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 2011اليوم العالمي لالجئين 
 

من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في % 66.0

  تم تهجيرهم1948فلسطين التاريخية عام 

كانـت المأساة اإلنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام    

 مأسـاة مدمرة، فقد طرد ونزح من األراضي التي          1948

 ألف عربي فلسطيني،   957سيطرت عليها إسرائيل حوالي     

من اجمالي الفلسطينين الذين كانوا     % 66.0أي مـا نسبته     

، 1948يقـيمون في فلسطين التاريخية عشية حرب عام         

 .  1950وذلك حسب تقديرات األمم المتحدة عام 
 

المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تعترف بها وكالة الغوث 

 حسب دولة االقامة
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ة تقديرات رسمية حول أعداد الالجئين      وقـد صـدرت عد    

الفلسطينيين لهذه الفترة من مصادر مختلفة منها التقديرات        

البـريطانية واألمريكية والفلسطينية واإلسرائيلية الرسمية،    

إال أن لألمم المتحدة    .  وكـذلك تقديـرات األمـم المتحدة      

األول يشير الى أن عدد الالجئين الفلسطينيين بلغ        : تقديرين

 ألـف الجـئ وذلك بناء على تقديرات األمم          726 نحـو 

 ألف الجئ بناء على     957والثاني  .  1949المـتحدة عام    

 .  1950تقديرات األمم المتحدة لعام 
 

  مليون الجئ مسجل في وكالة الغوث4.8

إلى ان عدد الالجئين        ) االنروا (تشير سجالت وكالة الغوث     

ن الجئ   مليو 4.8 نحو 2010الفلسطينيين منتصف عام 

وهذه االرقام تمثل الحد االدنى لعدد الالجئين الفلسطينيين،          

 وقد شكل الالجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة       
 

 2010الغربية والمسجلون لدى وكالة الغوث منتصف عام        

مـن إجمالي الالجئين المسجلين لدى   % 16.4مـا نـسبته     

أما على  .  في قطاع غزة  % 23.3وكالـة الغـوث مقابل      

ستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة الالجئين الفلسطينيين        م

من % 41.6المسجلين لدى وكالة الغوث في األردن حوالي        

إجمالي الالجئين الفلسطينين في حين بلغت النسبة في لبنان         

مـن الالجئـين الفلسطينين     % 9.9وفـي سـوريا     % 8.9

 .المسجلين لدى وكالة الغوث
سطينيين حسب دولة االقامة التوزيع النسبي لالجئين الفل

 2010منتصف العام، 

39.7

9.9

41.6

8.9

0

10

20

30

40

50

األراضيسوريااألردنلبنان
الفلسطينية

 
 

 من مجمل السكان في األراضي الفلسطينية الجئون% 43.4

 إلى ان نسبة السكان الالجئين في       2010تشير البيانات لعام    

ــسطينية  ــسكان % 43.4األراضــي الفل مــن مجمــل ال

سطينية، وتشير  الفلـسطينيين المقيمـين فـي األراضي الفل       

من السكان في الضفة الغربية     % 29.7البـيانات الـى أن      

 افراد الجئين،   3 افراد هناك    10الجئين أي أنه من بين كل       

أي % 67.3فـي حين بلغت نسبة الالجئين في قطاع غزة          

 . أفراد الجئين7 أفراد هناك 10أنه من بين  كل 
 

 2010 ة،نسبة الالجئين في األراضي الفلسطينية حسب المنطق
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 يمتاز الالجئون الفلسطينيون بأنهم مجتمع فتي

 إلى ان نسبة األفراد     2010تـشير البيانات االحصائية لعام      

 سنة في األراضي الفلسطينية     15الـذين تقل أعمارهم عن      

41.8، في حين بلغت هذه النسبة لالجئين        %41.3قد بلغت   

ير الالجئين، كما يالحظ ارتفاع نسبة      لغ% 40.9مقابل  % 

كبار السن لدى الالجئين مقارنة مع غير الالجئين اذ بلغت           

مـن مجموع الالجئين في حين بلغت لغير الالجئين     % 3.4

2.3  .% 
 

الالجـئات الفلسطينيات المقيمات في األراضي الفلسطينية       

 أكثر خصوبة 

دل ، إلى ان مع   2010تـشير البـيانات االحـصائية لعام        

  في االراضي الفلسطينية بلغ      2010الخـصوبة الكلي لعام     

 مولودا، كما بلغ معدل عدد األبناء الذين سبق إنجابهم          4.2

 مولـودا، وعـند مقارنـة تلك المعدالت حسب حالة           4.3

اللجـوء يتـضح لنا أن هناك فروقا بين معدالت الخصوبة           

ومتوسـط عـدد االبناء المنجبين، فقد بلغ معدل الخصوبة          

 4.2كلي ومتوسط عدد األبناء الذين سبق إنجابهم لالجئين         ال

 مولـودا على التوالي، في حين بلغت لغير         4.4مولـودا و  

 . مولودا على التوالي4.2 مولودا و4.1الالجئين 
 

  2010 معدل الخصوبة في األراضي الفلسطينية حسب حالة اللجوء، 

4.2
4.1

4.2

3

3.4

3.8

4.2

الالجئينالالجئون األراضي الفلسطينيةغير 

         
  المدخنين بين الالجئين الفلسطينيين       انخفاض نسبة

%   14.7 إلى أن  2010البيانات االحصائية لعام عام تشير 

من الالجئين الفلسطينيين المقيمين في األراضي الفلسطينية         

 سنوات فأكثر مدخنون وهي أقل من      10والذين اعمارهم   

نسبة غير الالجئين وعلى مستوى االراضي الفلسطينية         

 %. 16.1و %  17.2 على التوالي    حيث بلغت هذه النسب  

 

الالجئون في االراضي الفلسطينية أكثر فقراً من غير        

 الالجئين 

أظهر مؤشر نسبة الفقر بين األفراد الالجئين وفقا ألنماط    

أن وضع      % 28.2استهالك األسرة الشهري الحقيقي     

األفراد الالجئين أسوأ حاالً مقارنة باألفراد غير الالجئين          

23.9 .% 
 

مخيمات  الى ان 2010 البيانات المتوفرة لعام   وأشارت

في األراضي الفلسطينية هي االكثر فقرا مقارنة     الالجئين 

مع سكان الريف والحضر، فقد أظهرت بيانات أنماط        

االستهالك الشهري الحقيقية بين األسر في األراضي       

من األفراد في المخيمات يعانون  % 32.1الفلسطينية أن   

في % 25.8 في المناطق الريفية و  %21.9من الفقر مقابل  

المناطق الحضرية، وقد يعود ارتفاع معدالت الفقر في    

مخيمات الالجئين إلى ارتفاع معدالت البطالة وكبر حجم      

األسرة بين أسر المخيمات مقارنة مع غيرها من األسر في  

المناطق الحضرية والريفية، عالوة على ارتفاع نسبة الفقر    

فقطاع غزة يشهد أعلى معدالت للفقر      في قطاع غزة ككل،   

بغض النظر عن نوع التجمع السكاني، حيث بلغت نسبة         

%   18.3مقابل %  38.0الفقر بين األفراد في قطاع غزة    

 . في الضفة الغربية 
الالجـئون أقـل مشاركة في النشاط االقتصادي وأكثر عرضة          

 للبطالة

 بأن نسبة   2010لعام  العاملة   القوى نـتائج مسح     أظهـرت 

 سنة فأكثر 15لمـشاركة فـي القوى العاملة بين الالجئين      ا

 هي لدى غير مماالمقيمـين فـي األراضي الفلسطينية أقل    

لالجئين وغير  % 42.6و% 38.7 بلغت النسبة    إذ ،الالجئين

 النتائج تلك    خالل  يالحظ من  كما.   على التوالي  الالجئـين 

 أن نسبة مشاركة اإلناث الالجئات والمقيمات في األراضي       

 عليه لدى غير الالجئات، حيث      هيالفلـسطينية تقـل عما      

على % 15.2و% 13.8 حوالي   2010بلغـت تلك في عام      

 .التوالي
 

، 2010 القوى العاملة لعام     بيانات جانب آخر، تشير     مـن 

 الالجئينبـأن هناك فرقاً واضحاً على مستوى البطالة بين          
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جئين وبـين غير الالجئين، إذ يرتفع معدل البطالة بين الال         

 .  غير الالجئينبين%  20.5 مقابل% 29.5ليصل الى 
 

 ثلث الالجئين يعملون كمتخصصين وفنيين        

المتخصصون    "  مهنة العاملون في شكل، 2010 خالل عام

 القطاع   ،"الكتبة  و الفنيون والمتخصصون المساعدون      و

في )  سنة فأكثر15(األكبر من السكان الفلسطينيين   

  وقد مستوى حالة اللجوء،   وعلى  الفلسطينية األراضي 

الفنيون والمتخصصون     المتخصصون و "احتلت مهنة 

لالجئين وغير الالجئين     القطاع األكبر "الكتبة  و المساعدون 

  بلغت في حين % 31.3 اذ بلغت لالجئين   على حد سواء  

 المشرعون   مهنة شكلت كما%.  20.7بين غير الالجئين 

 الالجئين  وموظفو اإلدارة العليا النسبة األدنى لكل من     

وغير    % 4.4 بتفاوت ما بين الالجئين     لكنوغير الجئين،  

 % .5.3الالجئين 
 

 نصف الالجئين يعملون في قطاع الخدمات

، أن العاملين في    2010 القوى العاملة لعام     بيانات أظهرت 

 يشكلون النسبة الكبرى من بين العاملين في        الخدماتقطاع  

 مجمل  من% 38.3األراضـي الفلـسطينية، حـيث بلغت        

العاملـين فـي األراضي الفلسطينية، وتتفاوت هذه النسبة         

للالجئين، بينما بلغت   % 52.1 إذ بلغت    اللجوءحسب حالة   

 في قطاعي للعاملينأما بالنسبة   . بين غير الالجئين  % 31.4

الـنقل واالتـصاالت فقد شكلت نسبتهم أدنى نسبة من بين           

ع تقارب  ، م %6.0 الفلسطينية حوالي    األراضيالعاملين في   

% 5.6 بلغت   حيثالنسبة بين الالجئين وبين غير الالجئين       

 .   على التوالي% 6.2و
 

ارتفـاع نـسبة التحـصيل العلمي وانخفاض األمية بين          

 الالجئين

 2010بلغـت نسبة األمية لالجئين الفلسطينيين خالل عام         

في حين بلغت لغير الالجئين     % 4.8 سنة فاكثر    15لألفراد  

 سنة  15فعت نسبة الالجئين الفلسطينيين      وارت كما%.  5.2

 إذ بلغت   فأعلى على درجة البكالوريوس     الحاصلين  فاكثر

 فاكثر، في حين بلغت     ة سن 15 من مجمل الالجئين  % 10.9

 %. 10.0لغير الالجئين 

 

 ارتفاع معدالت التحاق الالجئين بالتعليم    

 سنوات فأكثر  6 معدالت االلتحاق بالتعليم لألفراد  بلغت

وهي اعلى من    % 44.9لالجئين الفلسطينيين   لدى ا

  .%43.8 إذ بلغت  الالجئين المعدالت الخاصة بغير  
 

 سنوات فأكثر حسب حالة 6معدالت االلتحاق بالتعليم لألفراد 

 2010اللجوء والجنس، 

44.7

42.8

45.144.9

41

42

43

44

45

46

غير الجئالجئ

ذآور اناث

 
 

 انخفاض نسبة الالجئين المتسربين 

تعليم في االراضي    التـسرب االجمالي من ال     معـدل  بلـغ  

 سنوات فأكثر   6 الالجئين لالفراد   2010الفلـسطينية للعام    

 في،    )لإلناث% 19.5للذكور  % 21.2بواقـع   % (20.3

% 25.0حـين بلغـت هذه النسبة لدى غير الالجئين إلى           

 .)لإلناث% 22.9ور للذكو% 27.0بواقع (

 أكثر من نصف األسر الالجئة تسكن في شقة

47.8 أن   إلى 2010ف السكن،   مسح ظرو  اشارت بيانات 

مساكن على  تسكن في   األراضي الفلسطينية   أسر  مـن   % 

% 50.4 دار، فكانـت النـسبة لألسر غير الالجئة          شـكل 

، وبلغت نسبة األسر التي تسكن      %43.8ولألسـر الالجئة    

ولالسر % 47.6وكانت لالسر غيرالالجئة    % 50.2شـقة   

 %.54.5الالجئة 
 

 األراضي الفلسطينية   متوسـط عدد الغرف في المسكن في      

  غرفة3.6

 أن متوسط عدد الغرف في      2010تـشير البـيانات للعام      

 غرفة، وهو نفس    3.6المـسكن فـي األراضي الفلسطينية       

بيانات إلى  الوتشير  المتوسط لألسر الالجئة وغير الالجئة،      

تسكن في  األراضي الفلسطينية   األسر في   مـن   % 15.4أن  

ـ    توزع هذه النسبة    غرفة، حيث ت   2-1 تكون من مـساكن ت
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 لالسر غير % 15.3 مقابل   لالسر الالجئة % 15.6بواقـع   

 .الالجئة
 

 معظم األسر الالجئة تملك مساكنها

بلغت نسبة األسر التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها ألحد          

، حيث  %83.6أفـراد األسـرة فـي األراضي الفلسطينية         

 مقابل  لالسر الالجئة   % 86.0تـتوزع هـذه النسبة بواقع       

   ويالحظ أن   .2010لالسـر غيـر الالجئة لعام       % 82.0

 ،%8.7 بلغت   نسبة األسر التي تعيش في مساكن مستأجرة        

لالسر % 7.8 مقابل   لالسـر غيـر الالجئة    % 9.2بواقـع   

 .الالجئة
 

 :توفر السلع المعمرة

تـشير البيانات الخاصة بتوفر السلع المعمرة لدى األسرة          

 لدى األسر غير     أن نـسب توفر تلك السلع      2010للعـام   

الالجـئة تفوق النسب الخاصة باألسر الالجئة لمعظم تلك         

الـسلع، خاصـة تلـك السلع التي ال تعتبر أساسية بدرجة            

أولى، ففي حين بلغت نسب األسر الالجئة التي يتوفر لديها          

25.6، وبلغت لالسر غير الالجئة      %15.9سـيارة خاصة    

لغت نسبة  ، وكـذلك الحـال بالنـسبة لتوفر المكتبة إذ ب          %

لدى األسر  % 19.7األسـر التي يتوفر لديها مكتبة خاصة        

فقط، % 12.8غيـر الالجئة في حين بلغت لألسر الالجئة         

44.9ونـسبة توفر خط الهاتف لألسر غير الالجئة فكانت          

لالسر الالجئة ونسبة توفر    % 42.6فـي حـين بلغت      % 

في حين  % 47.8جهـاز حاسوب لدى األسر غير الالجئة        

، وعن توفر الميكرويف فقد     %45.6سر الالجئة   بلغـت لأل  

لألسر % 30.8مقابل  % 23.0بلغـت نسبة االسر الالجئة      

 .غير الالجئة
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