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 كر وتقديرش
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل أسرة فلسطينية ساهمت في هذا المسح، والى      

 . يه لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم   جميع العاملين ف 
 

، بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء     2010يذ مسح الهجرة في األراضي الفلسطينية،     فنط وت م تخطيلقد ت

  ة ينطو ال ةسلطلا  نم كل  بين  كرتشم  ي مالم عوبد). UNFPA(الفلسطيني، وصندوق األمم المتحدة للسكان    

  مثلة  م  2010  معال) CFG (ة للجهازيسرئيل  ا التمويل  ةعمو جم من أعضاء  دوعد )UNFPA( و)PNA ( نيةطيلسفلا

 ).SDC( ون ا تعلاو نمية رية للتيسسوالالة الوك  نية،يطسلفلطنية ا و اللسلطةادى  لة يجيورنلة ا لممثلي اب بمكت
 

اإلشارة إلى أن محتويات هذه   تجدر .   تم تمويل جزء من جمع ومعالجة بيانات هذا النشاط من االتحاد األوروبي       

 .الوثيقة من مسؤولية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   
 
جهاز       للئيسية  لرتمويل ا   الةعموجم ءضاع  أإلىر يقدتلوا  رشكل ازيلجب  ء الفلسطينياصحي لإلزكرز الم اهجدم القتي

)CFG (و)UNFPA(    لقيمة في تنفيذ هذا المسح   مساهمتهم ا  ىلويل عم لتاوا بماهسذين  لا واالتحاد األوروبي. 
 



 



 

 تقديم 
 

 على البيانات   تعـتمد عملـيات التخطيط ورسم السياسات في مختلف النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية أساساً             

 .والمعطيات اإلحصائية الموثوقة والدقيقة
 

 لإلحصاء الفلسطيني في إنتاج     ضمن سياسة الجهاز المركزي    2010مسح الهجرة في األراضي الفلسطينية      ويأتـي تنفيذ    

 لتكون متاحة لواضعي السياسات والمخططين      ،ونـشر المؤشـرات اإلحـصائية حول مختلف جوانب الحياة الفلسطينية          

عدم توفر إحصاءات دقيقة ومكتملة حول       كما تنبع أهمية هذا المسح من        . وصـناع القـرار والباحثين والمجتمع الدولي      

 كونها العنصر الثالث من عناصر التغير       ؛أهمية إحصاءات الهجرة  من  رغم  على ال ة،  الهجـرة فـي األراضي الفلسطيني     

 . في الحالة الفلسطينية وأكثرها تأثيراً،السكاني
 
همة التي أوالها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اهتماماً خاصاً، نظراً لكونه           ممسح من المسوح ال   هـذا ال  يعتبـر   و

صمم هذا   فقد   ، لذا . لحاجة الماسة لتوفير بيانات تتعلق بالهجرة     ل و ،األراضي الفلسطينية األول مـن نوعه الذي ينفذ في        

 ، وخصائصها ،المـسح لتوفيـر بـيانات تفـصيلية ودقـيقة حول ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية من حيث حجمها                 

دراسة وحويالت المهاجرين،   تواتجاهـات السكان الفلسطينيين غير المهاجرين نحو الهجرة إلى الخارج،           وواتجاهاتهـا،   

 . العودةوأسبابخصائص المهاجرين العائدين من الخارج والعوامل التي تؤثر على اتخاذ قرار الهجرة، 
 

 باإلضافة إلى مجموعة    ،يستعرض هذا التقرير النتائج األولية التي خرج بها المسح، وسيتم الحقاً إصدار النتائج األساسية             

 .قارير اإلحصائية األخرى، باإلضافة إلى إصدار ملف البيانات الخام لالستخدام العاممن التقارير التحليلية والت
 

نأمـل في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يوفر هذا المسح معلومات أساسية لمساعدة متخذي القرارات                إنـنا   

 .ها وتقويمتهاراسمي السياسات في رسم السياسات المتعلقة بالهجرة ومتابعو
 
 
 
 

ال عوضع 2010كانون أول،  

  القائم بأعمال رئيس الجهاز 
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 الفصل األول
 

لمفاهيم والمصطلحاتا  
 

 :العمر

 .    الزيارة معبراً عنه بالسنوات الكاملة    لتاريخالفترة الزمنية بين تاريخ الميالد ولحظة اإلسناد الزمني       
 

 :  اإلقامةمكان

 الذي تواجد      ه كان المكان نفسإذا بغض النظر عما )  اكثرأو ستة اشهر (  السنة أيامد معظم  الذي يقيم فيه الفر  المكان هو

 .األصلية   أسرته المكان الذي تقيم فيه   أو  نشاطه  أو  عملة فعليا المكان الذي يمارس فيه    أو  المقابلة فيه الفرد وقت 
 

 : اإلقامة المعتادة الحالي  مكان

 كان هو المكان نفسه الذي        إذا وذلك بغض النظر عما       )ستة اشهر فاكثر  (   أيام السنة   الذي يقيم فيه الفرد معظم     المكان   هو

 . ونشاطه أو المكان الذي تقيم فيه أسرته األصلية       عمله أو المكان الذي يمارس فيه     المقابلةتواجد فيه الفرد وقت   
 
 : اإلقامة في مكان اإلقامة المعتادة الحالي   مدة

  المقابلة   وهو المكان الذي أقام فيه الفرد حتى تاريخ        .  في مكان إقامته المعتادة حاليا   وهي مدة إقامة الفرد المتواصلة      

 .بالسنوات الكاملة مع إهمال الشهور واأليام     
 

 : اإلقامة المعتادة السابقمكان

 لإلقامة في   االنتقال مباشرة  قبلالذي أقام فيه الفرد فعليا لفترة متصلة بلغت ستة اشهر فاكثر وذلك          )  إن وجد  (هو المكان   

    .مكان اإلقامة الحالي 
 

 :الهجرة

 يجتاز الفرد    أن، أي بشرط  أخرى إلى دولة  ، أو من   آخر إلى كاملة من تجمع سكاني  األسرة  أو الشخص  انتقالهي 

 زيارة بسيطة    فترات تخللها  لو  سنة أو اكثر حتى      الوصول    في مكان اإلقامة واقام أو ينوي    الدولة،  حدود هذا التجمع أو         

 . مكان آخرلىإ
 

 :المهاجر العائد

 .ةهو الفرد الذي عاد إلى األراضي الفلسطينية لإلقامة فيها بعدما كان مقيماً في وقت سابق خارج األراضي الفلسطيني          
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 الفصل الثاني
 

 المنهجية
 

 مقدمة ال1.2
 

ويهدف  . اضي الفلسطينية  األول حول الهجرة في األر    الوطني   مسح الهجرة في األراضي الفلسطينية المسح     يعتبر

 ودقيقة حول ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية من حيث حجمها وخصائصها       تفصيليةالمشروع إلى توفير بيانات  

 المهاجرين العائدين    وخصائص  تحويالت المهاجرين ودراسة العوامل التي تؤثر على اتخاذ قرار الهجرة،            واتجاهاتها،

   وذلك .   غير المهاجرين نحو الهجرة إلى الخارج       الفلسطينيين  ة إلى اتجاهات السكان    من الخارج واسباب العودة، باإلضاف     

  الهجرة هذه المؤشرات في ظل النقص الحاد في مجال إحصاءات الهجرة بشكل عام وإحصاءات             لمثل الحاجة الماسة   لسد 

 .الدولية بشكل خاص   
 
راضي الفلسطينية لمساعدة متخذي القرارات في     في األالهجرة   يهدف المشروع إلى توفير معلومات أساسية حول   كما

 يمكن المتعلقة بالهجرة، وتمكين راسمي السياسات من تحليل وتقويم المعلومات بحيث  السياساترسم ومتابعة وتقويم 

 .   متابعة وتقييم البرامج والسياسات السكانية  
 

  العمل على تنفيذ المسحمراحل 2.2
 

  اإلعداد والتحضيرمرحلة 1.2.2

 الهامة التي أوالها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني        المسوح مـسح الهجـرة في األراضي الفلسطينية من          تبـر يع

 البيانات، فقد بدأ هذه لكونه األول من نوعه الذي ينفذ في المنطقة العربية، والحاجة الماسة لتوفير         نظراًاهـتماماً خاصاً،    

 وقد تسارعت خطوات العمل مع بداية العام         المسح،داد إلجراء هذا    ، بالتخطيط واإلع  2009الجهـاز مـنذ بدايـة عام        

 لإلحصاء الفلسطيني   المركزي، حـيث تـم تـشكيل لجـنة وطنية للمشروع ضمت ممثلين عن كل من الجهاز                  2010

 والمؤسسات،  الوزارات، والجامعات الفلسطينية، باإلضافة إلى عدد من        )UNFPA(وصـندوق األمـم المتحدة للسكان       

 .  اإلشراف على تنفيذ المشروعبهدف 
 
 بالتعاون    المديستات  ضمن مشروع  للهجرة  المعيارية  بدء التحضير والتخطيط للمشروع، تم االطالع على االستمارة        منذ

 الخروج بتصور أعم وأشمل للمؤشرات التي سيشملها المسح وبشكل يلبي          أجلمع الدول المشاركة بالمشروع، من    

 حوار المنتجين والمستفيدين الذي ينظمه الجهاز قبل     برنامج عقد ورشة عمل ضمن تم.  ني الفلسطيالمجتمعاحتياجات 

 هذه الورشة عرض المؤشرات على المشاركين، وتم الخروج بقائمة متكاملة من      خاللتنفيذ أي مسح، حيث تم 

 .    تخدم أهداف المسح وحاجات المجتمع المحلي     التيالمؤشرات  
 

، وقد تم تصميم  2010 من عام  األول ارة وكتيب التدريب للتجربة القبلية خالل الربع     العمل على إعداد االستم    تم

 ضمن مشروع ميدستات وروعي أثناء تصميم وإعداد االستمارة     المعدةاالستمارة باالعتماد على االستمارة المعيارية 

 .الفلسطينيمتطلبات وخصوصية المجتمع    
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  المسحاستمارة 3.2

 :أربع استمارات فرعية كاآلتي  استمارة المسح   تضمنت

 الديمغرافية واالجتماعية والتعليمية والعملية      الخصائص هذه االستمارة أسئلة تفصيلية حول    تتضمن:  األسرةاستمارة

 .  المسكن، والقسم الخاص بتحديد المهاجرين للخارج     لقسم والزواجية لألفراد باإلضافة   
 

ستمارة أسئلة تتعلق بالهجرات القصيرة والمواطنة للمهاجرين للخارج            هذه اال   تضمنت : المهاجرين إلى الخارج استمارة

 االجتماعية في الخارج،   العالقات  سنة فأكثر، الخصائص الخلفية للمهاجر، دوافع الهجرة للخارج،       15 حالياً  وأعمارهم

إلضافة إلى تحويالت    حول تجربة الهجرة للخارج، با    االنطباعات تاريخ عمل المهاجر في الخارج، الرغبة في العودة،      

 .المهاجرين
 

 15 وأعمارهم   1990 الذين عادوا منذ عام      للعائدين  هذه االستمارة أسئلة حول تاريخ الهجرة      تتضمن:  العائديناستمارة

 للخارج، شبكات الهجرة، العالقات االجتماعية خارج األراضي الفلسطينية، تاريخ    الهجرة سنة فأكثر وقت العودة، دوافع    

 .  الخارج وعند العودة  فيفع العودة، التصورات حول تجربة الهجرة، وتحويالت العائدين أثناء اإلقامة           دوا العمل،
 

تضمنت هذه االستمارة أسئلة حول الهجرات المؤقتة والسابقة       :  اتجاهات غير المهاجرين نحو الهجرة للخارج  استمارة

) 59-15( كل أسرة لهذا القسم ضمن الفئة العمرية       من  تم اختيار فرد واحد وقد.   ودوافعها  للخارجوالرغبة في الهجرة  

 .سنة فقط وفق جدول كش  
 

  العينة واإلطار   4.2
 

 الدراسة  مجتمع 1.4.2

 ).الضفة الغربية وقطاع غزة( األفراد في األراضي الفلسطينية جميع مجتمع الدراسة في المسح من يتكون
 

 العينة   تصميم  2.4.2

 . مرحلتين كأسلوب الختيار األسر المشمولة في المسحذاتية  تصميم عينة طبقية عنقودية قصدتم
 

  المعاينة  إطار 3.4.2

 2007 تم تحديدها في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات في العام            التي إطـار المعايـنة من مناطق العد         يـتكون 

 . معاينة أوليةكوحدات مناطق العد  تتكون من مجموعة من المساكن التي تعيش فيها األسر وقد تم استخدامالعدومنطقة 
 

  العينة  حجم 4.4.2

 قطاع في 5,150 الغربية و الضفة في 9,900 منها أسرة، 15,050 الفلسطينية  حجم عينة مسح الهجرة في األراضي  بلغ

 .غزة
 

  الميدانيالعمل 4.2

ربية وقطاع غزة فقد تم اختيار نحو        التدريبية في كل من الضفة الغ      للدورة على نتائج تقييم المتدربين الذين خضعوا        بناء

 وخالل  الغربية، في الضفة    4/2010-2وقد تم تنفيذ المسح ميدانياً خالل األشهر        .  على المشروع  للعمـل  باحـث    200

 . في قطاع غزة2010/ 7-6شهري 
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  البياناتمعالجة 5.2
 

  واإلدخالالبرمجة 1.5.2

 كذلك.   شاشات اإلدخالتصميملسهولة التعامل معه في    برمجة االستمارة وذلك     في ACCESS)( اسـتخدام حزمه     تـم 

 .  البرنامج بحيث يعمل على جميع األجهزة بغض النظر عن سرعة الجهاز ونوعه وطبيعة عليهسهولة العمل 
 
  إدخال البياناتمرحلة 2.5.2

 والفحوصاتنامج   استمارتين واحده مغلوطة وأخرى صحيحه من اجل معرفة مدى فاعلية البر           على تجريب البرنامج    تم

 .التي تم تحميلها على البرنامج قبل البدء بعملية إدخال البيانات
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 الفصل الثالث
 

 النتائج الرئيسية
 

  الخصائص الديمغرافية واالجتماعية للسكان   1.3
 

 في   سنة 15د أقل من    افراألبة  نس إلى أن المجتمع الفلسطيني مازال فتياً، إذ بلغت          2010أشـارت نـتائج مسح الهجرة،       

 سنة في قطاع غزة أعلى منها في        15د أقل من    افراألن، ويالحظ أن نسبة     السكا لمجم نم% 41.2 األراضي الفلسطينية 

 .زةع غقطا في% 44.4ية مقابل غربة الفضل ايف% 39.4الضفة الغربية، حيث بلغت 
 

ان، وهي متساوية ما بين     من إجمالي السك  % 29.4سنة في األراضي الفلسطينية     ) 29-15(كمـا بلغـت نسبة  الشباب        

% 4.4 في األراضي الفلسطينية  ) ركثأفة  ن س 60 (مرهأعما غبلت نذيالد  افر األ بةالضفة الغربية وقطاع غزة، كما بلغت نس      

 .غزةقطاع  في% 3.7و ة الغربيةففي الض% 4.8 عواق، بيةسطينفللا يراضأل افي
 

من مجمل السكان في األراضي     % 43.4 الفلسطينية تبلغ    وأظهـرت النتائج أن نسبة الالجئين الفلسطينيين في األراضي        

 ).في قطاع غزة% 67.3في الضفة الغربية و% 29.7(الفلسطينية 
 

من % 50.3 سنة فاكثر في األراضي الفلسطينية       12من جانب آخر أظهرت النتائج أن نسبة المتزوجين من بين األفراد            

، كما بلغت نسبة المطلقين واألرامل      )في قطاع غزة  % 51.0ة و في الضفة الغربي  % 50.0( سنة فاكثر    12مجمل السكان   

 .على التوالي% 0.1، %3.1، %0.5والمنفصلين في األراضي الفلسطينية 
 

، وكانت نسبة   %4.2 سنوات فاكثر في األراضي الفلسطينية بلغت        10وأشـارت النتائج الى ان نسبة األمية بين األفراد          

.  في الضفة العربية وقطاع غزة على التوالي      % 3.7و% 4.5ا في قطاع غزة بواقع      األمـية في الضفة الغربية أعلى منه      

من مجمل  % 9.4كمـا بلغـت نسبة األفراد الذين يحملون درجة البكالوريوس فأعلى على مستوى األراضي الفلسطينية                

على في قطاع غزة عنها      سنوات فاكثر، كما أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة التحصيل العلمي بكالوريوس فأ            10السكان  

 .في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي% 10.8و% 8.8في الضفة الغربية أيضاً إذ بلغت 
 

مـن مجمل السكان في األراضي الفلسطينية يحملون جنسية أخرى باإلضافة إلى جنسيتهم  % 5.9أظهـرت النـتائج أن      

 الذين يحملون جنسية إضافية عدا الفلسطينية       نة الفلسطينيي الفلـسطينية األصلية، وعلى مستوى المنطقة فقد ارتفعت نسب        

 .فقط في قطاع غزة% 0.1مقابل % 9.2في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة حيث بلغت في الضفة الغربية 
 

اً  فرد 5.8 فرداً في الضفة الغربية و     5.3 فرداً، بواقع    5.5وبلغ متوسط حجم األسرة الفلسطينية في األراضي الفلسطينية         

 .في قطاع غزة
 

  المهاجرون للخارج2.3
 

، علما أن هذا العدد ال      2009-2005 ألـف فـرد هاجروا لإلقامة خارج األراضي الفلسطينية خالل الفترة             32حوالـي   

من األسر الفلسطينية لديها مهاجر واحد على       % 6.7يـشمل األسـر التي هاجرت بالكامل، كما أشارت نتائج المسح أن             

من األسر الفلسطينية لديها مهاجرين     % 1.1من األسر لديها مهاجر واحد فقط للخارج، و       % 3.4واقع  األقـل للخارج، ب   
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من إجمالي األسر في األراضي     % 1.2 مهاجرين فاكثر للخارج     5اثنـين للخارج، في حين بلغت نسبة األسر التي لديها           

 .الفلسطينية
 

، 2000من المهاجرين للخارج هاجروا قبل عام       % 51.2 وعند توزيع المهاجرين حسب سنة الهجرة أظهرت النتائج ان        

 .2005 عام دمن المهاجرين ما بع% 28.4في حين هاجر 
 

سنة، وجاءت الفئة   ) 29-15(من المهاجرين هم ضمن الفئة العمرية المصنفة كشباب         % 33.0كمـا أظهرت النتائج ان      

جرين للخارج، ومن المالحظ ان هناك تقارب في        من المها % 25.6سـنة في المرتبة الثانية بنسبة       ) 44-30(العمـرية   

التـركيب العمـري للمهاجـرين حسب الجنس، وترتفع نسبة المهاجرين للخارج من الذكور مقارنة بالمهاجرات اإلناث                 

 . مهاجرة من اإلناث100 مهاجر ذكر لكل 152.2فبلغت نسبة الجنس للمهاجرين للخارج بواقع 
 

من المهاجرين  % 36.5 العالقة باألسرة وفق نتائج هذا المسح أظهرت النتائج أن           وعند دراسة المهاجرين للخارج حسب    

صنفوا كزوجة ابن أو زوج ابنه لرب األسرة، وعلى مستوى          % 23.7صـنفوا كأبـناء لرب االسرة الفلسطينية، ونحو         

اث المهاجرات      مـن المهاجـرين الذكور هم أبناء أرباب األسر، في حين كانت هذه النسبة لإلن              % 43.1الجـنس كـان     

26.1  .% 
 

من المهاجرين للخارج هاجروا إلى األردن      % 23.5وحـول الدول التي هاجر إليها الفلسطينيون، أشارت النتائج الى ان            

وحول أسباب الهجرة   .  هاجروا إلى أمريكا  %) 21.6(هاجروا الى دول الخليج، واكثر من خمس المهاجرين         % 20.4و

من إجمالي  % 34.4ألسباب أو الدوافع الرئيسية للهجرة للخارج كانت التعليم والدراسة بواقع           للخارج أشارت النتائج أن ا    

% 13.7من المهاجرين هو لتحسين مستوى المعيشة و      % 14.6المهاجـرين للخارج، في حين كان الدافع الرئيسي لنحو          

 . من المهاجرين هاجروا لعدم توفر فرص العمل في األراضي الفلسطينية
 

النتائج أن أكثر من ثلث المهاجرين من حملة الشهادات العليا والجامعات، إذ بلغت نسبة المهاجرين للخارج          وأشارت 

من إجمالي المهاجرين للخارج، وبلغت نسبة المهاجرين من حملة     % 35.7وتحصيلهم العلمي بكالوريوس فأعلى نحو   

في حين لم تتجاوز نسبة المهاجرين للخارج ممن ال   .  من إجمالي المهاجرين للخارج  % 35.7الشهادة الثانوية العامة    

 .من إجمالي المهاجرين للخارج  %  1.3يحملون أي مؤهل علمي   
  

  العائدون من الخارج 3.3
 

 آالف عائد سنويا لألراضي الفلسطينية خالل السنوات الخمس الماضية، كما           7-5أشـارت النتائج إلى أن هناك ما بين         

من مجمل سكان   % 5.9اد الذين لديهم مكان إقامة سابق خارج األراضي الفلسطينية بلغت           أظهرت النتائج أن نسبة األفر    

وتظهر البيانات أن العائدين توزعوا حسب      ).  في قطاع غزة  % 3.0في الضفة الغربية    % 7.6(األراضـي الفلـسطينية     

وهي فترة شهدت   ) 1999-1995(عادوا خالل الفترة    % 31.0،  1990عادوا حتى عام    % 25.5سـنة العودة كما يلي      

كما يالحظ  .   من الخارج نتيجة التفاقيات السالم وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية         نعـودة عـدد كبيـر من الفلسطينيي       

وهي الفترة التي شهدت فيها األراضي الفلسطينية االنتفاضة        ) 2009-2000(انخفـاض نـسبة العائـدين خالل الفترة         

وشهدت اجتياحات واسعة من قبل القوات اإلسرائيلية لمعظم مناطق السلطة          ) ىانتفاضـة األقـص   (الفلـسطينية الثانـية     

 .الفلسطينية مما كان له األثر بانخفاض نسبة العائدين من الخارج خالل تلك الفترة بصورة ملحوظة
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سبة سنة، في حين بلغت ن    ) 29-15(أعمارهم  % 36.7وحول خصائص العائدين لألراضي الفلسطينية تشير البيانات ان         

، وتشير البيانات أيضا الى ان نسبة األفراد الذين         %8.9 سنة نحو    60العائـدين مـن الخـارج ممن تزيد أعمارهم عن           

من مجمل العائدين، مع تقارب هذه النسب ما بين الضفة          % 6.0 سنة بلغت    15عـادوا مـن الخـارج وأعمارهم دون         

 .الغربية وقطاع غزة
 

، ثم تأتي دول الخليج %36.1دولة التي عاد منها أعلى نسبة من العائدين بواقع وأشـارت النـتائج الى ان األردن هي ال       

ومن المالحظ وجود   .  من إجمالي العائدين  % 29.0العربـي كثانـي أكبر المناطق التي عاد منها الفلسطينيون وبنسبة            

ى الضفة الغربية ممن كانوا      إل نفروق واضحة حسب دولة العودة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فكان معظم العائدي             

، في حين كان معظم العائدين إلى قطاع غزة ممن كانوا يقيمون في الخليج العربي               %42.7يقـيمون فـي األردن بواقع       

 .وباقي الدول العربية باستثناء األردن
 

شمل العائلة أو   كانت لم   % 33.2وعـند دراسة دوافع الهجرة للخارج للعائدين لألراضي الفلسطينية أظهرت النتائج أن             

 . لتحسين الظروف المعيشية لهم% 15.0للدراسة والتعليم، وكانت دوافع % 21.7المرافقة، في حين كانت دوافع 
 

 المهاجرين نحو الهجرة للخارج غير  اتجاهات 4.3
 

 ابنه،  أب، أم، أبن،  (سنة لديهم أقارب من الدرجة األولى       ) 59-15(من األفراد   % 38.1أشـارت نتائج المسح ان نحو       

في الخارج، وأشارت النتائج الى ان النسبة األكبر من األقارب لألفراد متواجدون حالياً في األردن إذ بلغت                 ) أخ، أخـت  

من مجمل األفراد الذين لديهم أقارب في الخارج، في حين بلغت           % 60.0نـسبة األقارب من الدرجة األولى في األردن         

وفي الواليات المتحدة األمريكية    % 22.8وفي دول الخليج العربي     % 6.1نـسبة األقارب من الدرجة األولى في مصر         

ومـن المالحظ ان هناك اختالف في توزيع نسب االقارب في الخارج بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث                  %.  16.0

% 18.6و% 66.4بلغت نسبة األقارب من الدرجة األولى لسكان الضفة الغربية في األردن والواليات المتحدة األمريكية               

في األردن و الواليات المتحدة األمريكية على       % 4.4و% 18.2علـى التوالي، اما في قطاع غزة فقد بلغت هذه النسب            

 .التوالي
 

سنة يرغبون بالهجرة للخارج، ورغم الظروف الصعبة في        ) 59-15(من األفراد بعمر    % 13.3كما أشارت النتائج ان     

وحول ).  في قطاع غزة  % 12.4في الضفة الغربية و   % 13.4(رنة مع الضفة الغربية     قطاع غزة تبدو النسبة قريبة مقا     

سنة الراغبون بالهجرة انهم    ) 59-15(من إجمالي األفراد    % 23.1الـدول التـي يرغب الفلسطينيون بالهجرة إليها أفاد          

،     %15.1هجرة الى أمريكا يـرغبون بالهجـرة الـى دول الخليج العربي، في حين بلغت نسبة األفراد الذين يرغبون بال      

من األفراد الذين   % 17.5 يقرر ما نسبته     ويـرغبون بالهجـرة إلـى دول أجنبية أخرى، في حين لم يحدد أ             % 27.8و

 . الدول التي يرغبون بالهجرة إليهايرغبون بالهجرة
 

ة بتحسين الظروف المعيشية    وعند االستقصاء عن األسباب الرئيسية لرغبة هؤالء بالهجرة للخارج كانت األسباب المتعلق           

وعدم توفر العمل المناسب في األراضي الفلسطينية، والتعليم والدراسة هي اكثر األسباب التي تدفع الفلسطينيين للهجرة                

وال .  التعليم والدراسة % 18.7 مناسب، و  لعدم توفر فرص عم   % 15.2لتحسين مستوى المعيشة، و   % 39.3بواقـع     



 

 21

لجانب ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء الرغبة بالهجرة النعدام األمن فكانت             يـوجد اخـتالف كبير في هذا ا       

 .في الضفة الغربية% 5.6في القطاع مقارنة % 13.8أعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، إذ بلغت 
 

باب الشعور بالراحة فقط في     وعند دراسة أسباب عدم رغبة األفراد بالهجرة من األراضي الفلسطينية كانت من أهم األس             

، وفلــسطين ارض مــباركة ومقدســة بنــسب تجــاوزت ثــالث أربــاع األفــراد                   )األراضــي الفلــسطينية(بلــدي 

 .سنة والذين ال يرغبون بالهجرة) 15-59(
 

  الهجرة الداخلية5.3
 

اع غزة، فان حركة السكان الداخلية بين       نظـرا للفـصل الجغرافـي وسياسات االحتالل للفصل بين الضفة الغربية وقط            

الـضفة الغـربية وقطـاع غـزة محـدودة للغاية، وهذا يبدوا جلياً من خالل نتائج المسح إذ أن نسبة محدودة جدا من                        

 .الفلسطينيين المقيمين في غزة حاليا لهم مكان إقامة سابق في الضفة الغربية
 

كان تكون داخل المحافظة الواحدة، ومن ثم المحافظات القريبة، وهذا          كمـا تشير النتائج أن معظم الهجرات الداخلية للس        

ففي محافظة طوباس   .  يبدو واضحاً عند دراسة توزيع السكان الذين لديهم مكان إقامة سابق حسب مكان اإلقامة الحالي              

% 37.8ت حيث أن    من القادمين إليها ممن كانوا يقيمون في محافظة جنين، وكذلك الحال في محافظة سلفي             % 23.9كان  

% 20.0من القادمين إليها ممن كانوا يقيمون في محافظة رام اهللا والبيرة، وكذلك الحال في محافظة أريحا واألغوار فإن                   

 .بيت لحمكانوا يقيمون في محافظة  ممن% 22.0القدس وكانوا يقيمون في محافظة  ممنمن القادمين إليها 
 

 فمن المالحظ أن معظم الهجرات الداخلية بين المحافظات وداخلها تمت منذ                 )الهجرة الداخلية (وحـول فتـرة االنـتقال       

، كما أن هناك نشاط ملحوظ خالل السنوات الخمس الماضية باتجاه وداخل عدد من              )منها% 50نحو  ( سنوات فأكثر    10

 .  المحافظات الفلسطينية من أهمها القدس، ورام اهللا والبيرة، ونابلس
 

رة الداخلية يالحظ ارتفاع نسبة الهجرة الداخلية السباب أسرية كالزواج والمرافقة، إذ بلغت نسبة              وحـول أسـباب الهج    

، في حين   %32.9، وبسبب المرافقة    %36.4األفراد الذين غيروا مكان إقامتهم داخل األراضي الفلسطينية بسبب الزواج           

 .كانت منخفضة...) كالعمل والدراسة(يالحظ أن األسباب األخرى 
 
سنة ) 29-15(عـند دراسة التوزيع العمري للمهاجرين داخليا يالحظ ارتفاع نسبة المهاجرين داخليا من الفئة العمرية                و

وهذا يعود الن هذه الفئات هي األكثر حركة بالنظر % 30.0سنة وبنسبة   ) 44-30(، والفـئة العمرية     %33.4وبنـسبة   

 .جرة الداخلية قد تكون حدثت قبل سنوات من تنفيذ المسحالى أسباب الهجرة وهو الزواج، باإلضافة الى كون اله
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2010 الهم  المؤشرات الديمغرافية  في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة، لخصم  
Main Demographic Indicators in the Palestinian Territory by Region, 2010 

   
Region المنطقة 

 Indicator الضفة الغربية  غزةقطاع

Gaza Strip West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 
 رشؤملا

Sex Ratio  سنجلا ةبسن 103.1 103.1 103.1

Age  العمر   

0-4 44.4 39.4 41.2 0-14 

15-29 29.4 29.3 29.4 15-29 

30-44 14.8 17.3 16.4 30-44 

45-59 7.6 9.1 8.5 45-59 

60+ 3.7 4.8 4.4 60+ 

Refugee Status    ءحالة اللجو 

Registered Refugee  الجئ مسجل 42.1 28.0 66.8

Non - Registered Refugee  الجئ غير مسجل 1.3 1.7 0.5

Non-Refugee  ليس الجئ 56.6 70.3 32.6

Marital Status*    الحالة الزواجية * 

Never Married 44.7  لم يتزوج أبداً 44.3 44.1

Legally Married 0.8   مرة ولم يتم الدخولعقد الول 1.6 2.0

Married 51.0 50.0 50.3 متزوج 

Divorced 0.4 0.6 0.5 مطلق 

Widowed 3.0 3.1 3.1 أرمل 

Separated 0.1 0.1 0.1 منفصل 

Educational Attainment**    الحالة التعليمية ** 

Illiterate 3.7 4.5 4.2 أمي 

Can Read and Write 9.0 12.5 11.3 ملم 

Elementary 20.6 22.3 21.7 ابتدائي 

Preparatory 29.0 29.1 29.1 إعدادي 

Secondary 22.7 18.8 20.2 ثانوي 

Associate Diploma 4.4 4.0 4.1 متوسطدبلوم  

Bachelor and Above 10.8 8.8 9.4  فأعلىبكالوريوس 

Nationality    الجنسية 

Palestinian Nationality only 99.8 90.8 94.1 سطينية فقطفل 

Palestinian holds another nationality 0.1 9.2 5.9 فلسطيني يحمل جنسية أخرى 

Non-Palestinian Nationality .00 .00 .00 غير فلسطينية 

Average Household Size 5.8 5.3 5.5 ةرسألا مجح طسوتم 

Percentage of Households which 
have at Least one Emigrant   - - 6.7 

نـسبة األسـر التي لديها مهاجر واحد        

 على األقل للخارج

Percentage of Persons who have 
Previous Place of Residence 11.3 19.2 16.4 

نـسبة األفـراد الذين لديهم مكان إقامة        

 سابق
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Region المنطقة 

 Indicator الضفة الغربية  غزةقطاع

Gaza Strip West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 
 رشؤملا

Percentage of Persons who have 
Previous Place of Residence 
Outside Palestinian Territory 

3.0 7.6 5.9 
نـسبة األفـراد الذين لديهم مكان إقامة        

 سابق خارج األراضي الفلسطينية

Percentage of Persons (15-59) 
years who have Relatives Abroad 35.8 38.5 38.1 

سنة الذين  ) 59-15(نـسبة األفـراد     

 لديهم أقارب درجة أولى في الخارج

Sex Ratio (Emigrants) - - 152.2 نسبة الجنس من بين المهاجرين للخارج 

Sex Ratio within Palestinian 
Returnees 100 107.7 106.3 

نسبة الجنس من بين األفراد العائدين 

 من الخارج 

Sex Ratio within Palestinians who 
have Previous Place of Residence 60.6 61.1 61.0 

نسبة الجنس للذين لديهم مكان إقامة 

 ابق داخل األراضي الفلسطينيةس

* Persons 12 years and above     * سنة فاكثر12لألفراد  

* Persons 10 years and above     ** سنوات فاكثر10لألفراد  
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   2009 - 2005عدد المهاجرين للخارج والعائدين خالل الفترة، : 1جدول 
Table 1: Number of  Emigrants and Returnees, 2005 - 2009 

 

نالعائدو  المهاجرون للخارج 
Year 

Returnees Emigrants 
 السنة

2005 7,077 5,841 2005 

2006 6,054 5,205 2006 

2007 5,000 7,290 2007 

2008 5,854 7,390 2008 

2009 6,426 7,122 2009 

 
 
 

 2010ع النسبي لألسر حسب عدد المهاجرين خارج األراضي الفلسطينية، التوزي: 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Households by Number of Emigrants, 2010  

 

 النسبة
Number of Emigrants 

Percentage 
 عدد المهاجرين

0 93.3 0 

1 3.4 1 

2 1.1 2 

3 0.6 3 

4 0.4 4 

5 and more 1.2 5أفراد فأكثر  

Total 100 المجموع 

  
 
 

  2010التوزيع النسبي للمهاجرين خارج األراضي الفلسطينية حسب سنة الهجرة والجنس، : 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Palestinian Emigrants by Year  

of Emigration and Sex, 2010  
 

Sex الجنس 

ناثإ كورذ  ال الجنسينك   Year of Emigration 

Females Males Both Sexes 

 سنة الهجرة

Before 2000 55.8  2000قبل عام  51.2 48.3

2000-2004 16.4 15.5 15.9 2000-2004 

2005 and After 22.6   فما بعد2005 28.4 32.2

Not Stated 5.2  غير مبين 4.5 4.0

Total 100  المجموع 100 100

 
 
 
 
 
 
 



 28

  2010التوزيع النسبي للمهاجرين خارج األراضي الفلسطينية حسب العمر والجنس، : 4جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Palestinian Emigrants by Age and Sex, 2010  

 

Sex الجنس 

ناثإ كورذ  لجنسينال اك   Age 

Females Males Both Sexes 

 العمر

0-14 23.8 18.4 20.6 0-14 

15-29 31.3 34.2 33.0 15-29 

30-44 26.5 25.1 25.6 30-44 

45-59 11.7 14.7 13.5 45-59 

60+ 5.2 6.2 5.8 60+ 

Not Stated 1.5 1.4 1.5 غير مبين 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 
 
 

  2010العالقة برب األسرة والجنس،  للمهاجرين خارج األراضي الفلسطينية حسب النسبي التوزيع: 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Palestinian Emigrants by Relation to  

Head of the Household and Sex, 2010  
 

Sex  الجنس 

ال الجنسينك ذكور إناث  Relation to Head of the 
Household 

Females Males Both Sexes 

 العالقة برب األسرة

Head of household 0.0 3.3 2.0 رب األسرة 

Spouse 0.9 1.8 1.4 زوجة/ زوج 

Son / Daughter 26.1 43.1 36.5 ابنة/ ابن 

Father / Mother 1.0 0.7 0.8 أم/أب 

Brother / Sister 12.2 14.9 13.8 أخت/ أخ 

Grand Father/Mother 21.3 15.8 18.0 جدة/ جد 

Grandchild 8.2 0.6 3.6 حفيدة/ حفيد 

Son / Daughter in Law 30.0 19.6 23.7 زوج بنت/ زوجة ابن 

Other Relatives 0.3 0.2 0.2 أقرباء آخرون 

Total 100 100 100 المجموع 
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  2010 خارج األراضي الفلسطينية حسب دولة اإلقامة، 2000التوزيع النسبي للمهاجرين منذ عام  : 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of Palestinian Emigrants Since 2000 by  

the Country of Residence, 2010  
 

Country of Residence النسبة 
Percentage 

 دولة اإلقامة

Jordan 23.5 األردن 

Egypt 4.0 مصر 

Arab Gulf Countries 20.4 دول الخليج العربي 

Other Arab Countries 4.1 باقي الدول العربية 

USA 21.6 الواليات المتحدة األمريكية 

Other Foreign Countries 26.0 الدول األجنبية األخرى 

Not Stated 0.4 غير مبين 

Total 100 المجموع 
 
 

  2010الحالة التعليمية والجنس،  حسب 2000 منذ عام  للمهاجرين خارج األراضي الفلسطينيةالنسبي التوزيع: 7جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by Educational Attainment 

and Sex, 2010 
 

Sex  الجنس 

ال الجنسينك ذكور إناث  Educational Attainment 

Females Males Both Sexes 

 الحالة التعليمية

Less than Elementary 2.5 0.8 1.3 أقل من ابتدائي 

Elementary 9.1 3.2 4.9 ابتدائي 

Preparatory 25.3 11.6 15.4 إعدادي 

Secondary 26.5 39.3 35.7 ثانوي 

Associate Diploma 7.6 5.6 6.2 متوسطدبلوم  

Bachelor and Above 28.5 38.5 35.7  فأعلىبكالوريوس 

Not Stated 0.5 1.0 0.8 غير مبين 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 2010السبب الرئيسي للهجرة،  األراضي الفلسطينية حسب خارج 2000منذ عام   للخارج للمهاجرينالنسبي التوزيع: 8جدول 

Table 8: Percentage Distribution of Palestinian Emigrants Since 2000  
by the Main Reason of Migration, 2010 

 
 النسبة

Main Reason of Migration 
Percentage 

 السبب الرئيسي للهجرة

Unemployed / Lack of job opportunities in the country 13.7 عدم وجود فرص عمل في البالد/ العمل  عن عاطل 

To improve the standards of living  14.6 المعيشة مستوى لتحسين 

Education and study  34.4 والدراسة التعليم 

Family reunion / Acompany/ Marriage  21.9 الزواج/ المرافقة /العائلةشمل  لم 

Other  15.2 أخرى 

Not Stated 0.2 غير مبين 

Total 100 المجموع 
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Returned Immigrants 
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   2010 ،التوزيع النسبي لألفراد العائدين حسب سنة العودة والمنطقة: 1جدول 
Table 1: Percentage Distribution of Returnees by year of Return and Region, 2010   

 
Region المنطقة 

غزة طاعق الغربية لضفةا   Year of Return 

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينية ألراضيا
Palestinian 

Territory 
 سنة العودة

1990 and before 18.0 27.3 25.5 1990وما قبل  

1991-1994 23.3 17.9 18.9 1991-1994 

1995-1999 40.3 28.8 31.0 1995-1999 

2000-2004 10.7 10.3 10.4 2000-2004 

2005 and after 7.7 15.5 14.0 2005فما بعد  

Not Stated 0.0 0.2 0.2 غير مبين 

Total 100 100 100 المجموع 
 

 
 
 
 

   2010 ،فراد للعائدين حسب آخر دولة إقامة في الخارج والمنطقةالتوزيع النسبي لأل: 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Returnees by the Last Country of Residence 

 Abroad and Region, 2010  
 

Region المنطقة 

غزة طاعق الغربية لضفةا   Last Country of 
Residence Abroad 

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينية ألراضيا
Palestinian 

Territory 

آخر دولة إقامة في 

 الخارج

Jordan 6.5 42.7 36.1 األردن 

Egypt 18.0 2.2 5.1 مصر 

Arab Gulf Countries 33.2 28.1 29.0 دول الخليج العربي 

Other  Arab Countries 28.6 4.6 8.9 باقي الدول العربية 

USA 1.1 11.4 9.5 الواليات المتحدة األمريكية 

Other Foreign Countries 12.3 10.8 11.1 الدول األجنبية األخرى 

Not Stated 0.3 0.2 0.3 مبين غير 

Total 100 100 100 المجموع 
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   2010 ،لمنطقةالعائدين حسب العمر واالنسبي لألفراد  التوزيع: 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Returnees by Age and Region, 2010  

 

Region المنطقة 

  Age  الغربيةالضفة غزة قطاع

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 
 العمر 

0-14 4.1 6.4 6.0 0-14 

15-29 40.0 35.7 36.7 15-29 

30-44 27.8 26.1 26.4 30-44 

45-59 21.0 22.3 22.0 45-59 

60+ 7.1 9.4 8.9 60+ 

Not Stated 0.0 0.1 0.0 مبينغير  

Total 100 100 100 المجموع 

 
 

 
   2010 ،سبب الهجرة للخارج حسب العائدينالنسبي لألفراد  التوزيع: 4جدول 

Table 4: Percentage Distribution of Returnees by Main Reason of Migration Abroad, 2010 
 

 النسبة
Main Reason of Migration Abroad 

Percentage 
 سبب الهجرة للخارج

Unemployed / Lack of job opportunities in the 
country 9.7 في البالدعدم وجود فرص عمل / العمل  عن عاطل 

Inadequate income in the country of origin / 
high wage in the new country 2.6 األجور هناك ارتفاعو/ الدخل هنا  كفاية عدم 

Place of work was changed 1.6 العمل مكان انتقال 

There are good business opportunities  1.0 الجيدة هناك التجارية الفرص 

To improve the standards of living  15.0 المعيشة مستوى لتحسين 
Personal problems with the employer or others 
at work  0.1 مع صاحب العمل أو اآلخرين في العمل الشخصية المشاكل 

Education and study  21.7 والدراسة التعليم 

To get a better education for children  0.1 تعليم أفضل لألطفال على للحصول 

Availability of social and health services there  0.6 االجتماعية والصحية هناك الخدمات توفر 

Family reunion / Company/ Marriage  33.2 الزواج/ المرافقة /العائلةشمل  لم 

Away from family problems  0.6 المشاكل األسرية عن االبتعاد 

For political asylum  0.3 لجوء سياسي على للحصول   

Absence of security here  2.7 هنا األمن انعدام 

Other  10.8 أخرى 

Total  100 المجموع 
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  2010 ،والمنطقة العالقة برب األسرة حسب العائدين فرادلأل التوزيع النسبي: 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Returnees by Relation to the Head of the Household  

and Region, 2010 
 

Region المنطقة 

غزة قطاع  Relation to Head of the الغربية الضفة 
Household 

Gaza Strip West Bank 

الفلسطينية األراضي  
Palestinian 

Territory 
 العالقة برب األسرة

Head of Household 35.7 32.7 33.2 رب األسرة 

Spouse 31.1 28.5 29.0 زوجة/ زوج 

Son / Daughter 29.9 33.8 33.3 ابنة/ ابن 

Father / Mother 1.4 1.6 1.5 أم/أب 

Brother / Sister 0.7 1.5 1.3 أخت/ أخ 

Grand Father/Mother 0.1 0.0 0.0 جدة/ جد 

Grandchild 0.2 0.6 0.5 حفيدة/ حفيد 

Son / Daughter in Law 0.9 1.0 1.0 زوج بنت/ زوجة ابن 

Other Relatives 0.0 0.3 0.2 أقرباء آخرون 

Total 100 100  100 المجموع 

 
 
 
 

   2010 ،ودة والمنطقةالعائدين حسب العمر عند العالنسبي لألفراد  التوزيع: 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of Returnees by Age at Return and Region, 2010  

 
Region المنطقة 

  Age At Return  الغربيةالضفة غزة قطاع

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 
  العمر عند العودة

0-14 43.2 37.5 38.5 0-14 

15-29 33.2 37.1 36.4 15-29 

30-44 17.7 18.1 18.1 30-44 

45-59 5.1 5.7 5.6 45-59 

60+ 0.8 1.4 1.3 60+ 

Not Stated 0.0 0.2 0.1 مبينغير  

Total 100 100  100 المجموع 
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 اهات نحو الهجرةاالتج
Perception Towards Emigration 
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   2010 ،سنة الذين لديهم أقارب في الخارج حسب دولة اإلقامة والمنطقة) 59-15(نسبة األفراد : 1جدول 
Table 1: Percentage of Persons (15-59 years) who have Relatives Abroad by Country of 

Residence and Region, 2010  
 

Region المنطقة 

 Country of Residence  الغربيةالضفة غزة قطاع

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 
 دولة اإلقامة

Jordan 18.2 66.4 60.0 األردن 

Egypt 29.4 2.5 6.1 مصر 

Arab Gulf Countries 45.6 19.3 22.8 الخليج العربيدول  

Others Arab Countries 22.2 4.1 6.5 الدول العربيةباقي  

USA 4.4 18.6 16.0 المتحدة األمريكية الواليات 

Europe 5.0 7.2 7.0 أوروبا 

Other Foreign Countries 10.7 6.1 6.7 أجنبية أخرىدول  

 
 
 

    2010 ،سنة حسب الرغبة في الهجرة والمنطقة) 59-15(النسبي لألفراد  التوزيع: 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Persons (15-59 years) by Desire to Migrate 

and Region, 2010  
 

Region المنطقة 

 Desire to Migrate  الغربيةالضفة غزة قطاع

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 
 الرغبة في الهجرة

Desire to Migrate 12.4 13.4 13.3 يرغب بالهجرة 

No Desire to Migrate 81.7 83.0 82.8 ال يرغب بالهجرة 

Hesitant 5.9 3.6 3.9 متردد 

Total 100 100 100 المجموع 
 
 
 

 هجرة إلى الخارج حسب الدولة التي يفضلون الهجرة إليهاسنة الراغبون في ال) 59-15(النسبي لألفراد  التوزيع: 3جدول 
   2010 ،والمنطقة

Table 3: Percentage Distribution of Persons (15-59 years) who Have Desire to Emigrate by 
the Preferred Country of Destination and Region, 2010   

  

Region المنطقة 

 Preferred Country of  الغربيةالضفة غزة قطاع
Destination 

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 
 دولة الهجرة

Jordan 4.0 9.3 8.6 األردن 

Egypt 12.3 3.4 4.6 مصر 

Arab Gulf Countries 23.5 23.0 23.1 الخليج العربيدول  

Others Arab Countries 4.2 3.1 3.3 الدول العربيةيباق  

USA 2.0 17.1 15.1 المتحدة األمريكية الواليات 

Other Foreign Countries 34.7 26.7 27.8 أجنبية أخرىدول  

Not Decided 19.3 17.4 17.5 لم يقرر بعد 

Total 100 100  100 المجموع 
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    2010 ،سنة الراغبون في الهجرة إلى الخارج حسب سبب الرغبة في الهجرة) 59-15(ي لألفراد النسب التوزيع: 4جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Persons (15-59 years) who Have Desire to Emigrate by 

Main Reason, 2010  
 

Region المنطقة 
غزة قطاع  الغربية الضفة 

Main Reason for Desire to 
Emigrate  

Gaza Strip West Bank 

 فلسطينيةال األراضي
Palestinian 

Territory 
 سبب الهجرة للخارج

Unemployed / Lack of job 
opportunities in the country 17.2 14.9 15.2 

عدم وجود فرص / العمل  عن عاطل

 عمل في البالد

Inadequate income in country of 
origin / high wage in the new country 4.5 6.4 6.2 

األجور  ارتفاعو/ الدخل هنا  كفاية عدم

 هناك

Place of work was changed 0.2 0.5 0.5 العمل مكان انتقال 
There are good business 
opportunities  1.6 3.7 3.4 الجيدة هناك التجارية الفرص 

To improve the standards of living  42.9 38.8 39.3 المعيشة مستوى لتحسين 

Personal problems with the employer 
or others at work  

مع صاحب العمل  الشخصية المشاكل 0.2 0.2 0.5

 أو اآلخرين في العمل
Education and study  8.2 20.3 18.7 والدراسة التعليم 

To get better education for children  0.4 0.9 0.8 تعليم أفضل لألطفال على للحصول 

Availability of social and health 
services there  

االجتماعية والصحية  الخدمات توفير 1.5 1.1 4.3

 هناك

Family reunion / Company/ Marriage  1.1 1.5 1.4 المرافقة /العائلةشمل  لم 
Away from family problems  0.6 1.2 1.1 المشاكل األسرية عن االبتعاد 

For political asylum  0.5 0.7 0.7 لجوء سياسي على للحصول   

Absence of security here  13.8 5.6 6.6 هنا األمن انعدام 
Other  4.2 4.2 4.4 أخرى 

Total  100 100   100 المجموع 
 
 
 

    2010 ،سنة الذين ال يرغبون في الهجرة إلى الخارج حسب أسباب عدم الرغبة في الهجرة) 59-15(نسبة األفراد : 5جدول 
Table 5: Percentage of Persons (15-59 years) who Don’t Desire to Emigrate by Reason, 2010 

 

Region المنطقة 

 Reason for no Desire to  الغربيةالضفة غزة قطاع
Emigrate 

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةراضياأل
Palestinian 

Territory 

سبب عدم الرغبة بالهجرة 

  للخارج

Have a job and good income 7.7 8.4 8.3 وظيفة ودخل جيد لدي 

Have a successful business here 4.4 9.9 9.1 ناجح هنا عمل لدي 
Feel comfortable only in my 
Country 65.4 73.1 72.0 فقط في بلدي بالراحة الشعور 

Husband / wife does not want to 
immigrate 21.7 15.4 16.3 يرغب بالهجرة الالزوجة /الزوج 

Cannot travel on my own 14.1 14.6 14.5 ال أستطيع السفر بمفردي  

To look after parents / family 17.3 24.6 23.6 األسرة/الوالدينب لعنايةل 

Low level of crime here 1.2 5.4 4.8  هناانخفاض مستوى الجريمة  

Low cost of living here 2.4 5.8 5.3  انخفاض تكلفة المعيشة هنا 
Palestine is a blessed and holy 
land 77.2 74.1 74.5 فلسطين ارض مباركة ومقدسة 

Other 1.8 4.3 3.9 خرىأ 
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 الهجرة الداخلية
Internal Migration
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  2010 ، الذين غيروا مكان إقامتهم حسب مكان اإلقامة الحالي ومكان اإلقامة السابقالتوزيع النسبي لألفراد: 1جدول 
Table1: Percentage Distribution of Persons who have Changed their Place of Residence by Current and Previous Place of Residence, 2010 

 
 Previous Place of Residence مكان اإلقامة السابق

البلح دير خانيونس رفح  غزة 
 شمال

 غزة
لحم بيت الخليل واألغوارا أريح القدس  والبيرة اهللا رام سلفيت  Current Place of جنين طوباس طولكرم نابلس قلقيلية

Residence 
 التوزيع النسبي
Percentage 
Distribution

 المجموع
Total 

Rafah Khan 
Yunis 

Deir Al-
Balah Gaza North 

Gaza Hebron Bethlehem Jerusalem Jericho & Al 
Aghwar 

Ramallah &
Al-Bireh 

Salfit Qalqiliya Nablus Tulkarm Tubas Jenin 

مكان اإلقامة 

الحالي

 Jenin  7.0 100 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 1.6 0.0 0.5 0.2 2.0 0.0 1.2 2.8 5.2   جنين 84.7 1.1

Tubas  1.4 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 9.2 0.9  طوباس  23.9 65.1

Tulkarm 5.3 100 0.0 0.5 0.0 1.2 0.0 2.4 1.9 0.0 0.7 1.4 0.5 1.6 10.8 67.2  طولكرم 9.9 1.9

Nablus  7.6 100 0.0 0.0 1.0 0.5 0.3 0.3 0.5 1.5 1.8 5.3 3.3 3.9 63.9 8.5  نابلس 5.3 3.9

Qalqiliya  2.5 100 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 1.5 0.0 0.5 0.5 6.6 9.6 46.5 16.7 11.1  قلقيلية 0.0 4.0

Salfit  1.5 100 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.7 0.0 0.8 0.0 37.8 39.6 4.2 10.9 3.4  سلفيت 0.0 0.8

Ramallah & Al-Bireh 15.7 100 1.0 0.6 0.2 4.0 0.0 11.7 1.3 12.5 1.9 51.9 0.6 0.3 8.4 2.6  اهللا والبيرةرام 2.1 0.9

Jericho & Al Aghwar 0.6 100 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 2.0 22.0 20.0 26.0 2.0 0.0 0.0 16.0 0.0  واألغوارأريحا 2.0 2.0

Jerusalem 19.3 100 0.1 0.3 0.0 0.8 0.0 9.3 1.8 71.0 0.8 11.5 0.1 0.1 2.6 0.3    القدس 1.2 0.1

Bethlehem 6.5 100 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 14.7 70.1 8.9 1.0 2.9 0.0 0.2 0.0 0.2   لحمبيت 0.8 0.0

Hebron  5.4 100 0.2 0.2 0.2 1.8 0.0 75.1 6.0 8.5 2.5 3.9 0.2 0.0 0.2 0.7  الخليل 0.5 0.0

North Gaza  9.7 100 0.6 3.6 1.8 25.5 68.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0   غزةشمال 0.1 0.0

Gaza  2.3 100 11.2 12.3 3.7 54.2 14.4 2.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 0.0  غزة 0.0 0.0

Deir Al-Balah  6.5 100 10.5 18.3 42.8 16.0 8.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 0.2 1.3 0.0   البلحدير 1.5 0.0

Khan Yunis  4.1 100 12.3 68.6 6.5 8.0 3.4 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0  خانيونس 0.0 0.0

Rafah 4.6 100 56.2 23.9 6.0 8.2 2.7 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5  رفح 0.0 0.0

Total 100 100 4.3 6.0 3.7 6.6 7.7 9.1 5.7 17.2 1.0 12.2 1.2 1.8 8.4 5.5  المجموع 8.0 1.6
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التوزيع النسبي لألفراد الذين لديهم مكان إقامة سابق في األراضي الفلسطينية حسب مدة اإلقامة في مكان اإلقامة الحالي : 2جدول 

  2010 ،ومكان اإلقامة الحالي
Table 2: Percentage Distributions of Persons who have Previous Place of Residence in the 
Palestinian Territory by the Duration of Residence in the Current Usual Place of Residence 

and the Current Place of Residence, 2010 
 

)تبالسنوا( مكان اإلقامة الحالي يمدة اإلقامة ف  
Period of residence in the current usual place of residence (years) 

9-8 سنوات فأكثر10 غير مبين  أقل من سنة 1 2 3 4 7-5 
Current Place of 

Residence 
 المجموع
Total 

Not Stated 10 Years 
and More       Less than 

one year 

يمكان اإلقامة الحال

 Jenin  100 0.0 69.5 4.8 12.3 1.8 3.2 2.7 3.7 2.0 جنين  

Tubas  100 0.0 51.5 14.0 16.8 1.9 .9 1.9 9.3 3.7  طوباس 

Tulkarm 100 0.0 58.7 4.7 12.6 3.7 4.2 6.8 6.3 3.0 طولكرم 

Nablus  100 0.0 58.4 2.5 8.7 7.1 8.9 7.7 3.9 2.8 نابلس 

Qalqiliya  100 0.0 48.2 4.6 13.7 7.6 4.6 7.6 3.0 10.7 قلقيلية 

Salfit  100 0.0 44.6 1.7 16.5 0.0 8.3 5.0 13.2 10.7 سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh 100 0.0 42.7 8.2 13.5 4.5 9.3 10.2 8.5 3.1 اهللا والبيرةرام  

Jericho & Al Aghwar 100 0.0 61.4 2.0 16.3 0.0 2.0 2.0 16.3 0.0 واألغوارأريحا  

Jerusalem 100 0.0 35.7 7.4 13.7 7.6 9.5 10.4 12.2 3.5 دسالق   

Bethlehem 100 0.0 55.8 11.4 12.9 2.7 6.6 3.1 4.8 2.7 لحمبيت  

Hebron  100 0.4 59.9 6.5 8.8 7.8 8.3 2.3 4.6 1.4 الخليل 

North Gaza  100 1.1 45.7 3.2 31.4 3.4 3.0 4.6 5.3 2.3 غزةشمال  

Gaza  100 0.6 69.5 8.0 7.5 1.6 8.6 1.6 2.1 0.5 غزة 

Deir Al-Balah  100 0.0 57.8 4.0 12.6 8.2 6.1 2.9 5.7 2.7 البلحدير  

Khan Yunis  100 0.0 63.2 3.1 14.5 4.9 2.8 2.8 6.5 2.2 خانيونس 

Rafah 100 0.0 64.1 8.9 7.9 6.0 2.7 4.1 3.3 3.0 رفح 

Total 100 .10 50.0 6.1 14.1 5.3 6.9 6.8 7.3 3.4 المجموع 
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    2010 ،الذين لديهم مكان إقامة سابق في األراضي الفلسطينية حسب سبب تغيير مكان اإلقامةالنسبي لألفراد  عالتوزي: 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Persons who have  Previous Place of Residence in the 

Palestinian Territory by Reason for Changing Place of Residence, 2010  
 

Region المنطقة 

 Reason for Changing Place of  الغربيةالضفة غزة قطاع
Residence 

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 
 سبب تغيير مكان اإلقامة

Employment 1.5 7.6 6.1 العمل 

Study 0.3 2.7 2.1 الدراسة 

Marriage 35.6 36.7 36.4 الزواج 

Accompany 35.4 32.1 32.9 المرافقة 
Displacement (due to Expansion 
and Annexation Wall) 0.0 1.5 1.1 بسبب الجدار (تهجير( 

Displacement (due to measures of 
Israeli occupation) 2.2 1.5 1.7 واالحتالل اإلجراءات اإلسرائيلية( تهجير( 

Poor financial situation of the 
family  6.0 4.1 4.6 الوضع المادي لألسرةسوء  

To Keep the Jerusalem ID 0.1 1.8 1.4 الهوية المقدسية على الحفاظ 

Other 18.9 12.0 13.7 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 

 
 

 
  2010 ،الذين لديهم مكان إقامة سابق في األراضي الفلسطينية حسب العمر والمنطقةألفراد النسبي ل التوزيع: 4جدول 

Table 4: Percentage Distribution of Persons who have Previous Place of Residence in the 
Palestinian Territory by Age and Region, 2010 

 
Region المنطقة 

  Age  الغربيةالضفة غزة قطاع

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 
 العمر 

0-14 15.6 13.3 13.9 0-14 

15-29 34.4 33.0 33.4 15-29 

30-44 28.0 30.8 30.0 30-44 

45-59 16.6 16.0 16.2 45-59 

60+ 5.4 6.9 6.5 60+ 

Total 100 100 100 المجموع 
 

 


