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 ميقـدت
 

ذ التعداد األول للسكان    يفنني بت طيعدادات من أهم مصادر البيانات، حيث قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس           ر الت عتبت

،  وقد تم الحصول من خاللهما على مجموعة متكاملة          2007، ثم التعداد الثاني في عام       1997والمساكن والمنشآت، عام    

تعلقة بالخصائص السكانية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع، كما قام الجهاز بتنفيذ العديد من المسوح              من البيانات الم  

األسرية أهمها سلسلة المسوح الصحية الديمغرافية، ومسح أثر اإلجراءات أحادية الجانب على األوضاع االجتماعية                

 .سة على نتائج تلك المصادر حيثما أمكنرات هذه الدوقد اعتمد. 2006ذ عام في نذقتصادية لألسر الفلسطينية والالا
 

اً منه على االستفادة القصوى من هذه البيانات قام الجهاز بإصدار سلسلة من التقارير اإلحصائية من بيانات                    صوحر

ن والمساكن  ة، وتقارير تفصيلية للنتائج النهائية لكل من السكا       هائيالتعداد والمسوحات المختلفة ومنها ملخصات النتائج الن      

 .تآشوالمني والمبان
 

كماال لعمليات نشر وتعميم بيانات التعداد ولتحقيق االستخدام األمثل لهذه البيانات يقوم الجهاز المركزي لإلحصاء                تواس

ا الفلسطيني بتنفيذ مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد، بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، ويشمل هذ                

اد المجتمع لفهم وإدراك أفضل لبيانات      رفإعداد سلسلة من التقارير التحليلية لنتائج التعداد، إلتاحة المجال أل            عوالمشر

 .التعداد والمسوحات
 

يـسرنا أن نقـدم هـذه الدراسة التحليلية كأحد مخرجات المشروع كي تكون مرجعا للمخططين ومتخذي القرارات في                   

 .المستخدمين من اجل بناء الدولة الفلسطينية على أسس علمية سليمةالقطاعين العام والخاص وجميع فئات 
 
   
 

 نسأل اهللا أن يتكلل عملنا بالنجاح،،
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 ه للمستخدمينيتنو
 

ورة عن رأي الجهاز المركزي     راء واألفكار الواردة في هذه الدراسة تعبر عن رأي معدها، وال تعبر بالضر            آلن ا إ 

 .يمسره القفلإلحصاء الفلسطيني أو مو
 
 معد هذه الدراسة على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والمصادر األخرى، وال يتحمل الجهاز               دعتما 

 .مسئولية أي خطأ في البيانات
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 ذيتنفي لخصم
 

ة خالل السنوات الماضية    دكتسبت الهجرة أهمية متزاي   اقد  و الهجرة العنصر الثالث من عناصر النمو السكاني         رعتبت •

 عن تأثيرات الهجرات التي تطال التركيبات المختلفة للسكان كالتركيب          الضجة لزيادة معدالتها بشكل ملحوظ، ف     تين

 وفي.  الديني في كل من المناطق المصدرة والمستقبلة للهجرة        و قافيالعمري والنوعي والتركيب الزواجي وحتى الث     

طينية منذ  سلفجرة المتالحقة من وإلى األراضي ال      لهألمر كثيرا في ظل موجات ا      االحالة الفلسطينية ال يختلف     

 ا بحث ت العقد الماضي، فضال عن التحركات والهجرات االعتيادية للفلسطينيين من وإلى  األراضي الفلسطينية             ايابد

 . ةباألسرعن فرص التعليم والعمل وااللتحاق 
 

ث الحجم  ين ح مألراضي الفلسطينية   افي    ة الداخلية والعائدة  جرلهااول هذه الدراسة عرض وتحليل واقع        نتت  •

وخصائص المهاجرين داخليا والعائدين من الخارج إلى األراضي الفلسطينية من خالل ما توفر من                 واالتجاهات،

، باإلضافة إلى المسوح ذات العالقة والتي نفذت بين عامي                       2007 و 1997 عام   بيانات خاصة تعدادي  

1997-2007. 
 

لديهم %  10.6لديهم مكان إقامة سابق، منهم      %)  24.7( أن نحو ربع السكان الفلسطينيين       1997بيانات تعداد     شيرت •

قامة سابق داخل   إديهم مكان   ل%  14.1بل  امق)  هجرة عائدة من الخارج   (مكان إقامة سابق خارج األراضي       

ية تعكس ما تعرض له المجتمع الفلسطيني من موجات           النسبة ع   هذ، وه )هجرة داخلية (األراضي الفلسطينية   

 .متالحقة من الهجرة والتهجير على مدى السنوات الماضية
 

اجرين هاجروا  مـن إجمالي المه  %  37.8أن    1997م  آت عا شنمبيانات التعداد العام للسكان والمساكن وال       تظهر •

أي  خالل السنوات األربع السابقة لتعداد        )  1997-1994(خالل الفترة     يأبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية      

 .1990 والباقي هاجروا قبل عام )1993-1990(خـالل الفترة % 19.3، مقابـل 1997
 

 إلى انخفاض نسبة    2006فلسطينية،  تشير نتائج مسح اثر اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب على األسر ال             •

مهاجرون %  11.8عائدون و %  7.7منهم  %)  19.5(نحو خُمس السكان      لى إ قبقامة سا إالسكان الذين لهم مكان     

 إلى  2006 ونتائج مسح عام     1997هجرة داخلية، ويعود سبب انخفاض نسبة العائدين ما بين نتائج تعداد عام              

، حيث أثرت بشكل كبير على خفض مستويات الهجرة          2000ن عام    منذ الربع األخير م    تاألوضاع التي ساد  

% 10.5 نحو   2006 وفق بيانات عام     2006-2001بلغت نسبة العائدين خالل الفترة      ث  حي،   الخارج ن م ةالعائد

ن عددا من القادمين إلى األراضي الفلسطينية من الخارج عادوا إلى الدول التي               أما  كفقط من مجمل العائدين،     

الفلسطينية   ها أو إلى دول أخرى، باإلضافة إلى احتمالية تحرك عدد من العائدين السابقين داخل األراضي              قدموا من 

وبالتالي تحولوا إلى مهاجرين هجرة داخلية، وال يظهر بأنهم عائدون من الخارج كون مكان اإلقامة السابق اصبح                 

 .لديهم تجمع داخل األراضي الفلسطينية
 

بية غرالة  بين الضف ا  ي واإلجراءات اإلسرائيلية التي تضع العراقيل أمام حركة السكان م          لالنفصال الجغراف   ظران •

ة جدا بين الضفة الغربية وقطاع غزة ال        دحدومة  ياخلدهناك حركة هجرة    ن  فا،  2000وقطاع غزة خاصة بعد عام      

كان الضفة الغربية    من س  1000 شخصا فقط لكل     1.1 أن هناك ما يقارب      1997تكاد تذكر، إذ تشير بيانات عام       

هاجروا من    ينيطفلس  5000ناك نحو   هأن    2007هاجروا من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، كما أشارت بيانات           

 . من سكان الضفة الغربية1000 شخصا لكل 2.4 بمعدل ن حاليا في الضفة الغربية،موقيويقطاع غزة 



 

 

 
ين داخليا من بين محافظات الضفة الغربية وفق بيانات         تعتبر محافظة رام اهللا والبيرة أكثر محافظة جذبا للمهاجر         •

، ويبدو ذلك متوقعا في ظل تركز المؤسسات الوطنية واألهلية وحتى الدولية خاصة              2007 و 1997تعدادي عام   

من مجمل سكان   %  3.7 فردا، أي ما يعادل      7,461في مدينتي رام اهللا والبيرة، فبلغ صافي الهجرة إلى المحافظة           

للمهاجرين داخليا في   )  جذب(وفي قطاع غزة تبرز محافظة شمال غزة كأكبر مستقبل           .  1997م  المحافظة عا 

من إجمالي سكان المحافظة، في المرتبة الثانية جاءت         %  6.5 فردا، بنسبة    11,711القطاع بصافي هجرة يبلغ     

 .1997م من إجمالي سكان المحافظة في عا% 0.3محافظة خانيونس بنسبة صافي هجرة موجبة مقدارها 
 

للمهاجرين داخليا من بين محافظات الضفة الغربية، تبرز        )  األكثر طردا (وفيما يتعلق في المحافظات األقل جذبا        •

، فيما محافظة رفح األقل جذبا للمهاجرين داخليا من محافظات قطاع غزة بالنسبة لعدد              21jمحافظة القدس منطقة    

 .1997سكانها لعام 
 

عة للبحث عن العمل أو الزواج أو ألسباب أخرى هناك هجرة أيضا تتم داخل المحافظة                السكان المتوق  ةحركل  ةتيجن •

لف فلسطيني لهم مكان إقامة سابق داخل       أ  146 أن هناك    2007حدة، فتشير بيانات الضفة الغربية وفق تعداد        االو

، وتعتبر محافظة   2007لضفة الغربية عام    ان ا من إجمالي سك  %  7.1ة التي يقيم فيها وتشكل ما نسبته         فظالمحا

 2007 و 1997ظتهم وفق بيانات تعدادي     فاحم   المحافظات التي يهاجر أبناؤها داخل تجمعات      راكث  j2 منطقة   سدقال

 المحافظات التي يهاجر أبناؤها داخل      ر فكانت محافظة رفح هي اكث     1997أما في قطاع غزة ووفق بيانات تعداد        

 .ظتهمفاحم تجمعات
 

 متبادلة بين التجمعات المصنفة حضر أو ريف أو مخيمات وال يوجد توجه واضح إلى               أظهرت أن الهجرة الداخلية    •

من المهاجرين داخليا انتقلوا لتجمعات     %  55.2 أن   2006أحد هذه التصنيفات باتجاه اآلخر، وتشير بيانات عام          

زيع السكان  إلى المخيمات، مع العلم أن تو     %  21.2 انتقل   ن تجمعات مصنفة كريف، في حي     ىلإ%  23.6حضرية و 

 رضللح%  16.2،  %30.3،  %53.5لتالي   ا  على النحو  كان  2006في المجتمع الفلسطيني حسب نوع التجمع لعام        

 .والريف والمخيمات على التوالي
 

، أن الدوافع   2006 باإلضافة لمسح اإلجراءات اإلسرائيلية      2007 وتعداد   1997وفرها تعداد   ي  ظهرت البيانات الت  أ •

 2006 وفق بيانات    لوة، وان كان الدافع األ    قاخلية في األراضي الفلسطينية هي الزواج والمراف       الد ةرجالرئيسية لله 

ي كال المصدرين، تليه المرافقة      ف من إجمالي المهاجرين داخليا   %  35 هو الزواج وبنسبة تصل إلى نحو        2007و

 بنسبة    1997ة وفق تعداد    خليادل، في حين كان الدافع األول للهجرة ا        2007وفق بيانات تعداد    %  32.6بنسبة  

ا من حيث الترتيب األفراد الذين هاجروا داخليا بدافع          هتلي  1997جرين داخليا لعام    امن إجمالي المه  %  50.4

 .مهاجرين هجرة داخليةالمن إجمالي % 26.0الزواج وبنسبة 
 

المهاجرين هجرة داخلية   ألعلى من   اة  بسنل ا على  اإلناث  اذوستحا  ىلإ ومسوح   تادالمصادر المتوفرة من تعدا     شيرت •

نسبة اإلناث المهاجرات داخليا    ي   إلى ارتفاع كبير ف    1997في األراضي الفلسطينية ففي حين تشير بيانات عام          

 من  %60.0 إلى   2006جرين داخليا، وبلغت وفق مسح عام       لمهامن إجمالي ا  %  85.6مقارنة بالذكور، إذ بلغت     

 .للذكور% 40.0لسطينية مقابل فلرة داخلية في األراضي اججمالي المهاجرين هإ
 

                                                 
 .1967ستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس  الذي ضمته إسرائيل إليها عنوة بعيد احتاللها لألراضي الفلسطينية عام  محافظة القدس با 1



 

 

ما أكدته المصادر     هذاوم خصائص المهاجرين الفلسطينيين هجرة داخلية بأنها تتأثر بالتركيب العمري،              ستت •

إذ أشارت بيانات     ،2007-1997 سواء كانت التعدادات أو المسوح التي نفذت خالل الفترة ما بين عامي              رةالمتوف

في %  18.0ة ولهم مكان إقامة سابق داخل األراضي الفلسطينية بلغت          نس  15  ل من  أن نسبة األفراد اق    1997تعداد  

 2006ام  عم في المجتمع الفلسطيني     ته العلم أن نسب   ع، م 2006ام  ععلى مسح     ناءب%  16.5سبة  نلاذه   ه لغتبحين  

 ي نسبتهم ف  مع العلم أن  %  15.2   في الضفة الغربية   2007 وفقا لبيانات التعداد     2007 لعام   تبلغو،  %46  يحوال

 2006  ملعا  سنة)  39-25(اجرين داخليا بين األفراد     ه نسبة الم  ت، وبلغ %41حوالي    2007  لضفة الغربية عام  ا

ن أن نسبتهم ال تتجاوز في      يفي ح    في الضفة الغربية   2007م  عال%  32.3و%  33.2  في األراضي الفلسطينية  

 %.19ن عطيني سلفلاالمجتمع 
 

ر ة مع غي  نقارمفي األراضي الفلسطينية اكثر قابلية واستعدادا للهجرة الداخلية          طينيون المقيمون   لسالالجئون الف  •

لك من إجمالي المهاجرين    ذو%  61.3و%  61.7ما نسبته     اخلياد  ا هاجرو نلذيائين  جلالانسبة    لغتبالجئين، ف ال

من %  44ة نحو   األراضي الفلسطيني ي  لعلم أن نسبتهم ف   ا على التوالي، مع     2006 و 1997داخليا وفق بيانات عام     

 .السكان
 

تقترب بة  نسوبابلية للهجرة الداخلية    ات ق زوجين اكثر الفئ  تملا  فرة من المصادر المختلفة أن    ولمتاانات  يالب  أظهرت •

 سنة فاكثر مع العلم أن المتزوجين يشكلون تقريبا          12ين أعمارهم   ذوال  جمالي المهاجرين داخليا   إ نم%  73  من

بيانات   وفق%  21.8   هاجروا داخليا  نلذيافاكثر و   سنة  12 العزاب   ةغت نسب ما بل ك  ، سنة فاكثر  12نصف السكان   

كما ترتفع نسبة المهاجرين      ،ااخليدالمهاجرين    ن إجمالي ك م ذل و 2006عام  نات  بيا  وفق%  19.4 و 1997عام  

ثر من  حين كانت اك  ي  ، ف 2006سبة لبيانات عام    نبال   اكثر من ثالثة أضعاف    ىلإالعزاب من الذكور مقارنة باإلناث      

 .1997الضعفين بالنسبة لبيانات عام 
 

في حين  %  34.4 سنوات فاكثر من بين المهاجرين داخليا والمصنفين كنشيطين اقتصاديا            10غت نسبة األفراد    لب •

فقط والباقي تم تصنيفهم    %  23.3 سنوات فاكثر على مستوى األراضي الفلسطينية        10د  رابلغت نسبتهم بين األف   

 أن معدل البطالة    1997بيانات لعام   لا  خليا أشارت اطالة بين المهاجرين د   ب ال تمعدال  بلغتغير نشطين اقتصاديا، و   

من إجمالي  %  16(جرين داخليا   ها سنوات فاكثر والم   10من إجمالي السكان    %  5.5بين المهاجرين داخليا بلغت     

 ). سنوات فاكثر ونشطين اقتصاديا10اد المهاجرين داخليا وأعمارهم رفاأل
 

بع المهاجرين داخليا وهذا يعني بان      رحو  ناسر    نات إلى أن نسبة المهاجرين داخليا ممن صنفوا كأرباب        تشير البيا  •

علم أن متوسط حجم األسرة في األراضي         ال مع   أفراد فقط  4يقارب    متوسط حجم األسرة المهاجرة يبلغ ما      

 . فردا6.3بلغ 1997الفلسطينية لعام 
 

ضي الفلسطينية بمستويات تعليم أعلى من مجمل السكان، وهو ما يميزه           األرا  يف خصائص المهاجرين داخليا     متتس •

 داخلية من بين    ةهجر  ولى فأعلى بين المهاجرين   ات، إذ بلغت نسبة حملة الشهادة الجامعية األ       مععن كثير من المجت   

جتمع ة للم بسنين بلغت هذه ال   حفي    لى التوالي،  ع 2006 و 1997  يماعل%  8.9و%  4.8  ت فاكثر اسنو  10األفراد  

 .2006 ملعا نفس الفئة من السكان لقط ف%6.6الفلسطيني 
 



 

 

أن نسبة المسيحيين في الضفة الغربية باستثناء منطقة          2007يانات تعداد العام للسكان المساكن والمنشآت        ب شيرت •

j1  
ن لديهم  ن سكان الضفة الغربية وتشير بيانات التعداد أن نسبة األفراد الذي          م%  1.8حافظة القدس قد بلغ     م من   2

في حين بلغت للمسيحيين    %  97.1ين  مسلم ال نم)  مهاجرون داخليا (مكان إقامة سابق داخل األراضي الفلسطينية       

2.5.% 
 

 في األراضي    1997لهم مكان إقامة معتاد سابق خارج األراضي  الفلسطينية عام               ني نسبة األفراد الذ   تبلغ •

فقط، حيث  %  7.7  ىلإ  2006لنسبة وفق بيانات مسح     من مجمل السكان، فيما وصلت هذه ا      %  10.5فلسطينية  ال

من إجمالي العائدين من    %  10.5 عن   2006-2001أشارت البيانات أن نسبة العائدين لم تتجاوز خالل السنوات          

 1995-1991، وخالل الفترة    %31.3 ما يقارب    2000-1996 الفترة   لالفي حين كانت قد بلغت خ     .    جالخار

 .1991 عام قبل% 34.0، وعاد %24.2إلى  
 

عائدين من  المن مجمل   %  65.3 الضفة الغربية    ىلإ  1997شكلت نسبة العائدين من الخارج وفق بيانات عام           •

لقطاع غزة، مما يعني أن العائدين من الخارج إلى األراضي الفلسطينية قد توزعوا بين               %  34.7الخارج مقابل   

 .ان األراضي الفلسطينية حسب المنطقةالضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة تقترب كثيرا من توزيع سك
 

، اذ كانت محافظات رام اهللا والبيرة ومحافظة        1997 للضفة الغربية تماما مع بيانات       2007تطابقت بيانات تعداد     •

 .نابلس ثم محافظة الخليل على التوالي اكثر المحافظات التي يتجه إليها العائدون للضفة الغربية
 

من %  53.0ب نوع التجمع في األراضي الفلسطينية، فتشير البيانات إلى أن             عند دراسة توزيع العائدين حس      •

، في حين عاد      1997العائدين من الخارج عادوا إلى تجمعات مصنفة حضر وفق تصنيف نوع التجمع لعام                 

عادوا لإلقامة في تجمعات مصنفة كمخيمات، وعند دراسة توزيع         %  13.8إلى تجمعات مصنفة كريف، و    %  33.2

 للضفة الغربية يالحظ أن نسبة العائدين من الخارج الذين عادوا إلى              2007ين من الخارج وفق بيانات       العائد

في الضفة  %  31.0مقارنة بنسبة العائدين منهم إلى تجمعات صنفت كريف         %  64.6مناطق صنفت حضرا بلغت     

 .منهم إلى تجمعات مصنفة كمخيمات% 4.4الغربية، في حين عاد 
 

يضا تضم اكبر تجمع    أن  درلدولة التي عاد منها اكبر عدد من الفلسطينيين مع العلم أن األ             تعتبر األردن هي ا    •

ضع ولاويختلف  .     التي عاد منها الفلسطينيون    لللفلسطينيين، في حين كانت السعودية في المرتبة الثانية ألكثر الدو         

لى كأكثر الدول التي عاد منها       وفي المرتبة األ  ن  قليال على مستوى الضفة الغربية والقطاع إذ جاءت األرد          

لثة على التوالي،   اثلالفلسطينيون إلى الضفة الغربية، في حين جاءت دولة الكويت والسعودية في المرتبة الثانية وا              

 .ولى مستوى قطاع غزة فقد كانت السعودية في المرتبة األلىوبنسب متقاربة جدا فيما بينهما، وع
 

دين من الخارج مقارنة بنسبتهم في المجتمع الفلسطيني، فبينما تشير          ئلعاالذكور  ا  سبةنأظهرت البيانات إلى ارتفاع      •

طينية سلفقامة سابق للحالي خارج األراضي  ال       إ إلى أن نسبة الذكور الذين لديهم مكان           1997البيانات عام   

تربت هذه  قاو،  ثناإلل%  46.4من إجمالي العائدين من الخارج مقابل        %  53.6  غتقد بل )  عائدون من الخارج  (

 .لإلناث العائدات% 46.7ل قابمر العائدين من الخارج كولذل% 53.3 إذ بلغت 2006م  عاالنسبة مع بيانات
 

                                                 
 .1967  ذلك الجزء من محافظة القدس  الذي ضمته إسرائيل إليها عنوة بعيد احتاللها لألراضي الفلسطينية عام  2
 



 

 

جرة الداخلية، إذ بلغت نسبة     هكال   بذلك اانهشم خصائص العائدين من الخارج بأنها تتأثر بالتركيب العمري           سوتت •

في حين بلغت هذه النسبة     %  28.0راضي الفلسطينية   ي األ  ف 1997  عام   سنة 15ار هم عن     أعم العائدين ممن تقل  

بة العائدين بين   سن  من إجمالي العائدين، وبلغت     فقط%  10.4  ينيةفلسط في األراضي ال   2006للعائدين وفق بيانات    

 نسبة  تغلبو  ،2006  ملعا  %19في حين أن نسبة السكان في هذه الفئة ال تتجاوز           %  24.5ة  نس)  39-25  (فراداأل

مالحظ لن ا م، لكن   %3.2 في األراضي الفلسطينية     1997سنة فاكثر وفق بيانات عام        65 أعمارهم   دين لمن لعائا

 .ن إجمالي العائدينم% 17لت إلى  نحو ص و إذ2006 عاملئدين كبار السن امن العنسبة لاهذه  ارتفاع
 

بتهم في المجتمع    تقل عن نس   1997رج وفق بيانات    لخان ا مين  دئا الالجئين الفلسطينيين الع   ةنسب   أن حظالي •

 عام  ين نسبتهم في المجتمع الفلسطين    ألعلم  مع ا دين  ئلعااجمل  ممن  %  38.3الفلسطيني ككل إذ بلغت نسبتهم نحو       

 مساوية تقريبا   2007 و 2006ن تبدو نسبة العائدين من الخارج وفق بيانات عام          حيي   ف ،%42 بلغت نحو    1997

 .ل األراضي  الفلسطينيةاخاجدهم دوت لنسبة
 

 سنة فاكثر حسب الحالة الزواجية مقارنة  12عائدين من الخارج وأعماهم     ل ا دفرابين األ ا  بيرك  ا البيانات اختالف  هرتظ •

عائدون من الخارج بارتفاع    ل ا داريث يمتاز األف  ة، ح  ضمن نفس الفئة العمري    نمجتمع الفلسطينيي ل ا داربنظرائهم أف 

 .راضي الفلسطينية ضمن نفس الفئة العمرية في األن المقيميدارنسبة المتزوجين منهم مقارنة باألف
 

تتسم خصائص العائدين من الخارج بمستويات تعليم أعلى بشكل ملحوظ من المستويات السائدة في األراضي                   •

الفلسطينية، وحتى من مستويات تعليم المهاجرين داخليا، وهذا يبدو معقوال في ظل أن عدد كبير من العائدين من                   

وا األراضي الفلسطينية من اجل التعليم العالي والحصول على مؤهالت علمية عليا، إذ بلغت              الخارج كانوا قد غادر   

وفق بيانات تعداد   "  بكالوريوس فأعلى " سنوات فاكثر الحاصلين على مؤهل علمي        10نسبة العائدين من الخارج     

 . سنوات فاكثر10من إجمالي األفراد % 14.0 ما نسبته 1997
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  األولللفصا
 

 المقدمة
 

  مقدمة1.1

 ة كعملية سكانية تزايدت معدالتها في العالم بشكل واضح خالل العقود األخيرة نتيجة للتحوالت العديدة التي طرأت                رجلها

اتي مدخة التحول من اإلنتاج الزراعي إلى اإلنتاج الصناعي والقطاع ال            اصعلى أنماط العمل وأنظمة اإلنتاج وخ      

 . والمستويات المعيشية المطلوبةلعمل فرص ايروفلتا دحدوم اصدرماصبح القطاع الزراعي والتجاري، حيث 
     

دولية خارج  ة  ان كان كباقي المجتمعات يتعرض لهجر     وجتمع الفلسطيني خصوصية في مجال الهجرة والتهجير فهو         مولل

ت داخلية بين التجمعات الفلسطينية داخل      صادية، وكذلك لهجرا  تقاحدود األراضي  الفلسطينية ألسباب مختلفة اجتماعية و       

ن ية إجبارية منها هجرة الالجئين الفلسطيني     قسريفهو تعرض ويتعرض لهجرات     .    واحدة أو  بين المحافظات    ة ال المحافظ

 كلذ أو  إلى خارج األراضي الفلسطينية، وك       1967ألراضي  التي احتلت عام       ا  إلى   1948من األراضي  المحتلة عام      

ج األراضي  الفلسطينية الذي تعرض له       خار  ىلإ، واإلبعاد القسري    1967ينيين النازحين ما بعد حرب      هجرة الفلسط 

سرائيل نتيجة للجدار،    إ  االحتالل، والتهجير القسري التي تمارسه     تالفلسطينيين من قبل السلطات اإلسرائيلية عبر سنوا      

كم في حرية الحركة للفلسطينيين ما بين الضفة الغربية         خليل، والتح لاووتهجير عدد من سكان البلدة القديمة في القدس         

القرى الفلسطينية والحد من    و الممارسات اإلسرائيلية اليومية في تضييق الخناق على المدن          ىلإوقطاع غزة، باإلضافة      

 أعمالهم،  كن قريبة من  امأى إلى انتقال عدد كبير من الفلسطينيين من أماكن سكنهم وإقامتهم إلى              أدحركة السكان مما    

اع الصعبة والحصار التي يعيشها     ضونظرا لمعاناتهم اليومية بين قرى ومدن الضفة الغربية بشكل خاص، فضال عن األ            

تفاع في مستويات البطالة والفقر إلى مستويات       ار، وما نجم عنه من      2000لسطينية منذ بداية عام     فسكان األراضي ال  

لى اء ع  قد شهدت عودة عشرات اآلالف من الفلسطينيين بن         1999-1994رة ما بين    تفأن ال غير مسبوقة، مع العلم     

 .اتفاقات السالم التي وقعت مع الجانب اإلسرائيلي
   

ة نظرا لخصوصية المجتمع الفلسطيني بشكل عام       نيألراضي الفلسطي افي    ة الداخلية والعائدة  رلهج ا ل أهمية دراسة  ثتتم 

ل الحتالفترة احتالل إسرائيلي طويل وكذلك استمرار إجراءات ا        جة لخضوعه ل  يتنوالذي يتعرض ويخضع للمعاناة      

.  رة وأنماطها وخصائص المهاجرين   جوغياب االستقالل الفعلي، في ظل عدم توفر بيانات ذات مصداقية حول حجم اله             

شرات ر المؤ يوتوف  ةيلهجرة في األراضي الفلسطين   احو  ن المخططين وصناع القرار وتوجيه اهتمامهم       ين تمك بيتطل  ذال

 .  الخطط المستقبليةوضع اإلحصائية التي تخدمهم عند 
 

 سةالدراف أهدا 2.1

 متواضع لموضوع الهجرة في     امرضت لها األراضي الفلسطينية إال أنه هنالك اهتم       عوجات الهجرة المتعاقبة التي ت    مغم  ر

واقع الهجرة في األراضي      أنها تسلط الضوء على       ىلإاسات  ردلاألراضي الفلسطينية، لذا تكمن أهمية مثل هذه ا         

الدراسة لتحليل اتجاهات     كما تتعرض .    ةً الهجرة العائدة والداخلية في ظل األوضاع السائدة فيها         وخاصالفلسطينية  

واالجتماعية   اخلية والعائدة، وسمات األفراد المهاجرين وأثر ذلك على األوضاع الديمغرافية         لدوأسباب ودوافع الهجرة ا   

اعدة القائمين على اتخاذ القرار في األراضي الفلسطينية في         ي مس توقع أن تسهم هذه الدراسة ف     يما  ك،  للسكان الفلسطينيين 

خطيط ورسم السياسات ذات العالقة والمساعدة في توفير بعض المعلومات التي من شأنها المساهمة في االرتقاء                تمجال ال 

 .والتنمية والبناء
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 جية الدراسةه من3.1

لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ العديد من المسوح الديمغرافية واألسرية من أهمها المسح الديمغرافي             زي  لمركالجهاز ا   قام

قتصادية الا، ومسح أثر اإلجراءات أحادية الجانب على األوضاع االجتماعية          2004، المسح الديمغرافي الصحي     1995

 دقو  2007  ،1997  ماأعو  ن والمساكن والمنشآت  السكل  دينتعدا   عن تنفيذ  ضالًف،  2006ذ عام   في ن ذلألسر الفلسطينية وال  

تتعلق باإلقامة والهجرة، كمكان إقامة األم وقت والدة األفراد، مكان اإلقامة               أسئلة    عداداتتوال  تضمنت هذه المسوح  

امة  في   ن إقامتهم، مدة اإلق    مكا ، أسباب تغيير مكان اإلقامة  للذين غيروا       )إن وجد (الحالي، مكان اإلقامة  السابق للحالي       

 .مكان اإلقامة  الحالية
 

لمصادر اذه  ه لعدم توفر بيانات السجالت اإلدارية الخاصة بحركة المهاجرين داخليا وخارجيا، ونظرا لطبيعة                رانظو

المتوفرة حول إحصاءات الهجرة في األراضي الفلسطينية وهي بيانات المسوح والتعدادات والتي التوفر بيانات تفصيلية               

ة في األراضي   ليتم اشتقاق الهجرة الداخ     فقد  رات لألفراد منذ الوالدة وحتى تنفيذ المسح أو التعداد،         عن تاريخ الهج  

عات الفلسطينية داخل   من التج  ضم ل كان مكان اإلقامة السابق للحالي      اي ح فالفلسطينية من خالل أسئلة اإلقامة  ف       

قامة السابق  ان اإل كق الهجرة العائدة في حال كان م      حين تم اشتقا     في ،ر مهاجر هجرة داخلية   بيعت  األراضي  الفلسطينية  

ه إذا  انتقل الفرد بعد عودته من خارج األراضي الفلسطينية إلى أي               انللحالي خارج األراضي الفلسطينية، مع العلم       

 الذي عاد إليه من الخارج اعتبر مهاجر هجرة داخلية وليس كعائد من               ريغتجمع آخر داخل األراضي الفلسطينية       

 .رجخاال
   

س والعمر ونوع   جنخرى كال بطها بالمتغيرات االجتماعية الديمغرافية األ    رأمكن دراسة هذه المؤشرات من خالل          وقد

لك لدراسة خصائص المهاجرين هجرة     ذو.    الخ...التجمع، المحافظة، حالة اللجوء، الحالة التعليمية، العالقة بقوة العمل          

 .داخلية والهجرة العائدة من الخارج
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 ثاني الللفصا
 

 ةءات الهجرة في األراضي الفلسطينيابيانات إحصر صادم
 

  مقدمة1.2

رئيسي للهجرة الداخلية كما تعتبر سجالت القادمين والمغادرين من         ال السجل السكاني في أي  دولة هو المصدر           رعتبي

 التعدادات والمسوح تأتى كمصدر ثان، وفي       حصاءات الهجرة الدولية، في حين أن     إل  وإلى  الدولة هو المصدر الرئيسي     

لقادمين  ا الحالة الفلسطينية يبدو أن الوضع معكوسا نتيجة لضعف ونقص وعدم اكتمال البيانات الخاصة بسجالت                 

والمغادرين والسجل السكاني، فكانت التعدادات والمسوح هي المصدر األساسي إلحصاءات الهجرة في األراضي                 

 .   كل مصدرمنية استخدااإمكوالفلسطينية  ألراضي افي جرة  إلحصاءات الهااليح المصادر المتاحة يما يليف، وةالفلسطيني
 

 يةينادر المتاحة حاليا في األراضي  الفلسطصالم 2.2
 

 وح األسريةس الم1.2.2

 من قبل    هناك تحضيرات  نكلحتى إعداد هذه الدراسة لم يتم تنفيذ مسح متخصص حول الهجرة في األراضي الفلسطينية               

طي موضوعات  غذ مسح متخصص حول الهجرة في األراضي الفلسطينية ي         يتنفلز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     الجها

من الخارج باإلضافة  لتوجهات غير المهاجرين نحو الهجرة إلى             ة  الهجرة الدولية والهجرة الداخلية والهجرة العائد      

 تضمنت عدد من األسئلة الخاصة      ةسريألسطيني نفذ عدة مسوح     الخارج، مع العلم أن الجهاز المركزي لإلحصاء الف        

، ومسح اثر اإلجراءات     2004، والمسح الصحي الديمغرافي      1995مغرافي  يح الد سالم  :همهاأقامة  واإلهجرة  بال

 ناكأمكن من خاللها الحصول على بيانات حول م          حيث.    2006اإلسرائيلية أحادية الجانب على األسر الفلسطينية،        

م االعتماد  توسي  والتعرف على خصائص األفراد،   ما،  قامة المعتادة الحالي والسابق ومن ثم الربط بينه       إلادة ومكان   الوال

 ).  1 قملح.  (ليلتحعلى هذه المصادر في هذه الدراسة أثناء العرض وال
 

رج األراضي   ة خا دألفراد الفلسطينيين المقيمين بصورة معتا    اعن    خاصا  سماق،  1995رافي  غميح الد سالم  ضمنا ت م ك

 األسر الفلسطينيين    أرباب وعن بعض الخصائص الخاصة بهم، حيث تم من خالل هذه األسئلة معرفة نسب               الفلسطينية

ج ومن ثم التعرف على بعض      راخالمتواجدين داخل األراضي  الفلسطينية وتربطهم عالقة قرابة مباشرة بآخرين في ال            

 .  اجدين في الخارجالخصائص الديمغرافية للفلسطينيين المتو
 

 داداتتعال 2.2.2
 

 :آلتيافق وي األراضي  الفلسطينية ثالثة تعدادات  ففذن

 بتنفيذ تعداد سكاني في األراضي الفلسطينية وقد نفذ هذا التعداد ألهداف              1967طات اإلسرائيلية عام    سلال  امتق •

نتائج هذا     في األراضي الفلسطينية وفق    مينيلمقاوبناء عليه فقد تم إنشاء سجل سكاني لسكان األراضي           .    ةيسياس

يخ ميالده، الجنس، الحالة الزواجية، العنوان،      ارضمن هذا السجل بيانات حول رقم هوية الفرد واسمه وت         ت وي ،التعداد

 .رقم هوية األب واألم

 ، اإلقامة سئلةأضمن  ت،  1997ي التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت       نيطلجهاز المركزي لإلحصاء الفلس   انفذ   •

، )لوالدة للفرد  ا مكان(قامة األم المعتادة وقت والدة الفرد       إله الحصول على بيانات حول مكان        أمكن من خال   ثحي

قامة إلاتغيير مكان     ببومكان اإلقامة المعتادة الحالية والسابق ومدة اإلقامة في مكان اإلقامة المعتادة الحالية، وس             
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 هجرة وعن خصائص األفراد المهاجرين ولكن       رتفصيلية عن آخ  مات  وفر معلو السابق والربط بين هذه البيانات سي     

، وصف باألسئلة الخاصة    )2(ملحق  .    (على تاريخ هجرة كامل لألفراد    ل  يصعب من خالل هذه البيانات الحصو     

 ).1997داد العام للسكان والمساكن والمنشآت عتلبالهجرة في استمارة األسرة والظروف السكنية ل

ي  ف قامة الواردة ، وقد تضمن أيضا هذا التعداد أسئلة اإل        2007المساكن والمنشآت   ولعام للسكان   اد ا التعدفيذ  تنم  ت •

 . وذلك وفق التوصيات الدولية حول األسئلة الخاصة بالتعدادات والمتعلقة بالهجرة ومكان اإلقامة1997تعداد 
  

 ةلهجر خاصة باادر األخرى التي يمكن الحصول من خاللها على بياناتصالم 3.2.2
 

 ات الحدود والمعابرنيا ب1.3.2.2

ادرين على الحدود والمعابر البرية والبحرية والمطارات، وفي         مغظم دول العالم يتم استيفاء بيانات القادمين وال        معي  ف

دخولهم أو     الضفة الغربية حيث يتم توثيق        ىلإوالمغادرين من و    نيالحصول فقط على أعداد القادم      يتم  الحالة الفلسطينية   

غادرين والقادمين  لمص ا ئخصا  ول على صالح  الل هذه البيانات  خمن    مكن ي ال، و ل إدارة المعابر والحدود   بخروجهم من ق  

جهات الفلسطينية  لا  ة اإلسرائيلية الكاملة على نقاط العبور، وعدم تزويد       طرسيلل  لكوذ ذلك،   روغي  اهمدتوأو سبب الزيارة    

 كان يتم تسجيل بيانات     6/2007ادرين في قطاع غزة فقبل شهر       غ والم دمينببيانات القا بهذه البيانات، أما فيما يتعلق      

من وإلى قطاع غزة وخصائصهم ومعلومات إضافية حول مدة اإلقامة وسبب الزيارة، ومنذ شهر                ن  القادمين والمغادري 

ل يقطاع غزة فال يتم تسج     قطاع غزة واإلرباك الحاصل في عمل معبر رفح في           يف   ونتيجة لألوضاع السائدة   6/2007

 .  لوطنية الفلسطينية اتوثيق بيانات حول القادمين والمغادرين من وإلى القطاع من قبل السلطة وأ
 

 ات سجل السكان والتسجيل المدني نبيا 2.3.2.2

 تم ي ر هذه المعلومة في الهوية الشخصية للفرد، ولكن ال         فوت سجل السكان بيانات حول مكان إقامة الفرد حيث ت          ريوف

لمواطنين على المبادرة    ا جود قانون مرتبط بحوافز أو عقوبات إلجبار       و دملعالبيانات بصورة دورية      هذهث  يدوتح  جديدت

  وأينية  طسلللتوجه لتبليغ عن تغيير مكان إقامتهم في حال حدوث ذلك، ومن ثم معرفة حركة الهجرة بين التجمعات الف                  

وتينية طويلة في إجراء التجديدات على السجل         ات ر رى هناك إجراء  خارج األراضي الفلسطينية، ومن ناحية أخ      

 بطلب إلى مكاتب الداخلية الفلسطينية لتغيير مكان إقامته يتم تحويل            ناط  مو  يأم  قدل أن ت  اي ح وفنه  االسكاني، حيث   

 لردة في السج  لمعلومات الوا افي    ديثاتحتو  أ  تجديدات  يأجراء  إ  نطلبه للجهات اإلسرائيلية ألنها هي المسؤولة ع       

 جعل المواطن يما  متحتاج إلى وقت    ت  ثم الحصول على الموافقة أو الرفض لهذا الطلب، وهذه اإلجراءا         ن  وم،  نيلسكاا

ء ناوب.    أي  حافز   أو   يبتعد عن التقدم بطلب تغيير مكان إقامته خاصة وان عدم القيام بذلك ال يترتب عليه أي عقوبة                 

طابق مكان اإلقامة  الحالي ومكان      تول مدى   ح  لسؤا   تضمن يالذو  2004ام  علديمغرافي الصحي   ا  مسحل ا على نتائج 

من السكان  %  10لمسجل في البطاقة الشخصية المستمد من بيانات سجل السكان فقد أظهرت النتائج أن نحو                ا    اإلقامة

بة األفراد  نس ما علمنا أن    اذقامة المسجل في البطاقة الشخصية وإ     إلالي ومكان   عفل سنة فاكثر ال يتطابق مكان اإلقامة ا       18

من األفراد الذين غيروا مكان إقامتهم لم       %  50هذا يعني أن نحو     و%  20الفلسطينيين الذين لهم مكان إقامة سابق نحو        

 .يقوموا بتغير مكان اإلقامة في البطاقة الشخصية
 

 داريةإلاات الحصول على بيانات الهجرة من السجالت قمعو 3.2

انات دقيقة حول الهجرة بشقيها الداخلية      ى بي مكانية الحصول عل  إقات والصعوبات التي تحد من      هناك العديد من المعو   

 : والخارجية، وابرز هذه المعوقات
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األمر ،     السلطات اإلسرائيلية على المعابر والحدود بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والبلدان المجاورة            ةيطرس .1

ية  من حملة الهو   ن إضافة لذلك يمكن للفلسطينيي     ،طينيينسلفل ا جرة ه لو ح الذي يترتب عليه عدم توفر بيانات      

 .  لمقدسية السفر عبر المعابر والمطارات اإلسرائيليةا

 .مع نقاط العبور والحدود لتحديث بيانات القادمين والمغادرينن بط سجل السكا ردمع .2

ن فيما يتعلق بضرورة تعديل بيانات اإلقامة       جود أي قوانين إلزامية مرتبطة بحوافز وعقوبات مطبقة حتى اآل          و دمع .3

، لالستفادة  رجهاخا  وأية  نوالعناوين في حال تم تغيير مكان اإلقامة لألفراد داخل الحدود اإلدارية لألراضي الفلسطي            

 .منها في دراسة ظاهرة الهجرة

فلسطينيين حمل جواز سفر     الكامل التجاهات الهجرة الناجمة عن تعدد وثائق السفر، إذ انه بإمكان ال             بطلضادم  ع .4

فلسطيني وآخر أردني وبالتالي استخدام أي  منها في أي وقت، باإلضافة إلى أن هناك فلسطينيون يحملون جوازات                  

 ).جنسيات أخرى(سفر أجنبية 

 .جة لألوضاع السائدة نتي6/2007هر شق معبر رفح بصورة إجبارية منذ إغال .5
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  الثالثللفص ا
 

 راضي الفلسطينيةي األفية اخللداة جرلها
 

 ةقدمم 1.3

لديهم مكان  %  10.6لديهم مكان إقامة سابق، منهم      %  24.7 أن نحو ربع السكان الفلسطينيين       1997بيانات التعداد     شيرت

قامة سابق داخل األراضي      إلديهم مكان   %  14.1بل  امق)  هجرة عائدة من الخارج    (إقامة سابق خارج األراضي      

ية تعكس ما تعرض له المجتمع الفلسطيني من موجات متالحقة من الهجرة             النسبة ع   هذ، وه )هجرة داخلية (الفلسطينية  

ت  على رفع معدال   ينيةناك تأثيراً لنشوء السلطة الوطنية الفلسط     هن  أيبدو    ماكوالتهجير على مدى السنوات الماضية،      

مـن إجمالي  %  37.8أن    1997م  عاآت  شنمبيانات التعداد العام للسكان والمساكن وال     ر  شيوتالهجرة العائدة والداخلية،    

أي خالل السنوات األربع    )  1997-1994(خالل الفترة     يأالمهاجرين هاجروا بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية         

حين   ي، ف 1990 والباقي هاجروا قبل عام       )1993-1990(خـالل الفترة   %  19.3، مقابـل   1997السابقة لتعداد   

نحو خُمس السكان               لى إ قبقامة سا إانخفاض نسبة السكان الذين لهم مكان         إلى   2006أظهرت بيانات مسح عام      

مهاجرون هجرة داخلية، ويعود سبب انخفاض نسبة العائدين ما بين نتائج            %  11.8عائدون و %  7.7منهم  %)  19.5(

، حيث أثرت بشكل    2000 منذ الربع األخير من عام       ت إلى األوضاع التي ساد    2006 ونتائج مسح عام     1997تعداد عام   

  وفق   2006-2001بلغت نسبة العائدين خالل الفترة      ث  حي،   الخارج ن م ةكبير على خفض مستويات الهجرة العائد     

ن عددا من القادمين إلى األراضي الفلسطينية من الخارج         أما  كفقط من مجمل العائدين،     %  10.5 نحو   2006بيانات عام   

ى دول أخرى، باإلضافة إلى احتمالية تحرك عدد من العائدين السابقين داخل             عادوا إلى الدول التي قدموا منها أو إل        

الفلسطينية وبالتالي تحولوا إلى مهاجرين هجرة داخلية، وال يظهر بأنهم عائدون من الخارج كون مكان اإلقامة                  األراضي

خلية بقيت مرتفعة نظرا الستمرار     مع العلم أن معدالت الهجرة الدا     ،  السابق اصبح لديهم تجمع داخل األراضي الفلسطينية      

كد ذلك بيانات التعداد العام     ؤ وت ،اع التي سادت األراضي الفلسطينية وخاصة الضفة الغربية من حصار وإغالق          ضواأل

ذ تشير بيانات الضفة الغربية إلى أن نسبة السكان الذين لديهم مكان إقامة سابق بلغ            ، إ 2007للسكان والمساكن والمنشآت    

 .فقط% 8.0مهاجرين داخليا في حين نسبة العائدين بلغ % 12.1 همنم% 20.1
  

 لسنوات مختارة ابق،سالفلسطينيين الذين لديهم مكان إقامة  سبةن: 1 لشك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  للضفة الغربية فقط2007بيانات عام       * 
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 ات الهجرة الداخليةاهتج واجم  ح2.3

اع غزة وبين محافظات    طقو  يةاسة اتجاهات الهجرة الداخلية بين الضفة الغرب      في هذا الجزء من الدراسة سيتم تحليل ودر       

 زراكم  ةراسد، و )حضر، ريف، مخيمات  (لتجمع   ا وعناألراضي الفلسطينية، واتجاهات المهاجرين داخليا حسب         

 .الداخلية ةرلهجافع وراء الدوا يدحدوتجرين داخل األراضي الفلسطينية اوطرد المه) جذب(استقطاب 
 

 2006-2001  واتسنسبة األفراد  الذين غيروا مكان إقامتهم داخل األراضي الفلسطينية خالل ال             نأن     البيانات ريتش

 ،جمل المهاجرين هجرة داخلية   ممن  %  39.9جمالي سكان األراضي الفلسطينية، وقد مثلت هذه النسبة         إمن  %  4.7ت  بلغ

من %  17.2   نحو 2000-1996فلسطينية خالل الفترة    اضي ال ر بلغت نسب الذين غيروا مكان إقامتهم داخل األ         نحي

لتوزيع النسبي  اول  حة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة        يوهرجروق   ف بدو أن هنالك  ي  الو  ،جمل المهاجرين داخليا  م

 ) 2 شكل(.  2006ين داخليا حسب مدة اإلقامة الحالية للسابق وفق بيانات عام هاجرللم
 

 قامة  في مكان نيين المهاجرين داخليا في األراضي الفلسطينية حسب مدة اإلبي للفلسطيسلتوزيع النا: 2كل ش
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 وفق بيانات   2007-2000 السنوات   لخال   الغربية ةلضفايما يتعلق بنسبة األفراد الذين غيروا مكان إقامتهم داخل          فأما  

جمل من  م%  44.1جمالي سكان الضفة الغربية، وقد مثلت هذه النسبة           إن  م%  5.3قد بلغت    ف 2007ام  ع  دعدات

-1993متهم داخل األراضي  الفلسطينية خالل الفترة        اقإ حين بلغت نسب الذين غيروا مكان        ،ةيهجرة داخل ن  المهاجري

 .1993جمل المهاجرين داخليا وهاجر البقية قبل عام ممن % 18.9 نحو 2000
  

  وقطاع غزةةلضفة الغربية الداخلية بين ارلهجا 3.3

بية وقطاع  غرالة  بين الضف ا  لالنفصال الجغرافي واإلجراءات اإلسرائيلية التي تضع العراقيل أمام حركة السكان م            ظران

ة جدا بين الضفة الغربية وقطاع غزة ال تكاد تذكر،          دحدومة  ياخلدهناك حركة هجرة    ن  فا،  2000غزة خاصة بعد عام     

 من سكان الضفة الغربية هاجروا من قطاع        1000 شخصا فقط لكل     1.1 أن هناك ما يقارب      1997إذ تشير بيانات عام     

ن حاليا موقيويهاجروا من قطاع غزة      ينيطفلس  5000ناك نحو   هأن    2007غزة إلى الضفة الغربية، كما أشارت بيانات        

% 50.3ء المهاجرون بواقع    ع هؤال زيتوو من سكان الضفة الغربية،      1000 شخصا لكل    2.4  بمعدل  في الضفة الغربية،  

 منهم%  38حو  نء األفراد  يقيمون حاليا في محافظة رام اهللا والبيرة، كما أن             ؤالهلث   ث  من ثرك ا ث،إنا%  49.7و  روكذ
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خالل ة   المالحظ أن معظم هؤالء المهاجرين توجهوا إلى الضفة الغربي          ن وم ،54-25 العمرية   ةلفئاأعمارهم ضمن   

يبدو إذ  ،  2007نهم انتقلوا لإلقامة في الضفة الغربية قبل اقل من عام من تنفيذ تعداد              م%  12، نحو   2007-1993الفترة  

 .السبب المباشر في هجرة هؤالء األفراد  إلى  الضفة الغربية  هي2006أن لألحداث التي جرت صيف عام 
  

 1997 الهجرة الداخلية بين المحافظات وفق بيانات تعداد 4.3

 كل محافظة على حدة، أن هنالك بعض المحافظات          ىلإأعداد المهاجرين داخليا من و      ةسمالحظ من خالل درا   لن ا م

ها، في حين تعتبر محافظات أخرى محافظات       يتتميز عن سواها من المحافظات األخرى في كونها جاذبة للمهاجرين إل          

من المحافظات، بحيث   طاردة للسكان ومن البديهي أن يتوفر في المحافظات الجاذبة عوامل جذب تميزها عن غيرها                

تدفع المهاجرين هجرة داخلية للقدوم إليها ومن أهم هذه العوامل توفر العمل أو القرب منه، ومن هنا فقد جاءت محافظة                    

رام اهللا والبيرة كأكثر محافظة جذبا للمهاجرين داخليا من بين محافظات الضفة الغربية، وقد يبدو ذلك متوقعا في ظل                    

ة واألهلية وحتى الدولية خاصة في مدينتي رام اهللا والبيرة، فبلغ صافي الهجرة إلى المحافظة                تركز المؤسسات الوطني  

، وجاءت في المرتبة الثانية محافظة أريحا       1997من مجمل سكان المحافظة عام      %  3.7 فردا، آي ما يعادل      7,461

لرئيسي الستقطابها المهاجرين داخليا    من سكانها، ويعود السبب ا    %  2.9 فردا بنسبة    864بصافي هجرة داخلية مقدارها     

كونها المحافظة التي شهدت قيام السلطة الوطنية في بدايتها وهو ما دفع الفلسطينيين للهجرة والعمل في مؤسسات                    

، بما  1,021السلطة التي بدأت عملها أوال في محافظة أريحا، وجاءت محافظة قلقيلية في المرتبة الثالثة بصافي هجرة                  

من سكان المحافظة، وتقترب مدينة قلقيلية من الحدود مع إسرائيل مما يجعلها اكثر جذبا لالستثمارات                 %  1.5يعادل  

 الذين  نواألنشطة التجارية المتعلقة بالقادمين من داخل إسرائيل، باإلضافة لتفضيلها لإلقامة من قبل العمال الفلسطينيي               

من المحافظات التي كان صافي الهجرة الداخلية موجبا أيضا          يغادرون يوميا للعمل في إسرائيل والعودة منها مساء، و         

 .محافظة نابلس، ومحافظة بيت لحم
 

للمهاجرين داخليا من بين محافظات الضفة الغربية، تبرز محافظة         )  األكثر طردا (وفيما يتعلق في المحافظات األقل جذبا       

من إجمالي سكان المحافظة    %  6.8 فردا، بنسبة    7,796- ، حيث بلغ صافي الهجرة الداخلية للمحافظة         2jالقدس منطقة   

وقد يعود ذلك لإلجراءات اإلسرائيلية في هذه المحافظة والتضييق على سكانها بشتى الوسائل والطرق، تليها محافظة                  

 .من إجمالي سكان المحافظة% 2.6 فردا بنسبة 1,134-سلفيت بصافي هجرة 
 

للمهاجرين داخليا في القطاع بصافي هجرة يبلغ        )  جذب(قبل  وفي قطاع غزة تبرز محافظة شمال غزة كأكبر مست          

من إجمالي سكان المحافظة، في المرتبة الثانية جاءت محافظة خانيونس بنسبة صافي              %  6.5 فردا، بنسبة    11,711

 .1997من إجمالي سكان المحافظة في عام % 0.3هجرة موجبة مقدارها 
 

للمهاجرين داخليا من بين محافظات قطاع غزة، تبرز محافظة          )  ر طردا األكث(وفيما يتعلق في المحافظات األقل جذبا       

% 2.8 فردا، وبنسبة    3,321-رفح  كأقل محافظات القطاع جذبا للمهاجرين داخليا  بالنسبة لعدد سكانها وبصافي هجرة               

، ثم  من إجمالي سكان قطاع غزة    %  2.3 وبنسبة   8,146-من إجمالي السكان، تليها محافظة غزة وبصافي هجرة          

 ذات  ق، ويبدو أن محاولة السكان االبتعاد عن مناط        1997من إجمالي سكانها عام     %  1.8محافظة دير البلح بنسبة     

 فيالكثافة السكانية العالية خاصة في وسط قطاع غزة، وكذلك إنشاء مشاريع سكنية في شمال قطاع غزة، هو السبب                    

 365مساحة المتواضعة لقطاع غزة إذ ال تتجاوز مساحة القطاع          اتجاه السكان للهجرة باتجاه شمال قطاع غزة في ظل ال         

 .2كم
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  1997صافي الهجرة الداخلية إلى محافظات الضفة الغربية، : 3كل ش
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 .1967م باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عا:  محافظة القدس* 

 
 2006ة الداخلية بين األقاليم وفق بيانات مسح رلهجا 5.3

 المحافظات التي يتجه    رأكث)  يرةبوال  هللاام  رمحافظة    اصةخ( أن محافظات وسط الضفة الغربية       2006تشير بيانات عام    

ا معظم المقرات    في الضفة الغربية، وذلك لتوفر العمل والخدمات، حيث يتواجد فيهم            ليةاخدها المهاجرون هجرة    ليإ

يانات بفق  و نسبة الذين هاجروا إلى تلك المحافظات        تإذ بلغ .    الخ...الرئيسية للوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية    

نية وكانت محافظات جنوب    سطيفللداخلية في األراضي ا   ة  من مجمل المهاجرين هجر   %  25.5بته  سا ن م  2006عام  

 انتكمحافظات استقطابا للمهاجرين هجرة داخلية في الضفة الغربية، في حين           اقل ال )  بيت لحم والخليل  (الضفة الغربية   

سبة الذين هاجروا إلى      ن ظة شمال غزة اكثر محافظات القطاع التي يتوجه إليها المهاجرين هجرة داخلية حيث بلغت             فمحا

ة دير البلح اقلها استقطابا محافظ انتكمن إجمالي المهاجرين داخليا في األراضي الفلسطينية و      %  12ظة شمال غزة    محاف

 .  في محافظات قطاع غزة
 

رت ظهفقد أ )  الفرق ما بين عدد القادمين إلى  المحافظة والمغادرين منها         (افي الهجرة الداخلية في المحافظات      ل ص حوو

محافظة لداخلية كان إيجابيا لمحافظات وسط الضفة الغربية ومحافظة شمال غزة باإلضافة ل            ة ا جرهالنتائج أن صافي ال   

في باقي المحافظات وخاصة محافظات طولكرم وسلفيت وجنين والخليل في الضفة               دير البلح، في حين كان سالبا      

 محافظات وسط الضفة الغربية لتوفر فرص  ىلإنيين  يطسزة، وقد يعود توجه الفل     غ الغربية ومحافظات خانيوس في قطاع    

 ذات الكثافة السكانية العالية     قأن محاولة السكان االبتعاد عن المناط     العمل، وباعتبارها مركز السلطة السياسية، لكن يبدو        

 .في مناطق وسط قطاع غزة السبب الرئيسي للهجرة الداخلية كما أشرنا سابقا
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 2006قاليم، أللتوزيع النسبي للمغادرين والقادمين حسب اا: 4كل ش
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المغادرون من االقليم القادمون إلى االقليم

 
 

 2007محافظات الضفة الغربية وفق بيانات تعداد المهاجرون داخليا بين  6.3

 الرئيسي الستقطاب المهاجرين    ز أن محافظة رام اهللا والبيرة أيضا هي المرك        2007بيانات تعداد     يبدو واضحا من خالل   

كانها عام  سمن  %  5.1 ما يعادل    أي  اشخص  13,500داخليا في الضفة الغربية، إذ بلغ صافي الهجرة إلى المحافظة            

هاجر األفراد إلى هذه المحافظة نظرا لتوفر فرص العمل وتواجد معظم مراكز الوزارات والمؤسسات               يحيث    ،2007

مثل النسبة الحقيقية للمهاجرين داخليا للمحافظة إذ أن هذه         تال    النسبة  هذه  كن أن تكون  ملمامن  والوطنية والدولية فيها،    

خرى غير محافظة رام اهللا والبيرة في حين ال تشمل من هاجروا           النسبة تشمل فقط من كان مكان إقامته السابق محافظة أ         

لك داخل المحافظة مرة أخرى حيث      ذيروا مكان إقامتهم المعتاد بعد      غثم    اهللا  من محافظة أخرى وأقاموا في محافظة رام      

 ةدئجة لألوضاع السا  مثال ممكن الحدوث بشكل كبير نتي     ال  هذااعتبروا انهم غيروا مكان إقامتهم المعتاد داخل المحافظة، و        

 .كاآنذ ار على عدد من المدن الرئيسيةصالحو 2000بعد عام 
 

ا يمكن اعتبارهما مركز جذب أو استقطاب للمهاجرين داخليا         ضظة رام اهللا والبيرة هناك محافظتين أي      فضافة إلى محا  باإل

ت لحم وقلقيلية،   يب  رة وهما محافظتي  ظة عن محافظة رام اهللا والبي     حوفي الضفة الغربية وان كانتا بدرجة اقل بصورة مل        

لقيلية في  قإذ جاءت محافظة بيت لحم في المرتبة الثانية من حيث جذب واستقطاب المهاجرين داخليا وجاءت محافظة                  

 قلقيلية من   فظةاح تعتبر م  ث حي ،فلمخت  المرتبة الثالثة، ومن المالحظ أن المحافظات الثالثة تقع كل منها في إقليم             

والبيرة من محافظات وسط الضفة الغربية، وأخيرا محافظة بيت لحم            الضفة الغربية، ومحافظة رام اهللا    محافظات شمال   

 .من محافظات جنوب الضفة الغربية
 

أتي في المرتبة الثانية بعد محافظة رام اهللا والبيرة تظهر البيانات أن صافي               ت يتعلق بمحافظة بيت لحم والتي        مافيو

أما محافظة قلقيلية والتي    و  ،2007نها عام   اكس  نم%  1.2فردا، أي  ما يعادل        1,979م  الهجرة إلى محافظة بيت لح    

 فردا، بنسبة   729لية إليها   خلمرتبة الثالثة من حيث استقطاب المهاجرين داخليا فقد بلغ صافي الهجرة الدا            ااءت في   ج

األخرى لكونها مدينة   ظات  افمح ال دد سكانها وغالبا ما يعود السبب في استقطابها عددا من األفراد من             عمن  %  0.8

 الخط األخضر حيث أن بعض العاملين في سوق العمل اإلسرائيلي أقاموا فيها بشكل معتاد                نم  حدودية واقعة بالقرب  

اطنين من داخل   والمبأماكن عملهم في إسرائيل بسهولة، كما أن بعض األنشطة التجارية المتعلقة            ى  لإللتمكن من االنتقال    

 .الثانية كما تم اإلشارة سابقا ةض أي قبل اندالع االنتفا2000خاصة قبل عام ها و فيطتإسرائيل قد نش
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 أريحا مع العلم أنها     ظةحافم)  صافي الهجرة الداخلية سالبا   ( فيما يتعلق بالمحافظات األقل استقطابا للمهاجرين داخليا         أما

ة الوطنية  لسلطام ا قيين وقد يعود ذلك أن        من اكثر المحافظات استقطابا للمهاجر      1997كانت وفق بيانات تعداد      

فظة أريحا وغزة وهو ما ساهم بهجرة الفلسطينيين لإلقامة فيها وبعد االنتقال المقار              احمالفلسطينية في بدايتها كان في      

 محافظة رام اهللا والبيرة، غادرها عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين لإلقامة في                ىلإة  ظالرئيسية من تلك المحاف   

لبا في جذب المهاجرين     س ثرتؤأريحا    ةظحافمفي  ا  صيف   أن الحرارة العالية   امك  ،اواحيهيرة وض لبمحافظة رام اهللا وا   

تبة الثانية من حيث    رالم  j2س منطقة   دت محافظة الق  لاحتوداخليا في ظل محدودية عوامل الجذب في محافظة أريحا،           

من %  5.1  ا يعادل م شخصاً أي    6,417-صافي الهجرة منها    بلغ    حيث  اقل المحافظات استقطابا للمهاجرين داخليا،    

 الثالثة من حيث اقل المحافظات استقطابا للمهاجرين داخليا إذ بلغ            ة محافظة جنين المرتب   لتحتو،  2007سكانها عام   

، مع العلم أن صافي الهجرة      2007ام  ها ع انسكن  م%  0.9فردا أي  ما يعادل        2,326-صافي الهجرة الداخلية إليها     

 كانت تقارب الصفر، وقد يكون لألوضاع التي سادت بعد عام            1997 محافظة جنين وفق بيانات تعداد        ىل إ ةيالداخل

 محافظة جنين إلى    نسكا  نمدد  عار اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية األثر األكبر في هجرة            ص والح 2000

ن حاليا في   وقيم ي  شخص 2000حو  ن  كاننات إلى أن ه    اهللا والبيرة، إذ تشير البيا      رام المحافظات األخرى خاصة محافظة   

من مجمل  %  8.6، أي ما نسبته     2007يانات تعداد   بفق   و محافظة رام اهللا والبيرة ومكان إقامتهم السابق محافظة جنين        

ظات القادمين إلى محافظة رام اهللا والبيرة من المحافظات األخرى، واكثر من ربع المغادرين من المحافظة باتجاه المحاف                

 ).  من مجمل المغادرين من محافظة جنين باتجاه محافظات الضفة الغربية األخرى% 26.4(األخرى 
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 .1967 بعيد احتاللها للضفة الغربية عام باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة:  محافظة القدس* 

 
 2007-1997بية بين تعدادي غرات صافي أعداد المهاجرين حسب العمر والجنس بين محافظات الضفة الديرتق 7.3

 باستخدام طريقة معدالت البقاء     2007-1997لمحافظات الضفة الغربية بين تعداد        ةيتقديرات صافي الهجرة الداخل     شيرت

فظة جنين، ومحافظة بيت لحم كان فيها صافي الهجرة         ا مح ،هللا والبيرة اام  رل ومحافظة   يلخلافظات  ا أن مح  بين التعدادين 

النتائج أن محافظات سلفيت      ترا أظه م، ك )ليها من المحافظات األخرى اكبر من المغادرين منها         إ القادمون(موجب  

 .صافي الهجرة فيها سالباً كان وطولكرم، وأريحا، وقلقيلية، ونابلس
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 المالحظ أن هناك محافظات كان فيها صافي الهجرة سالبا باستخدام طريقة مكان اإلقامة  السابق والحالي ولكن                  ن  مو

 عوديات الخليل، وجنين، وطوباس فقط، و     ظفانعني مح   هناوت البقاء ظهرت وكأنها جاذبة للسكان       عدالاستخدام طريقة م  ب

 :ذلك لألسباب التالية
 

 النظر عن الفترة التي غير فيها مكان إقامته          بغض   اإلقامة  السابق   نمكا  سؤال   على دعتمتابق  ة مكان اإلقامة الس   يقطر

الداخلية بين    ةروات في حين أن الطريقة الثانية تقيس الهج       ر سن قامة قبل اكثر من عش    إلر مكان ا  يد غ ق  دلفراون   يك دفق

قامة  السابق أن يهاجر     ة مكان اإل  قطري  وفقو  ةثيرك  تاالح، كما يمكن في     ) سنوات فقط  10خالل  أي    (التعدادين فقط 

رام اهللا  فظة  إقامته  فيما بعد داخل محا     ن  الشخص من محافظة جنين مثال إلى محافظة رام اهللا والبيرة ومن ثم يغير مكا             

وفق هذه الطريقة يعتبر مهاجر داخليا من محافظة رام اهللا والبيرة في حين في               و  اوالبيرة أو إلى محافظة أخرى وهن     

  قامة أي  يتم التقدير وفق مكان اإل1997ى مكان إقامته في التعداد األول وهنا نعني تعداد          علد  تمعدالت البقاء تع  مطريقة  

 10اد  رفتقيس صافي الهجرة لأل     ءا معدالت البق  ةريقط،  2007قامة وقت تعداد    ن اإل ة بمكا نقارم  1997د  اعد ت قتو

ريقة طمن    j2محافظة القدس منطقة    ء  م استثنا تما  كيع األعمار،   مجسنوات فاكثر في حين أن طريقة مكان اإلقامة ل         

فقة إلى حد كبير مع     امتوت  ءجا  جائتعلم أن الن  لع ا مباقي المحافظات،   ن  معدالت البقاء نظرا الرتفاع نسبة عدم الشمول ع       

ة ظظة سلفيت، محاف  فاحم، محافظة طولكرم، مح    ل يت ب اهللا والبيرة، محافظة  م  راة  ى خاصة محافظ  لوألا  نتائج الطريقة 

 .بلسان
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للمحافظة حسب العمر والجنس، إذ      ة   لنا صافي عدد المهاجرين هجرة  داخلي       رتوف   معدالت البقاء أنها   ةريقطمزايا    نوم

ن أر البيانات مثال    يهم من الذكور أو اإلناث، فتش       وهل  نيقة معرفة توزيع أعمار المهاجر    ل هذه الطري   خال يمكن من 

صافي ء  باستثنا،  فردا  3,223افظة رام اهللا والبيرة بين التعدادين هو        حمى  لإ سنوات فاكثر    10صافي الهجرة لألفراد    

10اد الذين أعمارهم حاليا ما بين       رفاألنثى، ويتركز في     أ 1327و  ذكر  1896 القدس منهم    افظةالهجرة للقادمين من مح   

ما في محافظة نابلس اكثر المحافظات التي هاجر منها سكانها باتجاه              أ  ، سنة 59-30  ة سنة والفئة العمري    19-

بية رالغ  ظات أخرى في الضفة   فمحا  هااتجب سنوات فاكثر الذين غادروها      10 األفراد   ددالمحافظات األخرى فقد بلغ ع    

ار ولكن بصورة اكبر    مع األ ت إناث، كما أن صافي الهجرة سالبة لجميع فئا        1,369 ذكور و  2,101م  هنم فردا،   3,470

      .   سنة54-25 سنة و19-10لمن هم حاليا في الفئة العمرية 
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 ة الداخلية داخل المحافظة الواحدةجرله ا8.3

 هجرة أيضا تتم داخل المحافظة       السكان المتوقعة للبحث عن العمل أو الزواج أو ألسباب أخرى هناك             ةحركل  ةتيجن

لف فلسطيني له مكان إقامة سابق داخل        أ  146 أن هناك    2007حدة، فتشير بيانات الضفة الغربية وفق تعداد         االو

 سدق، وتعتبر محافظة ال   2007لضفة الغربية عام    ان ا من إجمالي سك  %  7.1ة التي يقيم فيها وتشكل ما نسبته        فظالمحا

لغ عدد   ب ذ إ ،2007 و 1997ظتهم وفق بيانات تعدادي     فاحم  لتي يهاجر أبناؤها داخل تجمعات     المحافظات ا  راكث  j2منطقة  

بنسبة )  افرد  14,982  (2007الذين يقيمون حاليا في محافظة القدس ولهم مكان إقامة سابق أيضا داخل المحافظة لعام                

 26,445%  (10.1 بنسبة   ةري والب ، تأتى في المرتبة الثانية محافظة رام اهللا        2007من سكان المحافظة عام     %  12.0

 ).فردا 16,478% (9.7، ثم محافظة بيت لحم بنسبة )فردا
 

قيمون حاليا في محافظة     ي قل المحافظات التي يهاجر أبناؤها داخل محافظتهم فهي محافظة سلفيت، إذ بلغ عدد الذين              ا ماأ

، وتأتي  2007 سكان المحافظة عام     نم%  3.0 فردا بنسبة    1,744 أيضا داخل المحافظة     سابقسلفيت ولهم مكان إقامة     

بة الثانية من حيث اقل محافظات الضفة الغربية التي يهاجر أفرادها بين تجمعاتها وبنسبة                    تمحافظة الخليل في المر   

 .من مجمل عدد سكان محافظة الخليل% 4.1
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 .1967باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام :  محافظة القدس* 

 
 المحافظات التي يهاجر أبناؤها داخل       ر فكانت محافظة رفح هي اكث      1997أما في قطاع غزة ووفق بيانات تعداد         

من إجمالي سكان   %  20.6ت نسبة األفراد الذين غيروا مكان إقامتهم داخل محافظة رفح             ظتهم، وبلغ فاحم  تجمعات

من إجمالي سكان المحافظة عام     %  20.2، وحلت محافظة شمال غزة في المرتبة الثانية بنسبة          1997محافظة رفح عام    

من مجمل سكان   %  11.2ة  ، وكانت محافظة غزة هي اقل المحافظات التي يهاجر أبناؤها داخل المحافظة وبنسب            1997

 .1997محافظة غزة عام 
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  1997عدد المهاجرين داخل المحافظة الواحدة في قطاع غزة، : 8كل ش

16,169

23,150

14,577

9,580

18,576

0.0

10000 .0

20000 .0

30000 .0

شمال غزة غزة خانيونس دير البلح رفح

المحافظة

عدد
 ال

 
  

  اتجاهات الهجرة الداخلية حسب نوع التجمع9.3

 انه ال يوجد اتجاه محدد      2006 و 1997راسة توزيع المهاجرين داخليا حسب نوع التجمع تظهر البيانات لعام            دعند  

يعزى لنوع التجمع، فقد أظهرت أن الهجرة الداخلية متبادلة بين التجمعات المصنفة حضر أو ريف أو مخيمات وال                    

من المهاجرين داخليا   %  55.2 أن   2006يوجد توجه واضح إلى أحد هذه التصنيفات باتجاه اآلخر، وتشير بيانات عام              

إلى المخيمات، مع العلم أن     %  21.2 انتقل   ن تجمعات مصنفة كريف، في حي     ىلإ%  23.6انتقلوا لتجمعات حضرية و   

% 16.2،  %30.3،  %53.5لتالي   ا  على النحو  كان  2006توزيع السكان في المجتمع الفلسطيني حسب نوع التجمع لعام          

عات الحضرية إلى انه    والريف والمخيمات على التوالي، وقد يعود السبب في عدم وجود هذا االتجاه نحو التجم               رضللح

 مراكز صناعية أو عاصمة سياسية وادارية تمتاز بنمو حضري كباقي عواصم ومراكز الدول المجاورة                   دال يوج 

باإلضافة إلى قرب التجمعات الفلسطينية جغرافيا من بعضها بعضا، بسبب صغر مساحة األراضي الفلسطينية وخاصة                

لوصول إلى ابعد نقطة في جنوب القطاع انطالقا من أقصى شماله، وذلك            قطاع غزة، أي انه خالل فترة قليلة تستطيع ا        

في ظل الظروف الطبيعية، ومن المالحظ وجود فروقات واضحة عند توزيع المهاجرين داخليا حسب نوع التجمع                   

ة هناك   إذ يبدو واضحا توجه الفلسطينيين في قطاع غزة نحو التجمعات الريفي            ،)زة غ عاطق  ،يةربلغة ا فضلا(والمنطقة  

 التجمعات األقل كثافة سكانية وخاصة للتجمعات       ىلإي القطاع   ف  نرجنا به سابقا حول اتجاه السكا      خ ما يؤكد ما  هذا  و

جمالي المهاجرين  إمن  %  11.3يفية في غزة نحو     رالريفية رغم قلتها، إذ بلغت نسبة المهاجرين داخليا إلى  التجمعات ال           

 .   إجمالي سكان القطاعمن% 7ع سوى القطان الريف في داخليا في القطاع، في حين ال يشكل سكا
 

% 60.1 نسبة األفراد الذين هاجروا داخليا باتجاه تجمعات مصنفة حضر           أن للضفة الغربية    2007أظهرت بيانات تعداد    

 ، وبلغت نسبة  %30.7من إجمالي المهاجرين داخليا في حين بلغت نسب المهاجرين داخليا باتجاه التجمعات الريفية                

، مع العلم أن توزيع السكان في الضفة الغربية حسب نوع التجمع وفق                %9.2المهاجرين داخليا باتجاه المخيمات      

 .والريف والمخيمات على التوالي رضللح% 6.0، %28.7، %65.3لتالي  ا على النحو2007تصنيف عام 
 
 
 
 

 



 38

 2007ربية حسب نوع التجمع، بي للفلسطينيين المهاجرين داخليا في الضفة الغسالتوزيع الن:  9كل ش
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  الهجرة الداخليةفعوا د10.3

، أن الدوافع   2006 باإلضافة لمسح اثر اإلجراءات اإلسرائيلية       2007 وتعداد   1997وفرها تعداد   ي  ظهرت البيانات الت  أ

       2006 وفق بيانات    لوان كان الدافع األ   ة، و ق الداخلية في األراضي الفلسطينية هي الزواج والمراف        ةرجالرئيسية لله 

ي كال المصدرين، تليه المرافقة بنسبة       ف من إجمالي المهاجرين داخليا   %  35 هو الزواج وبنسبة تصل إلى نحو        2007و

من %  50.4 بنسبة   1997خلية وفق تعداد    ادل، في حين كان الدافع األول للهجرة ا        2007وفق بيانات تعداد    %  32.6

% 26.0ا من حيث الترتيب األفراد  الذين هاجروا داخليا بدافع الزواج وبنسبة             هتلي  1997جرين داخليا لعام    اإجمالي المه 

لثالثة أعاله الهجرة بدوافع أخرى غير      در ا مهاجرين هجرة داخلية، وجاء في المرتبة الثالثة ووفق المصا        المن إجمالي   

إلناث ففي حين كانت دوافع     اع الهجرة ما بين الذكور و     فف دوا لختوت،  )من غير ما ذكر في بنود االستمارة         (ةدمحد

 .فع الهجرة للذكور تتمحور حول المرافقة والعملواالهجرة الداخلية لإلناث تتركز حول الزواج والمرافقة، كانت د
 

خليا اد أن نسبة المهاجرين     1997فتشير بيانات تعداد    )  ةزغ  الضفة الغربية وقطاع  (الهجرة حسب المنطقة    افع  دوول  حو

ن ريبة المهاجرين داخليا في قطاع غزة، إذ بلغت نسبة المهاج         سن ن مملحوظ    شكلبعلى  أفي الضفة الغربية بسبب العمل      

ي قطاع  ف  ترين داخليا في الضفة الغربية، في حين بلغ       مهاجمن إجمالي ال  %  7.7ا بدافع العمل في الضفة الغربية       ياخلد

 بعد المسافات بين محافظات الضفة الغربية مقارنة        ىلإبية وقطاع غزة    رغفقط، ويعود الفرق بين الضفة ال     %  2.7غزة  

 .بقطاع غزة
 

دوافع ل ال ، فال يوجد فروق حو     2007ظات الضفة الغربية بناء على بيانات        اف يخص دوافع الهجرة وفق مح      مافيو

افع الزواج، لكن من المالحظ     بد  ة حيث جاءت الهجرة الداخلية بدافع المرافقة ثم       ظفاالرئيسية للهجرة الداخلية حسب المح    

يما انخفضت هذه   ف%  46.4  ومحافظة جنين %  54.8افظة سلفيب   حي م فارتفاع نسبة المهاجرين داخليا بدافع الزواج       

% 10.9في محافظة طوباس      لمما بلغت نسبة المهاجرين داخليا بدافع الع      س، ك في محافظة القد  %  22.5النسبة إلى نحو    

ريحا واألغوار ومحافظة رام اهللا والبيرة      أفي المحافظة، وبلغت هذه النسبة في محافظة        خليا  امن إجمالي المهاجرين د   

ين كانت محافظة   في ح  حيث تبدو هذه المحافظات اكثر جذبا للباحثين عن فرص العمل،            ليالتوا  على%  10.4و%  10.7

 .  على التوالي% 4.0و% 3.3بنسبة  اقل المحافظات التي هاجر إليها األفراد بدافع العمل هي لبيت لحم ومحافظة الخلي
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  2007بي لدوافع الهجرة للمهاجرين داخليا في الضفة الغربية، سلتوزيع النا:  10كل ش
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  الرابعللفصا
 

 جرين هجرة داخليةالمهلغرافية واالجتماعية مديالات ملسا
 
 اد رفاأل  نعألفراد المهاجرين داخليا في األراضي الفلسطينية        هذا الفصل الستكشاف أهم السمات التي تميز ا          هدفي

سطينيين في المجتمع الفلسطيني ككل، حيث تتطرق الدراسة لمعرفة توزيع المهاجرين داخليا حسب العمر والجنس                لالف

 .الخ..تعليم والعمل والحالة الزواجية وحالة اللجوء الوالخصائص االجتماعية والديمغرافية ك
  

 حسب الجنسا يداخل ونجرهالما 1.4

ألعلى من المهاجرين هجرة داخلية في      اة  بسنل ا على  اإلناث  اذوستحا  ىلإ ومسوح   تادالمصادر المتوفرة من تعدا     شيرت

نسبة اإلناث المهاجرات داخليا مقارنة     ي   إلى ارتفاع كبير ف    1997األراضي الفلسطينية ففي حين تشير بيانات عام         

 في األراضي   2006جرين داخليا، وبلغت هذه النسبة وفق مسح عام           لمهاالي ا من إجم %  85.6بالذكور، إذ بلغت    

 سبب  عجريو  ،للذكور%  40.0لسطينية مقابل   فرة داخلية في األراضي ال    ججمالي المهاجرين ه  إ من   %60.0الفلسطينية  

رة الداخلية بين    إلى ارتفاع معدالت الهج    1997يانات عام   بب مقارنة   2006 في عام    تانخفاض نسبة اإلناث  المهاجرا    

إلناث اسبة  ناً ما يعود ارتفاع     بغال و ،ل نتيجة لألوضاع التي سادت آنذاك بحثا عن فرص العم          2000الذكور بعد عام    

المهاجرات هجرة داخلية  مقارنة مع نسبة الذكور المهاجرين داخليا إلى الزواج وانتقال الزوجة من مكان سكنها المعتاد                  

ألهل في  قة ا  لزوجها حيث أن الدافع الرئيسي لهجرة اإلناث داخليا هو الزواج ومن ثم مراف              لمعتاد ا إلى  مكان اإلقامة     

 .هل ومن ثم العملألا حين كان الدافع األبرز لهجرة الذكور داخليا هو مرافقة
 

داخليا بين   والخاصة بالضفة الغربية فتشير أيضا إلى أن نسبة اإلناث  المهاجرات             2007فيما يتعلق ببيانات التعداد       أما

لإلناث المهاجرات داخليا مقابل       %  63.6 الضفة الغربية أعلى منها للذكور المهاجرين داخليا، إذ بلغت              اتمحافظ

 .   ذكر مهاجر فقط57مهاجرة داخليا هناك   أنثى100للذكور المهاجرين داخليا أي انه مقابل كل % 36.4
 

 داخليا في األراضي الفلسطينية حسب الجنس، لسنوات مختارةبي للفلسطينيين المهاجرين سالتوزيع الن:  11كل ش
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 رعمالا حسب يلداخ ونجرهالم ا2.4

 رةلمتوفما أكدته المصادر ا     هذاوم خصائص المهاجرين الفلسطينيين هجرة داخلية بأنها تتأثر بالتركيب العمري،            سوتت

 1997إذ أشارت بيانات تعداد       ،2007-1997سواء كانت التعدادات أو المسوح التي نفذت خالل الفترة ما بين عامي              

ذه  ه لغتبفي حين   %  18.0ة ولهم مكان إقامة سابق داخل األراضي الفلسطينية بلغت          نس  15  أن نسبة األفراد اقل من    

، %46  ي حوال 2006ام  عم في المجتمع الفلسطيني     ته أن نسب   العلم ع، م 2006ام  ععلى مسح     ناءب%  16.5سبة  نلا

 لضفة الغربية عام  ا  يمع العلم أن نسبتهم ف    %  15.2لضفة الغربية   في ا   2007 وفق بيانات تعداد     2007 لعام   تبلغو

 فاضخوان  هو معلوم فان هذه الفئة ال تمتلك قرار الهجرة وتنتقل دائما بسبب مرافقة األهل                كماو،  %41حوالي    2007

اخليا ضمن  ين د هاجرين في هذه الفئة مقارنة مع نسبتهم في المجتمع يعني بالضرورة ارتفاع نسبة المهاجر               لمنسبة ا 

 في  2006  ملعا  سنة)  39-25(اجرين داخليا بين األفراد        ه نسبة الم  تبلغ  إذ  ب،االفئات األكبر عمرا وخاصة الشب    

ن أن نسبتهم ال تتجاوز في المجتمع        يفي ح    الغربية  في الضفة  2007م  عال%  32.3و%  33.2  األراضي  الفلسطينية  

 .للذكور لم بسبب الزواج لإلناث والمرافقة والعسنة) 39-25(وغالباً ما يهاجر األفراد  ،%19ن عطيني سلفلا
 

ة في  يما يتعلق بفئة كبار السن تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة كبار السن المهاجرين داخليا مقارنة مع حجم هذه الفئ                   ف أما

فلسطينية وفق  ال سنة فاكثر ولديهم مكان إقامة سابق داخل األراضي           65مجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة األفراد        ال

في حين أن نسبتهم في     %  8.7 في الضفة الغربية     2007فق بيانات تعداد    وت نسبتهم   غلبو%)  5.7  (1997بيانات تعداد   

ي الضفة الغربية، وهذا ال يعني بالضرورة أن كبار السن          ف%  3.4وفي األراضي الفلسطينية    %  3.1المجتمع ال تتجاوز    

ت ام في فئ  هو  لديهم اتجاهات عالية نحو الهجرة الداخلية مقارنة مع باقي فئات العمر إذ من الممكن أن يكونوا قد هاجروا                 

 .قبل سنوات من تنفيذ التعداد  يأعمرية شابه 
 

تالف التركيب العمري للسكان    اخ حسب المنطقة فتشير البيانات ورغم        دراسة التركيب العمري للسكان المهاجرين     دوعن

بة سنلاع غزة يبدو اكثر فتوة مما هو عليه با        ي قط مجتمع الفلسطيني المقيم ف   ل فا ،في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة      

لضفة الغربية وقطاع غزة    اجرين داخليا في كل من ا     هللم  أن التركيب العمري    سطينيين المقيمين في الضفة الغربية إال     لللف

سبة صغار السن المهاجرين داخليا وترتفع لفئة الشباب وكبار السن، أما فيما يتعلق               ن يتشابه إلى حد كبير، إذ تنخفض     

ي لإلناث المهاجرات يبدو متشابها مع التركيب        رمع للمهاجرين حسب الجنس ورغم إن التركيب ال        عمريبالتركيب ال 

أعلى منها للذكور، فبلغت لإلناث        تبدو 34-20إلناث  المهاجرات داخليا في الفئة العمرية        االعمري للذكور إال أن نسبة      

، مع العلم أن اإلناث غالبا ما يهاجرن في هذه           1997وذلك وفق بيانات عام     %  32.5في حين بلغت للذكور     %  39.0

 .اج والمرافقة في حين يهاجر الذكور بسبب المرافقة والعملوالفئة بسبب الز
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  2007التوزيع النسبي للمهاجرين داخليا في الضفة الغربية حسب العمر، : 12ل شك
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 اللجوء الةحا حسب يلداخ ونجرهالما 3.4

ر ة مع غي  نقارمطينيين المقيمين في األراضي  الفلسطينية اكثر قابلية واستعدادا للهجرة الداخلية             لسأن الالجئين الف    بدوي

لك من إجمالي المهاجرين داخليا     ذو%  61.3و%  61.7ما نسبته     اخلياد  ا هاجرو نلذيائين  جلالانسبة    لغتبالجئين، ف ال

من السكان، ومن   %  44األراضي الفلسطينية نحو    ي  لعلم أن نسبتهم ف   ا على التوالي، مع     2006 و 1997وفق بيانات عام    

دد حم ت لخل األراضي الفلسطينية كانت ألسباب      من الالجئين الذين غيروا مكان سكنهم دا      %  40المالحظ أن اكثر من     

 فقط بشكل مباشر بالدراسة أو      ق أن دوافع الهجرة لديهم ال تتعل      ي، أ 2006  ضمن الخيارات المتاحة في استمارة مسح     

ى  نعتقد أن استعداد الالجئين للهجرة الداخلية يعود إل        ا لذ ، حتى العمل وهي الدوافع األكثر شيوعا      أوالزواج أو المرافقة    

 المخيمات الفلسطينية المكتظة بالسكان وعدم استيعابها لألعداد           في  أسباب أهمها إقامة معظم السكان الالجئين       عدة

ض أو عقارات في أماكن إقامتهم لذا ال يوجد ما يعيق            راالمتزايدة من السكان فضال أن معظم الالجئين ال يمتلكون أ          

 .ج والمرافقةاوزالبر الالجئين في معظمها لدوافع وأسباب تتعلق هجرتهم إلى  تجمعات أخرى، في حين كانت هجرة غي
 

ة الغربية  ضف للضفة الغربية فال يختلف كثيرا فسكان ال       2007ا يتعلق بنسبة المهاجرين داخليا وفق بيانات التعداد          موفي

من إجمالي  %  44.6ين  الجئمن الالجئين أيضا اكثر اتجاها نحو الهجرة الداخلية فبلغت نسبة المهاجرين داخليا من ال               

فقط من إجمالي سكان الضفة الغربية وفق       %  27لم أن نسبة الالجئين في الضفة الغربية حوالي         علا مع   االمهاجرين داخلي 

 .2007بيانات عام 
 

 بي للفلسطينيين المهاجرين داخليا في األراضي الفلسطينية حسب حالة اللجوء، لسنوات مختارةسالتوزيع الن: 13كل ش
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 ة الزواجيةللحااا حسب يلداخ ونجراهملا  4.4

% 73  برتقابة  نسوبابلية للهجرة الداخلية    ات ق زوجين اكثر الفئ  تملا  فرة من المصادر المختلفة أن    ولمتاانات  يالب  أظهرت

 12قريبا نصف السكان     سنة فاكثر مع العلم أن المتزوجين يشكلون ت        12ين أعمارهم   ذوال  جمالي المهاجرين داخليا   إ نم

% 19.4 و 1997بيانات عام     وفق%  21.8   هاجروا داخليا  نلذيافاكثر و   سنة  12 العزاب   ةما بلغت نسب  ك  ،سنة فاكثر 

كما ترتفع نسبة المهاجرين العزاب من الذكور مقارنة           ،ااخليدالمهاجرين    ن إجمالي ك م ذل و 2006عام  نات  بيا  وفق

حين كانت اكثر من الضعفين بالنسبة لبيانات عام        ي  ، ف 2006سبة لبيانات عام    نالب    اكثر من ثالثة أضعاف     ىلإباإلناث    

ت عام  اناوبي.    تا اللواتي يهاجرن داخليا وهن عزباو     نسبةالي تقل   تبالو، إذ أن اإلناث  غالبا ما ينتقلن للزواج           1997

 فقط فتشير البيانات أن نسبة     وان كانت تمثل الضفة الغربية       2006 و 1997 ال تبدو مختلفة عن بيانات عامي         2007

 سنة فاكثر،   12من إجمالي المهاجرين    %  72.9 سنة فاكثر قد بلغت      12اد  رفلمهاجرين داخليا من المتزوجين من بين األ      ا

 %.19.1 الغربية نحو ةفضب في الافي حين بلغت هذه النسبة بين العز
 

 اضي الفلسطينية حسب الحالة الزواجية، لسنوات مختارةبي للفلسطينيين المهاجرين داخليا في األرسالتوزيع الن:  14كل ش
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 قة بقوة العمللعالاا حسب يلداخ ونجرهالم ا5.4

 العمل إلى األفراد النشطين اقتصاديا والتي تشمل العاملين والعاطلين عن            وةقة بق لعالا سنوات وفق    10 السكان   عتوزي

راسة والتدريب والمتفرغون   دللالمتفرغون    وتشمل)  األفراد خارج القوة العاملة   (ين اقتصاديا   العمل، واألفراد غير النشط   

 واضحا أن   ويبدواص لهم،    خ ألعمال المنزل والعاجزون عن العمل والذين ال يعملون وال يرغبون بالعمل لتوفر دخل             

، إذ   1997ة الداخلية لعام    لهجرر توجها نحو ا   ين اقتصاديا بشقيها العاملين والعاطلين عن العمل هم األكث        طلنشااألفراد    

في حين بلغت   %  34.4 سنوات فاكثر من بين المهاجرين داخليا والمصنفون كنشيطين اقتصاديا           10غت نسبة األفراد    لب

فقط والباقي تم تصنيفهم غير نشطين      %  23.3 سنوات فاكثر على مستوى األراضي الفلسطينية        10د  رانسبتهم بين األف  

مستوى المشاركة بالقوة العاملة فعلى       إلناث على ا بين الذكور و   ا وهذه النسبة تخفي بداخلها فروقات كبيرة م       اقتصاديا،

من %  41بيانات التعداد نحو      وفق  1997 لعام   لةالمستوى الوطني فقد بلغت نسب المشاركة للذكور في القوى العام          

 ةات فاكثر، وعند دراسة نسب     سنو 10لي اإلناث   لإلناث من إجما  %  5 سنوات فاكثر هناك فقط       10إجمالي الذكور   

عمل بين المهاجرين الذكور والمهاجرات اإلناث نجد أن نسبة المشاركين في القوة العاملة بين الذكور                لا  المشاركة بقوة 

 10لإلناث من إجمالي اإلناث       %  7.8 سنوات فاكثر مقابل     10من إجمالي الذكور    %  60.3فاكثر بلغت   ت   سنوا 10

 .كثرسنوات فا
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 أن نسبة البطالة بين المهاجرين داخليا        1997بيانات لعام   لا  خليا فقد أشارت  اطالة بين المهاجرين د   ب ال تمعدال  حولو

اد المهاجرين داخليا   رفمن إجمالي األ  %  16(جرين داخليا   ها سنوات فاكثر والم   10من إجمالي السكان    %  5.5بلغت  

 نم%  4.2 الفلسطيني   عالبطالة بلغت في المجتم   سبة  العلم أن ن  مع  )   سنوات فاكثر ونشطين اقتصاديا    10وأعمارهم  

 ).   سنوات فاكثر ونشطين اقتصاديا10اد  رفمن إجمالي األ% 18نحو ( سنة فاكثر 10إجمالي السكان 
 

 للضفة الغربية فتشير البيانات إلى أن نسبة المهاجرين داخليا ونشطين اقتصاديا من بين              2007وفيما يخص بيانات عام     

من مجمل السكان المهاجرين داخليا     %  3.3، وبلغت نسبة البطالة من بيتهم        %31.1 سنوات فاكثر بلغت     10فراد  األ

، مع العلم أن نسبة النشطين     )من مجمل المهاجرين داخليا والنشطين اقتصاديا     %  10حوالي  ( سنوات فاكثر    10وأعمارهم  

من مجمل سكان الضفة    %  5.0ات فاكثر، ونسبة البطالة      سنو 10من مجمل السكان    %  33.5اقتصاديا في الضفة الغربية     

 ).    من مجمل المهاجرين داخليا والنشطين اقتصاديا% 15حوالي ( سنوات فاكثر 10الغربية 
 

 قة برب األسرةلعالاا حسب يلداخ ونجرمهال ا6.4

ئص األسر الفلسطينية   خصا  وأسمات    ةسات أو مسوح من درا    دادر المتوفرة من تعدا   المصجد إمكانية من خالل     و ي ال

لمتوفرة،  ا  يمكن اشتقاق بعض المؤشرات الخاصة بذلك وفق المصادر        ،المهاجرة هجرة داخلية، ولكن بشكل غير مباشر      

بع المهاجرين داخليا وهذا يعني بان متوسط       رحو  ناسر    إذ تشير إلى أن نسبة المهاجرين داخليا ممن صنفوا كأرباب          

1997علم أن متوسط حجم األسرة في األراضي الفلسطينية لعام           ال مع   أفراد فقط  4رب  يقا  حجم األسرة المهاجرة يبلغ ما    

مجتمع الفلسطيني ككل   لي ا فاألفراد الذين صنفوا كأرباب اسر      ة  بسأن ن   ظهرت  1997  دعدات أن بيانات    امك  ، فردا 6.3بلغ  

األسرة بلغت عام     ت لرب ازوج  /اجكأزو  ملفت للنظر أن نسبة األفراد  المهاجرين داخليا ممن صنفوا         ل وا ،%15.7لغ  ب

لتوالي، مع عدم وجود فروق واضحة بين الضفة         ا لىع%  37.4و%  33.6ي األراضي الفلسطينية    ف  2006  م وعا 1997

اع فع نسبة المهاجرين داخليا والذين صنفوا كأزواج أو زوجات ألرباب األسر إلى ارت            ارتفاود  ع وي ،وقطاع غزة ة  الغربي

 وخاصة بسبب الزواج، وهذا ما تؤكده النتائج عند         اقبقارنة بالذكور كما أسلفنا سا    مرن داخليا   ج يها نسبة اإلناث الالتي  

من إجمالي  %  49ا داخليا   رواجوهر  وذكالن  م أسر   أربابا ك فونصمن    دراسته على مستوى الجنس، إذ بلغت نسبة       

ين لم تتجاوز نسبة ربات      ح في،  سرةر الذين صنفوا كزوج لرب األ     ولذكلفقط  %  0.5المهاجرين داخليا من الذكور مقابل      

كزوجة ت  ن اإلناث المصنفا  م%  62.1ل  بمقا  يالداخ  من إجمالي المهاجرات  %  5.2يا  لداخ  جراتالمهاإلناث  ان   م األسر

 و 1997لعام  %  33و%  31يالحظ انخفاض نسبة األفراد  المصنفون كأبناء رب األسرة إلى نحو               كما.    رب األسرة 

 %.60  اكثر من ىلإل صت فلسطيني ككل إذلع امهم في المجتتع نسبة مقارن على التوالي م2006
 

 2006 و1997 تماما ما جاء وفق بيانات عام    كد وفق بيانات الضفة الغربية فهي تؤ      2007يما يتعلق في بيانات عام       ف أما

سبة نرتفع   ت قابلمن إجمالي المهاجرين، بالم    %  25.3فنسبة المهاجرين داخليا والذين صنفوا كأرباب اسر بلغت           

مقارنة مع نسبتهم في الضفة الغربية إذ       %  40.5ت أرباب األسر إلى     ازوج  /واج  زأكالمهاجرين داخليا ممن صنفوا     

مع العلم أن نسبتهم في الضفة      %  26.8هاجرين ممن صنفوا أبناء رب األسرة       لمفقط، وبلغت نسبة ا   %  16بلغت نحو   

 %.    60.1الغربية بلغت 
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 بي للفلسطينيين المهاجرين داخليا في األراضي الفلسطينية حسب سالتوزيع الن:  15كل ش

 العالقة برب األسرة، لسنوات مختارة
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 عليمية التةللحااا حسب يلداخ ونجرمهال ا7.4

ما يميزه عن   األراضي  الفلسطينية بمستويات تعليم أعلى من مجمل السكان، وهو             يف خصائص المهاجرين داخليا     متتسو

  داخلية من بين األفراد     ةهجر  ولى فأعلى بين المهاجرين   ات، إذ بلغت نسبة حملة الشهادة الجامعية األ       معكثير من المجت  

ة للمجتمع الفلسطيني   بسنين بلغت هذه ال   حفي    لى التوالي،  ع 2006 و 1997  يماعل%  8.9و%  4.8  ت فاكثر اسنو  10

اجرين هلم ا دى ل هي أعلى فلى حملة الشهادة الثانوية      ع أيضاق  طبين  اوهذ.    2006  ملعا  نفس الفئة من السكان    ل قط ف 6.6%

مهاجرين داخليا عن   ل ا ميين ينقلب الوضع بالنسبة لالميين، إذ ترتفع نسبة األ          ن لك ،اياخلدمقارنة بغير المهاجرين    

 ألراضي  ا في  1997عام  غت نسب األمية بين المهاجرين داخليا ل       ل الفلسطيني، إذ ب   عمتالمستويات السائدة لدى المج   

 . الفلسطينيةي سنوات فاكثر في األراض10نسب األمية بين األفراد % 11.7نة مع رمقا% 15.2ة نيالفلسطي
 

 علمي بكالوريوس   لهؤ سنوات فاكثر والحاصلين على م     10 األفراد    نسب  فقد بلغت  2007وفيما يتعلق ببيانات تعداد     

المستويات السائدة في الضفة الغربية لنفس      ن   بذلك تختلف بشكل كبير ع     وهي%  10.8فاكثر من بين المهاجرين داخليا      

 سنوات فاكثر في الضفة الغربية، وفيما يتعلق بنسبة األمية فتشير البيانات            10اد    رفمن إجمالي األ  %  7.5العام إذ بلغت    

اد  رفاأل للمهاجرين داخليا بين     بين المهاجرين داخليا مقارنة بسكان الضفة الغربية، فبلغت          نمإلى ارتفاع نسبة األمية     

فقط، مما يعني أن    %  5.6 سنوات فاكثر في الضفة الغربية       10في حين بلغت بين األفراد      %  10.5 سنوات فاكثر    10

 .   فاكثر اكثر األفراد اتجاها نحو الهجرة الداخليةساإلفراد األميين واألفراد ذوي المؤهالت العلمية العليا بكالوريو
 

 لصالح الذكور إذ    سنجتعليم بين المهاجرين أنفسهم على مستوى ال       ت ال ايتوسي م فف واضح   ختال ا دجوويالحظ    كما

 العلمية بكالوريوس فاكثر مقارنة باإلناث المهاجرات، كما ترتفع نسبة األمية من بين                تتفع نسبة حملة المؤهال   رت

 .  المهاجرات داخليا مقارنة بالمهاجرين من الذكور
 

 نةالدياليا حسب اخ دوناجرهالم 8.4

من   j1أن نسبة المسيحيين في الضفة الغربية باستثناء منطقة           2007يانات تعداد العام للسكان المساكن والمنشآت        ب شيرت

ن سكان الضفة الغربية وتشير بيانات التعداد أن نسبة األفراد الذين لديهم مكان إقامة               م%  1.8حافظة القدس قد بلغ     م
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دو أن السكان الضفة الغربية من      بي  ، إذ %2.5للمسيحيين قد بلغت    )  مهاجرون داخليا (ينية  سابق داخل األراضي الفلسط   

لية في الضفة الغربية، إذ بلغت نسبة المسيحيين الذين لديهم مكان سابق داخل             اخ اكثر حركة اتجاها للهجرة الد     نالمسيحيي

ومن المعلوم أن   .    للمسلمين%  12.1بل  من مجمل المسيحيين في الضفة الغربية، مقا       %  17.0األراضي الفلسطينية   

 .فظة رام اهللا والبيرة ومحافظة القدساومح المسيحيين في الضفة الغربية يتركزون في محافظة بيت لحم
 

حيات المهاجرات داخليا مقارنة بالذكور وبنسبة      يلمساإلناث  اسبة  نرتفع  تلحال بالنسبة للمجتمع الفلسطيني ككل      ا هو ا  موك

من إجمالي  %  61.8ائدة على مستوى الضفة الغربية فبلغت نسبة المسيحيات المهاجرات داخليا              سالتقارب النسبة   

ركيب العمري  تلا التركيب العمري للمهاجرين المسيحيين مع       وافق يت االمسيحيين المهاجرين داخليا في الضفة الغربية، كم      

 في الفئة العمرية الشابة وكبار السن، وفي حين         همنللمهاجرين في الضفة الغربية، إذ ترتفع نسبة المهاجرين داخليا من بي          

 . من العمر15 صغار السن دون ةتنخفض بصورة ملحوظة لفئ
 

  2007التوزيع النسبي للمهاجرين داخليا من المسيحيين في الضفة الغربية حسب العمر، : 16شكل 
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  الخامسللفصا
 

 لفلسطينيةاألراضي اة العائدة إلى جرلها
 

 ةممقد  1.5

منطقة الضفة  ال األراضي الفلسطينية من حيث توزيعهم حسب        ىلإتحليل اتجاهات الهجرة العائدة       ىلهذا الفصل ع    ركزي

المحافظات األكثر استقطابا للعائدين، وتوزيع العائدين حسب       )  ريف، حضر، مخيمات  (الغربية وقطاع غزة، نوع التجمع      

 .بلد القدوم
 

  الهجرة العائدةهاتااتج 2.5

فلسطينية ال في األراضي      1997لهم مكان إقامة معتاد سابق خارج األراضي  الفلسطينية عام             ني نسبة األفراد  الذ    تبلغ

فقط، ويعود السبب الرئيسي    %  7.7  ىلإ  2006من مجمل السكان، فيما وصلت هذه النسبة وفق بيانات مسح            %  10.5

ن شهد العقد الماضي عودة     يح  ألراضي الفلسطينية منذ بداية هذا العقد في       ات  لهذا االنخفاض هو األوضاع التي ساد     

مع الجانب اإلسرائيلي، حيث أشارت البيانات أن نسبة العائدين لم تتجاوز          ة  آالف الفلسطينيين وفق اتفاقيات السالم الموقع     

 الفترة  لالقد بلغت خ  في حين كانت    .    جمن إجمالي العائدين من الخار    %  10.5 عن   2006-2001خالل السنوات   

، مع  1991قبل عام   %  34.0، وعاد   %24.2 إلى     1995-1991، وخالل الفترة    %31.3 ما يقارب    1996-2000

ه بعد العودة إلى مكان آخر يظهر انه مهاجر داخليا           تضرورة االنتباه انه حال غير الفرد القادم من الخارج مكان إقام           

د فروقات كبيرة بين العائدين من الخارج حسب المنطقة، إذ أشارت            مع مالحظة عدم وجو   .    ارجخلاوليس عائد من    

في %  11.6في الضفة الغربية مقابل     %  9.8 بلغت   2006-2001البيانات أن نسبة العائدين من الخارج خالل الفترة          

 قطاع غزة، 
 

 2006في مكان اإلقامة الحالي، إلقامة دة اراضي الفلسطينية حسب مألالتوزيع النسبي للعائدين الفلسطينيين إلى ا:  17 شكل
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األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

 
 

   توزيع العائدين من الخارج حسب المنطقة والمحافظة3.5

عائدين من الخارج   المن مجمل   %  65.3 الضفة الغربية    ىلإ  1997شكلت نسبة العائدين من الخارج وفق بيانات عام          

الخارج إلى األراضي الفلسطينية قد توزعوا بين الضفة الغربية         لقطاع غزة، مما يعني أن العائدين من        %  34.7مقابل  

 .وقطاع غزة بنسبة تقترب كثيرا من توزيع سكان األراضي الفلسطينية حسب المنطقة

 



 50

ر محافظات نابلس، رام اهللا والبيرة، والخليل اكثر المحافظات التي يتجه إليها العائدون إلى الضفة الغربية وفق                   تبتعو

 إلى الضفة   جل العائدين من الخار   ممن مج %  19.5ذ بلغت نسبة العائدين إلى محافظة نابلس ما نسبته          ، إ 1997بيانات  

من %  14.0، وجاءت في المرتبة الثالثة محافظة الخليل        %17.1الغربية، وبلغت هذه النسبة في محافظة رام اهللا والبيرة          

 المحافظات استقطابا للعائدين من     لقافظة أريحا   مجمل العائدين من الخارج إلى الضفة الغربية، في حين كانت محا           

 .من مجمل العائدين إلى الضفة الغربية% 1.5الخارج، إذ بلغت 
 

 فكانت محافظات رام اهللا والبيرة ومحافظة        1997 للضفة الغربية مطابقة تماما لبيانات        2007وجاءت بيانات تعداد    

التي يتجه إليها العائدون للضفة الغربية، فبلغت نسبة العائدين من          نابلس ثم محافظة الخليل على التوالي اكثر المحافظات         

من مجمل العائدين من الخارج إلى الضفة الغربية، وبلغت هذه النسبة            %  18.8الخارج إلى محافظة رام اهللا والبيرة        

 .لمحافظتي نابلس والخليل على التوالي% 15.6و% 18.3
 

  2007رج إلى الضفة الغربية حسب المحافظة، التوزيع النسبي للعائدين من الخا: 18شكل 
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ر محافظتي غزة وخانيونس اكثر محافظات قطاع غزة التي يتجه إليها العائدون إلى قطاع غزة               تبأما في قطاع غزة فتع    

، %36.1ج إلى القطاع    ، إذ بلغت نسبة العائدين إلى محافظة غزة اكثر من ثلثي العائدين من الخار              1997وفق بيانات   

 المحافظات استقطابا للعائدين من     لقا، في حين كانت محافظة رفح       %23.0وبلغت هذه النسبة في محافظة خانيونس       

 .من مجمل العائدين إلى قطاع غزة% 13.1الخارج إلى قطاع غزة، إذ بلغت 
 

 لتجمع اوع ناتجاهات العائدين من الخارج حسب  4.5

من العائدين  %  53.0دين حسب نوع التجمع في األراضي الفلسطينية، فتشير البيانات إلى أن             وعند دراسة توزيع العائ   

إلى تجمعات % 33.2، في حين عاد 1997من الخارج عادوا إلى تجمعات مصنفة حضر وفق تصنيف نوع التجمع لعام            

ظ انخفاض  ح،  يال  1997عادوا لإلقامة في تجمعات مصنفة كمخيمات وفق تصنيف تعداد عام           %  13.8مصنفة كريف، و  

في تجمعات  %  46.9نسبة المقيمين منهم في تجمعات حضرية في الضفة الغربية عنها في القطاع، حيث بلغت النسبة                 

 سكان الحضر بشكل عام في      ةلتجمعات حضرية في القطاع، مع العلم أن نسب       %  64.3حضرية للضفة الغربية مقابل     

ن توزيع العائدين حسب نوع التجمع يكاد يقترب من توزيع سكان الضفة            قطاع غزة أعلى منها للضفة الغربية، حيث أ       

 .    الغربية وقطاع غزة ككل في المناطق المصنفة حضر، وريف، ومخيمات
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 للضفة الغربية يالحظ أن نسبة العائدين من الخارج الذين          2007وعند دراسة توزيع العائدين من الخارج وفق بيانات         

في %  31.0مقارنة بنسبة العائدين منهم إلى تجمعات صنفت كريف          %  64.6را بلغت   عادوا إلى مناطق صنفت حض    

منهم إلى تجمعات مصنفة كمخيمات، ويعود السبب الرئيسي الختالف توزيع            %  4.4الضفة الغربية، في حين عاد       

جمعات المصنفة   إلى اختالف تصنيف الت    1997العائدين من الخارج إلى الضفة الغربية حسب نوع التجمع عنها في عام             

 حيث تم إعادة تصنيف عدد من التجمعات السكانية، إذ تم إعادة تصنيف بعض التجمعات                1997حضر عنها في عام     

 .الريفية إلى تجمعات حضرية وفق أسس تم اعتمادها في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

 توزيع العائدين من الخارج حسب بلد القدوم 5.5

يين يتواجدون في معظم دول العالم وخاصة دول الجوار ودول الخليج العربي ومن خالل تتبع               لسطينلفلمعروف أن ا  امن  

 األردن هي الدولة التي عاد منها اكبر عدد من الفلسطينيين مع العلم أن                ن الفلسطينيون يتضح أ   منهاالدول التي عاد    

ين كانت السعودية في المرتبة الثانية ألكثر       يضا تضم اكبر تجمع للفلسطينيين خارج األراضي الفلسطينية، في ح         أن  دراأل

في ن  ضع قليال على مستوى الضفة الغربية والقطاع إذ جاءت األرد          ولاويختلف  .     التي عاد منها الفلسطينيون    لالدو

من إجمالي  %  46ولى كأكثر الدول التي عاد منها الفلسطينيون إلى الضفة الغربية وبنسبة وصلت إلى  اكثر                المرتبة األ 

لثة على التوالي، وبنسب    اثل إلى الضفة الغربية، في حين جاءت دولة الكويت والسعودية في المرتبة الثانية وا              نئديالعا

، وذلك لوجود   %23.2ولى وبنسبة    مستوى قطاع غزة فقد كانت السعودية في المرتبة األ         لىمتقاربة جدا فيما بينهما، وع    

دوا بعد انتهاء عقود أعمالهم هناك، في حين جاءت إسرائيل في            اعنسبة عالية من الفلسطينيين عملوا في السعودية و        

ي في إسرائيل نظرا الرتفاع نسبة الالجئين       الاد الذين لهم مكان إقامة سابق للح      رفرتفاع نسبة األ  ا  دالمرتبة الثانية ويعو  

 .  من إجمالي سكان القطاع% 68 إذ تصل نسبتهم إلى 1948من المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 
 

 2006لسكان الفلسطينيون الذين لهم مكان إقامة سابق للحالي خارج األراضي الفلسطينية حسب دولة القدوم، ا:  19 كلش
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   دوافع العودة من الخارج6.5

انت العودة إلى ارض    هو متوقع تختلف دوافع الهجرة العائدة في األراضي الفلسطينية عنها للهجرة الداخلية، إذ ك                كما

دين بسبب قيام   ئاع، وهي بذلك تشمل ال    %50طن هي الدافع الرئيسي لمعظم القادمين من الخارج بنسبة تقترب من             وال

سطينيون الذين انهوا   الفلعادوا من الخارج لتجنب أبنائهم العيش في دول أخرى، و          ن  األفراد  الذي    وأالسلطة الوطنية   

 األراضي الفلسطينية دون أن يتوفر بديل عن ذلك أو  دافع آخر للعودة، في حين                يقامة ف أعمالهم في الخارج وعادوا لإل    
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اد  الذين عادوا بقرار     رفتشمل المرافقة هنا كل األ     و من العائدين عادوا بسبب مرافقة ذويهم     %  19.1ه  تبسأن هناك ما ن   

وجاء التهجير في المرتبة الثالثة     .    بناء واأل ليس من أنفسهم هم بل عادوا لمرافقة أفراد األسرة وهم في الغالب الزوجات            

الحروب   وأري للفلسطينيين سواء بالحروب اإلسرائيلية      سقلمن مجمل العائدين وهي مرتبطة بالتهجير ا      %  13.1بنسبة  

كما كان دافع الزواج من األسباب الهامة لعودة الفلسطينيين إلى األراضي            .    األخرى كحرب الخليج األولى أو الثانية     

 .جمالي العائدينإمن % 11.8سطينية إذ بلغت نسبة الفلسطينيين الذين عادوا بسبب الزواج لفال
 

يات السالم هي الدافع األساسي لعودة الجزء األكبر من           اقه بشكل عام كانت العوامل السياسية واتف       نا  ا نرى نن ه م

جتماعية من زواج و تعليم ومرافقة األهل،       الاد التسعينيات من القرن الماضي، تليها العوامل        ل عق الفلسطينيين وذلك خال  

م وجود  عدوضاع الراهنة، ومن المالحظ      في ظل األ   ةصاكما يالحظ أن العودة ال ترتبط بعوامل اقتصادية واضحة وخ         

فروق واضحة حول أسباب العودة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن يبدو أن الزواج لإلناث يبدو دافع أساسي                    

 .  ن إلى  األراضي  الفلسطينيةهثاني لعودت
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  السادسللفصا
 

 السمات الديمغرافية واالجتماعية للعائدين من الخارج
 

  دارإلى األراضي الفلسطينية مقارنة مع األف      ن  عائديل ا دفرام السمات التي تميز األ     هأ  هذا الفصل الستكشاف    هدفي

جنس لاسة لمعرفة توزيع العائدين حسب العمر وا      الدرطرق   المقيمين في األراضي الفلسطينية ككل، حيث تت       نالفلسطينيي

 .الخ..والخصائص االجتماعية الديمغرافية كالتعليم والعمل والحالة الزواجية وحالة اللجوء 
 

 الجنس حسب  من الخارجنوائدلع ا1.6

رنة بنسبتهم في المجتمع    دين من الخارج مقا   ئلعااالذكور    سبةنتشير البيانات الخاصة بالعائدين من الخارج إلى ارتفاع          

قامة سابق للحالي خارج األراضي      إ إلى أن نسبة الذكور الذين لديهم مكان         1997الفلسطيني، فبينما تشير البيانات عام      

تربت هذه  قاو،  ثناإلل%  46.4من إجمالي العائدين من الخارج مقابل       %  53.6  غتقد بل )  عائدون من الخارج  (طينية  سلفال

لإلناث العائدات من الخارج    %  46.7ل  قابمر العائدين من الخارج     كولذل%  53.3 إذ بلغت    2006م   عا النسبة مع بيانات  

غت لني، إذ ب  يطسلكل مائة أنثى وهي بذلك تفوق نسبة الجنس السائدة في المجتمع الفل             ذكر  114   مقدارها سجن  سبةبنأي    

تختلف نسبة الجنس للعائدين      وال  أنثى، ذكر لكل مائة     103ستوى المجتمع الفلسطيني ككل نحو      منسبة الجنس على    

مقارنة نسبة الجنس بين المهاجرين داخليا والعائدين من الخارج يالحظ أن نسبة الجنس للمهاجرين              د  عنوحسب المنطقة،   

ا في حالة الهجرة العائدة، ويعود ذلك        تهن يبدو األمر معكوسا عند دراس      يح  إلناث في اهجرة داخلية تميل لصالح      

والمرافقة، )  خاصة لإلناث (اج  وهجرة الداخلية من أهم دوافعها الز      فال ع كل من الهجرة الداخلية والعائدة،     الختالف دواف 

 الدراسة والتي في الغالب       و أ لمأما في حالة الهجرة العائدة فهي العودة للوطن بعد الهجرة منه لألسباب تتعلق بالع               

ية الفلسطينية أحيانا دون    لوطنذكور مع قيام السلطة ا    ل ا دار األف  الكثير من  ةترتبط بالذكور بشكل خاص باإلضافة إلى عود      

 .ائالتهمع
 

ين دئا وهي الخاصة ببيانات الضفة الغربية إذ تشير إلى  أن نسبة الع            2007واألمر ال يبدو مختلفا فيما يخص بيانات عام         

 أنثى، وهي بذلك تقترب     100لكل    ذكر  104لإلناث بنسبة جنس مقدارها     %  49.0نة بــ   ارمق%  51.0الذكور بلغت   

 .   ذكر لكل مائة أنثى103.1، إذ بلغت نسبة الجنس لسكان الضفة الغربية 2007من نسبتهم في الضفة الغربية لعام 
 

 بي للفلسطينيين العائدين من خارج األراضي الفلسطينية حسب الجنس، لسنوات مختارةسلتوزيع النا: 20شكل 
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  للضفة الغربية فقط2007بيانات عام         *      
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 رالعم سب حدون من الخارجائلع ا2.6

جرة هكال   بذلك اانهشم خصائص العائدين من الخارج إلى األراضي الفلسطينية بأنها تتأثر بالتركيب العمري                سوتت

في حين  %  28.0الفلسطينية  ي األراضي    ف 1997  عام   سنة 15ارهم عن    أعم الداخلية، إذ بلغت نسبة العائدين ممن تقل      

من إجمالي العائدين، مع العلم أن        فقط%  10.4  ينيةفلسط في األراضي  ال    2006بلغت هذه النسبة للعائدين وفق بيانات       

بة العائدين بين   سن   بلغت د وق ، على التوالي  2006 و 1997لألعوام  %  46و%  47  نسبتهم في المجتمع الفلسطيني نحو    

دين لعائ نسبة ا  تغلبو  ،2006  ملعا  %19 في حين أن نسبتهم ال تتجاوز في المجتمع          %24.5ة  نس)  39-25    (فراداأل

هذه   مالحظ ارتفاع لن ا م، لكن   %3.2 في األراضي الفلسطينية     1997سنة فاكثر وفق بيانات عام        65لمن أعمارهم   

 واضحا أن العودة للوطن     ن إجمالي العائدين وبدا   م%  17لت إلى  نحو     ص و  إذ 2006  عاملئدين كبار السن    امن الع نسبة  لا

 .هو الدافع الرئيسي لعودتهم
 

عائدين من الخارج حسب المنطقة لم تظهر أي  فروق كبيرة سواء لبيانات تعداد               ل ا دارعمار األف يع أ  يتعلق بتوز  مافيو

ير  حد كب  ىلإاءت متوافقة    ج 2007  وفق بيانات عام    ةي، كما أن بيانات الضفة الغرب     2006 أو حتى بيانات مسح      1997

من مجمل  %  10.6بية  ر سنة في الضفة الغ    15 إذ بلغت نسبة العائدين ممن تقل أعمار هم عن            2006مع بيانات عام    

متساوية مع الفئة العمرية    %  28.9 ما نسبته    39-25العائدين إلى  الضفة الغربية وبلغت نسبة العائدين في الفئة العمرية            

شباب في الغالب بدرجة تفوق نسبتهم في المجتمع الفلسطيني         ال هم من    دينئالع ا دارر أن األف  ه سنة، وهذا ما يظ    40-59

ون قد تمت منذ فترة طويلة من تنفيذ المسح أو           كية قد ت  سطين الفل ي األراض ىلإمع العلم أن عدد من حاالت العودة         

 .التعداد
 

  2007التوزيع النسبي للعائدين من الخارج إلى الضفة الغربية حسب العمر، : 21شكل 
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 اللجوء حالة سب حدون من الخارجائلع ا3.6

 تقل عن نسبتهم في المجتمع الفلسطيني       1997رج وفق بيانات    لخان ا مين  دئا الالجئين الفلسطينيين الع   ةنسب   أن حظالي

 بلغت نحو   1997م   عا ين نسبتهم في المجتمع الفلسطين    ألعلم  مع ا دين  ئلعااجمل  ممن  %  38.3ككل إذ بلغت نسبتهم نحو      

ل اخاجدهم د وت   مساوية تقريبا لنسبة   2007 و 2006ن تبدو نسبة العائدين من الخارج وفق بيانات عام           حيي   ف ،42%

لعلم أن نسبة الالجئين    امع  %  47  نحو   الفلسطينية يفي األراض   2006  عاملئدين  اسبة الع ناألراضي الفلسطينية إذ بلغت     

في حين  %)  26.6  (2007بة العائدين من الخارج إلى الضفة الغربية وفق بيانات          ، وبلغت نس  %45ذا العام بلغت نحو     هل

 .  2007 إجمالي سكان الضفة الغربية لعام نم% 27.2نسبتهم في الضفة الغربية بلغت 
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 بي للفلسطينيين العائدين من الخارج في األراضي الفلسطينية حسب حالة اللجوء، لسنوات مختارةسالتوزيع الن: 22كل ش

38 .3

47 .0

61 .7

53 .0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1997 2006

السنة

سبة
 الن

الجئ الجئ ر  غي

 
 

 ة الزواجيةلالحا سب حدون من الخارجائلع ا4.6

 سنة فاكثر حسب الحالة الزواجية مقارنة        12عائدين من الخارج وأعماهم     ل ا دفرابين األ ا  بيرك  ا البيانات اختالف  هرتظ

ائدون من الخارج بارتفاع نسبة     عل ا داريث يمتاز األف  ة، ح  ضمن نفس الفئة العمري    نمجتمع الفلسطينيي ل ا داربنظرائهم أف 

بة المتزوجين من   س ن غ في األراضي الفلسطينية ضمن نفس الفئة العمرية، إذ تبل         ن المقيمي دارالمتزوجين منهم مقارنة باألف   

فاكثر  مقابل      سنة 12من مجمل السكان العائدين     %  61.5 في األراضي الفلسطينية     1997بين العائدين وفق بيانات عام      

للعزاب %  54.6و%  39.7 سنة فاكثر    12نهم عزاب في حين بلغت هذه النسب في المجتمع الفلسطيني           يبمن  %  33.6

 إذ بلغت   2006حتى وفق بيانات عام       وأمختلفا كثير على مستوى المنطقة        وال يبدو األمر  .    والمتزوجين على التوالي  

جمالي إمن  %  62.0  الفلسطينية  راضيألاي   ف 2006ات عام   بيانفق  وين العائدين من الخارج     بمن    زوجينتالم  نسبة

ضح ان الذكور بشكل و   م  بازالع  دينئلعا ا سبةن ارتفاع   ظالحي، كما   %28.0العائدين فيما بلغت نسبة العزاب العائدين       

 .قارنة باإلناثم
 

العائدين  فترتفع نسبة    2006و  1997عام  ائج  ت فاألمر متطابقا تماما مع ن     2007 يتعلق ببيانات الضفة الغربية لعام       مافيو

ة ية مع نسبة تواجدهم في الضفة الغربية ككل لنفس الفئة العمر          نقارم سنة فاكثر    12فئة العمرية   لي ا فوجين  زين المت بمن  

للعزاب في حين أن نسبتهم في      %  31.6من مجمل العائدين من الخارج لنفس الفئة العمرية مقارنة بـ           %  62.4ت  غفبل

للعزاب %  51و%  43 نحو   2007غربية لنفس الفئة العمرية بلغت لعام         طيني المقيم في الضفة ال     لفلسمع ا تالمج

والمتزوجين على التوالي، مع األخذ بعين االعتبار إمكانية أن يكون العائد من الخارج وقت العودة قد عاد اعزبا وتزوج                   

 .بعد ذلك
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  حسب الحالة الزواجية، لسنوات مختارةبي للفلسطينيين العائدين من الخارج في األراضي الفلسطينيةسالتوزيع الن: 23كل ش
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  التعليميةةالحال سب حدون من الخارجائلع ا5.6

تتسم خصائص العائدين من الخارج بمستويات تعليم أعلى بشكل ملحوظ من المستويات السائدة في األراضي الفلسطينية،                

ا يبدو معقوال في ظل أن عدد كبير من العائدين من الخارج كانوا قد               وحتى من مستويات تعليم المهاجرين داخليا، وهذ      

غادروا األراضي الفلسطينية من اجل التعليم العالي والحصول على مؤهالت علمية عليا، إذ بلغت نسبة العائدين من                   

%  14.0سبته   ما ن  1997وفق بيانات تعداد    "  بكالوريوس فأعلى " سنوات فاكثر الحاصلين على مؤهل علمي        10الخارج  

، في حين بلغت نسبة الحاصلين على       %5.8 سنوات فاكثر، وبلغت نسبة األميين من بين العائدين          10من إجمالي األفراد    

 سنوات  10فقط وذلك من إجمالي األفراد      %  4.5 في المجتمع الفلسطيني     1997عام  "  بكالوريوس فأعلى "مؤهل علمي   

، ووفق  %11.7 في األراضي الفلسطينية     1997ا بلغت نسبة األمية عام      فاكثر المقيمون في األراضي الفلسطينية، كم     

في األراضي الفلسطينية   "  بكالوريوس فأعلى " فقد بلغت نسبة العائدين الحاصلين على مؤهل علمي           2006بيانات عام   

 %.6.6مع العلم أنها  بلغت للمجتمع الفلسطيني % 12.6
 

 سنوات فاكثر الحاصلين على     10ة فقد بلغت نسبة العائدين من الخارج         للضفة الغربي  2007وفيما يتعلق ببيانات عام     

 سنوات فاكثر،   10من إجمالي األفراد    %    18.6 ما نسبته    2007وفق بيانات تعداد    "  بكالوريوس فأعلى "مؤهل علمي   

" وس فأعلى بكالوري"فقط، في حين بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل علمي          %  3.2وبلغت نسبة األميين من بين العائدين       

 سنوات فاكثر المقيمون في األراضي       10فقط وذلك من إجمالي األفراد       %  7.5 في الضفة الغربية      2007عام  

، كما يالحظ ارتفاع نسبة حملة الشهادات العليا        %6.1 في الضفة الغربية     2007الفلسطينية، كما بلغت نسبة األمية عام       

من إجمالي العائدين من    %  2.9 ما نسبته    2007 في الضفة الغربية لعام      كالماجستير والدكتوراه من بين العائدين إذ بلغت      

فقط من إجمالي   %  0.8 سنوات فاكثر في حين أن نسبتهم في الضفة الغربية ككل ال تتجاوز                10الخارج وأعمارهم   

 الفلسطينية   سنوات فاكثر في الضفة الغربية، مما يشير إلى أن عدد كبير من العائدين عادوا إلى األراضي                 10السكان  

بعد استكمال تعليمهم الجامعي أو الحصول على شهادات عليا في مجال التخصص فضال عن كون العديد من الكفاءات                   

 .  هاجرت وتهاجر من األراضي الفلسطينية وتعود في بعض األحيان في حال توفرت فرصة مناسبة لهم
 

 قة برب األسرةالعال سب حرجالخا من ندوائلع ا6.6

 وباالعتماد على نسبة أرباب األسر من العائدين تشير تلك البيانات إلى  صغر حجم                2006 و 1997ت عام   يانابفق  و

 6نة بأكثر من    رمقا    دارفأ  4حو  ناألسر التي يرأسها عائد من الخارج، إذ بلغ معدل حجم األسرة التي يرأسها عائد                
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 في  2006 و 1997اب األسر بين العائدين للسنوات      ي في ذلك الوقت، كما بلغت نسبة أرب       سطينمع الفل ت المج يف    دارأف

لعام %  16و%  19  نحو  مع الفلسطيني تجمالي  حين لم تتجاوز نسبتهم ف    ي  ف  ،%29.4و%  26.3األراضي  الفلسطينية    

ن أرباب األسر مقارنة    رج م ن من الخا  ي سبب في هذا الفرق في ارتفاع نسبة العائد        وديعو.     على التوالي  2006 و 1997

 سنة  39-25ي المجتمع إلى أن نسبة كبيرة من العائدين هم من الفئات العمرية الشابة خاصة في العمر                   مع نسبتهم ف  

معظم   كانو)  لتركيب العمري للعائدين مقارنة بالمجتمع الفلسطيني المقيم في األراضي الفلسطينية         ا  فتالخاي  أ(،  خاصة

 كما   بعد، افيم  راسة وعادوا إلى األراضي الفلسطينية    سطينية في وقت سابق للعمل أو الد      الفل  يغادر األراض   هؤالء قد 

 العائدين  بةنست  ن كان  حي ي، ف هم دون أسرهم  نم  اد عدد وععاد عدد كبير من الفلسطينيين من الخارج مع قدوم السلطة           

% 18.5لفلسطينية  افي األراضي     1997  ام ع زوجة رب األسرة تجاوزت    /ممن هم مصنفون كزوج ربة األسرة      

قط في  ف%  14.1ب األسرة عن    ة ر وج ز /وجزفون ك نلمصا حين لم تتجاوز نسبة      ي، ف %26.4 إلى   2006وارتفعت عام   

 .2006 لعام يةألراضي  الفلسطينا
 

 خارج العائدين من ال   داألفرا   فيما يتعلق بنسبة   2006 للضفة الغربية مع بيانات عام       2007وتقترب بيانات تعداد عام     

لغت نسبة العائدين من المصنفون     بإذ    زوجة رب األسرة،  /ربة األسرة   زوجكوالمصنفون كأرباب اسر والمصنفون     

زوجة رب  /ربة األسرة   زوجكلعائدين في حين بلغت للمصنفين      ا  لن مجم م%  31.3كأرباب األسر في الضفة الغربية      

18و       فبلغت نح  2007توى الضفة الغربية لعام     ى مس النسب المماثلة لها عل     بذلك أعلى بكثير من     وهي%  27.5  األسرة

 .زوجة رب األسرة/ربة األسرة زوجكللمصنفين % 15.6نسبة أرباب األسر و% 
 

 بي للفلسطينيين العائدين من الخارج في األراضي  الفلسطينية حسب العالقة برب األسرة، لسنوات مختارةسالتوزيع الن: 24كل ش
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  العمل بقوةةلعالق احسب جاردون من الخائلع ا7.6

 سنوات فاكثر من بين العائدين من الخارج إلى          10)  العاملون والمتعطلون عن العمل   (بلغت نسبة النشطين اقتصاديا     

، وهي بذلك تبدو أعلى من المستوى السائد في المجتمع          %42.4 ما نسبته    1997األراضي الفلسطينية وفق نتائج تعداد      

سبة مشاركة القوة العاملة الفلسطينية العائدة من الخارج مقارنة بالسكان          ، مما يعني ارتفاع ن    %35.7الفلسطيني إذ بلغت    

المقيمين ككل، وقد يعود ذلك إلى أن عددا كبيرا من العائدين عادوا مع قدوم السلطة الوطنية وكانوا يعملون سابقا، أو                     

 كما أن  هناك نسبة ليست بالقليلة         إلى األراضي الفلسطينية للعمل في مؤسساتها سواء كانت المدنية أو العسكرية،           اعادو

عادت إلى األراضي الفلسطينية بعدما أنهت تعليمها العالي في الخارج واصبحوا على استعداد لالنخراط في سوق العمل                 

 .الفلسطيني الذي كان بحاجة ماسة لهم في ذلك الوقت
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 عما كانت عليه سائدة في المجتمع         من بين العائدين من الخارج كانت اقل بقليل          1997كما أن نسبة البطالة عام       

 سنوات فاكثر   10للمجتمع الفلسطيني ككل وذلك لألفراد      %  17.9و%  17.7الفلسطيني في ذلك الوقت فبلغت للعائدين       

 .االنشطين اقتصادي
 

ائدين  فتشير البيانات إلى أن نسبة النشطين اقتصاديا قد بلغت للع           2007وفيما يتعلق ببيانات الضفة الغربية وفق تعداد        

من إجمالي سكان   %  33.5 سنوات فاكثر في حين بلغت للمجتمع ككل          10من إجمالي العائدين    %  41.1من الخارج   

في حين بلغ لسكان الضفة     %  13.4 سنوات فاكثر، وانخفض معدل البطالة للعائدين من الخارج إلى           10الضفة الغربية   

 .  من إجمالي السكان النشطين اقتصاديا% 14.9الغربية 
 

 نةاالدي سب حدون من الخارجعائل ا8.6

 j1 أن نسبة المسيحيين في الضفة الغربية باستثناء منطقة          2007المنشآت  وبيانات التعداد العام للسكان والمساكن        شيرت

قامة إ  نن لديهم مكا  لذي ا دارمن سكان الضفة الغربية وتشير بيانات التعداد أن نسبة األف         %  1.8حافظة القدس قد بلغ     ممن  

العائدين من    سبةن أن   دو، إذ يب  %3.2مسيحيين قد بلغت    لل)  دون من الخارج  ئلعاا(ارج األراضي الفلسطينية    خق  ساب

 المقيمين  ن أن هناك اتجاه لعودة المسيحيي     ةال يعني بالضرور    هذاوة الغربية   فالض   أعلى من نسبة تواجدهم في     نالمسيحيي

 ثر نشاطا مقارنة  كي ا هخارج  لاى  لإ  ن المسيحيي ةهجرون حركة    أ ىلإة الغربية لكن تشير بوضوح      فضللخارج إلى ا   ا في

مسيحيين الذين لديهم مكان سابق خارج األراضي الفلسطينية يفوق نسبة المسلمين الذين             ة ال تالي فان نسب  لوبا  بالمسلمين

من %  14.4ينية  لديهم مكان إقامة سابق، إذ بلغت نسبة المسيحيين الذي لديهم مكان إقامة سابق خارج األراضي الفلسط               

 .من إجمالي المسلمين في الضفة الغربية% 8.1مجمل المسيحيين في حين كانت للمسلمين 
 

، يالحظ ارتفاع نسبة العائدين     2007عند دراسة توزيع السكان المسيحيين العائدين من الخارج حسب العمر عند تعداد              

سبة العائدين من الخارج في هذه الفئة اكثر من           سنة فاكثر بصورة ملحوظة، إذ تصل ن       40منهم ضمن الفئة العمرية     

 . سنة15فقط للفئة العمرية اقل من % 6، مقارنة بنحو %)54.8(نصف العائدين من الخارج 
 

  2007التوزيع النسبي للعائدين المسيحيين من الخارج إلى الضفة الغربية حسب العمر، : 25شكل 
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 الفصل السابع
 

 تحليل اإلحصائي ال
 

 : التحليل اإلحصائي للبيانات1.7

العمر، الجنس، الديانة،   (لدراسة العالقة بين المتغيرات المستقلة وهي هنا الخصائص الديمغرافية واالجتماعية للسكان             

ية أو العائدة من     سواء الهجرة الداخل   والمتغير التابع وهو الهجرة   .)  الخ..الحالة الزواجية، المؤهل العلمي، الحالة العملية     

 لدراسة هذه العالقة كون المتغيرات المستخدمة في التحليل         )chi square(كاي سكوير   الخارج، فقد تم اختيار اختبار      

مع العلم انه قد تم تحويل بعض         )  Nominal Variable( من النوع االسمي     سواء كانت المتغيرات المستقلة أو التابعة     

تكون متوافقة مع باقي المتغيرات حيث تم إجراء إعادة تجميع للفئات العمرية إلى أربع               المتغيرات الكمية إلى اسمية ل    

، كما تم دمج بعض الخيارات لعدد من        +)50،  49-35،  34-15،  14-0(فقط كما يلي    )  Recoding(  فئات عمرية   

واحدة، وتجميع العالقة بقوة    المتغيرات االسمية حيث تم دمج فئتي الالجئين المسجلين والالجئين غير المسجلين في فئة               

 .الخ)..العاملون، العاطلون عن العمل، خارج القوى العاملة(العمل في ثالث مجموعات 
 

 : وقد استند التحليل إلى الفرضيات الصفرية التالية

ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية ما بين خصائص المهاجرين داخليا وباقي السكان المقيمين في األراضي                    .1

 .1997ينية وفق بيانات تعداد عام الفلسط

ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية ما بين خصائص المهاجرين داخليا وباقي السكان المقيمين في األراضي                    .2

 .2007الفلسطينية وفق بيانات تعداد عام 

راضي ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية ما بين خصائص العائدين من الخارج وباقي السكان المقيمين في األ                   .3

 .1997الفلسطينية وفق بيانات تعداد عام 

ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية ما بين خصائص العائدين من الخارج وباقي السكان المقيمين في األراضي                    .4

 .2007الفلسطينية وفق بيانات تعداد عام 
 

اء وبالتالي نرفض الفرضية    وقد أظهرت النتائج أن هناك معنوية إحصائية عالية جدا لجميع المتغيرات دون استثن               

الصفرية القائلة بعدم وجود االختالف وان المتغيرات المستقلة كل على حدة لها عالقة مباشرة مع المتغير التابع سواء                   

، أي أن التركيب العمري والنوعي للسكان       2007 و 1997كان الهجرة الداخلية أو العائدة، ووفق بيانات كل من تعدادي           

التركيب التعليمي للسكان المهاجرين داخليا يختلف عن نظيره من غير المهاجرين داخليا، كما أن                والتركيب الديني و  

التركيب العمري والنوعي للسكان والتركيب الديني والتركيب التعليمي للسكان للعائدين من الخارج يختلف عن باقي                 

 .خصائص األفراد المقيمين في األراضي الفلسطينية
 

 : المتغيرات التحليل متعدد2.7
الجنس، العمر، الديانة ، العمل،     (سـيتم اسـتخدام التحليل المتعدد المتغيرات لخصائص المهاجرين داخليا والعائدين مثل             

 Logistic)وسيتم إجراء التحليل متعدد المتغيرات باستخدام طريقة االنحدار اللوجستي   .).  الخ..التعليم، حالة اللجوء، 

Regression) رات المستخدمة في التحليل هي من نوع اسمي  كـون المتغي(Nominal Variable) ،كما أشرنا سابقا 

 :وذلك وفق المعادلة الحسابية التالية
 

Ln (Qi / 1- Qi ) = B0 +Bi  
X Xi 
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 تمثل معامل التغير في المتغيرات المستقلة Bi  ثابت، وB0 تمـثل كالً من المؤشرات المستقلة المختارة و  Qiحـيث أن  

 .هي مجموعة المتغيرات المستقلة  Xi   تقدر بواسطة المعادلة ووالتي
 

ومـن خـالل هـذا التحليل يمكننا دراسة اثر المتغيرات المستقلة واتجاه هذا األثر على المتغير التابع وهو هنا الهجرة                     

ن المتغيرات المستقلة لفحص العالقة الكلية ما بي) chi square(الداخلـية، وتشير نتائج التحليل أن اختبار كاي سكوير  

 أي أن هناك عالقة ما بين المتغيرات        0.05 وهي بذلك اقل من      0.00والمتغيـر الـتابع أن الداللـة اإلحصائية تساوي          

 R Square وهي تناظر 0.2 إذ بلغت Pseudo R-Squareالمـستقلة مجـتمعة والمتغير التابع، وعند النظر إلى قيمة   

 . كبيرة نوعا ما، وذلك بسبب نوع المتغيرات المستخدمةللمتغيرات الرقمية، وهي بذلك ليست
 

  للمتغيرات المستقلة ومتغير الهجرة الداخليةChi-Squareنتائج اختبار : 1جدول 
 

 درجة الحرية الداللة اإلحصائية
  اختبار

Chi-Square 
 المتغير

 الثابت 000. 0 000.

 الجنس 8560.073 1 000.

 نوع التجمع 2111.591 2 000.

 العمر 542.402 3 000.

 المؤهل العلمي 2700.861 2 000.

 حالة اللجوء 32505.353 1 000.

 الديانة 207.389 1 000.

 العالقة بقوة العمل 736.374 2 000.

 الحالة الزواجية 39206.529 2 000.

 

ا داللة إحصائية أي أن جميع      وعـند دراسـة اثر كل متغير مستقل على المتغير التابع، تبين لنا أن جميع المتغيرات له                

المتغيـرات المـستقلة لهـا عالقة مباشرة مع المتغير التابع، ويظهر الجدول أدناه األثر الداخلي لكل متغير مستقل على                   

 :المتغير التابع واتجاه هذا األثر، إذ تشير النتائج إلى أن

تمع غير المهاجرين داخليا، وهذا االتجاه اإلنـاث اكثـر اتجاهـا نحو الهجرة الداخلية من الذكور بالمقارنة مع مج              .1

 .0.05معنوي إحصائيا، إذ أن قيمة الداللة اإلحصائية اقل من 

 سـنة اقل الفئات العمرية اتجاها نحو الهجرة الداخلية بالمقارنة مع مجتمع غير              14-0األفـراد صـغار الـسن        .2

 . ايضا0.05 اإلحصائية اقل من المهاجرين داخليا، وهذا االتجاه معنوي إحصائيا، إذ أن قيمة الداللة

ثانوي اقل الفئات توجها للهجرة الداخلية ثم األفراد الذين ال يحملون           -األفـراد الحاصلين على مؤهل علمي ابتدائي       .3

أي مـؤهل علمي في حين أن األفراد الحاصلين على مؤهل علمي دبلوم فاكثر هم اكثر الفئات توجها للهجرة وهذا                 

 .ما تشير البياناتالتوجه معنويا إحصائيا ك

الالجـئون اكثـر اتجاها نحو الهجرة الداخلية من غير الالجئين بالمقارنة مع مجتمع غير المهاجرين داخليا، وهذا                   .4

 .االتجاه معنوي إحصائيا

 المـسلمون اقل اتجاها نحو الهجرة الداخلية من غير المسلمين بالمقارنة مع مجتمع غير المهاجرين داخليا، وهذا                  .5

 .عنوي إحصائيااالتجاه م
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األفـراد الذين لم يسبق لهم الزواج اقل اتجاها نحو الهجرة الداخلية من المتزوجين أو المطلقين واألرامل بالمقارنة                   .6

 .مع مجتمع غير المهاجرين داخليا، وهذا االتجاه معنوي إحصائيا

اد خارج القوة العاملة بالمقارنة  العاطلـون عن العمل ومن ثم المشتغلون اقل اتجاها نحو الهجرة الداخلية من األفر              .7

 .مع مجتمع غير المهاجرين داخليا، وهذا االتجاه معنوي إحصائيا
 

 تحليل االنحدار اللوجستي للمتغيرات ومتغير الهجرة الداخلية : 2جدول 
 

 المتغير المعامل الخطأ المعياري (Wald)اخبتار  درجة الحرية الداللة االحصائية

 الثابت  470.- 022. 441.070 1 000.

 الجنس     

 ذكر  632.- 007. 8368.879 1 000.

. 0 . . 0b أنثى 

 نوع التجمع     

 حضر  194.- 010. 399.765 1 000.

 ريف  054. 010. 28.177 1 000.

. 0 . . 0b  مخيم 

 الفئة العمرية     

.000 1 275.214 .014 -.240 0-14 

.000 1 34.856 .008 -.050 15-34 

.000 1 238.650 .008 -.129 49-35 

     50+ 

 المؤهل العلمي      

 اقل من ابتدائي  230.- 010. 547.127 1 000.

 ثانوي-ابتدائي 387.- 008. 2626.850 1 000.

. 0 . . 0b  دبلوم فاكثر 

 حالة اللجوء     

 الجئ 1.002 005. 33531.020 1 000.

. 0 . . 0b غير الجئ 

 يانة الد     

 مسلم  237.- 016. 214.964 1 000.

. 0 . . 0b  غير مسلم 

 العالقة بقوة العمل      

 مستغلون  170.- 008. 470.660 1 000.

 عاطلون عن العمل 314.- 014. 490.881 1 000.

. 0 . . 0b  خارج قوة العمل 

 الحالة الزواجية     

 اعزب  1.374- 013. 10514.998 1 000.

 متزوج 004. 011. 135. 1 713.

. 0 . . 0b  غير ذلك 

a  .الفئة المرجعية هي غير المهاجرين داخليا 

b  .ال لزوم لهاكونهصفر هذه القيمة  اعتبار تم . 
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وعـند دراسة اثر المتغيرات المستقلة واتجاه هذا األثر على المتغير التابع وهو هنا الهجرة العائدة، وتشير نتائج التحليل                   

لفحـص العالقة الكلية ما بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع أن الداللة  ) chi square(ن اختـبار كـاي سـكوير    أ

 أي أن هناك عالقة ما بين المتغيرات المستقلة مجتمعة والمتغير           0.05 وهي بذلك اقل من      0.00اإلحـصائية تـساوي     

 . وهي بذلك تبدو ضعيفة0.1ت فبلغت  إذ بلغPseudo R-Squareالتابع، وعند النظر إلى قيمة 
 

 ومتغير الهجرة العائدة   للمتغيرات المستقلةChi-Squareنتائج اختبار : 3جدول 
 

Sig. df Chi-Square المتغير 

 الثابت 000. 0 .

 الجنس 145.254 1 000.

 نوع التجمع 1177.042 2 000.

 العمر 11840.331 3 000.

 ميالمؤهل العل 38658.847 2 000.

 حالة اللجوء 161.764 1 000.

 الديانة 4.493 1 034.

 العالقة بقوة العمل 1706.197 2 000.

 الحالة الزواجية 374.515 2 000.

 

وعـند دراسـة اثر كل متغير مستقل على المتغير التابع، تبين لنا أن جميع المتغيرات لها داللة إحصائية أي أن جميع                      

ة مباشرة مع المتغير التابع، ويظهر الجدول أدناه األثر الداخلي لكل متغير مستقل على             المتغيـرات المـستقلة لهـا عالق      

 :المتغير التابع واتجاه هذا األثر، إذ تشير النتائج إلى أن

اإلناث اقل اتجاها نحو الهجرة العائدة من الذكور بالمقارنة مع أفراد باقي المجتمع، وهذا االتجاه معنوي إحصائيا،                  .1

 .0.05 الداللة اإلحصائية اقل من إذ أن قيمة

 سنة اقل الفئات العمرية عودة من الخارج وفئات كبار السن اكثر الفئات عودة من               14-0األفـراد صـغار السن       .2

الخـارج بالمقارنـة مع أفراد باقي المجتمع، وهذا االتجاه معنوي إحصائيا، إذ أن قيمة الداللة اإلحصائية اقل من                   

 . ايضا0.05

صـلون على مؤهل علمية عالية اكثر الفئات عودة من الخارج وهذا االتجاه ذو معنوية إحصائية كما                 األفـراد الحا   .3

 .تشير البيانات

 .الالجئون اقل عودة من الخارج من غير الالجئين بالمقارنة مع أفراد باقي المجتمع، وهذا االتجاه معنوي إحصائيا .4

قارنة مع أفراد باقي المجتمع، وهذا التوجه معنوي        المـسلمون اقـل عـودة مـن الخارج من غير المسلمين بالم             .5

 .إحصائيا

 .األفراد المتزوجون اكثر عودة من الخارج بالمقارنة مع أفراد باقي المجتمع، وهذا االتجاه معنوي إحصائيا .6

ارنة المـشتغلون ومن ثم العاطلون عن العمل اقل اتجاها نحو الهجرة الداخلية من األفراد خارج القوة العاملة بالمق                  .7

 .مع مجتمع غير المهاجرين، وهذا االتجاه معنوي إحصائيا
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 تحليل االنحدار اللوجستي للمتغيرات ومتغير الهجرة العائدة : 4جدول 
 

 المتغير المعامل الخطأ المعياري (Wald)اخبتار  درجة الحرية الداللة االحصائية

 الثابت  381.- 027. 198.396 1 000.

 الجنس     

 ذكر  083. 007. 145.278 1 000.

. 0 . . 0b أنثى 

 نوع التجمع     

 حضر  188. 014. 176.964 1 000.

 ريف  369. 015. 640.184 1 000.

. 0 . . 0b  مخيم 

 الفئة العمرية     

.000 1 9905.118 .016 -1.567 0-14 

.000 1 8173.096 .010 -.859 15-34 

.000 1 3112.206 .009 -.521 49-35 

. 0 . . 0b 50+ 

 المؤهل العلمي      

 اقل من ابتدائي  2.151- 013. 29530.050 1 000.

 ثانوي-ابتدائي 1.148- 007. 24911.884 1 000.

. 0 . . 0b  دبلوم فاكثر 

 حالة اللجوء     

 الجئ 085.- 007. 160.152 1 000.

. 0 . . 0b غير الجئ 

 الديانة      

 مسلم  036.- 017. 4.522 1 033.

. 0 . . 0b  غير مسلم 

 العالقة بقوة العمل      

 مستغلون  329.- 008. 1684.170 1 000.

 عاطلون عن العمل 217.- 013. 273.958 1 000.

. 0 . . 0b  خارج قوة العمل 

 الحالة الزواجية     

 اعزب  080.- 017. 21.589 1 000.

 متزوج 064. 016. 16.608 1 000.

. 0 . . 0b  غير ذلك 

a  .الفئة المرجعية هي غير المهاجرين داخليا 

b  .ال لزوم لهاكونهصفر هذه القيمة  اعتبار تم . 
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 الفصل الثامن
 

 نتاجات والتوصياتتالسا
 

ة يالحظ من هذه الدارسة غياب المصادر الرئيسية لدراسة الهجرة بشقيها الداخلية والخارجية وهي السجالت اإلداري                •

، باإلضافة إلى السجل السكاني مما يعني ضرورة تفعيل هذه المصادر وتحسين جودة             )سجالت القادمين والمغادرين  (

 .بياناتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة والكفيلة بذلك من قبل القائمين عليها

سة للحصول عليها من    تعاني البيانات اإلحصائية المتعلقة بالهجرة من قصور شديد وعدم االكتمال وهناك حاجة ما              •

مصادرها ودراسة إمكانية الحصول عليها من قبل دول الجوار من خالل عقد مشروع مشترك بين تلك الدول وعقد                   

 .االتفاقيات الالزمة لتبادل البيانات فيما بينها

بالتالي هناك  البيانات المتوفرة عن الهجرة في األراضي الفلسطينية من خالل التعدادات والمسوح تتعلق بأخر هجرة و               •

 نقص بالبيانات اإلحصائية المتعلقة بتاريخ الهجرة لألفراد المهاجرين سواء كانت هجرة داخلية أو عائدة من الخارج 

كما يالحظ النقص الكبير في الدراسات واألبحاث التي تتعلق بدراسة الهجرة في األراضي الفلسطينية، مما يستدعي                  •

 .  ء البحوث والدراسات الخاصة بالهجرة في األراضي الفلسطينيةضرورة حث الباحثين والدارسين إلجرا

هناك حاجة ماسة لتنفيذ مسوح وطنية متخصصة في مجال إحصاءات الهجرة الفلسطينية في ظل محدودية البيانات                  •

ل المتوفرة في هذا المجال، وبالتالي نحن ندعم توجه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لتنفيذ هكذا مسح ليشم                 

موضوعات الهجرة الدولية والداخلية والهجرة العائدة، وتغطية قضايا هجرة الكفاءات الفلسطينية وتحويالت                 

 .واستثمارات المهاجرين، واتجاهات وأنماط الهجرة الفلسطينية

اتجاه المدن  التجارب الدولية واإلقليمية تشير إلى أنماط الهجرة الداخلية غالبا ما تشير إلى اتجاه المهاجرين داخليا ب                 •

، لكن في الحالة الفلسطينية تبدو مختلفة حيث لم يبرز هذا            )الهجرة من الريف إلى الحضر    (والمراكز االقتصادية   

النمط من الهجرة، إذ تشير البيانات المتوفرة عدم استقطاب المراكز الحضرية للمهاجرين وانما هناك هجرة تبادلية                 

 وجود مراكز صناعية كبيرة  تجذب المهاجرين داخليا باإلضافة إلى            بين الريف والحضر وقد يعود ذلك إلى عدم        

قرب التجمعات الفلسطينية جغرافيا من بعضها البعض بسبب صغر مساحة الضفة العربية وقطاع غزة، كما أن النمط                 

 .  السائد للهجرة الداخلية هو هجرة اإلناث للزواج، ومرافقة أفراد األسرة لرب األسرة

جرة الداخلية من محافظات شمال الضفة الغربية باتجاه محافظة رام اهللا والبيرة بالذات، لتوفر فرص                هناك اتجاه لله   •

العمل، من هنا نرى ضرورة وضع السياسات والبرامج التنموية لخلق فرص عمل مناسبة في مناطق شمال وجنوب                  

 .  الضفة الغربية

ال القطاع هربا من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية         كما يالحظ توجه سكان قطاع غزة للهجرة داخليا باتجاه شم          •

في مناطق وسط قطاع غزة، لذا توصي الدراسة الجهات المختصة بتشجيع إنشاء المدن السكنية خاصة في المناطق                  

 .  غير الزراعية واألماكن المهددة باالستيطان خاصة في الضفة الغربية

 باتجاه المحافظات القريبة من     j2 يتمثل بهجرة سكان محافظة القدس منطقة        تشير البيانات المتوفرة إلى اتجاه خطير      •

المحافظة وخاصة محافظة رام اهللا والبيرة ومحافظة بيت لحم، ويبدو ظاهريا أنها هجرة اختيارية لكن في واقع األمر                  
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 لذا نرى ضرورة اتخاذ     تبدو أنها تتم تحت ضغوط وإجراءات إسرائيلية تهدف لتفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين،            

 .    السلطة الوطنية الفلسطينية اإلجراءات الكفيلة بتثبيت سكان القدس في مسكنهم

بالرغم من ارتفاع نسبة العائدين من الخارج من فئة المتعلمين وحملة الشهادات العليا وخاصة الماجستير والدكتوراه،                 •

ية من هجرة العديد من الكفاءات والعقول الفلسطينية إلى          إال أن هذا األمر يخفي ما تتعرض له األراضي الفلسطين          

الخارج نتيجة لألوضاع السائدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم توفر فرص العمل المناسبة لهذه الفئة من                    

ت السكان، لذا نرى ضرورة اهتمام الحكومة الفلسطينية بقضية هجرة العقول ودراسة األثر السلبي  لنقص هذه الكفاءا                

 .  في ظل الهجرات المتزايدة، واتخاذ اإلجراءات والسبل للحد من هذه الظاهرة
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 )1( رقم قملح
 
 :1995جرة الواردة في استمارة المسح الديمغرافي لهألسئلة  الخاصة بالصف و
   
 :صة بالهجرة الواردة في قائمة أفراد األسرةسئلة الخاألا •

 لسؤالاصف و  التي تم توجيه السؤال لهاةلفئا

دة المكان الو (إقامة االم المعتادة وقت والدة الفرد        كانم النظر عن العمر والجنس  أفراد األسرة بصرفعجميل

 )للفرد

 معتادة للفرداإلقامة  ال كانم  أفراد األسرة بصرف النظر عن العمر والجنسيعجمل

 بصرف  1987اد الذين تاريخ ميالدهم قبل عام       فـر ألل

 سنالنظر عن الج

 )1987( تاريخ سابق ياإلقامة  المعتادة للفرد ف كانم

 
 
 
 :1995مسح ) ب في الخارجاراألق(األسئلة الخاصة بالفلسطينيين في الخارج  •

 لسؤالاصف و  التي تم توجيه السؤال لهاةلفئا

ـ  ةاألسرب ر فراد  المتواجدين في الخارج وتربطهم عالقة       ألادد  ع

 قرابة برب األسرة

أخت، /أم، أخ /أب( عالقة القرابة برب األسرة      ةعـرف م ةاألسرب ر

 )زوجة/أحد األبناء، زوج

العمر بالسنوات،  (الء األفراد     هؤل عن خصائص    السؤا ةاألسرب ر

 )الجنس، الحالة الزواجية، دولة اإلقامة  في الخارج
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 : 2004مغرافي يدلألسئلة الخاصة بالهجرة الواردة في استمارة المسح  الصحي ال وصف •

 لسؤالاصف و ي تم توجيه السؤال لهات الةلفئا

 سم عائد أو ليس عائدالل اه لجنسوا أفراد األسرة بصرف النظر عن العمر يعجمل

مكان (دة وقت والدة الفرد     إقامة االم المعتا   كـان م لجنسوا أفراد األسرة بصرف النظر عن العمر يعجمل

 )الوالدة للفرد

 اإلقامة المعتادة للفرد كانم لجنسوا أفراد األسرة بصرف النظر عن العمر يعجمل

 إلقامة في مكان اإلقامة المعتادة الحاليةادة م لجنسوا أفراد األسرة بصرف النظر عن العمر يعجمل

ـ  ) اجرينالمه(أفـراد األسـرة الذين غيروا مكان إقامتهم          ب اصخ

 النظر عن العمر والجنسف بصر

 اإلقامة المعتادة السابق للفرد إن وجد  كانم

ـ  ) المهاجرين(أفـراد األسـرة الذين غيروا مكان إقامتهم          ب اصخ

 النظر عن العمر والجنسف بصر

 غيير مكان اإلقامة السابقتبب س

ـ  ) المهاجرين(أفـراد األسـرة الذين غيروا مكان إقامتهم          ب اصخ

  عن العمر والجنسالنظرف بصر

ـ  سـم كان يقيم في هذا التجمع السكاني في         الل ا ه

 2000أيلول 

ـ  ) المهاجرين(أفـراد األسـرة الذين غيروا مكان إقامتهم          ب اصخ

 النظر عن العمر والجنسف بصر

 ؟2000يقيم في أيلول ) االسم(ان ك نيأ

ـ  لجنسوا أفراد األسرة بصرف النظر عن العمر يعجمل مة الحالية مع مكان اإلقامة      ابق مكان اإلقا  طل ي ه

 المسجل في بطاقة الهوية الشخصية؟
 
 
 
لألسئلة الخاصة بالهجرة الواردة في استمارة مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب على األوضاع               وصـف  •

 :2006 الفلسطينية، رسألل االجتماعية واالقتصادية والبيئية

 لسؤالا صفو  التي تم توجيه السؤال لهاةلفئا

مكان الوالدة  (إقامة االم المعتادة وقت والدة الفرد        كـان م لجنسوا أفراد األسرة بصرف النظر عن العمر يعجمل

 )للفرد

 اإلقامة المعتادة للفرد كانم لجنسوا أفراد األسرة بصرف النظر عن العمر يعجمل

 دة الحاليةتاان اإلقامة المعإلقامة في مكادة م لجنسوا أفراد األسرة بصرف النظر عن العمر يعجمل

) المهاجرين(أفراد األسرة الذين غيروا مكان إقامتهم        ب اصخ

 النظر عن العمر والجنسف بصر

 اإلقامة  المعتادة السابق للفرد إن وجد  كانم

) المهاجرين(أفراد األسرة الذين غيروا مكان إقامتهم        ب اصخ

 النظر عن العمر والجنسف بصر

 بقاقامة السغيير مكان اإلتبب س
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 )2(رقم  لحقم
 

ـ  ة والظروف السكنية للتعداد العام للسكان والمساكن       األسر لألسـئلة  الخاصـة بالهجـرة الـواردة في استمارة             فوص

 :1997والمنشآت 
 
 :الخاصة بالهجرة الواردة في قائمة أفراد  األسرة األسئلة  •

 لسؤالاصف و  التي تم توجيه السؤال لهاةلفئا

ان مك(إقامة االم المعتادة وقت والدة الفرد        كانم لجنسواراد األسرة بصرف النظر عن العمر  أفيعجمل

 )الوالدة للفرد 

 اإلقامة  المعتادة للفرد كانم لجنسوا أفراد األسرة بصرف النظر عن العمر يعجمل

 عتادة الحاليةمإلقامة  في مكان اإلقامة  الادة م لجنسوا أفراد األسرة بصرف النظر عن العمر يعجمل

ـ  ) المهاجرين(أفـراد األسرة الذين غيروا مكان إقامتهم         ب اصخ

 النظر عن العمر والجنسف بصر

 .كان إقامة سابق لمكان اإلقامة  الحاليمخر آ

ـ  ) المهاجرين(أفـراد األسرة الذين غيروا مكان إقامتهم         ب اصخ

 النظر عن العمر والجنسف بصر

 لسابقاغيير مكان اإلقامة تبب س

 
 
 
للتعداد العام للسكان والمساكن      ة  األسـئلة  الخاصـة بالهجـرة الـواردة فـي اسـتمارة األسرة والظروف السكني                •

 :2007والمنشآت 

 لسؤالاصف و  التي تم توجيه السؤال لهاةلفئا

دة مكان الوال  (دإقامة األم المعتادة وقت والدة الفر      كـان م  أفراد األسرة بصرف النظر عن العمر والجنسيعجمل

 )للفرد

 المعتادة الحالية للفرد قامةاإل كانم  أفراد األسرة بصرف النظر عن العمر والجنسيعجمل

ـ   أفراد األسرة بصرف النظر عن العمر والجنسيعجمل إلقامـة في مكان اإلقامة المعتادة الحالية بالسنوات        ادة  م

 الكاملة

  إقامتهمنأفراد األسرة الذين غيروا مكا باصخ

 لنظر عن العمر والجنسا فبصر) نهاجريمال (

 قة للحالية اباإلقامة المعتادة الس كانم

 أفراد  األسرة الذين غيروا مكان إقامتهم باصخ

 بصرف النظر عن العمر والجنس) هاجرين مال ( 

 غيير مكان اإلقامة السابقتبب س
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 )3(مرفق 
 

 :ة والتعدادادتيتخدمة في المسوحات األسرقامة  المساإلوهيم والمصطلحات الخاصة بأسئلة  الهجرة المفا  •
 
 :اليةلح اإلقامة  المعتادة انمكا.  1

وقد يكون  ).    ستة أشهر فأكثر  (الذي يقيم فيه الفرد عادة معظم أيام السنة         )  اسم التجمع أو الدولة   (لمكان الجغرافي اهو  

 . يكون مختلفاً عنه القانوني، وقدهه وقت التعداد أو مكان إقامتواجدهذا المكان هو نفس مكان ت
 
 : الحالية هو الذي تنطبق عليه إحدى الحاالت التاليةدةقامة  المعتاإلالهذا التعريف فإن مكان  طبقاًو

 .ن الذي ولد فيه الفرد وال يزال يقيم فيه ولم ينتقل لإلقامة المعتادة في مكان آخرالمكا •

حتى وإن لم يمر على       رهمة  لفترة ال تقل عن ستة أش       قاوذلك بهدف اإل    ن الذي انتقل إليه الفرد من مكان آخر       المكا •

 .ام معدوداتيمته  به سوى أاقإ

ن الذي مضى على تواجد الفرد فيه فعلياً ستة أشهر أو أكثر منذ قدومه إليه وحتى تاريخ التعداد حتى وإن لم                       المكا •

 . الفترةلهذهيكن الهدف هو اإلقامة  

خالل      )  ستة أشهر فأكثر  (أطول    ةرل المكان الذي قضى به الفرد فت       و  أكثر للفرد يسج    ألة وجود مكانين    اي ح ف •

 .هر السابقة لتاريخ المقابلة ش12 الـ
 
 :   اإلقامة  المعتادة السابقةنمكا.  2

عتادة مالذي أقام فيه الفرد إقامة      )  ولةاسم التجمع أو  الد    (تقسيم المدني الرئيسي أو الفرعي، أو البلد األجنبي        لو ا ه

 .المعتادة  إلقامةايم المدني الحالي لمكان سقتإلى ال) انتقاله(قبيل هجرته ) هر فأكثرستة أش(
 
ى أن الفرد أقام فعلياً في هذا المكان إقامة معتادة لفترة متصلة بلغت ستة أشهر فأكثر وذلك قبل االنتقال مباشرة                      نبمع

قامة المعتادة   نفس التجمع السكاني في سؤال مكان اإل       ذا المكان داخل  هوأن ال يكون    .    لإلقامة في مكان اإلقامة  الحالية     

 .)يجوز أن تكون إجابة هذا السؤال هي نفسها سؤال مكان اإلقامة  المعتادة الحالية  اليأ(الحالية 

 :ناداً لهذا التعريف ال يعتبر مكان إقامة سابقة كل منتواس

 .عن ستة أشهر أقام فيه الفرد لفترة تقلبق ون الذي سالمكا •

 آخر داخل نفس التجمع ال      ىلإمن حي   د  جمع، مثل انتقال الفر   تلان الذي سبق أن أقام فيه الفرد داخل نفس           اكلما •

 .يعتبر تغييراً لمكان اإلقامة  حتى إذا انتقل من سكنه إلى  سكن آخر
 

 السنوات الكاملةية باإلقامة  في مكان اإلقامة  المعتادة الحال مدة.  3

لك بالسنوات الكاملة مع    وذ تاريخ التعداد    ىتحرد في المكان الذي أجاب عنه في السؤال السابق          ة التي أقامها الف   دملي ا ه

 .يامإهمال الشهور واأل
 

، )0(ز  ساب مدة إقامة الفرد في مكان إقامته  المعتادة حالياً وإذا كانت مدة إقامة الفرد أقل من سنة يوضع الرم                     حتم  ي

  ىلإعاد   و أكثر ثم تركه  ف  ر معينة ثم تركها وأقام في تجمع آخر فترة ستة أشه            تجمع أو  دولة مدة     يوإذا أقام الفرد ف   

المكان األول الذي كان يقيم فيه أوالً يتم حساب المدة األخيرة فقط التي أقامها في هذا التجمع أو  الدولة، وإذا كانت مدة                       

 .ة في هذا التجمعقامة  الكليب مدة اإلااإلقامة  في المكان اآلخر أقل من ستة أشهر يتم حس
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 2006اخلية في األراضي  الفلسطينية حسب متغيرات مختارة والمنطقة، د ةالتوزيع النسبي للمهاجرين هجر
 

غزة طاعق ةالفلسطيني ألراضيا ئص الخلفيةالخصا  الغربية ةلضفا   

40.0 43.2 37.5  كرذ

60.0 56.8 62.5  أنثى

سلجنا  

100.0 100.0 100.0  وعملمجا

22.7 23.6 22.0  ب األسرةر

37.4 33.2 40.8  وجةز/وجز

32.6 35.0 30.7  بنةا/ بنا

2.3 2.8 1.9  أم/أب

1.6 1.9 1.3  أخت/أخ

0.1 0.1 0.1  ةدج/دج

0.8 0.6 1.1  حفيدة/فيدح

2.0 2.4 1.6  زوج ابنة/ابن وجةز

0.5 0.6 0.4  أقرباء آخرون

0.1 0.0 0.1  نخروآ

 قة برب األسرةلعالا

100.0 100.0 100.0  وعملمجا

55.2 53.2 56.8  لتجمعاوع ن ضرح

23.6 11.3 33.6    يفر

21.2 35.5 9.6    تاخيمم

100.0 100.0 100.0  وعملمجا

16.5 18.5 14.8 0-14 

20.5 21.2 19.9 15-24 

33.2 31.4 34.7 25-39 

22.2 22.4 22.0 40-59 

7.7 6.5 8.6 60+ 

 العمر ئاتف

100.0 100.0 100.0  وعملمجا

61.3 87.2 40.2  جئال

38.7 12.8 59.8  جئااليس ل

 اللجوء الةح

100.0 100.0 100.0  وعملمجا

39.9 40.9 39.1 0-5 

17.2 15.7 18.3 6-10 

11.3 12.3 10.5 11-15 

31.6 31.0 32.0 16+ 

 االنتقال ترةف

100.0 100.0 100.0  وعملمجا

19.4 20.2 18.8   سنة فاكثر15ة الزواجية للحاا أعزب

0.9 0.9 1.0    قران ولم يتم الدخول اقدع

72.9 73.5 72.5    جتزوم

1.1 0.9 1.2    طلقم

5.2 4.2 6.0    أرمل

0.5 0.3 .6    لنفصم

100.0 100.0 100.0  وعملمجا
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 2006يرات مختارة والمنطقة، اخلية في األراضي  الفلسطينية حسب متغد ةالتوزيع النسبي للمهاجرين هجر )تابع(
 

غزة طاعق الفلسطينية ألراضيا يةفئص الخلالخصا  الغربيةةلضفا   

7.2 6.3 8.0  أمي

9.7 9.4 10.0  لمم

20.1 20.5 19.9  ئيابتدا

28.5 28.2 28.8  إعدادي

20.0 21.2 19.0  يانوث

5.5 5.1 5.9  متوسط مبلود

7.9 8.4 7.5  سبكالوريو

0.2 0.3 0.1   عاليمبلود

سنوات فاكثر 10ل العلمي هلمؤا  
  
  
  
  
  
  
  

0.7 0.5 0.8    يرتاجسم

0.1 0.1 0.2    اهركتود

100.0 100.0 100.0  وعملمجا

2.0 1.7 2.3  14-1 لشتغم

7.9 6.3 9.1   ساعة34-15 لشتغم

12.5 13.5 11.8  ر كث ساعة فا35 لشتغم

.8 .6 1.0  عن العمل ائبغ

  سنوات فاكثر10قة بقوة العمل لعالا
  
  
  

5.6 8.2 3.5     سبق له العمللتعطم

2.1 2.7 1.7    بق له العملس لم يلتعطم

18.1 21.1 15.6    متفرغ للدراسة البط

42.0 38.9 44.5     العمال المنزلغتفرم

5.9 6.0 5.8    عن العمل اجزع

1.1 0.6 1.5    عن عملث مل وال يبحع يال

0.1 0.2 0.1    من إيجاد عمل ائسي

1.9 0.4 3.1    خرىأ

100.0 100.0 100.0  وعملمجا
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 2006التوزيع النسبي للعائدين إلى األراضي الفلسطينية حسب متغيرات مختارة والمنطقة، 
 

غزة طاعق الفلسطينية  ألراضيا يرات الخلفيةغلمتا  الغربيةةلضفا   

53.3 54.1 52.9 سلجنا كرذ  

46.7 45.9 47.1   أنثى

100.0 100.0 100.0  وعملمجا

29.4 28.9 29.7  ب األسرةر

26.4 24.0 27.7  وجةز/وجز

36.2 35.2 36.8  بنةا/ بنا

4.1 8.1 1.8  أم/أب

1.4 1.1 1.6  أخت/أخ

0.1 0.2 0.0  ةدج/دج

0.8 0.6 0.9  حفيدة/فيدح

0.9 1.1 0.8  زوج ابنة/ابن وجةز

0.7 .8 0.6  أقرباء آخرون

0.0 0.0 0.0  نخروآ

 قة برب األسرةعالال

100.0 100.0 100.0  وعملمجا

53.5 62.8 48.3  لتجمعاوع ن ضرح

30.3 3.4 45.3    يفر

16.2 33.8 6.4    تاخيمم

100.0 100.0 100.0  وعملمجا

10.4 9.1 11.1 0-14 

23.8 24.0 23.7 15-24 

24.5 21.5 26.2 25-39 

24.3 20.9 26.2 40-59 

16.9 24.5 12.8 60+ 

 العمر ئاتف

100.0 100.0 100.0  وعملمجا

47.0 76.7 30.6  جئال

53.0 23.3 69.4  جئااليس ل

 اللجوء الةح

100.0 100.0 100.0  وعملمجا

10.5 11.6 9.8 0-5 

31.3 26.6 34.0 6-10 

24.2 28.4 21.8 11-15 

34.0 33.4 34.4 16+ 

 القتناال ترةف

100.0 100.0 100.0  وعملمجا

28.0 26.7 28.8  أعزب

1.4 0.8 1.8  قران ولم يتم الدخول اقدع

  سنة فاكثر15ة الزواجية للحاا
  

62.0 60.2 63.1    جتزوم

1.1 1.7 0.7    طلقم

7.1 10.3 5.3    أرمل

0.3 0.2 0.4    لنفصم

100.0 100.0 100.0  وعملمجا
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 2006ين إلى األراضي الفلسطينية حسب متغيرات مختارة والمنطقة، التوزيع النسبي للعائد) تابع(
 

غزة طاعق الفلسطينية  ألراضيا يرات الخلفيةغلمتا  الغربيةةلضفا   

9.8 16.9 5.8  أمي

9.2 8.4 9.6  لمم

15.0 10.8 17.3  ئيابتدا

24.2 18.0 27.7  إعدادي

21.9 24.5 20.5  يانوث

 سنوات فاكثر10ل العلمي هلمؤا
  
  
  
  

7.3 5.6 8.3     متوسطمبلود

11.2 14.4 9.5    سبكالوريو

0.3 0.4 0.2     عاليمبلود

0.8 0.9 0.8    يرتاجسم

0.3 0.3 0.3    اهركتود

100.0 100.0 100.0  وعملمجا

2.1 1.6 2.3  14-1 لشتغم

7.5 4.4 9.2   ساعة34-15 لشتغم

13.8 14.2 13.6   ساعة فاكثر 35 لشتغم

1.1 .6 1.4  عن العمل ائبغ
6.9 6.4 7.1   سبق له العمللتعطم

2.9 4.0 2.3   لم يسبق له العمللتعطم
23.3 22.6 23.7  متفرغ للدراسة البط

29.4 29.3 29.5  ل المنزلامع الغتفرم

10.1 14.0 7.9  عن العمل اجزع

 سنوات 10مل لعقة بقوة العالا

رفاكث  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.0 2.2 1.9    حث عن عملبمل وال يع يال

0.2 0.3 0.1    من إيجاد عمل ائسي

0.6 0.5 0.7    خرىأ

100.0 100.0 100.0  وعملمجا
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 2006ولة القدوم، د بالتوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين العائدين من خارج األراضي الفلسطينية حس 
 

 ة لدولا  الغربية ةلضفا غزة طاعق ألراضي الفلسطينيةا

32.2 6.9  األردن 46.2

0.8 0.8  اوريس 0.7

1.1 1.5  قالعرا 0.9

4.7 7.5  اإلمارات 3.2

16.4 23.2  ديةولسعا 12.7

9.3 3.0  تيلكوا 12.8

1.0 0.7  دول الخليج اقيب 1.2

4.6 11.7  ايبيل 0.7

5.7 15.3  صرم 0.5

1.8 3.9  الدول العربية اقيب 0.7

15.5 23.0  لإسرائي 11.3

3.3 0.0  أمريكا 5.2

3.6 2.5  ول أجنبية أخرىد 3.9

100.0 100.0  وعملمجا 100.0

 
 

 2006جنس، الر مكان اإلقامة السابق ويالتوزيع النسبي للفلسطينيين المهاجرين داخليا حسب سبب تغي
 

ينيسنلجاال ك ناثا  كورذ  غيير مكان اإلقامةتبب س    

5.4 0.6 12.9  للعما

2.0 .6 4.1  سةالدرا
34.9 54.9 3.5  جالزوا

16.5 15.4 18.2  فقةالمرا

5.1 4.1 6.6  رهجيت
3.5 2.2 5.6  لوضع المعيشياوء س

0.3 0.2 0.4  ة للوطن فقطدلعوا

1.3 1.0 1.7  ة المقدسيةيوهظ على الالحفا
31.1 20.9 47.1  خرىأ

 وعملمجا 100.0 100.0 100.0

 
 

 2006 سبب العودة والجنس، بن إلى األراضي الفلسطينية حسالتوزيع النسبي للفلسطينيين العائدي
 

لجنسييناال ك كورذ إناث  غيير مكان اإلقامةتبب س    

2.4 .1 5.0  للعما

1.6 1.0 2.2 سةالدرا

11.8 21.1 1.2 جالزوا

19.1 21.3 16.7 فقةالمرا

13.1 14.1 12.0 رهجيت

1.4 1.1 1.7 لوضع المعيشياوء س

45.6 36.9 55.3 ة للوطن فقطدلعوا

5.1 4.4 5.9 خرىأ

100.0 100.0 100.0  وعملمجا
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 2007المهاجرون داخل الضفة الغربية والعائدون من الخارج إلى الضفة الغربية حسب متغيرات مختارة، 

 

 البيان المهاجرون داخليا العائدون من الخارج

51.0 36.4 سلجنا كرذ  

49.0 63.6   أنثى

100.0 100.0  وعملمجا

31.3 25.3  قة برب األسرةعالال ب األسرةر

27.5 40.5   وجةز/وجز

35.5 26.8   بنةا/ بنا

1.0 2.3   أم/أب

1.3 1.0   أخت/أخ

0.0 0.1   ةدج/دج

1.0 0.6   حفيدة/فيدح

1.1 1.9   زوج ابنة/ابن وجةز

0.8 0.7   أقرباء آخرون

0.1 0.2   نخروآ

0.3 0.5   غير مبين

100.0 100.0  وعملمجا

64.6 60.1  لتجمعاوع ن ضرح

31.0 30.7    يفر

4.5 9.2    تاخيمم

100.0 100.0  وعملمجا

10.6 15.2  العمر ئاتف 0-14

24.1 18.1 15-24  

28.9 32.3 25-39  

28.9 22.1 40-59  

7.3 11.9 60+  

0.2 0.4   غير مبين

100.0 100.0  وعملمجا

26.6 44.6  اللجوء الةح جئال

73.1 54.4   جئااليس ل

.3 1.0   غير مبين

100.0 100.0  وعملمجا

34.3 34.0 0-5 

39.6 18.9 6-10 

8.9 12.6 11-15 

مدة اإلقامة في مكان اإلقامة 

 الحالي

14.9 31.5 16+  

2.3 3.0   غير مبين

100.0 100.0  وعملمجا
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 2007 إلى الضفة الغربية حسب متغيرات مختارة، المهاجرون داخل الضفة الغربية والعائدون من الخارج) تابع(
 

 البيان المهاجرون داخليا العائدون من الخارج

31.6 18.5  أعزب

1.6 0.6  قران ولم يتم الدخول اقدع

62.4 72.9  جتزوم

 سنة 15ة الزواجية للحاا

 فاكثر
  
  

0.8 0.8    طلقم

2.8 6.2    أرمل

0.2 0.2    لنفصم

0.6 0.7   غير مبين

100.0 100.0  وعملمجا

3.2 10.5  أمي

6.7 11.5  لمم

15.1 20.9  ئيابتدا

23.9 25.2  إعدادي

 سنوات 10ل العلمي هلمؤا

 فاكثر
  
  
  

22.5 14.5    يانوث

9.7 5.8     متوسطمبلود

15.3 9.2    سبكالوريو

0.4 0.2     عاليمبلود

2.0 1.1    يرتاجسم

0.9 0.3    اهركتود

0.2 0.8   غير مبين

100.0 100.0  وعملمجا
1.3 1.2  14-1 لشتغم
3.8 3.1   ساعة34-15 لشتغم

30.5 23.5   ساعة فاكثر35 لشتغم
2.9 1.9  ال يعمل ويريد العمل وسبق له العمل
2.6 1.4  ال يعمل ويريد العمل  لم يسبق له العمل

23.2 15.3  التدريب/التفرغ للدراسة
27.3 41.4  التفرغ العمال المنزل
5.2 9.3  المرض/كبر السن/العجز

 10مل لعقة بقوة العالا

رسنوات فاكث  
  
  
  
  
  
  
  

1.8 1.2    وجود إيراد

1.1 0.8    أخرى

0.3 0.8    غير مبين

100.0 100.0  وعملمجا
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Preface 
 
The Population, Housing and Establishment Census- 1997 is the cornerstone of the efforts of  
developing reliable up-to-date and comprehensive database.  Demographic and health survey, 
and Survey of the impact of Israeli unilateral measures on the social, economic and 
environmental conditions of the Palestinian households are also important data sources. 
 
PCBS is conducting Dissemination and Analysis of Census Finding to enhance awareness of 
available statistical data in general, and Census finding in particular, as well as their potential 
utilization and inter linkages with various socioeconomic conditions. 
 
The outputs of the project cover areas of dissemination and analysis of Census findings.  This 
includes producing a series of user-oriented reports at different levels of concern, including 
analytical, in-depth analysis, and summary reports, of which this report comes as on of the 
products in the regard. 
 
We hope that this project will contribute to improving the living standards of the Palestinian 
society through strengthening the development planning process at various levels. 
 
 
 
 
 
 
 
December, 2009   Ola Awad  

Acting President of PCBS 
 



 

 



 

 

Important Notes 
 

- The ideas presented in this document do not necessarily express PCBS official position. 
 
- The Researcher worked this study depending on data derived from the PCBS databases 

and other resources.  PCBS will not be responsible for any mistakes of these data. 
 

 



 

 



 

 

Executive Summary 
 

• Migration is considered to be the third component of population growth. It has gained 
increasing importance in recent years due to significantly increased migration rates, in 
addition to the effect of migration on various structures of the population such as age, 
gender and marital structure in both exporting and receiving countries. In the Palestinian 
case, the successive waves of migration to and from the Palestinian territory since the 
beginning of the last decade have not differed beyond normal movements and migrations 
of the Palestinians in and out of the Palestinian territory looking for education, 
employment opportunities and  rejoining households. 

• This study presents and analyzes the reality of internal and returning migration to the 
Palestinian territory in terms of size, trends and characteristics of migrants and returnees 
from abroad to the Palestinian territory through the available data from censuses findings 
of 1997 and 2007and surveys that were implemented between 1997 and 2007 as well. 

• The Census data of 1997 indicated that about a quarter of the Palestinian population had a 
previous place of residence outside the Palestinian territory, composed of 10.6% had a 
previous place of residence outside the territory (returnees from overseas migration 
“Abroad” against a percentage of 14.1% who had a previous place of residence within the 
Palestinian territory (internal migration). This indicated that a high proportion of 
Palestinian society suffered from successive waves of migration and displacement over 
the past years. 

• The data of the census of population, housing and establishment in 1997 showed that 
37.8% of total migrants who migrated after the establishment of the Palestinian National 
Authority during the period 1994-1997, i.e., within four years time prior to the 
implementation of the Census of 1997 against a percentage of 19.3% during the period 
1990-1993;  the rest migrated before 1990. 

• The results of the survey on the impact of unilateral Israeli measures on Palestinian 
households in 2006 showed a decrease in the percentage of population who had a previous 
place of residence to about 20% of the population, of which 7.7% are returnees migrants 
from overseas migration “Abroad” and 11.8% are from internal migration. This is partly 
caused by the low percentage of returnees during the period between Census 1997 and the 
survey of 2006 due to the prevailing situation since the last quarter of 2000, which 
significantly affected and lowered  levels of return migration from abroad. 

• Due to the geographical division and Israeli hostile measures that create obstacles and 
restrictions on the movement of people between West Bank and Gaza Strip; especially 
after 2000 there is very negligible movement of internal migration between West Bank 
and Gaza Strip. Data indicated that in 1997, approximately 1.1 persons only out of 1000 
of West Bank residents had migrated to West Bank from Gaza Strip. In 2007, data 
indicated that about 5,000 persons had migrated from Gaza Strip and were currently 
residing in West Bank or about 2.4 persons out of 1000 residents of  West Bank.  

• The Governorate of Ramallah and Al Bireh is the most attractive governorate to internal 
migrants among other West Bank governorates according to census data of 1997 and 
2007. This is expected due to the concentration of national, governmental, civic and even 
international institutions, especially in the cities of Ramallah and Al Bireh. In Gaza Strip, 
the northern Gaza governorate is the largest recipient of emigrants followed by Khan 
Younis governorate. 



 

 

• The least attractive governorates (the most displacing /forcing out ) for internal migrants 
in West Bank is Jerusalem Governorate Area J2, while Rafah governorate is the least 
attractive governorate for migrants from other governorates of the Gaza Strip, according 
to the population  data in 1997. 

• As a result of people’s expected movement to search for jobs, marriage or other reasons, 
some migration takes place within the governorate itself. Accordingly, data of Census 
2007 indicated that there are 146 thousand Palestinians that previously had a place of 
residence within the same governorate representing 7.1% of the total population of West 
Bank in 2007. Jerusalem governorate Area J2 is the governorate with the highest 
percentage of internal migration within its communities as of both Census 1997 and 
Census 2007. Concerning Gaza Strip and according to the data of Census 1997, Rafah 
governorate has the highest percentage of migration within its communities. 

• Data showed that there is a correlation of the internal migration between the classified 
areas of rural, urban and refugee camps communities and there is no clear trend for one of 
these classifications over the other. Data of 2006 indicated that 55.2% of the internal 
migrants moved to urban communities and 23.6% moved to rural communities while 
21.2% moved to camps. It is well known that population distribution in the Palestinian 
society by type of community in 2006 was the following: 53.5%, 30.3% and 16.2% in 
urban, rural areas and refugee camps respectively. 

• Data of both Census 1997 and Census 2007 in addition to the findings of the survey on 
Israeli Measures in 2006 indicated that the main motivations for internal migration in the 
Palestinian Territory were marriage and family companionship. The first primary 
motivation according to data of 2006 and 2007 was marriage with a percentage of 35% 
out of the total internal migrants while family companionship reached 32.6% according to 
Census 2007. According to the Census 1997, the first motivation was companionship with 
50.4% out of the total internal migrants followed by a 26% of the total internal migrants 
for marriage. 

• The available data from Census 2007 and surveys indicated that females compose the 
highest percentage of internal migration in the Palestinian Territory while the data of 
Census 1997 indicated a large increase in the percentage of female migrants in 
comparison with males, with females representing 85.6% of the total internal migrants. It 
also reached 60% for females against 40% for males in the Palestinian Territory as of the 
survey of 2006. 

• The characteristics of the Palestinian internal migrants is affected by age structure as 
confirmed by the data revealed from both censuses and surveys which were implemented 
in the period 1997-2007. The data of Census 1997 indicated that the percentage of 
individuals under the age 19 years with a previous residence place in the Palestinian 
Territory was 18.0% while it reached 16.5% according to the survey of 2006.  

• Palestinian refugees residing in the Palestinian Territory were more likely to be vulnerable 
to internal migration in comparison to non-refugees; the percentage of refugees who 
migrated internally was 61.7% and 61.3% of the total of internal migrants according to the 
data of Census 1997 and Census 2007 respectively, knowing that their percentage in the 
Palestinian Territory is about 44% of the total population. 

• The available data of different sources indicated that married people were more 
susceptible to internal migration, representing 73% of the total of internal migrants aged 
12 years and older. Married couples composed almost half of the population aged 12 years 
and older. The percentage of singles aged 12 years and older who migrated internally was 



 

 

21.8% in accordance to the data of 1997 and 19.4% of the total of the internal migrants 
according to the data of 2006. The percentage of single male migrants was three times 
more than the percentage of females according to data of 2006, while it was more than 
two times of the females in 1997. The percentage of individuals aged 10 years and older 
among the internal migrants and classified as economically active was 34.4% while their 
percentage among individuals aged 10 years and older in the Palestinian Territory was 
23.3% only, and the rest was classified as economically inactive. The unemployment rate 
among internal migrants reached 5.5% of the total population aged 10 years and older and 
internal migrants were16% of the total of internal migrants aged 10 years and older and 
economically active. 

• Data indicated that the percentage of internal migrants who were classified as heads of 
households reached a quarter of the internal migrants and this meant that the average size 
of households of internal migrants was 4 individuals only, while the average household 
size in the Palestinian Territory was 6.3 individuals in 1997. 

• The characteristics of internal migrants in the Palestinian Territory are represented by 
higher education levels than the total population which makes it unique from other 
societies. The percentage of those who hold a B.A. degree and higher among the internal 
migrants aged 10 years and older reached 4.8% and 8.9% in 1997 and 2006 respectively 
while this percentage was only 6.6% for the Palestinian population in 2006. 

• The Population, Housing and Establishment Census 2007 showed that the percentage of 
Christians in the West Bank excluding area J1 of Jerusalem governorate was 1% from the 
West Bank population. The percentage of persons with a previous residence place within 
the Palestinian Territory (internal migrants) who were Muslims was 97.1% and Christians 
was 2.5%. 

• The percentage of persons who had a previous place of residence outside of the 
Palestinian Territory in 1997 was 10.5% in the Palestinian Territory out of the total 
population while it was only 7.7% according to the survey of 2006. Although the 
percentage of returnees between 2001-2006 did not exceed 10.5% out of the total 
returnees from abroad, it reached about 31.3% between 1996-2000 and about 24.2% 
between 1991-1995, while 34.0% returned before 1991. 

• The percentage of returnees from abroad to West Bank was 65.3% of the total of returnees 
according to data of 1997 while 34.7% returned to Gaza Strip. This distribution of 
returnees between West Bank and Gaza Strip resembles the percentages of the total 
population distribution  by regions of West Bank and Gaza Strip.                                                                

• The West Bank data revealed by both censuses of 1997 and 2007 matched each other 
completely in that the governorates of Ramallah and Al-Bireh, Nablus and Hebron, 
respectively,  were where  most returnees tended to go. 

• By studying the distribution of returnees according to type of locality in the Palestinian 
territory, data indicated that 53.0 % of the returnees from abroad returned to communities 
classified as urban according to type of locality classification of 1997, 33.2% returned to 
rural areas and 13.8% returned to reside in areas classified as refugee camps. By studying 
returnees’ distribution in West Bank, it was noticed that the percentage of returnees from 
abroad who returned to urban areas was 64.6% against 31.0% who returned to rural areas 
and 4.4% returned to refugee camps. 

• The largest number of returnees came from Jordan and Jordan has the largest Palestinian 
refugee community residing on its soil, followed by Saudi Arabia.  



 

 

• On the level of West Bank and Gaza Strip, the situation was slightly different as Jordan 
ranked as the first country where Palestinians returned from to West Bank while both 
Kuwait and Saudi Arabia ranked closely together as second and third respectively. At 
Gaza Strip level, Saudi Arabia was ranked as the first place country from where 
Palestinian returned to Gaza Strip. 

• Data indicated that the percentage of males returnees from abroad is higher in comparison 
to their percentage in Palestinian society; data of 1997 indicated that the percentage of 
males with a previous residence place outside of Palestinian territory (returnees from 
abroad) was 53.6% out of total returnees against 46.4% for females. This percentage was 
very close in 2006 which indicated about 53.3% for males who returned from abroad 
against 46.7% for females returned from abroad. 

• The characteristics of returnees from abroad is affected by age structure as the case of 
internal migration where the percentage of returnees aged under 15 years in 1997 was 
28.0% in the Palestinian territory. This percentage of returnees in 2006 in Palestinian 
territory was only 10.4% out of total returnees; the percentage of returnees aged 65 years 
and older in 1997 in the Palestinian territory was 17% out of total returnees. 

• Statistics indicated a decrease in the percentage of Palestinian refugee returnees from 
abroad as of 1997 and amounted of 38.3% out of the total of returnees, noting that this 
percentage is less than their percentage within the Palestinian society as a whole, of 42% 
in 1997, while the percentage of returnees from abroad was very close to their percentage 
within Palestinian territory as revealed by data in 2006 and 2007. 

• Statistics indicated a big difference between returned persons from abroad aged 12 years 
and older in accordance to marital status compared to their siblings of Palestinian society 
within the same age category; returnees from abroad are characterized by high percentage 
of married couples in comparison to those residing in Palestinian territory within the same 
age category. 

• The returnees from abroad are characterized by a remarkable high percentage of 
educational levels than those within Palestinian territory and even than those among 
internal migrants. This is reasonable since a large number of returnees from abroad left 
Palestinian territory for higher education and obtained higher qualifications; the 
percentage of returnees from abroad aged 10 years and older holding  a bachelor degree 
and higher as of Census 1997 was about 14.0% of those aged 10 years and older. 


