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االحـصـــــاء الفلـسـطينـــي يـسـتعــــرض واقع الالجئين 
الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي لالجئين 

02/20/0202 
 

حالل سكاني  وسيطرة على األرض تطهير عرقي وا 
أحكككدنك ة بكككي   مكككاليا منكككا ت مكككا نكككا ت  يكككر ن مكككا   بكككر   شككك   

عن يكككي نكككا ة بكككي لنكككا نه تكككز منكككا انلككك  مككك   نلل شكككال نلط مكككالية   
حككككك    ب ان كككككز تكككككدنير مالكككككرد لشكككككالحيكككككك تككككك  تال يكككككر عر ككككك   من 

 نككا يربككم عككان اةككز  متشككريد   ناعككا  مأ ككرند نككا شككتل بلككا  نلاككال 
ن يككككما  4.1ألككككس   مككككالية  نككككا  ككككرنم  منككككدة   نككككا أصكككك   088

 كككك   4410  مككككالية   ككككاةمن يلينككككما  كككك    مككككاليا نلتاري يككككي عككككا  
 . ريي منديةي   ماليةيي 40388

 

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

 
م الي نالن  نلنتحد  الغاهكي متشكلي  نل  نكيا نلط مكاليةييا  ك  نلشكر  : المصدر
  (نالمةرمن) نالدةل

 

م د صدر  عد  تلديرن  رمنيي حم  أعكدند نل  نكيا نلط مكاليةييا 
ألن  ن مم   تلديرن   ن ت طينا نصادر  4410حرل عا  ل ةتي ي

 499 ب كككد عكككدد نل  نكككيا نلط مكككاليةييا   لكككد 4498لاكككا  نلنتحكككد  
 .     حيةز ألس ال ئ

 

في فلسطين  وكالة الغوث لدىمليون الجئ مسجل  0
  والشتات

إلل نا عدد نل  نيا ( ةرمنم ألن)تشير م    م الي نللمك 
ال ئ  ن يما 6ةحم  8840عا      نلنم  يا لدي ا نلط ماليةييا

مم  دةل لادد نل  نيا نلط ماليةييا  مم   نالر ا  تنه  نلحد نأل
نا ةصس نلط ماليةييا    نلاال  منلبالد  نا يلرلب لك يش  ما 
   نا ب ل  ةمبي نل  نيا نلنم  يا ةمني ن يما 43عددم  ةحم 

نا ةمبتز  8840لد  م الي نللمك    نلضطي نللربيي    نلاا  
إ نال  نل  نيا نلنم  يا لد  م الي نللمك نلاب   نا% 49
أنا ع ل نمتم  نلدم  نلاربيي   لد ب ل  .      الا  غا % 89

م  يا لد  م الي نللمك    نألردا نلن نلط ماليةييا ةمبي نل  نيا
م   نا إ نال  نل  نيا نلط ماليةيا    حيا ب ل  % 34حمنل  

 .ع ل نلتمنل % 44م%  4مممريا حمنل   نلةمبي    لبةاا
 

، التوزيع النسبي لالجئين الفلسطينيين حسب دولة االقامة
20/20/0202 

 
م الي نالن  نلنتحد  الغاهكي متشكلي  نل  نكيا نلط مكاليةييا  ك  نلشكر  : المصدر
  (نالمةرمن) نالدةل

 

 :ن في دولة فلسطينيأوضاع الالجئين الفلسطيني
نككككا نلن حككككي نةككككز ال يم ككككد  ككككرم   ممريككككي نككككا بككككيا نل صككككان  
نلدينلرن يكي منال تناعيككي بككيا نل  نككيا مغيككر نل  نككيا بشكك   عككا   

ألمكبال نةاالليكي حيكك  بامتهةاء نؤشرن  نلطلر منلبالالي منلت  تامد
  م ينككككا ي كككك  نمكككك  ال نككككمامكككك   الككككا  غككككا  ةحككككم ه هكككك  مكككك اا  أا

  نكيا نلط مكاليةييا  ك  دملكي نل صان  نال تناعيي منلدينلرن يي ل
    :  ماليا

 

 الجئون  قطاع غزةمن مجمل السكان في % 64حوالي 
نكا %  14نلم اا نل  نيا  ك  دملكي   مكاليا حكمنل   ب ل  ةمبي

ن نكك  نلمكك اا نلط مككاليةييا نلنلينككيا  كك  دملككي   مككاليا  كك  ة ايككي 
 كك   نككا نلمك اا  كك  نلضككطي نللربيكي ال نككما % 86  8840نلاكا  

 %. 61حيا ب ل  ةمبي نل  نيا     الا  غا  
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نهاية نسبة الالجئين في دولة فلسطين حسب المنطقة، 
 8102عام 

 
قاعـــدة بيانـــات   .2019الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني،  :المصــدر

     .فلسطين -رام اهلل .0202القوى العاملة، 
 

 01دون  الفلســطينيينوغيــر الالجئــين  ينالالجئــمــن % 92
   سنة

نكككا % 34مكككةي  49ب لككك  ةمكككبي نأل كككرند نلككك يا تلككك  أعنكككارم  عكككا 
 ممكك   ن   2018نلاككا  إ نككال  نلمكك اا  كك  دملككي   مككاليا ة ايككي 

ب لكك  ةمككبي  بككار  ينككا   .نل  نككيا نل  نككيا ملليككرنلةمككبي لر ككرند 
ننكككا  %9 ككك  هر ل  نكككيا مغيكككر نل  نكككيا حكككمنل  مكككةي  68نلمكككا 

 .  دينلرن يي يؤ د عد  م مد  رم ا 
 

في متوسط عدد االبناء المنجبين  قات ظاهرةو ال يوجد فر 
 للنساء الالجئات وغير الالجئات

ل ةمككاء نل ككمنت  مككب     نتممككال عككدد نالبةككاء نلكك يا مككب  نة ككاب ب ككد
مككك ن ب كككد نملكككمدن   ككك  حكككيا  1.1ل كككا نلكككامنو  ككك  دملكككي   مكككاليا 
 1.3  ل ةمكككاء نل  نكككا  نلابككك 1.9نلنتممكككال حمكككل حالكككي نل  كككمء 

 .نملمد ل ةماء غير نل  نا 
 دولة فلسطينفي  سط عدد األبناء الذين سبق انجابهممتو 

 0202حسب حالة اللجوء، 

 
نلتاكدند نلاكا  ل مك اا  .2019الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني،  :المصدر

       ماليا -رن  نهلل .  8849منلنما ا منلنةشآ  

ة واحــدة مــن الالجئــين الفلســطينيين يعــانون مــن صــعوب 2%
  على األقل

باالمكككتةاد نلكككل بياةكككا  نلتاكككدند نلاكككا  ل مككك اا منلنمكككا ا منلنةشكككآ  
نكككا نل  نكككيا نلط مكككاليةييا ياكككاةما نكككا % 9حكككمنل     ككك ا 8849

محكككككككم  نةكككككككمن  .  بكككككككيا غيكككككككر نل  نكككككككيا %9صككككككامبي نلارةكككككككي بكككككككك 
نلصكككامبا  بكككيا نل  نكككيا مغيكككر نل  نكككيا تبكككيا أا نأل كككرند نلككك يا 
ياككاةما نكككا صكككامبي  كك  نلةيكككر ترتطكككا بككيا نل  نكككيا نلارةكككي بليكككر 

ع ككل نلتككمنل    كك  حككيا ب لكك  ةمككبي % 8م% 3نل  نككيا إ  ب لكك  
  حكمنلنكا صكامبي  ك  نلحر كي بكيا نل  نكيا نأل رند نلك يا ياكاةما 

مع ككككككل نمككككككتم    .نككككككيابككككككيا غيككككككر نل  % 3حككككككمنل  نلابكككككك  % 1
نلنةاللكي  لككد ب لكك  ةمكبي نل  نككيا نلكك يا لكدي   صككامبي  كك  نلضككطي 

ل  نيا نلنلينيا     الا  غا  لاكا  % 9نلاب  % 6نللربيي ةحم 
8849. 

 

ــين  ــين الالجئ ــر ب وفقــا  0202عــام  خــالل% 92نســبة الفق
 ألنماط االستهالك الشهري 

م لكككا  8849 ككك   عكككا  %  34ب لككك  ةمكككبي نلطلكككر بكككيا نل  نكككيا 
نلشكك ر   ككاا  نالمككر نمككت  ك  أ  ناألةنككاال نالمككت  ك نلشكك ر   

لرمر  نلط مكاليةيي نلن مةكي نكا  شي   8198نلبالد دما  ال نلطلر 
بيةنككا ب لكك  مكك   نلةمككبي لر ككرند   (نالطككا  3بككالليا م 8)    ن ككرند 9

مد نرتطككا  ةمككبي نلطلككر بالدر ككي مياكك %. 88حككمنل  ا يغيككر نل  نكك
نلارةككككي بليككككر نل  نككككيا نلككككل نرتطككككا  ناككككد  ملككككل بككككيا نل  نككككيا نأل

نككيا ةحككم ه هكك  نلمكك اا   كك   الككا  غككا  منلكك   يشكك   نل   نلبالالككي
ـــة  يكككز   ـــين فـــي الضـــفة الغربي ـــين الالجئ إذ بلغـــت نســـبة الفقـــر ب
 %.1.40بينما وصلت نسبة الفقر بين الالجئين في قطاع غزة  01.2%

ةمبي نال رند نل  نكيا  ب ل أنا نلطلرنء حمل  ال نلطلر نلند ا  لد 
 نالمكككككر نا نمكككككت  ك  ن % 83نلككككك يا عكككككاةمن نكككككا نلطلكككككر نلنكككككد ا 

لرمكككر   شكككي   4491نلبكككالد نلشككك ر   كككاا دما  كككال نلطلكككر نلنكككد ا 
 ك  حكيا    (نالطكا  3بكالليا م 8)ن كرند  9نلط مكاليةيي نلن مةكي نكا 

  %48نلطلكر نلنكد ا  نر نل  نكيا نلك يا عكاةم ليكب لك  مك   نلةمكبي ل
كما بلغت نسـبة الفقـر المـدقع بـين الالجئـين  فـي الضـفة الغربيـة 

  .بـــين الالجئـــين فـــي قطـــاع غـــزة% 99.1ووصـــلت الـــى % 2.0
نلطلككر بككيا نل  نككيا  اةكك   نككا نلناككد  نلاككا  ة ككد أا ةمكل منلارةكي

حيككككك ب لكككك  ةمككككبي نال ككككرند نلطلككككرنء  كككك   نع ككككل نككككا نلناككككد  نلاككككا  
  م اةك  ةمكبي نال كرند نلك يا عكاةمن نكا نلطلكر %84 حكمنل    ماليا
 .8849    عا  % 49حمنل       ماليا نلند ا 
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   الالجئون وسوق العمل
بك ا ةمكبي نلنشكار ي  2018لاكا  نلاان كي  نللم ةتانج نمح  أي ر 

% 19ب لككك  حكككمنل   (مكككةي  ككك  هر 49)ل  كككرند   ككك  نللكككم  نلاان كككي
لليككككر % 16ل  نككككيا نلنلينككككيا  كككك  دملككككي   مككككاليا نلابكككك  حككككمنل  

 .نل  نيا
 

نلبالالكككككي بكككككيا   ككككك  ناكككككدال  متي كككككر نلبياةكككككا   رم كككككا  ن حميكككككي
نلبالالكككي بكككيا نل  نكككيا  إ  مصككك  ناكككد غيكككر نل  نكككيا  م  نل  نكككيا

ويعـزى   غير نل  نيا بيا% 81حمنل   نلاب  % 18حمنل  نلل 
ــة فــي قطــاع غــزةالــى هــذا الفــرق  ن  ب ككد  .ارتفــاع معــدالت البطال

ناد  نلبالالي بيا نل  نكيا نلط مكاليةييا  ك  نلضكطي نللربيكي حكمنل  
 . ل  نيا  الا  غا % 91نلاب  حمنل  % 44

 

   يعملون كمتخصصين وفنيين ونثلث الالجئ
نلطةيككككككككما منلنت صصككككككككما " تاتبككككككككر ن ةككككككككي  2018  كككككككك   نلاككككككككا 

 ب لكك نلن ةكي نال هككر نمككتياابائ ل  نكيا حيككك   "نل تبككيم  نلنمكاعدمام 
نلابك   %39ةمبي نلاان يا  ي ا نا بيا نل  نكيا نلاكان يا حكمنل  

نلنشكرعما  ن ةكيشك      نكا.  غيكر نل  نكيا بيا نلاان يا % 23
 دنر  نلا يكككككا نلةمكككككبي نألدةكككككل ل ككككك  نكككككا نل  نكككككيا مغيكككككرإ منميطكككككم

نل  نكيا نلاكان يا نلابك   بكيا %3 بةمكبي  ع ل حد ممنء   نيانل
 .نلاان يا نل  نياللير % 1حمنل  

 
 

الجئـين مـن النسبة الحاصلين على درجة بكالوريوس فأعلى 
 غير الالجئينمما هي عليه ل علىأ

معــدل  بلــ   8840نمككتةادنئ نلككل بياةككا  نمككح نللككم  نلاان ككي لاككا  
فـي  %0.1( فـأكثرسـنة  01)بـين الالجئـين الفلسـطينيين األمية 

نل  نكككيا ةمكككبي ب لككك    نكككا  ،%9.2حـــين بلغـــت لغيـــر الالجئـــين 
ع كككككككككل در كككككككككي  نلحاصككككككككك يا(  ككككككككك  هر مكككككككككةي 49)   نلط مكككككككككاليةييا 
 يمككة 49نككا ن نكك  نل  نككيا % 46حككمنل     كك ع لنلب ككالمريم  

 %. 41    حيا ب ل  للير نل  نيا    هر
سنة فأكثر  02 من الالجئين الفلسطينين% 20حوالي 

 يمتلكون الهاتف الخلوي أو الهاتف الذكي 
باالمكتةاد نلكل بياةكا  نمكح نليكرمس نال تناعيكي منال تصكاديي لاكا  

مككككةي  40نككككا نل  نككككيا نلط مككككاليةييا % 06   ككككاا حككككمنل  8840
ينت  ككما مككاتس   ككم  أم مككاتس   كك   كك    مككاليا   بمن ككا   كك  هر
 .    الا  غا % 03   نلضطي نللربيي م% 44

نسبة امتالك واستخدام الهاتف الخلوي أو الذكي بين 
حسب الجنس لعام  فأكثرسنة  02الالجئين الفلسطينين 

0202 

 
قاعـدة بيانـات مسـ   .2019الجهاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني،  :المصدر

     .فلسطين -رام اهلل. 0202الظروف االجتماعية واالقتصادية لعام 
 

   في الشتات الفلسطينيين أوضاع الالجئين
 

 في األردن الفلسطينيون
حكم  نألمضكا  نلنايشكيي ( FAFO)   درنمكي أعكد  نكا نؤممكي 

أي كر  نلدرنمكي  8844   نلن ينكا  نلط مكاليةيي  ك  نالردا لاكا  
مككككةي نككككا  49نككككا مكككك اا نلن ينككككا  دما مككككا % 18حككككمنل  أا 

  %1 حككمنل  مككةي  كك  هر 69 كك  حككيا ب لكك  ةمككبي نأل ككرند   نلانككر
ب ل  ةمبي م  ردنئ   9.4 نا ب د نتممال ح   نألمر     نلن ينا  

 %.0.6مةي  ا هر  49بيا نال رند  نالنيي
 

 الفلسطينيون في لبنان
أي ر  ةتانج نلتادند نلاا  ل  نيا نلط ماليةييا    نلن ينا  

  أا نل  نيا 8849منلت ناا  نلط ماليةيي    لبةاا لاا  
ه  % 36نةاللي صيدن بمن ا  تنر اما   نلط ماليةييا    لبةاا ي
ر بيةنا ب ل  ةمبت      نةاللي صم % 89نةاللي نلشنا  بمن ا 

نلةمبي م      نا ب ل  %43ه     بيرم  بمن ا % 49حمنل  
أشار  م  .%1ه  نةاللي نلبلا  بمن ا % 9نلشمس  نةاللي   

 ين  مانا نل  نيا نلط ماليةييا % 9نلةتانج نلل أا حمنل  
 .  ةميي غير نل ةميي نلط ماليةيي
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  مب ل  ةمبي نالمر نلت  أ رند 1ب د نتممال ح   نألمر   نا 
  آ     حيا ب د ناد  نل صمبي نل    ل نر %49ترأم ا نةهل 
  .نملمدن 8.6نلط ماليةيي 

 

   نا نل  نيا نلط ماليةييا% 9.8أشار  نلةتانج إلل أا حمنل  
  ءيمتالياما نللرن ال) أنيما   لبةاا  (مةمن     هر 48)

 (مةي 43-3)بالتا ي  لر رند  ناللتحا ب ل  ةمبي م  .(منل تابي
  بيةنا ب ل  ةمبي نلحاص يا ع ل ش اد   انايي %41حمنل  
 %.44 حمنل    ع ل

 

 49) بيا نل  نيا نلط ماليةيانلبالالي  ني ر  نلةتانج أا ناد 
    نلنشار يانا % 40حمنل    د ب د    لبةاا (مةي    هر

 44-49)يرتطا ناد  نلبالالي بيا  ني نلشبال م .  نللم  نلاان ي
% 84     حيا تب د  ةمبي نلبالالي %11لتص  نلل  (مةي

 .(مةي 84-88) نا  لر رند
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