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  2012اليوم العالمي لالجئين 
  

لسطين ففي  الفلسطينيين الذين كانوا يقيمونمن % 66.0

  تم تهجيرهم 1948عام التاريخية 

فقد شرد وطرد  1950بناء على تقديرات االمم المتحدة عام 

الف عربي فلسطيني من االراضـي الفلسـطينية    957نحو 

   .1948التي سيطرت عليها اسرائيل وذلك عشية حرب عام 
  

 المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تعترف بها وكالة الغوث

  حسب دولة االقامة
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الالجئين  عددحول اخرى صدرت عدة تقديرات رسمية  كما

منها  1948عشية حرب عام من مصادر مختلفة الفلسطينيين 

ريكية وفلسطينية وإسرائيلية رسـمية،  تقديرات بريطانية وأم

المتحـدة   االمـم  ، إذ انتقديرات األمم المتحدة باالضافة الى

مختلفين لعددهم فاشارت في إحداهما الـى   تقديرينأصدرت 

، وعادت 1949 عامالف الجئ فلسطيني  726انه تم تهجير 

  .1950عام  اًفلسطيني ئاًالف الج 957نحو بوقدرت عددهم 
  

  جئ مسجل في وكالة الغوثمليون ال 5.1

إلى ان عدد الالجئين ) االنروا(تشير سجالت وكالة الغوث 

نحو  2012عام  كانون الثاني منبتاريخ األول الفلسطينيين 

مليون الجئ وهذه االرقام تمثل الحد االدنى لعدد  5.1

الفلسطينيون  الالجئين الفلسطينيين، وقد شكل الالجئون

والمسجلون لدى وكالة الغوث  الغربيةالمقيمون في الضفة 

من إجمالي الالجئين % 17.1ما نسبته  2012بداية العام 

.  في قطاع غزة% 23.8المسجلين لدى وكالة الغوث مقابل 

 أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة الالجئين

المسجلين لدى وكالة الغوث في األردن حوالي  الفلسطينيين

الفلسطينين في حين بلغت النسبة  من إجمالي الالجئين% 40

من الالجئين الفلسطينين % 10.0 وفي سوريا% 9.1في لبنان 

  .المسجلين لدى وكالة الغوث
  

التوزيع النسبي لالجئين الفلسطينيين حسب دولة االقامة 

وفق بيانات وكالة غوث وتشغيل الالجئين ( 1/1/2012

  )الفلسطينيين
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من مجمل السكان فـي األراضـي الفلسـطينية    % 44حوالي 

  الجئون

إلى ان نسبة السكان الالجئين في  2011تشير البيانات لعام 

مـن مجمـل السـكان    % 44حـوالي  األراضي الفلسطينية 

تشـير  وينية، الفلسطينيين المقيمين في األراضـي الفلسـط  

من السكان في الضفة الغربية % 30 حوالي البيانات الى أن

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

% 67 حـوالي  بلغت نسبة الالجئين في قطاع غزة في حين

  .أفراد الجئين 7 هناكأفراد  10من بين  كل أنه أي 
  

 

 2011، المنطقة نسبة الالجئين في األراضي الفلسطينية حسب
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مسـح القـوى     قاعدة بيانـات  .2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر    

             فلسطين. رام اهللا   .2011 ، الربع الرابعالعاملة

  

  يمتاز الالجئون الفلسطينيون بأنهم مجتمع فتي

الـذين  الالجئـين  بة األفراد إلى ان نس المتوفرةبيانات التشير 

قد بلغـت  سنة في األراضي الفلسطينية  15تقل أعمارهم عن 
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لالجئـين  النسـبة   هذه تبلغ نفي حي ،2011للعام  41.7%

ولالجئـين  ، 2007للعـام  % 35.9الفلسطينيين فـي االردن  

في حين بلغت  ،2009للعام % 33.1في سوريا الفلسطينيين 

للعـام  % 30.4فـي لبنـان   ن هذه النسبة لالجئين الفلسطينيي

2010  .  
  

الالجئات الفلسطينيات المقيمات في األراضي الفلسطينية أكثر 

  مقارنة بالالجئات الفلسطينيات في الشتاتخصوبة 

 إلى ان معـدل الخصـوبة الكلـي    البيانات االحصائيةتشير 

    للفتـرة فـي االراضـي الفلسـطينية     لالجئات الفلسطينيات

معدل هذا الفي حين بلغ  ،مولوداً 4.3 بلغ )2009 – 2008(

لالجئـات  و مولـوداً  3.3للفلسطينيات الالجئات فـي االردن  

في حين بلغ هذا المعدل  اً،مولود 2.5في سوريا الفلسطينيات 

  .  2010مولوداً للعام  3.2لالجئات الفلسطينيات في لبنان 
  

رة مرتفع لالجئين الفلسطينيين في االراضي سمتوسط حجم ا

  لالجئين الفلسطينيين في الشتاتبانية مقارنة الفلسطي

متوسـط حجـم   إلـى ان   المتوفرة تشير البيانات االحصائية

  في االراضي الفلسـطينية بلـغ   االسرة لالجئين الفلسطينيين

        ، فـي حـين بلـغ هـذا المتوسـط     2011فرداً  للعام  6.0

الالجئين  للفلسطينيين مولوداً 3.9مولوداً و 4.1مولوداً و 4.8

   .2010ولبنان على التوالي للعام سوريا  واالردن كل من في 
  

الالجئون في االراضي الفلسطينية أكثر فقراً من غير 

  الالجئين

أظهر مؤشر نسبة الفقر بين األفراد الالجئين وفقـا ألنمـاط   

فـي   2011للعام  % 31.0استهالك األسرة الشهري الحقيقي 

وضع األفراد الالجئين أسـوأ   ويبدو أناالراضي الفلسطينية 

  %). (21.7حاالً مقارنة باألفراد غير الالجئين 
  

مخيمـات  الـى ان   2011وأشارت البيانات المتوفرة لعـام  

في األراضي الفلسطينية هي االكثر فقرا مقارنة مع الالجئين 

سكان الريف والحضر، فقد أظهرت بيانات أنماط االستهالك 

فـي األراضـي الفلسـطينية أن     الشهري الحقيقية بين األسر

من األفراد في المخيمات يعانون من الفقـر مقابـل   % 35.4

فــي المنــاطق % 26.1فــي المنــاطق الريفيــة و 19.4%

الحضرية، وقد يعود ارتفاع معدالت الفقـر فـي مخيمـات    

الالجئين إلى ارتفاع معدالت البطالة وكبر حجم األسرة بـين  

ألسـر فـي المنـاطق    أسر المخيمات مقارنة مع غيرها من ا

الحضرية والريفية، عالوة على ارتفاع نسبة الفقر في قطـاع  

غزة ككل، فقطاع غزة يشهد أعلى معدالت للفقر بغض النظر 

عن نوع التجمع السكاني، حيث بلغت نسبة الفقر بين األفراد 

  . في الضفة الغربية% 17.8مقابل % 38.8في قطاع غزة 
  

االقتصادي وأكثر عرضة  الالجئون أقل مشاركة في النشاط

  للبطالة

بـأن نسـبة    2011لعـام  العاملة  القوىنتائج مسح  أظهرت

سـنة فـأكثر    15المشاركة في القوى العاملة بين الالجئـين  

هـي لـدى غيـر     مماالمقيمين في األراضي الفلسطينية أقل 

لالجئين وغيـر  % 44.3و% 40.7بلغت النسبة  إذ ،الالجئين

أن  النتـائج تلك  خالل يالحظ من ماك.  على التوالي الالجئين

نسبة مشاركة اإلناث الالجئات والمقيمـات فـي األراضـي    

عليه لدى غير الالجئات، حيث بلغت  هيالفلسطينية تقل عما 

على % 17.0و% 15.9 في االراضي الفلسطينية 2011عام لل

 .التوالي
  

، بـأن  2011القوى العاملة لعام  بياناتجانب آخر، تشير  من

وبـين   الالجئينقاً واضحاً على مستوى البطالة بين هناك فر

غير الالجئين، إذ يرتفع معدل البطالة بين الالجئين ليصل الى 

  . غير الالجئين بين%  18.0 مقابل% 26.1
  

    ثلث الالجئين يعملون كمتخصصين وفنيين

الفنيون والمتخصصون " تعتبر مهنة، 2011 خالل عام

االكثر استيعاباً لالجئين وغير المهنة  ،"الكتبةو المساعدونو

اذ بلغت  الفلسطينيةفي األراضي  الالجئين على حد سواء

%.  21.1بين غير الالجئين  بلغتفي حين % 29.9لالجئين 

 المشرعون وموظفو اإلدارة العليا النسبة مهنةشكلت  كما
بتفاوت ما بين  لكناألدنى لكل من الالجئين وغير الجئين، 

 %.5.4الالجئين  وغير% 4.0الالجئين 
  

  نصف الالجئين يعملون في قطاع الخدمات

، ان قطاع الخدمات 2011القوى العاملة لعام  بيانات أظهرت 

، فـي  بفروعه المختلفة يعتبر المشـغل االساسـي للعـاملين   

% 36.0نسبة العاملين فيه األراضي الفلسطينية، حيث بلغت 

وت هـذه  من مجمل العاملين في األراضي الفلسطينية، وتتفا

للالجئين، بينمـا  % 48.7إذ بلغت  اللجوءالنسبة حسب حالة 
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فـي   للعـاملين أما بالنسبة . بين غير الالجئين% 29.6بلغت 

قطاعي النقل واالتصاالت فقد شكلت نسبتهم أدنى نسبة مـن  

، مـع تقـارب   %6.1الفلسطينية  األراضيبين العاملين في 

% 6.2بلغـت   حيثالنسبة بين الالجئين وبين غير الالجئين 

    .على التوالي% 6.1و
  

  ارتفاع نسبة التحصيل العلمي وانخفاض األمية بين الالجئين

 2011بلغت نسبة األمية لالجئين الفلسطينيين خـالل عـام   

في حين بلغت لغير الالجئـين  % 4.4سنة فاكثر  15لألفراد 

سـنة   15وارتفعت نسبة الالجئين الفلسطينيين  كما%.  4.9

إذ بلغـت   فـأعلى على درجة البكالوريوس  لينالحاص  فاكثر

فاكثر، في حين بلغـت   ةسن 15من مجمل الالجئين % 12.1

  %. 10.7لغير الالجئين 
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