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 :أعداد الالجئين الفلسطينيين
 

 1950 ألف الجئ فلسطيني لعام 957م المتحدة بنحو  حسب األمنقدر عدد الالجئين الفلسطينيي
 

صدرت عدة تقديرات رسمية حول أعداد الالجئين الفلسطينيين لهذه الفترة من           ): 1950-1948(الالجـئون الفلـسطينيون بين      

يوضح .  مم المتحدة مصادر مختلفة منها التقديرات البريطانية واألمريكية والفلسطينية واإلسرائيلية الرسمية، وكذلك تقديرات األ           

، إال أن لألمم المتحدة تقديرين      ةالتقديـرات حيث يتضح أن التقديرات البريطانية واألمريكية والفلسطينية متقارب         ) 1الجـدول   (

.   ألف الجئ  957 ألف الجئ، بينما بلغ التقدير الثاني        726يـشير التقديـر األول الـى أن عدد الالجئين الفلسطينيين بلغ نحو              

، بينما قدر عدد الالجئين حسب المصادر 1950 والتعداد الثاني عام  1949االختالف إلى أن التعداد األول نفذ عام        ويعـود هذا    

 . ألف الجئ عن التقدير الثاني لألمم المتحدة437 ألف الجئ بفارق 520اإلسرائيلية الرسمية 
 

 )1950 -1948( حسب جهة التقدير نتقدير أعداد الالجئين الفلسطينيي: 1جدول 
 

 تقديرات أعداد الالجئين

 التقديرات البريطانية التقديرات األمريكية الرسمية تقديرات األمم المتحدة تقديرات إسرائيلية رسمية تقديرات فلسطينية
 المنطقة

 قطاع غزة 210,000 208,000 280,000 - 201,173

 الضفة الغربية 320,000 - 190,000 - 363,689
 الدول العربية 280,000 667,000 256,000 - 284,324
  المجموع 810,000 875,000 726,000 520,000 849,186
714,100 590,000 957,000 - -  
744,150 - - - -  
780,000 - - - -  

 
 : في مخيمات الدول العربيةنالتوزيع الجغرافي لالجئين الفلسطينيي

 

 2007 مليون الجئ في نهاية عام 4.56 حسب تقديرات االونروا بنحو نبلغ عدد الالجئين الفلسطينيي

 

 مأساة مدمرة، فقد  طرد ونزح من األراضي التي سيطرت           1948كانـت المأسـاة اإلنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام           

فقد تشتت األسر بشكل عشوائي،     .  1950مم المتحدة عام     ألف عربي فلسطيني حسب تقديرات األ      957علـيها إسرائيل حوالي     

وتركت األراضي والمنازل واألمالك، وحشد الالجئون في مخيمات مكتظة موزعة في األراضي العربية المجاورة، على الرغم                

ضيفة مـن أن المخـيمات الفلسطينية ليست هي المكان الشرعي لالجئين من وجهة نظر حقوقية، وقد خصصت الحكومات الم                  

أراضٍٍ إلقامـة الالجئين عليها، بعضها مملوك للدولة، ومعظمها ملكية فردية ومؤجرة للحكومة المضيفة، فوكالة الغوث ال تملك          

 باألراضي الفلسطينية، فالمخيمات التي     نووكالـة الغوث ال تعترف رسميا بمخيمين من مخيمات الالجئين الفلسطينيي          .  أرضـاً 

وقد تطلق الحكومة المضيفة    .   المقامة على أرض مخصصة لهذه الغاية من قبل الحكومة المضيفة          تعتبرها رسمية هي المخيمات   

 . اسم مخيم على بعض المناطق التي يتجمع فيها عدد كبير من الالجئين رغم أنها لم تخصص أصالً لهذه الغاية
 

الدول العربية واألراضي الفلسطينية داخل      المسجلين لدى وكالة الغوث في       نتوزيع الالجئين الفلسطينيي  ) 2الجـدول   (يوضـح   

وخـارج المخيمات، حيث بلغ عدد المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تعترف بها وكالة الغوث في األراضي الفلسطينية والدول                  

.   سوريا مخيمات في9 مقابل 10 مخيماً في لبنان، في حين بلغ عدد المخيمات في األردن            12 مخيما، تتوزع بواقع       58العربية  

 مخيمات في   8 مخيما في الضفة الغربية و     19 مخيماً، موزعة بواقع     27أمـا فـي األراضي الفلسطينية فقد بلغ عدد المخيمات           

 .  قطاع غزة
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من إجمالي الالجئين   % 16.3شـكل الالجئون الفلسطينيون المقيميون في الضفة الغربية والمسجلون لدى وكالة الغوث ما نسبته               

من جانب آخر فقد شكل الالجئون الفلسطينيون المسجلون لدى         .  يعيشون داخل المخيمات  % 25.4الوكالة منهم   المـسجلين لدى    

% 45.9من إجمالي الالجئين الفلسطينين المسجلين لدى وكالة الغوث، منهم          % 23.0وكالـة الغـوث في قطاع غزة ما نسبته          

بية، فقد بلغت نسبة الالجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في          أما على مستوى الدول العر    .  يعيـشون داخل مخيمات قطاع غزة     

يعيشون داخل المخيمات، في حين بلغت النسبة في        % 17.4مـن إجمالـي الالجئين الفلسطينين منهم        % 41.7األردن حوالـي    

ى وكالة  من الالجئين الفلسطينين المسجلين لد    % 9.9يعيشون داخل المخيمات، مقابل     % 52.5مـنهم   % 9.1مخـيمات لبـنان     

 . يعيشون داخل مخيماتها% 26.7الغوث يعيشون في سوريا منهم 
  

 توزيع أعداد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث حسب الدولة وعدد المخيمات : 2جدول  

 2007 كانون أول 31وعدد الالجئين المسجلين داخل المخيمات وعدد الالجئين المسجلين، 
 

جئين المسجلينالمجموع الكلي لال  الالجئون المسجلون داخل المخيمات 

 العدد النسبة العدد النسبة
 الدولة عدد المخيمات

 األردن 10 330,468 17.4 1,903,490 41.7

 لبنان 12 217,441 52.5 413,962 9.1

 سوريا 9 120,383 26.7 451,467 9.9

 الضفة الغربية 19 189,787 25.4 745,776 16.3

 قطاع غزة 8 481,180 45.9 1,048,125 23.0

 المجموع 58 1,339,259 29.4 4,562,820 100.0
            

فقط من عدد الالجئين الفلسطينيين االجمالي، وعليه       % 75وحـسب مصادر وكالة الغوث، يقدر عدد الالجئين المسجلين حوالي           

 مليون فلسطيني في 6المليون فلسطيني في اطار حالة اللجوء، ليشكلوا معا ما يربو على   يمكـن اضـافة حوالي مليون ونصف        

 .العالم
 

 :توزيع السكان الالجئين في االراضي الفلسطينية
 

 من مجمل السكان في األراضي الفلسطينية الجئون% 44.6

 

من مجمل  % 44.6 في األراضي الفلسطينية      ان نسبة السكان الالجئين    2006تـشير بـيانات المسح الفلسطيني لصحة األسرة،         

في قطاع غزة، حيث تبلغ   % 25.2في الضفة الغربية و   % 19.4الـسكان الفلـسطينيين المقيمين في األراضي الفلسطينية، منهم          

 %. 67.7فيما تبلغ هذه النسبة في قطاع غزة % 30.9نسبة الالجئين من مجمل سكان الضفة الغربية 
 

  2006فلسطينيين في األراضي الفلسطينية حسب حالة اللجوء والمنطقة، نسبة السكان ال: 3جدول 
 

 حالة اللجوء
 المجموع

 الجئ  ليس الجئاً
 المنطقة

 األراضي الفلسطينية 44.6 55.4 100

 الضفة الغربية 30.9 69.1 100

 قطاع غزة 67.7 32.3 100
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من سكان الحضر هم الجئون             % 41.3مخيمات هم الجئون، في حين ان       مـن سكان ال   % 92.3وتـشير البـيانات الـى ان        

حيث يالحظ ان هناك العديد من الالجئين تركوا مخيماتهم نظرا لعدم قدرتها على             . مـن سـكان الـريف الجئون      % 23.3و

مخيماتهم، فضال عن   يطة ب اسـتيعاب األعـداد المتـزايدة من السكان نتيجة الزيادة الطبيعية فتوجهوا إلى القرى والمدن المح               

 .انتقال البعض لتوفر فرص عمل افضل خارج المخيمات او الزواج او المرافقة
 

 2006التوزيع النسبي للسكان في االراضي الفلسطينية حسب حالة اللجوء والمنطقة ونوع التجمع، : 4جدول 
 

 نوع التجمع
 المجموع

 حضر ريف مخيمات
المنطقة/ حالة اللجوء  

 اضي الفلسطينيةاألر    
 الجئ   41.3 23.3 92.3 44.6
 ليس الجئاً 58.7 76.7 7.7 55.4

 الضفة الغربية    
 الجئ   32.1 18.8 90.3 30.9
 ليس الجئاً 67.9 81.2 9.7 69.1

 قطاع غزة    
 الجئ   53.7 84.0 93.2 67.7
 ليس الجئاً 46.3 16.0 6.8 32.3

                 

 :ي والنوعي للسكان الالجئينالتركيب العمر
 

 يمتاز الالجئون الفلسطينيون بأنهم مجتمع فتي

 

 يختلف عن التركيبة الديمغرافية للمجتمع الفلسطيني بشكل عام بقاعدة عريضة تنخفض            الفلسطينيين ال الهـرم السكاني لالجئين     

في حين بلغت هذه    % 45.7ألراضي الفلسطينية    سنة في ا   15مـع الـتقدم بالعمر إذ بلغت نسبة األفراد الذين تقل أعمارهم عن              

لغير الالجئين وقد يعود ارتفاع نسبة صغار السن لالجئين الى ارتفاع معدالت اإلنجاب لدى              % 45.3و% 45.8النسبة لالجئين   

الجئين فقط من مجموع ال   % 2.8الالجئـين مقارنة بغير الالجئين، كما يالحظ انخفاض نسبة كبار السن لدى الالجئين اذ بلغت                  

من جانب آخر بلغت نسبة     .  2006وذلك حسب بيانات المسح الفلسطيني لصحة األسرة،        % 3.1فـي حين بلغت لغير الالجئين       

 الهجرة مسحوذلك باالستناد الى بيانات % 41.7 سنة  من إجمالي الالجئين في األردن حوالي 15الالجئين الفلسطينين أقل من 

 المسحوذلك باالستناد الى بيانات % 33.1 ، وفي سوريا 2000 ينين في مخيمات األردنوالظـروف المعيـشية لالجئين الفلسط     

 المتعدد المسحوذلك باالستناد الى بيانات  % 33.0، وفي لبنان 2003 المؤشـرات الـثالث للفلـسطينين في سوريا    المـتعدد 

 للسكان فان نسبة الجنس ال تكاد تختلف بين         وعند النظر إلى التركيب النوعي      .2006 المؤشـرات الثالث للفلسطينين في لبنان     

ي في األراضي    لالجئين وغير الالجئين على التوال     ذكر لكل مائة أنثى    102.0 و 101.8الالجئـين وغيـر الالجئـين، إذ تبلغ         

 .   في لبنانلالجئين ذكر لكل مائة أنثى 98.5لالجئين في سوريا و ذكر لكل مائة أنثى 102.3مقابل الفلسطينية، 
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 2006الهرم السكاني لالجئين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية، : 1 شكل
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 :الخصوبة واإلنجاب لالجئين
 

 ارتفاع خصوبة الالجئات الفلسطينيات في األراضي الفلسطينية مقارنة بالالجئات في الدول المجاورة  
 

 في االراضي   2006  فان معدل الخصوبة الكلي لعام        2006ي لصحة األسرة الفلسطينية،      باالستناد إلى بيانات المسح الفلسطين    

 مولودا، وعند مقارنة تلك المعدالت حسب حالة        4.7 مولودا، كما بلغ معدل عدد األبناء الذين سبق إنجابهم           4.6الفلـسطينية بلغ    

البناء المنجبين، فقد بلغ معدل الخصوبة الكلي       اللجـوء يتـضح لـنا أن هـناك فروقا ما بين معدالت الخصوبة ومتوسط عدد ا                

 4.3 مولودا على التوالي في حين بلغت لغير الالجئين          4.8 مولودا و  4.9ومتوسـط عـدد األبـناء الذين سبق إنجابهم لالجئين           

اً لكل امرأة    مولود 4.6من جانب آخر بلغ معدل الخصوبة الكلية للنساء لالجئات في األردن            .  مولودا على التوالي   4.6مولودا و 

 . 2006 مولوداً لعام 2.3 مولوداً وفي لبنان 2.4، بينما بلغ معدل الخصوبة في سوريا 2000وذلك للعام 
 

 متوسط الالتي سبق لهن الزواج حسب فئات العمر وفي األراضي الفلسطينية ) 54-15(نساء الفلسطينيات ال: 5جدول 

 2006لجوء، وحالة العدد المواليد الذين سبق إنجابهم أحياء 
 

 حالة اللجوء
 األراضي الفلسطينية

 الجئ ليس الجئاً
 الفئة العمرية

0.7 0.8 0.6 19 - 15 

1.9 1.9 1.8 24 - 20 

3.3 3.4 3.2 29 - 25 

4.6 4.6 4.7 34 - 30 

5.6 5.5 5.6 39 - 35 

6.5 6.3 6.7 44 - 40 

7.2 7.1 7.2 49 - 45 

7.7 7.7 7.8 54 - 50 

 المجموع 4.8 4.6 4.7
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  :حجم األسرة
 

   فردا لألسر التي يرأسها ليس الجئا6.1ً فرداً متوسط حجم األسرة التي يرأسها الجئ مقابل  6.3
 

وتميز العرب خالل   .  منها أسباب ثقافية وسياسية   : تتميـز األسـرة الفلـسطينية بكبر حجمها، وقد يعزى ذلك الى عدة أسباب             

وتنظر العائلة الفلسطينية إلى    .   بحبهم لإلنجاب لما في ذلك من منزلة اجتماعية يحققها األب واألم والعائلة            تـاريخهم الطـويل   

إضافة إلى .  األوالد علـى انهم دعامة المستقبل، واخرون يرون في األوالد عمالة ضرورية في المزرعة أو الورشة أو المتجر  

و نجد أن متوسط حجم األسرة الفلسطينية في العام         .  نجاب األطفال هو هبه من اهللا      يعتقدون أن إ   نذلك فان الكثير من الفلسطينيي    

 لغير الالجئين، 6.1 فردا مقابل 6.3 فردا، بلغ متوسط حجم االسرة لالجئين      6.2 فـي االراضـي الفلسطينية  يصل إلى          2006

 على التوالي وذلك    3.8 و   4.1 و 5.4 ولبنان     في األردن وسوريا    2006كمـا بلغ متوسط حجم األسر الالجئة الفلسطينية للعام          

 متوسط حجم االسرة لالجئين الى ارتفاع معدالت االنجاب          وقد يعود ارتفاع  .  2007حـسب تقديرات وكالة الغوث نهاية العام        

 8دها عن   خاصة في قطاع غزة وباالضافة الى انتشار ظاهرة االسر الممتدة، فقد بلغت نسبة االسر الالجئة التي يزيد عدد افرا                  

 %.28.6من االسر في حين بلغت لألسر غير الالجئة حوالي % 32.4افراد  
 

 
 2006 عدد االفراد وحالة اللجوء،حسب  في األراضي الفلسطينية ألسر الفلسطينيةل التوزيع النسبي: 6جدول 

 

 حالة اللجوء
 المجموع

 الجئ ليس الجئاً
 عدد االفراد

3.2 3.2 3.2 1 

7.2 7.4 6.9 2 
6.8 6.8 6.8 3 

11.2 11.6 10.6 4 
12.9 13.5 12.0 5 

15.1 15.2 15.0 6 
13.5 13.7 13.1 7 
11.2 11.1 11.4 8 
7.8 7.5 8.1 9 

11.1 10.0 12.9 10+  

100 100 100  المجموع

6.2 6.1 6.3  متوسط حجم االسرة
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 :الواقع الصحي 
 

 :  اإلعاقة
 

 ارتفاع نسبة المعاقين بين الالجئين الفلسطينين في األراضي الفلسطينية

 
من الالجئين الفلسطينيين يعانون من اإلعاقة مقارنة       % 2.6، فإن   2006باالسـتناد الى بيانات المسح الفلسطيني لصحة األسرة         

الجئين وغير الالجئين نجد أن االعاقة الحركية ترتفع        وعند مقارنة توزيع نسب االعاقة بين ال      .  من غير الالجئين  % 2.4بــ   

على التوالي، في حين بلغت نسبة اإلعاقة البصرية  بين          % 45.6و% 50.1بـين الالجئـين مقارنـة بغيـر الالجئين إذ بلغت            

للمعاقين نتائج مسح األوضاع الصحية واالجتماعية       تشيرمن جانب آخر    .  بين غير الالجئين  % 27.1مقابل  % 27.4الالجئين  

من % 2.9 أي ما نسبته     معاق 5,042 في مخيمات الفلسطينيين في سوريا       المعاقين إلى أن عدد     2005فـي مخـيمات سوريا      

بين الذكور  % 3.3 المخيمات، حيث أن نسبة اإلعاقة بين الذكور أعلى منها لدى اإلناث فبلغت              هذهالمجمـوع الكلي للسكان في      

 .اإلناثبين % 2.5مقابل 
  

ى صعيد نوع التجمع داخل األراضي الفلسطينية نجد أن نسبة المعاقين بين السكان المقيمين في المخيمات أعلى منها في                 أما عل 

 .للمقيمين في الريف%  2.5للمقيمين في الحضر و % 2.4للمقيمين في المخيمات و %  3.0الحضر والريف إذ بلغت    
 
 

 2006ة حسب نوع االعاقة، نسبة المعاقين الالجئين في األراضي الفلسطيني: 2شكل 
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بصرية سمعية الفهم والتواصل حرآية الرعلية بالنفس التعامل مع االخرين

 
 

 :االصابة باالمراض المزمنة

من الالجئين الفلسطينين يعانون    % 9.8، أشارت البيانات إلى أن      2006باالسـتناد الى بيانات المسح الفلسطيني لصحة األسرة          

%        9.6 على المستوى الوطني وغير الالجئين       مـن أمـراض مـزمنة محـددة ويتلقون عالجا لها وهي أعلى بقليل من النسب               

وتشير النتائج الى ان نسبة األفراد الذين اجابو بانهم يعانون من الضغط هي األعلى مقارنة مع اولئك                 . علـى التوالـي   % 9.4و

 من الضغط بين    الـذين يعانـون منها من بين غير الالجئين وهي األعلى مقارنة بالمستوى الوطني فنجد ان نسبة الذين يعانون                  

 .على المستوى الوطني وبين غير الالجئين% 3.1و% 3.3مقابل % 3.6الالجئين بلغت 
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 2006نسبة اإلصابة ببعض األمراض المزمنة حسب حالة اللجوء ونوع المرض، : 7جدول 
 

 نوع المرض
 سكري ضغط دم أمراض القلب سرطان قرحة )أزمة(ربو  أنيميا صرع غير مصاب

 حالة اللجوء

 الجئ 2.7 3.6 1.2 0.1 0.9 0.9 0.2 0.2 90.0

 ليس الجئاُ 2.6 3.1 1.2 0.1 1.2 0.2 0.2 0.1 90.4
 المجموع 2.6 3.3 1.2 0.1 1.1 0.2 0.2 0.2 90.2

 

 : التدخين

ة والذين  من الالجئين الفلسطينين المقيمين في األراضي الفلسطيني      % 17.6تشير بيانات المسح الفلسطيني لصحة األسرة إلى أن         

 سـنوات فأكثر مدخنون وهي أقل من نسبة غير الالجئين والمستوى الوطني حيث بلغت هذه النسب على التوالي      10اعمـارهم   

وحـول توزيع المدخنين حسب العمر نجد أن نسبة المدخنين ترتفع بارتفاع العمر، حيث بلغت أدناها بين                 %.  18.3و% 18.8

، وبلغت  %29.8سنة  ) 49-40(وأعالها بين األفراد الالجئين الذين اعمارهم       % 3.6 سنة) 19-10(الالجئـين الذين أعمارهم     

 %.15.2 سنة فاكثر المدخنين 60نسبة الالجئين 
 

 :الفقر بين الالجئين في األراضي الفلسطينية
 

 األسر التي يرأسها رب اسرة الجئ اشد فقرا من األسر يرأسها رب أسرة ليس الجئا

 

فقد ،  بين أسرها  من أعلى معدل انتشار للفقر  في األراضي الفلسطينية تعاني مخيمات الالجئين  وفرة الى ان    أشارت البيانات المت

ويعتبر . من أسر المخيمات تعاني من الفقر %) 38.6(أظهرت بيانات أنماط االستهالك بين األسر في األراضي الفلسطينية أن    

، وربما يعود ارتفاع معدالت الفقر     %) 29.3 (والحضر  %) 29.5 ( ق الريفية  المناط  هذا االنتشار أعلى من معدل الفقر السائد في        

في مخيمات الالجئين إلى ارتفاع معدالت البطالة وارتفاع معدالت اإلعالة وكبر حجم األسرة بين أسر المخيمات مقارنة مع           

غزة ككل، فقطاع غزة يشهد أعلى      غيرها من األسر في المناطق الحضرية والريفية، عالوة على ارتفاع نسبة الفقر في قطاع        

%   12من جانب آخر بلغت نسبة حاالت الفقر الشديد في لبنان حوالي  . معدالت للفقر بغض النظر عن نوع التجمع السكاني   

 .2007وذلك حسب تقديرات وكالة الغوث نهاية العام     في سوريا  %7.0في األردن و % 3.0مقابل 
 

، إال أنها شكلت    2006من األسر الفلسطينية لعام     % 44.6ين في األراضي الفلسطينية     كمـا شكلت األسر التي أربابها من الالجئ       

أن وضع أسر الالجئين أسوأ حاالً      %) 33.3(كما يظهر مؤشر نسبة الفقر بين أسر الالجئين         . من الفقراء %) 43.1(مـا نسبته    

ظر عن مقياس الفقر المستخدم، حيث تظهر       ، ويبقى التوزيع على ما هو عليه بغض الن        %)29.1(مقارنـة بأسر غير الالجئين      

وربما يعود ارتفاع الفقر بين األسر      . هذه المقاييس أن وضع أسر الالجئين أسوأ حاالً أو مماثل لوضع أسر غير الالجئين الفقيرة              

البية األسر  فقد أظهرت النتائج أن غ    . التـي أربابهـا من الالجئين، إلى ارتفاع نسب الفقر في المخيمات وقطاع غزة بشكل عام               

في %) 41.2(في المناطق الريفية  و    %) 16.7(تسكن داخل المخيمات مقابل     %) 42.1(الفقيـرة التـي أربابهـا من الالجئين         

 . الحضر
 

 2006نسب الفقر وفقا ألنماط االستهالك الشهرية الحقيقية لألسر حسب حالة اللجوء لرب األسرة، : 8جدول 
 

 الفقر رفجوة الفق شدة الفقر الفقر المدقع
 القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة

 حالة اللجوء 
 لرب األسرة

 الجئ 33.3 43.1 9.5 45.8 5.2 48.5 20.9 44.9

 ليس الجئاً 29.1 56.9 7.5 52.2 3.6 51.5 17.0 55.1

 المجموع 30.8 100.0 8.3 100.0 4.2 100.0 18.5 100.0
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 :ق العملالالجئون وسو
 

 انخفاض نسبة مشاركة الالجئين في سوق العمل مقارنة بغير الالجئين

 

 مما  ل سنة فأكثر أق   15 بأن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الالجئين          2008تـشير نتائج مسح القوى العاملة للربع األول،         

لالجئين وغير  % 42.2و% 38.5ذ بلغت النسبة    إ.   غير الالجئين المقيمين في األراضي الفلسطينية      نهـي لـدى الفلـسطينيي     

كما يالحظ من تلك النتائج أن نسبة مشاركة اإلناث الالجئات والمقيمات في األراضي الفلسطينية تقل               .  الالجئـين على التوالي   

 .على التوالي% 15.1و% 14.2 إلى 2008عما هي عليه لدى غير الالجئات، حيث بلغت تلك النسبة في الربع األول 
 

، بأن هناك فرقاً واضحاً على مستوى البطالة بين الالجئين          2008مـن جانب آخر، تشير نتائج مسح القوى العاملة للربع األول            

من جانب آخر أشارت    . لغير الالجئين % 20.0مقابل  % 26.1وغير الالجئين، إذ يرتفع معدل البطالة بين الالجئين ليصل الى           

 ى أن نسبة البطالة في صفوف القوى العاملة الفلسطينية في مخيمات األردن بلغـت    إل2000بـيانات العمـل في األردنعام   

 .لإلناث% 23.2للذكور و% 11.0تتوزع بواقع % 13.0
 

 :المهن الرئيسة

، يشكل العاملون في مهنة المختصصون الفنيون والمتخصصون المساعدون والكتبة،             2008حسب بيانات الربع األول من العام   

في األراضي الفلسطينية وعلى مستوى حالة اللجوء، فقد احتلت مهنة      )  سنة فأكثر15(كبر من السكان الفلسطينيين    القطاع األ

في حين    % 27.5المختصصون الفنيون والمتخصصون المساعدون والكتبة القطاع األكبر لكن بنسب متفاوتة اذ بلغت لالجئين                 

عون وموظفو اإلدارة العليا المهنة األدنى كما هو متوقع لكل من الالجئين          كما جاءت مهنة المشر%.   20.7بلغت لغير الالجئين  

 %.4.2وغير الالجئين   % 3.6وغير الجئين، لكن بتفاوت ما بين الالجئين   
 

 التجارة  قطاععلى قطاعات العمل بنسب مختلفة باختالف الجنس، حيث نجد أن             في مخيمات األردن   العمل أفراد قوة    ويـتوزع 

 أفراد قوة العمل للذكور، في حين أن حوالي ثلث قوة العمل لإلناث تعمل في               من% 29.0نادق يستقطب حوالي    والمطـاعم والف  

 الذكور يعملون كعمال مهرة وأكثر من ثلثهم يعمل         من% 31.0 أما توزيع القوى العاملة بحسب المهن، فنجد أن          الصناعة،قطاع  

ن حوالي نصف اإلناث يعملن كعامالت ماهرات وفي المهن األولية  في حين نجد أ األولية،كعمـال غيـر مهـرة وفي األعمال         

 . في األعمال الكتابيةأومنهن يعملن كفنيات % 30.0 حوالي مقابل
 

 المختلفة بنسب متفاوتة حيث تركزت عمالتهم في تشغيل اآلالت وتجميعها           المهن في سوريا على     الفلسطينيون العاملون يـتوزع 

 مجال  في% 17.5 وفنيين، في حين يعمل      كمهنيين% 22.0 مجموع العاملين، بينما يعمل      من% 50.4 نسبتهم فيها    بلغتالتـي   

 والمحاجر والصناعات التحويلية،    والتعدين وجود العاملين الفلسطينيين في أنشطة المال واإلدارة الحكومية،          ويتركز.  الخـدمات 

 . على التوالي% 15.3، و%17.7و، %19.2 األنشطة هذهوالبناء والتشـييد حيث بلغت نسـبتهم في 
 

، وفي البناء    %26.7  بنسبةبشكل أساسي في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق          الفلسطينية في مخيمات لبنان    العمالة وتتركـز 

، في حين يختلف توزيع المشتغلين حسب األنشطة باختالف         %13.6، والتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية      %18.9والتشييد  

 .  نجد أن حوالي ثلث اإلناث يعملن في قطاع التعليم والصحةيثحالجنس 
 

 :  مكان العمل

بتفاوت واضح حسب حالة اللجوء،    % 59.0 سنة فاكثر الذين يعملون في الضفة الغربية     15تبين أن نسبة األفراد الفلسطينيين    

ركيز الالجئين الذين يعملون في قطاع     ويعود ذلك بالدرجة األساسية لت    % 69.7ولغير الالجئين   %  43.3حيث بلغت لالجئين 
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%   11.2وبلغت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات    .  لغير الالجئين % 18.0مقابل % 47.1غزة إذ بلغت لالجئين حوالي    

 .لغير الالجئين % 12.3مقابل %  9.6وبتفاوت ما بين الالجئين وغير الالجئين فبلغت لالجئين    
 

، في حين كانت )لغير الالجئين % 58.9لالجئين و% 67.7( من العاملين مستخدمون بأجر   %62.5حوالي : الحالة العملية

 ).لغير الالجئين %  26.5لالجئين و% 21.0% (24.3نسبة العاملين الذين يعملون لحسابهم     
  

 :مستويات التعليم لالجئين
 

 جئين الفلسطينيين مقارنة بغير الالجئينارتفاع نسبة الحاصلين على درجات علمية جامعية وانخفاض نسبة األمية بين الال

 
 

 المقيمين في األراضي الفلسطينية      نعلى العكس من المؤشرات الخاصة بالفقر والبطالة فان نسبة األمية بين الالجئين الفلسطينيي            

 سنة فاكثر 15فراد  ولأل2007تقـل لـدى الالجئين مقارنة بغير الالجئين، إذ بلغت نسبة األمية لالجئين الفلسطينيين خالل عام               

 سنة فاكثر  الحاصلين على درجة       15كما وارتفعت نسبة الالجئين الفلسطينيين      %.  6.5فـي حين بلغت لغير الالجئين       % 5.7

 . فقط% 8.4 سنوات فاكثر، في حين بلغت لغير الالجئين 15من مجمل الالجئين % 9.2البكالوريوس فأعلى إذ بلغت 
 
 األمية في مخيمات وتجمعات     معدل بلغكما   ،%17.6 حوالي 2000عام   يين في مخيمات األردن    األمية بين الفلسطين   معدل بلغ

 األمية في مخيمات وتجمعات الالجئين      معدالت بلغتفي حين    ،%16.5 حوالي 2006الالجئـين الفلـسطينيين في سوريا عام        

 .%25.5 يقارب ما 2006عام  الفلسطينيين في لبنان
 

   :معرفة القراءة والكتابة

 سنة فاكثر عدم وجود فروق إحصائية على مستوى    15 حول معدالت معرفة القراءة والكتابة لألفراد  2007تشير بيانات عام 

، في حين بلغت هذه       )لإلناث% 90.9للذكور و  %  97.6بواقع %   (94.3حالة اللجوء اذ بلغت تلك المعدالت لدى الالجئين           

 ).لالناث% 89.9للذكور  % 97.0بواقع % (93.5المعدالت لغير الالجئين  
 

 : االلتحاق بالتعليم  

بواقع  % (47.2 سنوات فأكثر لدى الالجئين الفلسطينيين   6، بلغت معدالت االلتحاق بالتعليم لألفراد  2006من واقع بيانات العام 

للذكور     % 44.8بواقع % (45.2، وهي اعلى من المعدالت الخاصة بغير الالجئين إذ بلغت    )لالناث % 47.8للذكور و  % 46.6

  حوالي  )سنة 24-6( الفئة العمرية  في 2000 للعام    في مخيمات االردن  بالتعليمالملتحقيننسبة  كما بلغت ).  لالناث%  45.5و

 وذلك في  %64.2 حوالي بلغت فقد 2005/2006 الدراسي وللعام  )سنة 24-7( بالتعليم لألفراد  الملتحقينأما نسبة    ،66%

 في مخيمات 2005/2006 الدراسي   وللعام) سنة 17-7( االلتحاق بالتعليم لألفراد  عدالتم بلغتفي حين   .مخيمات سوريا

 .لإلناث %59.3و للذكور% 55.1 حوالي  غتلبو ،%25.5 يقارب ما في لبنان  وتجمعات الالجئين الفلسطينيين  
 

 :التسرب

بواقع % (22.6 سنوات فأكثر  6ئين  لالفراد الالج 2006بلغـت نـسبة التـسرب من المدارس في االراضي الفلسطينية للعام              

للذكور        % 28.6بواقع  % (27.2،  فـي حـين بلغت هذه النسبة لدى غير الالجئين إلى              )لإلنـاث % 21.8للذكـور و  % 23.4

 )لإلناث% 25.7و
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 :ظروف السكن لالجئين
 

  :حيازة المسكن

% 84.6(من مجمل المساكن المأهولة     % 87.6أفرادها  بلغت نسبة المساكن المملوكة أو التي تستخدم بدون أجر لألسرة أو أحد             

في حين بلغت نسبة المساكن المملوكة أو التي تستخدم بدون أجر لالجئين الفلسطينين في              ).  لغير الالجئين % 89.7لالجئـين و  

 . لالجئين في لبنان% 77.6مقابل % 92.4 حوالي 2008سوريا في العام 
 

 : نوع المسكن

من مجموع  % 53.3، تـشكل الدار النوع األكثر شيوعا في األراضي الفلسطينية إذ تبلغ نسبتها              2007حـسب بـيانات العـام       

في االردن في العام    % 77.0،  مقابل    )لغير الالجئين % 56.5لالجئين و   % 48.9(المـساكن الماهولة في األراضي الفلسطينية       

من مجموع المسكن   % 45.0إذ تشكل حوالي    تليها الشقة،   . 2006فـي لبـنان للعام      % 58.1فـي سـوريا و    % 37.5 و 2000

في سوريا          % 61.8 و 2000في االردن في العام     % 21.6مقابل  ) لغيـر الالجئـين   % 41.3لالجئـين و    % 50.3(المأهـولة   

 .  2006في لبنان للعام % 40.8و
 

 : عدد الغرف

 غرفة وهو مطابق للمساكن     3.6ضي الفلسطينية    أن متوسط عدد الغرف في المسكن في األرا        2007تشير البيانات المتوفرة لعام     

 .            غرفة3.5التي يقطنها رب أسرة غير الجئ في حين تبلغ للمساكن التي يقطنها رب أسرة الجئ 
 

 :توفر السلع المعمرة

وق النسب الخاصة   تشير البيانات الخاصة بتوفر السلع المعمرة لدى األسرة أن نسب توفر تلك السلع لدى األسر غير الالجئة تف                  

باألسر الالجئة لمعظم تلك السلع خاصة تلك السلع التي ال تعتبر أساسية بدرجة كبيرة،  ففي حين تبلغ نسب األسر الالجئة التي                      

، وكذلك الحال بالنسبة لتوفر المكتبة إذ تبلغ نسبة األسر التي           %30.0تبلغ لغير الالجئين    % 17.7يتوفـر لـديها سيارة خاصة       

فقط ونسبة توفر خط الهاتف     % 25.7لدى األسر غير الالجئة في حين تبلغ لألسر الالجئة          % 27.6ا مكتبة خاصة    يتوفـر لديه  

في حين  % 36.7لالجئة ونسبة توفر جهاز حاسوب لدى األسر غير الالجئة          % 43.6في حين تبلغ    % 44.2لألسر غير الالجئة    

 في المستويات المعيشية وظروف السكن بين الالجئين وغير         والبـيانات اعاله تعكس الفروق    % 34.4تـبلغ لألسـر الالجـئة       

الالجئـين حيث نالحظ أن جميع الوسائل التي يتواجد فروق ما بين الالجئين وغير الالجئين هي الوسائل التي تظهر مقدارا من                     

 .الرفاهية في تلك األسر مثل المكتبة، الحاسوب، الهاتف
 
 


