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 االحـصـــــاء الفلـسـطينـــي يـسـتعــــرض

واقع الالجئين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي 
 02/20/0210لالجئين 

 

لسطين ففي  الفلسطينيين الذين كانوا يقيمونمن % 00
 تم تهجيرهم 1491عام التاريخية 

كانتتتتتأ اة اإلتتتتتا  اتنإلتتتتتانيع اةتتتتتتن  عتتتتتأ باة تتتتت   اة عإلتتتتت ينن  تتتتتا  
  تتا اارا تتن اةتتتن إلتتي ر اإلتتا   تتد ر د طرتتد  تترد  نتت    8491

أةف  ربن طعإلت ينند أ   957  اةن   عيها اال تالل االإلرائيعن
 ا اج اةن اة عإل ينيا اةذيا كان ا يري  ا طتن % 66.. ا نإلبته 
د  ذةك  إلت  ترتديراأ 8491اةتاريخيع   يع  ر   ا   طعإل يا

 6  8496اا   اة ت د   ا  
 

تعترف بها وكالة المخيمات الفلسطينية الرسمية التي أعداد 
 حسب دولة االقامة الغوث

 
 General Statistics UNRWA Statistics Bulletin -2016 (11 May  :لمصـدرا

2017) 
 

 قد صدرأ  د  ترديراأ رإل يع   ل أ تداد اةالجئتيا اة عإلت ينييا 
إال أا ةأل تتتتت   د تتتتتا  صتتتتتادر  ختع تتتتتع 8491  تتتتتيع  تتتتتر   تتتتتا  

اا ل ي تتير اةتت  أا  تتدد اةالجئتتيا اة عإلتت ينييا  :اة ت تتد  ترتتديريا
 6 8494أةتتف الجتتل  ذةتتك بنتتاقد  عتت  ترتتديراأ  تتا   .62بعتتن ن تت  
 6  8496  ا أةف الجل بناقد  ع  ترديراأ  496 اةثانن 

 

 مليون الجئ مسجل في وكالة الغوث 5.9
إة  اا  دد اةالجئيا ( نر ااا)ت ير إلجالأ  كاةع اةغ ث 

 عي ا  964ن    .268 ا  طن  اة إلجعيا ةديها اة عإل ينييا
الجل  هذه االرقا  ت ثل اة د االدن  ة دد اةالجئيا اة عإل ينيياد 

اةغربيع اة عإل يني ا اة ري  ا طن اة  ع   قد  كل اةالجئ ا

 ا نإلبته  .268اة ا   طن  اة إلجع ا ةدى  كاةع اةغ ث 
 ث  رابل  ا إج اةن اةالجئيا اة إلجعيا ةدى  كاةع اةغ% 8666
أ ا  ع   إلت ى اةد ل اة ربيعد طرد 6  طن ق اع غ  % 2969

إلجعيا ةدى  كاةع اةغ ث طن اة  اة عإل ينييا بعغأ نإلبع اةالجئيا
إج اةن اةالجئيا اة عإل ينيا طن  يا بعغأ   ا% 1468ااردا 

 %866.6  طن إل ريا% 161اةنإلبع طن ةبناا 
 

التوزيع النسبي لالجئين الفلسطينيين حسب دولة االقامة 
 (وفق بيانات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين)،6102

 
 General Statistics UNRWA Statistics Bulletin -2016 (11 May  :المصـدر 

2017)  
 

 من مجمل السكان في دولة فلسطين الجئون % 26حوالي 
إة  أا نإلبع اةإلكاا اةالجئتيا طتن د ةتع  2016ت ير بياناأ  ا  
 تا  ج تل اةإلتكاا اة عإلت ينييا اة ري تيا % 41.5طعإل يا بعغأ 

 تتا اةإلتتكاا طتتن اة تت ع اةغربيتتع % 26.2طتتن د ةتتع طعإلتت ياد  أا 
هتتتت  الجئتتتت اد طتتتتن  تتتتيا بعغتتتتأ نإلتتتتبع اةالجئتتتتيا طتتتتن ق تتتتاع غتتتت   

65.3 6% 
 

 2016حسب المنطقة،  دولة فلسطيننسبة الالجئين في 

 
قا تد  بيانتاأ   إلتا  اةرت ى  اة ا عتعد  .2017الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني،  :المصـدر

     طعإل يا6 را  اهلل 6  2016اةربع اةرابع 
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 يمتاز الالجئون الفلسطينيون بأنهم مجتمع فتي 
 تا % 1468إلتنع  89بعغأ نإلبع ااطتراد اةتذيا ترتل أ  تاره   تا 
د ك تتتا .268 اةربتتتع اةرابتتتعإج تتتاةن اةإلتتتكاا طتتتن د ةتتتع طعإلتتت يا طتتتن 
 تتتتتا % 1461إلتتتتتنع  89بعغتتتتتأ نإلتتتتتبع ااطتتتتتراد اةالجئتتتتتيا أقتتتتتل  تتتتتا 

 تا % 1164اةنإلتبع ةغيتر اةالجئتيا  إج اةن اةالجئتياد بين تا بعغتأ
إلتنع طتاكثر  6.ر اةإلتا ك ا بعغأ نإلبع كبا6 إج اةن غير اةالجئيا

 ا إج اةن اةالجئيا طتن د ةتع طعإلت يا طتن  تيا % 962اةالجئيا 
 6   ا إج اةن غير اةالجئيا% 4.8بعغأ ةغير اةالجئيا 

 

  أكثر خصوبة دولة فلسطينالالجئات الفلسطينيات المقيمات في 
د ةتتتع طتتتن   (2664 – 2661)ةع تتتتر    تتتدل اةخصتتت بع اةكعتتتن  بعتتتن

  ةتتت داد   نتتتد  رارنتتتع تعتتتك اة  تتتدالأ  إلتتت   اةتتتع  969 طعإلتتت يا
بتتيا   تتدالأ اةخصتت بع  طتتنع   ي تتاةعجتت ق يت تتا أا هنتتاك طر قتتا 

د طرتتد بعتتن   تتدل اةخصتت بع اةكعتتن ةالجئتتيا اةالجئتتيا  غيتتر االجئتتيا
  6  ة دا 961اةالجئيا طن  يا بعغأ ةغير   ة دا  969

 

 حسب حالة اللجوء،  دولة فلسطينمعدل الخصوبة في 
(6112 -6119) 

 
قاعدة بيانات مسح االسرة الفلسطيني،  .0210الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر
            فلسطين. رام اهلل .  0212

 

معدالت المشاركة في القوى العاملة منخفضة بين الالجئين وغير 
 الالجئين 
بتاا نإلتبع اة  تاركع  2016ة تا  اة ا عتع  اةر ىنتائج  إلا  أظهرأ

د ةتع إلتنع طتاكثر اة ري تيا طتن  89طن اةرت ى اة ا عتع بتيا اةالجئتيا 
   6ةدى غير اةالجئيا%  45.5 رابل % 46.1 طعإل يا

 معدالت البطالة مرتفعة بين الالجئين
اةب اةتتتع بتتتيا  ت تتتير اةبيانتتتاأ إةتتت   جتتت د طرقتتتاد  ا تتت اد طتتتن   تتتدالأ

ةب اةتتتع بتتتيا اةالجئتتتيا ا إذ  صتتتل   تتتدلغيتتتر اةالجئتتتياد    اةالجئتتتيا
 6غير اةالجئيا بيا% 22.3  رابل% 33.3اة  

 

  ثلث الالجئين يعملون كمتخصصين وفنيين
 اة نيتتتتتتتتت ا  اة تخصصتتتتتتتتت ا" ت تبتتتتتتتتتر  هنتتتتتتتتتعد 2016 ختتتتتتتتتالل  تتتتتتتتتا 

اة هنتتتتتع االكثتتتتتر اإلتتتتتتي اباد ةالجئتتتتتيا  غيتتتتتر  د"اةكتبتتتتتع   اة إلتتتتتا د ا  
اذ بعغتتتتأ ةالجئتتتتيا د ةتتتتع طعإلتتتت ياد طتتتتن  اةالجئتتتتيا  عتتتت   تتتتد إلتتتت اق

 كعأ  ك ا%6  22.9 بيا غير اةالجئيا بعغأطن  يا % 33.8
اة  تتتتر  ا    ظ تتتت  اتدار  اة عيتتتتا اةنإلتتتتبع اادنتتتت  ةكتتتتل  تتتتا   هنتتتتع

% 3.3ةالجئتتتيا  رابتتتل % 3.0 بنإلتتتبعالجئتتتياد اة اةالجئتتتيا  غيتتتر
 6اةالجئياةغير 

 

  ارتفاع نسبة التحصيل العلمي بين الالجئين
ةألطتراد  .268بعغأ نإلبع اا يتع ةالجئتيا اة عإلت ينييا ختالل  تا  

  د%161طتتتن  تتتيا بعغتتتأ ةغيتتتر اةالجئتتتيا % 266 طتتتاكثرإلتتتنع  89
 اة اصتعيا طتاكثرإلتنع  89ارت  أ نإلبع اةالجئيا اة عإلت ينييا  ك ا

 تتتتا  ج تتتتل % 8964إذ بعغتتتتأ  دطتتتتا ع  عتتتت  درجتتتتع اةبكتتتتاة ري   
 %6 .826طن  يا بعغأ ةغير اةالجئيا  طاكثر عإلن 89اةالجئيا 

 

  من األسر الالجئة تسكن في شقة  % 25حوالي 
 تتتتتا أإلتتتتتر د ةتتتتتع % 9161إةتتتتت  أا  .268ا تتتتتارأ بيانتتتتتاأ  تتتتتا  

طعإلتتت يا تإلتتتكا طتتتن  إلتتتاكا  عتتت   تتتكل دارد طكانتتتأ ةألإلتتتر غيتتتر 
ةألإلتتتر اةالجئتتتعد  بعغتتتأ نإلتتتبع % 1968 رابتتتل % 9662اةالجئتتتع 

% 9.69% )9969ا  تتتترع ااإلتتتتر طتتتتن د ةتتتتع طعإلتتتت يا اةتتتتتن تإلتتتتك
د ك تتا بعغتتأ نإلتتبع (ةالإلتتر اةالجئتتع% 962.ةألإلتتر غيتتر اةالجئتتعد 

د طتتن  تتيا %.866االإلتتر اةالجئتتع اةتتتن ترتتي  طتتن  إلتتكا  إلتتتاجر 
ة تا  % 6268بعغأ نإلبع ااإلر اةالجئع اةتن تري  طن  إلكا  عك 

268.6 
 

في  الفلسطينيون في الشتات الفلسطينيين أوضاع الالجئين
 األردن
 ت ل اا  تاع اة  ي تيع ( FAFO)دراإلتع أ تدأ  تا  ةإلإلتع طن 

أظهترأ اةدراإلتع  2688طن اة خي تاأ اة عإلت ينيع طتن االردا ة تا  
 دإلتتنع  تتا اة  تتر 89 تتا إلتتكاا اة خي تتاأ د ا إلتتا % 1464أا 

د ك تتتتا بعتتتتن %961إلتتتتنع طتتتتاكثر  9.طتتتن  تتتتيا بعغتتتتأ نإلتتتتبع ااطتتتتراد 
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 نإلتبع اال يتعبعغتأ   طتردادد  968 ت إل   ج  ااإلر  طتن اة خي تاأ 
 %16.6إلنع طاكثر  89بيا االطراد 

 

 الفلسطينيون في لبنان
اة ري يا طتن ةبنتاا  تا   ااةبياناأ اة ت طر    ل اة عإل ينيي اظهرأ
د %1868د أا نإلتبع ااطتراد د ا اةخا إلتتع   تر   تا اة  تتر2688

د %68.طتاكثر  إلتنع 9.أ  تاره   تبعتناةتذيا طتن  تيا بعغتأ نإلتبع 
ذكتتتترا ةكتتتتل  ائتتتتع أنثتتتت  ختتتتالل اة تتتتا   4162بعغتتتتأ نإلتتتتبع اةجتتتتن    

26886 
 

إةتت  أا  ت إلتتت   جتتت   2688ك تتا أ تتتارأ اةبيانتتاأ اة تتتت طر  ةع تتتا  
 تتتتا جانتتتت  مختتتتر بعتتتتن   تتتتدل  دطتتتترداد  969ااإلتتتتر  اة عإلتتتت ينيع بعتتتتن 

  تدل  طيتاأ  طن  يا بعتند   ة داد ةكل ا رأ  261اةخص بع اةكعن 
ف   ةتت د  اةتتع  طتتا  ةكتتل أةتت 8966ةبنتتاا طتتن  اةع عإلتت ينيي اةر تتع
 اةتتع  طتتا   8666بعتتن   تتدل  طيتتاأ اا  تتال د ا اةخا إلتتع     تتند

 6ةن   اة ا    ة داد  نةكل أةف 
 

 

 لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين -رام هللا 

 (220/222) 2982700-02:هاتف

 (220/222) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

 diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
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