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لسطين ففي  الفلسطينيين الذين كانوا يقيمونمن % 61..
 تم تهجيرهم 0491عام التاريخية 

كانتتتل أساة تتتاا أةن تتتانيت أستتتت  لفتتتل باساتتت   أس ف تتت ين   تتتا  
فقتتتتتد  تتتتترد رنتتتتتتي اتتتتت  أ رأ تتتتت  أستتتتتت   اة تتتتتاا اتتتتتدارا  0491

أست   ربت  فف ت ين   أ   957 ي رل  فيها إ ترأيي  لترأس  
ات  أماتاس  أس ف ت يني  أستكي  كتانرأ يقياتر  % 0062اتا ن تبت  

  ركستتح ل تت  0491فتت  فف تت ي  أستاريعيتتت  اتتيت لتتر   تتا  
 .  0492تقديرأل أ ا  أساتلدا  ا  

 

حسب  المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تعترف بها وكالة الغوث
 دولة االقامة

 
 http://www.unrwa.org: المصدر

 

رقتتتتتد صتتتتتدرل  تتتتتدا تقتتتتتديرأل ر تتتتتايت لتتتتتر  أ تتتتتدأد أس ميتتتتتتي  
ات  اصتادر اعتف تت انهتا  0491 ايت لر   ا  أس ف  ينيي  

أستقتتتتتتتديرأل أسبري انيتتتتتتتتت رأ اريكيتتتتتتتت رأس ف تتتتتتتت ينيت رأة تتتتتتتترأييفيت 
إال أ  سألات  أساتلتدا .  أسر ايت  رككسح تقديرأل أ ات  أساتلتدا

أ ر  ياتتتير أستتتد أ   تتتدد أس ميتتتي  أس ف تتت ينيي  بفتتت   :تقتتتديري 
أستت  المتتل ركستتح بنتتاقد  فتتد تقتتديرأل أ اتت  أساتلتتدا  600نلتتر 
أستتتت  المتتتتل بنتتتتاقد  فتتتتد تقتتتتديرأل  496رأسثتتتتان   . 0494 تتتتا  

 .  0492أ ا  أساتلدا س ا  
 

 مليون الجئ مسجل في وكالة الغوث 5.2
إسد أ   دد أس ميي  ( أالنررأ)تاير  م ل ركاست أسغرث 

نلر  0202 ا   كانر  أسثان  ا بتاريخ أ ر  أس ف  ينيي  
افير  المل رهكه أالرقا  تاث  أسلد أالدند س دد أس ميي   9.2

أس ف  ينير  أساقيار  ف   أس ف  ينيي   رقد اك  أس مير 
 0202بدأيت أس ا  أسغربيت رأسا مفر  سدى ركاست أسغرث أس  ت 

ا  إمااس  أس ميي  أسا مفي  سدى ركاست % 06اا ن بت  

ا ترى أسدر  أاا  فد .  ف  ق اع غتا% 09أسغرث اقاب  
أسا مفي  سدى  أس ف  ينيي  أس ربيت  فقد بفغل ن بت أس ميي 
ا  إمااس  أس ميي  % 92ركاست أسغرث ف  أ رد  لرأس  

 رف   رريا% 4أس ف  يني  ف  لي  بفغل أسن بت ف  سبنا  
 .ا  أس ميي  أس ف  يني  أسا مفي  سدى ركاست أسغرث% 02

 

 ،0/0/3102التوزيع النسبي لالجئين الفلسطينيين حسب دولة االقامة 
 (وفق بيانات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين)

 
 http://www.unrwa.org: المصدر

 

 الجئون فلسطينمن مجمل السكان في % 93.0حوالي 
إستتد أ  ن تتبت أس تتكا  أس ميتتي  فتت   0200تاتتير أسبيانتتال س تتا  

اتتتتت  اماتتتتت  أس تتتتتكا  أس ف تتتتت ينيي  % 9060لتتتتترأس   فف تتتتت ي 
% 06 لتتترأس  تاتتير أسبيانتتتال أستتتد أ ر   فف تتت ي أساقياتتي  فتتت  

 02ات  بتي  كت   أنت ا  أس كا  ف  أس  ت أسغربيت الميي  أ  
بفغتل ن تبت أس ميتي  فت   الميي   فت  لتي  أفرأد 2 هناح أفرأد

 هنتتاحأفتترأد  02اتت  بتتي   كتت  أنتت  أ  % 06 لتترأس  ق تتاع غتتتا
 .أفرأد الميي  6

 
 

 3103، المنطقةحسب  فلسطيننسبة الالجئين في 

 
 ا تتتل أسقتتترى   قا تتتدا بيانتتتال .3102الجهددداز المركدددزي لإلحصددداء الفلسدددطيني،  :المصددددر    

            فف  ي . رأ  أهلل   .0200   أسربع أسرأبعأس اافت
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 الفلسطينيون بأنهم مجتمع فتييمتاز الالجئون 
إستتتتد أ  ن تتتتبت أ فتتتترأد  0200س تتتتا   أاللصتتتتاييتبيانتتتتال أستاتتتتير 

قتتتتتد بفغتتتتتل  فف تتتتت ي  تتتتتنت فتتتتت   09أستتتتتكي  تقتتتتت  أ اتتتتتاره   تتتتت  
اقابتت  % 9062  فتت  لتتي  بفغتتل هتتكه أسن تتبت س ميتتي  92.0%
 تتنت  02 ن تتبت كبتتار أس تت  بفغتتلسغيتتر أس ميتتي   كاتتا % 2466
فتتت  لتتتتي  اماتتترع أس ميتتتتي   اتتتت  %960 ستتتتدى أس ميتتتي  فتتتةكثر

   %.960بفغل سغير أس ميي  
 

 أكثر خصوبة  فلسطينالالجئات الفلسطينيات المقيمات في 
  إستد أ  ا تد  أسعصتربت 0202 أسبيانال أاللصاييت س ا تاير 
 ارستتردأ  9.9بفت   فف ت ي فت    (0224 – 0221)سف تترا أسكفت  

  ارستتتردأ 9.2كاتتتا بفتتت  ا تتتد   تتتدد أ بنتتتاق أستتتكي   تتتب  إنمتتتابه  
  ر نتتتد اقارنتتتت تفتتتح أسا تتتدالل ل تتت  لاستتتت أسفمتتترق 0202س تتتا  

يت ل سنا أ  هناح فررقتا بتي  ا تدالل أسعصتربت راتر ت   تدد 
أالبنتاق أسانمبتي   فقتتد بفت  ا تد  أسعصتتربت أسكفت  راتر ت   تتدد 

أ ارستترد 9.2رستتردأ را 9.9أ بنتتاق أستتكي   تتب  إنمتتابه  س ميتتي  
 960ر ارأسيتتد 9.2أس ميتتي  فتت  لتتي  بفغتتل سغيتتر    فتتد أستتترأس 

 .ارسردأ  فد أسترأس 
 

 (3114- 3111)حسب حالة اللجوء،  فلسطينمعدل الخصوبة في 

أال را قا دا بيانال ا ل  .3102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر   
            فف  ي . رأ  أهلل   .0202أس ف  ين   

 

 أكثر فقرًا من غير الالجئين فلسطينالالجئون في 
أظهتتتتر اناتتتتر ن تتتتبت أس قتتتتر بتتتتي  أ فتتتترأد أس ميتتتتي  رفقتتتتا  ناتتتتا  

فتتت   0200سف تتتا  %  31.2أ تتتته ح أ  تتترا أساتتتهر  أسلقيقتتت  
ريبتتتتدر أ  ر تتتتع أ فتتتترأد أس ميتتتتي  أ تتتترأ لتتتتاالد اقارنتتتتت  فف تتتت ي 

 %(. (21.8با فرأد غير أس ميي  
 

اعياال أس ميتي  أسد أ   0200رأاارل أسبيانال أساترفرا س ا  
ه  أالكثر فقتردأ اقارنتت اتع  تكا  أسريت  رأسل تر   فف  ي ف  

فقتتتتد أظهتتتترل بيانتتتتال أناتتتتا  أال تتتتته ح أساتتتتهر  أسلقيقيتتتتت بتتتتي  

اتتتت  أ فتتتتترأد فتتتت  أساعياتتتتتال % 2969أ   فف تتتتت ي فتتتت  أالفتتتترأد 
% 0060فت  أسانتا   أسري يتت ر %0469ي انر  ا  أس قر اقاب  

فتتت  أسانتتتا   أسل تتتريت  رقتتتد ي تتترد أرت تتتاع ا تتتدالل أس قتتتر فتتت  
اعياتتتتال أس ميتتتتي  إستتتتد أرت تتتتاع ا تتتتدالل أسب استتتتت ركبتتتتر لمتتتت  
أ  تتترا بتتتي  أ تتتر أساعياتتتال اقارنتتتت اتتتع غيرهتتتا اتتت  أ  تتتر فتتت  

   أسل تتريت رأسري يتتت   تت را  فتتد أرت تتاع ن تتبت أس قتتر فتت  أسانتتا
ق تاع غتتا ككتت   فق تاع غتتتا ياتهد أ فتد ا تتدالل سف قتر بغتت  
أسنظتتر  تت  نتترع أستماتتع أس تتكان   ليتتث بفغتتل ن تتبت أس قتتر بتتي  

فتتتت  أس تتتت ت % 0661اقابتتتت  % 2161أ فتتتترأد فتتتت  ق تتتتاع غتتتتتا 
 . أسغربيت

 

كثر عرضة أقل مشاركة في النشاط االقتصادي وأ الالجئون
 للبطالة
بتتتتتة  ن تتتتتبت  0200س تتتتتا  أس اافتتتتتت  أسقتتتتترىنتتتتتتاي  ا تتتتتل  أظهتتتتترل

 تتتتتنت فتتتتتةكثر  09أسااتتتتتاركت فتتتتت  أسقتتتتترى أس اافتتتتتت بتتتتتي  أس ميتتتتتي  
بفغتل  إك  ه  سدى غير أس ميي  اااأق   فف  ي أساقياي  ف  

 فتتتتتتتد  أس ميتتتتتتتي س ميتتتتتتتي  رغيتتتتتتتر % 9960ر% 9060أسن تتتتتتتبت 
أ  ن تتبت ااتتاركت  أسنتتتاي تفتتح  عتت   ي لتتظ اتت  كاتتا.  أستتترأس 

 في  سدى  ه تق   اا  فف  ي أةناث أس ميال رأساقياال ف  
% 0061 فت  فف ت ي  0200 تا  سفغير أس ميال  ليتث بفغتل 

 .أسترأس  فد % 0661ر
 

  بتتة  0200أسقتترى أس اافتتت س تتا   بيانتتالمانتت  رعتتر  تاتتير  اتت 
  غيتر ربتي أس ميتي هناح فرقاد رأ لاد  فد ا ترى أسب است بي  

أس ميتتتتي   إك يرت تتتتع ا تتتتد  أسب استتتتت بتتتتي  أس ميتتتتي  سيصتتتت  أستتتتد 
 . غير أس ميي  بي %  0461 اقاب % 0664

 

   ثلث الالجئين يعملون كمتخصصين وفنيين
أس نير  رأساتعصصر  " ت تبر اهنت  0200 ع    ا 

أساهنت أالكثر أ تي اباد س ميي  رغير   "أسكتبتر  أسا ا در ر 
% 2060أك بفغل س ميي   فف  ي ف    رأق أس ميي   فد لد

 اهنتاكفل  كاا%.  0064بي  غير أس ميي   بفغلف  لي  
أ دند سك  ا   أساار ر  رارظ ر أةدأرا أس فيا أسن بت

% 960بت ارل اا بي  أس ميي   سك  ميي   أسأس ميي  رغير 
 %.969رغير أس ميي  
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 نصف الالجئين يعملون في قطاع الخدمات
  أ  ق تاع أسعتداال 0200أسقترى أس اافتت س تا   بيانال أظهرل 

  فف ت ي فت  ب رر   أساعتف ت ي تبر أسااغ  أال ا   سف تاافي  
ا  امات  أس تاافي  فت  % 2060ن بت أس اافي  في  ليث بفغل 
إك بفغتتتتل  أسفمتتتترق  رتت تتتتارل هتتتتكه أسن تتتتبت ل تتتت  لاستتتتت فف تتتت ي 

أاتا . س ميتي بتي  غيتر أ% 0469سف ميي  بيناا بفغل % 9060
فتتتت  ق تتتتا   أسنقتتتت  رأالتصتتتتاالل فقتتتتد اتتتتكفل  سف تتتتاافي باسن تتتتبت 

لتتتترأس  فف تتتت ي  ن تتتتبته  أدنتتتتد ن تتتتبت اتتتت  بتتتتي  أس تتتتاافي  فتتتت  أ
  اتتتع تقتتتار  أسن تتتبت بتتتي  أس ميتتتي  ربتتتي  غيتتتر أس ميتتتي  069%
    . فد أسترأس % 9.4ر% 062بفغل  ليث

 

 ئينارتفاع نسبة التحصيل العلمي وانخفاض األمية بين الالج
 0200بفغتتتتل ن تتتتبت أ ايتتتتت س ميتتتتي  أس ف تتتت ينيي  عتتتت    تتتتا  

فتتت  لتتتي  بفغتتتل سغيتتتر أس ميتتتي  % 266 تتتنت فتتتاكثر  09سألفتتترأد 
 تتتتنت  09رأرت  تتتتل ن تتتتبت أس ميتتتتي  أس ف تتتت ينيي   كاتتتتا%.  962

إك بفغتتتتل  فتتتتة فد فتتتتد درمتتتتت أسبكتتتتاسررير   أسلاصتتتتفي   فتتتتاكثر
فتت  لتتي  بفغتتل  فتتاكثر  ت تتن 09اتت  اماتت  أس ميتتي  % 00.9

 %. 0062سغير أس ميي  
 

 نصف األسر الالجئة تسكن في شقةأكثر من 
% 9661أ   إستتتد 0202ا تتتل ظتتترر  أس تتتك    أاتتتارل بيانتتتال

كانتتتل ف دأر  ا تتتاك   فتتتد اتتتك ت تتتك  فتتت   فف تتت ي أ تتتر اتتت  
  %9261رسأل تر أس ميتت % 9269أسن بت سأل ر غيتر أس ميتت 

ركانتتتل س  تتتر % 9260ربفغتتتل ن تتتبت أ  تتتر أستتتت  ت تتتك  اتتتقت 
كاتتتا بفغتتتل   %.9969رس  تتتر أس ميتتتت % 9660أس ميتتتت  غيتتتر

اتت  % 166ن تتبت أال تتر أس ميتتت أستتت  تقتتي  فتت  ا تتك  ا تتتةمر 
أس ميتتتت فتتت  لتتتي  بفغتتتل ن تتتبت أ  تتتر   ماتتتاس  أال تتتر أس ميتتتتإ

 .0202س ا  % ..10أست  تقي  ف  ا ك  افح 
 

 غرفة .26 فلسطين المسكن في متوسط عدد الغرف في
أ  اتر    تدد أسغتر  فت  أسا تك   0202تاير أسبيانال سف ا  

تر تتت  سأل تتتر أس ميتتتت أسا رهتتتر ن تتت   غرفتتتت 260 فف تتت ي فتتت  
أ  تر فت  ات  % 0969بيانتال إستد أ  أسرتاتير   رغير أس ميتت

غرفتت  ليتث تتترتع  0-0 تكتر  ات ا تاك  تت ك  فت   فف  ي 
% 0962قابتتتتت  ا س  تتتتتر أس ميتتتتتت% 0960هتتتتتكه أسن تتتتتبت برأقتتتتتع 

 . ميتأس ر غير سأل
 

 توفر السلع المعمرة
تاير أسبيانتال أسعاصتت بتترفر أس تفع أسا اترا ستدى أ  ترا سف تا   

أ  ن   ترفر تفح أس فع سدى أ  ر غيتر أس ميتت ت تر   0202
عاصتت تفتح   أسن   أسعاصت با  ر أس ميتت سا ظت  تفتح أس تفع

ن ت   بفغتلف   لتي    أرسد  ال ت تبر أ ا يت بدرمت أس فع أست
 بفغتتل  %0964أ  تتر أس ميتتت أستتت  يتتترفر ستتديها  تتيارا عاصتتت 

  ركتتتتكسح أسلتتتتا  باسن تتتتبت %0960 تتتتر غيتتتتر أس ميتتتتت أسن تتتتبت سأل
ن تتتبت أ  تتتر أستتتت  يتتتترفر ستتتديها اكتبتتتت  بفغتتتلستتتترفر أساكتبتتتت إك 

سأل تر  بفغلسدى أ  ر غير أس ميت ف  لي  % 0466عاصت 
رن تتتبت تتتترفر عتتت  أسهتتتات  سأل تتتر غيتتتر   فقتتت % 0061أس ميتتتت 
رن تتبت تتترفر    تتر أس ميتتتسأل% 9060 اقابتت % 9964أس ميتتت 

فتتتت  لتتتتي  % 9661مهتتتات لا تتتتر  ستتتتدى أ  تتتتر غيتتتر أس ميتتتتت 
ر   ترفر أسايكرري  فقد بفغتل   %9960سأل ر أس ميت  بفغل

سأل تتتتتر غيتتتتتر % 2261اقابتتتتت  % 0262ن تتتتتبت أال تتتتتر أس ميتتتتتت 
 .أس ميت

  

 
 صيل يرجى االتصاللمزيد من التفا

 أسمهات أساركت  سإللصاق أس ف  ين 
 فف  ي  -رأ  أهلل 
 (460/462) 2982700-02:هات 
 (460/462) 2982710 -02: فاك 

 1800300300: ع  امان 
 diwan@pcbs.gov.ps: بريد إسكتررن 


