القوى العاملة ( ألف فرصة عمل 40 ألف من السكان إلى 100يحتاج كل    .9
 ). 13 ألف دوالر على أساس نسبة رأس المال إلى العمالة25وتقدر تكلفة خلق فرصة عمل واحدة حوالي (

 
 2015-2006 عودة الالجئين تد السكان المتوقع في األراضي الفلسطينية حسب سيناريوهاعد: 1شكل 
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 : ألف الجئ من مخيمات األردن ولبنان وسوريا500استيعاب : السيناريو األول
 

 تبين لنا التقديرات 2015-2011ان خالل بناءا على الفرضيات أعاله واألخذ بعين االعتبار الزيادة الطبيعية في عدد السك 
 :ما يلي

 
 منها   2 كم 1,054 في األراضي الفلسطينية     2015يتوقع أن تبلغ مساحة األراضي المبنية عام        : األراضـي المبنـية    .1

 2 كم 127، و   % 3.0 السـتيعاب نـصف مليون الجئ والزيادة الطبيعية لنموهم السكاني المقدرة بنحو              2 كـم  107
 14.ة الطبيعية لسكان األراضي الفلسطينية خالل نفس الفترةالستيعاب الزياد

                                                 
لى إتكلفة خلق فرصة عمل واحدة تصل حيث أشارت إلى أن )  باسم مكحول.من بينها دراسة د(تم االستناد إلى عدد من الدراسات الحديثة   13
ن تصل تكلفة خلق فرصة أيتوقع ) ضمن المشاركين في القوى العاملة(غراض احتساب فرصة العمل لكل عائد ولكن أل.  الف دوالر بالمعدل30

تكلفة خلق فرصة العمل في هذا القطاع حوالي ( قطاع الخدمات الف دوالر وذلك الن العائدين متوقع توجههم للعمل بشكل أكبر في 25إلى عمل 
   .ض معدل خلق فرص العملفوبالتالي سينخ)  االف دوالر10

 
 مليون الجئ ان 0.5، وعليه يتوقع الستيعاب ) من مساحة األرض المبنية2 م186بافتراض أن حصة الفرد  (2 م186* عدد السكان =  مساحة األراضي المبنية 14

  2 كم93= 1,000,000\ 2 م186 * 0.5نحتاج 
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 للسكان الفلسطينيين خالل    5.5 فرد، و  4.73 على متوسط حجم األسرة لالجئين وهو        دباالعتما: الـوحدات الـسكنية    .2
، تقـدر الحاجـة لبناء وحدات سكنية خالل تلك الفترة بهدف استيعاب الالجئين واألخذ بعين                2015-2011الفتـرة   
ـ   ألف الجئ   575 وحدة سكنية الستيعاب     121,564 وحدة سكنية منها     245,496بار الزيادة الطبيعية للسكان       االعت

 3,646  مليون دوالر أمريكي منها         7,364حيث تقدر تكاليف بناء الوحدات السكنية بـ        .  في األراضي الفلسطينية  
 الف 30ية إلنشاء وحدة سكنية واحدة تقدر ب       ملـيون دوالر السـتيعاب الالجئين، على افتراض أن التكلفة التقدير          

   15.دوالر أمريكي

يقدر عدد الشعب الصفية الالزمة الستيعاب أبناء نصف مليون الجئ من الطلبة في مدارس       : الشعب الصفية التعليمية   .3
ألف  35 مليون دوالر بواقع     165.2تقدر تكاليف إنشاء الشعب الصفية ب       ( شعبة   4,720األراضـي الفلسطينية بـ     

 شعبة في المرحلة الثانوية، كما يحتاج     598 شعبة في المرحلة األساسية و     4,122، تتوزع بواقع    )5دوالر لكـل شعبة   
وباألخذ بعين االعتبار الزيادة الطبيعية للسكان باإلضافة إلى        .   معلم ومعلمة لتدريسهم   6,250هـؤالء الطلـبة إلى      

 10,311ستيعاب الطلبة في مدارس األراضي الفلسطينية بـ        عـودة الالجئـين يقدر عدد الشعب الصفية الالزمة ال         
، تتوزع بواقع   ) ألف دوالر لكل شعبة    35 مليون دوالر بواقع     360.8تقدر تكاليف إنشاء الشعب الصفية بـ       (شـعبة   
 معلم  13,652كما يحتاج هؤالء الطلبة إلى      .  شعبة في المرحلة الثانوية    1,306 شعبة في المرحلة األساسية و     9,005

 .2015-2011ومعلمة لتدريسهم وذلك خالل الفترة 

 بحاجة إلى خدمات رعاية صحية   2015 -2011إن األراضي الفلسطينية خالل الفترة      : خـدمات الـرعاية الصحية     .4
 طبيب وطبيبة، و   920 مليون دوالر، و   18.1 سريراً تمريضياً بكلفة تشغيلية تقدر بـ        748إضافية والتي تتمثل في     

 الستيعاب عودة نصف مليون الجئ والزيادة الطبيعية المترتبة على عودتهم، وباألخذ             ممـرض وممرضـة،    1092
سريراً تمريضياً بكلفة    1,632بعين االعتبار الزيادة الطبيعية للسكان باإلضافة إلى عودة الالجئين فإننا سنحتاج إلى             

  6.ضة ممرض وممر2,386 طبيب وطبيبة، و2,009 مليون دوالر، و39.5تشغيلية تقدر ب 

تحتاج األراضي الفلسطينية لتغطية استهالك عودة نصف مليون الجئ والزيادة الطبيعية المترتبة على عودتهم       : المياه .5
 مليون دوالر   27.3تقدر تكلفتها بـ    ( مليون متر مكعب سنويا من المياه        51.6 إلى   2015 -2011خـالل الفتـرة     

ك القطاع المنزلي، وباألخذ بعين االعتبار الزيادة الطبيعية         مليون متر مكعب لتغطية استهال     25.1، مـنها    )أمريكـي 
 59.3تقدر تكلفتها ( مليون متر مكعب سنويا من المياه     111.9للسكان باإلضافة إلى عودة الالجئين فإننا سنحتاج إلى         

   7. مليون متر مكعب لتغطية القطاع المنزلي52.3منها ) مليون دوالر أمريكي

ساعة من الطاقة الكهربائية    / جيجاواط 326.0 بحاجة إلى استهالك     2015 -2011ل الفترة   خال: الطاقـة الكهربائية   .6
 مليون دوالر أمريكي، لتغطية استهالك عودة الالجئين والزيادة الطبيعية المترتبة على         32.7حـيث تقـدر تكلفـتها       

                                                 
 وتم االفتراض أن عدد الوحدات السكنية يساوي عدد .  تـم تحديد عدد األسر بقسمة الزيادة في عدد السكان خالل فترة زمنية محددة على متوسط حجم األسرة  15

وذلك حسب (الوحدات السكنية في متوسط تكلفة بناء الوحدة السكنية األسر، ولحساب تكلفة إقامة الوحدات السكنية الستيعاب الزيادة في عدد السكان تم ضرب عدد   
 ). نتائج مسح األبنية القائمة الذي ينفذه الجهاز

 وزارة التربية والتعليم العالي:  المصدر5
 
 
 
 ).  عدد أيام السنة (365) * تكلفة تشغيل السرير اليومية( دوالر66.3* عدد األسرة التمريضية= تكلفة تشغيل األسرة التمريضية سنويا  6
الحاجة من كمية = ، و لتقدير تكلفة المياه)عدد أيام السنة (365* عدد الزيادة من السكان * حصة الفرد من المياه المتاحة يوميا =  الحاجة من كمية المياه السنوية7

 ). دوالر0.53(سعر المتر المكعب من المياه * المياه 
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 712.2جئين فإننا سنحتاج إلى     عـودتهم، وباألخـذ بعـين االعتبار الزيادة الطبيعية للسكان باإلضافة إلى عودة الال             
  مليون دوالر أمريكي 71.3ساعة من الطاقة الكهرباء حيث تقدر تكلفتها ب /جيجاواط

 2م250.3 في األراضي الفلسطينية 2005بلغت حصة الفرد من األراضي الزراعية الدائمة عام : األراضي الزراعية .7
 ألف  500نتيجة الزيادة الطبيعة، وفي حال استيعاب        متر مربع    184.9 يتوقع أن تبلغ     2015لكـل فـرد، وفي عام       

 لكل فرد، هذا على افتراض أن األبنية التي         2 م 165.2 فان حصة الفرد سوف تنقص إلى        2015الجـئ حتى العام     
 .ستقام الستيعاب الالجئين والزيادة الطبيعية للسكان في األراضي الفلسطينية لن تقام على األراضي الزراعية الدائمة

 ألف فرصة عمل في قطاعات الخدمات       230مـن المتوقع أن يحتاج هذا العدد من الالجئين إلى           :  العمـل   فـرص  .8
والـصناعة والـتجارة، ويـتوقع أن يكـون خلق فرص عمل في قطاع الزراعة قليل جدا وذلك لمحدودية مساحة                    

رصة عمل واحدة أي يعادل      ألف دوالر لخلق ف    25األراضي الزراعية في األراضي الفلسطينية، ونحتاج إلى حوالي         
وباألخذ بعين االعتبار الزيادة    .   مليون دوالر لخلق فرص عمل لجميع من هم بحاجة إلى عمل من الالجئين             5,750

 ألف فرصة عمل في قطاعات الخدمات والصناعة والتجارة، ونحتاج إلى 502الطبيعـية للـسكان فإننا سنحتاج إلى     
 8.اإلضافية مليون دوالر لخلق فرص العمل 12,550

 
 :استيعاب مليون الجئ من الالجئين المسجلين في األردن ولبنان وسوريا: السيناريو الثاني

 
 منها   2 كم 1,160 في األراضي الفلسطينية     2015يتوقع أن تبلغ مساحة األراضي المبنية عام        : األراضـي المبنية   .1

 والمقدرة  2015-2011 عودتهم خالل الفترة      الستيعاب مليون الجئ والزيادة الطبيعية المترتبة على       2 كـم  213.9
 %.3.0بحوالي 

 بهدف استيعاب الالجئين واألخذ     2015-2011تقدر الحاجة لبناء وحدات سكنية خالل الفترة        : الـوحدات السكنية   .2
 وحدة سكنية الستيعاب مليون 243,128 وحدة سكنية منها 367,060بعـين االعتـبار الـزيادة الطبيعية للسكان          

يادة الطبيعية المترتبة على عودتهم الى األراضي الفلسطينية، حيث تقدر تكاليف بناء الوحدات السكنية              الجـئ والز  
 .  مليون دوالر الستيعاب الالجئين7,293 مليون دوالر أمريكي منها  11,011بـ  

بة في مدارس   يقدر عدد الشعب الصفية الالزمة الستيعاب أبناء مليون الجئ من الطل          : الـشعب الـصفية التعليمية     .3
، تتوزع بواقع   ) مليون دوالر  330.4تقدر تكاليف إنشاء الشعب الصفية ب       ( شعبة   9,441األراضي الفلسطينية بـ    

 12,500 شعبة في المرحلة الثانوية، كما يحتاج هؤالء الطلبة إلى           1,196 شـعبة في المرحلة األساسية و        8,245
لزيادة الطبيعية للسكان باإلضافة إلى عودة الالجئين يقدر عدد         وباألخذ بعين االعتبار ا   .  معلـم ومعلمـة لتدريسهم    

تقدر تكاليف إنشاء   ( شعبة   15,024الـشعب الصفية الالزمة الستيعاب الطلبة في مدارس األراضي الفلسطينية ب            
 شعبة في   1,903 شعبة في المرحلة األساسية و     13,121، تتوزع بواقع    ) مليون دوالر  525.8الـشعب الصفية بـ     

 .  2015-2011 معلم ومعلمة لتدريسهم وذلك خالل الفترة 19,892كما يحتاج هؤالء الطلبة إلى . حلة الثانويةالمر

 تحتاج األراضي الفلسطينية إلى خدمات رعاية صحية 2015 -2011خالل الفترة  : خـدمات الـرعاية الـصحية      .4
 طبيب وطبيبة، و   1,840ليون دوالر، و   م 36.2 سريراً تمريضياً بكلفة تشغيلية تقدر بـ        1,495إضافية تتمثل في    

 ممرضـاً وممرضة، الستيعاب مليون الجئ والزيادة الطبيعية لنموهم السكاني خالل الفترة، وباألخذ بعين               2,185
                                                 

عدد فرص العمل =  ألف فرصة عمل، ولتقدير تكلفة خلق فرص العمل 40 فرد يحتاج إلى 100,000مل لهم، وعليه كل من السكان لخلق فرص ع% 40 يحتاج 8
 ). ألف دوالر25(تكلفة خلق فرصة عمل واحدة * المطلوبة 
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 سريراً تمريضياً بكلفة    2,379االعتـبار الـزيادة الطبيعية للسكان باإلضافة إلى عودة الالجئين فإننا سنحتاج إلى              
 .   ممرض وممرضة3,477 طبيب وطبيبة، و2,928 مليون دوالر، و57.6تشغيلية تقدر بـ 

 103.2تحـتاج األراضي الفلسطينية لتغطية استهالك عودة مليون الجئ والزيادة الطبيعية السنوية  إلى               : المـياه  .5
 مليون متر   50.1، منها   ) مليون دوالر أمريكي   54.7تقدر تكلفتها بـ     (2015ملـيون متـر مكعب من المياه عام         

مكعب لتغطية القطاع المنزلي الستيعاب مليون الجئ، وباألخذ بعين االعتبار الزيادة الطبيعية للسكان باإلضافة إلى            
)  مليون دوالر أمريكي   87.0تقدر تكلفتها   ( مليون متر مكعب من المياه       164.2عـودة الالجئين فإننا سنحتاج إلى       

  .  مليون متر مكعب لتغطية القطاع المنزلي79.8منها 

ساعة من  / جيجاواط 652األراضي الفلسطينية بحاجة إلى زيادة في استهالك الكهرباء بمقدار          : الطاقـة الكهربائية   .6
 مليون دوالر أمريكي، لتلبية احتياجات مليون الجئ ونموهم الطبيعي،          65.3الطاقـة الكهربائية حيث تقدر تكلفتها       

 1037.6ضافة إلى عودة الالجئين فإننا سنحتاج إلى     وباألخـذ بعـين االعتـبار الـزيادة الطبيعـية للـسكان باإل            
 .  مليون دوالر أمريكي103.9ساعة من الطاقة الكهربائية حيث تقدر تكلفتها بـ /جيجاواط

 250.3 في األراضي الفلسطينية 2005بلغت حصة الفرد من األراضي الزراعية الدائمة عام     : األراضي الزراعية  .7
 متر مربع نتيجة الزيادة الطبيعة، وفي حال استيعاب مليون          184.9 أن تبلغ     يتوقع 2015 لكـل فرد، وفي عام       2م

 لكل فرد، هذا على افتراض أن األبنية التي         2 م 148.2 فان حصة الفرد سوف تنقص إلى        2015الجئ حتى العام    
الزراعية سـتقام السـتيعاب الالجئـين والزيادة الطبيعية للسكان في األراضي الفلسطينية لن تقام على األراضي                 

 .الدائمة

 ألف فرصة عمل في قطاعات الخدمات 460مـن المتوقع أن يحتاج هذا العدد من الالجئين إلى   : فـرص العمـل    .8
والـصناعة والـتجارة، ويـتوقع أن يكون خلق فرص عمل في قطاع الزراعة قليل جدا وذلك لمحدودية مساحة                   

 ألف دوالر لخلق فرصة عمل واحدة أي يعادل         25 األراضي الزراعية في األراضي الفلسطينية، ونحتاج إلى مبلغ       
وباألخذ بعين االعتبار   .   ملـيون دوالر لخلـق فرص عمل لجميع من هم بحاجة إلى عمل من الالجئين               11,500

 ألف فرصة عمل في قطاعات الخدمات والصناعة والتجارة،         732الـزيادة الطبيعـية للـسكان فإننا سنحتاج إلى          
 .دوالر لتوفيرها مليون 18,300وتحتاج إلى 

 
 :استيعاب مليونين ونصف مليون الجئ من الالجئين المسجلين في األردن ولبنان وسوريا: السيناريو الثالث

 منها   2 كم 1,481 في األراضي الفلسطينية     2015يتوقع أن تبلغ مساحة األراضي المبنية عام        : األراضـي المبنية   .1
 .2015-2011موهم الطبيعي خالل الفترة  الستيعاب مليونين ونصف مليون الجئ ون2 كم535

 بهدف استيعاب الالجئين واألخذ     2015-2011تقدر الحاجة لبناء وحدات سكنية خالل الفترة        : الـوحدات السكنية   .2
 وحدة سكنية الستيعاب مليونين     607,822 وحدة سكنية منها     731,640بعـين االعتـبار الزيادة الطبيعية للسكان          

حيث تقدر تكاليف بناء الوحدات     .  اضي الفلسطينية والزيادة الطبيعية في عددهم     ونـصف ملـيون الجئ في األر      
 .  مليون دوالر الستيعاب الالجئين18,234 مليون دوالر أمريكي منها  21,949السكنية ب  

كما يقدر عدد الشعب الصفية الالزمة الستيعاب أبناء مليونين ونصف مليون الجئ من             : الـشعب الصفية التعليمية    .3
 مليون  726.1تقدر تكاليف إنشاء الشعب الصفية ب       ( شعبة   23,603لطلـبة في مدارس األراضي الفلسطينية ب        ا

 شعبة في المرحلة الثانوية، كما يحتاج هؤالء  2,990 شعبة في المرحلة األساسية و       20,613، تتوزع بواقع    )دوالر
ار الزيادة الطبيعية للسكان باإلضافة إلى عودة       وباألخذ بعين االعتب  .   معلم ومعلمة لتدريسهم   31,251الطلـبة إلى    
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 شعبة  29,186الالجئـين يقدر عدد الشعب الصفية الالزمة الستيعاب الطلبة في مدارس األراضي الفلسطينية ب               
 شعبة في المرحلة األساسية و     25,489، تتوزع بواقع    )مليون دوالر 1,021تقدر تكاليف إنشاء الشعب الصفية ب       (

 معلم ومعلمة لتدريسهم وذلك خالل      38,642كما يحتاج هؤالء الطلبة إلى      .  مرحلة الثانوية  شـعبة فـي ال     3,697
 . 2015-2011الفترة 

 سريراً  3,737تحتاج األراضي الفلسطينية إلى خدمات رعاية صحية إضافية تتمثل في           : خدمات الرعاية الصحية   .4
 ممرض وممرضة، 5,462ب وطبيبة، و طبي4,600 مليون دوالر، و  90.5تمريـضياً بكلفـة تـشغيلية تقـدر ب          

الستيعاب مليونين ونصف مليون الجئ والزيادة الطبيعية لنموهم السكاني، وباألخذ بعين االعتبار الزيادة الطبيعية              
 137.7 سريراً تمريضياً بكلفة تشغيلية تقدر ب        5,688للـسكان باإلضـافة إلى عودة الالجئين فإننا سنحتاج إلى           

 .   ممرض وممرضة6,754طبيب وطبيبة، و 5,688مليون دوالر، و

تقدر ( مليون متر مكعب من المياه       255.7  إلى    2015 -2011تحتاج األراضي الفلسطينية خالل الفترة      : المـياه  .5
 مليون متر مكعب لتغطية استهالك القطاع المنزلي لعودة         124.3، منها   ) مليون دوالر أمريكي   135.5تكلفـتها ب    

والزيادة الطبيعية لنموهم السكاني، وباألخذ بعين االعتبار الزيادة الطبيعية للسكان       مليونـين ونـصف مليون الجئ       
 169.1تقدر تكلفتها ب    (  مليون متر مكعب من المياه        319.0باإلضـافة إلـى عـودة الالجئين فإننا سنحتاج إلى           

  .  مليون متر مكعب لتغطية القطاع المنزلي155.0منها ) مليون دوالر أمريكي

 1,616.0 بحاجة إلى استهالك    2015 -2011إن األراضـي الفلـسطينية خـالل الفتـرة          : الكهـربائية الطاقـة    .6
 مليون دوالر أمريكي، الستيعاب مليونين ونصف       161.8ساعة من الطاقة الكهربائية حيث تقدر تكلفتها        .جيجاواط

 الطبيعية للسكان باإلضافة إلى عودة      مليون الجئ والزيادة الطبيعية لنموهم السكاني، وباألخذ بعين االعتبار الزيادة         
 مليون  201.9ساعة من الطاقة الكهرباء حيث تقدر تكلفتها ب         . جيجاواط 2,015.7الالجئـين فإنـنا سنحتاج إلى       

 . دوالر أمريكي

250.3 في األراضي الفلسطينية 2005بلغت حصة الفرد من األراضي الزراعية الدائمة عام     : األراضي الزراعية  .7

 متر مربع نتيجة الزيادة الطبيعة، وفي حال استيعاب مليونين 184.9 يتوقع ان تبلغ 2015وفي عام  لكـل فرد،     2م
 لكل فرد، هذا على افتراض أن       2 م 116 فان حصة الفرد سوف تنقص إلى        2015ونصف مليون الجئ حتى العام      

فلسطينية لن تقام على األراضي     األبنـية التـي ستقام الستيعاب الالجئين والزيادة الطبيعية للسكان في األراضي ال            
 .الزراعية الدائمة

 مليون فرصة عمل في قطاعات الخدمات       1.14من المتوقع أن يحتاج هذا العدد من الالجئين إلى          : فـرص العمل   .8
والـصناعة والـتجارة، ويـتوقع أن يكون خلق فرص عمل في قطاع الزراعة قليل جدا وذلك لمحدودية مساحة                   

 ألف دوالر لخلق فرصة عمل واحدة أي يعادل         25راضي الفلسطينية، ونحتاج إلى مبلغ      األراضي الزراعية في األ   
وباألخذ بعين االعتبار   .   ملـيون دوالر لخلـق فرص عمل لجميع من هم بحاجة إلى عمل من الالجئين               28,500

 والتجارة،   مليون فرصة عمل في قطاعات الخدمات والصناعة       1.42الـزيادة الطبيعـية للسكان فإننا سنحتاج إلى         
 . مليون دوالر35,500تحتاج لتوفيرها حوالي 

 
 : االستنتاجات2-2-5

  إلى مقدرات مادية هائلة، قد تكون أحد روافدها االستثمارات           2015 – 2011من الواضح أننا نحتاج خالل الفترة        .1
ي األراضي الفلسطينية   لـتوازي االسـتجابة وتغطية االحتياجات وفق السيناريوهات المختلفة من الزيادة السكانية ف            
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الـناتجة عن الزيادة الطبيعية للسكان وعودة الالجئين الفلسطينيين من الخارج، حيث تشير التقديرات إلى أننا نحتاج           
 مليار حسب 10.5 مليار حسب السيناريو الثاني، و5.5 مليار دوالر حسب السيناريو األول، و  3.8سـنويا إلى مبلغ     

 مليار دوالر سنويا خالل الفترة 2.1دم عودة الالجئين فإننا نحتاج فقط إلى مبلغ         الـسيناريو الـثالث، وفـي حال ع       
 .16المذكورة

 2025-2011 عودة الالجئين تالتكلفة التنموية المتوقعة لعودة الالجئين حسب سيناريوها: 2شكل 
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ن المبالغ المقدرة في البند السابق فان ذلك سينعكس سلبا في           في حال كانت االستثمارات اقل من الزيادة السكانية وم         .2
 :المجاالت التالية

اكتظاظ (والذي سيؤدي إلى ارتفاع إيجار الوحدات السكنية من جهة وارتفاع متوسط كثافة السكن   : قطاع اإلسكان  •
 .من جهة أخرى) الوحدات السكنية

، مما يؤثر على نوعية التعليم المقدم من القطاع ارتفـاع متوسـط عدد الطلبة لكل شعبة صفية  : قطـاع التعلـيم    •
 .الحكومي

زيادة الضغط على العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية مما يؤثر على نوعية            : قطـاع الـصحة    •
 .الخدمات الصحية المقدمة وعدم تغطيتها لجميع فئات السكان

، مما يؤثر على الدخل القومي وتدني نصيب الفرد         ارتفاع معدالت البطالة، وتدني األجور    : القطـاع االقتصادي   •
 .من الدخل القومي

                                                 
ق فرص العمل وجزئيا تكلفة بناء الوحدات السكنية وكمية استهالك المياه والطاقة الكهربائية يتحملها السكان وتتحمل الحكومة تكاليف خل  16 

حصاءات الصحة إحسب ، ومن المدارس% 71.3حصاءات التعليم فان الحكومة تشرف على إحسب و.  انشاء الشعب الصفية واألسرة التمريضية
ا الحكومة خالل التي تتحمله) للزيادة الطبيعية للسكان(وعليه فان التكلفة التنموية .  من األسرة التمريضية% 57.7فان الحكومة تشرف على 

  مليون دوالر6,825=  الف دوالر 25* الف فرد273=  تكلفة خلق فرص العمل : تقدر على النحو التالي 2015-2011الفترة 
  مليون دوالر139.6% = 71.3* مليون195.8= تكلفة الشعب الصفية 

  مليون دوالر12.4% = 57.7* مليون 21.5= تكلفة األسرة التمريضية 
  مليون دوالر6,977= ة خالل الخمس سنوات مجموع التكلف

 1,395.4= معدل التكلفة السنوية 
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شبكات المياه  (عـدم القـدرة على اإليفاء بمتطلبات الزيادة السكانية من خدمات البنية التحية              : البنـية التحتـية    •
 ).والكهرباء والصرف الصحي وشبكات الطرق

در وكميات المياه الالزمة للسكان الحاليين   هـناك مـشكلة على مستوى المنطقة في توفير مصا         : قطـاع المـياه    •
 .والزيادة السكانية المتوقعة خالل السنوات القادمة، وعودة أعداد كبيرة من الالجئين ستعمل على تفاقم المشكلة

 
من المتوقع في حال عودة الالجئين أن العدد األكبر إن لم يكن جميعهم سيعودون إلى الضفة الغربية، وبالتالي فإننا                    .3

جـة إلى جميع مساحة الضفة الغربية عند االتفاق على الحل النهائي واقامة الدولة الفلسطينية وليس كما تخطط                  بحا
 .إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية على اقل من نصف مساحة الضفة الغربية باإلضافة إلى قطاع غزة

ة لمواجهة الزيادة السكانية في األراضي      حـل مشكلة المياه في المنطقة وتوفير المصادر والكميات المناسبة الالزم           .4
 .الفلسطينية

التخطـيط الجـيد وفـي كافة المجاالت وعمل كل ما يلزم الستيعاب األعداد المختلفة من الالجئين الفلسطينيين في                    .5
 .الخارج

تثمرين من  تشجيع االستثمار وسن القوانين وتوفير األمن الالزم لحماية المشاريع االستثمارية في البلد وتشجيع المس              .6
 .خارج األراضي الفلسطينية من خالل توفير كل ما يلزم لتشجيع االستثمار في األراضي الفلسطينية

 
االستنتاج االساسي هو الحاجة إلى تدفق معلومات كافي يوازي أي خطط أو توجهات سياسية او افتراضات محددة حتى 

ات تغيره عبر الزمن واألخذ باالعتبار الجغرافيا والظروف يتم إلقاء الضوء وتحديد االستحقاقات واالحتياجات وإمكاني
 . إنها الحاجة إلى األرشيف الموازي لحركة العمل على ملف الالجئين-العامة والمقدرات وكافة المدخالت

 
 التوصيات   .  3

مقترحة بـناء علـى أهمـية موافقة الالجئيين انفسهم، من األهمية بمكان أن تبنى الخيارات السياسية والبدائل ال                  .1
لمعالجـة قـضية الالجئـين علـى جـوانب قانونية وسياسية باإلضافة إلى معرفة علمية حول األبعاد التنموية       

 وفي هذا محاولة خلق شراكة مع الالجئين في مواجهة التحديات. واالقتصادية للخيارات المختلفة

 ومهنياً ودقيقاً ومتاحاً لجميع     أهمـية بـناء وتطوير أرشيف رقمي حول الالجئين الفلسطينيين بحيث يكون شامالً             .2
 المستخدمين

أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات والجهات العاملة في مجال الالجئين من اجل تكامل الجهد ولمصلحة قضية                 .3
 .الالجئين وحقوقهم
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 :الجداول
 )   31/3/2006(الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية حسب مكان إقامة الالجئ : 1جدول 

عدد الالجئين المسجلين في  عدد الالجئين المسجلين  
 المخيمات

عدد األسر المسجلة  في  
 المخيمات

 مكان إقامة الالجئ عدد المخيمات

 األردن 10 61,063 316,549 1,835,704
 لبنان 12 49,836 214,093 405,425
 سوريا 10 25,740 116,253 434,896
 الضفة الغربية 19 38,954 185,121 705,207
 قطاع غزة 8 92,322 474,130 993,818

 المجموع 59 267,915 1,306,191 4,375,050

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015-2006 عودة الالجئين تراضي الفلسطينية حسب سيناريوهاعدد السكان المتوقع في األ: 2جدول 
 الزيادة السنوية من السكان

عودة مليونين 
ونصف الجئ خالل 

-2011الفترة 
2015 

عودة مليون 
الجئ خالل 

-2011الفترة 
2015 

عودة نصف 
مليون الجئ 
خالل الفترة 

2011-2015 

عدم عودة  
الل الجئين خ

-2011الفترة 
2015 

سكان األراضي 
 الفلسطينية

 السنة

126,287 126,287 126,287 126,287 3,888,292 2006 
128,124 128,124 128,124 128,124 4,016,416 2007 
129,748 129,748 129,748 129,748 4,146,164 2008 
131,111 131,111 131,111 131,111 4,277,275 2009 
132,409 132,409 132,409 132,409 4,409,684 2010 
633,597 333,597 233,597 133,597 4,543,281 2011 
634,656 334,656 234,656 134,656 4,677,937 2012 
636,075 336,075 236,075 136,075 4,814,012 2013 
637,843 337,843 237,843 137,843 4,951,855 2014 
639,459 339,459 239,459 139,459 5,091,314 2015 

 2015 عدد السكان عام  5,091,314 5,591,314 6,091,314 7,591,314
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 2015-2011التكلفة التنموية الستيعاب نصف مليون الجئ والزيادة الطبيعية للسكان خالل الفترة : 3جدول 
 التكلفة التقديرية

 )سنة/مليون دوالر(

 ألف الجئ مع 500التقدير لعودة 
 الزيادة الطبيعية للسكان

 التكلفة التقديرية

 )سنة/مليون دوالر(

 500دير لعودة التق
 ألف الجئ

 المتغير

 )2كم(مساحة أراضى مبنية  93  220 

 بناء وحدات سكنية 105,708 3,171 229,641 6,889
 شعب صفية 4,103 143.6 9,697 339.4

 شعب صفية للمرحلة األساسية 3,583  8,460 
 شعب صفية للمرحلة الثانوية 520  1,230 
 معلمات/معلمين 5,433  12,839 

 سرير تمريضي 650 15.7 1,536 37.2
 طبيبة/طبيب 800  1,891 

 ممرضة/ممرض 950  2,245 
 )سنويا  3مليون م(كمية مياه  44.8 23.8 105.9 56.2

 51.5 
 

21.8 
مليون م (كمية مياه للقطاع المنزلي     

 )سنويا  3

67.4 672.3 28.5 284.5 
كمـية اسـتهالك طاقـة كهربائية       

 )ساعة .جيجاواط(

 168.3 
 

 
ــن األراضــي  ــرد م حــصة الف

 )2م (2015الزراعية عام 
 )بالف فرصة(خلق فرص عمل  200 5,000 473 11,825

 المجموع     8,382.6  19,214.2
 معدل التكلفة التنموية السنوية          1,676.5  3,842.8

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  22

 2015-2011ة للسكان خالل الفترة التكلفة التنموية الستيعاب مليون الجئ والزيادة الطبيعي: 4جدول 
 التكلفة التقديرية

 )سنة/مليون دوالر(

التقدير لعودة مليون الجئ مع 
 الزيادة الطبيعية للسكان

 التكلفة التقديرية

 )سنة/مليون دوالر(

التقدير لعودة 
 مليون الجئ

 المتغير 

 )2كم(مساحة أراضى مبنية  186  313 

 ء وحدات سكنيةبنا 211,416 6,342 335,349 10,060
 شعب صفية 8,207 287.2 13,800 483.0

 شعب صفية للمرحلة األساسية 7,166  12,050 
 شعب صفية للمرحلة الثانوية 1,041  1,750 
 معلمات/معلمين 10,865  18,271 

 سرير تمريضي 1,300 31.5 2,186 52.9
 طبيبة/طبيب 1,600  2,691 

 ممرضة/ممرض 1,900  3,195 
 )سنويا  3مليون م(كمية مياه   89.7  47.5 150.8 79.9

 73.3 
 

43.6  
مليون م (كمية مياه للقطاع المنزلي     

 )سنويا  3

95.9 956.8 57 569  
كمـية اسـتهالك طاقـة كهربائية       

 )ساعة.جيجاواط(

 154.5 
 

 
ــن األراضــي  ــرد م حــصة الف

 )2م (2015الزراعية عام 
 )الف فرصةب(خلق فرص عمل  400 10,000 673 16,825

 المجموع     16,765.2  27,596.7
 معدل التكلفة التنموية السنوية          3,353.0  5,519.3
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 2015-2011التكلفة التنموية الستيعاب مليونين ونصف مليون الجئ والزيادة الطبيعية للسكان خالل الفترة : 5جدول 
 التكلفة التقديرية

 )سنة/مليون دوالر(

ير لعودة مليونين ونصف التقد
مليون الجئ مع الزيادة الطبيعية 

 للسكان

 التكلفة التقديرية

 )سنة/مليون دوالر(

التقدير لعودة 
مليونين ونصف 
 مليون الجئ

 المتغير 

 )2كم(مساحة أراضى مبنية  465  591.8 

 بناء وحدات سكنية 528,541 15,856 652,474 19,574

 ب صفيةشع 20,516 718.1 26,110 913.9

 شعب صفية للمرحلة األساسية 17,914  22,799 

 شعب صفية للمرحلة الثانوية 2,602  3,311 

 معلمات/معلمين 27,163  34,569 

 سرير تمريضي 3,250 78.6 4,136 100.1

 طبيبة/طبيب 4,000  5,090 

 ممرضة/ممرض 4,750  6,045 

 )سنويا  3ممليون (كمية مياه    224.2  118.8 285.3  151.2

مليون م (كمية مياه للقطاع المنزلي        108.9  138.6 
3

كمـية اسـتهالك طاقـة كهربائية         1,422.5 142.5 1,810.3 181.3

ــن األراضــي     124  ــرد م حــصة الف
2

 )بألف فرصة(خلق فرص عمل  1,000 25,000 1,273 31,825

 المجموع     41,914.0  52,745.5

 معدل التكلفة التنموية السنوية          8,382.8  10,549.1

 


