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 تمهيد

 

 

إضافة  ٌستضٌؾ األردن فً الوقت الراهن على أرضه ما ٌقرب من ملٌونً الجا فلسطٌنً

التً أعقبتها،  واالشتباكات 3967كبٌر من فلسطٌنٌٌن آخرٌن نزحوا جراء حرب إلى عدد 

ورؼم إٌواء كثٌر من هإالء البلجبٌن فً ثبلثة عشر مخٌماً فً األردن، عشرة منها رسمٌة 

منهم تعٌش جنباً إلى جنب مع المواطنٌن األردنٌٌن فً المدن  وثبلثة ؼٌر رسمٌة، فاألؼلبٌة

م صورة شمولٌة هً األولى من  ٌُعدّ  .والقرىات والبلد هذا التقرٌر بمثابة عبلمة بارزة ُتقدِّ

 نوعها عن المبلمح االجتماعٌة واالقتصادٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات فً األردن

ٌُلقً الضوء على اإلنجازات السابقة والتحدٌات المستقبلٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن وخارجها ، و

ٌُقدم،  ؛رواواألون  من خبلل تحلٌل االتجاهات والعوامل التارٌخٌة وتؤثٌر الخدمات،كما 

وتحسٌن كفاءة  ،معلومات هامة لؤلونروا وأصحاب مصالح آخرٌن، لتحدٌد األولوٌات

 .، وتحدٌد أوضح لؤلهداؾاألنشطة عبر استهداؾ أفضلوتعظٌم فوابد  ،التخطٌط

إلى  ،لهذا التقرٌر التً تم إعدادها ،ناتٌرجع الفضل فً تحدٌد مجاالت ونوعٌة البٌا

ومعهد فافو للدراسات )فً األردن( ( DPAالتعاون الوثٌق بٌن دابرة الشإون الفلسطٌنٌة )

ما كانت  كما أن الدراسات االستقصابٌة والتحلٌبلت ؛(Fafoالتطبٌقٌة النروٌجٌة )الدولٌة 

للتنمٌة السوٌسرٌة والوكالة ، روبٌةالمفوضٌة األو الذي قدمتهلتبصر النور لوال الدعم السخً 

وبتوسٌع نطاق الدراسة االستقصابٌة  .ووزارة الخارجٌة النروٌجٌة ،(SDCوالتعاون )

ظهر  للمخٌمات التً أوعزت بها دابرة الشإون الفلسطٌنٌة لتشمل مناطق خارج المخٌمات،

 )المسح اإلحصابً(هذه الدراسة االستقصابٌة  وفرتهاانسجام وتوافق البٌانات األولٌة التً 

وتقدم  ؛مع بٌانات الدراسة االستقصابٌة للمخٌمات بها األونروا، التً أوعزت ،خارج المخٌمات

فافو صورة فرٌدة ومحَدثة عن الوضع االجتماعً واالقتصادي  الدراستان اللتان نفذهما معهد

 لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً األردن.

والتفاوت الكبٌر بٌن السكان من البلجبٌن توضح نتابج هذا التقرٌر التنوع والتباٌن 

رؼم التقدم الملموس الذي ظهر خبلل ، الفلسطٌنٌٌن الذٌن ما زالوا ٌواجهون كثٌراً من التحدٌات

المإشرات االجتماعٌة واالقتصادٌة، كااللتحاق بالمدارس،  العقد الماضً على العدٌد من

لكن عدة تحدٌات  ؛معٌشٌة المكتظةوالتحصٌل العلمً، وتؽطٌة التؤمٌن الصحً، والظروؾ ال

األكثر حرماناً وضعفاً من البلجبٌن  الفبة المخٌمات التً ضمت فً بادئ األمرما تزال قابمة: 

تفاوت كبٌر فً التنمٌة  أنها ما زالت، بعد عقود، تعانً منالتقرٌر والتً ٌبٌن فً األردن، 

 ٌتمٌز .مختلفةالمخٌمات البٌن  اً أٌضو ،البشرٌة بٌن سكان المخٌمات والسكان خارج المخٌمات

والعٌش فً مساكن دون  ،وأسر أكبر حجماً  بدخل أدنى، ،بصورة واضحة، سكان المخٌمات

واعتماد أكبر على الخدمات التً  أقل، وصحة أسوأ بشكل واضح،وبتحصٌل علمً  ،المستوى



 

6 
 

بمعالجة  تعلقةوضع المسابل الم األمر الذي ٌستدعً ؛تقدمها األونروا وخدمات الؽوث األخرى

 سلم األولوٌات المستقبلٌة. على رأس، التنمٌة البشرٌة بٌن هإالء السكان وانخفاضالدابم، الفقر 

ال ٌقتصر التفاوت بٌن السكان من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن على هذا المجال، فعلى الرؼم من 

تعود ) اال ٌحمله ممن عدد كبٌر مازالالجنسٌة األردنٌة، فً األردن ٌحمل  أن معظمهم

 3967نتٌجة حرب الثانٌة أو للمرة األولى، ونزحوا منها إما  ،أصولهم فً الؽالب لؽزة

إن بل  ،ؼالباً  فقط األفقرفهم لٌسوا  ؛تحدٌات أكبر بكثٌر ونالتً أعقبتها( ٌواجه اتشتباكاالو

ٌقل خل دب ؽٌرهم،عنها ل ثبلثة أضعاؾتزٌد األشد فقراً وحرماناً الفبات من بٌن  أنهماحتمالٌة 

إلى اتخاذ  الحكومة األردنٌة األمر الذي دفع ؛فً الٌوم)للفرد( دوالر أمرٌكً  3224عن 

مشروع صرؾ صحً فً  فدعمت أوضاعهم،تفاقم التً بعض تبعات الفقر  منخطوات للحّد 

 الصحً الحكومً ووفرت التؤمٌن، للؽزٌٌن حصرٌاً  موطناً ٌكاد ٌكون الذي  ،مخٌم جرش

لبلجبٌن مدعومة ورعاٌة صحٌة  ،سنواتلذٌن تقل أعمارهم عن ست ألطفالهم ا المجانً

 هاضعفهم، بما فٌل الربٌسٌةاألسباب ُتظهر أن فً هذا التقرٌر الواردة األرقام  إال أن ؛آخرٌن

 .ما زالت دون معالجة ،والحصول على فرص تعلٌمٌة ،على كسب لقمة العٌش قدرتهمتقٌٌد 

ازدادت ، حٌث األوسعالخطوات  حظً التعلٌم باتخاذفقد ، والتنمٌة أما فً مجال التقدم

على  مشجعاً  مإشراً عد ٌُ  األمر الذية، ٌمستوٌات الدراسال المستكملٌن جمٌعالطبلب  أعداد

 تحسنال ادو هذٌبو ؛الماضٌةالستٌن األعوام برنامج التعلٌم التابع لؤلونروا خبلل  نجاح جهود

ٌُظهر الجٌ ،بٌن الطالبات أكثر وضوحاً  فً جمٌع على الطبلب  منهن تفوقاً الحالً ل حٌث 

حٌث ٌظهر معامل ارتباط إٌجابً كبٌر  ،الفقر الجتثاثفعالة أداة التعلٌم  ٌُشكل، والمستوٌات

 .بٌن مستوى التعلٌم والدخل

التباٌن  فإنتعلٌم جامعً، الحاصلٌن على البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الشباب  أعداد ازدٌاد ورؼم

بل ٌبدو أنه ، لم ٌحافظ على مستواه السابق فحسب وخارجها مخٌماتبٌن البلجبٌن داخل ال

سنة الحاصلٌن على  14دون ممن هم نسبة الذكور ف ؛رتفاع فً السنوات األخٌرةاال عاود

من  تعادل أكثرخارج المخٌمات  ، وكلٌات مجتمع(جامعٌةأعلى من الثانوٌة العامة )شهادات 

كّل و عالًالنظراً لبلرتباط اإلٌجابً بٌن التعلٌم و .ماتداخل المخٌأقرانهم الضعفٌن مقارنة مع 

هذه الدراسات فً المثبت الذكور  توظٌؾوالجٌدة الدخل واإلدراك الذاتً للصحة من 

على بلجبٌن فً المخٌمات التحسٌن حصول لمواصلة الجهود إلى الحاجة  برزت االستقصابٌة،

 تشرؾو ،طالب ::124 رباما ٌقل عالًالفرصاً للتعلٌم توفر األونروا  ومع أن عاٍل؛تعلٌم 

من البلجبٌن  األعداد الكبٌرةلتلبٌة احتٌاجات  كاؾٍ ؼٌر  فهذاالمنح الجامعٌة،  عدد قلٌل منعلى 

اقتناع  ٌسود حالٌاً  .هم إلى الجامعةدخول ٌحول ارتفاع التكالٌؾ ومحدودٌة المقاعد دونالذٌن 

 الذٌن ٌختارون الطلبة نسبةزٌادة و ،العملسوق  مع متطلباتالتعلٌم الجامعً  تكٌٌؾ بضرورة

خرٌجً لأعلى بكثٌر معدالت توظٌؾ  البٌانٌةالرسوم إذ تظهر  ،تخصصات مهنٌة وفنٌة

 مما ال شك فٌه أنو ؛الوطنً عدلالكلٌات المهنٌة والفنٌة التابعة لؤلونروا مقارنة مع الم
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وحدها،  بذولة من األونروامن الشباب ُتظهر عدم كفاٌة الجهود الم د البلجبٌناعدأ ضخامة

 الجهود بدعم من جهات فاعلة أخرى كوزارة التعلٌم العالً.هذه تكثٌؾ  ووجوب

ُتعد مقدم الخدمات المستشفٌات الحكومٌة  فعلى الرؼم من أنأما فً مجال الصحة، 

د للفبات األش هاماً  راعٌاً لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً األردن، ال تزال األونروا  الصحٌة الربٌسً

 :2بالمابة من سكان المخٌمات وحوالً  :7أكثر من حٌث ٌستفٌد فً المخٌمات،  خاصة ،فقراً 

 :5 ٌعتمدوؤلونروا، التابع ل ةلووالطف ومةج رعاٌة األمناممن بر هاخارجٌقطنون ن مبالمابة م

على الرعاٌة الصحٌة األولٌة  هاخارجالقاطنٌن بالمابة من  32بالمابة من سكان المخٌمات و

سكان  فإنا، وامج التعلٌمً التابع لؤلونرنوكما هو الحال فً البر .األونروا ً تقدمهاالت

على  االعتماد هم الذٌن ٌواصلون بالتؤمٌن منهموالشرابح الفقٌرة وؼٌر المؽطاة المخٌمات 

مقدم  والتؤمٌن الصحً فً اختٌارلدخل لٌعكس التؤثٌر القوي  األمر الذيألونروا، اعٌادات 

على لتؽطٌة التؤمٌنٌة داخل وخارج المخٌمات زادت ااإلٌجابً  جانبال وعلى .صحٌةالرعاٌة ال

آخرٌن ال و يؼزّ  ها من أصلالتؽطٌة بٌن سكان أن، رؼم ماضًالعقد الحد سواء خبلل 

الدراسة  بعد إجراءو .ٌدعو للقلق إلى حدٍ منخفضة  ال تزال)األردنٌة( ٌحملون الجنسٌة 

فً تباع نهج الفرٌق( ا)برنامج صحة األسرة بمج إصبلح ربٌسً تنفٌذ برنا ، بدأاالستقصابٌة

المستفٌد حٌث  على تركزخدمات  بتقدٌمبالمابة من المراكز الصحٌة التابعة لؤلونروا،  52

تحسٌن  إلى ،بشهادة المرضى ،الذي أدى ، األمرنفسه الفرٌق الطبً لدىملها ؤكاألسرة ب تعالج

 اتوصفتخفٌض عدد و ،ٌاتإلدخال إلى المستشفامرات عدد  تقلٌلو ،ةلجاعمنوعٌة ال

 .2:34ة بحلول العام ٌجمٌع المراكز الصحفً هذا البرنامج ستكمل المضادات الحٌوٌة، وسٌُ 

الخدمات األساسٌة التً عكفت األونروا على تقدٌمها خبلل إحدى شّكل اجتثاث الفقر 

ن اإلستراتٌجٌة التً اتبعتها أشارت نتابج الدراسة االستقصابٌة إلى أوالستٌن سنة الماضٌة، 

األونروا فً استهداؾ الفقر حددت بنجاح مجاالت االحتٌاج الربٌسٌة، ووفرت إرشادات 

الفقر ، إلى استهداؾ الوضع القانونً لبلجبٌنمن تؽٌٌر اللئلستراتٌجٌة المستقبلٌة، وكان قرار 

تقدمها األونروا، وذلك رات التً أُجرٌت مإخراً على برامج اإلؼاثة التً من بٌن أهم التؽٌّ 

 الفقراء الذي تقدمهدعم برنامج إلتاحة المجال أمام فبة البلجبٌن األكثر احتٌاجاً لبلنتفاع من 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا اإلصبلح  .كما تشٌر هذه الدراسة سلٌم تماماً األونروا، وهو قرار 

هذا مر الذي ٌفسر عدم إظهار الدراسة االستقصابٌة ، األانتهاء هذه فً األردن بعد قد ُطّبق 

الجا ممن  :::342ما ٌزٌد عن  ، تمكنمنذ ذلك الحٌنوفضل فً هذه النتابج، األستهداؾ اال

 البرنامج كنتٌجة للتؽٌٌرات. االستفادة منٌعانون من الفقر المدقع من 

لكهرباء ازدحام وانقطاع اال ، فقلّ تحسناً مطرداً  المساكننوعٌة  فً ؼضون ذلك، شهدت

ما علمٌاه والصرؾ الصحً اأعداد المساكن المجهزة بتمدٌدات بشكل واضح  زادتو ،مٌاهوال

دابرة الشإون  بٌنالجهود  لتضافر هالفضل فٌاألمر الذي ٌعود ، قبل عشر سنٌنعلٌه  تكان

مخٌم  رؼم عدم تسجٌلو ؛المخٌمات داخلالفلسطٌنٌة واألونروا لتحسٌن الظروؾ المعٌشٌة 
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صحً، فً الصرؾ البؤنظمة  ؼٌر مرتبطةبالمابة من مساكن  98 منضم أكثر جرش، الذي ٌ

دابرة السلطة لمن خبلل مشروع  اً جوهرٌ اً تحدٌث ٌشهدبٌانات الدراسة االستقصابٌة، فهو 

 ،تركٌب نظام صرؾ صحً تحت األرضلالفلسطٌنٌة والوكالة السوٌسرٌة للتنمٌة والتعاون 

الذي  الضرر الكبٌرر الدراسات االستقصابٌة إلى تشٌكما  ؛تؤهٌل شبكات إمداد المٌاهإعادة و

 واالرتباط الواضح بٌن تدنً مستوى المساكنضعؾ الدخل على الظروؾ المعٌشٌة، ٌحدثه 

داخل  المساكناحتٌاجات إعادة بناء  فقد أشارت التقارٌر إلى أنشدٌد، الدخل الضعؾ و

ٌحة الخمسٌة األقل دخبلً، الشر لمساكن هامن ضعفٌنأعلى بهً  على سبٌل المثال المخٌمات

ٌُحّتم عادة بناء و/أو تحدٌث إلعلى دابرة الشإون الفلسطٌنٌة واألونروا التدخل  األمر الذي 

ومع أن الحاجة  ؛كلفةالفقراء من تحمل ال هاوساكن ٌتمكنال تحتاج لذلك والتً  المساكنآالؾ 

اختٌار ة واإلسكان على البنٌة التحتٌ فً مإشراتعدد من الكد فقد أالمخٌمات،  تشمل جمٌع

 ،تحسٌن المخٌماتونروا لاألفً مشارٌع  كمخٌمات ذات أولوٌةمخٌم الطالبٌة ومخٌم جرش 

فً التركٌز بشدة و ،الممولة حالٌاً من الحكومة األلمانٌة واالتحاد األوروبً على التوالًو

 .المساكنالمرحلة الثانٌة من التنفٌذ على إعادة تؤهٌل 

العقد  خبللجرت كبٌرة وتحسٌنات  اً ملموس اً تقدم ُتظهر راسةهذه الد الخبلصة أن

 التً ترعىوبدعم من األونروا والجهات المانحة الدولٌة أنفسهم جهود البلجبٌن نصرم بالم

تموٌل أساسً وتموٌل للمشارٌع، وبدعم من الحكومة األردنٌة من من خبلل تقدٌم أنشطتها 

استمرار التباٌنات الضوء على سلطت ذه الدراسة ه أنخبلل دابرة الشإون الفلسطٌنٌة، كما 

الشباب فً الوقت الذي تواجه فٌه بٌن فبة بطالة الارتفاع نسبة الفقر و :ٌةواالحتٌاجات المستقبل

 ؛ةتقدٌم المساعدفً توسع المالٌة حادة تحول دون  اً كل من الحكومة األردنٌة واألونروا قٌود

من  المتزاٌدة سوق العمل تلبٌة حاجات عاجز عن، لكنه الطالباتفٌه تفوق نظام تعلٌم ت

الفبة  سوء وضعاستمرار  ؛فٌه ناقصاً المرأة  والذي ال ٌزال تمثٌل ووجود ،مهنٌةاللمهارات ا

، السٌما داخل إلى إعادة تؤهٌل البنٌة التحتٌة والمساكنالحاجة  دوامو ؛اً وطنٌ اً رقم التً ال تحمل

 المخٌمات.

التخطٌط ة لتعزٌز هاممعلومات هذه الدراسة االستقصابٌة المن االستفادة األونروا  تعتزم

تها متوسطة المدى الحالٌة لؤلعوام ٌمن خبلل مراجعة إستراتٌج ،على األدلة ٌنالقابم والبرمجة

خبلل  على نحو أفضلالبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً األردن وحماٌة لتعزٌز رفاه  2:36-2:23

لمعهد فافو ودابرة الشإون شكرنا  لئلعراب عنهذه الفرصة نود أن ننتهز  أخٌراً  .العقد القادم

لت هذه الدراسة االستقصابٌة من أجل أن ٌبصر هذا األمر الفلسطٌنٌة والجهات المانحة التً موّ 

 النور.

 

 آنا سٌؽال

 عملٌات األونروا فً األردن بالوكالة ةمدٌر
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 شكر وتقدير

 

 

متعددة، فقد أوعز المكتب اإلقلٌمً لؤلونروا جرى إعداد هذا التقرٌر بتعاون مثمر بٌن أطراؾ 

اجتماعٌة اقتصادٌة )مسح إحصابً( إلى معهد فافو إلجراء دراسة استقصابٌة  فً األردن

لة من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن القاطنٌن خارج المخٌمات "الرسمٌة" و"ؼٌر  لؤلسر على عٌنة ممثِّ

هذه  ، وقد ركزتاً مخٌم 31ها الرسمٌة" المعترؾ بها من جانب الحكومة األردنٌة وعدد

على ثبلث محافظات أردنٌة هً محافظة عمان  2:32فً بداٌة العام  أُجرٌتالدراسة التً 

بالمابة من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً األردن  84ربد، حٌث قُّدر أن إالعاصمة والزرقاء و

 ها.ونٌقطن

سة استقصابٌة مماثلة دراتلك التً استخدمت فً مطابقة لالمستخدمة  االستبٌانات كانت

أجرٌت و ،بإٌعاز من دابرة الشإون الفلسطٌنٌة التابعة للحكومة األردنٌة ،أسرمن عٌنات على 

ُتكمل كل منهما ن افالدراستوبالتالً أشهر،  ببضعةذلك التارٌخ داخل مخٌمات البلجبٌن قبل 

معٌشٌة لؽالبٌة تقدٌم صورة متكاملة وشاملة عن الظروؾ الإلى  ان معاً هدفتهما و ،األخرى

الدراسة االستقصابٌة فً تم إلى جانب فً األردن، كما المقٌمٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 

 .هاؤلسر فٌلدراسة استقصابٌة شاملة  إجراء اتالمخٌم

على البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن القاطنٌن خارج المخٌمات،  ، رؼم تركٌزههذا التقرٌر ٌستفٌد

داخل المخٌمات بهدؾ مقارنة ظروؾ البلجبٌن من عة جمّ من البٌانات المُ  بشكل كبٌر

 داخلها. المقٌمٌنخارج المخٌمات مع المقٌمٌن الفلسطٌنٌٌن 

للمفوضٌة األوروبٌة والوكالة السوٌسرٌة للتنمٌة والتعاون  هنا أن نتقدم بالشكرنود و

خارج التً أجرٌت للدراسة  مشتركاً  تموٌبلً على تقدٌمهم ووزارة الخارجٌة النروٌجٌة 

داخل التً أجرٌت تموٌل الدراسة على وزارة الخارجٌة النروٌجٌة كما نشكر المخٌمات، 

 المخٌمات.

-سد. ستٌفانٌا بٌ إلىمشروع خارج المخٌمات لل ٌُنسب الفضل فً وضع تصور ومبادرةو

البرنامج  ةعملٌات األونروا فً األردن، والتً حددت مع مسإول ةمدٌر ةناببشانكلٌن، 

االتصال مع معهد فافو  امٌلً شازٌل نطاق الدراسة االستقصابٌة، وتولت مهامالمشترك السٌدة 

وضمنت مساهمة عدد من خبراء األونروا فً  ،ودابرة الشإون الفلسطٌنٌة والجهات المانحة

لد، ، كما نود أن نتوجه بالشكر لكل من السٌد ماٌك اوزوَ ةإعداد الدراسة االستقصابٌة واالستبان

األونروا البلحق فً األردن وزمبلبه د. إبراهٌم الحجوج والسٌدة رونٌا  عملٌات ةنابب مدٌر

سلمان على الجهود التً بذلوها خبلل فترة تنفٌذ ومراجعة الدراسة االستقصابٌة بتقدٌم 

 من النقاشات اً جزءذلك مبلحظات حول النتابج األولٌة ومسودات الفصول، وخصوصاً كون 

، والتً قدم 2:31شباط  فًتمرت لٌومٌن فً األونروا المثمرة خبلل ورشة العمل التً اس
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خبللها معهد فافو النتابج األولٌة ومن ثم نَقح التحلٌبلت بناء على مبلحظات األونروا، وختاماً 

على  تولتآنا فٌرلً كفٌتٌنؽن، التً السٌدة  المشترك البرنامج ةنتوجه بشكر خاص لمسإول

وراجعت  ،هذا المشروع من جانب األونروا بجوانجمٌع تنسٌق وإدارة ونصؾ  عامٌنمدى 

 .وتفسٌراتها نتابج البٌانات بشؤن كل منشخصٌاً جمٌع المخرجات بتقدٌم مبلحظات جوهرٌة 

التً اتخذها السٌد مبادرة الٌبصر النور لوال ل ما كانهذا التقرٌر اإلشارة إلى أن  ونودّ 

مع  9::2، الذي تواصل فً العام وجٌه عزاٌزة، مدٌر عام دابرة الشإون الفلسطٌنٌة السابق

تحدٌث  بشؤندابرة الشإون الفلسطٌنٌة لمساعدة عن رؼبتهم بتقدٌم واستفسر معهد فافو 

التً أجرٌت فً  مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً األردنفً الظروؾ المعٌشٌة  إحصاءات

التموٌل  وتدعٌمٌد بعد توح ذلك العامسة االستقصابٌة فً خرٌؾ ابدأ اإلعداد للدر .3999 العام

من دابرة الشإون الفلسطٌنٌة منذ الٌوم األول، بما فً ذلك تحدٌد  حثٌثةمشاركة بالنروٌجً 

لوجستٌاً  دابرة خبلل مرحلة التنفٌذ دعماً القدمت كما ، االستبٌاناتإعداد أهداؾ الدراسة و

 مخٌمات الثبلثة عشر.الاً لمعهد فافو والفرق المٌدانٌة فً جوهرٌ

لسٌد عزاٌزة وخلفه وتقدٌره للجهود التً بذلها كل من امعهد فافو عن امتنانه  كما ٌعرب

فً إنجاح تنفٌذ الدراسات االستقصابٌة  لمساهمتهمامحمود كامل عقرباوي، المدٌر العام 

تلقاه مع اإلشارة إلى الدعم السخً الذي  ؛إضافة إلى مساهمتهما فً تحلٌل البٌاناتللمخٌمات، 

نضال سلٌم حداد، مدٌر مدٌرٌة السٌد لمشروع من ل واإلعدادل التمهٌد خبلل مراح المعهد

احمد عبد الرحمن الرواشدة، مدٌر مدٌرٌة األبحاث واإلعبلم، السٌد خدمات المخٌمات، و

هنادة عبد الرحمن صالح، لسٌدة لوالشكر موصول  ؛محمد ندٌم عبد الهاديالمترجم السٌد و

 عهد فافو طوال مدة هذا التعاون.مل اإلداريدعم على تقدٌم ال، ةتنفٌذٌ ةسكرتٌر

 عملٌاتثبلث  فً شارك معهد فافو دابرة اإلحصاءات العامة األردنٌة ومن جدٌد

حٌدر فرٌحات، المدٌر السٌد توجٌه رعاٌة وتحت  تمت بنجاح كبٌراستقصابٌة كبرى ومعقدة 

قدمت مدخبلت التً وع، مشرال ةمدٌر ،زٌنب الدباغالسٌدة فتحً النسور، والسٌد وخلفه  ،العام

محمد الجندي الذي السٌد مع  جرى إعدادها بالتعاون ،لدراسة االستقصابٌةلهامة وحاسمة 

 رمضان أبو هٌا والسٌد تحمل هوو ،مٌدانٌٌن باحثٌنمعهد فافو فً تدرٌب بدوره ساعد 

رة العٌنات فً داباختٌار بتول عبٌد مسإولة عن السٌدة وكانت  مسإولٌة البحث المٌدانً،

نهى الداود وأحبلم  كل منوتنقٌحها البٌانات  بٌنما أشرؾ على إدخالاإلحصاءات العامة، 

ال  ماخارج المخٌمات التً أجرٌت الروسان وسابدة زمزم، وشارك فً الدراسة االستقصابٌة 

 ،اً سابق 22تعٌٌن  إضافة إلىالنساء،  ؼالبٌتهم العظمى من، اً ومحرر اً مٌدانٌ اً باحث 345ٌقل عن 

دابرة اإلحصاءات  فًفً المشروع، بعضهم كان موظفاً دابماً  عدد مماثل من مدخلً البٌاناتو

 ٌتمتع ؼالبٌتهم العظمى ،هاالمٌدانٌٌن فٌ باحثٌنآخرٌن من قابمة ال توظٌؾبٌنما تم  ،العامة

مخٌم الجبٌن لدراستٌن استقصابتٌن سابقتٌن مشاركتهم فً خبرة مٌدانٌة سابقة، بما فً ذلك ب
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العمٌق عن شكره فً هذا المقام وٌعرب معهد فافو  .تقرٌباً  نفس عدد الموظفٌن امفٌه عمل

 .الذي قاموا به عمل المتقنعلى الق ٌلدابرة اإلحصاءات العامة وجمٌع أعضاء الفر

 ، حٌث تولىشارك فً هذا المشروع عدد من األشخاصفقد معهد فافو جانب من أما 

إعداد التقرٌر ذي شارك فً جمٌع المراحل منذ البداٌة حتى ال ٌج اٌه. تٌلتنٌسإدارته السٌد ا

اإلعداد كل من أكرم عطاهلل وسٌلجً سونستٌرودبراتٌن وهوافٌنج تشانػ،  ، وشاركهالنهابً

وتولى كل من عطاهلل وهانً الدادا مسإولٌة التدرٌب واإلشراؾ على البحث المٌدانً، كما كان 

ابرة اإلحصاءات العامة، وبٌن معهد فافو ودابرة االتصال بٌن معهد فافو ودضابط عطاهلل 

بالتعاون مع دابرة اإلحصاءات  الشإون الفلسطٌنٌة طوال مدة المشروع، بٌنما تولت تشانػ

البٌانات،  حالعامة اختٌار عٌنات للدراسة االستقصابٌة، وأشرفت على عملٌة إدخال وتنقٌ

بدعم من الدادا  تٌلتنٌس، كما أعدت هً ووجهزت ملفات المستخدم التً استند إلٌها هذا التقرٌر

هذا التقرٌر، وٌشكران هٌدا فبلتو على إعداد لأٌضاً المعدان الربٌسٌان ، وهما جداولتقارٌر ال

من الفصل المتعلق بالصحة، وسٌلجً سونستٌرودبراتٌن على إعداد مسودة النسخة  نسخة أولٌة

ر كذلك إلى تٌودروس كٌبٌدي على تقدٌم األولى من الفصل المتعلق بالتعلٌم، وٌتقدمان بالشك

 للتباٌن. الفقر، السٌما بالنسبةتحلٌل الدعم فً 

 ، الذي لوالهشكره وتقدٌره العمٌق لكل الدعم الذي تلقاه خبلل التحلٌبلتوٌكرر معهد فافو 

 ة، ومع ذلك، وكما هو معروؾ، تبقى التحلٌبلت والنتابج وأٌمن ضعؾ شدٌدالتقرٌر  لعانى

 .نفسهمأ ٌنلُمعدّ الٌة مسإو أخطاء

مع نتابج من الدراسة االستقصابٌة التً أجرٌت  ةشاملجداول أُلحق بهذا التقرٌر تقرٌر 

من عٌنات من خارج المخٌمات إضافة إلى عدة تقارٌر تعتمد على بٌانات مستقاة من  على عٌنة

فافو على موقع  فرةاوالدراسات االستقصابٌة الشاملة، وجمٌعها متو ،داخل المخٌمات

 لكترونً.اإل
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 خرٌطة تبٌن مخٌمات البلجبٌن فً األردن
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 مقدمة 1

 

 

 

 

 

ت المتعلقة بالبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن اٌهدؾ هذا التقرٌر إلى تقدٌم بٌانات تعتمد علٌها السٌاس

الظروؾ المعٌشٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن داخل وٌحلل التقرٌر  المقٌمٌن فً األردن،

 بٌن البلجبٌن المقٌمٌن داخل المخٌماتت . أجرٌت مقارنا1وخارج المخٌمات الثبلثة عشر

ٌبحث إضافة إلى ذلك،  .المخٌمات والمحافظاتبٌن األوضاع والظروؾ وقورنت ، وخارجها

 كٌفٌة تطور الظروؾ المعٌشٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن منذ التسعٌنٌات.فً التقرٌر 

)مسح املة ( دراسة استقصابٌة ش3مصادر بٌانات: ) ةٌستند التقرٌر مبدبٌاً إلى ثبلث

(، 2:33لمخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الثبلثة عشر )نٌسان إلى حزٌران  إحصابً شامل(

ألسر الجبٌن فلسطٌنٌٌن تقٌم داخل  ( دراسة استقصابٌة اجتماعٌة اقتصادٌة لعٌنة ممثلة2و)

 ( دراسة استقصابٌة اجتماعٌة اقتصادٌة لعٌنة1(، و)2:33المخٌمات )أٌلول إلى تشرٌن الثانً 

وتلحق  ؛(2:32ألسر الجبٌن فلسطٌنٌٌن تقٌم خارج المخٌمات )كانون الثانً إلى شباط  ممثلة

هذه المصادر، التً سُتعرض بمزٌد من التفصٌل فً قسم منفصل الحقاً، ببٌانات دراسة 

استقصابٌة جمعها معهد فافو فً التسعٌنٌات وإحصابٌات من مصادر ثانوٌة ٌمكن من خبللهما 

 .السكان فً األردن ، ومع إجمالًعبر األزمنةإجراء مقارنة 

أن هذه الدراسات االستقصابٌة والتقارٌر التً تلتها ما كانت لتبصر  تجدر اإلشارة إلى

تم إجراإهما داخل  فالدراستان اللتانالنور لوال التعاون الوثٌق والناجح بٌن أطراؾ متعددة، 

ة التابعة للحكومة األردنٌة وبدعم من وزارة المخٌمات كانتا بإٌعاز من دابرة الشإون الفلسطٌنٌ

خارج المخٌمات بإٌعاز من المكتب  الخارجٌة النروٌجٌة، بٌنما كانت الدراسة التً أجرٌت

والوكالة السوٌسرٌة للتنمٌة  ،اإلقلٌمً لؤلونروا فً األردن وبدعم من المفوضٌة األوروبٌة

والمكتب اإلقلٌمً  ،الشإون الفلسطٌنٌةوقدمت دابرة  ؛ووزارة الخارجٌة النروٌجٌة ،والتعاون

ودابرة اإلحصاءات العامة األردنٌة مدخبلت أساسٌة إلعداد الدراسة  ،لؤلونروا فً األردن

االستقصابٌة، كما ساهمت الٌونسٌؾ باإلعداد فً المراحل األولٌة، وتولى معهد فافو بالتعاون 

 
1
 3958مخٌمات فقط من بٌن مخٌمات البلجبٌن الحالٌة كمخٌمات لبلجبٌن استجابة لؤلزمة الناشبة بسبب حرب  :3جرى فً األصل إنشاء  

لؽرض محدد هو إنشاء مخٌمات لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، وأن تكون على نحو تعترؾ به على أراٍض مملوكة للحكومة أو مستؤجرة  3967و

األونروا كمخٌمات "رسمٌة"، أما المخٌمات الثبلث الباقٌة )األمٌر حسن، والسخنة، ومادبا( فكانت فً األصل تجمعات من البلجبٌن 
وا ما زالت تعدها "ؼٌر رسمٌة"، ورؼم أن هذا األمر ال ٌإثر كثٌراً األونر الفلسطٌنٌٌن اعترفت بها الحكومة األردنٌة الحقاً كمخٌمات لكن

على الخدمات التً تقدمها وكالة الؽوث لهذه المخٌمات، فهو ٌإثر على تملكهم لؤلراضً وإلى حد ما مسإولٌتهم عن جوانب معٌنة فً البنٌة 
 التحتٌة للمخٌمات وتقدٌم الخدمات، كالمرافق الصحٌة.
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قدمت دابرة  ت البٌانات، والحقاً مع دابرة اإلحصاءات العامة البحث المٌدانً وإعداد ملفا

أساسٌة لتحلٌل البٌانات  الشإون الفلسطٌنٌة، وعلى وجه الخصوص األونروا، دعماً ومدخبلت

بإجماع األطراؾ  المواءمة المنهجٌة بٌن الدراسات االستقصابٌة، إلى معهد فافو، وقد أسفرت

صورة أكثر شمولٌة قدٌم وتجمٌعاً، عن توسٌع نطاق البٌانات المجمعة عند أخذها مجتمعة، 

 لمجمل الظروؾ المعٌشٌة لؽالبٌة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن حالٌاً فً األردن.

 

 

 محتوى التقرير

 

فصول أخرى، وٌعرض هذا القسم من وستة  )المقدمة( ٌُقّسم التقرٌر إلى هذا الفصل التمهٌدي

، وذلك لتشكٌل التالٌةفصول بمزٌد من التفصٌل فً ال ستؽطى مواضٌع المقدمة،أي ، 3الفصل 

ٌصؾ القسم التالً مصادر البٌانات ومنهجٌة الدراسة  .لبعض النتابج الربٌسٌة ٌةمرجع

على أن ٌوضح  ،االستقصابٌة، بما فً ذلك اختٌار العٌنات، كما ٌحدد بعض المفاهٌم الربٌسٌة

 معظمها عند عرضها فً التحلٌبلت التالٌة.

 9724 هفٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌشكلون ما نسبتالمبلمح الدٌمؽرا 2ٌعرض الفصل 

فً  عدد األسر خارج المخٌماتبالمابة من جمٌع أسر المخٌمات وحوالً نصؾ إجمالً 

ٌُظهر هذا الفصل قلة  ؛ربد والزرقاء وعمان العاصمةإمحافظات  مختلط الزواج حاالت الو

ٌُظهر  ،وؼٌر البلجبٌن البلجبٌنداخل المخٌمات بٌن  انخفاض نسبة حملة الجنسٌة األردنٌة كما 

 .ما أسباب ارتفاع معدالت الفقر داخل المخٌمات فٌها، بٌنما تظهر الفصول البلحقة إلى حد  

أن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل وخارج المخٌمات هم جزء من التحول  2الفصل  ٌبٌن

لكن الدراسة  ؛نجابالدٌمؽرافً العام فً األردن، الذي ٌتمٌز أساساً بانخفاض معدالت اإل

 ،االستقصابٌة سلطت الضوء على الفروقات الدٌمؽرافٌة البارزة بٌن المجموعتٌن السكانتٌن

 معدالت إنجابٌتمٌزون بوأدنى، حٌث ٌمٌل البلجبون داخل المخٌمات إلى الزواج فً أعمار 

بلثة كما أن حجم أسرهم أكبر مما هً علٌه خارج المخٌمات، وتضم أؼلب األحٌان ث ،أعلى

 أجٌال. 

وُتظهر النتابج أن  ؛عٌشهموأماكن البلجبٌن، مساكن  ٌاتفٌبحث فً مستو 1أما الفصل 

معظم المساكن فً إذ رؼم أن خارجها، أسوأ منه عموماً داخل المخٌمات مستوى السكن 

المخٌمات، كما فً خارجها، موصولة بمرافق البنٌة التحتٌة كالكهرباء والماء والصرؾ 

المساكن فً  مساحةمن  كبلً  ، إال أنةل على مطبخ وحمام ومرحاض منفصلالصحً، وتشتم

إلى حٍد ما بروز مشكلة ٌفّسر ، األمر الذي أصؽرحولها  المخٌمات والمساحات الخارجٌة

من مخٌم االكتظاظ داخل المخٌمات أكثر من خارجها، رؼم اختبلؾ هذا األمر بشكل ملحوظ 

فً المخٌمات تتضمن معظم األحٌان مواد بناء مإقتة  أما من حٌث النوعٌة، فالمساكن .آلخر
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، ؼالباً سٌبة التهوٌةوهً ، (الصفابح المعدنٌة المموجة على أسطحهاسطوح الصفٌح )ك

وحارة  ،مما ٌجعلها باردة ٌصعب تدفبتها شتاء ،وؼٌر معزولة بشكل كاؾٍ  ،وعرضة للرطوبة

الشمس عن ضوء  تحجبٌمات كما أن الكثافة العمرانٌة فً المخ ؛صٌفاً  مزعجةبدرجة 

فً التصورات  1وأخٌراً ٌبحث الفصل  .وتزٌد درجة تعرضها للضوضاء الخارجٌةالمنازل، 

وٌخلص إلى نتٌجة مفادها أن نسبة من ٌشعر باألمن من  ،بالسبلمة والجرٌمة والمفاهٌم المتعلقة

 ما هً خارجها.البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً مناطقهم السكنٌة هً أقل بقلٌل داخل المخٌمات م

استفادتهم من الخدمات مدى بالوضع الصحً لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن و 5ٌُعنى الفصل 

الصحٌة، وٌخلص إلى أن نسبة حدوث مشاكل صحٌة مزمنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن 

إلى هذا الفصل وٌشٌر  ؛داخل المخٌمات أعلى من خارجها، كما أن التدخٌن فٌها أكثر شٌوعاً 

كما  ؛والنتابج الصحٌة من جهة أخرى ،تباط الوثٌق بٌن دخل األسرة وتعلٌم الفرد من جهةاالر

من خارجها، وكٌؾ أقل  ٌبٌن الحقاً كٌؾ أن الحصول على تؤمٌن صحً داخل المخٌمات

ٌرتبط التؤمٌن الصحً بالمشاركة فً سوق العمل: فالتوظٌؾ الرسمً، السٌما فً القطاع 

 بالحصول على تؤمٌن صحً. (وثٌقاً ) إٌجابٌاً  الحكومً، مرتبط ارتباطاً 

مدى االختبلؾ فً  5وٌحلل الفصل  السعً إلى اتباع السلوك الصحً، كما جرى تناول

وظهر أن  ؛هذا األمر بحسب مكان اإلقامة ومستوى الدخل والحصول على تؤمٌن صحً

كما أنها مقدم  ،اتالمهٌمن داخل المخٌمالربٌسً واألونروا هً مقدم الرعاٌة الصحٌة األولٌة 

أن نسبة أعلى من كما  ؛خارجها، السٌما الشرابح األشد فقراً للقاطنٌن  للرعاٌة الصحٌةأساسً 

الخدمات استفادتها من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن تستفٌد من الخدمات الصحٌة الحكومٌة أكثر من 

جة استحسان أقل بالخدمات المقدمة من األونروا فهً تحظى بدر الخاصة، وعندما ٌتعلق األمر

الخاصة، رؼم النظر إلٌها وأقل بدرجة أكبر من الخدمات  ،الخدمات الحكومٌةمما تحظى به 

أولوٌات المستخدمٌن ذات الصلة  5وأخٌراً ٌعرض الفصل . بشكل عام على أنها خدمات جٌدة

تتعلق بالتركٌز على مسابل  ،بالمجاالت الواجب تحسٌنها فً المراكز الصحٌة التابعة لؤلونروا

 المرافق. جودة بدالً من ،وجودة الخدمات المقدمة ،بؤداء الموظفٌن

إحصابٌات بشؤن ثبلث مسابل واسعة النطاق: التحصٌل العلمً،  4ٌستعرض الفصل 

توجه إٌجابً شامل وٌبٌن الفصل وجود  ؛وااللتحاق الحالً بالتعلٌم، ومفهوم الخدمات التعلٌمٌة

على وخارجها عٌنٌات لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات فً مجال التحصٌل العلمً منذ التس

على  أثبتن تفوقاً مستمراً، ،، باستثناء األجٌال األكبر سناً وٌخلص إلى أن اإلناث ؛حد سواء

ومع ذلك ٌبقى التحصٌل العلمً لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج  ؛التحصٌل العلمً الذكور من حٌث

لدى البلجبٌن خارج ا أن نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة داخلها، كم هالمخٌمات أعلى بكثٌر من

ًّ الطفولة فقد أصبح التعلٌم ، أما بالنسبة لبللتحاق بالتعلٌم ؛أعلىخٌمات مال  ة،المبكرفً سن

بٌنما سجل إجمالً وصافً  ؛كان علٌه فً التسعٌنٌاتمما  أكثر شٌوعاً  ،الجامعًالتعلٌم و
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سن التعلٌم األساسً ما ٌقرب من ثبلث نقاط مبوٌة  معدالت التحاق األطفال بالمدارس فً

 داخلها.للمقٌمٌن  هأعلى بالنسبة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات من

األساسً لبلجبٌن الربٌسً للتعلٌم كٌؾ أن األونروا هً المقدم  أٌضاً  4الفصل  ٌوثق

م هذه الخدمة لحوال بٌن كل عشرة،  من ً تسعة أطفالالفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات، حٌث ُتقدَّ

بٌنما ُتقدمها المدارس الحكومٌة خارج المخٌمات لحوالً سبعة من بٌن كل عشرة من أطفال 

ٌتشارك مقدمو الخدمات من القطاع الخاص واألونروا  البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، فً حٌن

مفهوم الخدمات فً وأخٌراً، ٌبحث هذا الفصل  ؛بالمابة :1بالتساوي بالنسبة المتبقٌة البالؽة 

وٌخلص إلى أن خدمات التعلٌم األساسً المقدمة من األونروا والحكومة األردنٌة،  ،التعلٌمٌة

ٌّموا خدمات  ُتعدّ  بحسب رأي الؽالبٌة العظمى من المستجٌبٌن، ممتازة أو جٌدة جداً، بٌنما ق

 فقد رأوا أن ،دالجدوالخرٌجون أما أولٌاء األمور  ؛التعلٌم الخاص بؤنه أفضل إلى حٍد ما

المسابل األربع األكثر إلحاحاً من حٌث وجوب معالجتها لتحسٌن المدارس األساسٌة التابعة 

القاعات الصفٌة، ونظام الفترتٌن، وسلوك الطبلب،  لؤلونروا داخل المخٌمات هً مساحة

 والمبانً المدرسٌة والمرافق المادٌة.

بتطبٌق إطار  القوى العاملة، وذلكفً مشاركة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن  6ٌبحث الفصل 

منظمة العمل الدولٌة بشكل أساسً فٌما ٌتعلق بإحصابٌات القوى العاملة وعدم حصر استخدام 

استخدام بٌانات توظٌؾ بدٌلة من الدراسة ب أٌضاً بل  ،االستقصابٌة اتالبٌانات بدراستً العٌن

ٌة إلى انخفاض نسبة مشاركة إحدى النتابج الربٌس أشارت ؛االستقصابٌة الشاملة للمخٌمات

ٌُظهر الفصل  ؛اإلناث فً القوى العاملة بٌن النساء والرجال إحصابٌة فروقات ذات داللة  6و

الحاصلة عموماً على تعلٌم  المهنً والصناعً لبلجبٌن العاملٌن بؤجر، فالمرأة الهٌكل ببحث

خدمات التعلٌمٌة القطاعات فً  ،أو مدٌرةمتخصصة، عاٍل تعمل فً العادة كصاحبة مهنة 

وقد تعاظمت األهمٌة النسبٌة للعمل المهنً والوظابؾ اإلدارٌة للمرأة  ؛والصحٌة واالجتماعٌة

ٌّر منذ التسعٌنٌات، بٌنما لم ٌطرأ   على الهٌكل المهنً والصناعً بالنسبة للرجال.كبٌر تؽ

 برزإلى أن الشركات الخاصة ُتمثل بالنسبة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن أ 6ٌخلص الفصل 

بٌنما ٌعمل الحاصلون على شهادات علمٌة أعلى فً  ؛تلٌها المشارٌع األسرٌة ،"صاحب عمل"

وكانت نسبة العاملٌن  ؛القطاع الحكومً أو لدى األونروا أو فً إحدى المنظمات ؼٌر الحكومٌة

وأعلى خارج المخٌمات مما  ،الرجاللدى النساء منها لدى بؤجر فً الوظابؾ الرسمٌة أعلى 

 خلها.هً دا

وظروؾ العمل )ؼٌر النقدٌة( كما ٌستقصً هذا الفصل الرواتب والمزاٌا ؼٌر المدفوعة 

داخل وخارج مخٌمات البلجبٌن األسبوعٌة العمل ساعات الخاصة باألفراد، وٌخلص إلى أن 

خارجها، إضافة  هبكثٌر من كانت متساوٌة، لكن األجر فً الساعة لبلجبٌن فً المخٌمات أقل

بٌن خارج المخٌمات ٌحصلون عموماً على عدد أكبر من المزاٌا ؼٌر المدفوعة البلج إلى أن
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من أرباب عملهم وظروؾ عمل أفضل، وأخٌراً، تتجه المرأة للعمل ساعات أقل وتتقاضى 

 من األجر الذي ٌتقاضاه الرجل فً الساعة.بكثٌر أجراً أدنى 

وٌستطلع  ،لفصول السابقةٌعتمد الفصل السابع واألخٌر من هذا التقرٌر على تحلٌبلت ا

مجمل الوضع االقتصادي ألسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً األردن، وٌؤخذ بالحسبان دخل األسرة 

إحدى النتابج  وٌبحث مسؤلة الفقر المطلق والنسبً والشخصً، وتشٌر، وممتلكاتهاالسنوي 

حوظة داخل ونسبة الفقر أعلى بصورة مل ،الربٌسٌة إلى أن دخل الفرد السنوي أقل بكثٌر

 همن تفاوتاً علٌه خارجها، ومع ذلك فتوزٌع الدخل خارج المخٌمات أكثر  ماالمخٌمات مما ه

، على السواء المحافظات والمخٌمات بٌنواضح فً مستوى الفقر  تباٌن داخلها، وقد ظهر

ٌُظهر الفصل أن احتمالٌة الفقر  .وسجل مخٌم جرش المرتبة األدنى فً معظم المإشرات كما 

حجم األسرة، والتدهور الصحً المزمن، وانخفاض مع تزاٌد لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن تزداد لدى ا

إلى تقٌٌم دور  7وٌخلص الفصل  ؛األردنٌة امتبلك الجنسٌة موعدالتحصٌل العلمً، والبطالة، 

الحصول على دعم من صندوق المعونة أن  وٌوضح ،المساعدات المإسسٌة الجتثاث الفقر

مهم للؽاٌة بالنسبة )أي الدعم( إلى المستحقٌن، وهو  صحٌحاً  وجه توجٌهاً مالوطنٌة واألونروا 

 .همل

مفٌدة للقارئ قبل تناول البٌانات والمنهجٌة فً الدراسة  قد تكون بعض المعلومات

الصحٌح للجداول والرسومات البٌانٌة العدٌدة  وبؽرض الفهم ،أوالً  .االستقصابٌة بالتفصٌل

لتالٌة، البد من قراءة التعلٌقات بانتباه، فمعظم الجداول تعرض الواردة فً الفصول الستة ا

بالمابة بسبب التقرٌب، وتتضمن  ::3 ال تساوي دابماً لكن المجامٌع  ،النتابج بالنسب المبوٌة

حالة منفردة ٌة قٌمة محددة أل ( تشٌر إلى عدم وجود-بعض الجداول خبلٌا بعبلمة )

بوجود  نتابج كنسب مبوٌة ٌعنًالٌعرض  جدولر فً صفظهور ال)فرد/إجابة/متؽٌر(، كما أن 

من مجموع الحاالت، لها القٌمة المحددة، بالمابة  24:لكن أقل من  ،حالة واحدة على األقل

 ،وٌظهر الحرؾ "ع" فً معظم التعلٌقات والعدٌد من الجداول ؛جرى تقرٌب النتٌجة للصفرف

لتً تشكل أساس حساب النسب وٌشٌر إلى عدد الحاالت أو المبلحظات ؼٌر المرجحة ا

فً الجزء  جداول موجودلجمٌع الرسومات البٌانٌة فً ملحق الصحٌحة القٌم وتظهر المبوٌة، 

 من التقرٌر.)األخٌر( الخلفً 

 ةفً الفصول التالٌة، إال أنه ٌجب تناول ثبلث ورودهاالمفاهٌم بشكل عام عند تعّرؾ ثانٌاً، 

تجمع  ةوحدقاً لمعاٌٌر الدراسات االستقصابٌة الدولٌة مفاهٌم أساسٌة: )أ( تعنً "األسرة" وف

عدة أشكال األسرة معظم الوجبات معاً، وقد تتخذ  ونوٌتناولأفرادها مواردها معاً وعادة ٌنام 

، على عابلة أو أكثر األسرة الواحدة، وٌمكن أن تشتمل 2سٌتم عرضها فً الفصل  مختلفة

مع زوجاتهما ، معاً قٌقان متزوجان ٌسكنان بحسب تعرٌؾ األونروا )على سبٌل المثال، ش

ٌُعّرؾ "البلجا الفلسطٌنً" بالتفصٌل فً بداٌة  وأطفالهما(، لكن ذلك نادر الحدوث، )ب( 

ٌُعّرؾ عن نفسه  ، لذا ٌفً بالؽرض القول هنا2الفصل  بؤن البلجا الفلسطٌنً هو شخص 
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أو شخص "من " 3967ثم نازح فً  3958" أو "الجا 3967" أو "نازح 3958"كبلجا 

"من أصل ؼّزي"(، أو شخص ورث هذا الوضع بؤنه ؼّزاوي، أو قطاع ؼزة" )ٌعرؾ كذلك 

من آبابه، وارتبط بتعرٌؾ األسرة والبلجا الفلسطٌنً، )ج( "أسرة البلجا الفلسطٌنً" هً 

 .الذي وضحناه للتوّ على األقل على النحو  واحداً  أسرة تضم الجباً فلسطٌنٌاً 

 

 

 

 ومنهجيتهامصادر البيانات 

 

( دراسة استقصابٌة 3مصادر للبٌانات: )ثبلثة كما ورد أعبله، ٌستند التقرٌر بشكل كبٌر إلى 

( دراسة استقصابٌة اجتماعٌة اقتصادٌة 2) ؛شاملة لمخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الثبلثة عشر

ٌة اجتماعٌة ( ودراسة استقصاب1) ؛ممثلة من أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات اتلعٌن

 ألسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات. ممثلة اتاقتصادٌة لعٌن

من  تتؤلؾ الدراسة االستقصابٌة الشاملة لمخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الثبلثة عشر

عة حول السكن والبنٌة التحتٌة، ودخل  ،إلى حد ما استبٌان مختصر ومعلومات أساسٌة ُمجمَّ

)الجنس( بكل فرد من أفرادها كالجندر  ة، إضافة إلى بٌانات تتعلقاألسرة، والسلع المعمر

لبلجا والجنسٌة والوضع الصحً والتحصٌل والوضع القانونً والعمر والحالة االجتماعٌة 

 العلمً والمشاركة فً القوى العاملة.

( 3)ُنفذت داخل وخارج المخٌمات( استبٌانٌن: )ات تتضمن كل دراسة استقصابٌة للعٌن

واحدة واألسرة ككٌنونة  ومنطقة السكنان عن األسرة ٌجمع بٌانات حول مستوى السكن استبٌ

)الدخل والمدخرات والدٌون والسلع المعمرة(، ومعلومات تتعلق بكل فرد من أفراد األسرة 

لبلجا والجنسٌة واألمراض المزمنة  والوضع القانونً)الجندر والعمر والحالة االجتماعٌة 

دمات الصحٌة والتحصٌل العلمً وااللتحاق الحالً بالتعلٌم والعمل والبطالة واالستفادة من الخ

المواقؾ  ٌطرح أسبلة حول ،( واستبٌان عن أفراد تم اختٌارهم عشوابٌاً 2والدخل(، )

الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة، والمشاركة فً  والتصورات )مثل: مدى استحسان)التوّجهات( 

وما فوق تم اختٌاره  34فً الجوار( موجه لشخص بعمر القوى العاملة، والشعور باألمن 

 2عشوابٌاً فً كل أسرة.

أسبلة أكثر تفصٌبلً بشؤن نفس المواضٌع  اتطرحت الدراسات االستقصابٌة للعٌن

عن  وؼطت مجاالت أخرى أسفرت ،المطروحة فً الدراسة االستقصابٌة الشاملة للمخٌمات

 
2
النسختٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة من استبٌان الدراسة االستقصابٌة الشاملة واستبٌانات الدراسة االستقصابٌة للعٌنات على  ٌمكن االطبلع على 

 الرابط التالً:
http://www.fafo.no/ais/middeast/jordan/refuges/living-cond-palestinian-refugees.html. 
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ات بكون كل منها مكملة لؤلخرى وأنها تستخدم بٌانات أوسع نطاقاً، وتمثلت أهمٌة الدراس

 .وخارجها إلتاحة إجراء مقارنات مباشرة بٌن السكان داخل المخٌماتمتماثلة استبٌانات 

ُمرمزة مسبقاً ٌإشر  إجاباتاقتصرت االستبٌانات على أسبلة متبوعة بقابمة تضم فبات 

األسبلة التً تهدؾ إلى االستفادة علٌها مجرو المقاببلت عند استماعهم لؤلسبلة، باستثناء بعض 

من التفاصٌل حول عمل األفراد )المهنة والصناعة التً ٌعملون بها(، والتً تتطلب من مجري 

ز الحقاً من قبل كادر مدرب تدرٌباً خاصاً، وكقاعدة عامة ال ٌتم  المقاببلت تدوٌن تفاصٌل ُترمَّ

 اإلجابات.واألسبلة رموزإطبلع المستجٌبٌن على 

 

 

 خارج المخيمات اتسة االستقصائية للعينالدرا

المقٌمٌن خارج  كان الهدؾ فً األصل هو التقاط عٌنة ممثلة لجمٌع أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن

بسبب اعتبارات التكلفة تم االتفاق على التركٌز بدالً من  مخٌمات البلجبٌن الثبلثة عشر، لكن

بالمابة من  84مجتمعة حوالً تضّم ً التوإربد ذلك على محافظات عمان العاصمة والزرقاء 

 3جمٌع البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن فً األردن.

وبهدؾ رفع فعالٌة تم اختٌار عٌنات عشوابٌة من كل محافظة من المحافظات الثبلث، 

من استبٌان األسر )الدٌمؽرافٌات  المقاببلت قدر اإلمكان، ُطرح عدد محدود فقط من األسبلة

المعمرة والفقر الشخصً( على األسر التً ال تضم أي الجا فلسطٌنً، بٌنما األساسٌة والسلع 

استبٌانات األسرة واألفراد المختارٌن عشوابٌاً على األسر التً تضم الجباً  ُطرحت جمٌع أسبلة

الُمعّرفة كؤسر الجبٌن فلسطٌنٌٌن بموجب هذه الدراسة، ومع أن  -فلسطٌنٌاً واحداً على األقل

هذه األسر قورنت لل الظروؾ االجتماعٌة االقتصادٌة ألسر البلجبٌن فقط، فقد هذا التقرٌر ٌح

الوضع العام لؤلردنٌٌن، بما فً ذلك من خبلل االستفادة من بو ،بؤسر من ؼٌر البلجبٌنأحٌاناً 

عة فً هذه الدراسة االستقصابٌة.  البٌانات الُمجمَّ

ج المخٌمات، وكان الهدؾ هو حجم العٌنة للدراسة االستقصابٌة خار 323الجدول  ٌعرض

مجموعة مختارة عشوابٌاً خارج المخٌمات فً  6:9أسرة فً  82426مع  تإجراء مقاببل

، إال أن معلومات من دراسات استقصابٌة سابقة وإربدمحافظات عمان العاصمة والزرقاء 

من  ::128أسرة للوصول إلى  ::821 من مع ما ٌقرب تأشارت إلى ضرورة إجراء مقاببل

البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، وهو ما ٌكفً لتقدٌم تفصٌبلت ممثلة للنتابج بالنسبة لكل محافظة من  رأس

 4حاالت عدم االستجابة. العٌنات لتعوٌض ذلك، تمت زٌادة عددإضافة إلى  .المحافظات الثبلث

 
3
 أجرتها دابرة اإلحصاءات العامة ومعهد فافو. التقدٌرات بناء على دراسات استقصابٌة سابقة 

4
 ٌمكن االطبلع على معلومات أكثر تفصٌبلً حول اختٌار العٌنات على الرابط التالً: 

http://www.fafo.no/ais/middeast/jordan/refugees/living-cond-palestinian-refugees.html. 
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 9إلى  2:33كانون األول  22تؤلفت المرحلة األولى من العمل المٌدانً الممتدة من 

من موظفً دابرة  -من ما ٌسمى بوضع القوابم، حٌث قام باحثون مٌدانٌون 2:32انً كانون الث

اإلحصاءات العامة ذوي الخبرة وموظفٌن مإقتٌن بخبرة اكتسبوها من دراسة أجرٌت داخل 

 6:9.5 عددها بإدراج جمٌع األسر فً المجموعات المختارة عشوابٌاً البالػ -المخٌمات

لبحث المٌدانً مقاببلت مع األسر المختارة عشوابٌاً من تضمنت المرحلة الثانٌة من ا

شباط  22كانون الثانً إلى  34القوابم المعدة فً المرحلة األولى، وامتدت هذه المرحلة من 

، ورؼم إجراء معظم المقاببلت قبل أسبوع من موعدها، فقد عاودت مجموعة من 2:32

 ،أفرادها فً المنزل خبلل الزٌارات السابقةمن  زٌارة أسر لم ٌتواجد أحد الباحثٌن المٌدانٌٌن

استكمال عند الذٌن تؽٌبوا  ،األفراد المختارٌن عشوابٌاً مع بعض  وكذلك إلجراء مقاببلت

 استبٌان األسر.

 

 

 العٌنة خارج المخٌمات: عدد المجموعات واألسر بحسب المحافظة. 323الجدول 

 

 العٌنة النهابٌة تحضٌراتال
النسبة المبوٌة 

التً تضم  لؤلسر
 اً واحد باً الج

 على األقل 
)وفقاً لدراسات 
استقصابٌة 
 سابقة(

العدد المستهدؾ 
من أسر 
 البلجبٌن

إجمالً عدد 
األسر المعتزم 
إجراء مقابلة 
معها للوصول 
 إلى الهدؾ

عدد 
 المجموعات

عدد األسر فً 
 كل مجموعة

عدد األسر 
المعتزم إجراء 
 مقابلة معها

عمان 
 العاصمة

48% 3514: 2,310 37: 35 2518: 

 25:48 35 357 35991 :3514 %68 الزرقاء

 55:88 35 292 15974 ::353 %28 ربدإ

 85426 35 6:9 85278 ::158 %41 المجموع

 

 

 95بنجاح، أي حوالً  تاستكمل اً استبٌان 82426من بٌن  2::82أظهرت نتابج المقاببلت أن 

أسرة المشاركة فً الدراسة االستقصابٌة، ن وثبلثو(، رفضت مابة وثبلث 223)الجدول  بالمابة

المتبقٌة أساساً من مساكن خالٌة ومساكن تحت اإلنشاء،  "اإلجابةبٌنما تشكلت حاالت "عدم 

أسرة فً محافظة  399أسرة فً عمان وأخفق بمقدار  :3214 الهدؾ المتمثل بمقابلة وتحقق

 
5
فً نظام دابرة اإلحصاءات العامة منطقة جؽرافٌة تضم حوالً  -ت أولٌة أو منطقة التعدادالمعروفة كذلك بوحدة اختٌار عٌنا -ُتعد المجموعة 

أسرة، وُترّسم حدود كل مجموعة على الخرابط وفً المٌدان، وبالتالً فإن وضع القوابم ٌستلزم فً واقع األمر إعادة وضع قوابم لجمٌع  ::3

ت منها، وٌستند االختٌار/أخذ العٌنات العشوابً لؤلسر المحددة المعتزم إجراء مقابلة المساكن واألسر داخل المجموعات التً تم اختٌار عٌنا
 معها إلى قوابم محدثة للمساكن واألسر.
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كافٌة النتابج كانت إسفة، إال أن ورؼم هذه النواقص الم ؛إربدأسرة فً محافظة  336الزرقاء و

لتقدٌم إحصابٌات منفصلة وموثوقة عن أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً جمٌع المحافظات 

 الثبلث.

 

 

 نتٌجة اختٌار العٌنات وإجراء المقاببلت خارج المخٌمات. 223الجدول 

  

 المحافظة
عمان  المجموع

 العاصمة
 ربدإ الزرقاء

 15578 985 35343 35151 تضم الجبٌن فلسطٌنٌٌن أسر

 55425 258:1 784 916 تضم الجبٌن أسر ال 

 2::85 15787 35916 25279 االستبٌانات المعبؤة

 425 1:3 322 3:3 حاالت عدم االجابة *(

 85426 55:88 25:48 :2518 حجم العٌنة

 جابة بسبب الرفض.بالمابة من حاالت عدم اإل 24*( حوالً 

 

 

 ة الشاملة للمخيماتالدراسة االستقصائي

جرت الدراسة االستقصابٌة الشاملة للمخٌمات داخل مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الثبلثة 

المستخدم التعرٌؾ عشر، وكان التعرٌؾ الجؽرافً للمخٌم فً هذه الدراسة أضٌق نطاقاً من 

 هن مواقععادة ألؼراض تشؽٌلٌة، فبدالً من تؽطٌة جمٌع المناطق التً تعتبر فً الوقت الرا

للمخٌمات، بمعنى آخر تتضمن االمتداد الطبٌعً للمخٌمات، كانت الدراسة االستقصابٌة الشاملة 

داخل المخٌمات، مقتصرة على الحدود  اتداخل المخٌمات، وبالتالً الدراسة االستقصابٌة للعٌن

دابرة راؾ المناطق الواقعة تحت إش ألنها تحدد تقلٌدٌاً "الرسمٌة" أو "التارٌخٌة" للمخٌمات 

الشإون الفلسطٌنٌة، وبالتالً كانت المرحلة األولى من الدراسة االستقصابٌة الشاملة هً تحدٌد 

 وترسٌم هذه الحدود بدعم من دابرة الشإون الفلسطٌنٌة.

المبانً والمساكن واألسر ت آمنش، أُدرجت جمٌع الشاملة وفً المرحلة الثانٌة من الدراسة

لضمان زٌارات، وأحٌاناً ثبلث  ،قد استلزمت هذه العملٌة زٌارتٌنداخل المخٌمات فً قوابم، و

، وشّكل إجراء المقاببلت مع األسر المدرجة المرحلة الثالثة من التعدادجودة ودقة عملٌة 

فً الدراسة االستقصابٌة شباط واسُتكمل إجراء لمقاببلت  26مٌدانٌاً فً  التعدادبدأ  .الدراسة

أسرة تقٌم داخل الحدود التارٌخٌة  5:2851بالمجمل  التعدادة حددت عملٌ .2:33حزٌران  28

األسر رؼم الزٌارات  مقابلةللمخٌمات، وأخفق الباحثون المٌدانٌون فً بعض الحاالت فً 
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األسر فً حاالت أخرى المشاركة فً الدراسة االستقصابٌة رؼم بعض المتكررة، ورفضت 

اٌنت حاالت عدم االستجابة هذه عبر المخٌمات تدخل ممثلٌن من دابرة الشإون الفلسطٌنٌة، وتب

األسر ؼٌر عدد بالمابة، ونظراً لعدم معرفة  ةمن أقل من واحد بالمابة إلى أكثر من ثبلث

المشاركة تعذر تحدٌد الحجم الحقٌقً لسكان مخٌمات البلجبٌن التارٌخٌة، عبلوة على أن عملٌة 

أقل  لكن ٌتوقع أن ٌكون النقصعة بالمابة، ٌصل إلى أرب من نقصعادة تعانً كاملة كهذه  تعداد

 المٌدانً.للعمل فً هذه الحالة بعٌنها بسبب الدقة المتناهٌة 

فرداً فً المرحلة  :2:5281أسرة مكونة من  5:2152أُجرٌت مقاببلت مع ما مجموعه 

مجموع ، وكان 323الثالثة الربٌسٌة من الدراسة، وٌظهر التوزٌع عبر المخٌمات فً الشكل 

كما أشٌر سابقاً، أعلى إلى حد ما، وعلى افتراض أن متوسط حجم  ن المخٌمات التارٌخٌة،سكا

تم مقابلتها ت(، وكذلك لؤلسر التً لم 2)الفصل  423ٌبلػ من األسر التً تمت مقابلتها،  ،األسرة

ٌبلػ اثنٌن بالمابة، فإن حجم  نقص فً التعدادجمٌع األسر(، إضافة إلى من بالمابة  322)

بالمابة من  97كان .:::2332ن الفعلً داخل الحدود التارٌخٌة للمخٌمات قد ٌتخطى السكا

األسر التً أجرٌت مقاببلت معها من أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن كما ورد فً هذه الدراسة، أي 

لمزٌد من  2أسر تضم الجباً فلسطٌنٌاً واحداً على األقل )ٌرجى االطبلع على الفصل 

بالمابة من السكان المشمولٌن فً الدراسة  9624أو  اً فرد 3972652التفاصٌل(، كما كان 

 االستقصابٌة من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن.

مسكناً،  542197، أما المساكن فبلؽت 132588بلػ عدد المبانً المحددة فً هذه الدراسة 

دابرة الشإون  لدى سجلمما على التوالً  ::724و :::62أعلى بمقدار وهذان الرقمان 

 (.8::2سنوات )دابرة الشإون الفلسطٌنٌة قبل بضع فلسطٌنٌة ال
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أقل بكثٌر من عدد البلجبٌن المسجلٌن لدى األونروا فً ذلك  السكان بقى حجمومع ذلك، ٌ

، بنسبة اً الجب 3842338فً المخٌمات المشمولة فً الدراسة الشاملة  الوقت، حٌث بلػ عددهم

 :2:3كانون األول  13فً لدى األونروا  ٌنمسجل اً فرد 14:2899 بالمابة فقط من 41

(، باستثناء مخٌمات األمٌر حسن ومادبا والسخنة ؼٌر المشمولة 422: الجدول 2:33)األونروا 

عدد األسر التً أجرٌت مقاببلت معها فً الدراسة االستقصابٌة الشاملة بحسب  323الشكل 

 المخٌم.

457 

477 

791 

35341 

35245 

25:19 

25371 

25428 

15134 

15418 

15814 

75::5 

335486 

: 25::: 55::: 65::: 85::: 3:5::: 325::: 355::: 

 السخنة

 الطالبٌة

 مادبا

 الزرقاء

 حسناألمٌر 

 سوؾ

 ربدإ

 جرش

 المفتًعزمً 

 الحسٌن

 الوحدات

 حطٌن

 لبقعةاا

 األسر
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حٌث  ،على أن هذا األمر لم ٌكن مفاجباً  .6فً إحصابٌات تسجٌل المخٌمات الخاصة باألونروا

داخل المخٌمات )كما تحدد  فعلٌاً  مقٌمٌن علق بؤشخاصأن أرقام الدراسة االستقصابٌة تت

بلحقة بحكم الواقع لحدود المخٌم(، بٌنما الأو االمتدادات بالتوسعات بالحدود التارٌخٌة ولٌس 

لدٌها أصبلً فً نقاط تسجٌل )داخل عشر  المسجلٌنتؽطً إحصابٌات األونروا أعداد األفراد 

 اً كبٌر اً المإهلٌن، وفً حٌن أن عدداألبناء واألحفاد( )بها األونروا( وسبللتهم تعترؾ مخٌمات 

بهذه  الصلة يداخل الحدود التارٌخٌة للمخٌم ذ ونمن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المسجلٌن ٌقطن

 ؛فً منازل تقع داخل ملحقات للمخٌم أو مناطق متاخمة له ونآخر ٌسكن اُ الدراسة، فإن عدد

 طق أبعد.تقطن منا وأعداد كبٌرة، ؼٌر معروفة، منهم

الجا فلسطٌنً هو أقل بكثٌر  :::2::2السكان البلجبٌن فً المخٌمات البالػ عدد كما أن 

، األمر الذي تفسره حقٌقة أن الفهم العام لجؽرافٌة اتسكان المخٌمعدد من التصور العام ل

المخٌم ٌختلؾ عن التعرٌؾ المستخدم فً هذه الدراسة، وأن البلجبٌن المقٌمٌن فً المناطق 

من  اً جزء ٌعتبرون أحٌاءهمو ،متاخمة للحدود التارٌخٌة للمخٌم ٌعدون أنفسهم ؼالباً من سكانهال

ٌُنظر إلى هذا النمو األفقً على أنه "طبٌعً" نتٌجة مجموعة من العوامل: معدالت  المخٌم، و

داخل المخٌمات، للمبانً (، والتقٌٌدات على التوسع الرأسً 2اإلنجاب المرتفعة )الفصل 

 أماكن والدتهم ونشؤتهم. بقربالبلجبٌن فً اإلقامة  ورؼبة

خلصت المشاورات التً جرت بٌن دابرة الشإون الفلسطٌنٌة واألونروا ودابرة 

اإلحصاءات العامة إلى أن لمعظم المخٌمات، السٌما تلك الواقعة فً مناطق حضرٌة، أحٌاء 

ات هو الحال بالتؤكٌد فً مخٌممتاخمة ُتشكل الٌوم بحكم الواقع جزء من تلك المخٌمات، وهذا 

 ربد.إمخٌمات الزرقاء وعلى أٌضاً ٌنطبق لكنه  ،الوحدات والحسٌن وحطٌن

من المستحٌل أن نعرؾ بالضبط عدد األشخاص المقٌمٌن فً المخٌمات "األوسع" حتى 

لذلك، وترسٌم حدود جدٌدة للمخٌمات، وإجراء )ومتفق علٌه( ٌتم الوصول إلى تعرٌؾ واضح 

المناطق )على سبٌل  السٌما أن هذه ،جدٌدة، وهذا هو الحالتعداد قصابٌة بقوابم دراسة است

المثال بالقرب من مخٌم الوحدات كما ورد فً هذه الدراسة( هً موطن لعدد كبٌر من البلجبٌن 

ومع ذلك ُتقدر دابرة  ؛الفلسطٌنٌٌن إلى جانب عدد كبٌر من األردنٌٌن، ؼٌر البلجبٌن، واألجانب

)بحدودها األصلٌة( لسطٌنٌة مجموع السكان فً مخٌمات البلجبٌن التارٌخٌة الشإون الف

 شخص. :::16:2وملحقاتها بحوالً 

داخل المخٌمات من حٌث دراسات العٌنات ولم تكن نتابج الدراسات االستقصابٌة الشاملة و

دابرة  المخٌمات، لكن بحسب موظفًامتدادات المبدأ صالحة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن فً 

( على دراٌة بتلك 9::2إضافة إلى باحثٌن )مثال: فرح  ،الشإون الفلسطٌنٌة واألونروا

 
6
، جرى فً األصل تحدٌد عشر مخٌمات فقط من مخٌمات البلجبٌن الثبلثة عشر القابمة استجابة لؤلزمة فً 3كما ورد فً الهامش رقم  

لوكة للدولة أو مستؤجرة لؽرض محدد هو إنشاء مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن والمعترؾ بها كمخٌمات على أرض مم 3967و 3958

"رسمٌة" من قبل األونروا، لذا فإن إحصابٌات تسجٌل المخٌمات الخاصة باألونروا تتضمن البلجبٌن المسجلٌن فً المخٌمات الرسمٌة العشر 
 المعترؾ بها فقط.
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ظروؾ المناطق المجاورة، فإن ظروؾ األشخاص المقٌمٌن هناك ال تختلؾ كثٌراً عن 

، لذا نعتقد أن البٌانات والتحلٌبلت الواردة فً هذا للمخٌم المقٌمٌن داخل الحدود التارٌخٌة

ؽً أن تشٌر كذلك إلى الظروؾ المعٌشٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن فً تلك التقرٌر ٌنب

 المناطق المجاورة.

 

 

 في المخيماتللعينات الدراسة االستقصائية 

تشرٌن  23تشرٌن األول إلى  21لهذه الدراسة فً الفترة الممتدة من  جرى البحث المٌدانً

من جمٌع األسر المدرجة خبلل ؤخوذة م، على عٌنة عشوابٌة خطٌة منتظمة 2:33الثانً 

الدراسة االستقصابٌة الشاملة فً المخٌمات الثبلثة عشر، وحظً مخٌم حطٌن باختٌار عٌنات 

مت األسر الفرصة لأسرة إلتاحة  ::9زابدة بلؽت  تقدٌم تقرٌر بشؤن ذلك المخٌم، بٌنما قُسِّ

 ؛خرى بنفس احتمالٌة التضمٌناألاالثنً عشر بٌن المخٌمات  ،أسرة ::123البالؽة الباقٌة، و

خارج المخٌمات، جرى اختٌار فرد واحد  اتوكما هو الحال فً الدراسة االستقصابٌة للعٌن

عاماً فما فوق لئلجابة على  34من بٌن جمٌع أفرادها البالؽٌن  ،عشوابٌاً من كل أسرة مختارة

 استبٌان األفراد المختارٌن عشوابٌاً.

 95أعلى من أي بنسبة لؤلسر،  اً استبٌان 12771ي أسفر عن واسُتكمل البحث المٌدانً الذ

(، وبلػ عدد 123أسرة تم اختٌار عٌنات منها بنجاح )الجدول  :::52 مجموع بالمابة بقلٌل من

جابة" أما حاالت "عدم اإل ،وثبلثٌن أسرة اً األسر التً رفضت المشاركة فً هذه الدراسة ست

 مساكن خالٌة. فهً بشكل ربٌسًالباقٌة 

العٌنات كبر حجم وقد اخترنا عدم تسجٌل مخٌم حطٌن بشكل منفصل فً هذا التقرٌر رؼم 

، واستخدمنا بدالً من ذلك النطاقات أو المناطق/المخٌمات األربع التً جرى المختارة منه

وهً مخٌم الطالبٌة والحسٌن )أو جبل الحسٌن(  123تسجٌلها كما هو مبٌن فً الجدول 

األمٌر حسن، التابعة إدارٌاً إلى مخٌم اً بمخٌم عمان الجدٌد( ووالوحدات )المعروؾ أٌض

ضمن نطاق  ،إضافة إلى مخٌم مادبا فً محافظة مادبا ،مصنفةهً محافظة عمان العاصمة، و

من النطاقات  مستقبلً وشكل مخٌم البقعة وحده نطاق تسجٌل  .تسجٌل "عمان العاصمة"

الكبٌر التً تم اختٌارها منه  العٌناتعدد  ألنو ،الكبٌر بسبب حجم سكانه ة)المناطق( األربع

 وأالزرقاء والسخنة وحطٌن )المعروؾ كذلك بمخٌم ماركا  أما مخٌمات تكفً للقٌام بذلك،

 ؛لر( فُتصنؾ ضمن نطاق تسجٌل محافظة "الزرقاء" التً تتبع هذه المخٌمات لها إدارٌاً نِ شْ 

ومخٌم إربد فتً )الحصن( فً محافظة ربد و)الشهٌد( عزمً المإلمخٌمات  وأخٌراً، وبالنسبة

بٌن  المعروفٌن "بالؽّزٌٌن" النسبة الكبٌرة لبلجبٌنجرش )المعروؾ أٌضاً "بمخٌم ؼزة" بسبب 

سوؾ فً محافظة جرش فُتصنؾ ضمن نطاق  ( ومخٌم2، ٌرجى االطبلع على الفصل سكانه

 تسجٌل "الشمال".
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 مخٌمات.داخل ال ،وضع العٌنة وإجراء المقاببلت 123الجدول 

 

 المنطقة/المخٌم
عمان  المجموع

 العاصمة
 الشمال الزرقاء البقعة

 15771 884 7::35 35:26 844 انات المعبؤةٌاالستب

 227 :7 43 46 :4 *( اإلجابةحاالت عدم 

 :::55 944 35:48 35:82 9:4 حجم العٌنة

 بسبب الرفض. اإلجابةبالمابة من حاالت عدم  36*( كانت حوالً 
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 السكان 2

 

 

 

 

 

سٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً المحافظات األردنٌة: ٌٌعرض هذا الفصل المبلمح الدٌمؽرافٌة الرب

والزرقاء وعمان العاصمة، إضافة إلى المبلمح الدٌمؽرافٌة فً مخٌمات البلجبٌن ربد إ

د من المإشرات كالجندر ، وٌصؾ التركٌبة السكانٌة باستخدام عد7الفلسطٌنٌٌن الثبلثة عشر

والتوزٌع بحسب العمر، وحجم األسرة ونوعها، ونسبة اإلعالة، والحالة االجتماعٌة، والعبلقة 

لبلجا، وٌجري مقارنات بٌن السكان والوضع القانونً الرسمٌة بالدولة األردنٌة واألونروا، 

ٌُظهر أحٌاناً التؽٌّ وخارجها؛ داخل المخٌمات  التسعٌنٌات، باإلضافة رات التً طرأت منذ كما 

والزرقاء ربد إوؼٌرهم فً محافظات  مقارنة بٌن السكان من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن إلى إجراء

 وعمان العاصمة.

ٌُشّكل البلجبون الفلسطٌنٌون ما نسبته  بالمابة من  9724وهذه بعض النتابج الربٌسٌة: 

إربد فً محافظات  مجموع األسر داخل المخٌمات، وحوالً نصؾ مجموع األسر خارجها

ممن  البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات ونسبة والزرقاء وعمان العاصمة،

 هاأعلى بإحدى عشرة نقطة مبوٌة عنوهً ، بالمابة( 96تساوي ) ٌحملون الجنسٌة األردنٌة

بشكل  بالمابة(، بٌنما تنخفض نسبة البلجبٌن الحاملٌن للجنسٌة األردنٌة 84داخلها )للقاطنٌن 

ونجد  ،وٌمٌل البلجبون داخل المخٌمات إلى الزواج المبكر .بالمابة( 6بارز فً مخٌم جرش )

 32 هً نسبة اإلناث المتزوجات داخل المخٌماتأن عاماً  39إلى  34 ضمن الفبة العمرٌة

البلجبٌن خارج المخٌمات،  وؼٌرأسر البلجبٌن مع مقارنة الوب ؛بالمابة خارجها 6 مقابلبالمابة 

األسرة(، فً فرد  527مقابل  423) حجماً فإن أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات أكبر 

 .أكبروتتمٌز بعبء إعالة  ،وتضم ؼالباً ثبلثة أجٌال

 

 

 

 

 

 
7

لمذكورة تعترؾ بها األونروا، أما المخٌمات الثبلث المتبقٌة فهً مخٌمات "ؼٌر رسمٌة"، ٌرجى االطبلع على عشرة من بٌن المخٌمات ا 

 .3الهامش رقم 
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 والوضع القانوني لالجئالجنسية 

 

م القسٌوزع و"البلجا الفلسطٌنً" فً هذا التقرٌر، تعبٌر ٌوضح هذا القسم كٌفٌة فهم واستخدام 

كما ٌعرض عبلقتهم بموطنهم األصلً  ؛السكان داخل وخارج المخٌمات عبر فبات متعددة

فً فلسطٌن التارٌخٌة، والجنسٌة التً ٌحملونها، وارتباطهم الرسمً )المدٌنة أو القرٌة األصل( 

 التابعة لؤلمم المتحدة التً ُتقدم خدمات للعدٌد من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن. باألونروا، الوكالة

 

 وضعية اللجوء لألسرة

ٌُستخدم فً  ٌستخدم هذا التقرٌر مصطلح "البلجا الفلسطٌنً" وفقاً لنظام تصنٌؾ أردنً 

دراسات استقصابٌة عدٌدة تجرٌها دابرة اإلحصاءات العامة األردنٌة ومعهد فافو، واسُتخدم 

قصابٌة تاالس ، واشترطت الدراسة3995األردن لعام فً سكان العام للتعداد الللمرة األولى فً 

ٌُصنؾ جمٌع أفراد األسر ضمن المجموعات التالٌة:  أن 

 3958الجا من العام  .3

 3967نازح من العام  .2

 3967ومن ثم نازح فً العام  3958الجا من العام  .1

 من قطاع ؼزة .5

 ؼٌر الجا .4

 

ٌُعرؾ الٌوم بدولة إسرابٌل  مكان إقامته الدابم" هو فرد كان 3958"البلجا من العام  ما 

وُمنع  3958اإلسرابٌلٌة عام -مجاورة نتٌجة للحرب العربٌة ة"( ولجؤ إلى دول3958 )"مناطق

" هو شخص قدم إلى األردن )الضفة 3967و"النازح من العام  ؛من العودة إلى مكان إقامته

، بٌنما 3958، ولم ٌكن الجباً سابقاً من العام 3967حرب  نتٌجةالشرقٌة من نهر األردن( 

واستقروا فً  3958هم أشخاص أُجبروا أوالً على الهجرة بسبب حرب  ،"الجبون ثم نازحون"

( ثم اضطروا للهجرة للمرة الثانٌة 3943العام  ذالضفة الؽربٌة )كانت جزًء من األردن من

قطاع ، وتشٌر تسمٌة "من قطاع ؼزة" إلى أشخاص قدموا إلى األردن من 3967حرب  نتٌجة

ٌتمكنوا من العودة، وبعضهم ممن نزح سابقاً )إلى ، ولم 3967ؼزة، فً الؽالب نتٌجة حرب 

الوضع ، وٌرث أحفاد هذه الفبات األربع من البلجبٌن والنازحٌن 3958قطاع ؼزة( فً العام 

، أما المجموعة الخامسة فً نظام التصنٌؾ، فهً فبة تتضمن جمٌع من لم القانونً آلبابهم

ن أصول متعددة، بما فً ذلك مصرٌٌن م اً الفبات األربع األولى، وتشمل أشخاص ٌندرج ضمن
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إضافة إلى بعض األردنٌٌن من أصل فلسطٌنً ممن ال  ،وسورٌٌن وجنسٌات أجنبٌة أخرى

 ٌعدون أنفسهم الجبٌن )على النحو المحدد فً هذه الفقرة(.

ومن المإسؾ أن احتمالٌة حدوث تداخل بٌن هذه الفبات )فٌما ٌتعلق بالفبة الرابعة والفبات 

، ونتٌجة لهذا األمر، لن ُتستخدم الفبات 8من عدم الدقة فً التقارٌر شٌباً   سببٌ دق األخرى( 

األربع المختلفة من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن ألؼراض تحلٌلٌة، فهذه المسؤلة أكثر فابدة للتمٌٌز 

(، وتكون البٌانات اً فلسطٌنٌ  اً ببساطة بٌن "البلجا الفلسطٌنً" و"ؼٌر البلجا" )أي لٌس الجب

المستجٌبون أنفسهم فً المٌدان، وبدالً من ذلك  ن فبات البلجبٌن األربع بحسب ما ٌبلؽنا بهابشؤ

فالمسؤلة التً تكتسب بعض األهمٌة التحلٌلٌة هً المواطنة األردنٌة، أي من ٌملك أو ال ٌملك 

ى رقماً وطنٌاً، التً قد تإثر على الحقوق والخدمات والعمل فً القطاع الحكومً، والتسجٌل لد

لخدمات حصوله على اوالتً تحدد بصورة كبٌرة العبلقة الرسمٌة للفرد وإمكانٌة  األونروا،

 األونروا. التً تقدمها

وبالتالً ٌشٌر مصطلح "البلجا الفلسطٌنً" أو ببساطة "البلجا" فً هذا التقرٌر إلى 

لبلجا شخص ٌنتمً إلى أي من الفبات األربعة األولى، وٌختلؾ هذا المصطلح عن تعرٌؾ "ا

" من فلسطٌنالتً تتمثل والٌتها األساسٌة بتقدٌم الخدمات "لبلجبٌن  ،األونروا لدىالفلسطٌنً" 

هو فلسطٌن خبلل الفترة ما أو االعتٌادي  الُمعّرفٌن بؤنهم أي شخص كان مكان إقامته الطبٌعً

، وفقد مسكنه ومورد رزقه نتٌجة حرب 3958أٌار  34وحتى  3956حزٌران  3بٌن 

ومع ذلك، ُتقدم األونروا أٌضاً خدمات محدودة لبعض الفلسطٌنٌٌن النازحٌن بعد "، 3958

، وتنص تعلٌمات االستحقاق والتسجٌل الموحدة الخاصة 9النزاعات البلحقةبسبب  3958

على أن ُتقدم األونروا خدماتها لؤلشخاص ؼٌر المسجلٌن  9::2بالوكالة الصادرة فً العام 

ات التً لحقتها "وفقاً للممارسة المتبعة و/أو شتباكاالو النزاعاتو 3967النازحٌن نتٌجة نكسة 

 اتفاقٌة البلد المضٌؾ".

 ،سٌتم الرجوع الحقاً إلى ارتباط األشخاص باألونروا عند بحث حالة التسجٌل لدى الوكالة

لخدمات من ااألشخاص استفادة وبشكل متكرر فً جمٌع أقسام التقرٌر كلما جرى البحث فً 

من اآلن فصاعداً وفقاً لنظام  ن األونروا، وسٌكون استخدام البٌانات بشؤن البلجبٌنالمقدمة م

 أسر عن التصنٌؾ األردنً فقط عند اإلببلغ عن الخصابص الفردٌة، إال أنه سٌتم اإلببلغ

بحسب ٌعتبر الُمعّرفة على أنها أي أسرة تضم شخصاً واحداً على األقل  البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن

 رد أعبله الجباً فلسطٌنٌاً.التعرٌؾ الوا

 
8

ٌُبلػ عن البلجا الذي نزح ألول مرة إلى ؼزة فً العام  "من   3967ثم إلى األردن للمرة الثانٌة فً العام  3958على سبٌل المثال، ٌنبؽً أن 

ونازح فً  3958نٌؾ الحكومة األردنٌة، رؼم أن أصله ال ٌعود فعلٌاً إلى ؼزة ثم تتاح له فرصة تقدٌم تبلٌػ ذاتً بؤنه الجا ؼزة" وفقاً لتص

النازحٌن الحقاً للمرة الثانٌة، وذلك بسبب الفروقات بٌن  3958والجبً  3958، كما أن بعض االلتباس قد ٌنشؤ عند التمٌٌز بٌن الجبً 3967

 األردنٌة واألونروا. تعرٌفات الحكومة
9

الصادر عن الهٌبة  67/334والقرار رقم  3967الصادر عن الهٌبة العامة لؤلمم المتحدة فً  2242هذا األمر تم إقراره بموجب القرار رقم 

 .2:32العامة لؤلمم المتحدة فً 
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بلؽت نسبة األسر التً تخلو تماماً من أي الجا فلسطٌنً من بٌن جمٌع األسر داخل 

بالمابة من جمٌع األسر هم من البلجبٌن، أما خارج  9724بالمابة، وبالتالً فإن  224المخٌمات 

حٌث بلؽت ها، المخٌمات، فالوضع ٌختلؾ كثٌراً، بحسب الدراسة االستقصابٌة التً أجرٌنا

 47و 49نسبة األسر التً تضم الجباً فلسطٌنٌاً واحداً على األقل فً محافظتً الزرقاء وعمان 

 بالمابة، :4بالمابة، وبالتالً فإن حوالً  26إربد بالمابة على التوالً، بٌنما بلؽت فً محافظة 

لتعرٌفنا، وهً  فً المتوسط، من مجموع األسر فً المحافظات الثبلث ُتعد أسر الجبٌن وفقاً 

 (.223)الجدول  3996المسجلة فً العام النسبة نسبة أقل بقلٌل من 

 81الجبٌن فلسطٌنٌٌن سوى تضم ال مجموع أسر البلجبٌن خارج المخٌمات التً  بلػ

 بالمابة تضم الجبٌن وؼٌر الجبٌن على حد سواء، أما داخل المخٌمات فقد 37بالمابة، مقابل 

سبعة  بالمابة، مقابل 91جبٌن الفلسطٌنٌٌن التً تضم الجبٌن فقط بلؽت نسبة جمٌع أسر البل

 (.222مختلطة" )الجدول ال"لؤلسر بالمابة 

نتٌجة زواج بٌن الجبٌن هذه الصفة أو الوضعٌة ؼالبٌة أسر البلجبٌن "المختلطة"  وتحرز

ٌُظهر الجدول  أصول أرباب األسرة وزوجاتهم فً أسر البلجبٌن  122وؼٌر الجبٌن، و

من امرأة ؼٌر الجبة أكثر شٌوعاً من زواج الجبة من رجل ؼٌر  ، فزواج الجا10فلسطٌنٌٌنال

أن  122والجدول  222الجا، وٌتمثل هذا الوضع بشكل خاص داخل المخٌمات، وٌبٌن الجدول 

من  سنة على تواجدهم فً الببلد :6أو  54بعد انقضاء  زواج األردنٌٌن من أصول فلسطٌنٌة

 ت ٌتم بدرجة محدودة، وقد سجل معدل انتشار الزٌجات المختلطة استقراراً أردنٌات ؼٌر الجبا

 .السنوات الخمس عشرة الماضٌةعلى مدى 

تضمٌن أسر البلجبٌن "المختلطة" فً جمٌع أقسام التقرٌر كؤسر  ،كما ورد أعبله ،وسٌتم

ألسرة ٌُستثنى جمٌع أفراد ا الجبٌن عند البحث بشؤن خصابص ووضع أسر البلجبٌن، على أن

من ؼٌر البلجبٌن من تحلٌل الخصابص الفردٌة لعدد البلجبٌن المتعلق بمواضٌع معٌنة 

 كالتركٌبة السكانٌة والصحة والتعلٌم والعمل والتصورات.

 

 

 

 

 

 

 

 
10
، وهكذا، وعلى سبٌل المثال، ٌُستثنى من التحلٌل األسر تتٌح البٌانات تحلٌبلً ٌتعلق باألزواج فً الحاالت التً ٌكون رب األسرة أحدهما فقط 

 التً تضم أكثر من عابلتٌن، وعلى أٌة حال، فإن عدد هذه الحاالت قلٌل. 
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 3996لؤلسر خارج المخٌمات بحسب المحافظة فً العامٌن وضعٌة اللجوء  223الجدول 

 .. النسبة المبوٌة2:32و

 

2:32 3996 

ن عما
 العاصمة

 المجموع ربدإ الزرقاء
عمان 
 العاصمة

 المجموع ربدإ الزرقاء

 52 38 44 57 52 38 43 58 الجبون فلسطٌنٌون فقط

 32 9 35 32 9 8 8 9 الجبون وؼٌر الجبٌن

 56 71 13 53 :4 75 53 51 ؼٌر الجبٌن فقط

 25883 828 664 35188 2::85 15787 35916 25279 ع

 

 

. مقارنة بٌن أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل وضعٌة اللجوءاألسرة بحسب  تكوٌن 222الجدول 

 .وخارج المخٌمات بحسب السنة. النسبة المبوٌة

  

 داخل المخٌمات خارج المخٌمات

3996 2::1 2:32 3999 2:33 

 94 93 83 81 78 جمٌع األفراد من البلجبٌن

 6 7 17 19 22 أسر مختلطة

 31,920 2,048 2,887 1,673 1,293 ع

 

 

بحثه أعبله(، تكون  لبلجا )كما جرىالوضع القانونً ورؼم عدم دقة التبلٌػ الذاتً عن 

الجبً هم من من ماألنماط التالٌة واضحة: ُتشكل أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات 

ٌة ، أي أشخاص تعود أصولهم إلى الضفة الؽربٌة ونزحوا )ألول مرة( إلى الضفة الشرق3967

 22من نسبة األسر داخل المخٌمات )نسبة أعلى أو بعدها،  3967لنهر األردن خبلل حرب 

، 3958بالمابة(، ومن جهة أخرى، ُتشكل أسر البلجبٌن داخل المخٌمات من الجبً  32مقابل 

)من الفبة من نسبة األسر نسبة أعلى ، 3967هاجر كثٌر منهم للمرة الثانٌة فً العام  الذٌن

بالمابة(، ألسباب لٌس أقلها أن خمسة من بٌن مخٌمات  67مقابل  :8ج المخٌمات )خارنفسها( 

قد تم إنشاإها عقب حرب  -والوحدات والحسٌن والزرقاء ومادباربد إ -البلجبٌن الثبلثة عشر

ن نسبة األشخاص المبلؽٌن بؤن فإ ذلك، ، إضافة إلى3958تحدٌداً إلٌواء الجبً  3958

 جلت نسبة أعلى فً األسر داخل المخٌمات من خارجها.أصولهم تعود لقطاع ؼزة س
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داخلها  همن وكان عدد أفراد األسرة ؼٌر البلجبٌن فً أسر البلجبٌن خارج المخٌمات أكبر

بسبب ارتفاع نسبة أسر البلجبٌن "المختلطة" خارج  )ثمانٌة مقابل اثنٌن بالمابة على التوالً(

 المخٌمات.

خل المجموعتٌن السكانٌتٌن، فمن بٌن أسر البلجبٌن مكان اإلقامة داحسب وظهر تباٌن 

داخل  همن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات التً تضم بالعموم عدد أشخاص ؼٌر الجبٌن أكبر

بالمابة(، تلتها عمان العاصمة  34ربد النسبة األعلى من ؼٌر البلجبٌن )إالمخٌمات، سجلت 

إلى ظهور حاالت أعلى  األمر الذي ٌمكن عزوه)ثمانٌة بالمابة( وأخٌراً الزرقاء )ستة بالمابة(، 

 ربد.إمن الزواج المختلط بٌن الجبٌن وؼٌر الجبٌن فً 

وتختلؾ "التركٌبة السكانٌة لبلجبٌن" داخل المخٌمات بحسب المخٌم، وباستثناء مخٌم 

المخٌمات الخمس التً أُنشبت إلٌواء أول موجة من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن )أربع تضم سوؾ، 

تإوي ، بٌنما 3958"رسمٌة" ومخٌم "ؼٌر رسمً"( النسبة األعلى من الجبً  مخٌمات

، وتوفر المخٌمات 3967لنسبة األعلى من الجبً ا 3967المخٌمات الُمنشؤة بعد حرب 

لنسبة عالٌة من مؤوى  وتحدٌداً جرش وحطٌن، ،": الطالبٌة3967المعروفة "بمخٌمات 

 البلجبٌن من قطاع ؼزة.

 

 

انتشار الزواج بٌن الجبٌن فلسطٌنٌٌن وؼٌر الجبٌن خارج وداخل المخٌمات  معدل 122الجدول 

رب هو  أحد الزوجٌنحٌث من أسر الجبٌن فلسطٌنٌٌن  بحسب السنة. النسبة المبوٌة للعاببلت

 األسرة.

  

 داخل المخٌمات خارج المخٌمات

3996 2::1 2:32 3999 2:33 

 94 94 82 82 79 كل من الزوج والزوجة من البلجبٌن

 5 5 9 11 13 والزوجة ؼٌر الجبة االزوج الج

 1 1 8 6 8 والزوجة الجبة االزوج ؼٌر الج

 31,920 2,048 2,887 1,673 1,293 ع

 

 

 المواطنة

أنهم تتشكل ؼالبٌة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن من مواطنٌن أردنٌٌن ٌحملون رقماً وطنٌاً، أي 

قوق السٌاسٌة والمدنٌة التً ٌتمتع بها األردنً وبنفس الح بمواطنة كاملة نون أردنٌومواطن

األردنٌة ذات أهمٌة للفرد من حٌث أو الجنسٌة وكما ورد آنفاً، ُتعد المواطنة  .ؼٌر البلجا

وتزٌد  .سوق العمل بؤكمله دخولوتتٌح من حٌث المبدأ  ،خدماتالارتباطها بالحصول على 
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 96نٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات والبالؽة )نسبة حاملً الجنسٌة األردنٌة من البلجبٌن الفلسطٌ

بالمابة(، كما أن جمٌع األشخاص تقرٌباً  84البالؽة ) ،المقٌمٌن داخلهابٌن نسبة البالمابة( عن 

لدٌهم جوازات سفر مإقتة )دون رقم وطنً(، وٌحمل معظمهم  ممن ال ٌحملون جنسٌة أردنٌة

ما ٌحمل عدد قلٌل جوازات سفر مإقتة جواز سفر لسنتٌن )صادر لمن هم من قطاع ؼزة(، بٌن

 86لخمس سنوات )تصدر لمن هم من الضفة الؽربٌة من ؼٌر المواطنٌن األردنٌٌن(، وٌحمل 

ؼٌر الحاصلٌن على جنسٌة أردنٌة خارج المخٌمات، و ،بالمابة من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن

جد حاالت نادرة بالمابة داخل المخٌمات، كما تو 95جوازات سفر لسنتٌن، مقارنة بنسبة 

لبلجبٌن فلسطٌنٌٌن حاملٌن لجنسٌات أخرى، أو لدٌهم تصارٌح إقامة )مإقتة( فقط، أو بالمجمل 

 .)األردن( دون تصرٌح لئلقامة فً الدولة

لم ٌظهر أي تباٌن جوهري عبر المحافظات بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات بشؤن مسؤلة 

المخٌمات، وتحدٌداً فً مخٌم واحد )الشكل المواطنة األردنٌة، رؼم أن األشخاص داخل بعض 

ال ٌحملون فً أؼلب األحٌان جنسٌة أردنٌة، حٌث بلؽت نسبة المواطنٌن األردنٌٌن فً  (223

مخٌم جرش ستة بالمابة فقط، وبالمقابل فإن أكثر من تسعة من بٌن كل عشرة الجبٌن 

جموعة بشكل ربٌسً من فلسطٌنٌٌن فً هذا المخٌم ٌحمل جواز سفر لسنتٌن، وتتؤلؾ هذه الم

أفراد ُتعّرفهم الحكومة األردنٌة وؼٌرها عادة على أنهم "ؼّزٌون" كونهم قدموا إلى األردن من 

ومن ثم نزحوا إلى  3958لجؤوا إلٌها فً العام أنهم قطاع ؼزة )تعود أصولهم إلى ؼزة أو 

حطٌن فُتشكل هذه ات التً أعقبتها(، أما فً مخٌم شتباكأو خبلل اال 3967األردن فً العام 

 بالمابة من جمٌع البلجبٌن وهً نسبة كبٌرة من سكانه. 25المجموعة نسبة 

 من المهم تحدٌد البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن دون رقم وطنً حٌث أنهم ٌواجهون قٌوداً عدة ال

ٌإثر على وضعهم  األمر الذي حملة الجنسٌة األردنٌة من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، ٌواجهها

ٌُمنعون من تولً معظم المناصب الحكومٌةاواالجتماعً   ،القتصادي، فعلى سبٌل المثال، 

(، 9::2وممارسة مهن معٌنة كطب األسنان والمحاماة )اللجنة األمرٌكٌة لبلجبٌن والمهاجرٌن 

على عدد من ، أو ٌحصلون بشكل محدود ،وال ٌحصلون للعقارات، وُتحدد حقوق تملّكهم

 والجامعات الحكومٌة ،ونة الوطنً )تقدٌم الدعم للفقراء(الخدمات، بما فً ذلك صندوق المع

 والتؤمٌن الصحً الحكومً. ،)المقاعد التنافسٌة(
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 التسجيل لدى األونروا
البلجبٌن المسجلٌن من نسبة  ،المسجلٌن لدى األونروا ،البلجبٌن داخل المخٌمات فاقت نسبة

أ من الواقع المذكور آنفاً، بؤن نسبة ٌُستقر بالمابة(، حٌث 68مقابل  86) خارج المخٌمات

خارجها، على األقل فً المخٌمات األقدم التً  نسبتهم  داخل المخٌمات أعلى من 3958الجبً 

وال بد عند بحث األرقام  .أنشبت إلٌواء الجبٌن فلسطٌنٌٌن على النحو الذي حددته األونروا
 طلب موظفونا الذٌن أجرواٌة: أوالً، المتعلقة بالتسجٌل لدى األونروا من مبلحظة األمور التال

دون  ، لكنهم قبلوا اإلجابات فً عدة حاالتالمقاببلت االطبلع على بطاقات تسجٌل األسرة

أبلؽوا أنهم "مسجلون" فاحتمال  3967ونظراً ألن بعض الجبً  ؛إبراز هذه الوثابقاشتراط 

سطٌنٌة التابعة للحكومة قد ٌكون بحوزتهم وثٌقة من دابرة الشإون الفل إذااللتباس وارد 

" فً هذا التقرٌر(، ٌمكن 3967)"نازحو  3967ن نزحوا فً واألردنٌة تثبت أنهم فلسطٌنٌ

بطاقات تسجٌل  أن األونروا ال تصدراستخدامها للحصول على بعض خدمات األونروا، رؼم 

 .3967 )نازحً( أو بطاقات أسرة من هذا القبٌل لبلجبً

ن على ذلك ومسجلهم و 3958ممن ٌعدون أنفسهم الجبً ثانٌاً، ٌوجد بعض البلجبٌن 

النحو فً بٌانات الدراسة االستقصابٌة، لكنهم أبلؽوا عن أنفسهم بؤنهم ؼٌر مسجلٌن لدى 
األونروا، إما بسبب إخفاق فً التسجٌل ناجم عن مشاكل فً التوثٌق، أو بسبب عدم استٌفاء 

من تلك الخدمات  استفادتهممال عدم معاٌٌر التسجٌل الخاصة باألونروا، أو ببساطة احت
ن أو كانوا ومسجل -أو أسرهم-ؤنهم ب  معرفتهمنروا، أو عدم ووبالتالً ال حاجة للتسجٌل لدى األ

مسجلٌن لدٌها )إما بسبب ضٌاع بطاقة التسجٌل، أو بسبب عدم اشتمالها على األجٌال األصؽر 
 سناً، أو عدم تسجٌل األسر الجدٌدة فٌها(.
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لنسبة المبوٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن من حملة الجنسٌة األردنٌة خارج المخٌمات ا 322الشكل 

 (3975652( وداخل المخٌمات بحسب المخٌم )ع=345321بحسب المحافظة )ع=
 

 
 

 الجيل األول من الالجئين

الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن  3958شكل الجٌل األول من البلجبٌن حوالً خمسة بالمابة من الجبً ٌُ 

 3958اإلسرابٌلٌة فً العام -مخٌمات، بمعنى أنهم ولدوا قبل اندالع الحرب العربٌةداخل ال

 فًستة بالمابة خارج المخٌمات  نسبتهموأقاموا فعلٌاً داخل ما ٌعرؾ الٌوم بإسرابٌل، وتبلػ 
 ربد والزرقاء وعمان العاصمة.إمحافظات 

 
 

 "1948األصل من "مناطق 

"، لكن موطنهم األصلً ٌتركز بدرجة 3958ناطق من جمٌع مقاطعات "م 3958قدم الجبو 

بالمابة خارجها  38داخل المخٌمات وممن هم بالمابة  21أكبر على بعض المقاطعات: فنسبة 

 34بالمابة داخل المخٌمات و 39قدموا من مناطق تحٌط بمدٌنة الخلٌل، بٌنما تعود أصول 

وخارج المخٌمات، على التوالً، إما بالمابة داخل  31و 35بالمابة خارجها لمدٌنة رام هللا، و

ولدوا أو أحفاد ألشخاص من ٌافا، وعشرة وثمانٌة بالمابة، على التوالً، من ببر السبع، ونسبة 

 بالمابة خارجها لهم جذور فً القدس. 32داخل المخٌمات و 3958ستة بالمابة من الجبً 
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 األقارب في الخارج
وداخل المخٌمات الذٌن لدٌهم أقارب فً الخارج تبلػ نسبة أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج 

منذ  لتوالً(، األمر الذي ٌظهر تراجعاً شدٌد الوضوحعلى ا 12و 14حوالً الثلث )

( 3996التسعٌنٌات، عندما وصلت نسبة أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )فً العام 

( 3999خل المخٌمات )فً العام بالمابة، ودا 68المبلؽة عن وجود أقارب لها فً الخارج  إلى 

بالمابة، وٌشٌر التوجه الملحوظ فً اآلونة األخٌرة إلى انخفاض الهجرة الخارجٌة أو  :6إلى 

، أو كلتا الحالتٌن، مقارنة بالوضع فً التسعٌنٌات )العودة إلى األردن( زٌادة الهجرة العكسٌة
ٌُعّرؾ القرٌب فً هذا المقام بؤنه  أحد أبوي أو أبناء أو أشقاء أي من والعقود التً سبقتها، و

 أفراد األسرة )باستثناء الموظفٌن المحلٌٌن(.
ربد )الشمال( لدٌها أقارب ٌعٌشون محافظة إكما أن أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمة فً  

خارج األردن أكثر فً أؼلب األحٌان من أسر البلجبٌن فً مناطق أخرى، وهذا ٌنطبق على 
وفً واقع األمر، فإن حوالً نصؾ األسر فً  ؛المخٌمات على حد سواءاألسر داخل وخارج 

ربد أبلؽت بوجود أقارب لها فً الخارج مقارنة بنسبة تتراوح بٌن ُخمس إلى ثلث جمٌع األسر إ

(، وٌقدم هذا الجدول لمحة عامة عن مكان إقامة 522فً المحافظات األخرى )الجدول 

ربد أقارب فً إسطٌنٌٌن خارج وداخل المخٌمات فً األقارب، وكما ٌظهر فإن لبلجبٌن الفل
كما أن  ؛الخلٌج العربً وأوروبا أكثر مما لدى البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن القاطنٌن فً أماكن أخرى

ربد ممن لدٌهم أقارب فً األراضً الفلسطٌنٌة إنسبة البلجبٌن داخل وخارج المخٌمات فً 
آلخرٌن، وتزٌد نسبة البلجبٌن خارج المخٌمات البلجبٌن ا ة لدىنسبالالمحتلة تزٌد بضعفٌن عن 

لبلجبٌن داخل  هاممن لدٌهم أقارب فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أو كندا بؤكثر من ضعفٌن عن
ٌعٌشون مقربون  جداً من األسر لدٌها أقارب قلٌبل اوالمبلحظة األخٌرة هً أن عدد ؛المخٌمات

أشقاء( ٌكاد  )ؼالباً  ، حٌث أن ارتباطهموهذا ؼٌر مستؽرب"(، 3958فً إسرابٌل )"مناطق 

 ما زالوا أحٌاء، كما ورد أعبله. هإالء قلة منو ،بلجبٌنالٌكون حصرٌاً بالجٌل األول من 
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فً الخارج بحسب دولة  مقربون النسبة المبوٌة من األسر التً لدٌها أقارب 522 الجدول

ٌن خارج المخٌمات بحسب المحافظة وداخل أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌبٌن اإلقامة. مقارنة 
 المخٌمات بحسب المنطقة/المحافظة.

 

ال 
ٌوجد 
 أقارب
مقربون 

فً  -
 الخارج

الضفة 
 الؽربٌة/
قطاع 

 ؼزة

مناطق 
1948 

 مصر سورٌة لبنان
دول 
 الخلٌج

دول 
عربٌة 
 أخرى

الوالٌات 
المتحدة، 
 كندا

 أوروبا
دول 
 أخرى

 ع

خارج 
 المخٌمات

 3,477 1 4 8 1 20 1 1 0 1 9 65 جمٌعها

 1,342 1 3 8 1 17 1 1 0 0 8 68 عمان

 1,151 1 4 7 1 21 0 1 0 1 11 64 الزرقاء

 984 2 9 9 1 30 0 3 0 1 8 52 ربدإ

داخل 
 المخٌمات

 3,762 1 4 3 1 17 1 1 1 1 9 68 جمٌعها

 851 1 4 5 1 17 1 2 0 1 8 64 عمان

 1,026 0 2 1 1 11 0 0 0 0 5 80 البقعة

 1,007 1 2 2 1 12 1 0 0 0 8 77 الزرقاء

 878 1 7 3 1 28 2 3 1 1 16 50 الشمال

 بالمابة. ::3فً أكثر من دولة أو مجموعة دول، لذا ٌصل المجموع إلى أكثر من  مقربون مبلحظة: بعض األسر لدٌها أقارب

 
 
 

 التركيبة السكانية
 

، (الشبابصؽار السن )األطفال وفبة  بؽلبةٌتمٌز سكان األردن المجتمع األردنً مجتمع شاب: 

فً شهدت الببلد  رؼم أن، 9::2بالمابة فً العام  17عاماً  34فقد بلؽت نسبة من هم دون 

انخفاضاً فً معدالت اإلنجاب، حٌث انخفضت نسبة  ،أو نحو ذلك ،الماضٌة الثبلثٌنالسنوات 

 ICF Macroءات العامة و)دابرة اإلحصا 3981بالمابة فً  43ن معاماً  34من هم دون 

 ورؼم االنخفاض السرٌع الملحوظ فً معدل اإلنجاب فً التسعٌنٌات، إال أن .(32-35: :2:3

إلى حد ما خبلل السنوات العشر الماضٌة على  معدل اإلنجاب واستقرتباطؤ،  االنخفاض

 نجم عن ؛(:ICF International 2:31 :8-3الصعٌد الوطنً )دابرة اإلحصاءات العامة و

؛ كما سنبلحظ أدناه ،بقاعدة عرٌضة احتفاظهارؼم  أضٌق، سكانٌةأهرام هذا االتجاه نشوء 
مع )سنعود إلٌه فً القسم التالً(، مواتٌاً من الناحٌة االقتصادٌة،  وٌمكن اعتبار هذا التطور

 (.2:32عبء دعم األفراد القادرٌن على العمل )فارؼوس  انخفاض
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، االختبلؾ بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن 222فً الشكل  ، كما هو مبٌندراستناتظهر 

ربد والزرقاء إؼٌر البلجبٌن المقٌمٌن فً محافظات وداخل المخٌمات وبٌن المقٌمٌن خارجها 
، صؽار السنعلى نسبة أعلى نسبٌاً من سكان المخٌمات من حٌث اشتمال  ،وعمان العاصمة

السكانً الذي ٌمٌز البلجبٌن داخل المخٌمات عن  األمر الذي توضحه القاعدة األعرض للهرم
لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن  الوسٌط ، كما تظهره حقٌقة أن العمرالسكانٌتٌن األخرٌٌنالمجموعتٌن 

 عاماً فقط. 39عاماً، بٌنما هو داخلها  23خارج المخٌمات هو 
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(2100الالجئون داخل المخيمات )  

 متزوج

لعمر والحالة وا)الجنس( لتوزٌع بحسب الجندر تً تبٌن ااألهرام السكانٌة ال 222الشكل 

االجتماعٌة. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج وداخل المخٌمات وؼٌر البلجبٌن خارج 

 .المخٌمات، بحسب السنة
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جموعتٌن خارج المخٌمات عما كانت علٌه فً للم األهرام السكانٌةفً حٌن ضاقت قاعدة و
ٌشٌر إلى ارتفاع  وهذا ؛التسعٌنٌات، فالوضع كان مختلفاً بالنسبة للمجموعة داخل المخٌمات

معدل اإلنجاب فٌها، وهو ما أكدته أحدث دراسة استقصابٌة أجرٌت بشؤن عدد السكان وصحة 

(، 1، الشكل :ICF International 2:31 :3األسرة فً األردن )دابرة اإلحصاءات العامة و

 (.22-23: 2::2كما أن الوضع فً التسعٌنٌات كان مماثبلً )خواجا وتٌلتنٌس 

 
 النسبة الجندرية

 3:15لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات  )الذكور لئلناث( النسبة الجندرٌة تبلؽ

من  :3:2ل المخٌمات: لما ظهر داخ)مقاربة(  ةمشابه وهً نسبة، أنثى :::3مقابل  ذكرا

لؽٌر البلجبٌن فً المحافظات  النسبة الجندرٌة تبٌنما سجل ؛من اإلناث :::3الذكور مقابل 

هذه النسب  أنثى. :::3مقابل  ذكرا 3:86أعلى بلؽت قٌمة الثبلث المشمولة فً الدراسة 

راسة أظهرت د فمثبلبتلك المسجلة فً دراسات استقصابٌة أخرى،  مرتفعة مقارنةً جمٌعها 

  8::3 نسبة فً مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 3999استقصابٌة أجراها معهد فافو فً العام 

بشؤن عدد  9::2، وأسفرت دراسة استقصابٌة أجرٌت فً العام أنثى :::3مقابل ذكرا 

إضافة إلى أن  أنثى؛ :::3مقابل ذكرا  :3:2 وجودالسكان وصحة األسرة فً األردن عن 

اإلناث فً الفبات العمرٌة األصؽر عدد ر البلجبٌن كان عموماً أكثر من الذكور ضمن أس عدد
بٌن هذا التباٌن مثل كما ظهر  ؛فً الفبات العمرٌة األكبر سناً من اإلناث أقل ذكور سناً، و

 .ةمعٌن أعمارفً دراسات استقصابٌة أخرى وقد ٌكون نتٌجة للهجرة فً الفبات العمرٌة 
 

 اجالحالة االجتماعية وسن الزو
 ه لدىمن أصؽرٌمٌل البلجبون الفلسطٌنٌون المقٌمون داخل المخٌمات إلى الزواج فً عمر 

المقٌمٌن خارجها، بٌنما ال ٌختلؾ األمر كثٌراً بٌن البلجبٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات وبٌن 

من الذكور  تنطبق هذه المبلحظة على كل .(422األردنٌٌن من ؼٌر البلجبٌن )الجدول 

وبإؼفال الفبة العمرٌة األصؽر سناً من الذكور بسبب قلة  ؛اإلناث لدى أوضح انهلك ،واإلناث
للزواج األول ألشخاص بعمر  العمرمتوسط نجد أن ، العشرٌن سن دونمنهم عدد المتزوجٌن 

أقل من سن الزواج  سنة 26:إلى  23:سنة داخل المخٌمات ٌتراوح بٌن  19إلى  :2

فإن تطابق العمر الوسٌط للزواج األول للفبات العمرٌة  ومع ذلك، ؛لؤلشخاص خارج المخٌمات
بٌن المجموعتٌن السكانٌتٌن بالنسبة للذكور، بٌنما ضبٌل األربع المعنٌة، ٌشٌر إلى أن الفرق 

ٌقل العمر الوسٌط للزواج األول لئلناث داخل المخٌمات بسنة واحدة عن خارجها ألربع من 
للزواج األول بٌن  العمرمتوسط وٌتراوح  ؛صؽر سناً خمس من بٌن الفبات العمرٌة الخمسٌة األ

 سنة. 19 و 34أقل بالنسبة لجمٌع الفبات العمرٌة بٌن  سنة 26:إلى  21:

العمر الوسٌط للزواج األول للذكور أعلى  نجد أنباستعراض جمٌع البلجبٌن المتزوجٌن، 
ة واحدة داخل داخل وخارج المخٌمات على حد سواء، وأقل بسنلئلناث  هبخمس سنوات من

وٌبدو أن فرق الجندر والفرق بٌن المجموعتٌن  .المخٌمات من خارجها لكبل الجنسٌن
 السكانٌتٌن مستقر عبر األجٌال.
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للزواج األول لجمٌع األشخاص المتزوجٌن بعمر  العمر الوسٌطو المتوسط العمر  422الجدول 

لمخٌمات وؼٌر البلجبٌن خارج فما فوق. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل وخارج ا 34

 بحسب الجندر والفبات العمرٌة الخمسٌة. .المخٌمات

 

 ؼٌر البلجبٌن خارج المخٌمات البلجبون خارج المخٌمات البلجبون داخل المخٌمات

 ع الوسٌط المتوسط ع الوسٌط المتوسط ع الوسٌط المتوسط

 ذكور

15-19 18.4 18 3 15.0 15 1 18.7 19 4 

20-24 20.4 21 81 21.1 21 48 20.9 21 84 

25-29 23.6 24 291 23.7 24 198 24.2 24 345 

30-34 25.0 25 470 25.3 25 346 26.1 27 608 

35-39 25.8 26 546 26.2 26 438 26.8 27 650 

40-44 25.7 25 520 26.5 26 406 25.9 25 696 

45-49 25.5 25 413 26.4 26 375 26.5 26 546 

50-54 24.8 24 234 25.8 26 234 25.9 26 398 

55-59 24.5 24 147 25.6 26 157 26.3 26 268 

60-64 24.8 23 124 26.5 27 144 26.4 26 218 

65-69 24.6 24 144 26.3 25 158 25.3 25 151 

70+ 24.4 23 223 24.8 24 236 26.4 25 270 

 الجمٌع
15+ 

25.0 24 3,196 25.7 25 2,741 26.0 26 4,238 

 إناث

15-19 16.5 16 90 16.8 17 60 16.9 17 78 

20-24 18.3 18 352 18.7 19 204 19.5 19 345 

25-29 20.1 20 451 20.8 21 380 21.5 22 591 

30-34 20.5 20 506 21.1 20 435 21.6 21 674 

35-39 21.2 20 453 21.5 21 391 22.1 21 660 

40-44 21.7 21 488 22.1 21 383 21.4 20 601 

45-49 21.8 20 375 21.8 21 338 21.6 20 473 

50-54 20.6 19 254 20.9 19 245 21.0 20 397 

55-59 19.9 19 175 19.9 19 173 20.9 20 258 

60-64 19.7 18 156 19.7 19 153 20.4 19 208 

65-69 19.0 18 170 19.0 18 148 19.8 19 146 

70+ 18.1 17 273 18.5 18 224 18.6 18 277 

 الجمٌع
15+ 

20.2 19 3,743 20.6 20 3,134 21.0 20 4,708 
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 (5.2 الجدولتابع )

 
 

 ؼٌر البلجبٌن خارج المخٌمات البلجبون خارج المخٌمات البلجبون داخل المخٌمات

 ع الوسٌط المتوسط ع الوسٌط المتوسط ع الوسٌط المتوسط

ذكور 
 وإناث

15-19 16.5 16 93 16.7 17 61 17.0 17 82 

20-24 18.7 19 433 19.1 19 252 19.8 20 429 

25-29 21.5 22 742 21.8 22 578 22.4 23 936 

30-34 22.7 23 976 23.0 23 781 23.8 24 1,282 

35-39 23.7 23 999 24.0 24 829 24.5 24 1,310 

40-44 23.7 23 1,008 24.4 24 789 23.9 23 1,297 

45-49 23.8 23 788 24.1 24 713 24.2 24 1,019 

50-54 22.6 22 488 23.2 23 479 23.5 23 795 

55-59 22.0 21 322 22.7 22 330 23.7 23 526 

60-64 22.0 20 280 23.0 22 297 23.5 23 426 

65-69 21.6 20 314 22.8 21 306 22.6 22 297 

70+ 20.9 19 496 21.8 20 460 22.6 20 547 

 8,946 23 23.4 5,875 22 23.0 6,939 22 22.4 +15الجمٌع

 
 

ال ٌقتصر األمر على أن السن عند الزواج األول فً داخل المخٌمات هو أصؽر قلٌبل منه 
فً خارجها، وإنما حاالت الزواج بٌن الشباب فً داخل المخٌمات تفوق مثٌبلتها خارج 

 25 و 34ث المتزوجات بعمر ٌتراوح بٌن نسبة اإلنا فإن، 122بٌن الشكل ٌوكما  المخٌمات.

 23سنة أعلى دابماً داخل المخٌمات من خارجها لجمٌع األعمار، مع اتساع الفجوة فً عمر 
وبنسبة  ،خارجها النسبةاإلناث المتزوجات داخل المخٌمات أكثر من ضعفً  ت نسبةبلؽ حٌث

-34ات من الفبة العمرٌة تشكل نسبة اإلناث المتزوجات داخل المخٌم .بالمابة 39مقابل  51

رقام األتشكل  .بالمابة( خارج المخٌمات 6) هذه القٌمة بالمابة، مقارنة مع نصؾ 32سنة  39

من الفبة العمرٌة )داخل المخٌمات مقارنة مع خارجها( بالمابة على التوالً  :1و 59المقارنة 

تزوجات من الفبة فً الصفحة التالٌة(، وتبلػ نسبة اإلناث الم 622 الجدولسنة ) 25-:2

 التً كانت عام بالمابة  23وهً أكبر من  نسبة بالمابة،  27سنة باإلجمال  25-34العمرٌة 

وبالمقابل، انخفض معدل الزواج بٌن اإلناث من نفس الفبة العمرٌة خارج المخٌمات  ؛3999

شارة إلى أن كما تجدر اإل ؛بالمابة 37إلى المعدل الحالً البالػ  3996بالمابة فً العام  25من 

 سنة سبق لها الزواج لكنها اآلن مطلقة. 25بعمر  أنثىواحدة من بٌن مابة 

 مقارنة معبٌن النساء  النتشار الزواج )الصفحة التالٌة( أن المعدل األعلى 522ٌبٌن الشكل 

معظم و، :1ً سن لاحوحتى  ٌبقى قابما ،خارجها مقارنة معوداخل المخٌمات  ،الرجال

النساء أدنى، وٌواصل المعدل  بٌنالزواج -ن، بٌنما معدل ومتزوج السنفوق هذه الرجال 
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على سبٌل المثال، بلؽت ف، األمر الذي ٌمكن عزوه إلى ارتفاع وتٌرة أعداد األرامل، االنخفاض

 18و 28داخل المخٌمات  65-:6و 49-44نسبة األرامل من النساء من الفبتٌن العمرٌتٌن 

بالمابة  2و 3أن األرقام المقارنة لرجال فقدوا زوجاتهم بلؽت بالمابة على التوالً، فً حٌن 

بعض الرجال أكثر من زوجة واحدة، وفً تلك الحالة ل .الصفحة السابقة( فً 722)الجدول 

تكون الفجوة العمرٌة بٌن الزوج وأصؽر زوجاته كبٌرة بشكل بارز، مما ٌعزز احتمالٌة أن 
بعد أزواجهن، بل إن احتمالٌة زواج  ٌعمرنساء ، وال ٌقتصر األمر على أن الن11تعٌش بعده

 .احتمال زواج األرملةمن من الرجل بؤخرى بعد وفاة زوجته أعلى بكثٌر 
 
 

بحسب العمر. مقارنة  25-34النسبة المبوٌة لئلناث المتزوجات من الفبة العمرٌة  122الشكل 

 (.35548مات )ع=( وداخل المخ385669ٌبٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

 
 
 
 
 
 
 

 
11

مٖٔ رؼذد اُضٝعبد اُز١ ٣ضداد ٓغ روذّ  59-34ثبُٔبئخ ٖٓ اُ٘غبء أُزضٝعبد ٖٓ اُلئخ اُؼٔش٣خ  4ػ٠ِ أُغزٟٞ اُٞه٢٘، رؼ٤ؼ ٗغجخ  

اٗزؾبساً ك٢ أُ٘بهن اُش٣ل٤خ ٖٓ اُؾنش٣خ، ٝأًضش ؽ٤ٞػبً ث٤ٖ اُلوشاء ٓوبسٗخ ٓغ األؿ٤٘بء األسد٤٤ٖٗ )دائشح اإلؽقبءاد اُؼبٓخ اُؼٔش، ٝٛٞ أًضش 

ٝICF Macro 2:3: :63-62.) 
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بحسب العمر. مقارنة لبلجبٌن  25-34الحالة االجتماعٌة لئلناث من الفبة العمرٌة  622 جدولال

 (. النسبة المبوٌة.385669( وداخل المخٌمات )ع=35548الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

 

الجمٌع  الفبات العمرٌة العمر بالسنوات
بعمر

15-24 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 15-19 20-24 

داخل 
 المخٌمات

أعزب، لم 
ٌسبق له 
 الزواج

99 95 88 79 72 64 55 49 40 36 88 50 72 

 27 49 12 62 58 49 43 34 27 20 11 5 1 متزوج

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أرمل

 مطلق/
 منفصل

0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 

خارج 
 المخٌمات

لم أعزب، 
 ٌسبق له

 زواجال
100 97 96 87 83 80 81 71 58 55 93 70 83 

 17 30 6 45 42 29 19 19 13 12 4 2 0 متزوج

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أرمل

 مطلق/
 منفصل

0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 

 
 

النسبة المبوٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن من اإلناث والذكور المتزوجٌن المقٌمٌن خارج  522الشكل 

 (، بحسب الفبات العمرٌة الخمسٌة.33857:1( وداخل المخٌمات )ع=95628خٌمات )ع=الم
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( 95628الحالة االجتماعٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات )ع= 722الجدول 

 (، بحسب الجندر والفبات العمرٌة الخمسٌة. النسبة المبوٌة.33857:1وداخل المخٌمات )ع=

  

 البلجبون خارج المخٌمات المخٌمات البلجبون داخل

 الجمٌع إناث ذكور الجمٌع إناث ذكور
 97 93 100 94 87 99 زواجلم ٌسبق له الأعزب،  15-19

 3 6 0 6 12 1 متزوج

 0 0 0 0 0 0 أرمل

 0 1 0 0 0 0 مطلق/منفصل

 83 69 95 70 50 87 زواجلم ٌسبق له الأعزب،  20-24

 17 30 5 29 49 12 متزوج

 0 0 0 0 0 0 أرمل

 0 0 0 1 2 0 مطلق/منفصل

 48 31 65 40 25 54 زواجلم ٌسبق له الأعزب،  25-29

 50 66 34 58 71 45 متزوج

 0 0 0 0 0 0 أرمل

 1 2 1 2 3 1 مطلق/منفصل

 18 15 22 20 19 22 زواجلم ٌسبق له الأعزب،  30-34

 80 82 77 77 77 77 متزوج

 0 1 0 0 1 0 أرمل

 2 2 1 2 4 1 مطلق/منفصل

 13 15 11 12 15 8 زواجلم ٌسبق له الأعزب،  35-39

 83 79 88 85 79 90 متزوج

 1 1 0 1 2 0 أرمل

 3 5 0 2 4 1 مطلق/منفصل

 10 15 5 10 14 5 زواجلم ٌسبق له الأعزب،  40-44

 86 79 94 86 78 94 متزوج

 2 4 0 2 4 0 أرمل

 2 2 1 3 4 1 مطلق/منفصل

 6 9 2 8 12 3 زواجلم ٌسبق له الأعزب،  45-49

 91 84 98 85 74 95 متزوج

 2 5 0 5 9 0 أرمل

 1 2 0 3 4 1 مطلق/منفصل
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 (7.2)تابع الجدول 

  

 البلجبون خارج المخٌمات المخٌمات البلجبون داخل

 الجمٌع إناث ذكور الجمٌع إناث ذكور
 3 4 2 6 8 2 زواجلم ٌسبق له الأعزب،  50-54

 86 79 93 82 70 96 متزوج

 9 16 0 9 17 1 أرمل

 3 2 5 3 4 1 مطلق/منفصل

 2 2 2 4 5 2 زواجله ال لم ٌسبقأعزب،  55-59

 86 76 96 78 63 95 متزوج

 11 21 1 16 28 1 أرمل

 1 2 1 3 4 1 مطلق/منفصل

 1 2 0 2 3 2 زواجلم ٌسبق له الأعزب،  60-64

 82 67 99 72 56 94 متزوج

 15 29 1 24 38 3 أرمل

 1 2 0 2 3 1 مطلق/منفصل

 0 0 0 2 2 1 زواجلم ٌسبق له الأعزب،  65-69

 78 60 95 67 49 90 متزوج

 20 37 4 30 47 8 أرمل

 2 3 1 2 2 1 مطلق/منفصل

 1 1 0 1 1 1 زواجلم ٌسبق له الأعزب،  +70

 63 36 87 49 25 81 متزوج

 36 61 13 49 72 18 أرمل

 1 2 0 1 1 0 مطلق/منفصل

 الجمٌع بعمر
15+ 

 39 34 44 38 32 43 زواجلم ٌسبق له الأعزب، 

 55 56 54 55 56 55 وجمتز

 4 8 1 5 9 1 أرمل

 1 2 1 2 3 1 مطلق/منفصل

 
 

أما المسؤلة األخرى التً تشكل اختبلفاً بٌن الرجال والنساء فٌما ٌتعلق بالحالة االجتماعٌة 
الرجال، وٌظهر هذا التوجه خارج وداخل بٌن  هاأعلى من العازباتفهً أن نسبة النساء 
ٌسبق لهن البلتً لم العازبات، على سبٌل المثال، بلؽت نسبة النساء ف ؛المخٌمات على حد سواء

سنة ضعفٌن إلى أربع أضعاؾ الرجال بنفس الوضع داخل  49-14من الفبة العمرٌة الزواج، 

 ماثل.تمالعام األرقام خارج المخٌمات إلى حد ما، لكن التوجه  بٌنما اختلفتالمخٌمات، 
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 الة المترتب عليهاحجم األسرة وتكوينها وعبء اإلع
 

ضح أدناه، كبٌرة نسبٌاً إال أنها تقلصت على مدى السنٌن، حٌث ُتعد األسر فً األردن، كما سٌت
أما بالنسبة لحجم األسرة  ؛لم تعد األسر التً تضم ثبلثة أجٌال شابعة كما فً التسعٌنٌات

ٌنٌٌن خارج وتكوٌنها ومعدل عبء اإلعالة المترتب علٌها، فسمات أسر البلجبٌن الفلسط
البلجبٌن داخل المخٌمات، فاألخٌرة  بؤسربلجبٌن منها الؼٌر  باألسر من أكثر شبهاالمخٌمات 
 وتتمٌز بعبء إعالة أعلى. ،وتضم فً أؼلب األحٌان أكثر من جٌلٌن ،أكبر حجماً 

 
 

 حجم األسرة
لػ متوسط ٌقل معدل حجم أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات عما هو علٌه داخلها، وٌب

فرداً  527ربد إوالزرقاء و العاصمةحجم أسر البلجبٌن خارج المخٌمات فً محافظات عمان 

ومن جهة أخرى، فإن حجم أسر  ؛فرداً لكل أسرة داخل المخٌمات 423لكل أسرة، مقابل 

، فإن 422بٌن الشكل ٌوكما   .البلجبٌن خارج المخٌمات مماثل لحجم األسر من ؼٌر البلجبٌن

فقط، بٌنما  التً تتكون من فرد واحدسر األأكثر قلٌبلً من  عدداؼٌر البلجبٌن تضم  األسر من
 وقل لدٌهمالبلجبٌن خارج المخٌمات  األسر المكونة من خمسة أو ستة أفراد ضمنتزٌد نسبة 

وتبلػ نسبة أسر  .بلجبٌنالؼٌر  مناألسر  مقارنة معاألسر الكبٌرة جداً )ثمانٌة أفراد أو أكثر( 

البلجبٌن بالمابة، مقابل نصؾ تلك النسبة ألسر  8ات التً تضم تسعة أفراد على األقل المخٌم

 بلجبٌن.الؼٌر  من خارج المخٌمات واألسر 
 ؛انخفض حجم األسرة بشكل كبٌر منذ التسعٌنٌات داخل وخارج المخٌمات على حد سواء

مات أقل "دابماً" ومن جهة أخرى، كان متوسط حجم أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌ
وبلػ معدل حجم أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات فً  ؛مما هو علٌه داخلها

 وهً، 2:32فً  527، و1::2فً  426، و3996سرة فً لؤلفرداً  429المحافظات الثبلث 

بالمقابل، بلػ متوسط حجم أسر  .بلجبٌنالؼٌر  منتقرٌباً بالنسبة لؤلسر  تنفس المعدال

 .2:33فً  423، و3999فً  621، و3996فً  627الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات  البلجبٌن

)تسعة أفراد أو أكثر(  الكبٌرة)الصفحة التالٌة(، كان عدد األسر  622وكما هو مبٌن فً الشكل 

فً عام وأكبر بكثٌر مما هو حالٌا. على حد سواء، ،داخل وخارج المخٌمات ،فً التسعٌنٌات

 37بالمابة مقارنة بنسبة  24لبلجبٌن داخل المخٌمات من هذا الحجم بلؽت نسبة أسر ا 3999

مر بانخفاض بلجبٌن، وٌوحً هذا األال من ؼٌربالمابة من األسر  38بالمابة خارج المخٌمات و

 الثلثٌن فً معدل انتشار هذه األسر الكبٌرة جداً منذ أواخر التسعٌنٌات. ٌصل إلى

عمان  ه فًأكبر منبؤنه فرد لكل أسرة(  423عدل ربد )بمإحجم أسر البلجبٌن فً  ٌتمٌز

فرد لكل أسرة(، كما ٌنطبق هذا النمط على  528فرد لكل أسرة( والزرقاء ) 526العاصمة )

 فً المحافظات الثبلث. البلجبٌنؼٌر  مناألسر 

 529وٌتفاوت من  ،423 داخل المخٌمات ٌبلػ معدل حجم أسر جمٌع البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن

وؾ، ومع ذلك وكما هو مبٌن فً فً الطالبٌة وسُ  421ربد إلى إلزرقاء والحسٌن وا مخٌمات فً

 ة،)الصفحة التالٌة(، ٌتمٌز مخٌم جرش بمتوسط كبٌر بصورة استثنابٌة لحجم األسر 722الشكل 
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، األمر الذي ٌوضحه وجود نسبة أعلى بصورة ملحوظة من األسر الكبٌرة جداً 428حٌث ٌبلػ 

من ضعفً المعدل  أكبرمن جمٌع األسر تضم تسعة أفراد أو أكثر، وهو بالمابة  37فً جرش: 

 لمخٌمات.ا فً
 

( وداخل 15557ألسر البلجبٌن خارج المخٌمات )ع= حجم األسر. النسب المبوٌة 422الشكل 

 .2:33/2:32( فً 55424بلجبٌن )ع=الؼٌر  من( واألسر 195116المخٌمات )ع=

 
 
( وداخل 35593مبوٌة ألسر البلجبٌن خارج المخٌمات )ع=حجم األسر. النسبة ال 622لشكل ا

 .3996/3999( فً :3519بلجبٌن )ع=الؼٌر  من( واألسر 25416المخٌمات )ع=
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 (.195116متوسط حجم األسر لكل مخٌم من مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن )ع= 722لشكل ا

 
 
 

 اإلعالة نسبة
تصادي مرتفع ألسر تضم أطفاالً وكبار سن اإلعالة السكانٌة إلى عبء اق نسبةٌشٌر ارتفاع 

عدد األطفال الذٌن  مجموعاإلعالة بتقسٌم  نسبةحتسب ت .)ٌفترض( أنهم ؼٌر منتجٌن اقتصادٌاً 

سنة على عدد البالؽٌن  64سنة وكبار السن الذٌن تزٌد أعمارهم عن  34تقل أعمارهم عن 

 سنة. 65و 34الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 

منذ  تانخفض الكنه ،جداً فً أسر البلجبٌن فً األردن ةرتفعاإلعالة م نسبة إن
داخل المخٌمات  البلجبٌنكما أن القاعدة األعرض إلى حد كبٌر لهرم أعمار  ؛التسعٌنٌات
تعنً نسبة أعلى من فبة الشباب، األمر الذي ٌنعكس  ،ؼٌر البلجبٌن معو ،خارجها مقارنة مع

 للمجموعتٌن  هاللسكان داخل المخٌمات من أعلى بشكل ملحوظ بالنسبة إعالة نسبة على
 .ٌن خارج المخٌمات وؼٌر البلجبٌنبجمع ذلك فثمة فجوة كبٌرة بٌن البلو ؛السكانٌتٌن األخرٌٌن

بٌن  أعمارهملكل ألؾ بالػ  معاال :79أو  :279:ٌبلػ معدل اإلعالة لبلجبٌن داخل المخٌمات 

لكل ألؾ  معاالً  683خارج المخٌمات ٌبلػ اإلعالة لبلجبٌن المقٌمٌن  نسبةسنة، فإن  65و 34

 (.822)الجدول  2461: ، إذ ٌبلػاإلعالة لؽٌر البلجبٌن أقل من ذلك نسبةبالػ، كما أن 
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 تاإلعالة قد انخفض نسبةفحص بٌانات من الدراسات االستقصابٌة السابقة أن من ٌتضح 
لسكان قل من ذلك بشكل كبٌر منذ التسعٌنٌات لسكان األردن خارج مخٌمات البلجبٌن وأ

 .كانت نسبة هذا االنخفاض أكبر لؽٌر البلجبٌن مما هً لبلجبٌن ؛(822)الجدول  المخٌمات

فً  27:4:إلى  3996فً العام  2787:اإلعالة لبلجبٌن خارج المخٌمات من  نسبة توانخفض

اإلعالة بٌن ؼٌر  نسبة ت، ووصل2:32فً العام  2683:إلى تابعت االنخفاض ، و1::2العام 

اإلعالة داخل المخٌمات  نسبةأما  مستوٌات أدنى، انطبلقا من نقطة البداٌة نفسها،البلجبٌن إلى 
االنخفاض داخل  لضآلةنظراً  لكنأعلى بقلٌل فقط من خارجها فً التسعٌنٌات،  تفقد كان

 ،فجوة واسعة فً الوقت الراهن تظهرالمخٌمات مقارنة بالتؽٌٌر الذي طرأ خارج المخٌمات، 
سكان ال لدىبح عبء المعالٌن على األسر داخل المخٌمات أثقل بكثٌر مما هو علٌه حٌث أص

 البلجبٌن وؼٌر البلجبٌن خارج المخٌمات.
 
 

البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج وداخل لدى طفال األاإلعالة السكانٌة وإعالة  نسبة 822الجدول 

 بحسب السنة. .ؼٌر البلجبٌن خارج المخٌماتلدى و ،المخٌمات

  

 إعالة األطفال نسبة اإلعالة السكانٌة سبةن

 البلجبون داخل المخٌمات
2011 0.790  0.713  

1999 0.809  0.734  

 البلجبون خارج المخٌمات

2012 0.681  0.595  

2003 0.705  0.633  

1996 0.787  0.741  

 ؼٌر البلجبٌن خارج المخٌمات

2012 0.563  0.501  

2003 0.696  0.631  

1996 0.760  0.709  

 
 

( والزرقاء 2753:ربد )إلبلجبٌن خارج المخٌمات فً محافظتً  إعالة أعلى نسبة تكان

داخل  هذه النسبة توتراوح ؛(2641:فً محافظة عمان العاصمة ) واألدنى ،(2728:)

 ربدإفً الزرقاء )أقل من الرقم المتعلق بالبلجبٌن خارج المخٌمات فً  2735:المخٌمات من 

 فً جرش. 2891:والزرقاء( إلى 

اإلعالة  أأكثر من ؼٌرهم فً نسبةاألطفال المعالون  ٌساهموكما هو مبٌن فً الجدول، 

لكل ألؾ بالػ  معاالً  683سنة من بٌن  34دون  طفبلً  494السكانٌة، فعلى سبٌل المثال، كان 

 معاال بالؽا :79من بٌن طفبل  731سنة بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات، مقابل  65-34بعمر 
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لكل ألؾ بالػ داخل المخٌمات، وٌمثل تخفٌض معدل اإلنجاب المفتاح لتخفٌؾ عبء اإلعالة 
 أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن. عن
 

 نوع األسر
 أسراربد إتعد معظم أسر البلجبٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات فً عمان العاصمة والزرقاء و

 83مع أطفاله ))والد وحٌد( و أحد الزوجٌن من زوجٌن مع أطفالهما أحصرا نووٌة تتكون 
بما ٌلً: أسرة من شخص أعزب  822بالمابة(، وتتمثل أنواع األسر األخرى المبٌنة فً الشكل 

 2بالمابة(، وأسرة تضم ثبلثة أجٌال ) 9بالمابة(، وأسرة تضم زوجٌن دون أطفال ) 6)
بالمابة(  48ج المخٌمات )من كل عشر من أسر البلجبٌن خار اكما أن حوالً ست ؛بالمابة(

 سنة. 34تضم على األقل طفبلً واحداً دون 

 
 

 مننوع األسر. النسبة المبوٌة من أسر البلجبٌن داخل وخارج المخٌمات، واألسر  822الشكل 

 بلجبٌن خارج المخٌمات، بحسب السنة.الؼٌر 

 
 
بلجبٌن فً الؼٌر  أسر البلجبٌن خارج المخٌمات إلى حد بعٌد مع أسر تشابه تكوٌنٌ

المحافظات الثبلث التً شملتها الدراسات االستقصابٌة، باستثناء وحٌد هو أن نسبة األسر التً 
البلجبٌن خارج المخٌمات )تسعة  ها بٌنتضم شخصاً واحداً كانت أعلى بٌن ؼٌر البلجبٌن من

 إذ، اوداخله بٌن بنٌة األسرة خارج المخٌماتوحٌد مقارنة بستة بالمابة(، وظهر فرق الفت 
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ثلثا هذه بالمابة )و 9المخٌمات بنسبة أعلى من األسر الممتدة، حٌث بلؽت هذه النسبة تمٌزت 

بالمابة من أسر البلجبٌن  5أجٌال(، بٌنما بلؽت  ثبلثةتضم  ،بالمابة من األسر 6النسبة، أي 

 بلجبٌن.الؼٌر  منبالمابة من األسر  4خارج المخٌمات و

أصبح ظهور أسر تضم شخصاً واحداً وأسر تضم زوجٌن دون  ،اتٌمقارنة بحقبة التسعٌن     
انتشار األسر الممتدة، حسبما هو مبٌن  نسبةأطفال أكثر شٌوعاً، وواكب ذلك انخفاض كبٌر فً 

 .822فً الشكل 

بالمابة من جمٌع أسر البلجبٌن  35ٌكون رب األسرة فٌها من اإلناث تشكل األسر التً 

بالمابة( وأعلى  34بة تقرٌباً التً ظهرت داخل المخٌمات )خارج المخٌمات، وهً نفس النس

ٌشٌر تكوٌن تلك األسر إلى أنها أكثر  .بالمابة( 33السكان ؼٌر البلجبٌن ) بٌن بقلٌل من النسبة

الصفحة التالٌة(، فً  922)الشكل  ٌكون رب األسرة فٌها من الذكور من األسر التً هشاشة

، تضم ٌكون رب األسرة فٌها من النساء( من األسر التً بالمابة 27كما أن أكثر من الربع )

تتكون من شخصاً واحداً )بشكل ربٌسً أرملة أو مطلقة(، بٌنما حوالً الثلثٌن من هذه األسر 

 26داخل المخٌمات، حٌث أن ال تختلؾ الصورة  ؛بالمابة( 66مع أطفال ) وحٌداتأمهات 

منها بالمابة  48و ،تضم شخصاً واحداً فقطاألسرة فٌها من اإلناث بالمابة من األسر التً 

وربما كان السبب الربٌسً وراء قلة شٌوع  ؛مع طفل واحد أو أكثر وحٌداتتتكون من أمهات 
داخل المخٌمات هو ارتفاع معدالت األسر الممتدة فٌها، كما جرى بحثه  الوحٌداتاألمهات 
 أعبله.

ؼٌر  منكثر شبهاً باألسر ٌتضح أن األسر خارج المخٌمات أ ،ولتلخٌص هذا القسم
وٌنطبق هذا األمر على التركٌبة السكانٌة العامة  ؛األسر داخل المخٌماتمنها ببلجبٌن ال

تتمٌز األسر داخل المخٌمات  .اإلعالة، وحجم األسرة وتكوٌنها ونسبة)الجندر وتوزٌع العمر(، 
ما أن حجم األسر خارج المخٌمات، ك همما ٌدل على معدل إنجاب أعلى من بمعدل عمر أصؽر،

وأٌضا إعالة األطفال،  نسبةداخل المخٌمات فً المتوسط أكبر، وٌرجع ذلك جزبٌاً إلى ارتفاع 
ل واألجداد واألحفاد مكان العٌش فً المخٌمات، أي أن اآلباء واألشقاء واألطفاإلى شٌوع تقاسم 

 .األسر الممتدة أكثر شٌوعاً 
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ٌكون فٌها رب األسرة من  رنة بٌن األسر خارج المخٌمات التًنوع األسرة. مقا 922الشكل 

على التوالً(، وبٌن  545و 15:32)ع= ٌكون رب األسرة فٌها من اإلناث واألسر التً الذكور

ٌكون رب األسرة  واألسر التً  ٌكون فٌها رب األسرة من الذكور األسر داخل المخٌمات التً

 التوالً(. النسبة المبوٌة. على 15266و 155529)ع= فٌها من اإلناث
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 اإلسكان والبنية التحتية 3
 
 
 
 
 

ٌهدؾ هذا الفصل إلى إلقاء الضوء على الجوانب المادٌة من المساكن التً ٌمضً فٌها معظم 
الطفولة واألمومة  مراحلخبلل  -األشخاص فً مراحل متعددة من حٌاتهم الكثٌر من الوقت 

، ونوعٌة المبنى نفسه وإمكانٌة حصول السكان ار المساحة المتوفرةلمتمثلة بمقدوا -والتقاعد
وهل ٌرون أن مساكنهم  ؟على مٌاه جارٌة وصرؾ صحً، وهل نوعٌة البٌبة الداخلٌة ُمرضٌة

ظروؾ سكن أن فالصورة المعروضة هً  ؟هموكٌؾ ٌنظرون إلى حٌّ  ؟بحاجة للتطوٌر
لكن  ،حسنت باطراد على مر السنٌنت ها،داخل المخٌمات وخارج ،البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن

السٌما  ،الكثٌر مما ٌنبؽً عملهأمامنا ال ٌزال  .أكبر من داخلها كان خارج المخٌمات التحسن
 الفقراء المقٌمٌن خارجها.بو ،ما ٌتعلق بنوعٌة المساكن داخل المخٌمات

ٌٌن المقٌمٌن تعد مساحة السكن ونوعٌته العامة والبٌبة المعٌشٌة الخارجٌة لبلجبٌن الفلسطٌن
مستوى رضا . ٌنطبق األمر نفسه على داخلهاللمقٌمٌن  مما هً خارج المخٌمات أفضل بكثٌر

األمر الذي  ،أقل بكثٌر مما هو خارجها ، فهو لسكان المخٌماتهماألفراد عن مسكنهم وحٌّ 
 ٌعكس ظروفاً موضوعٌة متدنٌة.

فً  ٌسكنون ، الذٌنمخٌماتبعض النتابج: نسبة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج ال فلنلخص 
كما شهدت المخٌمات  .فً التسعٌنٌات تمما كان هً أعلى ،حالٌاً  ممساكنه وٌمتلكون ،شقق

الؽالبٌة العظمى من  تعٌش .إلى الشقة السكنٌة)المستقلة( تحوالً معتدالً من السكن فً الدار 
 ؛كات المٌاهموصولة بشبهً و ة،البلجبٌن فً مساكن مجهزة بمطبخ وحمام ومرحاض منفصل

تتمٌز المساكن  ؛وانخفضت نسبة األسر التً تعانً من انقطاع المٌاه أو الكهرباء عن ذي قبل
خارج المخٌمات بمساحة أكثر اتساعاً من المساكن داخل المخٌمات، وتحظى بمساحة خارجٌة 
 أكبر ونوعٌة أفضل بكثٌر، ومع أن االكتظاظ انخفض بشكل كبٌر داخل المخٌمات فما زال

)ألواح سٌما األشد فقراً منها، فالصفابح المعدنٌة المموجة كل مشكلة للعدٌد من األسر، الٌش
وؼٌرها من مواد البناء المإقتة ما زالت تستخدم على األسطح داخل المخٌمات، وما الصفٌح( 

وفً حٌن ترى  .ػ عن تصدعات كبٌرة فً جدران مساكنهمبلّ زال كثٌر من أسر المخٌمات ٌُ 

ابة من األسر خارج المخٌمات أن تدنً نوعٌة مساكنها تستدعً هدمها وإعادة بالم 7نسبة 

 وٌنطبق األمر نفسه فً اعتباربنابها، فإن ثبلثة أضعاؾ تلك النسبة داخل المخٌمات ترى ذلك، 
، إذ تعد مشكلة فً مناطقهم السكنٌة ،إضافة للكحول والمخدرات ،أن الجرٌمة والعنؾالمجٌبٌن 

 .ذلك من سكان المخٌمات ثبلثة أمثال نظرابهم خارج المخٌماتأن نسبة من ٌرون 
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 وحي ز المعيشةنوع المساكن والملكية 
 
 
 

 نوع المساكن

بالمابة(، فإن معظم  49( )دور مستقلةبٌنما تقٌم أؼلبٌة أسر المخٌمات فً منازل تقلٌدٌة )

خبلل السنوات خٌرة األأصبحت بالمابة(، و 81فً شقق سكنٌة ) األسر خارج المخٌمات تعٌش

 ورؼم استخدام(، 321السكانٌتٌن على حد سواء )الشكل  مجموعتٌنبٌن الانتشاراً الماضٌة أكثر 

نفس تعرٌؾ الدار والشقة السكنٌة من حٌث المبدأ فً الدراسات االستقصابٌة السابقة واألحدث، 
تالً صنفوا بعض بالو أخطؤوا فً الحكمالمقاببلت  ٌكون مجرواستبعاد أن  فلٌس باإلمكان

إضافة إلى ذلك، ثمة  .2:33/2:32 عما فعلوا فً 3999و 3996المساكن بشكل ٌختلؾ فً 

داخل مخٌمات البلجبٌن بسبب خصوصاً ، الوحدة السكنٌة دارا أو شقة صعوبة فً تصنٌؾ
 أو بابانٌإدي ٌمكن أن حٌث  م المداخل المربكوأحٌاناً نظا)العالٌة(، الكثافة السكانٌة العامة 

عدة إلى  كما ٌمكن أن تإديالشارع )أو الممر( إلى نفس المسكن أو الوحدة السكنٌة،  ة منثبلث
 ،خارجها مقارنة معدقة التصنٌؾ داخل المخٌمات  مما قد ٌإثر سلبا علىوحدات سكنٌة، 
 بعض المساكن بالخطؤ على أنها دور، بدالً من شقق سكنٌة. وٌتسبب بإدراج

ٌضم  منفصل قابم بذاتهة حول تصنٌفنا: الدار هً منزل ما ٌلً بضع كلمات إضافٌفٌ
، وكان للعدٌد بمساحة خارجٌة وتحٌط بهعادة ؼرفتٌن إلى أربع ؼرؾ فً الطابق األرضً 

تم البناء خالٌة مجاورة بٌن، مساحات جمن الدور، السٌما فً المناطق الحضرٌة ومخٌمات البل
خمس قبل مخٌمات البلجبٌن فً عمان  كانت على سبٌل المثال،ف أفقٌاً؛التوسع الحقا و فٌها

بٌنما تضمنت أطراؾ طابق واحد، تتكون على وجه الحصر تقرٌباً من منشآت بوعشرٌن سنة 

وقد صدرت (، 3995طوابق )أبو حلوة وبٌرش المتعددة وبناٌات سكنٌة  منشآت تلك المخٌمات

 وتم تعدٌلهاتدرٌجٌاً ُخففت الرأسً الكبٌر داخل مخٌمات البلجبٌن، لكنها التوسع  تمنعأنظمة 
 تشٌٌد حتى وقت قرٌببعد أن كان ٌتم على سبٌل المثال، ف، الفعلٌة البناء ممارساتلتتناسب مع 
منذ كانون  ،طوابق بصورة ؼٌر مشروعة داخل المخٌمات، أصبح باإلمكان ةمباٍن من ثبلث

 .12سطٌنٌةدابرة الشإون الفل موافقةبطوابق  ةمباٍن من ثبلث ،إنشاء2:31الثانً 

فما أجٌال،  ةالتً تضم ثبلث ، واألسرأما فً حالة األسر الكبٌرة، وحتماً فً األسر الممتدة
انخفاض لكن  ؛تصنؾ على أنها دورطوابق  ةثبلثالذات الطابقٌن أو  الكبٌرة هذه المبانً زالت

اببلت (، إضافة إلى تزاٌد رؼبة الع2تدة وتقلص حجم األسر )الفصل معدل انتشار األسر المم

إلى مبنى ٌضم  ما كان ٌعرؾ بالدار أدى إلى تحوٌل، الشابة فً العٌش منفصلة عن آبابها
األرضً  فً الطابقالدار األصلٌة  مع بقاءأربع وحدات سكنٌة، وحدتٌن، وحتى ثبلث أو 

فً كثٌر من و فوق هذه الدار؛ -من ِقبلناالمسماة شققاً سكنٌة -خرىاألسكنٌة الحدات الوو
 الثانً والثالث. ٌنالطابقتسكن  لدار األصلٌٌن اسكان من   زلنا نرى أسرا منبثقةال ،األحٌان

جدٌدة حدٌثة سكنٌة هدم الدور القدٌمة فً مخٌمات البلجبٌن وإنشاء مباٍن  أحٌاناً ٌتم 
فً عمان )خارج  ُشٌدت منذ التسعٌنٌاتمن الدور والفلل المنفصلة  اعدد ورؼم أنمكانها، 
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 .2:31تشرٌن الثانً  6تم الحصول على البٌانات من دابرة الشإون الفلسطٌنٌة،  
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استقرت فً  ةد السكان المتنامٌاعدأالؽالبٌة العظمى من  مدن أخرى، فإن ربما فًالمخٌمات( و
 .13سكنٌة إسكانات، أي شقق

ضمن أشكال "أخرى" من  ،فً التسعٌنٌاتمما كان أقل و ،قلٌل من األسرعدد ٌعٌش 
فً وكاألكواخ والخٌام،  المساكن المإقتةمتنوعة من  التً هً عبارة عن مجموعةالمساكن 

ولم ورشة أو كراج أو مخزن أو ما شابه ذلك، فً بشكل مإقت  ةاألسر سكنتبعض األحٌان 
 .حالة كهذه 43سوى  2011الدراسة االستقصابٌة التً أجرٌت فً العام  تذكر
 
 

، وبحسب هاوداخل نوع المسكن. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات1.3الشكل 
  الفترة الزمنٌة. النسبة المبوٌة لؤلسر.
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مة فً هذا التقرٌر للتمٌٌز بٌن أنواع المساكن قد ال تتطابق مع المصطلحات المستخدمة من قبل تجدر اإلشارة إلى أن المصطلحات المستخد 

آخرٌن، وهً تختلؾ عن المصطلحات التً تستخدمها األونروا للمساكن داخل المخٌمات، وبحسب األونروا، تستخدم كلمة "المسكن" لوصؾ 
ص من مساحة عامة تشؽلها أسرة واحدة أو أكثر وبالتالً ٌمكن استخدام أي مجموعة من الؽرؾ )ضمن أي عدد من الطوابق( بمدخل خا

مصطلح "المسكن" لوصؾ الدار أو بٌت أو منزل أكبر أو شقة سكنٌة ضمن مبنى أكبر، أما "البناٌة" أو "العمارة" فتعّرؾ بؤنها أي منشؤ له 
من طرٌق عام أو خاص ٌإدي لجمٌع أو معظم أجزابه،  سقؾ، ٌبنى لؽرض إٌواء أشخاص أو لمزاولة تجارة أو أعمال أخرى، وله مدخل

فً المصطلحات المستخدمة لدى األونروا المسكن، أو وحدة سكنٌة، وهً  shelterوٌمكن أن تتضمن البناٌة عدة وحدات، وٌعادل المؤوى 

 المصطلحات المستخدمة بالمعنى نفسه فً هذا التقرٌر.
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 المساكن ملكية
الذٌن  ،نسبة البلجبٌن المقٌمٌن داخل المخٌمات إلى أن ، المتعلق بالحٌازة،(1.3 )الجدولٌشٌر 

خارج  كانت أعلى من أولبك المقٌمٌنبالمابة(  81) اعتبروا أنهم ٌمتلكون منازل خاصة بهم
شابع وحدة سكنٌة ملكٌة  فادعاءبلت، لكن ذلك ٌتطلب بعض المإهبالمابة(،  67المخٌمات )

 ،علٌها هذا المسكن المقامؤلرض مات رؼم عدم حٌازتهم صكوك ملكٌة لبلجبٌن فً المخٌال بٌن
فرؼم أن سكان المخٌمات ٌمتلكون فعلٌا  وبالتالً ا؛امتبلكه من الناحٌة القانونٌة وال ٌمكنهم

تً أقٌم علٌها ال"حق استخدام" قطعة األرض مساكنهم نفسها فإنهم فً الواقع ال ٌملكون سوى 
 مستؤجرة بعقودمملوكة للدولة أو  وهً إما األرض مجاناً،الحكومة األردنٌة  تقدم المسكن.

امتبلك سندات تسجٌل على أنه، برؼم عدم  مالك األرض؛مع  أبرمتهاإٌجار طوٌلة األجل 
الملكٌة  ؛ وٌنبؽً اعتبار نقلفً سوق العقارات تباع وتشترىمساكن المخٌم  فإن، لؤلرض

 االستخدام. لحقّ  نقلٍ  ردمج
 16بالمابة مقابل  29 بلؽت نسبة األسر التً تقطن فً مساكن مستؤَجرة خارج المخٌمات

بالمابة من البلجبٌن خارج المخٌمات  5ذلك، فإن إضافة إلى  ؛بالمابة لؤلسر داخل المخٌمات
لطرٌقة جزءا من وقد ٌعد توفٌر السكن بهذه ابالمابة داخلها ٌشؽلون مساكنهم دون مقابل،  3و

لكن هذه الحالة هً عادة ألبناء راشدٌن وعاببلتهم النووٌة، وال ٌكلفهم آباإهم  ،شخصالراتب 
 هم.لكبار سن ٌسكنون مجاناً فً مسكن ٌملكه أبناإ، أو بدفع اإلٌجار

ر نسبة أعلى من أس ، نجد أنفً التسعٌنٌاتالراهن بما كان علٌه  عند مقارنة الوضع
قل من ذي قبل: فً عام أ)قروض( وبدٌون  مخٌمات تمتلك مساكنها،البلجبٌن خارج ال

 هذه النسبة انخفضتمنهم ٌمتلكون مساكنهم المثقلة بقروض سكنٌة، وبالمابة  11 كان1996
وهو انخفاض ربما، إن كان للمرء أن ٌتكهن، ٌمكن عزوه إلى ، 2012بالمابة فً العام  4إلى 

، والتً 1996مقارنة بالعام  2012آثارها( فً عام  والملموسة) الفترة االقتصادٌة الصعبة
كما أن الناس الٌوم قد تكون بسبب تلك  ؛فً السابق أدت إلى عجز الناس عن أخذ قروض كما

األوضاع االقتصادٌة الصعبة أقل قدرة على تقدٌم قروض لؤلقارب واألصدقاء الذٌن ٌحجم  
قراض أخرى، وٌستعٌضون عن كثٌر منهم عن أخذ قروض تجارٌة من البنوك ومإسسات إ

ذلك عادة بقروض خاصة؛ كما ٌمكن القول أن انخفاض الدٌون وارتفاع نسبة البلجبٌن الذٌن 
تشٌر إلى أنهم  1996ٌملكون مساكنهم الخاصة خارج المخٌمات عما كانت علٌه الحال عام 

 أقدر من ذي قبل على تموٌل شراء مساكنهم أو إنشابها .
 

وداخلها،  سكن. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌماتحٌازة الم 1.3الجدول 
 وبحسب الفترة الزمنٌة. النسبة المبوٌة لؤلسر.

  خارج المخٌمات داخل المخٌمات

1999* 2011 1996 2012 

 مملوك دون قرض 63 45 79 81
 مملوك بقرض 4 11 2 
 مستؤجر 29 35 16 13
 مشؽول دون إٌجار  5 8 3 6

 المجموع 100 100 100 100

 ع 3,472 1,491 39,245 2,536

 بٌن "الملكٌة بقرض" و"الملكٌة دون قرض". 3999* لم تمٌز الدراسة االستقصابٌة التً جرت فً العام 
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 – 1999لم ٌطرأ تؽٌر ملحوظ على مسؤلة الحٌازة داخل المخٌمات خبلل الفترة 
ناقص مستوى الدٌن )القروض( بٌن ؛ ومن المإسؾ أنه ال ٌمكن تحدٌد ازدٌاد أو ت2011

مالكً المساكن داخل المخٌمات حٌث لم تمٌز الدراسة االستقصابٌة التً أجرٌت فً العام 
بٌن "الملكٌة بقرض" وبٌن "الملكٌة دون قرض"، لكن نسبة األسر التً تعٌش فً  1999

ب فً ذلك مساكن مجانا انخفضت عما كانت علٌه فً التسعٌنٌات؛ ومن جدٌد، قد ٌعود السب
إلى الظروؾ االقتصادٌة السٌبة وقلة عدد األشخاص الذٌن ٌمَكنهم وضعهم من تؤجٌر )تقدٌم( 
مساكنهم دون مقابل، أو قد ٌشٌر بدالً من ذلك إلى أن نسبة من ٌمكنه دفع اإلٌجار فً الوقت 

 الحاضر أعلى مما كانت فً التسعٌنٌات.
حالة سر التً تمتلك مسكنها أعلى فً من بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات، كانت نسبة األ

بالمابة(، بٌنما لم ٌظهر  64بالمابة( من األسر التً تسكن فً شقق سكنٌة ) 80تقلٌدٌة )الدور ال
 التباٌن داخل المخٌمات.القدر من هذا 

مسإولة بنفسها  ،التً تمتلك مسكنها ،عشر أسر خارج المخٌماتكل وكانت أربع من 
(، وٌمكن تفسٌر 2.3بثبلث من عشر أسر داخل المخٌمات )الجدول  عن عملٌة البناء، مقارنة

هذا الفرق، جزبٌاً على األقل، بحقٌقة أن الوحدات السكنٌة األصلٌة )المساكن( قدمتها األونروا 
وحوالً واحد  دابمة؛سكنٌة  منشآت، لكن العدٌد منها استبدل الحقاً ب14على هٌبة مساكن جاهزة

السكانٌتٌن، بٌنما انتقال  مجموعتٌنساكن اشترى مسكنه فً كلتا المن مالكً الم ةأربع كلمن 
 39ملكٌة المسكن بالوراثة ٌعد إلى حد ما أكثر شٌوعاً داخل المخٌمات من خارجها )بنسبة 

 بالمابة(. 33مقابل 

 
 

طرق تملّك المسكن. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات  2.3الجدول 
(. النسبة المبوٌة لؤلسر التً أبلؽت عن 30,684المخٌمات )ع=(، وداخل 2,282)ع=

 امتبلك مسكنها الخاص.
  خارج المخٌمات داخل المخٌمات

 أنشؤته بنفسها 42 32
 مشترى 24 26
 بالوراثة من اآلباء أو األقارب 33 39
 بالمجان من ؼٌر األقاربحصلت علٌه  1 1
 أخرى 0 2

 المجموع 100 100

 
سر داخل المخٌمات التً تستؤجر مسكنها من أقارب حوالً نصؾ عدد بلؽت نسبة األ

األسر المستؤِجرة، أما النصؾ الباقً فٌستؤجرون من السوق العقاري )بما فً ذلك من أحد 
األصدقاء أو المعارؾ أو من مإجرٌن آخرٌن(. أما خارج المخٌمات فاالستبجار من سوق 

سبة أقل من المستؤجرٌن اإلٌجار ألحد األقارب القطاع الخاص أكثر شٌوعاً، بٌنما تدفع ن

 
14

د األحمر والشمس" اإلٌرانٌة مسإولة عن الوحدات السكنٌة األصلٌة، أما فً مخٌمات إربد فً حالة مخٌم الطالبٌة، كانت "جمعٌة األس 

 والحسٌن، فاألونروا لم توفر مساكن بل وفرت مواد للمساكن  التً بناها البلجبون بؤنفسهم، وتتاح التفاصٌل من ملفات المخٌمات على موقع
 http://www.unrwa.org/where-we-work/jordan/camp-profiles?field=13 األونروا االلكترونً من خبلل الرابط التالً:
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(. بالمتوسط، تقل اإلٌجارات بصورة ملحوظة داخل المخٌمات، عنها خارجها، 3.3)الجدول 
دٌنارا أردنٌا على  71و 72وٌبلػ متوسط ووسٌط اإلٌجارات الشهرٌة داخل المخٌمات 

لمخٌمات. وقد ٌساعد دٌنار أردنً على التوالً خارج ا 100و 121، مقارنة مع 15التوالً
على افتراض أن -االستبجار من أحد األقارب فً الحصول على إٌجار أقل داخل المخٌم

األقارب "أرحم" وٌطلبون إٌجارات أقل. لكن مساكن المخٌم، كما سٌظهر فً هذا الفصل، 
أصؽر، ومستواها  أدنى، األمر الذي قد ٌوضح، إضافة للظروؾ البٌبٌة واالقتصادٌة السٌبة 

 خل المخٌمات، معظم هذه التباٌنات فً اإلٌجار.دا
ُطلبت الدراسة االستقصابٌة من مالكً المنازل تقٌٌم مقدار ما ٌمكن أن ٌكلفهم استبجار 
مساكنهم من سوق القطاع الخاص، كانت تقدٌرات المالكٌن، داخل المخٌمات وخارجها على 

ووسٌط اإلٌجارات المقدرة خارج السواء، أعلى مما ٌدفعه المستؤجرون فعلٌاً، وبلػ متوسط 
دٌنارا أردنٌا  80و 85دٌنارا أردنٌا شهرٌاً على التوالً، مقارنة مع  120و 146المخٌمات 

شهرٌاً على التوالً داخل المخٌمات، وٌبدو هذا اإلٌجار المرتفع إلى حد ما واقعٌاً ومنطقٌا 
فضل من المساكن وٌعكس واقع أن المساكن المملوكة فً الؽالب أكبر وذات نوعٌة أ

 المستؤجرة.
 
 

 حي ز المعيشة
سنبحث أوال فً الحٌز المقاس بعدد الؽرؾ ومساحة األرض التً أقٌم علٌها المسكن، ثم نحلل 
الكثافة أو االكتظاظ. سنبلحظ أن المساكن التً ٌشؽلها البلجبون الفلسطٌنٌون خارج المخٌمات  

شكلة حقٌقٌة لقاطنً المخٌمات، أكثر منه أكبر منها داخل المخٌمات، وأن االكتظاظ ٌعتبر م
للقاطنٌن خارجها، سنناقش فً نهاٌة هذا القسم المساحات اإلضافٌة ؼٌر األساسٌة كالساحات أو 

 األسطح أو الشرفات.
 

نوع مالك المسكن. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات  3.3الجدول 
 لنسبة المبوٌة لؤلسر التً تستؤجر مسكنها.(. ا8,633( وداخل المخٌمات )ع=1,164)ع=

  خارج المخٌمات داخل المخٌمات

 أحد األقرباء 28 48
 عملالصاحب  1 0
 منظمة ؼٌر حكومٌة 1 0
 السوق 71 51

 المجموع 100 100
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دٌنارا  :7و :4أظهرت دراسة أجرٌت مإخراً تتعلق بظروؾ اإلسكان فً مخٌم البقعة أن إٌجارات المساكن النمطٌة تتراوح عادة بٌن  

 (.2:35مٌتون دٌنارا أردنٌا )النسور و :34أردنٌا شهرٌاً؛ وقد تصل كلفة مسكن بمواصفات أفضل إلى 
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(، 5.1( أصؽر منه داخلها )4.7رؼم أن متوسط حجم األسر خارج المخٌمات )
ػ متوسط عدد الؽرؾ المتوفرة لؤلسرة خارج المخٌمات فالمساكن خارج المخٌمات أكبر: ٌبل

ؼرفة لؤلسرة داخل المخٌمات، وٌبلػ متوسط ووسٌط مساحة المنزل  2.8مقارنة مع  3.5
متر مربع على التوالً  90و 78متر مربع على التوالً، و 100و 114خارج المخٌمات 

باً داخل المخٌمات ، وفً حٌن أن أسرة من كل خمس أسر تقر16ٌللمساكن داخل المخٌمات
متر مربع أو أكثر، فإن هذه النسبة ترتفع خارج المخٌمات  100تعٌش فً مسكن تبلػ مساحته 

بالمابة من األسر خارج المخٌمات تسكن فً منزل مساحته  2إلى ثبلث أسر من خمس. وبٌنما 
متر مربع، فهذا الوضع ٌنسحب على  75بالمابة أقل من  14متر مربع، و 50أصؽر من 

 (.3.4بالمابة من األسر داخل المخٌمات )الجدول  39و 15لتوالً على ا
نظراً ألن األسر خارج المخٌمات أصؽر من األسر داخل المخٌمات، فلعل الطرٌقة 
األفضل لمقارنة وضع المجموعتٌن السكانتٌن هً معدل المساحة  للفرد، بدالً من المساحة 

جبٌن داخل وخارج المخٌمات أكثر وضوحاً: بٌنما الكلٌة للمسكن؛ وبهذا تصبح الفجوة بٌن البل
مترا مربعا على  24و 33ٌبلػ متوسط ووسٌط المساحة األرضٌة لكل فرد خارج المخٌمات 

مترا مربعا  15و 20التوالً، فإن متوسط ووسٌط المساحة األرضٌة داخل المخٌمات ٌبلؽان 
لمخٌمات، تبدو المساكن فً ، الصفحة التالٌة(. وبٌن البلجبٌن خارج ا5.3فقط )الجدول 

محافظة عمان العاصمة أكبر إلى حٍد ما منها فً محافظتً إربد والزرقاء، األمر الذي ٌعود 
أساساً إلى انتشار أعلى للمساكن الكبٌرة جداً فً العاصمة عمان، وٌتضح ذلك من حقٌقة أن 

 30ٌشة ٌتخطى بالمابة من جمٌع األسر فً محافظة عمان العاصمة تحظى بحٌز مع 40نسبة 
بالمابة )لحٌز معٌشة مساٍو( فً محافظتً إربد  30و 31مترا مربعا للفرد، مقارنة مع 

 والزرقاء، على التوالً.
ٌظهر اختبلؾ أٌضا بٌن المخٌمات، لكنه لٌس مهما فعبل؛ وللتؤكٌد مجدداً على الفرق فً 

لؤلسر التً تحظى حٌز المعٌشة بٌن األسر خارج وداخل المخٌمات، كانت النسبة األعلى 
مترا مربعا للفرد كحد أدنى هً فً مخٌمً السخنة وحطٌن، وهذه  30بمعدل مساحة ٌبلػ 
بالمابة،  أي نصؾ النسبة خارج المخٌمات فً محافظة عمان العاصمة.  20النسبة تساوي  ب 

مترا مربعا للفرد  30بالمابة فقط من األسر على أكثر من  12وفً مخٌم الحسٌن، حصل 
 (.5.3ول )الجد
 

مساحة المسكن بالمتر المربع. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج وداخل  4.3الجدول 
 المخٌمات، وبحسب الفترة الزمنٌة. النسبة المبوٌة لؤلسر.

  بالمتر المربع مساحة المسكن

فما  100 المجموع المتوسط الوسٌط ع
 فوق

 50أقل من  50-74 75-99

خارج  2 12 26 60 100 114 100 3,476
 المخٌمات

داخل  15 24 42 19 100 78 90 39,336
 المخٌمات

 
16

لم ٌتم قٌاس مساحة المسكن بالعموم، لكن مجري المقاببلت سجلوا األرقام المقدمة من المجٌبٌن. وفً بعض الحاالت، حٌن كانت المساحة  

   ؼٌر معروفة، ساعد مجرو المقاببلت المجٌبٌن على تقدٌرها.
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وفً الجانب اآلخر من القٌم، بلؽت نسبة األسر خارج المخٌمات التً تقل مساحة مسكنها 
بالمابة من األسر فً مخٌمً الطالبٌة  18بالمابة، مقابل  2أمتار مربعة للفرد  8عن 

 والوحدات.
 

سكن بالمتر المربع للفرد. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج مساحة الم 5.3الجدول 
 وداخلها، وبحسب مكان اإلقامة ضمن المجموعتٌن السكانٌتٌن. النسبة المبوٌة لؤلسر. المخٌمات

  فرد، بالمتر المربعلل معدل مساحة المسكن
-30 +50 المجموع المتوسط الوسٌط ع

49.9 
20-

29.9 
16-

19.9 
12-

15.9 
8-

11.9 
8> 

خارج  2 8 14 13 25 21 18 100 33 24 3,469
 المخٌمات

 عمان 2 7 12 12 24 24 20 100 35 25 1,341
 ربدإ 2 8 16 12 31 19 12 100 29 23 980

 الزرقاء 2 9 17 14 27 15 15 100 28 20 1,148

داخل  10 20 21 16 16 11 6 100 20 15 39,294
 المخٌمات

 السخنة 6 16 21 19 18 14 6 100 22 17 537
 حطٌن 7 17 21 18 17 14 6 100 22 16 6,889
 البقعة 6 17 22 21 14 15 4 100 21 16 11,305
األمٌر  10 20 19 12 21 7 9 100 21 16 1,224

 حسن
 سوؾ 8 18 22 14 18 12 6 100 21 16 2,033
 مادبا 10 20 22 13 18 8 8 100 21 15 774

عزمً  9 22 22 13 20 9 5 100 19 15 3,280
 المفتً

 الزرقاء 15 23 18 13 16 7 8 100 19 14 1,115
 ربدإ 10 24 23 14 16 9 5 100 19 14 2,153
 الوحدات 18 22 19 12 14 8 7 100 19 13 3,538
 الحسٌن 16 24 20 11 16 5 7 100 18 13 3,365
 جرش 13 27 22 12 14 8 4 100 18 13 2,525
 الطالبٌة 18 23 23 10 14 9 4 100 17 13 556
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النسبة المبوٌة لتوزٌع األسر بحسب عدد الؽرؾ فً المسكن. مقارنة بٌن  6.3الجدول 
 وداخلها، وبحسب الفترة الزمنٌة ومكان اإلقامة. البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات

  

 عدد الؽرؾ

 ع المجموع +5 4 3 2 1

 1,491 100 4 26 38 18 4 1996  خارج المخٌمات،

 3,476 100 15 29 42 12 1 2012خارج المخٌمات، 

 1,341 100 17 29 41 12 1 عمان

 984 100 16 32 36 14 1 إربد

 1,151 100 9 29 47 14 1 الزرقاء

 2,536 100 4 17 40 30 9 1999  داخل المخٌمات،

 39,336 100 3 14 48 30 5 2011 داخل المخٌمات،

 537 100 2 17 57 22 2 السخنة

 11,323 100 2 11 59 24 4 البقعة

 1,224 100 2 20 50 26 2 األمٌر حسن

 3,285 100 4 22 42 26 6 عزمً المفتً

 2,033 100 7 19 40 28 6 سوف

 2,525 100 5 15 45 26 8 جرش

 6,890 100 2 10 53 30 5 حطٌن

 775 100 1 16 45 33 5 مادبا

 2,153 100 2 15 43 33 7 إربد

 3,380 100 2 18 35 42 3 الحسٌن

 1,115 100 2 12 41 40 5 الزرقاء

 556 100 3 13 38 42 4 الطالبٌة

 3,540 100 2 13 35 44 6 الوحدات

 
االكتظاظ. النسبة المبوٌة لؤلسر بحسب عدد األشخاص لكل ؼرفة. مقارنة بٌن   7.3الجدول 

 وداخلها، وبحسب الفترة الزمنٌة. اتالبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌم
 داخَ أُخ٤ٔبد خبسط أُخ٤ٔبد لكل ؼرفة عدد األفراد

2012 1996 2011 1999 

 34 49 56 74 2 أقل من

2-2.99 20 26 33 32 

3-3.99 4 10 12 20 

 14 5 8 1 فؤكثر 4

 2,536 39,336 2,318 3,472 ع
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ى قٌاسها بحسب عدد الؽرؾ، حٌث نعود بعد ذلك لمسؤلة المساحة الداخلٌة كما جر
ٌتضمن هذا الرقم ؼرؾ المعٌشة والنوم، لكنه ٌستثنً المرافق المنفصلة: المطابخ والمراحٌض 
والممرات وؼرؾ التخزٌن الخ، وٌعد المسكن المكون من ثبلث ؼرؾ األكثر انتشاراً داخل 

بالمابة  48و بالمابة لؤلسر خارج المخٌمات 42وخارج المخٌمات، والذي ظهر فً نسبة 
بالمابة من إجمالً األسر التً تقٌم خارج  44(، ورؼم أن نسبة 6.3داخلها )الجدول 

المخٌمات تعٌش فً منازل تتؤلؾ من أربع ؼرؾ أو أكثر، فنسبة األسر داخل المخٌمات التً 
بالمابة فقط. وفً حٌن تحظى األسر خارج المخٌمات  17تعٌش فً ظروؾ مماثلة هً 

التً كانت لها فً التسعٌنٌات، فالتؽٌر داخل المخٌمات ال ٌكاد ٌذكر، باعتبار  بمساحة أكبر من
؛ وعلى سبٌل المثال، انخفضت نسبة المساكن المكونة من ؼرفة وؼرفتٌن خارج 17عدد الؽرؾ

بالمابة؛  35إلى  39بالمابة، بٌنما انخفضت داخل المخٌمات من  13إلى  22المخٌمات من 
بالمابة  15إلى  4ن الكبٌرة التً تتكون من خمس ؼرؾ أو أكثر من وبٌنما زادت نسبة المساك

خارج المخٌمات، فما زال انتشار هذه المساكن الكبٌرة محدوداً داخل المخٌمات وال تمثل سوى 
 ثبلثة بالمابة من مساكنها.

ٌمكن تفسٌر الفرق فً التطّور بٌن خارج المخٌمات وداخلها بثبلثة عوامل، أوالً: 
على التوسع األفقً داخل المخٌمات حّدت من فرص توسٌع الوحدات السكنٌة، وثانٌاً: التقٌٌدات 

(، األمر الذي ٌحد من قدرة 7المجتمع السكانً داخل المخٌمات بالعموم أكثر فقراً )الفصل 
السكان على توسٌع منازلهم، وثالثاً: محدودٌة مساحة المخٌمات، واكتظاظها ٌحول ؼالباً دون 

كنٌة كبٌرة، بٌنما تتٌح المناطق السكنٌة المستحدثة خارج المخٌمات بناء منازل بناء منشآت س
 وبناٌات سكنٌة أكبر تحتوي على وحدات سكنٌة واسعة.

بالرؼم من أن التطور الذي طرأ على حجم األسرة خارج المخٌمات ٌعّد أفضل بكثٌر منه 
فً السابق بسبب االنخفاض  داخلها، فاالكتظاظ حتى داخل المخٌمات لم ٌعد مشكلة كما كان

الملحوظ فً حجم األسرة. على أنه من المناسب قبل بحث هذا األمر ذكر مبلحظتٌن إضافٌتٌن 
. أوالً، نسبة السكان خارج المخٌمات فً محافظة الزرقاء الذٌن ٌعٌشون 6.3تتعلقان بالجدول 

ٌوجد اختبلفات عبر . ثانٌاً، 18فً مساكن كبٌرة أقل منها فً محافظتً إربد وعمان العاصمة
بالمابة من األسر فً مخٌمات حطٌن والبقعة  14و 13و 12المخٌمات: فبٌنما تعٌش نسبة 

والزرقاء، على الترتٌب، فً مساكن تتؤلؾ من أربع ؼرؾ أو أكثر، فالنسبة فً مخٌمً عزمً 
 بالمابة. 26المفتً وسوؾ تبلػ 

ٌّز( بحسب عدد األشخاص لكل ؼر فة، ٌظهر بوضوح أن وعند قٌاس المساحة )الح
المعرؾ هنا بتشارك ثبلثة أشخاص أو أكثر فً ؼرفة واحدة )باستثناء المطبخ  -االكتظاظ

ٌعد مشكلة أكبر داخل المخٌمات منه خارجها، وتبلػ نسبة اكتظاظ األسر داخل  -والمرحاض(
ى، بالمابة خارجها وفقاً لهذا المقٌاس. ومن جهة أخر 5بالمابة مقارنة مع  17المخٌمات 

 
17

 32:83نذ الثمانٌنٌات، فقد أظهرت دراسة استقصابٌة للعٌنات شملت مع ذلك ٌبدو أن حجم المسكن داخل المخٌمات شهد تطوراً إٌجابٌاً م 

بالمابة فً  37بالمابة من األسر فً مخٌم الحسٌن و 36أن  3988-3987أسرة فً مخٌمات البلجبٌن والمناطق المحٌطة بها فً عمان فً 

(، 3995اكن مكونة من ؼرفتٌن )أبو حلوة وبٌرش بالمابة على التوالً فً مس 58و 44مخٌم الوحدات أقامت فً مساكن من ؼرفة واحدة، و

 (.121. )الجدول 2:33بالمابة فً مخٌم الوحدات فً العام  55و 6بالمابة لفبتً المساكن فً مخٌم الحسٌن، و 52و 1مقارنة مع 
18

المربعة، كما أن الوضع أفضل  تجدر اإلشارة، وكما هو مبٌن أعبله، إلى أن الصورة تختلؾ قلٌبلً عند تقدٌر قٌاس مساحة المنزل باألمتار 

فً عمان العاصمة مما هو فً إربد، لكن على كبل المإشرٌن، ٌقٌم البلجبون خارج المخٌمات فً الزرقاء فً مساكن أصؽر إلى حد ما من 
 المساكن فً عمان العاصمة وإربد.
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انخفضت حاالت االكتظاظ بشكل كبٌر منذ التسعٌنٌات بالنسبة لكلتا المجموعتٌن السكانٌتٌن، 
، 7.3بالمابة داخلها )الجدول  17إلى  34بالمابة خارج المخٌمات، ومن  5إلى  18من 

 الصفحة السابقة(.
 7إربد )أما خارج المخٌمات فاالكتظاظ ؼالباً ٌعّد مشكلة أكثر انتشارا بقلٌل فً محافظة 

بالمابة(، لكن نسبته داخل المخٌمات  5بالمابة( من محافظتً عمان العاصمة والزرقاء )
بالمابة  24بالمابة من جمٌع األسر فً مخٌم األمٌر حسن إلى  12تتفاوت بصورة أكبر: من 
 (.2.3فً مخٌم جرش )الشكل 

قة القٌاس "بالمتر ورؼم أنه ال ٌوجد توافق مطلق بٌن هذه الطرٌقة لقٌاس االكتظاظ وطرٌ
المربع للفرد" الواردة أعبله، فالطرٌقتان بالعموم تمٌبلن إلدراج المخٌمات فً نفس نهاٌة 

تشكل مخٌمات الطالبٌة القابمة إذا كان الترتٌب من الدرجة األدنى فاألعلى. على سبٌل المثال، 
 فردللر المربع مخٌمات تحظى بؤدنى نسبة وسٌط بالمت ةمن بٌن أربع ةوالوحدات وجرش ثبلث

بالنسبة للمسكن، والمخٌم الرابع هو مخٌم الحسٌن، لكنه ٌتقدم على المخٌمات الثبلث األخرى 
على مقٌاس عدد األفراد فً الؽرفة. ومن جهة أخرى ٌحظى مخٌما األمٌر حسن والسخنة بؤقل 

رتبة معدل من االكتظاظ من حٌث عدد األفراد فً الؽرفة، وٌحتل المخٌمان المذكوران الم
الرابعة واألولى على التوالً فً القابمة عند تصنٌؾ المخٌمات وفقاً لمساحة المنزل )الجدول 

5.3.) 
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االكتظاظ. النسبة المبوٌة لؤلسر التً تقٌم فً مساكن تضم ما معدله ثبلثة أفراد أو  2.3الشكل 
( 3,476قٌمٌن خارج المخٌمات )ع=أكثر لكل ؼرفة. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الم

 ( بحسب مكان اإلقامة.39,336وداخل المخٌمات )ع=
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النسبة المبوٌة لؤلسر بحسب حجم األسرة وعدد الؽرؾ، وعدد األفراد لكل ؼرفة.  8.3الجدول 
ٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بحسب فبات الدخل بناء على دخل األسرة السنوي للفرد. مقارنة ب

 وداخلها. المقٌمٌن خارج المخٌمات
 األكثر دخبلً  عالٌة الدخل متوسطة الدخل منخفضة الدخل األقل دخبلً   

خارج 
 المخٌمات

 40 21 11 10 5 2-1 حجم األسرة

3-5 29 40 55 55 47 

6-7 42 39 25 19 13 

8+ 24 11 9 4 1 

عدد الؽرؾ 
 فً المسكن

1 2 2 1 1 0 

2 24 16 12 8 6 

3 44 46 44 43 34 

4 25 27 30 34 29 

5+ 6 9 13 14 31 

عدد 
لكل األفراد
 ؼرفة

 97 88 75 62 41 2 أقل من

2-2.99 39 31 24 11 3 

3-3.99 14 6 2 1 0 

 0 0 0 1 7 فأكثر 4

 684 630 744 804 610  ع

داخل 
 المخٌمات

 42 15 14 7 6 2-1 ؽغْ األعشح

3-5 24 35 40 58 44 

6-7 37 36 32 19 10 

8+ 33 22 14 8 4 

عدد الؽرؾ 
 فً المسكن

1 6 4 5 5 5 

2 33 31 29 29 29 

3 47 50 49 48 46 

4 11 13 15 15 16 

5+ 2 2 3 3 4 

األفراد عدد 
 لكل ؼرفة

 81 63 47 33 24 2 أقل من

2-2.99 39 43 38 29 16 

3-3.99 24 17 11 6 3 

 1 2 4 7 13 فأكثر 4

 7,369 7,899 8,242 7,759 7,976  ع

 
 

وكما هو متوقع، ٌعّد االكتظاظ مشكلة أقل بالنسبة لؤلسر المنتعشة اقتصادٌاً مقارنة 
باألسر األفقر، وٌنطبق هذا األمر على كل من المجموعتٌن السكانٌتٌن من البلجبٌن 

ِن أي أسرة خارج المخٌمات فً الشرٌحة الخمسٌة األعلى دخبلً من الفلسطٌنٌٌن، حٌث لم تعا
بالمابة على  37و 21بالمابة، مقارنة مع  4االكتظاظ، أما داخل المخٌمات فبلؽت النسبة 

(، وظهرت 8.3التوالً فً الشرٌحة الخمسٌة األقل دخبلً من المجموعتٌن السكانٌتٌن )الجدول 
لسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات بسبب اجتماع توجهٌن: كلما هذه النتٌجة بالنسبة لبلجبٌن الف

كان دخل األسرة أعلى ٌكون حجمها أقل )عدد أفراد أقل( ومسكنها أكبر )عدد أكبر من 
الؽرؾ(، لكن عدد الؽرؾ التً تقٌم فٌها األسرة داخل المخٌمات ال ٌرتبط بشكل مباشر 

ع زٌادة الدخل داخل المخٌمات عن التباٌن بالدخل، وبالتالً ٌنجم االنخفاض فً االكتظاظ م
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المشترك بٌن الدخل وحجم األسرة )كلما صُؽر حجم األسرة كبر معدل دخل الفرد(؛ تبٌن أن 
بالمابة من األسر فً الشرٌحة الخمسٌة األكثر دخبلً داخل المخٌمات تضم خمسة أفراد أو  86

 حة الخمسٌة األقل دخبلً.بالمابة فقط من األسر فً الشرٌ 30أقل، مقارنة مع نسبة 
ٌُعّد دخل البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات 7وكما سٌتضح الحقاً فً الفصل   ،

بالعموم أعلى بكثٌر من دخل البلجبٌن داخل المخٌمات، كما أن الفجوة كبٌرة فً متوسط الدخل 
ر الذي ٌساعد بٌن األسر فً الشرٌحة الخمسٌة األعلى دخبلً من المجموعتٌن السكانٌتٌن، األم

على تفسٌر كٌؾ أن ثبلثا من بٌن خمس أسر خارج المخٌمات فً الشرٌحة الخمسٌة األعلى 
دخبلً تعٌش فً مساكن تتؤلؾ من أربع ؼرؾ أو أكثر، مقابل أسرة من بٌن خمس أسر داخل 

 المخٌمات فً الشرٌحة الخمسٌة األعلى دخبلً.
ّحص أوال مظهرا فٌزٌابٌا )مادٌا( سنعود إلى محتوى المساكن ونوعٌتها أدناه. وسنتف

إضافٌا لتلك المساكن، فلٌس على األشخاص أن ٌمضوا كل الوقت داخل المسكن، بل ٌمكنهم 
االستفادة أٌضاً من المساحة الخارجٌة المحٌطة أو المتصلة مباشرة به، والتً إما أنهم ٌملكونها 

الذي ٌظهر أن مساحات  3.3كل أو ٌحق لهم دخولها؛ وقد تم إدراج أربع مساحات كهذه فً الش
بالمابة من البلجبٌن داخل وخارج المخٌمات، أما  55السطح متاحة بشكل متساٍو لحوالً 

األشكال الثبلثة األخرى من المساحات الخارجٌة فهً أكثر شٌوعاً بٌن البلجبٌن المقٌمٌن خارج 
بالمابة  27منه، وبالمابة لدٌهم فناء )ساحة أو حوش( ٌمكنهم االستفادة  28المخٌمات: 

بالمابة  16ٌستفٌدون من الشرفة لبلستمتاع بالوقت أو لنشر الؽسٌل، بٌنما ٌمتلك ما نسبته 
قطعة صؽٌرة من األرض ٌمكن زراعتها بالخضراوات والفاكهة والزهور. تبلػ نسبة من 

من  بالمابة على التوالً 3و 13و 5ٌمكنهم االستفادة من هذه األصناؾ الثبلثة من المساحات 
أسر البلجبٌن، وتعد ندرة الساحات والحدابق داخل مخٌمات البلجبٌن انعكاساً لمحدودٌة 

 المساحات فٌها، حٌث استخدم أكبر قدر ممكن من المساحة ألؼراض البناء.
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المساحة خارج المسكن. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات  3.3الشكل 
 (. النسبة المبوٌة لؤلسر.39,336ل المخٌمات )ع=( وداخ3,476)ع=

 
 
 
 

 البنية التحتية ومرافق اإلسكان
 

سنعتبر بشكل ربٌسً فً هذا القسم مدى حصول السكان على مرافق البنٌة التحتٌة كالكهرباء 
عامة عدم والمٌاه والصرؾ الصحً، وتوافر مطابخ ومراحٌض منفصلة. تظهر الصورة ال

وجود اختبلؾ جوهري بشؤن حصول المساكن على هذه البنٌة التحتٌة والمرافق فً 
إلى حد ما، باستثناء جمع النفاٌات الذي تتفوق  المجموعتٌن السكانٌتٌن، كما أن شمولٌتها جٌدة

فٌه المخٌمات، وإمداد المٌاه الذي ٌعد أكثر استقراراً خارج المخٌمات. إضافة إلى ذلك، فإن 
بة أعلى من األسر خارج المخٌمات تفتقر إلى مراحٌض موصولة بنظام الصرؾ الصحً؛ نس

لكن باإلجمال أظهرت معظم المإشرات تحسٌنات جوهرٌة منذ التسعٌنٌات داخل وخارج 
 (.9.3المخٌمات على حد سواء )الجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

 بالمابة

 الحدٌقة/
 حدٌقة المطبخ

ةالشرف الساحات  السطح 

 خارج المخٌمات

 داخل المخٌمات



 

69 
 

لسطٌنٌٌن خارج المخٌمات مرافق البنٌة التحتٌة واإلسكان. مقارنة بٌن البلجبٌن الف 9.3الجدول 
 وداخلها، والفترة الزمنٌة. النسبة المبوٌة لؤلسر.

  

 داخَ أُخ٤ٔبد خبسط أُخ٤ٔبد

2012  

 (3,476)ع=
1996 

 (1,491)ع=
2011  

 (39,336)ع=
1999 

 (2,535)ع=

 3 2 3 1 مطبخ ؼٌر منفصل

 8 5 11 6 ببل مٌاه منقولة باألنابٌب إلى المسكن
 23 2 5 1 مسكنبدون مرحاض داخل ال

 24 8 25 14 مرحاض ؼٌر مربوط بشبكة صرؾ صحً
 54 5 29 2 بدون حمام خاص*

 27 6 18 7 انقطاعات فً الكهرباء*

 72 16 56 8 انقطاع المٌاه*
 12 5 32 38 النفاٌات ال ُتجمع

 (.15761سة االستقصابٌة للعٌنات )ع=إلى الدراسة االستقصابٌة الشاملة بل على الدرا 2:33النتابج داخل المخٌمات، ال تستند * 

 
 

الماضٌة، فعلى سبٌل  الخمس عشرةخبلل السنوات تحسنت نوعٌة المساكن عموماً 
هو المعٌار والقاعدة، وأمرا مفروؼا  19المثال، أصبح وجود مطابخ ومراحٌض مبلبمة منفصلة

ٌٌر إٌجابً منه، كما أن وجود مرحاض داخل المسكن ٌكاد ٌكون شامبلً؛ وٌمكن مبلحظة تؽ
بالمابة  2خاص ٌتعلق بالمراحٌض المنفصلة، التً ٌقتصر عدم وجودها حالٌاً على نسبة 

بالمابة فً المجموعتٌن  54و 29بالمابة داخلها، مما ٌعنً انخفاضا من  5خارج المخٌمات و
 السكانٌتٌن منذ التسعٌنٌات، والمساعً واضحة لتحسٌن معاٌٌر المساكن فً هذا الصدد.

بالمابة من األسر خارج المخٌمات أن   14ا ٌتعلق بالمراحٌض، فقد أبلؽت أما فٌم
بالمابة من األسر  8المراحٌض فً مسكنها ؼٌر موصولة بنظام صرؾ صحً، مقارنة مع 

داخل المخٌمات، وتقع أؼلبٌة مساكن المخٌمات ؼٌر الموصولة بنظام صرؾ صحً فً 
صرؾ صحً ال ٌشكل مشكلة بحد ذاته،  مخٌمً جرش والسخنة. على أن االفتقار إلى نظام

حٌث أن الؽالبٌة العظمى من المساكن ؼٌر الموصولة بنظام صرؾ صحً توصل بدالً من 
ذلك بحفر امتصاصٌة أو خزان صرؾ صحً ٌنبؽً من حٌث المبدأ أن ٌضمن معالجة مناسبة 

لٌس دابماً للنفاٌات، لكن كما ٌظهر فً مربع النص أدناه المتعلق بوضع مخٌم جرش، فالوضع 
كذلك، كما أنه ٌتعذر معرفة كٌؾ تعمل أنظمة الصرؾ الصحً فعلٌاً بسبب نقص المعلومات 
بشؤن نوعٌة المطابخ والمراحٌض، وبالتالً ال ٌمكن االستدالل على عدم وجود مشاكل لمجرد 
أن المراحٌض موصولة بؤنظمة صرؾ صحً. فعلى سبٌل المثال، نبهت األونروا لظهور 

فً أنظمة الصرؾ الصحً فً بعض المخٌمات نتٌجة سوء االستخدام على  مشاكل جسٌمة
 .20مدى أكثر من عشر سنوات

 
19

أو ما شابه، وهو فً العادة ؼرفة منفصلة فً المطبخ هو مكان مجهز بحوض ومٌاه جارٌة )أنابٌب وحنفٌات مٌاه( وموقد طهً )فرن(  

المسكن، أو مساحة متمٌزة وواضحة المعالم متصلة بؽرفة المعٌشة دون جدران فاصلة فً بعض الشقق الحدٌثة، والمرحاض هو ؼرفة 
  منفصلة تحتوي على مؽسلة ومٌاه جارٌة وحوض أو دش استحمام فً العادة.

20
 .2:31شباط  27انعقد فً المكتب اإلقلٌمً لؤلونروا فً األردن بتارٌخ  تم الحصول على المعلومات فً اجتماع 
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المقٌمون داخل المخٌمات أفضل حاالً ممن ٌقٌم خارجها من حٌث  وبٌنما ٌعد البلجبون
لكن  -بالمابة تجمع نفاٌاتها من عند مداخل المنازل 62بالمابة مقارنة مع  95-جمع النفاٌات

 ٌنتهً عند هذا الحد، فالبنٌة التحتٌة األوسع ال تعمل بفعالٌة دابماً، إذ تنقل أكٌاس األمر ال
النفاٌات المنزلٌة ؼالباً إلى نقاط التجمٌع دون نقلها بعد ذلك إلى المكان المخصص لها فً 
الوقت المحدد، مما ٌإدي إلى تراكم النفاٌات فً هذه األماكن، لدرجة أن األونروا وصفت 

 .21ً مخٌم الطالبٌة بؤنه "تلوث بٌبً"الوضع ف
 

تفتقر أسرة من بٌن كل عشرٌن أسرة من البلجبٌن للمٌاه الجارٌة، وهً نسبة أقل مما 
كانت فً التسعٌنٌات، فبٌنما أبلؽت أكثر من نصؾ األسر خارج المخٌمات وأكثر من ثلثً 

اقتصرت نسبة  على التوالً، 1999و 1996األسر داخلها عن انقطاع المٌاه فً العامٌن 
بالمابة داخلها فً معظم الدراسات  16بالمابة خارج المخٌمات و 8المبلؽٌن بهذا على 

بالمابة(  1االستقصابٌة التً جرت مإخراً. وذكرت نسبة أقل من األسر خارج المخٌمات )
بالمابة( أن انقطاع المٌاه متكرر أو "مستمر"؛ كما ظهر تباٌن على  5وداخل المخٌمات )

األقالٌم والمحافظات، ففً محافظة إربد أبلػ ما ٌقرب من ربع األسر خارج المخٌمات مستوى 
بالمابة فً محافظة عمان العاصمة، ورؼم أن انقطاع المٌاه  3عن انقطاعات المٌاه، مقارنة مع 

فً البقعة والمخٌمات فً مناطق عمان والزرقاء لم ٌكن مشكلة كبٌرة، فقد أبلػ ما ٌقرب من 

مخٌمات فً الشمال عن معاناتهم من مشكلة انقطاع المٌاه، األمر الذي ٌظهر نصؾ أسر ال
 2011بوضوح أن إٌصال المٌاه ٌشكل تحدٌاً فً محافظة إربد، أو على األقل كان كذلك فً 

 .2012وبداٌة 
ال ٌتم فً العادة ضخ المٌاه عبر األنابٌب بشكل مستمر، لكنها تصل إلى المنازل على 

ٌر بحسب المنطقة، مثبل، ست ساعات فً الٌوم أو مرة فً األسبوع لمدة فترات منتظمة تتؽ
ساعة، لذا ٌجهز الناس منازلهم بخزانات للتخفٌؾ من مشكلة وصول المٌاه بصورة  20

متقطعة، إلى جانب إمكانٌة ملء هذه الخزانات بمٌاه من مصادر بدٌلة )عادة ما تكون آبارا 
ل خاصة. ومع أن جمٌع مساكن األسر تقرٌباً خارج جوفٌة( تشترى من صهارٌج )تنكات(  نق

 
21

 .2:31شباط  27تم الحصول على المعلومات فً اجتماع انعقد فً المكتب اإلقلٌمً لؤلونروا فً األردن بتارٌخ  

 تحسين نوعية المياه والصرف الصحي في مخيم جرش
الرمادٌة )من المطابخ والمؽاسل ٌفتقر مخٌم جرش إلى شبكة صرؾ صحً تحت األرض، فالمٌاه 

من  عادمةعن المنازل والملوثة فً بعض األحٌان بسبب تسربات مٌاه  درةصاال والحمامات(
وتتدفق  ،القدٌمة، تجري عبر مجموعة قنوات مفتوحة فً جمٌع أنحاء المخٌم الحفر االمتصاصٌة

وٌتسبب لعب  .نزوالً باتجاه المناطق الزراعٌة، حٌث تخزن فً برك صؽٌرة الستخدامها فً الري
بحاالت اإلسهال  اتاإلصاب بانتشارنب هذه القنوات وبالقرب من البرك األطفال فً الشوارع بجا

كما أن شبكة المٌاه الصؽٌرة  .(9::2نوع أ )دالهمة والسٌد الدموي( والتهاب الكبد الوبابً من ال)

 .المتصدعة تفاقم الوضع حٌث تتدنى نوعٌة المٌاه، وٌصعب اتباع السلوك الصحً بسبب شحها
ل جار على إنشاء شبكة مٌاه وصرؾ صحً جدٌدة لمخٌم جرش ستصل العمفإن ولحسن الحظ، 

 إلى جمٌع األسر )الوكالة السوٌسرٌة للتنمٌة والتعاون(.
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المخٌمات مجهزة بخزانات على سطح المبنى )النوع األكثر شٌوعاً حتى اآلن( أو تحت 
بالمابة من مساكن األسر داخل المخٌمات ؼٌر مجهزة بهذه  3األرض )آبار( أو كلٌهما، فإن 

جهزة بخزانات خارج المخٌمات بالمابة من األسر التً تقطن مساكن م 94الخزانات؛ وأكدت 
بالمابة فقط من األسر داخل المخٌمات؛  86أن السعة التخزٌنٌة كافٌة لؤلسرة، مقارنة مع 

وبالتالً تكون األسر داخل المخٌمات أكثر عرضة لنقص المٌاه بسبب انخفاض السعة 
 التخزٌنٌة المناسبة لحجم األسرة، السٌما إذا تعطلت شبكة المٌاه لبعض الوقت.

بالمابة من  71وتعد المٌاه الجارٌة )مٌاه األنابٌب( المصدر الربٌسً لمٌاه الشرب لنسبة 
بالمابة فقط لؤلسر خارج المخٌمات،  40أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات، مقابل 

بالمابة( أو  35حٌث تعتمد نسبة أعلى من هذه األسر على مٌاه مفلترة معبؤة فً "ؼالونات" )
بالمابة من األسر داخل المخٌمات التً  13و 1بالمابة(، مقارنة مع  24ً زجاجات )معبؤة ف

تستخدم مٌاه مفلترة ومعبؤة كمصدر ربٌسً لمٌاه الشرب؛ كما أن حقٌقة أن نسبة البلجبٌن 
خارج المخٌمات الذٌن ٌشترون مٌاه الشرب فً وحدات خاصة، سواء كانت كبٌرة أو صؽٌرة، 

سر داخل المخٌمات، ترتبط بمجمل مستوى دخل أعلى وقوة شرابٌة هً ضعفً النسبة لدى األ
 (.7أكبر لؤلسر خارج المخٌمات )الفصل 

بالمابة من األسر بشبكة الكهرباء العامة، وتحصل على الكهرباء  97ٌرتبط أكثر من 
)بشكل ربٌسً( منها. وقد طرأ تحسن ملحوظ على استمرارٌة تقدٌم الخدمات منذ التسعٌنٌات: 

 18ضت االنقطاعات التً كانت تحدث من حٌن آلخر أو أسبوعٌاً )حالة نادرة( من انخف
بالمابة على التوالً فً  6و 7بالمابة داخلها، إلى  27بالمابة خارج المخٌمات و

2012/2011. 
 
 
 

 نوعية المساكن
 

ال ٌقتصر الفرق بٌن المساكن داخل المخٌمات وخارجها على أن مساحة األولى أصؽر، بل 
أٌضا أقل جودة بالمتوسط كما سٌظهر فً هذا القسم؛ وٌمكن توضٌح هذه الفجوة فً هً 

بالمابة من األسر المقٌمة خارج المخٌمات وصفت منزلها بؤنه  98النوعٌة من خبلل حقٌقة أن 
بالمابة داخل المخٌمات. كما أن نسبة أسر البلجبٌن  84مسكن "مبلبم" أو "عادي" مقارنة مع 

ل المخٌمات التً تسكن فً منازل ذات سقؾ من الصفٌح )صفابح معدنٌة الفلسطٌنٌٌن داخ
بالمابة مقابل أقل  22مموجة( ومواد بناء مإقتة أخرى تستخدم كجزء من السقؾ أو كله بلؽت 

بالمابة لؤلسر خارج المخٌمات. إضافة إلى ذلك، فإن أكثر من ثلث األسر داخل  2من 
تشققات كبٌرة فً جدار واحد على األقل، فً حٌن أن  بالمابة( أبلؽت عن وجود 35المخٌمات )

بالمابة( تقٌم فً منازل تعانً من هذه  15نصؾ هذه النسبة لدى األسر خارج المخٌمات )
 المشكلة.
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 البيئة الداخلية
)الصفحة التالٌة( النسبة المبوٌة ألسر بخصابص بٌبة داخلٌة )داخل المنزل(  4.3ٌبٌن الشكل 

ٌه إلى أن مإشرات الظروؾ المعٌارٌة تلك تعد ذاتٌة ولٌست موضوعٌة، حٌث سلبٌة، مع التنو
أنها تمثل آراء األسر. وهً تشٌر أٌضا إلى الظروؾ داخل "كل أو بعض الؽرؾ" فً 
المسكن، األمر الذي ٌوحً ضمناً بإمكانٌة أن تمنح مساكن مختلفة إلى حد ما من حٌث النوعٌة 

، فإن البٌبة الداخلٌة أفضل كثٌراً 4.3ٌتضح من الشكل نفس "الدرجة" على مإشر ما. وكما 
 65إلى  40خارج المخٌمات مما هً داخلها، على جمٌع المإشرات الستة؛ وقد أبلؽت حوالً 

من األسر داخل المخٌمات عن ظروؾ سلبٌة مختلفة، بٌنما بلؽت نسبة األسر خارج  ةبالماب
ل، وظهرت الفجوة األكبر فً التعرض نقطة مبوٌة أق 30المخٌمات التً فعلت ذلك حوالً 

 62للضوضاء الخارجٌة، حٌث بلؽت نسبة األسر داخل المخٌمات التً أكدت هذا الجانب 
 بالمابة خارجها. 21بالمابة مقارنة بنسبة 
التحسن الملحوظ فً الظروؾ التً حدثت منذ التسعٌنٌات خارج  4.3ٌبٌن الشكل 

لها؛ وذكر على سبٌل المثال، أن الرطوبة هً األكثر المخٌمات، بٌنما طرأت تؽٌرات قلٌلة داخ
 63انتشاراً من بٌن المظاهر السلبٌة الست داخل وخارج المخٌمات على حد سواء، وأكد ذلك 

. 2012بالمابة فقط منها فً العام  38و  1996بالمابة من األسر خارج المخٌمات فً العام 
ن رطوبة فً مساكنهم داخل المخٌمات بل بالمقابل، لم تنخفض النسبة المبوٌة للمبلؽٌن ع

 .2011و 1999بالمابة بٌن  64إلى  60ارتفعت من 
أكدت دراسة حدٌثة لظروؾ اإلسكان فً مخٌم البقعة على اعتبار مشاكل الرطوبة سمة 

(؛ 2014سلبٌة خطٌرة، مما ٌعزز بالعموم صحة النتابج التً توصلنا إلٌها )النسور ومٌتون 
وامل عدٌدة تسهم فً هذا الوضع، كاستخدام مواد بناء ؼٌر مناسبة، وتذكر هذه الدراسة ع

وسوء الصٌانة، وتسرٌب األسطح وتشقق الجدران، وعدم وجود نوافذ ومساحات كافٌة للتهوٌة 
؛ وتإدي هذه الظروؾ ؼالباً متبلصقة ولٌست قابمة بذاتها بٌن منشآت المبانً، التً تكون

ري إلى ارتفاع درجة حرارة المساكن فً فصل الصٌؾ إضافة إلى انعدام مواد العزل الحرا
وانخفاضها فً الشتاء، كما أشار معدو هذا التقرٌر. وال ٌعد استخدام مكٌفات الهواء فً فصل 
الصٌؾ والتدفبة الكهربابٌة خبلل أبرد أشهر الشتاء للتعوٌض عن الظروؾ السٌبة، خٌاراً 

الرتفاع تكالٌؾ الطاقة مقارنة مع دخلهم  واردا بالنسبة ألسر البلجبٌن األقل حظاً، نظراً 
 الضبٌل عموماً.
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 الظروؾ الداخلٌة للمساكن. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات 4.3الشكل 
 وداخلها. النسبة المبوٌة لؤلسر.

 
 
 

ت وُطّورت من خبللها، والتً أدت الطرٌقة الخاصة وؼٌر المنظمة التً نشؤت المخٌما
أسفرت عن مساكن شدٌدة الكثافة ومتبلصقة، إلى حصول عٌوب فً العدٌد من المساكن، من 
حٌث كمٌة اإلضاءة الطبٌعٌة المتوفرة؛ وهذا ٌفسر ارتفاع نسبة األسر التً تصؾ منازلها بؤنها 

 .بالمابة( 12مقابل  41"كبٌبة ومظلمة" داخل المخٌمات عما هً خارجها )
بٌانات بشؤن نفس الظروؾ الداخلٌة الست المبٌنة فً الشكل  10.3ٌستعرض الجدول 

، وقد فصلنا النتابج بحسب مكان اإلقامة ووفقاً لمجموعات )فبات( دخل األسرة، ووجدنا 4.3
أن من المفٌد إضافة ملخص عن قٌاس تلك األسر التً ال تبلػ عن أي من المظاهر الخمس 

رة والتهوٌة واإلضاءة/الظلمة؛ مع استبعاد التعرض للضوضاء )من المرتبطة بدرجة الحرا
 خارج المسكن(.
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 الظروؾ الداخلٌة للمسكن. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات 10.3الجدول 
 وداخلها، بحسب المكان ومجموعات معدل الدخل السنوي للفرد. النسبة المبوٌة لؤلسر.
بارد  رطب 

وٌصعب 
فئته فً تد

 الشتاء

حار بشكل 
غٌر مرٌح 
 فً الصٌف

سًء 
 التهوٌة

ال شًء من  مظلم وقاتم
الظروف 
الخمس 
 األولى

معرض 
 للضوضاء

 ع

خارج 
 المخٌمات

 3,476 21 53 12 14 23 31 38 الجمٌع

 1,341 16 62 10 12 16 23 30 عمان

 1,151 31 39 17 18 35 44 48 الزرقاء

 984 24 33 16 16 35 45 56 إربد

 610 26 31 22 24 35 49 58 األقل دخلا 

 804 24 44 16 17 29 37 46 منخفضة الدخل

 744 24 48 14 16 27 35 39 متوسطة الدخل

 630 18 60 9 10 16 24 32 عالٌة الدخل

 684 12 74 4 6 11 16 21 األعلى دخلا 

داخل 
 المخٌمات

 3,763 62 21 41 42 54 59 64 الجمٌع

 852 69 10 54 52 59 63 77 عمان

 1,026 59 28 32 37 50 54 56 البقعة

 1,007 61 30 34 37 46 50 55 الزرقاء

 878 61 15 43 44 59 67 71 الشمال

 756 62 11 50 50 63 71 76 األقل دخلا 

 839 63 18 44 44 56 61 66 منخفضة الدخل

 646 64 21 41 44 54 59 67 متوسطة الدخل

 850 61 26 37 39 50 52 58 لٌة الدخلعا

 661 62 30 30 34 43 49 54 األعلى دخلا 

 
 

 هعلى تعرض )نوعٌة العزل الصوتً( بٌنما تإثر قابلٌة المسكن لعزل األصوات
أكثر المنطقة المحٌطة لمستوى الضوضاء فً  اٌمثل انعكاس بالذاتللضوضاء، فهذا المإشر 

على ذلك هو ؼٌاب االرتباط تماماً بٌن مستوى الدخل  الدلٌلو ؛نوعٌة المسكنلقٌاس م مما هو
والتعرض للضوضاء داخل مخٌمات البلجبٌن، بٌنما ٌبقى هذا االرتباط قابماً بٌن الدخل 
والظروؾ الخمسة األخرى، حٌث تشٌر هذه النتٌجة إلى إقامة البلجبٌن األفضل حاالً نسبٌاً 

ً نفس الحارة وتعرضهم لنفس مستوى الضجٌج، جنباً إلى جنب مع البلجبٌن األشد فقراً ف
إضافة إلى وجود مظاهر متعددة تمٌز معظم مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، وبالتالً تسهم فً 
خلق مشكلة ضوضاء أكبر من الموجودة خارجها، ومن بٌن هذه المظاهر: صؽر حجم 

وال ٌفصل بٌنها إال شارع نسبٌاً؛  المبانً متصلة ومتبلصقة ؼالبا،  المساكن وكبر حجم األسر
أو ممر ضٌق؛ واستخدام مواد بناء مإقتة؛ وندرة المساحات المفتوحة باستثناء الساحات 
المدرسٌة، األمر الذي ٌترتب علٌه استخدام الشارع للعب األطفال؛ وتسكع الشباب مع 

تمدد  أصدقابهم فٌه، وحتى البالؽٌن ٌلتقون بؤصدقابهم لشرب الشاي والقهوة هناك؛ وحقٌقة
 العدٌد من المتاجر وورش العمل إلى الشوارع التً تحول بعضها إلى بسطات تجارٌة.

ٌمٌل األشخاص من خلفٌات اجتماعٌة اقتصادٌة مختلفة خارج المخٌمات إلى اإلقامة فً 
مناطق مختلفة ومتماٌزة، وبالتالً ٌتعرضون لمستوٌات مختلفة من الضوضاء، وعلى أٌة 

ات، ٌظهر تباٌن أقل بكثٌر عبر مجموعات الدخل على هذا المإشر حال، وحتى خارج المخٌم
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بالمابة فقط من األسر األكثر ثراًء هً التً  20مقارنة مع المإشرات األخرى؛ والحقٌقة أن 
 تتمتع ببٌبة منخفضة الضوضاء.

ٌظهر ارتباط منهجً بٌن الدخل األعلى والمساكن ذات النوعٌة األفضل فً كلتا 
طبق هذا األمر على جمٌع المإشرات باستثناء التعرض للضوضاء المذكور المجموعتٌن؛ وٌن

آنفاً. إال أن الفرق النسبً بٌن درجة األسر األقل دخبل واألعلى دخبلً هو أكبر خارج المخٌمات 
مما هو داخلها لكل مإشر من المإشرات الخمس. وهو ما ٌتفق مع النتٌجة أعبله بؤن حجم 

سر التً تقٌم داخل المخٌمات بل ارتبط بالدخل خارجها؛ كما ٌنسجم المسكن لم ٌرتبط بدخل األ
 هذا مع الكثافة السكانٌة األعلى بشكل عام وبٌبة السكان األشد فقراً داخل المخٌمات.

ٌُبلّػ أكثر من نصؾ األسر ) بالمابة( خارج المخٌمات عن أي جانب بٌبً سلبً  53لم 
بالمابة( داخل المخٌمات عن  79س أسر )بخصوص مسكنها، بٌنما أبلػ أربع من بٌن خم

مظهر واحد على األقل كهذا فً منازلهم، وتعّد األسر األقل دخبلً خارج المخٌمات، بالمتوسط، 
بالنسبة لهذه المإشرات الخمس المتعلقة بالبٌبة المعٌشٌة الداخلٌة أفضل حاالً من األسر األعلى 

بالمابة من  31السلبٌة الخمس فً نسبة  دخبلً داخل المخٌمات، حٌث انعدمت جمٌع المظاهر
 بالمابة من األسر األعلى دخبلً داخل المخٌمات. 30األسر األقل دخبلً خارج المخٌمات مقابل 

وعند أخذ التباٌن الجؽرافً بالحسبان، تعتبر األسر خارج المخٌمات فً محافظة عمان 
اء، حٌث تنعدم المظاهر العاصمة أفضل حاالً بكثٌر من األسر فً محافظتً إربد والزرق

الداخلٌة السلبٌة الخمس للمساكن فً أكثر من ثبلث من كل خمس أسر فً عمان العاصمة، 
مقارنة مع أقل من أسرتٌن من بٌن خمس أسر فً إربد والزرقاء؛ أما داخل المخٌمات فالوضع 
قة على النقٌض من ذلك، حٌث درجة األسر فً منطقة عمان أسوأ بكثٌر من األسر فً منط

تقرٌباً  الزرقاء ومخٌم البقعة، وكانت نتٌجة البلجبٌن داخل المخٌمات فً منطقة الشمال مماثلة
بالمابة فقط على التوالً من األسر فً عمان  15و 10، وأبلؽت نسبة منطقة عمانفً السوء  ل

 العاصمة والشمال عن انعدام )ؼٌاب( جمٌع الظروؾ الخمسة ؼٌر المرؼوبة.
 
 
 

 كن والحاجة للتحسينالرضا عن المس
 

 الرضا عن ظروف السكن
وفقاً للقٌاسات الذاتٌة )الشخصٌة( والموضوعٌة التً أشٌر إلٌها سابقاً فً هذا التقرٌر، كانت 
نسبة األسر داخل المخٌمات التً أعربت عن استٌابها من ظروؾ مسكنها أعلى بكثٌر من 

االستٌاء جذرٌاً )انخفاضا  (، وانخفض مستوى11.3نسب األسر خارج المخٌمات )الجدول 
بالنسبة للمجموعة الثانٌة )خارج المخٌمات(: انخفض  2012و 1996كبٌرا( بٌن عام 

المستوى العام لبلستٌاء وحدثت تؽٌرات إٌجابٌة جوهرٌة على كل مإشر من المإشرات 
لم تبحث فً الرضا عن  1996الخاصة )مع أن الدراسة االستقصابٌة التً أجرٌت فً العام 

عٌة المٌاه(، كما انخفض مستوى االستٌاء العام من ظروؾ السكن لدى سكان المخٌمات نو
بعشر نقاط مبوٌة، وهً نفس النسبة للسكان خارج المخٌمات، لكنها بطبٌعة الحال من الناحٌة 
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النسبٌة أقل بكثٌر، وال ٌزال مستوى االستٌاء العام داخل المخٌمات أعلى مما كان علٌه خارج 
 .1996ً العام المخٌمات ف

 1999واستناداً إلى توقعات األشخاص المسجلة، فقد تحققت أعظم المكاسب بٌن 
فٌما ٌتعلق بإمداد المٌاه والبٌبة الداخلٌة )داخل المنازل(. ومن ناحٌة أخرى، ورؼم  2011و

المكاسب الكبٌرة التً تحققت فٌما ٌتعلق بالحٌز المتاح للفرد )الناجمة بشكل ربٌسً عن 
فً حجم األسرة(، فإن مستوى الرضا عن المساحة )الحٌز المتاح( والخصوصٌة  انخفاض

انخفض انخفاضا بسٌطا فقط؛ وقد ٌرجع سبب عدم ارتفاع مستوى الرضا بدرجة أكبر إلى 
التوقعات العالٌة، السٌما عند األجٌال الشابة. أما بالنسبة للسكان خارج المخٌمات، فتجدر 

 2012التً أعربت عن استٌابها بشؤن كلفة السكن كانت أقل فً  اإلشارة إلى أن نسبة السكان
 بالمابة(. 24) 1996بالمابة( مقارنة مع  15)
 
 

االستٌاء من ظروؾ السكن. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات  11.3الجدول 
ٌاء أو وداخلها بحسب الفترات الزمنٌة. النسبة المبوٌة لؤلسر التً أعربت عن بعض االست

 استٌاء شدٌد.

  

 داخل المخٌمات خارج المخٌمات

2012 1996 2011 1999 

 36 26 20 10 االستٌاء العام

 33 29 27 13 المسكن الحٌز/مساحة
 19 15 10 5 الخصوصٌة
 27 27 24 15 تكلفة المسكن

 35 40 19 14 التعرض للضوضاء

 34 20 17 10 البٌبة الداخلٌة

 29 11 17 7 اإلمداد بالمٌاه
 20 26 * 19 نوعٌة المٌاه

 2,535 3,787 1,491 3,476 ع

ٌُطرح  * السإال لم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

بالمابة فً  27كلفة تبلؽت نسبة األسر داخل المخٌمات التً أعربت عن استٌابها من مستوى ال
بتلخٌص النتابج فً الجدول  .ً عشر عاماً قبل اثنالتً كانت وهً نفس النسبة  ،2011العام 
ٌن خارج ، ٌظهر أن مستوى الرضا عن ظروؾ اإلسكان كان أعلى بكثٌر بٌن البلجب11.3

سعت الفجوة ات ،رؼم التحسٌنات التً طرأت على كلتا المجموعتٌنوداخلها،  هالمخٌمات من
 منذ التسعٌنٌات. بٌنهما

لبحث التباٌن اإلقلٌمً فً مستوى الرضا عن ظروؾ اإلسكان لكل مجموعة من  ننتقل اآلن
كانت األسر فً  ،خارج المخٌمات .(12.3مجموعتٌن السكانٌتٌن من البلجبٌن )الجدول ال

، النواحً األسر فً المحافظتٌن األخرٌٌن من كافة فظة عمان العاصمة أكثر رضا منمحا
المقاٌٌس الشخصٌة والموضوعٌة كل من  علىأفضل  وانعكس هذا األمر على شكل نتابج

نسبة األسر التً أعربت عن استٌابها من كلفة  بلؽتمثال، على سبٌل ال .المذكورة أعبله،
 11سر فً عمان )األبٌن نسبة الضعؾ  ، وهًبالمابة( 22) ربدإمساكنها فً الزرقاء و

لبلجبٌن فً محافظتً الزرقاء مساحة المسكن مشكلة ضٌق ر اعتب من ناحٌة أخرى، .بالمابة(
 ؛(ونبالمابة مستاء 10عمان )ثر من كأعلى التوالً(  ون،بالمابة مستاء 18و 17ربد )إو

بالمابة( أعلى من  21فً الزرقاء )نسبة من األسر  مسكنالخارج من الضوضاء وتزعج 
واسع نسبٌاً ال ستٌاءبللباإلضافة  .بالمابة( 11بالمابة وعمان  15بد رإالمحافظتٌن األخرٌٌن )

ربد إٌمات فً الزرقاء و، أعربت نسبة عالٌة من األسر المقٌمة خارج المخمن كلفة اإلسكان
 بالمابة على التوالً(. 22و 30عن استٌابها من نوعٌة المٌاه المنقولة باألنابٌب )

 
 

 . مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌماتالسكنظروؾ  مناالستٌاء  12.3الجدول 
صرحت أنها  ، وبحسب مكان اإلقامة داخل المجموعتٌن. النسبة المبوٌة من األسر التًهاوداخل

 مستاءة بعض الشًء أو مستاءة جداً.

  

 داخل المخٌمات خارج المخٌمات
 الشمال الزرقاء عمان البقعة الجمٌع ربدإ الزرقاء عمان الجمٌع

 31 20 35 20 26 13 14 9 10 االستٌاء العام

 31 25 34 27 29 18 17 10 13 مساحة/حجم المسكن
 13 13 17 15 15 6 5 5 5 الخصوصٌة

 32 20 33 22 27 22 22 11 15 السكنكلفة 

 36 39 45 40 40 15 21 11 14 التعرض للضوضاء
 17 21 18 23 20 9 13 9 10 البٌبة الداخلٌة
 27 7 5 6 11 14 9 4 7 اإلمداد بالمٌاه
 33 24 25 20 26 22 30 14 19 نوعٌة المٌاه

 891 1,012 855 1,029 3,787 984 1,151 1,341 3,476 ع

 
 

ظروؾ السكن  منعلى عكس الوضع خارج المخٌمات، ظهر المعدل األعلى لبلستٌاء العام 
بالمابة(  31كما كان أعلى بكثٌر فً الشمال ) .بالمابة( 35داخل المخٌمات فً منطقة عمان )

األسر فً منطقة  مع ذلك لم تكن .بالمابة( 20مخٌم البقعة )كبلهما مما هو فً منطقة الزرقاء و
سبٌل  ىعل .أخرى على جمٌع المإشرات األسر فً أماكنمن استٌاًء أكثر  الدوامعلى عمان 

مخٌمات  ه فًبالمابة( أعلى من 23البٌبة الداخلٌة فً مخٌم البقعة ) من المثال كان االستٌاء
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بالمابة( أكثر بكثٌر  27إمداد المٌاه فً الشمال ) منوكان االستٌاء  ،بالمابة( 18منطقة عمان )
توافقت النتٌجة األخٌرة مع النتٌجة التً أشارت  .بالمابة( 7إلى  5واقع األخرى )الم ه فًمن

 .  ، كما ذكرنا سابقاربدإوصول المٌاه كان أكثر شٌوعاً فً محافظة عدم انتظام إلى أن 
 

 

 إعادة بناء المساكن وإصالحها وتحسينها
 ،بحسب رأٌهم ،هم تحتاجلؤلسر حول ما إذا كانت مساكن وجهت الدراسات االستقصابٌة سإاالً 

( 3أشكال من التحسٌن: ) ةبشكل أكثر تحدٌداً عن أربعسؤلت الدراسة  .لتحدٌث من أي نوع
( اإلصبلح، أي 2إعادة البناء، أي هدم المسكن القابم وبناء آخر جدٌد فً نفس الموقع، )

ألعمدة، لمسكن القابم، كالجدران، افً ا مناسبةإصبلح عناصر متهالكة أو متضررة أو ؼٌر 

حمام ومطبخ وإضافٌة، ( التوسع )األفقً أو العمودي(، أي بناء ؼرؾ 1السقوؾ، األسطح، )

أو  تقسٌم ؼرؾالمسكن عن طرٌق  داخل تعدٌل تصمٌم( والتكٌٌؾ، أي 5، الخ، ) أو مرحاض

 .22هاأو إعادة تشكٌل هادمج
ٌاجات إعادة ربما كانت النتٌجة ستبدو مختلفة لو أجرى مهندسون تقٌٌمات مهنٌة الحت

البناء، مع التشدٌد على أمور السبلمة. لكن إحصابٌات الدراسة االستقصابٌة الواردة فً 

تعّبر عن نوعٌة المساكن، وتراعً أٌضاً، ولو جزبٌا، االحتٌاجات والرؼبات  3121الجدول 

والتطلعات الملموسة لؤلسر. تإكد الدراسة بشكل أساسً نتابج سابقة تحدد احتٌاجات ماسة 
اخل المخٌمات، تفوق ضعؾ ما هً علٌه خارجها. من ناحٌة أخرى، تم أٌضاً تؤكٌد الروابط د

 التً أشٌر إلٌها سابقاً بٌن معاٌٌر السكن ومكان اإلقامة، وبٌن معاٌٌر السكن ودخل األسرة .
سجلت األسر خارج المخٌمات فً محافظة عمان العاصمة درجة أقل من األسر األخرى  

عن الحاجة إلعادة البناء واإلصبلح والتوسعة والتكٌٌؾ، أما داخل المخٌمات  من حٌث التبلٌػ 
فكان الوضع على النقٌض من ذلك: أكد البلجبون فً المخٌمات فً منطقة عمان بدرجة أكبر 
وجود حاجة لتحدٌث بسٌط، بٌنما ذكرت األسر فً الشمال تكراراً ان أحٌاءهم السكنٌة تحتاج 

. تتمثل السمة البارزة لبلجبٌن داخل المخٌمات فً عمان فً أن نسبة فً الواقع إلعادة تشكٌل

بالمابة( كانت أعلى  29األسر التً عبرت عن حاجتها إلعادة بناء كامل لوحداتها السكنٌة )

بالمابة(. تعّد هذه النسبة أكبر بخمسة أضعاؾ مما هً علٌه  21إلى  37منها فً مواقع أخرى )

ت فً عمان. ربما تعكس النسبة المرتفعة، إلى حد ما، من أسر بٌن البلجبٌن خارج المخٌما
المخٌمات فً منطقة عمان التً تّدعً بوجوب إعادة بناء مساكنها، حقٌقة أن اثنٌن من 

،وبالتالً  3958تم إنشاإها بعد حرب  -الوحدات والحسٌن-المخٌمات األربعة فً عمان 

بل الخمسٌنٌات )حٌن استبدلت  المنازل بالخٌم، فالعدٌد من أبنٌتها قدٌمة، وبعضها ٌعود إلى أوا
أي حلت المنازل محّل الخٌم(، كما أن مواد البناء ؼٌر مبلبمة )األسطح مصنوعة من الصفٌح 
)صفابح مموجة( ومن إسمنت رديء النوعٌة(، وتم التوسع العمودي دون الحصول على 

 المعتمدة.االلتزام الفعلً باألنظمة الرسمٌة  تصارٌح )إذن( بناء ودون

 
22

لتحدٌثه. لكن هذه الدراسات االستقصابٌة  تستخدم األونروا هذه الفبات من األسبلة واإلجابات عند إجراء تقٌٌمات لنوعٌة المسكن والحاجة 

 تستند بالكامل إلى آراء األسر المستجٌبة، خبلفاً لؤلونروا التً لدٌها خبراء ٌصدرون أحكاماً وٌصنفون المساكن تبعاً لذلك.
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 ةالنسبة المبوٌة لؤلسر التً تحتاج مساكنها إلعادة بناء وإصبلح وتوسع 13.3لجدول ا
 ها.وداخل . مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌماتنفسها وتكٌٌؾ، بحسب آراء األسر

 (.دخل األسرةنصٌب الفرد من حسب مكان اإلقامة وفبات الدخل الخمسٌة )
 ع بحاجة لتكٌٌؾ  ةبحاجة لتوسع بحاجة إلصبلح اءبحاجة إلعادة بن  

خارج 
 المخٌمات

 3,476 15 21 27 7 الجمٌع

 1,341 11 19 22 6 عمان

 1,151 20 25 37 9 الزرقاء

 984 23 26 36 8 اربد

 610 26 36 45 14 األقل دخبلً 

 804 20 29 34 9 منخفضة الدخل

 744 18 25 30 7 متوسطة الدخل

 630 9 13 22 3 لدخلعالٌة ا

 684 4 7 12 2 األعلى دخبلً 

داخل 
 المخٌمات

 3,787 38 44 54 22 الجمٌع

 1,029 36 44 51 19 البقعة

 855 41 46 61 29 عمان

 1,012 35 43 49 17 الزرقاء

 891 42 43 56 23 الشمال

 762 46 52 66 33 األقل دخبلً 

 843 41 45 59 23 منخفضة الدخل

 650 39 46 53 22 سطة الدخلمتو

 856 35 41 48 16 عالٌة الدخل

 665 29 36 44 15 األعلى دخبلً 

 
 

بحسب ما أشٌر إلٌه سابقاً بخصوص الربط بٌن مإشرات اإلسكان ودخل األسرة، فإن 
الفرق النسبً بٌن فبات الدخل أعلى بكثٌر خارج المخٌمات مما هو داخلها. لنستعرض على 

لحاجة لئلصبلح. كانت الحاجة المعلنة داخل المخٌمات للفبة الُخمسٌة األقل دخبلً سبٌل المثال ا

نقطة مبوٌة(. وصل الفرق خارج  22بالمابة منها للفبة الُخمسٌة األعلى دخبلً ) :4أعلى بنسبة 

 نقطة مبوٌة(. 11بالمابة ) ::5المخٌمات إلى حوالً 

م ما معدله ثبلثة أشخاص أو أكثر بحسب التعرٌؾ السابق لبلكتظاظ على أنه مساكن تض

بالمابة على التوالً، من األسر خارج وداخل  37و 4للؽرفة الواحدة، ظهر أن نسبة 

 23المخٌمات، قد استوفت هذا المعٌار. لكن ٌتضح أن نسبة أعلى من ذلك بكثٌر من األسر )
فً الواقع أن  بالمابة داخلها( ترؼب بتوسٌع مساكنها، وتّدعً 55بالمابة خارج المخٌمات و

المنزل بحاجة للتوسعة. ٌوحً هذا األمر أن قٌاسنا لبلكتظاظ ال ٌتطابق جٌدا مع الحد األدنى 
لمتطلبات السكان بخصوص المساحة البلزمة لعٌش حٌاة مرٌحة. هذه النسبة المبوٌة أقرب 
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مات بالمابة خارج المخٌ 26للؽرفة، حٌث وصلت إلى  لنسبة األسر التً تضم شخصٌن أو أكثر

 بالمابة داخلها. 43و

 

 قامة اإلمكان 
ٌتضمن هذا القسم عدداً محدوداً من المإشرات التً تقدم معلومات عن مكان عٌش السكان. 
بٌنما تمثل معظم المإشرات اآلراء الشخصٌة حول مجاالت معٌنة كالجرٌمة والسبلمة 

ٌّمه مجرو والخدمات المقدمة فً منطقة اإلقامة، ٌتعامل المإشر األول مع أمر م لموس جداً وٌق
 المقاببلت بدالً من المجٌبٌن، وهذا األمر هو نوعٌة الشوارع المإدٌة لمداخل المنازل.

 
 نوعية الشوارع

كما ذكر آنفاً، فإن إحدى السمات النموذجٌة لمخٌمات البلجبٌن هً كثافة المبانً، وأحٌاناً 
ذه األزقة ضٌقة إلى درجة استحالة األزقة الضٌقة المإدٌة إلى مداخل المساكن. العدٌد من ه

مرور السٌارات من خبللها. الشوارع المإدٌة للمنازل داخل المخٌمات ؼالباً ؼٌر معبدة )ؼٌر 

بالمابة(، وهً نسبة أكبر مما هً علٌه فً  15مرصوفة أو ممهدة( أو سٌبة التعبٌد )بالمجمل 

بالمابة(. فً حٌن  36تصل إلٌها )الشوارع التً تقع فٌها منازل البلجبٌن خارج المخٌمات، أو 

بالمابة من األسر داخل المخٌمات تعانً من انعدام اإلضاءة فً شوارعها، فإن خمسة  :3أن 

(. تمنح الشوارع 3521بالمابة فقط من األسر المقٌمة خارج المخٌمات تعانً من ذلك )الجدول 

ة المظلمة. ننتقل تالٌاً لبحث الواسعة والمضاءة الناس شعوراً باألمان، على عكس األزقة الضٌق
 مسؤلة السبلمة.

 
 

نوعٌة الشارع المإدي إلى المسكن. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج  3521الجدول 

 (. النسبة المبوٌة لؤلسر.195116( وداخل المخٌمات )ع=15576المخٌمات )ع=
 داخل المخٌمات خارج المخٌمات 

 66 85 عبدم سطح الشارع

 20 8 بٌاً جز عبدم
 14 8 عبدؼٌر م

 90 95 مضاء الشارع المإدي إلى المنزل

 
 

 السالمة

عاماً  34تستند النتابج فً هذا القسم الفرعً إلى تصور )رأي( فرد تم اختٌاره عشوابٌاً بعمر 

فما فوق من كل أسرة؛ لذلك اختلفت البٌانات عن تلك المستخدمة فً مكان آخر من هذا 
ا إحصابٌات "موضوعٌة" أو "آراء األسر" الناتجة عن إجابات قّدمها رب الفصل، والتً هً إم

األسرة أو زوجه فً معظم الحاالت. كان االنطباع السابد عن السبلمة واحدا: أعرب جمٌع 
المجٌبٌن تقرٌباً خارج المخٌمات وداخلها عن شعورهم بالطمؤنٌنة واألمان فً منازلهم دوماً أو 

(. لكن عند تؤمل مسؤلة األمان فً المنزل ومحٌطه المباشر، فإن 3421معظم الوقت )الجدول 
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بالمابة من األسر خارج المخٌمات وضعفا هذه النسبة داخلها أعربت عن شعورها  32نسبة 

بؤن الوضع قد ساء وتدهور. من جهة أخرى، أعرب أربعة من كل عشرة تقرٌباً عن شعورهم 
 باألمان أكثر من ذي قبل.

 

 
ن فً المنزل وبالقرب منه. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن اعور باألمالش 15.3الجدول 

 عاماً فما فوق. 15عشوابٌاً بعمر  اختٌروا. النسبة المبوٌة ألفراد هاوداخل خارج المخٌمات
 داخل المخٌمات خارج المخٌمات  

 ن فً المنزلااألمبالشعور 

 82 87 دابماآمن 

 15 11 آمن معظم األوقات

 3 1 أحٌانامن ؼٌر آ

 1 0 ؼٌر آمن معظم األوقات

 100 100 المجموع
 3,650 3,101 ع

وفً محٌطه ن فً المنزل ااألمبالشعور 
 سابقة ثبلث سنواتمع مقارنة  المباشر

 38 42 أكثر أماناً الٌوم
 24 12 أقل أماناً الٌوم

 38 46 ال فرق

 100 100 المجموع

 3,629 3,093 ع

 
 

تركٌز من المنزل إلى الحارة وما هو أوسع نطاقاً، استفسرت الدراسات بتحوٌل ال
االستقصابٌة بشكل منفصل عن سبلمة كّل من األطفال والنساء والرجال، وُطلب من المجٌبٌن 

ٌّن أن معظم األشخاص اعتبروا المنطقة السكنٌة آمنة خبلل  تقٌٌم الوضع فً النهار واللٌل. تب

(. مجدداً، اعتبر 3621تناقص بشكل كبٌر بعد المؽرب )الجدول النهار، لكن األمن فٌها ٌ

المجٌبون خارج المخٌمات أن الوضع أفضل قلٌبلً مما هو داخل المخٌمات، بالنسبة لجمٌع 
المجموعات الثبلث وفً كبل الوضعٌن. بٌنما أشار الرجال إلى تؤثٌر ال ٌذكر على سبلمتهم فً 

والنساء هاجساً كبٌراً بعد حلول الظبلم. بلؽت نسبة  اللٌل، شكلت السبلمة بالنسبة لؤلطفال

بالمابة فقط، بٌنما اعتبر  :1البلجبٌن داخل المخٌمات الذٌن ٌعتقدون أن خروج النساء لٌبلً آمن 

بالمابة هذا الوضع آمنا بالنسبة لؤلطفال. ٌستحٌل على هذا القٌاس طبعاً تؤكٌد أن خروج  38

ة أكبر من النهار. لكن النتابج تمثل مشاعر األشخاص، أي النساء واألطفال لٌبلً ٌشكل خطور
ما ٌحّسون به، وٌشعرون أنه حقٌقً بالنسبة لهم. ثمة احتمال كبٌر أن تكون العوامل والمعاٌٌر 
الثقافٌة حول "ما هو الصواب" أثرت على اإلجابات. على سبٌل المثال، تكون سمعة المرأة 

ع )العشٌرة( أكثر عرضة للخطر إن خرجت وحدها بعد وبالتالً سمعة األسرة والعابلة األوس
 دخول اللٌل.

ٌسود االعتقاد بٌن سكان المخٌمات،  أكثر منه بٌن السكان خارجها، بؤن الجرٌمة والعنؾ 
واإلدمان تمثل مشكبلت حقٌقٌة فً منطقتهم. بٌنما ٌقر واحد من بٌن أربعة من البلجبٌن خارج 

طقته، ٌعتقد بذلك أربعة من كل خمسة داخل المخٌمات. المخٌمات بوجود هذه المشاكل فً من
تعد هذه األرقام كبٌرة، السٌما األرقام داخل المخٌمات. رؼم ذلك، ال ٌجوز أن ٌستنتج المرء 
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من هذا أن معدالت انتشار الجرٌمة والعنؾ والكحول واإلدمان داخل المخٌمات أكثر بثبلث 
ي من ذلك، إذ ٌمكن أن تتؤثر النتابج، على سبٌل مرات منها خارجها. ال تشٌر البٌانات إلى أ

المثال، بانخفاض التحمل ألي نوع من استهبلك الكحول داخل المخٌمات؛ أو بواقع أن الكثافة 
واالكتظاظ األعلى داخل المخٌمات قد ٌسفران عن مشاكل تكون أكثر "قرباً" لعدد أكبر من 

تهدٌداً أكثر، أو حتى ببساطة أن أٌة حادثة األشخاص وبالتالً تبدو أنها أكبر، أو أنها تشكل 
تحصل ُتعرؾ على نطاق أوسع داخل المخٌم. قد تكون جمٌع هذه العوامل قد أّثرت على آراء 
المجٌبٌن داخل المخٌمات؛ مع ذلك، فاالنتشار األعلى للفقر واالستٌاء من الظروؾ المعٌشٌة 

لحدوث الفعلً لهذه المشاكل. من والبطالة داخل المخٌمات قد ٌساهمان أٌضاً فً زٌادة ا
الواضح على أٌة حال أن الناس قلقون للؽاٌة من معدالت الجرٌمة ومستوى استهبلك الكحول 
وما إلى ذلك، وهً مشاكل تستحق مزٌدا من البحث والتقصً وتطوٌر السٌاسات واتخاذ 

 اإلجراءات.
 
 

 طقة السكنٌة لؤلشخاصبشؤن السبلمة والجرٌمة واإلدمان فً المن اآلراء 16.3الجدول 
. النسبة المبوٌة ألفراد هاوداخل . مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌماتالمجٌبٌن
 عاماً فما فوق. 15عشوابٌاً بعمر  اختٌروا

 داخل المخٌمات خارج المخٌمات 
   الخروج فً النهار بالعموم آمن

 76 82 لؤلطفال
 84 94 للنساء
 96 98 للرجال

   وج بعد دخول اللٌل بالعموم آمنالخر

 18 30 لؤلطفال
 30 51 للنساء
 90 97 للرجال

 78 24 تشكل الجرٌمة و/أو العنؾ مشكلة
 83 26 ٌشكل تناول الكحولٌات مشكلة
 78 23 ٌشكل تعاطً المخدرات مشكلة

 
 
 

 الرضا عن مكان اإلقامة
سكن فٌه )الحارة( ومنطقة ُطلب من األسر أن تعبر عن مستوى رضاها عن الحً الذي ت

مستوى رضاها عن ظروؾ ب ه فٌما ٌتعلقُطلب منها أن تعبر عن على ؼرار مااإلقامة األوسع، 
بدالً من األسر  ،نركز عند عرض اإلحصابٌات على األسر التً أعربت عن استٌابهاس .سكنها

 التً ترى أن األمور فً نصابها الصحٌح وتعبر عن رضاها.
عشر أسر داخل المخٌمات أنها مستاءة بعض الشًء أو مستاءة جداً  كلن من اذكرت أسرت

منطقتها السكنٌة  أسر أنها مستاءة منعشر  كلثبلث من ذكرت و ،الحً الذي تسكنه من
خارج المخٌمات التً  أسرأسرة واحدة فقط من بٌن عشر  وهذا ٌختلؾ كثٌرا عن نسبة ؛األكبر
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بٌنما لم ٌتؽٌر التصور العام  .(17.3)الجدول  ٌم فٌهتقالحً الذي  منعبرت عن استٌابها العام 
داخل المخٌمات، انخفض االستٌاء  2011إلى  1999عن الحارة والمنطقة السكنٌة منذ العام 

 .23خارج المخٌمات 2012و 1996الحً إلى النصؾ بٌن  من
 
 

رج المخٌمات المنطقة السكنٌة. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خا مناالستٌاء  17.3الجدول 
بحسب الفترة الزمنٌة. النسبة المبوٌة لؤلسر التً صرحت أنها مستاءة بعض الشًء أو  هاوداخل

 مستاءة جداً.
 داخل المخٌمات خارج المخٌمات  

2012 1996 2011 1999 

ًّ االستٌاء   24 22 17 9 الحً من اإلجمال

 10 المنطقة السكنٌة من اإلجمالًاالستٌاء 
 

32 30 

 36 40 23 15 والنظافة الخارجٌة التلوث

 33 28 17 14 أمان وسبلمة األطفال

 21 21 20 12 حركة المرور

 9 9 15 8 المدارس

 10 8 18 6 الخدمات الصحٌة

 10 7 18 7 وسابل النقل العام

 5 4 12 9 المتاجر والتجارة

 34 26 54 25 المإسسات الثقافٌة

 68 55 36 49 فرص العمل

 2,535 3,787 1,491 3,476 ع

 
 

باالنتقال إلى التفاصٌل، ٌظهر وجود تطور إٌجابً داخل المخٌمات فٌما ٌتعلق بالمإسسات 
الثقافٌة، وأٌضا فرص العمل لدى الؽٌر أو إنشاء مصلحة خاصة؛ كما تحسن مستوى سبلمة 
لى األطفال ووسابل النقل العام قلٌبلً من وجهة نظر السكان. خارج المخٌمات، ٌظهر تحسن ع

جمٌع المإشرات باستثناء مإشر واحد: كان رضا األشخاص عن فرص العمل )التوّظؾ أو 

. مما ال شك فٌه، أن الحصول على 3996أقل من  2:32إنشاء مصلحة خاصة( فً العام 

تمثل هّما ربٌسٌا  وظٌفة، وبتعبٌر أدق إمكانٌة الحصول على عمل أو وظٌفة قرب المنزل،
فً هذا المإشر بنفس المستوى تقرٌباً لدى المجموعتٌن  لؤلشخاص. كان مستوى الرضا

بالمابة داخل المخٌمات(. ٌنطبق هذا األمر على  44بالمابة خارج المخٌمات؛  59السكانٌتٌن )

المدارس والخدمات الصحٌة القرٌبة )المتوفرة فً الجوار(، لكن مستوى الرضا كان أقل 

 8بالمابة و 9ابة من األسر خارج المخٌمات مقابل بالم 6بالمابة و 8كثٌراً. أعربت بهذا الشؤن 

 
23

 .3996م لم تطرح أسبلة بشؤن الرضا عن المنطقة السكنٌة األوسع نطاقاً فً الدراسة االستقصابٌة التً أجرٌت فً العا 
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بالمابة داخلها عن استٌابها من مدارس الجوار ومن الخدمات الصحٌة المجتمعٌة القرٌبة، 
 بالترتٌب.

عند اعتبار التباٌن اإلقلٌمً )بٌن المحافظات( من حٌث االستٌاء من المنطقة السكنٌة، ٌظهر 
لسكن. نبدأ بإلقاء نظرة على البلجبٌن خارج المخٌمات. توجه مشابه لما ظهر بالنسبة لظروؾ ا

برزت محافظة الزرقاء فً هذا المقام لكن بطرٌقة سلبٌة، بدالً من محافظة عمان العاصمة 

بالمابة  34إلى  35التً تتمٌز عادة بكونها أفضل كثٌراً من المحافظتٌن األخرٌٌن. بٌنما عبرت 

ارتها ومنطقتها السكنٌة، بلؽت هذه النسبة فً إربد من األسر فً الزرقاء عن استٌابها من ح

(. حازت محافظة الزرقاء على 3821بالمابة وفً عمان العاصمة أقل من ذلك )الجدول  :3

"الدرجة" األسوأ فً ثمانٌة من المإشرات التفصٌلٌة التسعة، لكن محافظة إربد أظهرت 
ن هذا أن البٌبة الخارجٌة فً مستوى استٌاء أعلى بالنسبة للتوظٌؾ وفرص العمل. ٌتضح م

محافظة الزرقاء أسوأ منها فً أي مكان آخر. عّبر البلجبون فً عمان العاصمة عن استٌابهم 
بشؤن المدارس المحلٌة )القرٌبة( والمرافق الصحٌة والنقل العام، بدرجة أقل مما عبر عنه 

 البلجبون فً المحافظتٌن األخرٌٌن.
 
 

 نطقة السكنٌة. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌماتالم مناالستٌاء  18.3الجدول 
بحسب المنطقة السكنٌة ضمن المجموعتٌن السكانٌتٌن. النسبة المبوٌة لؤلسر التً  ها.وداخل

  صرحت أنها مستاءة بعض الشًء أو مستاءة جداً.

  

 داخل المخٌمات خارج المخٌمات

 اُؾٔبٍ الزرقاء عمان ةالبقع الجمٌع ربدإ الزرقاء عمان الجمٌع

 21 18 31 18 22 10 14 7 9 /الحارةالحً مناالستٌاء العام 

المنطقة  مناالستٌاء العام 
 السكنٌة

10 9 15 10 32 26 41 26 34 

 40 39 41 40 40 16 28 11 15 التلوث والنظافة الخارجٌة

 27 29 33 23 28 15 22 11 14 أمان وسبلمة األطفال

 18 19 27 18 21 12 18 10 12 حركة المرور

 14 8 8 8 9 11 8 7 8 المدارس

 12 7 7 7 8 9 10 5 6 الخدمات الصحٌة

 7 9 7 6 7 8 10 6 7 وسابل النقل العام

 4 5 1 4 4 7 12 8 9 المتاجر والتجارة

 16 33 23 33 26 15 28 26 25 المإسسات الثقافٌة

 58 52 54 56 55 58 56 45 49 فرص العمل

 891 1,012 855 1,029 3,787 984 1,151 1,341 3,476 ع
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ننتقل ثانٌاً لبحث التباٌن الجؽرافً بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات. فاق مستوى 

بالمابة  :4فً منطقة عمان بحوالً  االستٌاء العام من الحً/الحارة والمنطقة السكنٌة األوسع

ء، وفاَق كذلك إقلٌم الشمال. أعربت أسرتان من ما هو علٌه فً مخٌم البقعة ومنطقة الزرقا
خمس فً مخٌمات البلجبٌن فً عمان عن استٌاء عام من منطقة سكنها، أي بنسبة أعلى بؤربع 
مرات من النسبة لدى المقٌمٌن خارج المخٌمات فً عمان. بالنظر إلى المدارس المحلٌة 

ستوى بالنسبة لجمٌع المناطق والخدمات الصحٌة، ٌظهر االستٌاء فً المخٌمات فً نفس الم

بالمابة للمدارس والخدمات الصحٌة على  32و 35باستثناء الشمال، حٌث كان أعلى بكثٌر )

بالمابة فً المناطق الثبلث األخرى(. تعد درجة استٌاء  7و 8التوالً، فً الشمال، مقارنة مع 

منها خارجها. ٌعد األشخاص من المدارس والخدمات الصحٌة أعلى نوعاً ما داخل المخٌمات 
االستٌاء من النقل العام متواضعاً نسبٌاً فً جمٌع المناطق األربع، وبشكل عام فً نفس 

بالمابة(. االستٌاء من المتاجر والتجارة داخل  7المستوى الذي هو علٌه خارج المخٌمات )

مخٌمات  بالمابة( ومعدوم تقرٌباً فً 9بالمابة مقارنة بنسبة  5المخٌمات أقل منه خارجها )

 بالمابة مستاءون(. 3البلجبٌن فً منطقة عمان )
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 الصحة والخدمات الصحية 4
 
 
 
 
 

أن الفصل سٌظهر  .ٌبدأ هذا الفصل ببحث بعض المجاالت المتعلقة بالحالة الصحٌة لؤلشخاص
 ؛ن المقٌمٌن خارجهاالبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن داخل المخٌمات أبلؽوا عن صحة أسوأ م

 بٌن الفصلسٌ .أن التدخٌن المنتشر أساساً بٌن الذكور أكثر شٌوعاً داخل المخٌماتٌظهر كما 
)األوضاع أو ، وبٌن النتابج بشكل خاص تعلٌمهموإٌجابً بٌن دخل األشخاص،  أن ثمة ارتباط  
 الصحٌة.المخرجات( 
ٌُظهر الفصل .تؽطٌة التؤمٌن الصحًفً بحث سنثانٌاً،  كٌؾ أن الحصول على تؤمٌن  س
ٌُفسَّ  أو عملوا  ٌعملون حالٌا، واكان فٌما إذار أساساً بعبلقة األشخاص مع سوق العمل: صحً 
 لدٌه حالٌا، نوع صاحب العمل الذي ٌعملونو ،أو لم ٌعملوا مطلقاً، وقطاع العملفً السابق، 

 أو كانوا ٌعملون لدٌه.
كٌؾ تتؽٌر االستفادة من  سٌظهر الفصل .لصحٌةاالستفادة من الخدمات افً بحث سنثالثاً، 

تعّد  .والحصول على تؤمٌن صحً ،ومستوى الدخل ،الخدمات الصحٌة بحسب مكان اإلقامة
كما أنها مقدم خدمات  ،المهٌمن فً المخٌماتالربٌسً واألونروا مقدم الرعاٌة الصحٌة األولٌة 

 ٌستفٌد .سٌما األشد فقراً منهمأساسً لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات، ال
القطاع الحكومً بنسبة أعلى من  التً ٌقدمهان من الخدمات الصحٌة ون الفلسطٌنٌوالبلجب

 الخاص.القطاع خدمات استفادتهم من 
ٌبٌن الفصل س .مختلفة من الخدماتالنواع األستفٌدون كٌؾ "ٌصنؾ" المفً بحث سنرابعاً، 

)رضا(  ات، تحظى بدرجتجاهها رؼم النظرة الجٌدة عموماً  األونروا، التً تقدمهاأن الخدمات 
للمصابٌن بؤمراض للمعوقٌن، والخدمات الخاصة المقدمة  السٌمامن الخدمات الحكومٌة،  دنىأ

الفصل  أخٌراً، ٌستعرض .بعد األمراض واإلصابات الحادةخبلل فترة النقاهة مامزمنة و
بالمسابل الواجب تحسٌنها فً المراكز  قةالمتعل المجٌبٌن( األشخاص)حسب رأي ولوٌات األ

)الكوادر التركٌز على مسابل تتعلق بؤداء الموظفٌن ٌنصب  .الصحٌة التابعة لؤلونروا
ٌّة(،  أهم التوصٌات حتى تتمثل  المادٌة.المرافق تركٌزها على وجودة الخدمات بدالً من الصّح

 االنتظار.وقت  صٌراآلن بخصوص المراكز الصحٌة التابعة لؤلونروا بتق
تجدر اإلشارة ببضع كلمات إلى الصحة العامة  ،قبل استعراض نتابج الدراسة االستقصابٌة
ٌمكن توضٌح تحسن األوضاع الصحٌة من خبلل  .لسكان األردن والخدمات الصحٌة فً الدولة

مع تحسن  24ع واألطفال )تحت سن الخامسة(مإشرٌن: انخفاض كبٌر فً معدل وفٌات الرضّ 
ٌة الصحٌة المقدمة لؤلم والطفل وبرامج التطعٌم، حٌث وصلت المعدالت الوطنٌة خدمات الرعا

على التوالً، تبعها انخفاض   39و 34إلى  1999لوفٌات الرضع واألطفال فً العام 
)دابرة  2012والدة فً العام  1000لكل  21و 17واستقرار عند نصؾ ذلك المستوى تقرٌباً 

 
24

 .معدل وفٌات الرضع هو احتمالٌة الوفاة قبل بلوغ سنة من العمر؛ أما معدل وفٌات األطفال فهو احتمالٌة الوفاة بٌن الوالدة وسن الخامسة 
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معدالت وفٌات الرضع  تساوت .(ICF International 2013اإلحصاءات العامة و
بلؽت هذه المعدالت عند قٌاسها فً العام حٌث  ؛لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن وؼٌر البلجبٌن فً األردن

)رٌكاردو  19انخفضت بعد عشر سنوات إلى ، و35بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن  1995
 ٌمٌن داخل المخٌماتالوفٌات لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المق عدالتتساوت م .(2011وآخرون 
ظهر دلٌل آخر على  .(2004، األمر الذي ٌمكن عزوه لجهود األونروا )خواجا هاوخارج

الذي  ،التحسن الصحً الشامل لسكان األردن فً مإشرات مثل العمر المتوقع عند الوالدة
، والعمر المتوقع فً سن الستٌن، الذي 2009فً  71إلى  1990فً العام  69ارتفع من 

فً نفس الفترة الزمنٌة )منظمة الصحة العالمٌة )إضافٌة( سنة  18إلى  17من ارتفع 
ما ٌقرب من  ٌعزى .ٌبلحظ من جهة أخرى زٌادة وطؤة األمراض ؼٌر المعدٌة .ب(2012

نصؾ الوفٌات فً األردن إلى أمراض القلب والسرطان، إلى جانب عوامل الخطر كالتدخٌن، 
تشكل تحدٌات كبٌرة للصحة  وهً ،ول طعام ؼٌر صحًوقلة النشاط البدنً، والسمنة، وتنا

 (.2012العامة )النسور وآخرون 
شهد القطاع الصحً فً األردن تطوراً كبٌراً خبلل العقود الماضٌة، من حٌث عدد المرافق 

على مزٌج من مقدمً الرعاٌة الصحٌة من القطاع الحكومً القطاع ٌشتمل  .الصحٌة ونوعٌتها
اشتهر األردن فً جمٌع  .األونروا التً تقدمهاإضافة للخدمات  وشبه الحكومً والخاص،

 .وأصبحت السٌاحة العبلجٌة سمة هامة تمٌزهالمتمٌزة؛ أنحاء المنطقة العربٌة بخدماته الطبٌة 
 .2011فً  106إلى  1999فً العام  84زاد عدد المستشفٌات الحكومٌة والخاصة من 
طق الوصول إلى شبكة العٌادات الصحٌة العامة أصبح من السهل على السكان فً جمٌع المنا

وصل عدد المراكز والعٌادات الصحٌة الخاضعة لسلطة  ،2011فً العام  .(2013)مافً 
 ا صحٌامركز 677إلى ما مجموعه  (1، الجدول 5: 2011وزارة الصحة )وزارة الصحة 

األونروا،  تدٌرها اً صحٌ اً مركز 24 ٌقابل هذه األعداد .عٌادة تعنى بصحة األم والطفل 435و
 خارج مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن. هاٌقع نصف

تقدم األونروا خدمات رعاٌة صحٌة أولٌة )وقابٌة وعبلجٌة( مجانٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 
آخر خارج  اموقع 12لها داخل المخٌمات و اتابع اصحٌ امركز 12المسجلٌن لدٌها فً 

كما توفر األونروا مساعدة مالٌة  ؛من البلجبٌنالمخٌمات فً مناطق تمتاز بكثافة عالٌة 
 ،ودعامات الساق ،واألطراؾ االصطناعٌة ،كؤجهزة السمع ،المساعدةالطبٌة لؤلجهزة 
وتوزع نظارات قراءة على األطفال فً  ؛واألجهزة المساعدة على المشً ،والعكازات

 ارة الصحة، إحالةٌمكن لؤلونروا، بموجب اتفاقٌة أبرمتها مع وز .المدارس التابعة لها
كلفة بعض توتؽطٌة جزء من  ،المرضى للمستشفٌات الحكومٌة للعبلج الطبً )تحوٌل(

كما تدعم األونروا كلفة حاالت  )اإلقامة فً المستشفى(؛ اإلحاالت الطبٌة للرعاٌة الداخلٌة
نفقات العبلج فً األونروا ال تسدد  .فً المستشفٌات الحكومٌة مخاطرةالوالدة عالٌة ال

تحدد  .لمستشفٌات الخاصة )باستثناء العقبة، حٌث ال ٌوجد مستشفى تدٌره الحكومة األردنٌة(ا
 لنفقات التً ستؽطٌها بالنسبة لجمٌع المستشفٌات.سقفاً لنروا واأل

على  .بعض التماٌز بٌن مختلؾ فبات البلجبٌن بشؤن الخدمات المقدمة من األونروا ٌظهر
)لٌسوا  1967ن من الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة فً العام وسبٌل المثال، ٌعد األشخاص النازح

مسجلٌن لدى المبعدٌن مما ٌعرؾ الٌوم بإسرابٌل( وؼٌر الفً األصل، أي  1948الجبً 
مإهلٌن للحصول على رعاٌة صحٌة ٌُعّدون ن فً مخٌمات البلجبٌن، ومقٌم هملكن ،األونروا



 

88 
 

البلجبون  .واألجهزة المساعدة الثالثٌةوأولٌة دون الحصول على دعم للرعاٌة الصحٌة الثنابٌة 
ن خارج المخٌمات ؼٌر مإهلٌن، من حٌث والفلسطٌنٌون ؼٌر المسجلٌن لدى األونروا والمقٌم

ٌمكن لبلجبٌن الذٌن ٌتلقون من األونروا  الصحٌة. المبدأ، للحصول على خدمات األونروا
 .25رهم من البلجبٌنمعونة فقر استرداد حصة من نفقاتهم أكبر )إلى حد معٌن( من ؼٌ

 
 
 

 األوضاع الصحية
 
 
 

 مة ذاتيا  الصحة العامة المقي  
أنهم ٌتمتعون بصحة  ها،داخل المخٌمات وخارج ،ذكر معظم البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن البالؽٌن

فما فوق من كل أسرة  15اختٌر شخص واحد بعمر  ،فً سٌاق الدراسة االستقصابٌة .جٌدة
 ،اإلجابة على سإال بسٌطوجرى هذا التقٌٌم الذاتً ب .عامعشوابٌاً لتقٌٌم وضعه الصحً ال
المقٌاس األكثر استخداماً فً الدول األوروبٌة لتقٌٌم وهو  -"كٌؾ تصؾ صحتك بشكل عام؟"

ق على أوصت به منظمة الصحة العالمٌة وطبّ  ، وقدصحة السكان من خبلل دراسة استقصابٌة
ورؼز وافندانو وماكنباخ ٌ: 2002ة نحو واسع فً أماكن أخرى )منظمة الصحة العالمٌ

2008.)26 
ٌمٌل األشخاص إلى تؤملها والتفكٌر فٌها ملٌاً  ، التًٌؽطً السإال أبعاداً متعددة من الصحة

، واللٌاقة البدنٌة، والراحة )ألعضاء الجسم( من المرض، والقدرة الوظٌفٌة عند اإلجابة: الخلوّ 
رؼم التباٌن الذي  .مارسة "حٌاة طبٌعٌة"، الخالنفسٌة، والسلوكٌات الصحٌة، والقدرة على م

( الترجٌح، أي األهمٌة النسبٌة لكل بعدالوزن وٌظهر إلى حد ما فً عملٌة  ًّ ، )عنصر صح
المجموعات االجتماعٌة وبحسب العمر والتعلٌم، فمقٌاس التقٌٌم الذاتً للصحة  حسب رأي

، مٌلتزر 2001)ستورجٌس وآخرون العامة ٌعد أداة عظٌمة الفابدة فً الدراسات االستقصابٌة 
 (.2005، شنٌتكر 2003

وإظهار كٌؾ ٌتؽٌر التقٌٌم الذاتً  ،سنبدأ فٌما ٌلً بالتركٌز على البلجبٌن خارج المخٌمات
مقارنة سنجري فً نهاٌة هذا القسم الفرعً  .بضعة عوامل تتعلق بالخلفٌةوفق للصحة العامة 

 لبلجبٌن البالؽٌن خارج المخٌماتشخص نفسه( )حسب التقٌٌم الذاتً للبٌن الصحة الشخصٌة 
 .هاوداخل

نسبة اإلجمالٌة لمن ٌرى أن وضعه الصحً جٌد جداً من المجٌبٌن خارج المخٌمات البلؽت 
ذكر وبالمابة أنه متوسط أو معتدل،  7، بٌنما ذكر اً ه جٌدونٌرمنهم بالمابة  36بالمابة، و  55

 
25

 .2:31المعلومات مستقاة من المكتب اإلقلٌمً التابع لؤلونروا فً األردن، شباط  
26
 صابٌة التً أجرتها منظمة الصحة العالمٌة قلٌبلً: "بالعموم، كٌؾ تصؾ صحتك الٌوم؟"تختلؾ الصٌاؼة المستخدمة فً الدراسة االستق 

 (http://www.who.int/healthinfo/survey/whslongindividuala.pdf .) ًاستخدم مقٌاس مختلؾ قلٌبلً على نطاق أوسع ف

 (.8::2الوالٌات المتحدة )ٌورؼز وافندانو وماكنباخ 
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عتبر صحته ٌأحد ٌكاد ، ال 4.4بٌن فً الشكل كما هو مو ؛بالمابة فقط حالة صحٌة سٌبة 2
 .ضبٌبل)بٌن الجنسٌن( التباٌن بٌن الجندر ٌبدو سٌبة للؽاٌة، و

 
 

فما  15التصور الذاتً للصحة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات بعمر  1.4الشكل 
 (. النسبة المبوٌة.3,105فوق بحسب الجندر )ع=
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فما  15التصور الذاتً للصحة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات بعمر  2.4الشكل 
"جٌدة جداً" بحسب دخل األسرة  مصحته اعتبروا لؤلشخاص الذٌنفوق. النسبة المبوٌة 

(، واإلصابة 3,102(، وعادات التدخٌن )ع=3,105(، والمستوى التعلٌمً )ع=3,102)ع=
 (.3,105مزمن )ع= باعتبلل صحً

 

 
ترتبط النتابج الصحٌة عادة بالوضع االجتماعً االقتصادي؛ األمر الذي ٌنطبق هنا أٌضاً. 
ٌتحسن التقٌٌم الذاتً للصحة تدرٌجٌاً مع دخل األسرة، وٌتحسن أكثر من ذلك بحسب المستوى 

ن فقط من كل خمسة أفراد لم ٌتلقوا إال تعلٌماً (. بٌنما ذكر اثنا225التعلٌمً األعلى )الجدول 

ابتدابٌاً أو أقل أن صحتهم جٌدة جداً، كان من ذكر ذلك اثنان من بٌن ثبلثة أفراد تلقوا تعلٌماً 
بعد الثانوٌة. ألسباب معروفة، ٌتؤثر التعلٌم بالعمر، حٌث ٌبدو كبار السن األقل تعلٌماً، كما 

، ٌنطبق التؤثٌر اإلٌجابً 125، وكما ٌتضح من الشكل سنرى الحقاً، بوضع صحً أسوأ. لكن

للتعلٌم على التقٌٌم الذاتً للصحة عند اعتبار العمر أٌضاً. ٌبدو تؤثٌر التعلٌم فً الواقع أقوى 
بٌن كبار السن، حٌث وصلت نسبة من صنؾ صحته العامة على أنها جٌدة جداً من البلجبٌن 

ٌم جامعً، إلى أربعة أضعاؾ، مقارنة مع من لم فما فوق، بٌن الحاصلٌن على تعل :4بعمر 

أٌضاً كٌؾ ٌرتبط التقٌٌم  225بالمابة(. ٌبٌن الشكل  31مقابل  41ٌتلّق تعلٌماً على اإلطبلق )

الذاتً للصحة بمإشرٌن صحٌٌن )أو مرتبطٌن بالصحة( إضافٌٌن. أوالً، نسبة ؼٌر المدخنٌن 
نسبة المدخنٌن. ثانٌاً، وهذا متوقع بطبٌعة  الذٌن ٌرون أنفسهم أصحاء للؽاٌة أعلى بقلٌل من
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الحال، نادراً ما ٌتصور المصابون بؤمراض مزمنة، وأبرزهم من ٌعانون من أمراض صحٌة 
 خطٌرة، أن صحتهم جٌدة جداً. فٌما ٌلً نظرة فاحصة على انتشار المشاكل الصحٌة المزمنة.

 
 

سنة فما فوق خارج  :2ٌن بعمر التصور الذاتً للصحة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌ 125الشكل 

المخٌمات. النسبة المبوٌة لمن اعتبروا صحتهم "جٌدة جداً". بحسب الفبة العمرٌة والمستوى 

 (.25729التعلٌمً )ع=

 
 
 

 بٌنالبلجبٌن خارج المخٌمات  لدىٌظهر تفاوت طفٌؾ فً التقٌٌم الذاتً للصحة العامة 
ٌصنؾ البلجبون فً عمان العاصمة صحتهم فً كثٌر من  .(1.4ث )الجدول المحافظات الثبل

ربد، وكان ذكر األشخاص إاألحٌان أنها جٌدة جداً مقارنة بنظرابهم فً محافظتً الزرقاء و
 5فً اربد بؤن صحتهم سٌبة أو سٌبة جداً أكثر تواتراً من المحافظتٌن األخرٌٌن )المجٌبٌن 
 بالمابة(. 2مقابل 

 ؛ضمن فبة واحدة "صحة جٌدة" "صحة جٌدة"و "صحة جٌدة جداً " :ناالفبت تدمج ،فٌما ٌلً
 سٌبة".صحة ضمن " "سٌبة"صحة و "سٌبة جداً دمجت الفبتان "صحة و

بالمابة فقط من  2بٌنما أبلػ  :ٌتراجع التقٌٌم الذاتً للصحة بتقدم العمر ،كما هو متوقع
 8ن صحتهم معتدلة أو سٌبة، أبلػ أ 30تقل أعمارهم عن ممن البلجبٌن خارج المخٌمات 
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بالمابة أن صحتهم متوسطة )الجدول  23و ،أن صحتهم جٌدة ،فما فوق 50بعمر  هم،بالمابة من
كانت نسبة الرجال أفضل من نسبة النساء من حٌث الصحة بٌن الفبة العمرٌة األكبر  .(2.4

فوق أن صحتهم جٌدة فما  50بالمابة من الذكور خارج المخٌمات بعمر  73سناً: فقد أبلػ 
 بالمابة من النساء فً نفس الفبة العمرٌة. 64مقارنة مع 

 
 

( 3,105التصور الذاتً للصحة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع= 1.4الجدول 
 بحسب المحافظة. النسبة المبوٌة. .فما فوق 15بعمر 

 
 (3,105=الجمٌع )ع (818ربد )ع=إ (1,050الزرقاء )ع= (1,237عمان )ع=

 55 49 45 59 جداً  ةجٌد

 36 34 44 33 ةجٌد

 7 12 8 6 ةمعتدل

 2 4 2 2 بةسٌ

 0 1 0 0 للؽاٌة بةسٌ

 100 100 100 100 المجموع
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( 153:4التصور الذاتً للصحة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع= 225الجدول 

 والفبة العمرٌة. النسبة المبوٌة.فما فوق. بحسب الجندر  34بعمر 
 داخل المخٌمات خارج المخٌمات 

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 97 99 96 98 100 97 جٌدة 15-19

 2 1 3 2 0 3 متوسطة

 1 1 2 0 0 0 سٌبة

 94 95 93 98 98 98 جٌدة 20-29

 5 5 6 1 0 2 متوسطة

 1 0 1 1 1 1 سٌبة

 90 91 89 96 96 96 جٌدة 30-39

 7 8 7 3 3 4 متوسطة

 3 1 4 1 1 1 سٌبة

 75 77 72 89 91 87 جٌدة 40-49

 19 19 19 9 7 12 متوسطة

 6 4 9 2 2 1 سٌبة

 46 44 48 68 64 73 جٌدة +50

 34 37 32 23 28 19 متوسطة

 20 20 20 8 9 8 سٌبة

 82 81 83 90 90 91 جٌدة الجمٌع

 12 14 11 7 8 7 متوسطة

 6 5 6 2 2 2 سٌبة

 
 

ٌعد وضع الصحة العام بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات أفضل بكثٌر 
بالمابة فقط من بٌن البلجبٌن داخل  82أبلػ  .(2.4)الجدول  هاالبلجبٌن داخلوضعها لدى من 

مابة صنفوها بال 6بالمابة أن صحتهم متوسطة و 12المخٌمات أن صحتهم جٌدة، بٌنما زعم 
ٌظهر تفاوت فً التصور الذاتً  .سٌبة، أي أكثر بثبلث مرات من البلجبٌن خارج المخٌمات

فً الفبة العمرٌة  .لكن الفجوة تتسع باطراد مع تقدم العمر ،للصحة فً جمٌع الفبات العمرٌة
ابٌة األكبر سناً، ٌنظر البلجبون المقٌمون خارج المخٌمات إلى وضعهم الصحً بشكل أكثر إٌج

أبلػ ما ٌصل  .بالمابة أنهم بصحة جٌدة 46مقابل  68حٌث أبلػ  ،من نظرابهم فً المخٌمات
فما فوق أن صحتهم  50بالمابة( من البلجبٌن داخل المخٌمات بعمر  20إلى مرتٌن ونصؾ )

لبالؽٌن بٌن البلجبٌن داخل وخارج دى ال التقٌٌم الذاتً للصحةتنطبق الفجوة فً  .سٌبة
كما سٌتضح الحقاً، ٌظهر التباٌن فً النتٌجة الصحٌة لصالح  .ى كبل الجنسٌنالمخٌمات عل
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، بمعنى أنها تحتل مرتبة أفضل من المجموعة على الدوامالبلجبٌن خارج المخٌمات مجموعة 
التً األمراض الحادة المزمنة خاصة أخرى، )مقاٌٌس( السكانٌة داخل المخٌمات فً قٌاسات 

فً نهاٌة هذا الفصل، ٌسعى البلجبون سنرى كما و، ذلكضافة إلى إلبا .فً المقام األولتؤتً 
الفلسطٌنٌون خارج المخٌمات للحصول على رعاٌة صحٌة متخصصة أقل ممن هم داخل 

 .أفضل ة خارج المخٌماتٌالصحنتٌجة لكون األوضاع  ،المخٌمات
 
 

 التدخين
 أمراضسبب ٌفهو  ؛المفً الع ةاألول على الصح ًوكلٌعد تدخٌن التبػ عامل الخطورة الس

أخرى من السرطان، ومرض االنسداد  االقلب والسكتة الدماؼٌة، وسرطان الربة وأنواع
مبلٌٌن من  5مسإول عن حوالً هو الربوي المزمن وؼٌره من أمراض الجهاز التنفسً، و

حالة وفاة أخرى نتٌجة التدخٌن السلبً  600.000 إضافة إلى ؛الوفٌات فً العالم سنوٌاً 
نتشار تدخٌن التبػ فً اتظهر اإلحصابٌات الوطنٌة األخٌرة  .أ(2012مة الصحة العالمٌة )منظ
على األقل ٌدخن التبػ على  اواحد احٌث أكثر من ست أسر من بٌن عشر تضم شخص ،األردن

(، وٌشكل تدخٌن السجابر ، أو شٌشةأرجٌلة )نارجٌلة وأسٌجار،  وأؼلٌون،  وأهٌبة سجابر، 
من إجمالً  ،على التبػ ٌنفق األردنٌون .27بالمابة من جمٌع المدخنٌن 96نسبة االختٌار األول ل

 (.2011ه على الخدمات الصحٌة )ملكاوي نأكثر من ضعفً ما ٌنفقو ،مصروفات األسرة 
ٌتساوى معدل انتشار تدخٌن السجابر بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج وداخل المخٌمات مع 

 ،من بٌن السكان األردنٌٌن البالؽٌن .أو ٌزٌد عنها ،وطنًمعدالت التدخٌن على المستوى ال
بالمابة من النساء ٌومٌاً أو فً بعض  5بالمابة من الرجال و 48فما فوق، ٌدخن  18بعمر 

 5و 6بالمابة من الذكور و  61و 53ٌقابل هذه النسب  .(2009األٌام )بلبٌسً وآخرون 
ارج وداخل المخٌمات أقروا بتدخٌن السجابر بالمابة من اإلناث بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خ

 .28ٌومٌاً أو بٌن الحٌن واآلخر، على التوالً
 .فما فوق 15فقط ولجمٌع األفراد بعمر المنتظم سنبحث من اآلن فصاعداً التدخٌن الٌومً 

بالمابة من  44أؼلب المدخنٌن هم من الرجال: أن وكما ورد أعبله،  4.4ٌظهر الشكل 
بالمابة فقط  4السجابر ٌومٌاً، مقارنة مع  ونارج المخٌمات فً األردن ٌدخنالبلجبٌن الذكور خ

معدل انتشار التدخٌن خارج المخٌمات األعلى بٌن الرجال  ٌعدّ  .من البلجبات خارج المخٌمات
باستثناء الشباب  ،جل أقل معدل للتدخٌنسُ . النساء فً العقد الخامسبٌن و ،49إلى  30بعمر 
 ن كبار السن.، ب19ٌإلى  15بعمر 

 

 
27

د ٌكون انتشار تدخٌن األرجٌلة أكثر بكثٌر من هذه النتٌجة كما أشارت إلٌه دراسة استقصابٌة أجرتها دابرة وفقاً لمصادر أخرى، ق 

سنة األرجٌلة وفقاً للدراسة االستقصابٌة  34-31بالمابة من التبلمٌذ بعمر  22اإلحصاءات العامة األردنٌة. على سبٌل المثال، ٌدخن ما نسبته 

 (.2:32ن الشباب لؤلرجٌلة )ملكاوي الشاملة التً أجرٌت عن تدخٌ
28

لسوء الحظ، لم تبحث الدراسة االستقصابٌة األشكال األخرى من تدخٌن التبػ. لكن سكان المخٌمات الذٌن التقٌنا بهم أخبرونا أن تدخٌن  

دراسات أن انتشار تدخٌن األرجٌلة األرجٌلة أصبح أكثر انتشاراً من العقد الماضً، وأٌضاً بٌن النساء والسٌما الشابات. بٌنما تظهر أؼلب ال

(، خلصت دراسة أجرٌت مإخراً على 2:31، ماكٌلفً وآخرون 2:32فً األردن بٌن الشباب أكثر من الشابات )مثبلً: خابور وآخرون 

المدخنٌن )الزٌود أن النسبة المبوٌة للفتٌات المدخنات لؤلرجٌلة كانت أعلى من نسبة الفتٌان  38إلى  33تبلمٌذ المدارس األردنٌٌن بعمر 

 (.2:31وآخرون 
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فما فوق  15التدخٌن الٌومً بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات بعمر  4.4الشكل 
 مسٌة. النسبة المبوٌة.بحسب الجندر والفبة العمرٌة الخُ  .(3,103)ع=

 
 

 
ات أن نسبة أظهرت مقارنة عادات التدخٌن بٌن البلجبٌن المقٌمٌن خارج وداخل المخٌم

المدخنٌن من جمٌع الفبات العمرٌة لبلجبٌن خارج المخٌمات كانت أقل من نظرابهم داخل 
بشكل خاص بٌن الشباب: فبٌنما بلؽت نسبة واسعة الفجوة  تظهر .(4.3المخٌمات )الجدول 

خارجها نصؾ هذه هذه الفبة بالمابة، سجلت  30داخل المخٌمات  19-15المدخنٌن بعمر 
: االتوجه معكوسٌبدو بالنسبة للنساء،  .29-20جاءت الفجوة مشابهة للفبة العمرٌة  .النسبة فقط

 هو ظهورما برز فً البٌانات  .كانت نسبة المدخنات خارج المخٌمات أعلى بقلٌل من داخلها
داخل وخارج المخٌمات المدخنات النساء  ةفرق شاسع بٌن نسبة المدخنٌن من الرجال ونسب

معدل االنتشار  أن(، 2009أٌضاً فً أماكن أخرى )بلبٌسً وآخرون لوحظ  .على حد سواء
"الحقٌقً" لسلوك تدخٌن اإلناث قد ٌكون أعلى إلى حد مما أشار إلٌه هذا التقرٌر نتٌجة احتمال 

حٌث ٌعد تدخٌن المرأة  -إنكار النساء، السٌما الشابات، أنهن ٌدخَن ألسباب اجتماعٌة
  اً.مستهجن اً سلوك 29)الشابة(
المرجح أن نقص اإلببلغ من جانب النساء ٌعود إلى وجود أحد األبوٌن مع بعض من  من

تعرض النساء لدخان السجابر بسبب تدخٌن ذلك، فإن عبلوة على  .أجرٌت معهن المقابلة
مع التؤكٌد  ؛عادات التدخٌن لدٌهن توحً بهبلػ دون شك نسبة أعلى مما ٌالرجال داخل المنزل 
 ً ٌإثر أٌضاً على األطفال.على أن التدخٌن السلب

فً  2012ظل تدخٌن السجابر بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات فً 
بالمابة  4بالمابة للرجال و 45، حٌث بلػ 1996نفس المستوى الذي كان علٌه فً العام 

 
( أن تدخٌن الطالبات فً المدارس الثانوٌة ٌتم على األرجح على انفراد، فً 2:31على سبٌل المثال، ظهر فً دراسة شاهد وحسٌن )  29

   أماكن مؽلقة أو "سرٌة"، بٌنما ٌمٌل الطبلب للتدخٌن مع مجموعة من األصدقاء فً الشارع وبجانب المنزل.
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التً أجرٌت معدل االنتشار داخل المخٌمات أٌضاً: أشارت الدراسة االستقصابٌة  استقرّ  .للنساء
ٌظهر  األمر الذي لئلناث؛بالمابة  4بالمابة للذكور و 50إلى  1999داخل المخٌمات فً العام 

محدودٌة  وأٌضا ،لحمبلت التوعٌة حول المخاطر الصحٌة الناجمة عن التدخٌن اً محدود اً نجاح
بما فً  ،خبلل العقد الماضً التً صدرت لقوانٌن واألنظمة المتعلقة بمكافحة التدخٌن،نجاح ا

ذلك منع التدخٌن فً المإسسات العامة والخاصة ومراكز التسوق، الخ )بلبٌسً وآخرون 
2009.) 

 
 

( وداخل 3,103التدخٌن الٌومً بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع= 3.4الجدول 
 بحسب الجندر والفبات العمرٌة. النسبة المبوٌة. .(3,629المخٌمات )ع=

 

 اخل المخٌماتد خارج المخٌمات

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

15-19 16 2 9 30 1 18 
20-29 49 3 28 63 3 36 
30-39 58 5 31 65 3 35 
40-49 57 4 26 60 4 32 

50+ 37 5 21 42 3 20 
 29 3 53 24 4 44 المجموع

 
 

على سبٌل  .العمرٌمكن أن تتؤثر عادات التدخٌن بعدد من المتؽٌرات األخرى عدا الجندر و
لكن التدخٌن الٌومً بٌن البلجبٌن  .المثال، قد ٌتفاوت التدخٌن بٌن المواقع الجؽرافٌة

بالمابة فً عمان  23الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات ظهر متشابهاً فً المحافظات الثبلث )
 ربد(.إبالمابة فً  26بالمابة فً الزرقاء، و 24العاصمة، و

عد مإشراً على الوضع االقتصادي االجتماعً والقدرة على الذي ٌ ،كما أن دخل األسرة
أشارت النتابج بالنظر إلى نصٌب الفرد من  .قد ٌإثر على عادات التدخٌن ،تحمل التكالٌؾ

دخل األسرة، إلى أن معدل انتشار التدخٌن كان أعلى بقلٌل فً المجموعة الخمسٌة األعلى 
بالمابة فً  24إلى  22لمابة مقارنة مع با 27حٌث بلؽت نسبة المدخنٌن ٌومٌاً  ،دخبلً 

 (.5.4المجموعات الخمسٌة األربع األخرى )الشكل 
عبلوة  .لوضع االقتصادي االجتماعًعلى ا ٌاً ثان اً ٌمكن اعتبار المستوى التعلٌمً مإشر

مستوى التعلٌم المرتفع ٌجب أن ٌزٌد مستوى إدراك األشخاص للمخاطر  ذلك، فإنعلى 
 دعمٌ أن ٌنخفض. معدل انتشار التدخٌنب فترضٌُ  ،بالتالً .دخٌن التبػالصحٌة الناجمة عن ت

هذا االفتراض: انخفاض التدخٌن باطراد مع زٌادة المستوى التعلٌمً، حٌث وصلت نسبة 
)أول ست  األشخاص ذوي التحصٌل الدراسً االبتدابًبالمابة من  41المدخنٌن ٌومٌاً إلى 

الدراسً  ذوي التحصٌلبالمابة فقط من  20قارنة مع سنوات من مرحلة الدراسٌة األساسٌة( م
حتى التعلٌم  واكانت نسبة المدخنٌن بٌن من لم ٌكمل .(5.4ما بعد المرحلة الثانوٌة )الشكل 
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األساسً هً األقل، لكن هذه المجموعة تشكلت إلى حد بعٌد من شباب وكبار سن، وكان من 
 درجة أقل من الرجال.بعادة  ٌدخنّ  ، والنساءبٌن كل عشر منها ست نساء

 
 

فما فوق  15مات بعمر ٌالتدخٌن الٌومً بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخ 5.4الشكل 
 بحسب نصٌب كل فرد من دخل األسرة والمستوى التعلٌمً. النسبة المبوٌة. .(3,103)ع=

 

 
 إذ ٌعتقدالطبلع على القسم التالً(، كما أن التدخٌن قد ٌرتبط باألمراض المزمنة )ٌرجى ا

 اأن الصحة البدنٌة الضعٌفة قد تحد من قدرة المرء على أن ٌعٌش حٌاة نشطة من جسدٌ
قد ٌكون للمشاكل  .فٌصاب بالملل واالكتباب، وبالتالً تزٌد احتمالٌة التدخٌن واجتماعٌا،

ستقصابٌة أن نسبة البلجبٌن أظهرت نتابج الدراسة اال مع ذلك، .30النفسٌة المزمنة تؤثٌرا مشابه
لم تختلؾ عن نسبة األصحاء منهم من حٌث  ،المصابٌن بؤمراض مزمنة ،خارج المخٌمات
 عادة التدخٌن.
لو افترضنا جدالً أن البطالة  .سوق العمل بالتدخٌنعبلقة الشخص ب ٌمكن أن ترتبطأخٌراً، 

قد وهذا  ،ناحٌة العاطفٌة والنفسٌةمن ال ،)بالنسبة للبعض()أو إحباطا؟( والخمول ٌشكبلن تحدٌاً 
: قد ٌعمل المرء فً بٌبة وضع معاكسمن نفسه ٌحدث التؤثٌر  لكن قد .التدخٌن ٌشجع على

دخل نقدي ٌترتب علٌه فً توفر العمل ٌعنً عادة  إضافة إلى ذلك، فإن .تشجع على التدخٌن
تؽطٌة نفقات  إمكانٌةزٌادة  وبالتالً المالٌة،كثٌر من األحٌان )لكن لٌس دابماً( تعزٌز القدرة 

حٌث بلؽت  ،تدعم اإلحصابٌات التؤثٌر الثانً الذي تمت اإلشارة إلٌه بالنسبة للعمل .التدخٌن
 

اص المصابون باضطرابات ناجمة عن القلق، وأعراض اكتباب، أكثر عرضة لٌصبحوا مدخنٌن، وبلؽت نسبة انتشار التدخٌن بٌن األشخ  30

، مراكز :::2المصابٌن باضطرابات نفسٌة فً الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا العظمى حوالً الضعؾ، مقارنة مع ؼٌرهم )السر وآخرون 

 (.2:31، كلٌة األطباء الملكٌة 2:31مكافحة األمراض والوقاٌة منها 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

 بعد الثانوي الثانوي األساسً االبتدابً بدون تعلٌم األعلى عالٍ  متوسط منخفض األقل

من دخل األسرة السنوينصٌب الفرد   
 )الفبات الخمسٌة(

 المستوى التعلٌمً

 بالمابة



 

98 
 

بالمابة من ؼٌر  11بالمابة، مقارنة مع  46نسبة المدخنٌن ٌومٌاً من الناشطٌن اقتصادٌاً 
المشترك للجندر: حٌث من الواضح أن بعض االختبلؾ ٌفسره التباٌن  .الناشطٌن اقتصادٌاً 
تؤثٌر المشاركة فً  لكن .النساء ها لدىأعلى بكثٌر منالعاملٌن والمدخنٌن كانت نسبة الرجال 

ن مقارنة وبالمابة من الموظفٌن الرجال مدخن 53أقوى: كان سوق العمل على تدخٌن الذكور 
بالمابة  5جداً:  بلالفرق ضبٌبدا بالنسبة للنساء،  .المابة من الرجال خارج سوق العملب 28مع 

 بانتظام. بالمابة خارجه ٌدخنّ  4داخل سوق العمل مقارنة بنسبة من النساء 
وفهم كٌؾ ٌحدد كل  ،لمواصلة البحث فً كٌفٌة ارتباط تدخٌن األشخاص بعوامل أخرى

خرى )أي إبقابها ثابتة(، تم إجراء تحلٌل األعوامل التؤثٌر  مع ضبط""عامل تدخٌنهم للسجابر 
 31وجستً.انحدار ل

التدخٌن بٌن  حولملحق الفصل(  أنظر التفاصٌل فًجاءت نتابج االنحدار اللوجستً )
البلجبٌن خارج المخٌمات لتإكد أن نسبة المدخنات منهم كانت أقل بكثٌر من المدخنٌن، وأن 

م أو )بٌن األقالٌكما تإٌد التحلٌبلت عدم وجود تباٌن إقلٌمً  .العمر مع تقدمقلٌبلً  ٌتزاٌدالتدخٌن 
عندما تإخذ باالعتبار العوامل األخرى فً نماذجنا، ٌتضح أن دخل  .دال إحصابٌاً المحافظات( 

ذوي قل احتمال تدخٌن األشخاص ٌتدخٌن، بٌنما الاألسرة لٌس له تؤثٌر مستقل على عادة 
عند إبقاء عوامل أخرى فً نموذج  .على عن ؼٌرهم من األشخاصاألتعلٌمً المستوى ال

ثانوي ال الساسً أو األتعلٌم ال ذوي مستوىشخاص األتة، فاحتمالٌة التدخٌن بٌن االنحدار ثاب
 .هم أكثر ممارسة لعادة التدخٌنتلقوا تعلٌماً ابتدابٌاً فقط الذٌن شخاص األتختلؾ كثٌراً، بٌنما 

تإكد تلك النتابج عدم ارتباط اإلصابة باألمراض المزمنة أو الخلو منها بتدخٌن السجابر 
العاطلٌن شخاص األأخٌراً، فإن احتمالٌة تدخٌن  .مخٌماتالجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج بٌن البل

 ناشطٌن اقتصادٌاً.الشخاص لؤل هابكثٌر من أقلّ  (خارج سوق العملعن العمل )
نتابج االنحدار اللوجستً لتدخٌن السجابر داخل المخٌمات عن نتابج االنحدار  تنحرؾ

ظهر تشابه  .)ترد التفاصٌل فً ملحق الفصل( جوهالواللوجستً خارج المخٌمات فً بعض 
 اللعمر تؤثٌرأن لكن وجد  .والمشاركة فً سوق العمل ،والتعلٌم ،والدخل ،بٌن تؤثٌر الجندر

احتمالٌة  تزدادخرى، األعوامل "ضبط" ال ه عندأقوى، مما ٌوحً بؤن)ارتباطا إٌجابٌا(  اإٌجابٌ
تؤثٌر السلبً الكبٌر لؤلمراض المزمنة على التدخٌن، األمر الثانً هو ال .لتدخٌن مع تقدم العمرا

 .خرٌناآل بلجبٌنل هاالبلجبٌن المصابٌن بؤمراض صحٌة مزمنة أقل من احتمالٌة تدخٌنأي أن 
أخٌراً، تشٌر تحلٌبلت االنحدار إلى أن معدل انتشار التدخٌن فً المخٌمات فً منطقة عمان، 

مما هو علٌه فً مخٌم البقعة والمخٌمات فً  منطقة الزرقاء، كان أقلوأٌضا بشكل خاص فً 
 الشمال.

 
 
 
 

 
هو هو نموذج تحلٌل انحدار ٌستخدم للتنبإ بنتٌجة ثنابٌة التفرع، كما هو الحال هنا: التدخٌن وعدم التدخٌن. الهدؾ من االنحدار اللوجستً   31

ستقلة أو التفسٌرٌة. نظراً لقلة عدد المدخنٌن )التدخٌن(، مع اعتبار قٌم محددة للمتؽٌرات الم 3التنبإ باحتمالٌة المتؽٌر التابع بافتراض القٌمة 

نموذج العَرضٌٌن فً عٌنتنا، فقد تم استبعادهم، بٌنما تم تضمٌن المدخنٌن بانتظام أو بشكل متكرر وؼٌر المدخنٌن فً نموذج االنحدار. ٌشمل ال
ب الفرد من دخل األسرة، والمستوى التعلٌمً، جمٌع المتؽٌرات )العوامل( المستقلة المذكورة أعبله: الجندر، والعمر، والمحافظة، ونصٌ

  واألمراض المزمنة، والمشاركة فً سوق العمل.
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 األمراض المزمنة
جمٌع أفراد  حولللكشؾ عن معدل انتشار اعتبلل الصحة المزمن، طرحنا السإال التالً 

آالم نتٌجة إصابة  ةأو أٌ ،األسرة: "هل ٌعانً "فبلن" من أي أمراض جسدٌة أو نفسٌة مزمنة
للتحقق من خطورة المشكلة الصحٌة، تم طرح سإال آخر  ."أو إعاقة أو بسبب الشٌخوخة؟

 .( من تؤدٌة األعمال والمهام الروتٌنٌة الٌومٌة؟"احول ما إذا كانت المشكلة المحددة "تمنع )فبلن
 .كانت االجابة على السإال الثانً باإلٌجاب، ٌصنؾ اعتبلل الصحة المزمن بؤنه شدٌد إذا

ص الذي ٌتم اإلببلغ عنه شخصٌاً دون تبلل الصحة المشخّ خبلفاً لؤلسبلة التً تستفسر عن اع
كان ربما  .ظروؾ "موضوعٌة" وآثارها السلبٌة، فإن دراستنا االستقصابٌة كانت مبهمة

قدمنا قابمة أننا لو  فعلنامن الحاالت ضمن السإال األول أعلى مما  اسجل عددبإمكاننا أن ن
من صداع  نعانوٌأشخاص الممكنة على ذلك: من األمثلة  .مزمنةالمراض األمن  واسعةبفبات 

مزمن ال ٌوجد تشخٌص طبً له، أو أفراد أصٌبوا باكتباب أو عانوا من عوارض نفسٌة أخرى 
أشخاص أصٌبوا بإعاقات جسدٌة طفٌفة بعد حوادث عمل ال أو لم ٌستشٌروا طبٌباً بشؤنها، 

 .طبً ٌعتبرها إعاقاتٌوجد تشخٌص 
بلجبٌن خارج المخٌمات الذٌن شملتهم الدراسة فً العام بالمابة من مجمل ال 3.5أبلػ 
عن إصابتهم بمشاكل صحٌة مزمنة خطٌرة لدرجة منعتهم من ممارسة مما ٌمكن  2012

 .طبٌعة أقل حدةمن  عتبلل صحً مزمنباآخرون بالمابة  6أصٌب  .اعتباره نشاطات طبٌعٌة
 6.4ٌظهر الشكل  .2011لعام بالمابة فً ا 6و 5بلؽت األرقام المقارنة  ،داخل المخٌمات

سنبحث فٌما ٌلً بعناٌة أكبر اعتبلل  .مدى وضوح ارتباط اعتبلل الصحة المزمن بالعمر
 الصحة المزمن ومدى تفاوته بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن.

معدل انتشار المشاكل الصحٌة المزمنة بٌن البلجبٌن  ٌنخفض، 6.4كما ٌظهر فً الشكل 
 .فما فوق مع تقدم العمر 25لكنه ٌرتفع باطراد من عمر  ،لصؽٌرةالفلسطٌنٌٌن فً األعمار ا

عاماً خارج المخٌمات عن  50بالمابة من أشخاص تزٌد أعمارهم عن  17أبلؽت نسبة 
 3إصابتهم بمشاكل صحٌة مزمنة تمنعهم من ممارسة النشاطات العادٌة، مقارنة مع أقل من 

حوالً ستة من  ٌعانً .، الصفحة التالٌة(4.4بالمابة لمن تقل أعمارهم عن الخمسٌن )الجدول 
فما فوق خارج المخٌمات، من مشكلة صحٌة مزمنة،  70عشرة الجبٌن مسنٌن بعمر  كل

تشكل تحدٌاً خطٌراً له  ،على األقل ،من مشكلة واحدة أو أكثر تعٌق أو ونونصؾ هإالء ٌعان
 فً ممارسة حٌاته الٌومٌة.
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زمن والحاد بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات اعتبلل الصحة الم 6.4الشكل 
 ( بحسب الفبة العمرٌة. النسبة المبوٌة.197,238( وداخل المخٌمات )ع=15,113)ع=

 

 
فما فوق لئلصابة  30البلجبون الفلسطٌنٌون المقٌمون داخل المخٌمات من عمر  ٌتعّرض

، أكثر من البلجبٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات منها الحادة بمشاكل صحٌة مزمنة، السٌما
بمشكلة صحٌة  معن إصابته واممن أبلؽ 49-30كانت نسبة األشخاص بعمر  .(4.4)الجدول 

بالمابة من  28البلجبٌن خارجها، وبٌن نسبة ال ًمزمنة حادة من سكان المخٌمات ضعف
كل صحٌة مزمنة منعتهم من ممارسة فما فوق عانوا من مشا 50المقٌمٌن فً المخٌمات بعمر 

ٌبدو أن انتشار  .بالمابة بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات 17النشاطات العادٌة، مقارنة بنسبة 
اإلناث،  ه بٌناعتبلل الصحة المزمن بالنسبة لكلتا المجموعتٌن أكثر إلى حد ما بٌن الذكور من

بٌن الجنسٌن ٌمكن تفسٌره جزبٌاً  لكن الفرق .قل حدةأبٌن اإلناث مشاكل مزمنة  تنتشربٌنما 
)الجنس( الجندر  حسببتصورات مختلفة قل، حٌث هذا األمر مقٌاس شخصً، على األ

والتوقعات المختلفة للرجال والنساء فٌما ٌتعلق بما تستلزمه وتستتبعه "األعمال والواجبات 
 الروتٌنٌة الٌومٌة".

جبٌن داخل وخارج المخٌمات، قد البل لدىمختلفة  مواقؾ وتوجهاتمن الممكن أٌضاً أن 
رؼم أنه ال ٌمكن استبعاد هذه التؤثٌرات  .مشاكلهم الصحٌة ضخٌمتدفع البلجبٌن فً المخٌمات لت

 جوانبالنفسٌة أو االجتماعٌة بالكامل، من المرجح أن التباٌن ناجم عن الفرق الكبٌر فً ال
أدناه، ترتبط المشاكل  كما سٌتضح .الموضوعٌة للظروؾ المعٌشٌة داخل وخارج المخٌمات

سكان  وٌحصلمنخفض ووضع اقتصادي ضعٌؾ،  ًالصحٌة المزمنة بمستوى تعلٌم
 .البلجبٌن خارج المخٌمات مقارنة معأقل على هذه المإشرات  على درجاتالمخٌمات بالعموم 

معدل انتشار الوظابؾ الرسمٌة والعمل الحكومً أقل داخل المخٌمات،  ذلك، فإنإلى جانب 
سفر عن وهذا ٌ(، 6)الفصل  (أقل مكتبٌةعد إشارة إلى أعمال ٌدوٌة أكثر ووظابؾ ٌ)وهذا 
صحً )ٌرجى االطبلع أدناه( وعبء إضافً على الصحة البدنٌة التؤمٌن بالأقل تؽطٌة 

 لؤلشخاص.
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معدل انتشار المشاكل الصحٌة المزمنة بحسب حدتها والجندر وفبات عمرٌة  4.4الجدول 
( وداخل المخٌمات 15,113ارنة بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات )ع=. مقواسعة النطاقثبلث 
 (. النسبة المبوٌة.197,238)ع=

 

 داخل المخٌمات خارج المخٌمات

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

0-29 
 1 1 2 1 1 1 مشاكل صحٌة مزمنة حادة

 2 1 2 1 1 1 مشاكل صحٌة مزمنة

 6 4 8 3 2 4 مشاكل صحٌة مزمنة حادة 30-49

 10 10 10 7 7 7 مشاكل صحٌة مزمنة

 28 26 31 17 17 16 مشاكل صحٌة مزمنة حادة +50

 29 33 24 26 28 23 مشاكل صحٌة مزمنة

 الجمٌع
 5 4 6 3 3 4 مشاكل صحٌة مزمنة حادة

 6 7 5 6 6 5 مشاكل صحٌة مزمنة

 
 

ٌقترن ، ما ٌصرحون به()بناء على  كما ذكر أعبله بالنسبة لصحة البالؽٌن الشخصٌة
اعتبلل الصحة المزمن بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً األردن بدخل منخفض ومستوى تعلٌمً 

أٌضاً بضعؾ الترابط بٌن الحٌاة الشخصٌة والعمل، أي ما إذا كان  ٌقترنسٌتضح أنه  .ضعٌؾ
ت الدراسات هذه االرتباطات فً إحصابٌا تظهرعادة ما  .الشخص منتمٌاً للقوى العاملة أم ال

من  اعتبلل الصحة ٌحدّ أن  فً حٌن ،عكس تؤثٌرات ٌعزز بعضها بعضاً حٌث تاالستقصابٌة، 
وٌزٌد الوضع االقتصادي االجتماعً المتردي من خطورة اعتبلل الصحة  ؛فرص تولٌد الدخل

 (.2007، ابٌؽوندي وآخرون 1972)ؼروسمان 
حة المزمن أعلى بٌن البلجبٌن أٌضاً أن معدل اإلصابة باعتبلل الص 5.4ٌظهر الجدول 
إضافة إلى ذلك أن اعتبلل الصحة المزمن الحاد الجدول ٌوضح  .خارجها هداخل المخٌمات من
من بٌن البلجبٌن القاطنٌن خارج  .فما فوق مرتبط بشكل سلبً بالدخل 30بٌن البلجبٌن بعمر 

س هذه الفبة العمرٌة بالمابة من أفراد بنف 10المخٌمات، ٌعانً من مشاكل صحٌة مزمنة حادة 
كان معدل  .بالمابة ضمن الفبة األعلى دخبلً  6وٌعٌشون ضمن أسر من الفبة األقل دخبلً، و

كما أن  ؛انتشار اإلصابة باألمراض المزمنة الحادة بالمجمل أعلى بٌن البلجبٌن داخل المخٌمات
سنة  30ل دخبلً بعمر بالمابة من األفراد األق 16أعلى: أبلػ  المختلفة الفرق بٌن فبات الدخل

بالمابة ضمن الفبة األعلى  10فما فوق عن إصابة باعتبلل صحً مزمن حاد مقارنة مع 
مشاكل صحٌة مزمنة كهذه ال ٌزداد بانخفاض الدخل،  ظهورمن الجدٌر بالذكر أن معدل  .دخبلً 
، باستثناء الشرٌحة األشد فقراً من سكان مع انخفاض الدخل خطورة المشكلةتزداد بل 

 باعتبلل صحً مزمن. اتعن إصاب أكثر من ؼٌرهاالمخٌمات، التً ُتبلػ 
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فما  30معدل انتشار اعتبلل الصحة المزمن بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعمر  5.4الجدول 
الخمسٌة(. مقارنة  فباتبحسب شدة اإلصابة ونصٌب الفرد من دخل األسرة السنوي )ال .فوق

(. 64,842( وداخل المخٌمات )ع=5,437خٌمات )ع=بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج الم
 النسبة المبوٌة.

 األقل دخبلً   
منخفض 
 الدخل

متوسط 
 الدخل

عالً 
 الدخل

األعلى 
 دخبلً 

 الجمٌع بعمر
30+ 

 خارج المخٌمات
      

 8 6 7 8 9 10 مشاكل صحٌة مزمنة حادة

 14 14 16 13 12 13 مشاكل صحٌة مزمنة

 78 79 77 79 79 78 دون مشاكل صحٌة مزمنة

 100 100 100 100 100 100 المجموع

 المخٌمات داخل
      

 13 10 11 12 12 16 مشاكل صحٌة مزمنة حادة

 15 17 16 16 14 16 مشاكل صحٌة مزمنة

 72 73 73 72 74 68 دون مشاكل صحٌة مزمنة

 100 100 100 100 100 100 المجموع

 
 

المصنؾ ذاتٌاً، فإن معدل انتشار اعتبلل الصحة كما هو الحال بالنسبة العتبلل الصحة 
مع ارتفاع مستوى ، وبشكل عام، بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن ٌنخفض منهجٌاً أو الدابم المزمن 

االرتباط بٌن التعلٌم واعتبلل الصحة المزمن أقوى من االرتباط ٌبدو (، و6.4التعلٌم )الجدول 
تقرٌباً بالنسبة لمجموعتً البلجبٌن،  نزعةال تتطابق .بٌن الدخل والمشاكل الصحٌة المزمنة

لم و ،فما فوق 30حادة بٌن أشخاص بعمر المزمنة الصحٌة المشاكل الحٌث كانت نسبة انتشار 
كما هو مبٌن فً  .أكثر بسبعة إلى ثمانٌة أضعاؾ ممن تلقوا تعلٌماً أعلى ،ٌتلقوا أي تعلٌم

ستوى التعلٌم وانخفاض معدل انتشار ، ٌبقى االرتباط اإلٌجابً بٌن ارتفاع م7.4الجدول 
تؤثٌر العمر، تماماً كما هو الحال بالنسبة "ضبط" اعتبلل الصحة المزمن الحاد ملحوظاً عند 

فما فوق، بلؽت الفجوة فً وقوع حاالت  50بالنسبة لؤلشخاص بعمر  .ذاتٌاً  المقٌمةللصحة 
نقطة مبوٌة  22قل األعلى واألتعلٌم الإصابة بؤمراض مزمنة حادة بٌن أشخاص بمستوى 

 على حد سواء. هالبلجبٌن داخل المخٌمات وخارج
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فما  30معدل انتشار اعتبلل الصحة المزمن بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعمر  6.4الجدول 
بحسب خطورة المشكلة والمستوى التعلٌمً. مقارنة بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات  .فوق
 (. النسبة المبوٌة.64,966( وداخل المخٌمات )ع=5,442)ع=

 بعد الثانوي الثانوي األساسً االبتدابً بدون تعلٌم  
 الجمٌع بعمر

30+ 

 خارج المخٌمات
      

 8 3 4 5 11 24 مشاكل صحٌة مزمنة حادة

 14 10 11 11 15 28 مشاكل صحٌة مزمنة

 78 87 85 84 74 48 دون مشاكل صحٌة مزمنة

 100 100 100 100 100 100 المجموع

 داخل المخٌمات
      

 13 4 6 7 13 29 مشاكل صحٌة مزمنة حادة

 15 11 10 11 17 26 مشاكل صحٌة مزمنة

 72 85 84 82 70 45 دون مشاكل صحٌة مزمنة

 100 100 100 100 100 100 المجموع

 
 

 30معدل انتشار اعتبلل الصحة المزمن الحاد بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعمر  7.4الجدول 
بحسب الفبة العمرٌة والمستوى التعلٌمً. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج  .فوق فما

 (. النسبة المبوٌة.64,966( وداخل المخٌمات )ع=5,442المخٌمات )ع=

 بعد الثانوٌة الثانوٌة األساسٌة االبتدابٌة بدون تعلٌم  
 الجمٌع بعمر

30+ 

 خارج المخٌمات
      

30-39 10 3 3 0 0 8 

40-49 12 8 3 3 2 14 

50+ 28 19 11 11 6 78 

 100 100 100 100 100 100 المجموع

 داخل المخٌمات
      

30-39 15 5 3 2 1 13 

40-49 17 10 7 7 4 15 

50+ 34 24 21 21 12 72 

 100 100 100 100 100 100 المجموع
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ة داخل وخارج المخٌمات ال ٌتوزع اعتبلل الصحة المزمن بالتساوي بٌن المواقع الجؽرافٌ
الشخصً العام للبالؽٌن بٌن  ًالصحالتقٌٌم وفقاً للنتابج التً أشارت إلى تحسن  .(7.4)الشكل 

المشاكل الصحٌة  منالبلجبٌن خارج المخٌمات فً عمان، ظهر أٌضاً أنهم أقل انزعاجاً 
كبٌر فً معدل تباٌن ظهر  .ربد والزرقاءإالبلجبٌن خارج المخٌمات فً  مقارنة معالمزمنة 

حظً مخٌم الوحدات  .انتشار اعتبلل الصحة المزمن بٌن البلجبٌن داخل المخٌمات أٌضاً 
 3بالمابة، مقابل  8بالنسبة األعلى من حاالت المشاكل الصحٌة المزمنة الحادة حٌث بلؽت 

نتشار المشاكل الصحٌة المزمنة المعدل أعلى كان  .بالمابة فقط فً مخٌمً سوؾ والسخنة
بالمابة  15بالمابة( وفً مخٌمً الزرقاء والحسٌن ) 16ربد )إة أو ؼٌر حادة( فً مخٌم )حاد

 9معدل بٌن جمٌع المخٌمات ) دنىلكل منهما(، بٌنما حظٌت مخٌمات حطٌن ومادبا والبقعة بؤ
تلك التً سجلها ل درجة جٌدة مماثلةلم ٌسجل أي من سكان المخٌمات  .بالمابة لكل منها(

معدل إصابة األشخاص باعتبلل أو إعاقة  ومع هذا فإن ،لمخٌمات فً عمانخارج ا البلجبون
ربد إمزمنة فً خمس مخٌمات أقل من معدل إصابة البلجبٌن خارج المخٌمات فً محافظتً 

أسوأ كثٌرا من مخٌمات ربد إنبلحظ أن مخٌمات البلجبٌن فً محافظتً الزرقاء و. والزرقاء
إذ سجلت محافظتا إربد لبلجبٌن خارج المخٌمات،  نسبة؛ وكذلك األمر بالعمان البلجبٌن فً

 والزرقاء نتابج أسوأ مما سجلته محافظة عمان.
 
 

( وداخل 15,113ع=معدل انتشار المشاكل الصحٌة المزمنة خارج المخٌمات ) 7.4الشكل 
 ( بحسب شدة اإلصابة والموقع الجؽرافً. النسب المبوٌة.197,640المخٌمات )ع=

 

 :  5  10  15  20 
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، 8.4العتبلل الصحة عواقب سلبٌة على مستوٌات عدة، أحدها، كما ٌشٌر الجدول 
ٌبٌن الجدول بوضوح  .فً سوق العمل ةمناسب وظٌفةإضعاؾ فرص حصول األشخاص على 

أقل بكثٌر من على عمل مزمن حاد  ًن باعتبلل صحٌاشخاص مصاب حصولأن احتمالٌة 
مصابون بما أسمٌناه اعتبلل و ،فما فوق 15أفراد بعمر  بقً تسعة من بٌن عشرة .ؼٌرهم

 .مقارنة بسبعة من بٌن عشرة أصحاء ؛خارج سوق العمل ،صحة أو إعاقة مزمنة "حادة"
معدل المشاركة فً  لكن .المجموعتٌن داخل وخارج المخٌمات كلتاتنطبق هذه الصورة على 

لسكان خارج بٌن ا 49-20 ن بمشاكل صحٌة مزمنة حادة بعمرٌشخاص مصابألسوق العمل 
فً الفرق كان و ؛المقٌمٌن داخل المخٌماتمعدل مشاركة أعلى إلى حد ما من كان المخٌمات 

قد ٌدّل هذا  من العمر. الثبلثٌنات فً لمن همأعلى بعشر نقاط مبوٌة بالنسبة كبٌرا، وواقع ال
نخفضة هً م)جسدٌة( بقدرة وظٌفٌة الذٌن ٌتمتعون شخاص األأن فرص عمل  األمر على

رتفاع المإهبلت العلمٌة بٌن البلجبٌن خارج ال قد ٌعود ذلك .أفضل خارج المخٌمات
أو أسهل وبالتالً توفر فرص أفضل للعدٌد منهم فً الحصول على عمل "أخؾ"  ،المخٌمات

ربما ٌقترن هذا العامل بحقٌقة أن اعتبلل الصحة المزمن الحاد  .ٌتناسب مع وضعهم الصحً
قد ٌكون أكثر حدة بسبب ارتفاع معدل انتشار العمل الٌدوي المرهق جسدٌاً  لسكان المخٌمات

 السكن. عدم مبلءمة، بما فٌها أفضبلً عن ظروؾ معٌشٌة عامة أسو ،فٌها
 
 

المشاركة فً سوق العمل بحسب الوضع الصحً بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعمر  8.4الجدول 
بحسب الفبة  .(11,530مات )ع=ٌالمخ ( وداخل9,626فما فوق خارج المخٌمات )ع= 15

 العمرٌة. النسبة المبوٌة.

 

 داخل المخٌمات خارج المخٌمات

مشاكل صحٌة مزمنة 
 حادة

دون مشاكل صحٌة 
 مزمنة

مشاكل صحٌة مزمنة 
 حادة

دون مشاكل صحٌة 
 مزمنة

15-19 
 13 0 8 0 داخل سوق العمل

 87 100 96 100 خارج سوق العمل

20-29 
 45 18 44 24 ملداخل سوق الع

 55 82 56 76 خارج سوق العمل

30-39 
 55 22 56 32 داخل سوق العمل

 45 78 44 68 خارج سوق العمل

40-49 
 52 22 52 29 داخل سوق العمل

 48 78 48 71 خارج سوق العمل

50+ 
 30 3 31 4 داخل سوق العمل

 70 97 69 96 خارج سوق العمل

All 15+ 
 32 9 32 10 داخل سوق العمل

 68 91 68 90 خارج سوق العمل
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 التأمين الصحي
 
التؤمٌن الصحً من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج  بنوع أو بآخر منالمشمولٌن  نسبة تبلؽ

أقل من المعدل الوطنً  ًوه بالمابة. 50حوالً  2012المخٌمات فً األردن أوابل العام 
بٌانات تؽطٌة التؤمٌن الصحً على  ؾختلت .الذي واصل االرتفاع خبلل السنوات األخٌرة

تشٌر بعض  .بالمابة 70 و 60 ا تتراوح بٌنلكن ٌبدو أنه ،المستوى الوطنً من مصدر آلخر
 اعتبرتبالمابة، لكن هذه المصادر  85إلى  75المصادر إلى ارتفاع نسبة التؽطٌة لتبلػ 

اإلحصاءات العامة،  ، ودابرة2009)منظمة الصحة العالمٌة الصحً تؤمٌن لل مزودااألونروا 
الصحً بمعنى األونروا ال تقدم التؤمٌن  لكن .(2011، وماركو ICF Marco 2010و

 امحدود اطبٌ اوعبلجدعما كبٌرا، بل تقدم رعاٌة صحٌة وقابٌة مجانٌة أو مدعومة  الكلمة،
ة تابعة لوزارالعٌادات ال خدماتتتشابه خدمات األونروا مع  .فً مراكزها الصحٌة للمستفٌدٌن
بالمابة من  20إلى  15رسوم مدعومة )مقابل تقدم خدمات لجمٌع األشخاص  ، التًالصحة
تقدم األونروا مساعدة اقتصادٌة للمستفٌدٌن المإهلٌن الخاضعٌن  إضافة إلى ذلك، .التكلفة(

اختبلؾ كبٌر فً تؽطٌة التؤمٌن الصحً لبلجبٌن  ال ٌوجد الثالثٌة.ألنواع معٌنة من المعالجة 
 (.8.4)الشكل  بنسب أعلىاألطفال الصؽار وكبار السن ٌشملهم التؤمٌن  لكننسٌن، بٌن الج

 
 

التؤمٌن الصحً. النسبة المبوٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المشمولٌن بالتؤمٌن خارج  8.4الشكل 
 (.15,118بحسب الجندر والعمر )ع= .المخٌمات

 

 
تؤمٌن المدنً أكثر أشكال التؤمٌن الصحً شٌوعاً بٌن البلجبٌن التسجٌل فً برنامج ال ٌعدّ 

الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات، حٌث ٌؽطً هذا البرنامج جمٌع موظفً الحكومة ومن ٌعٌلون، 
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، والمتبرعٌن 32والفقراء، وذوي اإلعاقات، وأطفال األردنٌٌن والؽزٌٌن دون السادسة من العمر
 ؛ كما أنبالمابة( من جمٌع البلجبٌن خارج المخٌمات 35)ٌؽطً البرنامج حوالً الثلث  .بالدم
 .أٌضاً شكل من التؤمٌن الصحً الحكومً وهذاعن طرٌق الجامعات،  نونمإمّ بالمابة منهم  2

ن ببرنامج التؤمٌن المقدم وبالمابة منهم مشمول 5نسبة  ، فإنبالنسبة لبلجبٌن خارج المخٌمات
 .ومن ٌعٌلون العام ذي ٌؽطً موظفً الجٌش واألمنال ،من مدٌرٌة الخدمات الطبٌة الملكٌة

بالمابة  2 .فً برنامج تؤمٌن صحً خاصمن البلجبٌن خارج المخٌمات بالمابة  11ٌشترك
 تؤمٌن صحً.من أكثر من برنامج لدٌهم تؽطٌة منهم 

 .بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات فً األردن بالعمل والدخلالصحً ترتبط تؽطٌة التؤمٌن 
صحً مقارنة مع حصول على تؤمٌن ال فرصمن تدنً الدخل المنخفض  وذو جبونٌعانً البل

تتساوى الحصة النسبٌة للتؤمٌن بٌن برنامج  .(9.4كثر ثراء )الجدول األسر األبلجبٌن من ال
التؤمٌن المدنً ومدٌرٌة الخدمات الطبٌة الملكٌة تقرٌباً بالنسبة لجمٌع فبات الدخل، لكن معدل 

الخمسٌة األكثر  فبةوٌشٌع أكثر فً ال ،ارتفاع الدخلمع خاص ٌتزاٌد تدرٌجٌاً انتشار التؤمٌن ال
 .(بالمابة 2) مع الفبة الخمسٌة األفقرمقارنة بالمابة،  27بنسبة  ،ثراء

ا صحٌا، مقارنة فً القطاع الخاص أو الشركات العابلٌة تؤمٌن العاملٌن تقل فرصة امتبلك
نسبة  ، نجد أنالبالؽٌن دون عمللدى حتى و ؛(9.4ل فً القطاع الحكومً )الشكمع العاملٌن 
 العاملٌن فً القطاع الخاص، ربما لدى  النسبة أعلى منهً فً تؤمٌن صحً منهم المشمولٌن 

ٌعملون لدى الحكومة، سواء فً القطاع المدنً أو القوات  ٌعٌلهم أشخاصمنهم  ٌنكثٌر ألن
 ٌلون.من ٌعمن وون سابقون حكومٌوموظفأنهم المسلحة، أو 

 
 .تؤمٌن صحًبالنسبة المبوٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات المشمولٌن  9.4الجدول 
 (.15,118الخمسٌة )ع= فباتفرد، الللدخل األسرة السنوي معدل بحسب 

 بدون تؤمٌن  
برنامج التؤمٌن 

 المدنً
مدٌرٌة الخدمات 
 الطبٌة الملكٌة

 تؤمٌن خاص الجامعات

 11 2 5 35 49 الجمٌع

 2 1 2 36 59 األقل دخبلً 

 7 2 6 37 50 الدخل المنخفض

 9 2 7 37 48 متوسط الدخل

 13 3 7 34 46 عالً الدخل

 27 4 5 30 40 األعلى دخبلً 

 بالمابة. 100بالمابة، بالتالً ٌصل المجموع إلى أكثر من  2مبلحظة: نسبة المشمولٌن بؤكثر من تؤمٌن 

 

 
32

ل فً واقع األمر، قلت اإلشارة فً بٌاناتنا إلى شمول األطفال الصؽار فً التؤمٌن. كما ذكرنا سابقا، ٌؽطً برنامج التؤمٌن المدنً األطفا 

(. بالتالً ٌنبؽً تسجٌل الؽالبٌة العظمى من األطفال فً بٌاناتنا 7::2، 5::2الحكومة األردنٌة األردنٌٌن والؽزاوٌٌن دون السادسة من العمر)

بالمابة فقط من األطفال دون السادسة خارج المخٌمات مشمولون فً برنامج  86كمشمولٌن ببرنامج التؤمٌن أٌضاً. مع ذلك، تم اإلببلغ أن 

ابة، وهً نسبة منخفضة أٌضاً. فً حٌن أن هذه البٌانات قد تضعؾ دقة اإلحصابٌات المقدمة بالم 95للتؤمٌن. داخل المخٌمات، بلؽت النسبة 

فً هذا القسم الفرعً، فهً تشٌر أٌضاً إلى احتمال وجود أشخاص، ربما األسر األقل حظاً، ؼٌر ملمٌن بحق األطفال الصؽار فً الحصول 
 على رعاٌة صحٌة حكومٌة مجانٌة. 



 

108 
 

فما فوق المشمولٌن  15ٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات بعمر النسبة المبوٌة لبلجب 9.4الشكل 
 (.9,626بحسب المشاركة فً سوق العمل )ع= .تؤمٌن صحًب

 

 
المحافظات  بٌنتتفاوت تؽطٌة التؤمٌن الصحً بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بشكل كبٌر 

ربد )حوالً ثلثً السكان( إتؤمٌن فً ال جأحد برامنسبة المسجلٌن فً تفوق  .(10.4)الجدول 
ر  .عمان والزرقاء )حوالً نصؾ السكان( نسبتهم فً الجبً إربد نسبة بارتفاع ذلك  ٌفسَّ

 ؛مسجلٌن فً تؤمٌن مدٌرٌة الخدمات الطبٌة الملكٌةال وأبرنامج التؤمٌن المدنً ب مشمولٌنال
ل الحكومً بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن األمر الذي ٌعكس بطبٌعة الحال واقع أن نسبة انتشار العم

فما  15بالمابة من جمٌع األفراد المسجلٌن بعمر  28ربد أكبر نسبٌاً )إخارج المخٌمات فً 
من جهة  .بالمابة، على التوالً( 13و 17محافظتً الزرقاء وعمان العاصمة ) ها فًفوق( من

بالمابة( أكثر انتشاراً  13)عمان  وفًبالمابة(،  8التؤمٌن الخاص فً الزرقاء ) أخرى، كان
 بالمابة(. 5ربد )إ ه فًمن

ٌإثر التسجٌل لدى األونروا كثٌراً على تؽطٌة التؤمٌن الصحً، فمن بٌن البلجبٌن خارج  ال
 ،ؼٌر المسجلٌن لدٌهاكذلك من وفً تؤمٌن األونروا، بالمابة من المسجلٌن  51المخٌمات، 

 ابٌن داخل المخٌمات المسجلٌن لدى الوكالة تؤمٌنبالمابة من البلج 45ٌمتلك  .شملهم التؤمٌن
بالمابة من جمٌع البلجبٌن فً المخٌمات(  14بالمابة من ؼٌر المسجلٌن ) 49 ا، بٌنماصحٌ

فلسطٌنٌٌن النازحٌن فً تؽطٌة بالتؤمٌن للنسبة ال تفوقخارج المخٌمات، فً  .لدٌهم تؤمٌن أٌضاً 
)لٌس ذا  بقدر بسٌط( 1967تزامن مع حرب )نزحوا إلى األردن ألول مرة بال 1967العام 

بالمابة، على التوالً(، بٌنما  51و 54)بنسبة  1948الجبً تؽطٌة  نسبةداللة إحصابٌة( 
أقل نسبة من التسجٌل فً برنامج لدٌهم  ،ن، خارج المخٌماتٌوواحملة جواز السنتٌن، أي الؽز
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 بالمابة



 

109 
 

بالمابة فقط من  17شمل التؤمٌن  ،داخل المخٌماتفً  .بالمابة( 30تؤمٌن صحً )
 33ٌٌن.اوالؽز
 
 

التؤمٌن الصحً بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات بحسب المحافظة  10.4الجدول 
 (. النسبة المبوٌة.197,642( وداخل المخٌمات بحسب المخٌم )ع=15,118)ع=

 بدون تؤمٌن  
برنامج 
التؤمٌن 
 المدنً

مدٌرٌة 
الخدمات 
 الطبٌة الملكٌة

 ع خاص تؤمٌن الجامعات

 15,118 11 2 5 35 49 خارج المخٌمات

 5,741 13 2 3 32 52 عمان

 5,133 8 2 7 36 49 الزرقاء

 4,244 5 2 12 49 34  ربدإ 

 197,642 6 1 3 37 54 داخل المخٌمات

 14,438 6 1 2 3 88  جرش 

 16,076 4 - 1 26 69 الحسٌن

 5,225 4 1 2 26 68 الزرقاء

 17,088 4 - 1 29 66 الوحدات

 34,199 6 1 3 34 58  حطٌن 

 5,910 5 1 3 36 58 األمٌر حسن

 16,524 4 2 11 37 49 عزمً المفتً

 57,763 9 2 2 43 46 البقعة

 10,221 3 2 3 50 44 اربد

 3,919 4 1 3 50 43 مادبا

 2,916 7 1 3 55 37 الطالبٌة

 2,695 5 - 5 55 36  السخنة 

 10,668 6 1 4 64 27 سوؾ

 بالمابة. 100تؤمٌن، بالتالً ٌصل المجموع إلى أكثر من أكثر من بلحظة: بعض األفراد لدٌهم م

 
 
 
 

 
33

بالمابة فقط بٌن حملة جواز السنتٌن الذٌن تزٌد أعمارهم عن ست سنوات وٌقٌمون داخل  33ً برنامج تؤمٌن صحً بلؽت نسبة المسجلٌن ف 

ٌّن أن  بالمابة من حملة جواز السنتٌن الذٌن تقل أعمارهم عن السادسة وٌقٌمون داخل المخٌمات لدٌهم تؤمٌن صحً. لكن وفقاً  52المخٌمات. تب

  صول على تؤمٌن صحً حكومً، مما ٌوحً بضعؾ إلمام الؽزاوٌٌن بحقوقهم.للقانون، ٌحق لهم جمٌعاً الح
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ثمة فارق ضبٌل عموماً فً تسجٌل التؤمٌن بٌن البلجبٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات 
كانت نسبة من شملهم تؤمٌن عسكري )مدٌرٌة الخدمات  .(10.4والمقٌمٌن داخلها )الجدول 

البلجبٌن داخل المخٌمات منها لدى من البلجبٌن داخل المخٌمات أقل بقلٌل  الطبٌة الملكٌة(
ٌتمثل الفارق الوحٌد الملحوظ بٌن  .مسجلٌن فً تؤمٌن حكومً مدنً )برنامج التؤمٌن المدنً(ال

تٌن فً أن معدل انتشار التؤمٌن الصحً الخاص أعلى بخمس نقاط مبوٌة ٌالمجموعتٌن السكان
البلجبٌن داخلها، مما ٌعكس اختبلفات فً الحصول  ه بٌنمخٌمات منبٌن البلجبٌن خارج ال

لدى البلجبٌن ومستوى دخل أعلى عموماً  -األكثر شٌوعاً خارج المخٌمات-على عمل رسمً
 تؤمٌن خاص.)دفع تكالٌؾ(  شراء هم، األمر الذي ٌتٌح لنسبة أعلى منخارج المخٌمات

اإلقامة خارج المخٌمات،  بٌن أماكنحً وكما أن هناك فرق فً تؽطٌة التؤمٌن الص ،لكن
ٌعود سبب الفرق الكبٌر بٌن المخٌمات أساساً  .(10.4فالحال كذلك داخل المخٌمات )الجدول 

فً  .الحصول على تؤمٌن صحً حكومً )برنامج التؤمٌن المدنً(إمكانٌة إلى التفاوت فً 
 .المابة فً مخٌم جرشب 3خمسة مخٌمات، نصؾ السكان أو أكثر لدٌهم تؤمٌن كهذا، مقابل 

ن وحملة جواز وٌاوؼزجرش هم هذا األمر بحقٌقة أن الؽالبٌة العظمى من سكان مخٌم  فسرٌ
من ضمنها االشتراك فً برنامج وحصولهم على خدمات حكومٌة، من السنتٌن، مما ٌحد 

ٌوضح الؽٌاب شبه الكامل للتؤمٌن ضمن برنامج التؤمٌن المدنً فً  .المدنًالصحً التؤمٌن 
 .بالمابة فقط 12وهً فٌه،  اإلجمالٌةمخٌم جرش سبب االنخفاض الكبٌر لنسبة تؽطٌة التؤمٌن 

تتمثل النتٌجة البارزة األخٌرة بحقٌقة أن التؤمٌن ضمن مدٌرٌة الخدمات الطبٌة الملكٌة شابع 
التقلٌدي القوي للجٌش  دبالمابة، بسبب التواج 11بنسبة  ،إلى حد ما فً مخٌم عزمً المفتً

 ربد فقط.إالبلجبٌن خارج المخٌمات فً محافظة  وهذا ٌشبه حالاحب عمل هناك، كص
ٌنعكس  .كما ذكر أعبله، تحسنت تؽطٌة التؤمٌن الصحً فً األردن خبلل السنوات األخٌرة

ذلك فً إحصابٌات الدراسة االستقصابٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج وداخل المخٌمات على حد 
نقطة  20المجموعتٌن السكانٌتٌن بحوالً  كلتالمإمن علٌهم فً انخفضت نسبة ؼٌر ا .سواء

تضاعفت إمكانٌة الحصول على تؤمٌن صحً حكومً  .(11.4مبوٌة منذ التسعٌنٌات )الجدول 
بالمابة بٌن البلجبٌن  11إلى  5التؤمٌن الخاص من  ت نسبةفً نفس الفترة، بٌنما ارتفع

 بالمابة داخلها. 6إلى  4من  تالمقٌمٌن خارج المخٌمات وازداد
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تؽطٌة التؤمٌن الصحً بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات فً األعوام  11.4الجدول 
. 2011و 1999( وداخل المخٌمات فً العامٌن 15,118)ع= 2012، و2003، و1996

 النسبة المبوٌة.

 دون تؤمٌن  
برنامج التؤمٌن 

 المدنً
مدٌرٌة الخدمات 

 لكٌةالطبٌة الم
 ع تؤمٌن خاص الجامعات

 خارج المخٌمات
      

1996 71 17 7 - 5 12,790 

2003 69 18 6 - 7 19,269 

2012 49 35 5 2 11 15,118 

 داخل المخٌمات
      

1999 74 19 3 - 4 15,907 

2011 54 37 3 1 6 197,642 

تؤمٌن الجامعات  اعُتبر ؛تؤمٌنأكثر من اً لحصول البعض على بالمابة لبعض السنوات نظر ::3مبلحظة: ٌصل المجموع إلى أكثر من 

 .1::2، و3999، و3996حكومً )برنامج التؤمٌن المدنً( فً األعوام صحً كتؤمٌن 

 
 
 

 االستفادة من الخدمات الصحية
 

 .جوانب متعددة تتعلق باستفادة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن من الخدمات الصحٌةفً ٌبحث هذا القسم 
ة األشخاص من بٌنهم الذٌن سعوا للحصول على رعاٌة صحٌة مهنٌة خبلل األشهر نسبستحدد 

فً نبحث كما  ؛وكٌؾ تختلؾ هذه االستفادة بٌن المجموعتٌن السكانٌتٌن ،الماضٌة االثنً عشر
األماكن التً ٌقول الناس إنهم ٌتجهون ونشٌر إلى  ،المتابعة الطبٌة للمشاكل الصحٌة المزمنة

التً  ةالفعلٌ األماكن، قبل استعراض البٌانات حول ٌنمفاجبالصابة اإلمرض أو إلٌها فً حالة ال
أخٌراً، نتناول بالبحث مسؤلة  .مراض خطٌرةعند تعرضهم أل استشارة مهنٌة وعبلجا تلقوا فٌها

فً آخر قسمٌن من هذا الفصل لمحة عن  قدمنس .ضوابط مراحل ما قبل وما بعد الوالدة
لفة، ثم نتطرق لرضا األشخاص عن الخدمات ورأٌهم حول ما المستفٌدٌن من خدمات مخت

االستفادة من الخدمات  سُنقارن بٌن كٌفٌة ،كما جرى فً أقسام أخرى .ٌنبؽً عمله لتحسٌنها
 .هاوداخل الصحٌة خارج المخٌمات
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النسبة المبوٌة من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات الذٌن سعوا للحصول  12.4الجدول 
الماضٌة )باستثناء الرعاٌة الصحٌة لؤلم  االثنً عشرعلى خدمات طبٌة مهنٌة خبلل األشهر 

 (.15,118والطفل(، بحسب المحافظة والفبات العمرٌة )ع=
 الجمٌع ربدإ الزرقاء عمان  

0-9 10 16 13 12 

10-19 7 10 10 8 

20-29 7 10 11 8 

30-39 8 13 12 10 

40-49 12 18 19 14 

50+ 20 37 31 25 

 12 14 16 10 الجمٌع

 
 

 استفادة الالجئين خارج المخيمات من الرعاية الصحية في العام السابق
للمقابلة السابقة  االثنً عشربلؽت نسبة من استفاد من الخدمات الصحٌة المهنٌة خبلل األشهر 

 .(12.4بالمابة بالمجمل )الجدول  12من البلجبٌن خارج المخٌمات،  )لؽرض هذه الدراسة(
استثنً من هذه اإلحصابٌات الرعاٌة الصحٌة لؤلم والطفل، كفحوصات الحمل والفحوصات 

كان األشخاص الذٌن تزٌد أعمارهم  .ع خبلل السنة األولى من عمرهمالصحٌة وتطعٌم الرضّ 
كان األطفال األصؽر سناً وبالمثل،  .للحصول على رعاٌة صحٌة سعٌاكثر األعن الخمسٌن هم 

 )راجع( زار .ظم األحٌان إلى الخدمات الصحٌة من األطفال األكبر سناً والٌافعٌنفً مع حوجأ
كانت نسبة من  .سنوات أحد العاملٌن فً المجال الصحً 4-0بالمابة من الفبة العمرٌة  15
من البلجبٌن خارج المخٌمات فً  ،فً المجال الصحً ؼٌره من العاملٌنأو  ،طبٌبالزار 

 وتنطبق هذه الظاهرةفً المحافظتٌن األخرٌٌن،  نسبتهمبكثٌر من  قلّ أ ،محافظة عمان العاصمة
فما  50األشخاص بعمر  بلؽت نسبةعلى سبٌل المثال،  .شخاص من جمٌع األعماراألعلى 

نسبتهم  ًالخدمات الصحٌة، حوالً ضعف الذٌن راجعوا أحد مراكزفوق فً محافظة الزرقاء 
ٌتوافق انخفاض معدل استخدام الخدمات  .مابةبال 20مقابل  37بنسبة  ،العاصمة عمانفً 

الصحٌة فً محافظة عمان العاصمة مع حقٌقة أن صحة األشخاص فً عمان، كما ذكر أعبله، 
 تبدو بالمتوسط أفضل.
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الماضٌة بٌن البلجبٌن  االثنً عشرنوع الرعاٌة الصحٌة المستخدمة فً األشهر  13.4الجدول 
 .(1,983الذٌن سعوا للحصول على خدمات رعاٌة صحٌة )ع= ،الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات

بحسب المحافظة والجندر والفبات العمرٌة والتؤمٌن  .تم استثناء الرعاٌة الصحٌة لؤلم والطفل
الصحً ودخل األسرة. النسبة المبوٌة ألفراد زاروا نوعاً محدداً من الخدمة مرة واحدة على 

 األقل.

 

العٌادات 
التابعة 
 لؤلونروا

لمستشفٌات ا
 العامة

العٌادات 
 العامة

المستشفٌات 
 الخاصة

العٌادات 
 الخاصة

المستشفٌات 
 العسكرٌة

العٌادات 
 العسكرٌة

 ع

 1,983 1 4 13 19 23 42 12 الجمٌع

 المحافظة

 596 1 2 14 23 27 37 10 عمان

 806 1 7 11 19 18 45 16 الزرقاء

 581 1 5 14 8 16 49 11 ربدإ

 الجندر
 971 0 3 13 21 24 42 10 ذكور

 1,012 1 5 14 18 21 41 14 إناث

الفبات 
 العمرٌة

0-9 9 39 27 21 10 3 0 481 

10-19 15 30 30 19 15 0 0 280 

20-29 11 30 27 17 21 2 1 226 

30-39 9 42 22 25 10 3 1 206 

40-49 12 48 21 18 17 3 2 255 

50+ 16 52 14 18 11 8 0 535 

التؤمٌن 
 لصحً *(ا

 757 - 1 21 18 22 33 21 دون تؤمٌن

برنامج 
التؤمٌن 
 المدنً

8 58 27 12 6 1 1 906 

مدٌرٌة 
الخدمات 
الطبٌة 
 الملكٌة

3 25 24 2 5 47 5 166 

تؤمٌن 
 خاص

2 13 0 75 19 - - 142 

نصٌب الفرد 
من دخل 

األسرة 
 السنوي 

 421 1 2 12 11 26 40 24 األقل

 526 1 4 9 12 32 48 15 المنخفض

 445 0 4 20 16 21 41 11 المتوسط

 280 2 6 15 19 21 44 7 المرتفع

 297 - 3 10 45 8 34 3 األعلى

 بالمابة. 100رعاٌة، لذا ٌصل المجموع إلى أكثر من ال ًمقدمنوع من مبلحظة: قد ٌكون الشخص زار أكثر من 
 (، لذا تم استبعاد هذه الفبة من الجدول.اشخص 12*( لم ٌشمل تؤمٌن الجامعات سوى عدد قلٌل من الحاالت )
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كانت المستشفٌات والعٌادات الحكومٌة خبلل العام الماضً هً مقدم الرعاٌة الصحٌة 
بلؽت نسبة المراجعٌن  .(13.4بالمابة على التوالً )الجدول  23و 42األكثر استخداماً، بنسبة 

ول على رعاٌة طبٌة متخصصة(، بالمابة )من بٌن من سعى للحص 19لمستشفٌات خاصة 
استفادت نسبة  .بالمابة من البلجبٌن خارج المخٌمات من عٌادات األونروا 12بٌنما استفاد 

تبدو حقٌقة مراجعة أكثر من واحد من بٌن  .بالمابة( من المستشفٌات العسكرٌة 4ضبٌلة )
ار أن األونروا تقدم بحاجة الستشارة طبٌة، لعٌادات األونروا جدٌرة بالمبلحظة، باعتب ،عشرة

عٌادة حكومٌة  677مركزاً صحٌاً، نصفها ٌقع خارج المخٌمات، مقارنة مع  24خدماتها فً 
 إضافة إلى .(، وعدد ؼٌر معروؾ من العٌادات الخاصة2: الجدول 2012)وزارة الصحة 

ة أن ساعات العمل فً المراكز الصحٌة التابعة لؤلونروا محدودة إلى حد ما مقارننجد  ذلك،
 34بساعات عمل ؼٌرهم من مقدمً الرعاٌة.

لم ٌبلحظ اختبلؾ كبٌر من حٌث االستفادة من الخدمات بحسب الجندر، باستثناء زٌارة 
-15ٌنطبق هذا األمر على النساء فً سن اإلنجاب ) .اإلناث عٌادات األونروا أكثر من الذكور

بات العمرٌة بعٌن االعتبار، لم مع أخذ الف .فما فوق( 55النساء األكبر سناً )أٌضا على ( و54
أي نمط قوي، لكن ٌبدو أن مراجعة المستشفٌات الحكومٌة تصبح أكثر شٌوعاً بتقدم  برزٌ

أكثر شٌوعاً بٌن األطفال  الحكومٌةالعمر، بٌنما االستفادة من خدمات العٌادات الصحٌة 
صحٌة أكثر خطورة نسبة اإلصابة بمشاكل  بارتفاعٌرتبط هذا األمر على األرجح  .والٌافعٌن

أو "تعقٌداً" فً المجموعات العمرٌة األكبر سناً، وهً حاالت ٌصعب معالجتها فً عٌادة طبٌب 
 المستشفٌات. تتوفر فًخصابٌٌن وأجهزة فنٌة متطورة إتتطلب  فهً ،خاص أو مركز صحً

اجتماعٌة اقتصادٌة ملحوظة بٌن  وأٌضا، بشكل خاص، تباٌناتتظهر تباٌنات جؽرافٌة، 
دخل الؤصحاب ف ،منها ونٌستفٌدالتً خدمات الجبٌن خارج المخٌمات فٌما ٌتعلق بنوع البل
من أكثر المراجعٌن  ٌراجعون المستشفٌات بنسبة أكبر من ؼٌرهم.صحً التؤمٌن العلى واأل

لعٌادات األونروا نجد البلجبٌن الفقراء المقٌمٌن خارج المخٌمات، وؼٌر المستفٌدٌن من أي 
 تؤمٌن صحً.

ذكر أعبله للتو، ٌمٌل األشخاص األكثر ثراء لبلستفادة من خدمات المستشفٌات أكثر كما 
بالمابة  45المستشفٌات الخاصة التً استفاد منها على تحدٌداً ٌنطبق هذا األمر  .من العٌادات

بالمابة فقط من األشخاص  11من األشخاص فً فبة الدخل الخمسٌة األعلى دخبلً مقارنة مع 
 وأٌضاعلى العكس من ذلك ازدادت الزٌارات إلى المستشفٌات الحكومٌة،  .قل دخبلً فً الفبة األ

 3بٌنما زار  .الدخل تناقص، تدرٌجٌاً وبشكل كبٌر مع بشكل خاص العٌادات التابعة لؤلونروا
مسٌة األعلى دخبلً( عٌادة تابعة الخُ  الفبةبالمابة فقط من البلجبٌن فً األسر األعلى دخبلً )

الخمسٌة األقل دخبلً( قاموا  الفبةفإن حوالً ربع األشخاص من األسر األقل دخبلً )لؤلونروا، 
ٌُفّسر هذا .بذلك األونروا تقدم الخدمات األقل كلفة )مجاناً( وألن الخدمات التً  بكونالتوجه  قد 

أي بالقرب من مخٌمات  -تقدمها موجودة حٌث ٌعٌش البلجبون الفقراء خارج المخٌمات
أن تفضٌل البلجبٌن الفقراء للخدمات المقدمة من  أي ؛مناطق فقٌرة أخرى البلجبٌن وفً

 
34

ظهراً من السبت إلى  3054:صباحاً حتى الساعة  :701على سبٌل المثال، ساعات العمل فً المراكز الصحٌة التابعة لؤلونروا من الساعة  

عصراً من السبت إلى األربعاء، ومن الثامنة  ::50ى الساعة الخمٌس، بٌنما ساعات العمل فً العٌادات الحكومٌة من الثامنة صباحاً حت

 ظهراً ٌوم الخمٌس. ::320صباحا حتى الساعة 
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وجعل تكلفتها متدنٌة وضمن الوصول إلى الخدمات بتسهٌل األونروا ٌرتبط بسٌاستها المتمثلة 
 .إمكانٌات الفقراء

ؼٌر المشمولٌن بتؤمٌن  ،كانت احتمالٌة استفادة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات
 71بتؤمٌن، وكان  للمشمولٌن  هاخدمات العٌادات التابعة لؤلونروا أكثر بكثٌر منمن  ،صحً

عبلوة  .بالمابة من المستفٌدٌن من خدمات األونروا خبلل السنة السابقة من ؼٌر المإمن علٌهم
من العٌادات الخاصة بنفس نسبة األشخاص  ٌستفٌدونمر مستؽرب، كانوا أوهو  ذلك،على 

ن فً برنامج التؤمٌن المدنً بشكل أساسً من مقدمً والمسجلاستفاد  .اصالمشمولٌن بتؤمٌن خ
استفاد المسجلون فً تؤمٌن مدٌرٌة الخدمات الطبٌة الملكٌة بشكل  ٌن؛ كماالرعاٌة الحكومٌ

من بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات المإمن علٌهم فً  .حصري تقرٌباً من المستشفٌات العسكرٌة
بالمابة من  20بالمابة من خدمات مستشفٌات خاصة و 75ته شركات خاصة، استفاد ما نسب

 خدمات عٌادات خاصة.
 
 

 هاوخارج مقارنة بين الالجئين داخل المخيمات
ٌمٌل البلجبون المقٌمون داخل المخٌمات إلى االستفادة من الخدمات الصحٌة أكثر من نظرابهم 

من خدمات الرعاٌة الصحٌة بخصوص احتمال االستفادة ٌبدو الفارق طفٌفا  .خارج المخٌمات
فً  أوضحٌظهر بصورة الفرق لكن  .السابقة االثنً عشرلمرة واحدة على األقل خبلل األشهر 

 عن الدراسة االستقصابٌة  استفسرت .(14.4مإشرٌن آخرٌن ٌتعلقان باالستفادة )الجدول 
كانت  أو إصابة حادة خبلل الشهر السابق، فإنشدٌد أفراد األسرة إلى مرض أحد تعرض 

بالمابة من البلجبٌن  85بٌنما سعى  .سعوا للحصول على رعاٌة صحٌة أم الهل اإلجابة بنعم، 
للحصول على مساعدة طبٌة )طاربة( خارج المخٌمات المصابٌن بمشكلة صحٌة مفاجبة 

سبل األشخاص  .بالمابة 93متخصصة، وصلت النسبة بٌن البلجبٌن داخل المخٌمات إلى 
ؤظهرت النتابج أن فٌة مزمنة ما إذا كانوا ٌتلقون عادة متابعة طبٌة، المصابون بمشاكل صح

رعاٌة من هذا  ،المصابٌن بمرض مزمن ،احتمالٌة تلقً البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات
 القبٌل، كانت أعلى بخمس نقاط مبوٌة من المقٌمٌن خارج المخٌمات.

 بٌنلحصول على رعاٌة صحٌة ممارسات السعً لاختبلؾ ٌمكن تفسٌر هذه الفروقات ب
على )القرٌبة( المجموعتٌن السكانٌتٌن: تشجع خدمات األونروا المجانٌة والمتاحة بسهولة 

الذٌن قد ٌبعد مكان  ،زٌارات البلجبٌن المقٌمٌن داخل المخٌمات أكثر من المقٌمٌن خارجها
تكالٌؾ مضافة ٌستلزم رحلة أطول )إمكانٌة وصول أضعؾ( و ، مماإقامتهم عن نقطة الخدمة

ثنً بعض ٌقد  للوصول للعٌادةكما أن الوقت اإلضافً البلزم  .)قدرة أقل على تحمل التكالٌؾ(
طوٌلة قد تكون مجهدة وؼٌر عملٌة، أو الرحلة الاألشخاص عن طلب الرعاٌة، خصوصاً أن 

ذلك،  إضافة إلى .صحة متدهورة للؽاٌة منحتى مستحٌلة لشخص ٌعانً من إعاقة شدٌدة أو 
 داخل المخٌمات، ترتبط االستفادة األشمل نوعاً ما من الرعاٌة الصحٌة المتخصصةد ق

فإن ، اً : إذا كان الوضع الصحً األساسً للشخص سٌبهناك بالظروؾ الصحٌة السٌبة عموماً 
بدرجة تفوق ما ٌحصل لشخص فً وضع صحً أفضل  ٌسوء أو ٌتفاقم المرض المفاجا قد

 صحٌة.لارعاٌة الطلب  ٌحفز، مما عادة
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 االستفادة من الرعاٌة الصحٌة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات 14.4الجدول 
 .هاوداخل

 داخل المخٌمات خارج المخٌمات    

 ع بالمابة ع بالمابة    

النسبة المبوٌة من المستفٌدٌن من خدمات الرعاٌة الصحٌة المتخصصة 
 الماضٌة االثنً عشرفً األشهر 

12 15,118 13 18,931 

الماضٌة  الثبلثٌن ٌوماالنسبة المبوٌة من المصابٌن بؤمراض حادة فً 
 والذٌن سعوا للحصول على رعاٌة صحٌة

85 277 93 574 

 2,279 75 1,544 70 خدمات متابعة األمراض الصحٌة المزمنة ٌتلقونالنسبة المبوٌة ممن 

 
 

ى حد بعٌد عن نمط زٌارة المقٌمٌن داخل المخٌمات إل)مراجعة( ٌختلؾ نمط زٌارة 
بٌنما ٌذهب سكان المخٌمات إلى المستشفٌات الحكومٌة  .(15.4المقٌمٌن خارجها )الجدول 

نادراً ما ٌستفٌدون من خدمات المستشفٌات فهم بقدر ما ٌفعل البلجبون خارج المخٌمات، 
فادة جمة من ٌستفٌدون است ،بدالً من ذلكوهم،  .الخاصة والعٌادات، السٌما العٌادات العامة

عشرة سعوا للحصول على كل زار أربعة من بٌن  .األونروا التً تقدمهاالخدمات الصحٌة 
رعاٌة صحٌة متخصصة خبلل السنة الماضٌة أحد المراكز الصحٌة التً تدٌرها األونروا، 

أضعاؾ نسبة البلجبٌن من خارج  ةمستشفى عاماً، وثبلث واوهً تقرٌباً نفس نسبة من زار
بالنسبة لسكان المخٌمات، ٌبدو أن العٌادات التابعة  .الذٌن تلقوا رعاٌة من األونرواالمخٌمات 

من حٌث استفادتهم منها، إضافة للمستشفٌات  بدٌبلً للعٌادات الحكومٌة والخاصة لؤلونروا تعدّ 
فً المقابل،  .الخاصة والعسكرٌة التً ٌزورها البلجبون خارج المخٌمات بشكل أكثر تكراراً 

 هاخارج المخٌمات وداخل مراجعٌن من بٌن البلجبٌنالمستشفٌات الحكومٌة نفس نسبة ال اجتذبت
ٌفسر تفضٌل المستشفٌات العامة على الخاصة أساساً بالقدرة على تحمل  .على حد سواء

ٌحال المستفٌدون كما  .التكالٌؾ: فالخدمات فً المستشفٌات العامة مدعومة لجمٌع المستفٌدٌن
الصحٌة التابعة لؤلونروا إلى مستشفٌات عامة بموجب اتفاقٌة أبرمت بٌن  من خدمات المراكز

نسبة البلجبٌن المسجلٌن ذلك، فإن باإلضافة إلى  .2006األونروا ووزارة الصحة فً العام 
ل االتفاقٌة المسجلٌن فً برامج التؤمٌن الخاص، وتسهّ نسبة فً برنامج التؤمٌن المدنً أعلى من 

 المستشفٌات الحكومٌة. إلى إدخالهما ووزارة الصحة المبرمة بٌن األونرو
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السابقة، ومقدم  االثنً عشراألشهر  خبلل روجعنوع مقدم الخدمة: مقدم خدمة  15.4الجدول 
 ٌراَجعأو اإلصابة الحادة، ومقدم خدمة الشدٌد فً حال المرض لمراجعته خدمة أكثر ترجٌحاً 

. هاوداخل بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌماتلمتابعة مشاكل صحٌة مزمنة. مقارنة 
 النسبة المبوٌة.

  

مقدم )مقدمو( الرعاٌة 
 منالذٌن استفاد منهم 

سعوا للحصول على 
خدمات رعاٌة صحٌة 

 االثنً عشرخبلل األشهر 
 الماضٌة 

القصد. مقدم الرعاٌة 
األكثر ترجٌحاً فً 

أو الشدٌد  المرضحال 
الحادة، لجمٌع  ةاإلصاب
 اد األسرةأفر

مقدم خدمات متابعة الرعاٌة 
الصحٌة لؤلشخاص المصابٌن 
بمشاكل صحٌة مزمنة )ثبلثة 

 رعاٌة لكل شخص( ًمقدم

 تابعة لؤلونروا عٌادة
 20 8 12 خارج المخٌمات

 47 28 39 داخل المخٌمات

 مستشفى حكومً
 68 54 42 خارج المخٌمات

 59 55 43 داخل المخٌمات

 عٌادة حكومٌة
 30 11 23 المخٌماتخارج 

 9 3 9 داخل المخٌمات

 مستشفى خاص
 16 16 19 خارج المخٌمات

 12 8 11 داخل المخٌمات

 عٌادة خاصة
 20 7 13 خارج المخٌمات

 7 4 9 داخل المخٌمات

 مستشفى عسكري
 10 4 4 خارج المخٌمات

 5 2 3 داخَ أُخ٤ٔبد

 ػ٤بدح ػغٌش٣خ
 1 0 1 خبسط أُخ٤ٔبد

 1 0 0 خ٤ٔبدداخَ أُ

 ع
 1,079 15,118 1,983 خبسط أُخ٤ٔبد

 1,710 18,930 2,558 داخَ أُخ٤ٔبد

، بعمود "القصد"تعلق لكن فٌما ٌبالمابة.  ::3شخص أكثر من مقدم رعاٌة، بالتالً ٌصل المجموع إلى أكثر من المبلحظة: ٌمكن أن ٌزور 

 بالمابة. ::3المجموع  فإن
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عند دراسة المقاصد المعلنة لؤلشخاص فٌما ٌتعلق باالستفادة من  ٌنعكس هذا التوجه
الخدمات الصحٌة بعد مرض شدٌد أو إصابة حادة، واالستفادة الفعلٌة أٌضا من الرعاٌة 
الصحٌة المرتبطة بمرض مزمن. ٌزور البلجبون فً المخٌمات عٌادات األونروا بشكل أكبر، 

تشفٌات الخاصة والعسكرٌة بشكل أقل، من البلجبٌن وٌستفٌدون من العٌادات الحكومٌة أو المس
 خارج المخٌمات.

أفاد معظم البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل وخارج المخٌمات أنهم ٌسعون فً حالة المرض أو 
اإلصابة الحادة فً األسرة، إلى طلب المساعدة من مستشفى حكومً. كان احتمال زٌارة 

ة لؤلونروا فً الحاالت الطاربة أكثر بثبلث مرات البلجبٌن داخل المخٌمات لعٌادة صحٌة تابع
ونصؾ المرة من البلجبٌن اآلخرٌن. ال ٌقتصر تفسٌر هذا األمر على قدرة تحمل التكالٌؾ بل 
أٌضا على سهولة الوصول أٌضاً، حٌث أن نسبة القاطنٌن قرب أحد هذه المرافق من سكان 

ت نسبة البلجبٌن خارج المخٌمات، المخٌمات أعلى من نسبة البلجبٌن خارج المخٌمات. بلؽ
هو المكان األكثر ترجٌحا للجوء إلٌه فً الحاالت الطاربة،  الذٌن اعتبروا المستشفى الخاص

 ضعؾ نسبة البلجبٌن داخلها.
ٌراجع عٌادات األونروا ما ٌقرب من نصؾ مجموع سكان المخٌمات المصابٌن بمشكلة 

رنة بواحد من كل خمسة الجبٌن خارج صحٌة مزمنة، الذٌن راجعوا طبٌبا بشؤنها، مقا
المخٌمات فً نفس الوضع. ٌتوجه البلجبون خارج المخٌمات بدال من ذلك إلى عٌادات 
حكومٌة أكثر مما قد ٌفعل البلجبون داخل المخٌمات، ومجددا، ٌفسر هذا األمر توفر عٌادات 

ة تقرٌباً من البلجبٌن بالماب 60األونروا والعٌادات الحكومٌة خارج المخٌمات. على أن حوالً 
داخل المخٌمات ونسبة أعلى بعشر نقاط مبوٌة من البلجبٌن خارجها زاروا أحد المستشفٌات 
الحكومٌة. بالنسبة للمإشرات األخرى، ٌستفٌد البلجبون المقٌمون خارج المخٌمات، المصابون 

ون داخل بؤمراض مزمنة، من الخدمات الصحٌة الخاصة والعسكرٌة أكثر مما ٌفعل البلجب
 المخٌمات.

 
 

 أو اإلصابة المفاجئةالمفاجئ كلفة الخدمات بعد المرض 
بالمابة من البلجبٌن الذٌن شملتهم الدراسة خارج المخٌمات أنهم عانوا  1أفاد ما ٌزٌد قلٌبل عن 

بالمابة  85من مرض شدٌد أو إصابة حادة خبلل األسابٌع األربعة التً سبقت المقابلة. استشار 
طبٌبا فً معظم الحاالت. ٌعكس مكان االستشارة بشكل جٌد إلى حد ما  -ما منهم شخصا

بالمابة عٌادة  18بالمابة مستشفى حكومٌا، و 41: زار 15.4المقاصد المبٌنة فً الجدول 
بالمابة قصدوا أحد العاملٌن الصحٌٌن فً مركز صحً تدٌره األونروا أو القطاع  11خاصة، و

المستشفٌات الخاصة. قصد ما ٌزٌد قلٌبل عن نصؾ األشخاص بالمابة أحد  10العام، وزار 
بالمابة( أو ضمن  13أحد العاملٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة )طبٌب فً العادة( داخل حٌهم )

بالمابة فقط  3بالمابة(، بٌنما توجه حوالً النصؾ لمناطق أبعد. أبلػ  39المنطقة المحٌطة به )
األولى. كانت إفادة الؽالبٌة العظمى ممن لم ٌتلقوا مساعدة عن استشارة ثانٌة كمتابعة للزٌارة 

متخصصة إما أن مرضهم لم ٌستدِع ذلك أو أنهم عالجوا أنفسهم بؤنفسهم. ؼٌر أن حوالً واحد 
من بٌن عشرة ممن لم ٌسعوا للحصول على مساعدة متخصصة ادعى عدم قدرته على تحمل 

. قد ٌكون تم تقدٌر الكلفة االقتصادٌة للتنقل كلفة االستشارة )الكشفٌة أو الفحص( أو العبلج
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أٌضا فً احتساب األشخاص لتكالٌؾ المعالجة، رؼم أن الدراسات االستقصابٌة لم تسؤل عن 
 ذلك بشكل محدد.

كانت خدمات الرعاٌة الصحٌة المقدمة لبلجبٌن خارج المخٌمات فً الشهر الذي سبق 
(. حوالً 16.4مها بكلفة منخفضة )الجدول الدراسة االستقصابٌة مجانٌة عموما أو تم تقدٌ

نصؾ عدد البلجبٌن لم ٌدفع أي مبلػ مقابل االستشارات والعبلج. من بٌن المجموعة التً 
دنانٌر أردنٌة أو أقل ودفع النصؾ اآلخر  10دفعت مقابل تلك الخدمات، دفع حوالً النصؾ 

بٌن داخل المخٌمات مطابقة. بلػ دٌنارا أردنٌا أو أكثر. كانت الصورة العامة بالنسبة لبلج 11
وسٌط مجموع المصروفات النثرٌة دٌنارٌن أردنٌٌن خارج وداخل المخٌمات على حد سواء. 
لكن ثمة فارق بسٌط: فبٌنما تلقى األشخاص المسجلون فً برنامج التؤمٌن المدنً والمقٌمون 

، كانت الصورة خارج المخٌمات استشارة وعبلجا بالمجان أكثر من ؼٌر المشمولٌن بتؤمٌن
داخل المخٌمات معكوسة. إذ كان على األشخاص المسجلٌن فً برنامج التؤمٌن المدنً داخل 

 المخٌمات أن ٌدفعوا من جٌبهم الخاص أحٌانا.
تقدم االستشارة )الكشفٌة( والعبلج بعد مرض أو إصابة مفاجبة مجانا فً المراكز الصحٌة 

سبٌا فً المراكز الصحٌة الخاضعة إلدارة الدولة الخاضعة إلدارة األونروا وبكلفة معقولة ن
األردنٌة. بحسب بٌانات الدراسة االستقصابٌة، تقدم عٌادات األونروا ؼالبا خدمات رعاٌة 

(. لكن، ما دامت األونروا ال 17.4صحٌة مجانٌة بالكامل لؤلشخاص المستحقٌن )الجدول 
ٌادات التابعة لها، فكٌؾ ٌمكن تفرض رسوما على الخدمات )االستشارات واألدوٌة( فً الع

تعلٌل النفقات التً ذكرها بعض األشخاص؟ أوالً، ٌشارك البلجبون الفلسطٌنٌون المسجلون 
. ثانٌاً، قد 35لدى األونروا فً الدفع مقابل اإلدخال إلى المستشفى ومقابل أجهزة طبٌة )معٌنة(

إذا لم ٌتوفر الدواء  ٌدرج البعض بطرٌق الخطؤ كلفة المواصبلت فً إببلؼهم. وأخٌراً،
الموصوؾ )وال دواء بدٌل( فً المراكز الصحٌة التابعة لؤلونروا، ٌشتري البلجبون الدواء من 
مكان آخر وتعوضهم األونروا عن ذلك، لكن قد ٌشتري البعض هذه األدوٌة من إحدى 

عن هذه الصٌدلٌات دون أن ٌتلقى تعوٌضا عنها، أو ٌشتري جهازا طبٌا ٌتعلق بالعبلج، وٌبلػ 
 المصروفات بطرٌق الخطؤ على أنها مصروفات دفعت لؤلونروا.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
35

األونروا عادة فً دفع تكالٌؾ الرعاٌة الصحٌة للمرضى المدخلٌن فً المستشفٌات الحكومٌة من البلجبٌن المسجلٌن بعد تحوٌلهم من  تشارك 

من األمثلة على األجهزة الطبٌة أجهزة سمع وأجهزة أو أدوات مساعدة كالعكازات واألطراؾ االصطناعٌة العٌادات الصحٌة التابعة لؤلونروا. 
ودعامات الساق. ٌمكن لؤلونروا أن تشارك فً تموٌل كلفة هذه األجهزة بناء على توصٌة من أطباء فً عٌادات األونروا وموافقة مكتبها 

 اإلقلٌمً فً األردن.
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إجمالً كلفة استشارة وعبلج ما بعد مرض حاد بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن  16.4الجدول 
( خبلل األسابٌع األربعة السابقة 525( وداخل المخٌمات )ع=238خارج المخٌمات )ع=

 النسبة المبوٌة. للدراسة االستقصابٌة. بحسب التؤمٌن.
دٌنارا  30-11 دنانٌر أردنٌة 10-1 دون تكلفة 

 أردنٌا
 دٌنارا أردنٌا 30< 

 13 15 27 46 خارج المخٌمات
 15 16 30 39 دون تأمٌن

 9 16 21 54 برنامج التأمٌن المدنً

 14 17 23 46 داخل المخٌمات
 14 17 19 51 دون تأمٌن

 12 17 28 43 برنامج التأمٌن المدنً
 ملحظة: نتائج من ٌشملهم تأمٌن الجامعات، والتأمٌن الخاص، وتأمٌن مدٌرٌة الخدمات الطبٌة الملكٌة مستثناة بسبب قلة الحاالت.

 
كلفة استشارة )فحص( وعبلج بعد مرض شدٌد أو إصابة حادة فً الشهر  17.4الجدول 

وداخل المخٌمات ( 238السابق. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=
 (. بحسب نوع مرفق الرعاٌة الصحٌة الذي تمت زٌارته. النسبة المبوٌة.526)ع=

دٗب٤ٗش  :3-3 دٕٝ رٌِلخ 

 أسد٤ٗخ
 د٣٘بسا أسد٤ٗب :1أًضش ٖٓ  د٣٘بسا أسد٤ٗب :33-1

 13 15 27 46 خبسط أُخ٤ٔبد
 3 - 9 89 ػ٤بدح ربثؼخ ُألٝٗشٝا

 - - 26 74 ػ٤بدح ؽ٤ٌٓٞخ
 13 13 26 48 ٓغزؾل٠ ؽ٢ٌٓٞ
 47 10 28 15 ٓغزؾل٠ خبؿ

 16 45 33 7 ػ٤بدح خبفخ
 14 18 23 46 داخَ أُخ٤ٔبد

 1 1 1 98 ػ٤بدح ربثؼخ ُألٝٗشٝا
 - 13 42 45 ػ٤بدح ؽ٤ٌٓٞخ

 16 15 32 37 ٓغزؾل٠ ؽ٢ٌٓٞ
 43 27 15 14 ٓغزؾل٠ خبؿ

 19 48 29 4 ػ٤بدح خبفخ
 ُِق٤ذ٤ُبد، ٝاُؼ٤بداد اُؼغٌش٣خ، ٝأُغزؾل٤بد اُؼغٌش٣خ ٓغزض٘بح ثغجت هِخ اُؾبالد.ٓالؽظخ: االعزؾبساد أُ٘ض٤ُخ، ٝاُض٣بساد 

 
 

كانت احتمالٌة أن ٌدفع المرضى فً مستشفٌات وعٌادات خاصة مقابل الرعاٌة أكبر من 
احتمالٌة دفع مرضى ٌستشفون فً مستشفٌات حكومٌة، سواء مدنٌة أو عسكرٌة. تبدو الصورة 

بٌن داخل وخارج المخٌمات متشابهة. لكن ٌمكن إبداء مبلحظتٌن. المبلحظة العامة بالنسبة لبلج
األولى: أن البلجبٌن داخل المخٌمات أبلؽوا عن تلقٌهم رعاٌة مجانٌة بالكامل فً عٌادات 
األونروا أكثر مما أبلػ البلجبون خارج المخٌمات. ٌمكن عزو هذا األمر بالدرجة األولى إلى 

مخٌمات تكالٌؾ المواصبلت بطرٌق الخطؤ فً إببلؼهم. المبلحظة تضمٌن البلجبٌن خارج ال
الثانٌة: تحمل البلجبون داخل المخٌمات تكالٌؾ مقابل خدمات تقدمها العٌادات الصحٌة 
الحكومٌة أكثر بكثٌر مما تحمل البلجبون خارج المخٌمات. من الصعب فهم السبب وراء هذا 

فً برنامج التؤمٌن المدنً ومدٌرٌة الخدمات الوضع، نظرا ألن نسبة األشخاص المشمولٌن 
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الطبٌة الملكٌة متساوٌة تقرٌبا فً المجموعتٌن السكانٌتٌن، إال إذا كان سكان المخٌمات هم اآلن 
 من ٌضٌؾ فً أؼلب األحٌان تكالٌؾ المواصبلت فً تقارٌرهم.

خدمات زاد احتمال سعً البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات فً األردن للحصول على 
عما كان علٌه فً العام  2012رعاٌة صحٌة بعد مرض شدٌد أو إصابة مفاجبة فً العام 

بالمابة ممن تعرض لمرض أو إصابة خبلل الشهر  85، طلب 2012. فً العام 1996
بالمابة من البلجبٌن  93. تلقى 1996بالمابة فً العام  60السابق مساعدة طبٌة، مقارنة مع 

، 2011صحٌة متخصصة بعد مرض شدٌد أو إصابة حادة فً العام داخل المخٌمات رعاٌة 
. تشٌر هذه النتابج، عند أخذها معا، إلى توجه البلجبٌن 1999بالمابة فً العام  84مقارنة مع 

الفلسطٌنٌٌن لطلب مشورة )كشفٌة( وعبلج طبً أكثر من ذي قبل. إذا كان هذا هو الحال فعبل، 
اب المحتملة، كإمكانٌة وصول وإتاحة أفضل، بما فً ذلك فللمرء أن ٌتخٌل العدٌد من األسب

كنتٌجة لتحسن تؽطٌة التؤمٌن وتحمل التكالٌؾ، وانخفاض "الحد" األدنى )لدرجة المرض أو 
 اإلصابة( التً تتطلب مراجعة الطبٌب.

، زار إحدى 1996(. فً العام 18.4كما طرأ تؽٌر ملحوظ على نوع االستفادة )الجدول 
بالمابة فقط من البلجبٌن خارج المخٌمات الذٌن استفادوا من خدمات  3وا عٌادات األونر

سنة من ذلك  16صحٌة بعد إصابتهم بمشاكل صحٌة حادة، بٌنما بلؽت نسبة من قام بذلك بعد 
بالمابة. ٌمكن تفسٌر هذا األمر جزبٌا من خبلل واقع أن األونروا كثفت منذ أواسط  11التارٌخ 

رج المخٌمات فً محاولة لتحسٌن إمكانٌة الوصول )ضمن إمكانٌات التسعٌنٌات خدماتها خا
المرٌض(. على سبٌل المثال، بٌنما كانت الوكالة تمتلك فً السابق عشر نقاط خدمة صحٌة 

نقطة. عبلوة على ذلك، طرحت األونروا فً العام  12خارج المخٌمات، فهً تمتلك حالٌا 
نتشار الخدمات وقدمت للوكالة مٌزة التفوق برامج إضافٌة، ربما عملت على زٌادة ا 2010

على ؼٌرها من مقدمً الرعاٌة. تضمنت هذه البرامج رعاٌة ما قبل الحمل، زٌادة )تمدٌد( فترة 
متابعة ومراقبة نمو األطفال من الوالدة حتى سن الثالثة سابقا إلى الفترة من الوالدة حتى سن 

مٌة، وإدخال خدمات رعاٌة صحٌة فموٌة الخامسة، تماشٌا مع توصٌات منظمة الصحة العال
. تضاعفت نسبة االستفادة من خدمات 36وقابٌة لؤلطفال من الوالدة حتى سن الخامسة

 41إلى  1996بالمابة فً العام  20المستشفٌات العامة بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات، من 
 22ات الحكومٌة من ، بٌنما انخفضت نسبة االستفادة من خدمات العٌاد2012بالمابة فً العام 

بالمابة؛ كما انخفضت نسبة االستفادة من خدمات العٌادات الخاصة بؤكثر من النصؾ  11إلى 
 بالمابة فً نفس الفترة. 18إلى  44من 

كما هو الحال بالنسبة لبلجبٌن خارج المخٌمات، ٌلجؤ سكان المخٌمات بشكل متزاٌد إلى 
لى المستشفٌات الحكومٌة، بعد مرض المستشفٌات الخاصة، وأٌضا على وجه الخصوص إ

شدٌد أو إصابة حادة؛ وال ٌتوجهون لؤلطباء الخاصٌن والعٌادات الخاصة إال قلٌبل، كما لوحظ 
هذا التوجه بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات. لكن على عكس البلجبٌن خارج المخٌمات، 

األونروا بعد اإلصابة أصبحت زٌارة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن داخل المخٌمات لعٌادات 
بالمابة من البلجبٌن  11بمشاكل صحٌة حادة أكثر ندرة من ذي قبل. بل، ومع ذلك، سعى 

 
36

 .2:31ٞٓبد ٖٓ األٝٗشٝا، أٌُزت اإله٢ٔ٤ِ ك٢ األسدٕ، ٤ٗغبٕ رْ اُؾقٍٞ ػ٠ِ أُؼِ 



 

122 
 

 25الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات للحصول على مساعدة فً عٌادات األونروا، مقابل نسبة 
 بالمابة من البلجبٌن المقٌمٌن داخل المخٌمات.

 
 
رعاٌة الصحٌة بعد مرض شدٌد أو إصابة حادة. مقارنة االستفادة من خدمات ال 18.4الجدول 

( 524)ع= 1996( و239)ع= 2012بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات فً العام 
(. النسبة 1,212)ع= 1999( و534)ع= 2011والبلجبٌن داخل المخٌمات فً العام 

 المبوٌة.
ػ٤بدح ربثؼخ   

 ُألٝٗشٝا
ٓغزؾل٠ 

 ؽ٢ٌٓٞ
ػ٤بدح 

 ؽ٤ٌٓٞخ
٠ ٓغزؾل

 خبؿ
 ػ٤بدح 

 خبفخ
ٓوذّ سػب٣خ 

 آخش
 أُغٔٞع

خبسط 

 أُخ٤ٔبد

2012 11 41 11 10 18 9 100 

1996 3 20 22 7 44 5 100 

داخَ 

 أُخ٤ٔبد
2011 25 34 7 10 17 7 100 

1999 35 22 8 4 26 4 100 

 
 

 الملف الشخصي للمستفيدين
خارج المخٌمات من مختلؾ  االقتصادي للمستفٌدٌن-ٌبدو التكوٌن الدٌمؽرافً واالجتماعً

(. بٌنما ٌتماثل توزٌع الجندر 19.4مقدمً الرعاٌة الصحٌة متفاوتا إلى حد ما )الجدول 
)الجنسٌن( للمرضى بالنسبة لمعظم مقدمً الخدمات الصحٌة، تستقبل عٌادات األونروا نسبة 

تشفٌات أكبر من اإلناث. بالنسبة للعمر، تبدو الصورة ؼٌر واضحة. لكن، ٌبدو أن المس
الحكومٌة ومراكز األونروا الصحٌة تستقبل نسبة أعلى من المتوسط من البلجبٌن المسنٌن 
خارج المخٌمات، بٌنما تستقبل المستشفٌات الخاصة والعٌادات الحكومٌة نسبة أعلى نسبٌا من 
األطفال. ٌمكن فهم النقطة األخٌرة نظرا ألن جمٌع األطفال األردنٌٌن والؽزاوٌٌن دون سن 

سادسة مشمولون فً برنامج التؤمٌن المدنً وٌعالجون مجانا فً المرافق الصحٌة الحكومٌة ال
من بٌن عشرة أشخاص استفادوا من  (. ٌنتمً أربعة2007، 2004)الحكومة األردنٌة 

خدمات مستشفٌات خاصة إلى الفبة الخمسٌة األعلى دخبلً، وثمة تمثٌل مفرط ألفراد األسر 
ٌل العلمً لرب األسرة؛ وهذه الفبة األخٌرة هً أٌضا األكثر استفادة من التً ٌرتفع فٌها التحص

خدمات العٌادات الخاصة. بالمقابل، استقبلت مراكز األونروا الصحٌة أفرادا من أسر تحصٌلها 
العلمً دون المتوسط ودخلها منخفض بشكل كبٌر. كان المستفٌدون من المراكز الصحٌة 

دون المتوسط. كانت نسبة المستفٌدٌن من خدمات األونروا الحكومٌة أٌضاً من أسر دخلها 
وأٌضا، ما ٌدعو لبلستؽراب، المراكز الصحٌة الخاصة، من المرضى المشمولٌن بتؤمٌن أقل 
من نسبتهم فً أنواع أخرى من المإسسات. كانت نسبة األشخاص المصابٌن بؤمراض مزمنة 

ت طبٌعٌة، الذٌن استقبلتهم مراكز حادة، أي، مشاكل صحٌة تمنع ما ٌمكن اعتباره نشاطا
األونروا الصحٌة والمستشفٌات الحكومٌة أعلى من نسبة الذٌن استقبلتهم مإسسات صحٌة 

 أخرى.
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الملؾ الشخصً للمستفٌدٌن من الخدمات الصحٌة خارج المخٌمات. النسبة  19.4الجدول 
عشر الماضٌة بحسب  المبوٌة لؤلشخاص الذٌن سعوا للحصول على مساعدة فً األشهر االثنً

نوع مقدم الرعاٌة الصحٌة، والموقع، والجندر، والعمر، والتحصٌل العلمً فً األسرة، ودخل 
(. باستثناء الرعاٌة الصحٌة 1,984األسرة، والتؤمٌن الصحً، واألمراض المزمنة الحادة )ع=

 لؤلم والطفل.
ٓغزؾل٠  ٓغزؾل٠ خبؿ    

 ؽ٢ٌٓٞ
 ػ٤بدح 

 خبفخ
 ػ٤بدح 

 ؽ٤ٌٓٞخ
ربثؼخ  ػ٤بدح

 ُألٝٗشٝا
 اُغ٤ٔغ

 54 45 64 58 48 64 ػٔبٕ أُ٘طوخ

 31 41 25 27 34 30 اُضسهبء
 15 13 10 15 18 6 اسثذ

 50 42 53 47 50 53 رًٞس اُغ٘ذس
 50 58 47 53 50 47 اٗبس

 24 17 28 18 22 26 9-0 اُلئخ اُؼٔش٣خ

10-19 14 11 17 20 18 15 

20-29 10 8 18 13 10 11 

30-39 13 10 8 10 7 10 

40-49 12 15 16 12 12 13 

50+ 25 34 22 16 35 27 
اُزؾق٤َ اُؼ٢ِٔ 

 األػ٠ِ ك٢ األعشح
 5 8 4 5 7 3 دٕٝ رؼ٤ِْ

 6 6 4 4 8 2 اثزذائ٢
 24 30 37 19 25 17 أعبع٢

 19 28 19 16 17 17 صب١ٞٗ
 46 27 36 57 43 62 ثؼذ اُضب٣ٞٗخ

ٗق٤ت اُلشد ٖٓ 

 دخَ األعشح
اُغ١ٞ٘، اُلئبد 

 اُخٔغ٤خ

 19 36 22 16 18 10 األهَ دخال
 25 29 35 17 28 15 دخَ ٓ٘خلل
 23 21 22 35 23 19 دخَ ٓزٞعو
 16 9 15 19 17 15 دخَ ٓشرلغ

 18 5 6 13 14 41 األػ٠ِ دخال
ّٖ  اُزؤ٤ٖٓ اُقؾ٢  58 29 58 36 66 61 ٓئٓ

 ّٖ  42 71 42 64 34 39 ؿ٤ش ٓئٓ
 15 22 12 13 20 16 ؼْٗ ٓشك ٓضٖٓ ؽبد

 85 78 88 87 80 84 ال
 1,984 261 394 261 863 318   ع
 ٓالؽظخ: اُ٘زبئظ ُِؼ٤بداد ٝأُغزؾل٤بد اُؼغٌش٣خ، ٝاُض٣بساد ُِق٤ذ٤ُبد، ٝاُض٣بساد أُ٘ض٤ُخ ٓغزض٘بح ثغجت هِخ اُؾبالد.

 
 

المخٌمات من  بالمابة من المستفٌدٌن خارج 45تظهر بٌانات الدراسة االستقصابٌة أن 
بالمابة من  64خدمات مراكز األونروا الصحٌة كانوا من محافظة عمان، فً حٌن أن 

المستفٌدٌن من خدمات العٌادات الحكومٌة والمستشفٌات الخاصة ٌقٌمون فً مدٌنة عمان. 
استفاد البلجبون خارج المخٌمات فً عمان العاصمة من خدمات المستشفٌات الخاصة أكثر من 

فً محافظة إربد، بٌنما كان توجه البلجبٌن خارج المخٌمات فً محافظة الزرقاء إلى البلجبٌن 
مراكز األونروا الصحٌة أكثر تواترا من ؼٌرهم من البلجبٌن، واستفادتهم من المراكز الصحٌة 
الحكومٌة أقل درجة. فً عمان كان الوضع معكوسا، أي أن األشخاص اتجهوا لبلستفادة من 



 

124 
 

لحكومٌة أكثر، ومن عٌادات األونروا أقل، من األشخاص فً المحافظتٌن خدمات العٌادات ا
 األخرٌٌن.

ٌتشابه الملؾ الشخصً للجنسٌن من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات، المستفٌدٌن 
من خدمات الرعاٌة الصحٌة لؤلونروا مع الملؾ الشخصً للمستفٌدٌن من هذه الخدمات خارج 

(. ٌكمن السّر فً تفوق نسبة اإلناث 20.4لة من اإلناث )الجدول المخٌمات، أي بؤؼلبٌة ضبٌ
فً أن دوام عٌادات األونروا ٌقتصر على الفترة الصباحٌة، مما ٌحرم كثٌرا من الموظفٌن 
الرجال من االستفادة من خدماتها. الملفات الشخصٌة من حٌث عمر المستفٌدٌن داخل 

بشكل عام، كثٌرا عن بعضها البعض،  المخٌمات من خدمات مإسسات مختلفة ال تختلؾ،
باستثناء أن المراكز الصحٌة الحكومٌة تستقبل من بٌن المستفٌدٌن خارج المخٌمات، نسبة من 
المرضى الشباب أعلى بقلٌل ونسبة من المرضى المسنٌن أقل نوعا ما من المإسسات األخرى. 

ر اإلشارة إلى أن نسبة  مع األخذ بعٌن االعتبار العوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة، تجد
المستفٌدٌن فً المستشفٌات والعٌادات الخاصة تستقبل نسبة أعلى من األسر مرتفعة الدخل 
نسبٌا داخل المخٌمات مقارنة مع  المإسسات األخرى. هناك تمثٌل زابد نوعا ما ألشخاص من 

وجه ال ٌظهر المجموعات األقل دخبل بٌن مراجعً األونروا من داخل المخٌمات، لكن هذا الت
بالوضوح نفسه بٌن البلجبٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات، ربما ألن األسر داخل المخٌمات 
بالعموم أفقر، إلى جانب أن األونروا هً الوحٌدة التً تدٌر مراكز صحٌة داخل المخٌمات 
"الرسمٌة" العشرة. بلؽت نسبة ؼٌر المشمولٌن بتؤمٌن صحً من المستفٌدٌن من خدمات 

بالمابة من  44إلى  34بالمابة مقارنة مع  60المقٌمٌن داخل مخٌمات البلجبٌن  األونروا
 المستفٌدٌن من خدمات المإسسات األخرى.

بالمابة من مراجعً المستشفٌات الحكومٌة مصابٌن بمشاكل صحٌة مزمنة حادة،  29كان 
ى. ٌختلؾ بالمابة فقط من المستفٌدٌن من خدمات مإسسات صحٌة أخر 17إلى  13مقارنة مع 

هذا األمر عن الوضع بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات، حٌث استقبلت عٌادات األونروا إضافة 
إلى المستشفٌات الحكومٌة نسبة من المستفٌدٌن المصابٌن باعتبلل صحً مزمن حاد أعلى من 

 النسبة التً استقبلتها أنواع أخرى من المإسسات.
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لمستفٌدٌن من الخدمات الصحٌة داخل المخٌمات. النسبة الملؾ الشخصً ل 20.4الجدول 
المبوٌة للذٌن سعوا للحصول على مساعدة فً األشهر االثنً عشر الماضٌة بحسب نوع مقدم 
الرعاٌة الصحٌة، والموقع، والجندر، والعمر، والتحصٌل العلمً فً األسرة، ودخل األسرة، 

(. باستثناء الرعاٌة الصحٌة لؤلم 2,558والتؤمٌن الصحً، والمرض المزمن الحاد )ع=
 والطفل.

    

ٓغزؾل٠ 

 خبؿ
 ٓغزؾل٠ 

 ؽ٢ٌٓٞ
 ػ٤بدح 

 خبفخ
 ػ٤بدح 

 ؽ٤ٌٓٞخ
ػ٤بدح ربثؼخ 

 ُألٝٗشٝا
 اُغ٤ٔغ

 24 30 25 11 24 25 اُجوؼخ أُ٘طوخ
 21 14 24 20 25 24 ػٔبٕ اُؼبفٔخ

 24 31 38 15 19 24 اُضسهبء

 31 25 13 54 32 27 اُؾٔبٍ
 50 45 53 48 53 53 سرًٞ اُغ٘ذس

 50 55 47 52 47 47 اٗبس
 24 24 34 28 19 23 9-0 اُؼٔش

10-19 12 12 12 12 17 15 

20-29 12 9 10 8 10 9 

30-39 14 12 17 15 12 13 

40-49 13 16 12 13 12 13 

50+ 25 32 20 19 26 26 
اُزؾق٤َ اُؼ٢ِٔ 

األػ٠ِ ك٢ 

 األعشح

 8 8 8 7 10 6 دٕٝ رؼ٤ِْ
 8 9 10 3 7 7 اثزذائ٢
 37 38 29 37 36 39 أعبع٢
 15 18 18 11 14 16 صب١ٞٗ

 32 26 35 42 33 33 ثؼذ اُضب٣ٞٗخ
ٗق٤ت اُلشد ٖٓ 

دخَ األعشح 

اُغ١ٞ٘، 

أُغٔٞػبد 
 اُخٔغ٤خ

 23 29 22 17 22 14 األهَ دخال
 26 27 28 18 30 29 دخَ ٓ٘خلل
 18 18 18 15 18 16 دخَ ٓزٞعو

 21 17 20 29 19 23 رلغدخَ ٓش
 12 8 12 21 11 18 األػ٠ِ دخال

ّٖ  اُزؤ٤ٖٓ اُقؾ٢  52 40 66 56 58 63 ٓئٓ
 ّٖ  48 60 34 44 42 37 ؿ٤ش ٓئٓ

 20 15 13 17 29 17 ٗؼْ ٓشك ٓضٖٓ ؽبد
 80 85 87 83 71 83 ال
 2,558 1,018 249 224 1,093 284 ع

 ٌش٣خ، ٝاُض٣بساد ُِق٤ذ٤ُبد، ٝاُض٣بساد أُ٘ض٤ُخ ٓغزض٘بح ثغجت هِخ اُؾبالد.ٓالؽظخ: اُ٘زبئظ ُِؼ٤بداد ٝأُغزؾل٤بد اُؼغ

 
 

فٌما ٌتعلق بالملؾ الشخصً للمستفٌدٌن من الخدمات الصحٌة داخل المخٌمات بحسب 
األقالٌم والمحافظات، ٌمكن إبداء ثبلث مبلحظات: األولى، نسبة ضبٌلة من المستفٌدٌن من 

ة تقٌم فً العاصمة )عمان(. ثانٌاً، نسبة مرتفعة من سكان خدمات مراكز األونروا الصحٌ
المخٌمات فً محافظة الزرقاء تستفٌد من خدمات المراكز الصحٌة العامة مقارنة بنسبة ضبٌلة 
من البلجبٌن داخل المخٌمات فً الشمال )أي محافظة إربد(. فً المقابل، فإن نسبة عالٌة، تزٌد 

 اء وعٌادات خاصة، تعٌش فً الشمال.عن نصؾ المرضى الذٌن ٌراجعون أطب
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 رعاية ما قبل وما بعد الوالدة
لبحث االستفادة من الرعاٌة الصحٌة لؤلم والطفل، وجهت الدراستان االستقصابٌتان أسبلة 

عاماً، متزوجة فً الوقت  45ألنثى تم اختٌارها عشوابٌا من كل أسرة، بعمر ٌقل عن 
أعوام. ُسبلت المجٌبة عن نوع مقدم الرعاٌة الحاضر، ولدٌها طفل ٌقل عمره عن عشرة 

الربٌسً للفحوصات الطبٌة العامة ما قبل وما بعد الوالدة فٌما ٌتعلق بآخر حمل )مقدم الرعاٌة 
 .21.4الذي تمت زٌارته ؼالبا إذا راجعت أكثر من نوع(. تظهر النتابج فً الجدول 

رتبطة بالحمل لبلجبٌن داخل تعد مراكز األونروا الصحٌة المقدم األساسً للرعاٌة الم
بالمابة منهم. بلؽت نسبة من ٌراجع مقدمً الرعاٌة الحكومٌة والخاصة  71المخٌمات، بنسبة 

بالمابة، على التوالً. تستفٌد من األونروا واحدة من بٌن كل خمس نساء حوامل، من  13و 15
دات الحكومٌة والخاصة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات، بٌنما تستقبل كل من العٌا

ضعؾ هذا العدد. ما فاجؤنا كثٌرا، أن بعض المجٌبات ذكرن عدم تلقٌهن رعاٌة ما قبل وما بعد 
 الوالدة على اإلطبلق، وبعضهن ٌراجعن عٌادة عسكرٌة لتلقً هذه الخدمات.

ٌظهر توجه واضح، خارج وداخل المخٌمات على حد سواء، لبلستفادة من الرعاٌة 
دة دخل األسرة، بٌنما ٌظهر بنفس القدر رواج الخدمات الصحٌة التً تقدمها الخاصة مع زٌا

األونروا بٌن النساء األفقر البلتً ٌسعٌن للحصول على رعاٌة صحٌة لؤلم والطفل. ٌبدو 
تراجع المٌل لبلستفادة من خدمات األونروا مع ارتفاع الدخل قوٌا بشكل خاص خارج 

 المخٌمات.
 
 

ة من الرعاٌة الصحٌة ما قبل وما بعد الوالدة فً السنوات العشر االستفاد 21.4الجدول 
السنوي. مقارنة بٌن  الماضٌة بحسب مقدم الرعاٌة الربٌسً ونصٌب الفرد من دخل األسرة

 (. النسبة المبوٌة.840( وداخل المخٌمات )ع=698المستفٌدٌن خارج المخٌمات )ع=
 الجمٌع ألعلى دخلا دخل مرتفع دخل متوسط دخل منخفض األقل دخل  

خارج 
 المخٌمات

 19 4 7 23 19 33 األونروا

 40 20 32 42 47 42 الحكومٌة

 38 74 60 30 32 23 الخاصة

 2 1 0 5 2 1 العسكرٌة

دون رعاٌة 
 أثناء الحمل

1 0 0 - 1 1 

 100 100 100 100 100 100 المجموع

داخل 
 المخٌمات

 71 53 69 72 77 71 األونروا

 15 17 6 15 15 22 مٌةالحكو

 13 29 24 11 6 5 الخاصة

 - 1 1 - 1 - العسكرٌة

دون رعاٌة 
 أثناء الحمل

2 1 2 - - 1 

 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 حول الخدمات الصحية آراء
 
 
 

 تقييم الخدمات
ة الخدمات طلبت الدراسات االستقصابٌة للعٌنات من عدة مجموعات من المستفٌدٌن تقٌٌم جود

الصحٌة. بالنسبة لجمٌع أفراد األسر الذٌن زاروا مختصا فً الرعاٌة الصحٌة بعد مرض أو 
إصابة حادة فً األسابٌع األربعة الماضٌة، ُطلب من المجٌب تقٌٌم جودة الخدمات. فً بعض 
الحاالت جاءت اإلجابة من المرٌض نفسه، لكن اإلجابات فً حاالت عدٌدة قدمها وكبلء عن 

 جٌبٌن، عادة أحد الوالدٌن أو الزوج.الم
ُتظهر الصورة رضا عاما عن الخدمات المقدمة، سواء بٌن سكان المخٌمات والسكان 

(. لكن التقٌٌم الذي حظً به مقدمو الرعاٌة الخاصة من 22.4خارج المخٌمات )الجدول 
دمات . حظٌت خ37المستفٌد كان أفضل من التصنٌؾ الذي حظً به مقدمو الرعاٌة اآلخرون

األونروا بالنسبة األقل من المستفٌدٌن الذٌن صرحوا أنهم راضون جدا. تستقطب العٌادات 
والمستشفٌات الحكومٌة درجة رضا أعلى من مراكز األونروا الصحٌة ورضا أقل من مقدمً 
الرعاٌة الصحٌة من القطاع الخاص. ُطلب من القلة الذٌن صرحوا بعدم رضاهم عن الخدمات 

( طول فترة 1ٌم ثبلثة أسباب لذلك. ركزت اإلجابات بمعظمها على ثبلث مسابل: )المقدمة، تقد
( عدم تلقً المساعدة المتوقعة، كالعرض على طبٌب أو اإلحالة إلى 2االنتظار والتؤخٌر؛ )

 ( عدم توفر الدواء )"الصحٌح"( أو كونه باهظ الثمن.3أخصابً؛ و)
 
 

المستفاد منها بعد مرض أو إصابة حادة  درجة الرضا عن الخدمات الصحٌة 22.4الجدول 
فً األسابٌع األربع الماضٌة بحسب مكان الزٌارة. مقارنة بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات 

 (. النسبة المبوٌة.533( وداخل المخٌمات )ع=239)ع=
راضون بعض  راضون جدا 

 الشًء
مستاؤون بعض  محاٌدون

 الشًء
 مستاؤون جدا

 1 6 0 51 43 خارج المخٌمات

 0 7 0 82 11 عٌادة تابعة لألونروا

 0 10 0 71 19 عٌادة حكومٌة

 2 7 0 58 33 مستشفى حكومً

 0 0 0 31 69 مستشفى خاص

 0 2 0 19 80 عٌادة خاصة

 4 5 0 54 37 داخل المخٌمات
 6 3 0 77 14 عٌادة تابعة لألونروا

 0 0 0 60 40 عٌادة حكومٌة
 5 8 1 59 27 مستشفى حكومً

 2 2 0 36 60 خاص مستشفى
 2 6 0 30 63 عٌادة خاصة

 ٓالؽظخ: االعزؾبساد أُ٘ض٤ُخ، ٝاُض٣بساد ُِق٤ذ٤ُبد، ٝاُؼ٤بداد ٝأُغزؾل٤بد اُؼغٌش٣خ ٓغزض٘بح ثغجت هِخ اُؾبالد.

 
37

 ٣ُ٘قؼ ثجؼل اُؾزس ثغجت ػذد اُؾبالد أُؾذٝد ٗٞػب ٓب. 
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فما فوق من كل أسرة عشوابٌا وُطلب منه تقٌٌم الجودة العامة  15بعمر  تم اختٌار مجٌب
الصحً/العٌادة العامة، والخاصة، واألونروا، التً استفاد منها  للمساعدة المقدمة فً المركز

بسبب مرض شدٌد /إصابة مفاجبة وتتعلق بمشكلة صحٌة مزمنة. كان ٌمكن ربط اإلجابات 
بزٌارات جرت خبلل السنوات الخمس الماضٌة. لكن دعونا أوال نبحث فً عدد الزٌارات التً 

جبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج وداخل فما فوق( من البل 15قام بها بالؽون )بعمر 
لمركز صحً حكومً، أو خاص، أو أحد مراكز -فً حٌاتهم  مرة واحدة على األقل-المخٌمات

 (.23.4األونروا، ومتى كانت آخر زٌارة )الجدول 
كانت نسبة األشخاص الذٌن واجهتهم تحدٌات صحٌة مزمنة من بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 

خٌمات، وزاروا مراكز صحٌة عامة، أكبر من نسبة الذٌن زاروا مراكز البالؽٌن خارج الم
لؤلونروا ومراكز خاصة. كانت نسبة المجٌبٌن المصابٌن باعتبلل صحً مزمن الذٌن استقبلتهم 
األونروا من داخل المخٌمات، أعلى من نسبة الذٌن استقبلتهم المراكز الحكومٌة والخاصة. زار 

د المراكز الصحٌة بسبب مشاكل صحٌة مزمنة أكثر مما فعل البالؽون داخل المخٌمات أح
بالمابة من المجٌبٌن داخل المخٌمات بزٌارتهم إلحدى  15نظراإهم خارج المخٌمات. أقر 

عٌادات األونروا بسبب مشكلة صحٌة مزمنة، وهذا ٌمثل ثلثً عدد الذٌن زاروا هذه العٌادات 
 فً الشهر الذي سبق المقابلة.

المرض الشدٌد واإلصابة الحادة، ذكر حوالً أربعة من بٌن عشرة الجبٌن باالنتقال إلى 
مقٌمٌن خارج المخٌمات أنهم زاروا أحد المراكز الصحٌة الحكومٌة مرة على األقل فً 

بالمابة منهم  22حٌاتهم، وكانت زٌارة نصفهم تقرٌباً خبلل األشهر الثبلثة الماضٌة. تلقى 
بالمابة منهم إلى أحد المراكز الصحٌة التابعة  12بٌنما لجؤ رعاٌة فً إحدى العٌادات الخاصة 

 لؤلونروا.
 
 

فما فوق بحسب تارٌخ آخر زٌارة لهم إلى  15النسبة المبوٌة لؤلفراد بعمر  23.4الجدول 
مركز صحً لؤلونروا، أو حكومً، أو خاص بسبب مشكلة صحٌة مزمنة و/أو مفاجبة. 

( وداخل المخٌمات 3,106المخٌمات )ع= مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج
 (.3,632)ع=

الشهر  مطلقا  
 الماضً

 3-2منذ 
 أشهر

 6-4منذ 
 أشهر

 12-7منذ 
 شهرا

 5-1منذ 
 سنوات

منذ أكثر 
 5من 

 سنوات 

 المجموع

خبسط 

 أُخ٤ٔبد

 100 0 1 0 0 1 2 96 األٝٗشٝا، ٓؾٌِخ ٓضٓ٘خ

 100 2 3 1 2 3 2 88 األٝٗشٝا، ٓؾٌِخ ٓلبعئخ

 100 0 1 1 1 3 4 90 ٢، ٓؾٌِخ ٓضٓ٘خؽٌٞٓ

 100 2 9 4 6 11 7 61 ؽ٢ٌٓٞ، ٓؾٌِخ ٓلبعئخ

 100 0 0 0 0 1 2 96 خبؿ، ٓؾٌِخ ٓضٓ٘خ

 100 1 4 3 4 5 4 78 خبؿ، ٓؾٌِخ ٓلبعئخ

داخَ 

 أُخ٤ٔبد

 100 1 1 0 1 2 10 85 األٝٗشٝا، ٓؾٌِخ ٓضٓ٘خ

 100 2 6 2 3 6 9 72 األٝٗشٝا، ٓؾٌِخ ٓلبعئخ

 100 1 2 1 1 2 5 88 ؽ٢ٌٓٞ، ٓؾٌِخ ٓضٓ٘خ

 100 2 5 2 3 4 6 79 ؽ٢ٌٓٞ، ٓؾٌِخ ٓلبعئخ

 100 0 1 0 1 1 2 94 خبؿ، ٓؾٌِخ ٓضٓ٘خ

 100 1 3 1 1 2 3 89 خبؿ، ٓؾٌِخ ٓلبعئخ
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كانت نسبة األشخاص داخل المخٌمات الذٌن زاروا األونروا أعلى من نسبة الذٌن زاروا 
؛ بٌنما حوالً ثبلثة أشخاص من كل عشرة زاروا فً وقت من مقدمً الرعاٌة اآلخرٌن

األوقات أحد المراكز الصحٌة التً تدٌرها الوكالة، وحوالً اثنٌن من كل عشرة راجعوا أحد 
المراكز الحكومٌة، وواحد من كل عشرة زاروا إحدى العٌادات الصحٌة الخاصة. مجددا، 

تباٌن فً االستفادة من مقدمً الرعاٌة كانت إمكانٌة الوصول هً التً تسببت أساسا بال
الصحٌة: إمكانٌة وصول البلجبٌن خارج المخٌمات لمراكز األونروا الصحٌة كانت أقل بكثٌر 
مما هً لبلجبٌن داخل المخٌمات؛ بٌنما تتوفر المرافق الصحٌة العامة )الحكومٌة( "فً كل 

 مكان" تقرٌباً.
اص للخدمات التً تلقوها. ٌتفق البلجبون بوضع هذا األمر كؤساس، نبحث فً تقٌٌم األشخ

خارج وداخل المخٌمات بالعموم على أن المراكز الصحٌة الخاصة هً التً تقدم الخدمات 
األفضل حتى اآلن، بٌنما تحظى المراكز الصحٌة التابعة لؤلونروا بؤقل الدرجات )الجدول 

ن خارج المخٌمات من (. على سبٌل المثال، كانت أؼلبٌة المرضى السابقٌن المقٌم24.4ٌ
الرأي القابل أن العٌادات الصحٌة الخاصة تقدم خدمة ممتازة. تبلػ نسبة من ٌتبنى نفس االعتقاد 

بالمابة فقط. ٌمٌل  18إلى  8والرأي عن مراكز األونروا الصحٌة والمراكز الحكومٌة 
مقدمً األشخاص المقٌمون خارج المخٌمات إلى تصنٌؾ الخدمات المقدمة من جمٌع أنواع 

الرعاٌة الصحٌة الثبلث وإلى المرضى المصابٌن بمشاكل صحٌة حادة ومزمنة على حد سواء 
على أنها خدمات أفضل نوعا ما من تصنٌؾ البلجبٌن لها داخل المخٌمات. الحظ مثبل، أن 

من  نسبة من اعتبروا خدمات األونروا ممتازة أو جٌدة بالنسبة للمشاكل المزمنة والمفاجبة
( بالمابة، على التوالً، مقارنة 62+14) 76( و 62+8) 70خارج المخٌمات كانت البلجبٌن 
( بالمابة من البلجبٌن داخل المخٌمات. بالعموم، كان 49+10) 59( و46+8) 54مع نسبة 

رأي األشخاص عن طرٌقة تعامل المراكز الصحٌة معهم عند حدوث مشاكل مفاجبة، نوعا ما 
 خدمات المقدمة بخصوص المشاكل الصحٌة المزمنة.أكثر إٌجابٌة من نظرتهم إلى ال

 
تقٌٌم مراكز األونروا الصحٌة، والمراكز الصحٌة الحكومٌة، والمراكز الصحٌة  24.4الجدول 

الخاصة، التً تمت زٌارتها خبلل السنوات الخمس الماضٌة بحسب الؽرض من الزٌارة: 
 ل المخٌمات. النسبة المبوٌة.مشكلة صحٌة مزمنة وحادة. مقارنة بٌن البلجبٌن خارج وداخ

  

 أُغٔٞع مؼ٤ق عذا مؼ٤ق ٓوجٍٞ ع٤ذ عذا ٓٔزبص 

خبسط 

 أُخ٤ٔبد

 100 1 5 24 62 8 (357)ع= األٝٗشٝا، ٓؾٌِخ ٓضٓ٘خ

 100 0 2 21 62 14 (155ٓؾٌِخ ٓلبعئخ )ع= األٝٗشٝا،

 100 0 2 14 70 13 (184ؽ٢ٌٓٞ، ٓؾٌِخ ٓضٓ٘خ )ع=

 100 0 2 14 65 18 (,3811ؽ٢ٌٓٞ، ٓؾٌِخ ٓلبعئخ )ع=

 100 - 0 6 43 51 (346خبؿ، ٓؾٌِخ ٓضٓ٘خ )ع=

 100 0 1 5 28 66 (484خبؿ، ٓؾٌِخ ٓلبعئخ )ع=

داخَ 

 أُخ٤ٔبد

 100 1 7 38 46 8 (463)ع= األٝٗشٝا، ٓؾٌِخ ٓضٓ٘خ

 100 1 5 35 49 10 (917ٓؾٌِخ ٓلبعئخ )ع= األٝٗشٝا،

 100 0 3 25 59 13 (516ؽ٢ٌٓٞ، ٓؾٌِخ ٓضٓ٘خ )ع=

 100 0 3 19 63 14 (734ؽ٢ٌٓٞ، ٓؾٌِخ ٓلبعئخ )ع=

 100 - 1 5 49 44 (2:5خبؿ، ٓؾٌِخ ٓضٓ٘خ )ع=

 100 - 2 6 40 53 (193خبؿ، ٓؾٌِخ ٓلبعئخ )ع=
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لسوء الحظ، لم ٌكن حجم العٌنة فً الدراسة االستقصابٌة كبٌراً بما ٌكفً الستعراض 
ٌة حال، فإن البٌانات عن مخٌم البقعة ونطاقات اإلببلغ رضا المستفٌدٌن من كل مخٌم. وعلى أ

وُتظهر بعض االختبلؾ، أو عدم وجود  38)المناطق/المحافظات(الثبلثة األخرى متوفرة،
اختبلؾ ذي داللة فً مستوى رضا األشخاص بٌن األماكن المختلفة التً توجد فٌها مراكز 

 (.25.4والً )الجدول األونروا الصحٌة والمراكز الصحٌة الحكومٌة، على الت
كما ذكر من قبل، ولؽرض بحث االستفادة من الرعاٌة الصحٌة المرتبطة بالحمل، وجهت 

من العمر،  45الدراستان االستقصابٌتان أسبلة المرأة تم اختٌارها عشوابٌا من كل أسرة، دون 
ع متزوجة فً الوقت الحاضر، ولدٌها طفل ٌقل عمره عن عشر سنوات. ُسبلت األم عن نو

مقدم الرعاٌة الذي زارته إلجراء فحوصات ما قبل وما بعد الحمل، بالنسبة آلخر حمل، وطلب 
. حظٌت 26.4منها تقٌٌم جودة االستشارة والعبلج المقدم. تظهر نتابج التقٌٌم فً الجدول 

المراكز الصحٌة الخاصة "بتقٌٌم أفضل" من قبل البلجبات المقٌمات داخل وخارج المخٌمات 
واء. تم تقٌٌم عٌادات األونروا والعٌادات الحكومٌة بنفس قدر الجودة من المقٌمٌن على حد س

داخل المخٌمات، بٌنما قدرت النساء المقٌمات خارج المخٌمات خدمات األونروا لما قبل وما 
 بعد الوالدة على أنها أفضل من الخدمات الحكومٌة العامة.

 
والمراكز الصحٌة الحكومٌة، التً تمت زٌارتها تقٌٌم مراكز األونروا الصحٌة،  25.4الجدول 

خبلل السنوات الخمس الماضٌة بحسب الؽرض من الزٌارة: مشكلة صحٌة مزمنة وحادة. 
 النسبة المبوٌة لبلجبٌن داخل المخٌمات. بحسب مكان اإلقامة.

 أُغٔٞع مؼ٤ق عذا مؼ٤ق ٓوجٍٞ ع٤ذ عذا ٓٔزبص 
األٝٗشٝا، 

ٓؾٌِخ ٓضٓ٘خ 

 (463)ع=

 100 0 6 35 54 5 (369بفٔخ )ع=ػٔبٕ اُؼ

 100 1 6 35 47 11 (3:8اُجوؼخ )ع=

 100 0 12 36 36 16 (3:7اُضسهبء )ع=

 100 2 8 43 42 6 (377اُؾٔبٍ )ع=
األٝٗشٝا، 

ٓؾٌِخ ٓلبعئخ 

 (917)ع=

 100 0 5 34 56 5 (383ػٔبٕ اُؼبفٔخ )ع=

 100 0 2 32 57 8 (241اُجوؼخ )ع=

 100 1 4 35 44 17 (252اُضسهبء )ع=

 100 3 9 37 41 10 (263اُؾٔبٍ )ع=

ؽ٢ٌٓٞ، 

ٓؾٌِخ ٓضٓ٘خ 

 (516)ع=

 100 0 3 32 58 7 (359ػٔبٕ اُؼبفٔخ )ع=

 100 0 2 22 60 16 (95اُجوؼخ )ع=

 100 0 0 23 56 21 (78اُضسهبء )ع=

 100 1 4 20 62 14 (334اُؾٔبٍ )ع=
ؽ٢ٌٓٞ، 

ٓؾٌِخ ٓلبعئخ 

 (734)ع=

 100 1 5 18 61 15 (328ع=ػٔبٕ اُؼبفٔخ )

 100 0 2 12 73 14 (228اُجوؼخ )ع=

 100 1 1 23 62 13 (367اُضسهبء )ع=

 100 0 4 26 54 16 (392اُؾٔبٍ )ع=

 
 
 

 
38

ثبإلمبكخ ا٠ُ ٓخ٤ْ اُجوؼخ، ٗطبهبد اإلثالؽ اُضالس ٢ٛ: ػٔبٕ اُؼبفٔخ، أُزنٔ٘خ ٓخ٤ٔبد اُطبُج٤خ، ٝاُؾغ٤ٖ، ٝاُٞؽذاد، ٝاأل٤ٓش ؽغٖ، 

 زنٔ٘خ ٓخ٤ٔبد اُضسهبء، ٝاُغخ٘خ، ٝؽط٤ٖ؛ ٝاُؾٔبٍ، أُزنٔ٘خ ٓخ٤ٔبد اسثذ، ٝػض٢ٓ أُلز٢، ٝعشػ، ٝعٞف.ٝٓبدثب؛ ٝاُضسهبء، أُ
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تقٌٌم مراكز/عٌادات األونروا الصحٌة، والمراكز/العٌادات الصحٌة الحكومٌة،  26.4الجدول 
ارتها بخصوص الرعاٌة الصحٌة ما قبل والمراكز/العٌادات الصحٌة الخاصة، التً تمت زٌ

من العمر، وأنجبن خبلل  45وما بعد الوالدة. المجٌبات متزوجات فً الوقت الحاضر، دون 
العشر سنوات الماضٌة؛ ارتبطت اإلجابة بآخر حمل. مقارنة بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات 

 (.832( وداخل المخٌمات )ع=691)ع=
 أُغٔٞع جدا ضعٌف ضعٌف مناسب جٌد جدا ممتاز 

خارج 
 المخٌمات

 100 - 2 11 46 41 األونروا

 100 - 1 11 74 14 حكومً

 100 - - 2 38 60 خاص

داخل 
 المخٌمات

 100 1 2 22 50 25 األونروا

 100 - 3 25 46 26 حكومً

 100 - 1 5 41 52 خاص

 
 

ازة أو جٌدة جداً. كانت اعتبرت ؼالبٌة كبٌرة من المجٌبات أن جمٌع أنواع الخدمات الثبلث ممت
ٌّمن خدمات األونروا والخدمات الحكومٌة على أنها مناسبة فقط من داخل  نسبة اإلناث البلتً ق
المخٌمات ضعؾ نسبة النساء البلتً فعلن ذلك خارج المخٌمات. اعتبر عدد قلٌل جداً منهن 

 رعاٌة ما قبل وما بعد الوالدة ردٌبة أو ردٌبة جدا.
 
 

 رحةالتحسينات المقت
فما فوق من كل أسرة  15طرحت الدراسات االستقصابٌة على فرد تم اختٌاره عشوابٌاً بعمر 

السإال التالً: "استعرض كل ما تعرفه عن عٌادات األونروا الصحٌة، بما فً ذلك الخبرة 
، المسؤلة األولى والثانٌة األهم التً ٌجب تحسٌنها؟" تم  الشخصٌة المستفادة منها. ماهً، برأٌك

 . 27.4قدٌم النتٌجة فً الجدول ت
أدرجنا مسؤلتٌن عندما كان ٌتم تحدٌد اثنتٌن دون ترجٌح واحدة على أخرى. ٌمٌز الجدول 
بٌن المجٌبٌن الذٌن أصٌبوا بؤمراض مفاجبة أو مزمنة فً السنوات الخمس الماضٌة وزاروا 

من بٌن الفبة أحد المراكز الصحٌة لؤلونروا، وبٌن من لم ٌفعل ذلك. قد ٌظهر أشخاص، 
الثانٌة، لم ٌزوروا عٌادات األونروا مطلقا )لكن قد ٌكون تشكل لدٌهم انطباع عن األونروا من 
خبلل حدٌثهم مع المستفٌدٌن(، والبعض زاروا عٌادة مرة واحدة منذ أكثر من خمس سنوات، 

ضافة ونساء لجؤن إلى عٌادة لؤلونروا إلجراء فحص الحمل والرعاٌة الصحٌة لؤلم والطفل إ
إلى أفراد زاروا أحد المركز الصحٌة لؤلونروا كمرافقٌن. ٌقارن الجدول إجابات المقٌمٌن داخل 
المخٌمات وخارجها، وٌحلل النتابج بحسب الموقع الجؽرافً ضمن هاتٌن المجموعتٌن 

 السكانٌتٌن.
المبلحظة األولى التً ٌجب ذكرها هً بشؤن مستوى االختبلؾ الذي بنى علٌه البلجبون 

ارج المخٌمات وداخلها رأٌهم حول مراكز األونروا الصحٌة. رفض ثبلثة من بٌن كل عشرة خ
بالمابة فقط من البلجبٌن داخل  4مقٌمٌن خارج المخٌمات اإلجابة على السإال، مقابل 
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المخٌمات. لم ٌكن األمر مفاجبا إذ أن العدٌد من البلجبٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات لم ٌزوروا 
لؤلونروا مطلقا، وال سمعوا الكثٌر عنه. هذا الوضع نادر بٌن البلجبٌن داخل مركزا صحٌا 

المخٌمات الذٌن، ربما باستثناء األشخاص الذٌن استقروا حدٌثا فً مخٌم، شكلت لهم مرافق 
األونروا حجر األساس بٌن المإسسات منذ نشؤتهم. ٌتضح التمٌٌز بٌن البلجبٌن خارج 

بالمابة فقط من المجٌبٌن خارج المخٌمات تلقوا  17قع أن المخٌمات وداخلها من خبلل وا
مساعدة بسبب مشكلة صحٌة حادة أو مزمنة فً عٌادة لؤلونروا خبلل السنوات الخمس السابقة 

بالمابة من المجٌبٌن داخل المخٌمات تلقى مساعدة مماثلة. تم  56للدراسة االستقصابٌة، بٌنما 
لتكون األرقام المتعلقة بالسكان داخل  27.4ول استبعاد من أجاب "ببل أعلم" من الجد

المخٌمات وخارجها قابلة للمقارنة. من بٌن المجٌبٌن الذٌن قٌموا الخدمات المقدمة من عٌادات 
بالمابة من سكان المخٌمات عدم  22األونروا أكد حوالً ثلث المقٌمٌن خارج المخٌمات و

 الحاجة إلجراء أي تحسٌن.
لمقترحة إلى خمس فبات ربٌسٌة، وهً المسابل المتعلقة صنفنا مجاالت التحسٌن ا

بالموظفٌن، والمرافق، والخدمات، وإمدادات األدوٌة، ومسابل )قضاٌا( أخرى. طرحت قضٌتا 
بالمابة  30الخدمات والموظفٌن على نطاق واسع فً أؼلب األحٌان، وذكر كبل منهما أكثر من 

لة "تقلٌل فترة االنتظار" هً األكثر إلحاحا بالمابة داخلها. كانت مسؤ 46خارج المخٌمات و
بالمابة من المجٌبٌن خارج وداخل المخٌمات  40للمعالجة، وهً نقطة طرحها ما ٌقرب من 

الذٌن استفادوا من خدمات المراكز الصحٌة لؤلونروا فً السنوات الخمس الماضٌة. لم تمثل 
ألشخاص الذٌن لم ٌتعاملوا سابقا مع هذه النقطة مصدر  شكوى عامة أو ملّحة بالقدر نفسه بٌن ا

الخدمات الصحٌة لؤلونروا، وكان الفرق بٌن هاتٌن المجموعتٌن من المجٌبٌن الفتا السٌما 
خارج المخٌمات. أثار الكثٌرون موضوعٌن مرتبطٌن بمستوى خدمات األونروا:"استجابة 

بالمابة  18و بالمابة خارج المخٌمات 12الموظفٌن" و"زٌادة عدد الموظفٌن" )ذكرهما 
داخلها(. عبلوة على ذلك، عّبرت نسبة كبٌرة من المجٌبٌن عن رؼبتهم "بإتاحة مزٌد من 
الوقت خبلل االستشارات"، مما ٌدل على أن األطباء ٌعالجون عددا أكبر مما ٌجب من 

 المرضى خبلل ٌوم العمل، أو أنه ٌمكنهم تنظٌم وقتهم بشكل مختلؾ.
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البلجبٌن  حسب رأيٌجب تحسٌنها فً عٌادات األونروا  األهم التً مسابلال 27.4الجدول 
(. بحسب الخبرة الشخصٌة 3,479( وداخل المخٌمات )ع=2,082الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

فً االستفادة من خدمات عٌادات األونروا فً السنوات الخمس الماضٌة، ومكان اإلقامة. النسبة 
 المبوٌة.

  

 خل المخٌماتدا خارج المخٌمات

 الجمٌع

زٌارة بسبب مشكلة 
صحٌة فً السنوات 

 الخمس السابقة
 المحافظة

 الجمٌع

زٌارة بسبب مشكلة 
صحٌة فً السنوات 

 الخمس السابقة
 المنطقة/المحافظة

 الشمال الزرقاء البقعة عمان العاصمة نعم ال إربد الزرقاء عمان العاصمة نعم ال

 46 56 51 30 47 46 46 29 21 35 34 31 32 أي مسألة تتعلق بالموظفٌن
 23 24 20 5 20 18 18 11 7 14 11 12 12 عدد أكبر من الموظفٌن -
 17 17 21 18 18 19 18 12 10 13 17 11 12 استجابة الموظفٌن -
 8 13 12 5 8 10 10 6 4 7 3 7 6 موظفون بكفاءة أفضل -

أطباء مناوبون من كل  -
 الجنسٌن دائما

5 5 6 6 3 4 9 9 9 6 8 13 7 

 11 29 27 21 20 24 22 16 16 27 25 23 24 أي مسألة تتعلق بالمبنى
 6 16 15 14 12 14 13 8 9 17 17 14 14 مرافق أفضل -
 3 10 8 3 5 7 6 5 4 8 5 7 7 مزٌد من الخصوصٌة -
 3 7 7 5 4 6 5 4 4 7 5 6 6 نظافة أفضل -

 41 48 49 44 53 42 46 25 27 39 54 31 35 أي مسائل تتعلق بالخدمات 
مزٌد من الوقت أثناء  -

 االستشارة
9 9 12 12 4 3 8 7 10 8 7 12 7 

 1 5 3 3 2 4 3 3 1 4 2 3 3 معلومات أفضل -
 30 30 35 32 39 28 32 17 22 21 42 16 21 وقت انتظار أقل -
 2 3 4 4 4 3 3 2 1 4 5 3 3 مقابلة مضمونة للطبٌب -
لعٌادات أو تعاون أفضل مع ا -

 المستشفٌات المتخصصة
2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

سهولة التحوٌل  إلى عٌادة أو  -
 مستشفى متخصصٌن

1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 

 24 19 21 17 22 19 20 19 10 15 22 13 14 أي مسألة تتعلق باللوازم
 9 7 8 4 7 7 7 6 3 5 7 4 5 أدوٌة مجانٌة -
 12 7 11 9 10 10 10 10 5 6 9 6 6 المتاحةتنوع أكبر لألدوٌة  -

مخزون أكبر من األدوٌة  -
 )حتى ال تنفد(

3 3 6 4 2 4 4 4 6 4 3 5 6 

 2 1 0 4 1 2 2 1 12 8 1 10 8 مسائل أخرى
 27 13 16 32 20 23 22 47 46 27 22 36 33 ال حاجة ألي تحسٌن

 756 967 985 771 1,273 2,206 3,479 465 697 920 421 1,661 2,082 ع

 بالمائة. ::3ملحظة: تم السماح بإجابتٌن. بالتالً، ٌصل المجموع ألكثر من 

 فريق صحة األسرة لدى األونروا: نهج جديد نتحسي
من الجدٌر بالذكر أن األونروا بدأت منذ إجراء هذه الدراسة االستقصابٌة، بتنفٌذ نهج فرٌق 
صحة أسرٌة فً عٌاداتها الصحٌة فً األردن، مبنً على القٌم الحدٌثة للرعاٌة الصحٌة 

، كالتركٌز على األشخاص، 2008األولٌة التً أشارت إلٌها منظمة الصحة العالمٌة فً 
تؽٌٌرات تشؽٌلٌة  وشمولٌة واستمرارٌة الرعاٌة. كجزء من إعادة التشكٌل، أدخلت األونروا

لتحسٌن وتطوٌر الكفاءة والرعاٌة المقدمة فً العٌادات. تضمنت هذه التؽٌٌرات إعادة تنظٌم 
ة وتعزٌز الموظفٌن للعمل فً فرق متعددة االختصاصات لتقدٌم رعاٌة شاملة ومستمر

العبلقات طوٌلة األجل بٌن المرٌض ومقدم الرعاٌة، واستخدام أنظمة المواعٌد، وإدخال 
والتعدٌبلت الفعلٌة فً العٌادات  -السجبلت الطبٌة االلكترونٌة-برنامج الصحة االلكترونٌة

(، 2013لتسهٌل إمكانٌة وصول المرضى. وفقاً للدابرة الصحٌة لؤلونروا فً األردن )
دقٌقة إلى عشر دقابق، وقللت  26اإلجراءات وقت االنتظار، الذي تراجع من  خفضت هذه

االكتظاظ فً المراكز الصحٌة، وزادت رضا المرضى عن مجمل الخدمات. فً دراسة 
، وجدت الدابرة 2013استقصابٌة عن الرضا أجرٌت فً المراكز الصحٌة فً حزٌران 

ا راضون أو راضون جدا عن وقت بالمابة من المجٌبٌن إم 93الصحٌة لؤلونروا أن 
بالمابة من المجٌبٌن إما راضون أو راضون جدا عن مجمل الخدمات التً  90االنتظار و

 ٌقدمها المركز الصحً.
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جمٌع المسابل المتعلقة باإلمداد كانت حول األدوٌة، إما تحسٌن وزٌادة توفٌرها أو المطالبة 
بالمابة خارجها، لم  5و بالمابة داخل المخٌمات 7بؤدوٌة مجانٌة. الحالة الثانٌة، التً ذكرها 

بالفعل، من حٌث المبدأ، جمٌع األدوٌة فً مراكزها الصحٌة  تكن متوقعة، إذ أن األونروا تقدم
مجانا. لكن قد ٌضطر البلجبون لدفع ثمن بعض األدوٌة التً ٌحصلون علٌها عند تلقً العبلج 

من األونروا. ٌبدو فً عٌادات أو مستشفٌات متخصصة، واحتمال عدم استرداد ثمنها بالكامل 
 من اإلجابات المقدمة أن األشخاص ٌرون لزوم تقدٌم هذه األدوٌة أٌضا دون مقابل.

كانت نسبة المجٌبٌن الذٌن اقترحوا إجراء تحسٌنات تتعلق بالموظفٌن، والخدمات، 
والمرافق، من القاطنٌن خارج المخٌمات فً محافظة عمان العاصمة أكبر من نسبة من اقترح 

أن ال  لمقٌمٌن فً محافظتً إربد والزرقاء. فً عمان، رأى حوالً ربع المجٌبٌنذلك من ا
حاجة إلجراء أي تحسٌن، وخالفهم الرأي حوالً نصؾ المجٌبٌن خارج المخٌمات فً 

مختلفة نوعا ما. لم ٌقترح سوى قلة من  المحافظتٌن األخرٌٌن. كانت الصورة داخل المخٌمات
ة عمان والشمال )جرش وإربد( مسابل ٌجب تحسٌنها فً األشخاص داخل المخٌمات فً منطق
بالمابة لم ٌقدموا أي اقتراح(، بٌنما بدا سكان مخٌم البقعة  30مرافق األونروا الصحٌة )حوالً 

بالمابة فقط لم ٌقترحوا أي شًء  15وسكان المخٌمات فً منطقة الزرقاء أقل رضا )حوالً 
قصابٌتان تباٌنا ملحوظا فً الرأي بٌن النساء بحاجة للتحسٌن(. لم تحدد الدراستان االست

 والرجال أو بٌن الفبات العمرٌة )لم ٌظهر التباٌن(.
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 السجائر فصل: االنحدار اللوجستي لتدخينالملحق 
 

 سنة فما فوق خارج المخٌمات. 15االنحدار اللوجستً لتدخٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعمر 
إحصاءة والد  المعٌاري الخطأ معامل )ب( 

(Wald) 
 الدالة األسٌة )ب( الداللة اإلحصائٌة درجة الحرٌة

-المحافظة )مقابل
 -بالمقارنة مع

 الشمال(-إربد

  2.730 2 .255  

 790. 142. 1 2.156 160. 235.- عمان العاصمة

 750. 111. 1 2.538 180. 287.- الزرقاء

الجندر )النساء 
 مقابل الرجال( 

-2.592 .153 287.892 1 .000 .075 

 1.006 061. 1 3.501 003. 006. العمر

  455. 4 3.652  دخل األسرة )مقابل الدخل األعلى(

 989. 950. 1 004. 175. 011.- األقل

 958. 788. 1 072. 159. 043.- المنخفض

 947. 725. 1 124. 156. 055.- المتوسط

 767. 091. 1 2.859 157. 265.- المرتفع

  000. 4 50.759  التحصٌل العلمً )مقابل بعد الثانوٌة(

عدم استكمال أي 
 تعلٌم

.015 .189 .006 1 .938 1.015 

 3.241 000. 1 37.727 191. 1.176 ابتدائً

 1.754 000. 1 17.696 134. 562. أساسً

 1.704 001. 1 11.329 158. 533. ثانوي

اإلصابة بمرض مزمن )مقابل عدم 
 أي مرض(اإلصابة ب

 .205 2 .903  

 951. 842. 1 039. 254. 050.- مرض مزمن

 1.073 717. 1 131. 195. 071. مرض مزمن حاد

  000. 2 72.594  وضع العمل )مقابل موظف(

 371. 000. 1 72.572 116. 991.- خارج سوق العمل

ال ٌعمل/ٌشعر 
 باإلحباط

-.341 .352 .939 1 .332 .711 

 11.767 000. 1 76.938 281. 2.465 ثابت
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سنة فما فوق داخل  15االنحدار اللوجستً لتدخٌن السجابر بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعمر 
 المخٌمات.

إحصاءة والد  الخطأ المعٌاري معامل )ب( 
(Wald) 

 الدالة األسٌة )ب( الداللة اإلحصائٌة درجة الحرٌة

المنطقة/المحافظة 
 )مقابل الشمال(

  10.022 3 .018  

 914. 514. 1 426. 137. 089.- البقعة

 788. 065. 1 3.407 129. 238.- ػٔبٕ اُؼبفٔخ

 666. 003. 1 8.629 138. 407.- الزرقاء

الجندر )النساء 
 مقابل الرجال(

-3.270 .164 398.894 1 .000 .038 

 1.012 001. 1 11.528 004. 012. العمر

  005. 4 15.090  دخل األسرة )مقابل األعلى(

 1.485 015. 1 5.971 162. 395. األقل

 1.138 402. 1 701. 154. 129. المنخفض

 1.285 123. 1 2.376 163. 251. المتوسط

 1.674 001. 1 11.572 152. 515. المرتفع

  000. 4 35.386  التحصٌل العلمً )مقابل بعد الثانوٌة(
عدم استكمال أي 

 تعلٌم
.344 .180 3.659 1 .056 1.411 

 2.090 000. 1 17.783 175. 737. ابتدائً

 2.191 000. 1 28.646 147. 784. أساسً

 1.437 065. 1 3.417 196. 363. ثانوي

اإلصابة بمرض مزمن )مقابل عدم 
 اإلصابة بأي مرض(

 15.235 2 .000  

 539. 004. 1 8.434 213. 617.- مرض مزمن

 574. 001. 1 10.445 172. 556.- مرض مزمن حاد

  000. 2 67.250  وضع العمل )مقابل موظف(

 421. 000. 1 62.252 110. 866.- خارج سوق العمل

ال ٌعمل/ٌشعر 
 باإلحباط

.195 .271 .518 1 .472 1.215 

 16.368 000. 1 107.213 270. 2.795 ثابت
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 التعليم والخدمات التعليمية 5
 
 
 
 
 

ر سنوات دراسٌة أساسٌة إلزامٌة؛ ٌلٌها مرحلة تعلٌم ثانوي، ٌتضمن نظام التعلٌم األردنً عش
ٌتاح للطبلب فٌها االلتحاق بفرع أكادٌمً أو مهنً لمدة سنتٌن. فً حٌن أن التعلٌم الثانوي 

فإن التعلٌم المهنً ال ٌإهلهم لذلك. ٌمكن للطلبة، األكادٌمً ٌإهل الطلبة لبللتحاق بالجامعة، 
االلتحاق بدراسات مهنٌة أو متخصصة فً كلٌات المجتمع، تمتد عادة بعد المرحلة الثانوٌة، إما 

ات لنٌل درجة البكالورٌوس كمرحلة أولى. ٌمكن لثبلث سنوات، أو ٌمكنهم االلتحاق بالجامع
  أٌضا متابعة الدراسات الجامعٌة بعد االنتهاء من الدراسة فً إحدى كلٌات  المجتمع )التجسٌر(.

ت العلمٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، وٌقارن بٌن تحصٌل ٌبحث هذا الفصل فً المإهبل
البلجبٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات والمقٌمٌن داخلها؛ وهو بذلك ال ٌكتفً بدراسة التحصٌل 
العلمً فً مستوٌات مختلفة فحسب، بل ٌؤخذ بعٌن االعتبار مهارات القراءة والكتابة األساسٌة، 

 49-45نسبة البلجبٌن خارج المخٌمات بعمر  أو اإللمام بها. على سبٌل المثال، بلؽت
-25بالمابة، أي الضعؾ، ممن هم بعمر  30بالمابة، بٌنما  14درجة جامعٌة  الحاصلٌن على

بالمابة من   11و 7حصلوا علٌها. كانت األرقام المقارنة بٌن البلجبٌن داخل المخٌمات،  29
بالمابة  97م بالقراءة والكتابة الوظٌفٌة نفس الفبتٌن العمرٌتٌن، على التوالً. ٌبلػ معدل اإللما

، لكن النسبة أقل بثبلث درجات مبوٌة لبلجبٌن 24-15من البلجبٌن خارج المخٌمات بعمر 
 الشباب داخل المخٌمات من نفس الفبة العمرٌة.

سنقدم مقارنات مع إحصابٌات سابقة لوصؾ التطورات اإلٌجابٌة العدٌدة التً حدثت. 
ٌجابٌة تتعلق بااللتحاق الحالً بالتعلٌم، بما فً ذلك زٌادة انتشار تعلٌم لوحظت أٌضا توجهات إ

ما قبل المدرسة )رٌاض األطفال( والتعلٌم الجامعً فً السنوات األخٌرة. عبلوة على ذلك، 
ٌبٌن الفصل تفوق اإلناث المستمر على الذكور. على سبٌل المثال، بلؽت نسبة الذٌن التحقوا 

من البلجبٌن  24 -20استكمال المرحلة األساسٌة من الفبة العمرٌة  بالمدارس وتركوها قبل
بالمابة من الذكور. أما داخل المخٌمات فإن هذا  11بالمابة من اإلناث و 7خارج المخٌمات 

بالمابة من الذكور من نفس الفبة  20بالمابة من اإلناث و 16الوضع انطبق على نسبة 
 العمرٌة.

ما تزال هً المقدم المهٌمن والربٌسً للتعلٌم األساسً لسكان فً حٌن أن األونروا كانت و
أطفال، فإن الحكومة األردنٌة تزود  10من بٌن كل  9المخٌمات، بتقدٌم هذه الخدمة لحوالً 

أؼلبٌة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات بمهارات القراءة والكتابة األساسٌة وتعّدهم 
ً أو األكادٌمً. تقدم المإسسات الخاصة أٌضا التعلٌم للحصول على مزٌد من التعلٌم المهن

األساسً لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، السٌما خارج المخٌمات، حٌث تقدم هذه الخدمة إلى نفس نسبة  
بالمابة من األطفال والشباب الملتحقٌن بالتعلٌم  15التبلمٌذ فً مدارس األونروا تقرٌبا، حوالً 

 حالٌا.
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حول مستوى الرضا عن التعلٌم األساسً. من خبلل هذا ٌختتم الفصل بعرض بٌانات 
تقارن المدارس التً تدٌرها األونروا مع تلك التً تدٌرها الحكومة األردنٌة والقطاع  العرض،

بالمابة من المجٌبٌن أن الخدمات المقدمة من الحكومة )األردنٌة(  85الخاص. ذكر حوالً 
قٌٌمهم للمدارس الخاصة أفضل إلى حد ما. بالرؼم واألونروا ممتازة أو جٌدة جدا، بٌنما كان ت

من أن هذه مجرد بٌانات خام، فهً تسمع صوت المستفٌدٌن الحدٌثٌن، وأولٌاء أمور المستفٌدٌن 
من الخدمات. إضافة إلى أن هذه البٌانات تعد مدخبل الستعراض آراء الناس حول  الحالٌٌن

 ن جودة التعلٌم األساسً.مسابل ٌنبؽً إعطاإها األولوٌة عند التوجه لتحسٌ
 
 
 

 التحصيل العلمي
 

فً حٌن كان البلجبون الفلسطٌنٌون الذٌن أقاموا )من البداٌة( فً مخٌمات فً األردن، فً 
الؽالب، من خلفٌة رٌفٌة وتلقوا تعلٌما بسٌطا أو لم ٌتلقوا أي تعلٌم، كانت تشكٌلة البلجبٌن 

تضم نسبة أكبر من المتعلمٌن من الطبقة  الفلسطٌنٌٌن الذٌن اتجهوا للسكن خارج المخٌمات
(. بعد 1973، بركات 1967، دود وبركات 1953المتوسطة من مناطق حضرٌة )كوت 

عقود من ذلك، ورؼم ارتفاع نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة داخل المخٌمات عن ذي قبل 
فجوة التعلٌم بٌن  واستكمال أؼلبٌة الجٌل الشاب من سكان المخٌمات تعلٌمهم األساسً، ما تزال

البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل وخارج المخٌمات على حالها. ٌستعرض هذا القسم بٌانات عن 
 25أعلى درجات التحصٌل العلمً. عند إجراء ذلك، تقتصر التحلٌبلت على بالؽٌن من عمر 

 فما فوق، حٌث معظم األشخاص فً هذا العمر ٌكونون قد استكملوا تعلٌمهم.
 

 المجموعات السكانيةبين لزمن وا عبرمقارنة 
طرأ ارتفاع مطرد على التحصٌل العلمً لبلجبٌن المقٌمٌن داخل وخارج المخٌمات على حد 
سواء بمرور الزمن. باستعراض األرقام التً أشارت إلٌها أحدث الدراسات االستقصابٌة 

م ٌستكملوا ، ٌمكن مبلحظة انخفاض مطرد فً نسبة األفراد الذٌن ل1.5الظاهرة فً الجدول 
تعلٌمهم األساسً بٌنما ننتقل من الفبات العمرٌة األكبر إلى األصؽر سنا، وزٌادة مماثلة فً 

-25خارج المخٌمات و 39-30باستثناء األشخاص بعمر -عدد الحاصلٌن على تعلٌم جامعً
ٌُفّسر هذا االستثناء بشكل ربٌسً بانخفاض نسبة األشخاص تحت سن  39 داخل المخٌمات. 

ٌن الحاصلٌن على شهادات من كلٌات المجتمع )"الدبلوم المتوسط"(. بالرؼم من األربع
، شهدت كلتا 50و 35االنخفاض الطفٌؾ فً التحصٌل الجامعً خارج المخٌمات بٌن سن 

المجموعتٌن تضاعفا فً نسبة األفراد الحاصلٌن على شهادات جامعٌة باالنتقال من الفبة 
، وهو تطور ٌنطبق على كل من النساء )الجدول 29-25 إلى الفبة العمرٌة 34-30العمرٌة 

(. ٌرتبط هذه التوجه بانخفاض الطلب على التعلٌم المهنً فً 3.5،( والرجال )الجدول 2.5
كلٌات المجتمع، بشكل جزبً نتٌجة تؽٌر السٌاسة الحكومٌة فً التسعٌنات حٌث لم تعد شهادة 

تم بدال من ذلك رفع ٌوان الخدمة المدنٌة. كلٌة المجتمع تكفً للحصول على وظٌفة من خبلل د
دابرة الوظابؾ اإلدارٌة الحكومٌة إلى درجة البكالورٌوس ) المإهل األدنى للحصول على
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(. شهد األردن، فً نفس الفترة تقرٌبا، زٌادة 58: 2005اإلحصاءات العامة ومعهد فافو 
ة فً أعداد خرٌجً كبٌرة فً أعداد الجامعات الخاصة وبالتالً، كما ٌتضح هنا، طفر

 الجامعات.
بالمابة، مقارنة  28خارج المخٌمات إلى  29-25وصلت نسبة خرٌجً الجامعات بعمر 

بالمابة  10بالمابة فً الفبات العمرٌة الخمسٌة األربع التالٌة، ومقارنة بنسبة  15-12بنسبة 
 29-25لعمرٌة فقط فً التسعٌنات. داخل المخٌمات، بلؽت نسبة التحصٌل الجامعً فً الفبة ا

بالمابة، أي ضعؾ النسبة لدى الفبة األكبر سنا، وأٌضا ضعؾ النسبة الظاهرة فً الدراسة  11
على نفس الفبة العمرٌة )الجدول  1999االستقصابٌة التً أجرٌت داخل المخٌمات فً العام 

1.5.) 
 

البلجبٌن  أعلى مستوى تعلٌمً اجتازته الفبات العمرٌة الخمسٌة. مقارنة بٌن 1.5الجدول 
( وداخل 6,523)ع= 2012( و2,944)ع= 1996الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات فً العام 

(. النسبة المبوٌة لؤلفراد بعمر 79,484)ع= 2011( و5,662) 1999المخٌمات فً العام 
 فما فوق. 25

 المجموع +70 -65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 

خارج 
 المخٌمات

2012            

استكمال أي  عدم
 تعلٌم

3 5 6 6 6 13 22 32 41 63 14 

 10 11 14 13 11 12 11 10 10 10 7 ابتدائً

 29 10 12 15 26 24 28 29 37 40 34 أساسً

 17 6 10 17 13 20 21 21 21 18 14 ثانوي

 14 2 8 8 10 16 22 21 13 12 14 كلٌة مجتمع

 16 9 14 15 18 15 12 13 13 15 28 جامعة

1996            

عدم استكمال أي 
 تعلٌم

5 6 12 18 26 39 59 66 67 77 24 

 18 11 21 18 13 22 23 23 23 16 14 ابتدائً

 20 7 7 8 11 11 16 24 24 28 25 أساسً

 16 3 0 4 7 11 12 13 16 20 27 ثانوي

 12 0 2 1 3 3 8 11 16 20 20 كلٌة مجتمع

 10 3 2 3 7 14 16 11 10 10 10 جامعة

داخل 
 المخٌمات

2011            

عدم استكمال أي 
 تعلٌم

7 8 9 11 16 25 36 57 68 87 21 

 16 8 16 18 25 23 20 17 16 15 14 ابتدائً

 34 4 9 14 21 26 31 35 43 46 44 أساسً

 12 1 3 5 6 9 11 13 15 16 15 ثانوي

 11 0 2 4 7 13 17 19 13 8 9 كلٌة مجتمع

 6 0 2 3 4 5 5 5 5 6 11 جامعة

1999            
عدم استكمال أي 

 تعلٌم
38 41 50 70 76 86 89 96 98 98 62 

 14 0 1 2 5 4 10 6 16 23 25 أساسً

 8 1 1 1 3 5 5 9 10 14 11 ثانوي

 13 0 0 0 2 2 4 11 20 21 21 كلٌة مجتمع

 3 0 1 1 1 3 5 5 4 3 5 جامعة



 

140 
 

إلى تحسن كبٌر بمرور الزمن، وإلى حقٌقة تفوق الجٌل  م تشٌرفً حٌن أن هذه األرقا
األصؽر على األجٌال التً سبقته، فهً تشٌر أٌضا إلى أن فجوة التعلٌم بٌن البلجبٌن 

ٌوضحان  2.5والشكل  1.5الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها ما تزال موجودة. الشكل 
مٌن خارج المخٌمات لم ٌستكملوا أي تعلٌم رسمً بالمابة من البالؽٌن المقٌ 3هذه النقطة جٌدا. 

بالمابة( داخل المخٌمات . فً حٌن ٌتضح هذا التباٌن، كما هو  7)االبتدابً(، مقابل الضعؾ )
، بشكل ربٌسً من خبلل الفروقات فً الفبات األكبر سنا من السكان 1.5مبٌن فً الشكل 

سنا. فإن التباٌن ٌظهر أٌضا لدى   وانخفاض الفجوة بشكل كبٌر فً الفبات العمرٌة األصؽر
األشخاص دون سن األربعٌن. كانت الصورة ستبدو مشابهة فً رسم بٌانً ٌعرض النسبة 
المبوٌة بؽٌاب التعلٌم األساسً "اإللزامً": بلؽت نسبة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن من الفبة العمرٌة 

بالمابة  21ت مقارنة بنسبة بالمابة خارج المخٌما 9الذٌن لم ٌتلقوا تعلٌما أساسٌا  25-29
 داخل المخٌمات.
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أعلى مستوى تعلٌم اجتازته الفبات العمرٌة الخمسٌة. مقارنة بٌن البلجبٌن  2.5الجدول 
( وداخل 3,295)ع= 2012( و1,413)ع= 1996الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات فً العام 

(. النسبة المبوٌة للنساء بعمر 39,974)ع= 2011( و2,898) 1999المخٌمات فً العام 
 فما فوق. 25

 المجموع +70 -65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 

خارج 
 المخٌمات

2012            

عدم استكمال 
 أي تعلٌم

2 5 5 6 7 17 33 48 62 80 17 

 9 7 15 12 15 14 10 8 7 7 7 ابتدائً

 27 4 9 17 22 23 24 30 34 37 32 أساسً

 19 3 7 13 13 21 26 22 21 24 17 ثانوي

 15 0 4 5 11 14 23 23 18 15 15 كلٌة مجتمع

 13 5 4 4 6 11 10 11 14 13 27 جامعة

1996            

عدم استكمال 
 أي تعلٌم

4 8 16 29 38 61 79 88 81 93 32 

 16 4 11 6 8 18 24 24 22 16 15 ابتدائً

 18 2 2 5 5 8 14 24 26 31 21 أساسً

 17 2 0 2 4 8 13 12 17 22 31 ثانوي

 12 0 2 0 2 1 7 9 13 18 22 كلٌة مجتمع

 4 0 3 0 2 5 4 2 5 6 6 جامعة

داخل 
 المخٌمات

2011            

عدم استكمال 
 أي تعلٌم

5 7 8 12 20 33 51 76 88 97 26 

 15 3 9 13 23 23 20 16 15 14 13 ابتدائً

 30 1 2 8 16 22 28 31 39 43 40 أساسً

 13 0 1 2 7 9 10 13 17 19 19 ثانوي

 12 0 0 1 3 11 19 25 16 11 11 كلٌة مجتمع

 5 0 0 0 1 2 2 3 4 6 11 جامعة

1999            
عدم استكمال 

 أي تعلٌم
38 40 54 81 91 97 100 100 100 100 67 

 11 0 0 0 0 2 5 3 13 19 23 أساسً

 7 0 0 0 0 1 2 6 11 14 11 ثانوي

 14 0 0 0 0 1 1 8 21 26 26 كلٌة مجتمع

 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 جامعة
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أعلى مستوى تعلٌم اجتازته الفبات العمرٌة الخمسٌة. مقارنة بٌن البلجبٌن  3.5الجدول 
( وداخل 3,228)ع= 2012( و1,531)ع= 1996الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات فً العام 

(. النسبة المبوٌة للرجال بعمر 39,510)ع= 2011( و2,764) 1999لمخٌمات فً العام ا
 فما فوق. 25

 المجموع +70 -65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 

خارج 
 المخٌمات

2012            

عدم استكمال 
 أي تعلٌم

4 5 7 6 5 8 11 16 23 47 10 

 11 14 14 13 6 10 12 13 12 14 6 ابتدائً

 31 15 15 13 31 25 31 27 41 44 36 أساسً

 15 8 13 20 14 19 17 19 21 11 11 ثانوي

 13 4 12 11 9 19 21 20 8 9 13 كلٌة مجتمع

 19 12 24 27 29 20 14 15 12 17 30 جامعة

1996            

عدم استكمال 
 أي تعلٌم

5 5 8 8 13 22 37 51 52 62 17 

 19 18 31 26 18 26 23 21 24 15 13 ابتدائً

 22 11 13 11 18 13 17 24 22 26 29 أساسً

 15 3 0 6 11 14 11 14 14 18 22 ثانوي

 13 0 2 2 3 5 9 13 18 22 18 كلٌة مجتمع

 14 5 2 5 12 21 28 20 14 14 13 جامعة

داخل 
 المخٌمات

2011            
عدم استكمال 

 أي تعلٌم
8 9 9 10 12 15 20 30 43 74 16 

 18 14 26 24 27 22 20 18 16 17 15 ابتدائً

 39 7 18 22 27 30 34 39 46 49 48 أساسً

 11 2 6 10 6 9 12 13 13 13 12 ثانوي

 9 1 3 8 12 15 16 14 10 6 6 كلٌة مجتمع

 7 1 4 6 8 9 7 7 5 6 11 جامعة

1999            
عدم استكمال 

 أي تعلٌم
38 42 45 57 61 71 78 90 97 97 57 

 17 1 1 4 9 7 14 10 18 26 27 أساسً

 9 2 1 3 7 10 8 12 9 13 11 ثانوي

 11 0 0 1 3 4 8 13 19 16 17 كلٌة مجتمع

 6 0 1 2 2 8 9 8 9 4 7 جامعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

143 
 

( وداخل 6,523فما فوق خارج المخٌمات )ع= 25النسبة المبوٌة للبالؽٌن بعمر  1.5الشكل 
 ( الذٌن لم ٌكملوا التعلٌم االبتدابً. بحسب الفبات العمرٌة الخمسٌة.79,484)ع= المخٌمات

 

 
( وداخل 6,523فما فوق خارج المخٌمات )ع= 25النسبة المبوٌة للبالؽٌن بعمر  2.5الشكل 

 عمرٌة الخمسٌة.( الذٌن اجتازوا تعلٌما بعد الثانوٌة. بحسب الفبات ال79,484المخٌمات )ع=
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تعد نسبة البالؽٌن الذٌن اجتازوا تعلٌما بعد الثانوٌة، أي من حصلوا على دبلوم متوسط 
)من إحدى كلٌات المجتمع( على األقل، أو شهادة جامعٌة )من إحدى الجامعات(، والتً 

وق خارج وداخل المخٌمات، فما ف 25بالمابة من السكان بعمر  16مقابل  30وصلت إلى 
(، دلٌبل إضافٌا على تفوق البلجبٌن خارج المخٌمات على البلجبٌن 2.5على التوالً )الجدول 

أن هذه النسبة تبدو فً جمٌع  2.5داخل المخٌمات فٌما ٌتعلق بالتعلٌم. ٌتضح من الشكل 
الفجوة بالنسبة  األعمار أكبر بكثٌر بٌن السكان خارج المخٌمات من النسبة داخلها، واتسعت

. بسبب ذلك بقٌت فجوة التحصٌل بالنسبة للتعلٌم الجامعً ملموسة، 35لؤلشخاص دون سن 
 األمر الذي ٌحرم البلجبٌن داخل المخٌمات من الدخول إلى سوق العمل الحدٌث.

بالرؼم من الفجوة فً التحصٌل بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها، ٌعد 
، ٌحظى 6عموم أمرا مجزٌا لكلتا المجموعتٌن السكانٌتٌن. كما سٌظهر فً الفصل التعلٌم بال

التحصٌل العلمً بارتباط إٌجابً قوي مع مشاركة المرأة فً سوق العمل، وعوابد األجور 
النقدٌة، التً، كما هو متوقع، تكون للموظفٌن من كبل الجنسٌن الحاصلٌن على تعلٌم بعد 

 نة بؤشخاص لم ٌستكملوا سوى تعلٌم أساسً أو أقل.الثانوٌة أعلى بكثٌر مقار
 
 

 الفروقات بين الجنسين
تنطبق الفجوة فً التحصٌل العلمً بٌن البالؽٌن خارج المخٌمات وداخلها بالعموم على كبل 
الجنسٌن. بالنظر أوال إلى األشخاص الذٌن لم ٌكملوا حتى المرحلة االبتدابٌة، فإن نسبة الشابات 

بالمابة على التوالً فً الفبة  8و 5المخٌمات التً تندرج ضمن هذه الفبة ) والشباب من داخل
بالمابة على التوالً فً نفس  4و 2( أعلى من تلك النسبة خارج المخٌمات )29-25العمرٌة 

الفبة العمرٌة(. فً كلتا المجموعتٌن، كانت نسبة الشباب الذٌن لم ٌكملوا تعلٌمهم االبتدابً أكبر 
 (.3.5ات )الشكل من نسبة الشاب
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( وداخل 6,523فما فوق خارج المخٌمات )ع= 25النسبة المبوٌة للبالؽٌن بعمر  3.5الشكل 
( الذٌن لم ٌكملوا تعلٌمهم االبتدابً. بحسب الجندر )الجنس( والفبات 79,484المخٌمات )ع=

  العمرٌة الخمسٌة.

 

 
لتحصٌل العلمً العالً، تظهر فجوة كبٌرة بٌن الجنسٌن من سكان باالنتقال إلى ا

المخٌمات. فً حٌن ٌتفوق الرجال على النساء فً الفبات العمرٌة من سن الخمسٌن فما فوق، 
(. خارج 4.5تتفوق النساء أكثر بكثٌر من الرجال فً الفبة العمرٌة دون األربعٌن )الشكل 

بٌة أي فجوة ذات داللة إحصابٌة فً الدراسة ما بعد المخٌمات، لم تظهر الدراسة االستقصا
 الثانوٌة بٌن النساء والرجال دون سن الخامسة والثبلثٌن.

ٌظهر تباٌن كبٌر فً التحصٌل العلمً بعد الثانوٌة بالنسبة للشباب فً المجموعتٌن 
على  السكانٌتٌن. بٌنما كانت نسبة البلجبٌن دون سن الثبلثٌن خارج المخٌمات الذٌن حصلوا

بالمابة، بلؽت نسبة البلجبٌن دون سن الثبلثٌن داخل المخٌمات الذٌن  43شهادة بعد الثانوٌة 
نقطة مبوٌة. بالنسبة للنساء، كان  26بالمابة، بفرق ٌصل إلى  17حصلوا على هذه الدرجة 

 نقطة مبوٌة(. 19الفرق لصالح النساء خارج المخٌمات دون سن الثبلثٌن أٌضا كبٌرا )
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( وداخل 6,523فما فوق خارج المخٌمات )ع= 25النسبة المبوٌة للبالؽٌن بعمر  4.5شكل ال
( الذٌن اجتازوا تعلٌما عالٌا. بحسب الجندر )الجنس( والفبات العمرٌة 79,484المخٌمات )ع=

 الخمسٌة.

 

 
 الفروقات بين المواقع

فما فوق ؼٌر الحاصلٌن على أي  25ج المخمٌات بعمر كانت نسبة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خار
تعلٌم رسمً متشابهة بٌن المحافظات الثبلث، عمان العاصمة، والزرقاء، وإربد. لكن ظهر 

(. أوال، كانت نسبة الذٌن اجتازوا التعلٌم األساسً 4.5تباٌن بحسب مقاٌٌس أخرى )الجدول 
 70بالمابة( وإربد ) 74من الزرقاء ) بالمابة( أعلى 78بنجاح فً محافظة عمان العاصمة )

بالمابة(. ثانٌا، كانت نسبة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن حصلوا على شهادة جامعٌة فً محافظة 
بالمابة( أكبر من نسبة الحاصلٌن علٌها من سكان المحافظتٌن األخرٌٌن  19عمان العاصمة )

فجوة بٌن المحافظات أكثر اتساعا بالمابة فً إربد(. كانت ال 12بالمابة فً الزرقاء و 10)
بالمابة( البلجبٌن خارج  48(. بٌنما استكمل ما ٌقرب من نصؾ )5.5بالنسبة للشباب )الشكل 

المقٌمٌن فً العاصمة عمان مرحلة ما بعد الثانوٌة، انطبق هذا األمر  29-25المخٌمات بعمر 
در ذكر أن إربد تضم نسبة بالمابة فً الزرقاء. ربما ٌج 26بالمابة فقط فً إربد و 31على 

أعلى من األشخاص الذٌن لم ٌستكملوا التعلٌم األساسً، كما أنها تضم نسبة أعلى من 
 عند مقارنتها مع الزرقاء. األشخاص الذٌن تلقوا تعلٌما بعد الثانوٌة،
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فما فوق خارج المخٌمات بحسب المحافظة  25التحصٌل العلمً للبالؽٌن بعمر  4.5الجدول 
 (. النسبة المبوٌة.6,523)ع=

 اسثذ اُضسهبء ػٔبٕ اُؼبفٔخ 

 15 14 14 أ١ رؼ٤ِْ استكمالػذّ 
 15 12 8 اثزذائ٢
 30 36 26 أعبع٢
 13 16 18 صب١ٞٗ
 15 13 14 ٤ًِخ ٓغزٔغ
 12 10 19 عبٓؼخ
 100 100 100 أُغٔٞع
 1,745 2,209 2,569 ع

 
 

الذٌن اجتازوا تعلٌما بعد الثانوٌة النسبة المبوٌة لبلجبٌن خارج المخٌمات  5.5الشكل 
 (. بحسب المحافظة والفبات العمرٌة الخمسٌة.6,054)ع=

 

 
ٌمكن تفسٌر نسبة التحصٌل المرتفعة جدا فً محافظة عمان العاصمة، مقارنة مع 

بٌنها التالٌة:  المحافظتٌن األخرٌٌن، بالتؤثٌر المشترك لمجموعة من العوامل )المفترضة(، من
( ربما نشؤت عن وجود مإسسات تعلٌمٌة ذات جودة عالٌة، بما فً ذلك توفُّر التعلٌم 1)

( ربما ارتبطت بارتفاع المستوى االقتصادي واالجتماعً 2الخاص، فً العاصمة عمان؛ )
( ربما تؤثرت 3(؛ و)7العام لسكان محافظة العاصمة مقارنة بالمحافظتٌن األخرٌٌن )الفصل 
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لحركة السكانٌة جراء زٌادة هجرة أشخاص أعلى تعلٌما إلى عمان بحثا عن وظابؾ مناسبة. با
سنعود الحقا للنقطة األولى حٌث نبحث نوع المدرسة األساسٌة التً ٌذهب إلٌها الطلبة، وحٌن 
نشٌر إلى الرضا عن الخدمات. مع ذلك، تجدر اإلشارة هنا إلى أن نسبة أعلى من األطفال 

بالمابة( مقارنة بمحافظتً الزرقاء  21ارس خاصة فً محافظة عمان العاصمة )تذهب إلى مد
بالمابة، على التوالً(، وبحسب أولٌاء األمور والخرٌجٌن الجدد على حد  10و 14وإربد )

سواء، تعد المدارس الخاصة أفضل بكثٌر. سننتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانٌة، حٌث نبٌن 
ن التحصٌل العلمً ودخل األسرة. تنقصنا األدلة للتحقق من المسؤلة االرتباط اإلٌجابً القوي بٌ

الثالثة، لكن نرجح وجود هذا االرتباط القوي، نظرا لوجود معظم المإسسات الحكومٌة، فضبل 
عن الجزء األكبر من الشركات فً قطاع االتصاالت، وتكنولوجٌا المعلومات، وقطاعات 

 حدٌثة أخرى، فً محافظة عمان العاصمة.
مثلما ٌظهر تباٌن بٌن المحافظات فً التحصٌل العلمً لبلجبٌن خارج المخٌمات، ٌظهر 

(. فً حٌن لم ٌسجل أي مخٌم، باعتبار 5.6أٌضا تباٌن جوهري بٌن مختلؾ المخٌمات )الشكل 
الذٌن تلقوا تعلٌما بعد الثانوٌة، بالمتوسط، أداء أفضل من البلجبٌن  34-25نسبة البالؽٌن بعمر 

أداء أفضل، ومخٌم الطالبٌة نفس -سوؾ ومادبا-مخٌمات فً عمان، فقد سجل مخٌما خارج ال
األداء، مقارنة مع البلجبٌن خارج المخٌمات فً إربد والزرقاء،. ظهرت فجوة واسعة بٌن 

 30المخٌمات فٌما ٌتعلق بالسكان األعلى تؤهٌبل واألدنى تؤهٌبل. فً مخٌم مادبا، ما ٌزٌد عن 
حصلوا على تعلٌم بعد الثانوٌة، أي أكثر بثبلثة أضعاؾ  34-25ٌن بعمر بالمابة من البلجب

بوضوح مدى تفوق الشابات الملحوظ على الشباب  5.6نسبتهم فً مخٌم السخنة. ٌبٌن الشكل 
فً جمٌع مخٌمات البلجبٌن باستثناء مخٌم واحد )الطالبٌة(. ٌبدو التحصٌل بٌن الجنسٌن أكثر 

 خارج المخٌمات."اختبلطا" بالنسبة لبلجبٌن 
 
 

الذٌن اجتازوا تعلٌم ما بعد الثانوٌة  34-25النسبة المبوٌة للنساء والرجال بعمر  6.5الشكل 
 (.27,815( وبحسب المخٌمات )ع=2,028بحسب المحافظة خارج المخٌمات )ع=
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 تأثير الوضع االقتصادي
الملحوظة بٌن المحافظات، جزبٌاً على األقل، إلى  ٌمكن عزو الفروقات فً التحصٌل العلمً

التباٌن فً الوضع االقتصادي واالجتماعً ألسر البلجبٌن المقٌمٌن هناك، والذي ٌبدو كبٌرا 
(. عند ربط التحصٌل العلمً بنصٌب الفرد من دخل األسرة السنوي، ٌظهر ارتباط 7)الفصل 

بالمابة من البلجبٌن خارج المخٌمات  21(. فً حٌن أن 5.5واضح بٌن المتؽٌرٌن )الجدول 
فً األسر ذات الدخل األدنى )الُمعّرفة بؤنها أسر الفبة الخمسٌة األقل دخبل( لم  34-25بعمر 

بالمابة فقط من الشباب فً األسر  3ٌكملوا تعلٌمهم األساسً، فإن هذا األمر ٌنطبق على 
دخبل(. الفرق داخل المخٌمات مماثل  األعلى دخبل )الُمعّرفة بؤنها أسر الفبة الخمسٌة األعلى

بالمابة من الذٌن لم ٌتلقوا تعلٌما أساسٌا فً الفبة الخمسٌة  33، وٌتراوح بٌن أقل تؤثٌرالكنه 
 بالمابة فً الفبة الخمسٌة األعلى دخبل. 13األقل دخبل إلى 

 
 

خلها خارج المخٌمات ودا 34-25التحصٌل العلمً لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعمر  5.5الجدول 
 بحسب نصٌب الفرد من دخل األسرة السنوي. النسبة المبوٌة.

 األػ٠ِ دخال دخَ ٓشرلغ دخَ ٓزٞعو دخَ ٓ٘خلل األهَ دخال  

خبسط 
 أُخ٤ٔبد

 1 2 3 7 6 أ١ رؼ٤ِْ استكمالػذّ 
 2 5 8 13 15 اثزذائ٢
 21 29 42 44 56 أعبع٢
 13 14 19 20 12 صب١ٞٗ

 63 49 28 16 10 ثؼذ اُضب١ٞٗ
 100 100 100 100 100 أُغٔٞع

 406 338 466 467 347 ع

داخَ 

 أُخ٤ٔبد

 4 5 7 8 13 أ١ رؼ٤ِْ استكمالػذّ 
 9 13 14 18 20 اثزذائ٢
 38 45 48 49 45 أعبع٢
 15 17 17 16 14 صب١ٞٗ

 34 19 14 10 8 ثؼذ اُضب١ٞٗ
 100 100 100 100 100 أُغٔٞع

 5,494 6,148 5,548 5,520 5,040 ع

 
 

التباٌن بٌن الوضع االقتصادي بنفس القدر: بلؽت نسبة  فٌما ٌتعلق بالتعلٌم العالً، ٌظهر
األفراد من خارج المخٌمات الذٌن تلقوا تعلٌما بعد المرحلة الثانوٌة من األسر األكثر دخبل، 

، رؼم داخل المخٌمات وفً بالمابة(؛ 10مقابل  63ستة أضعاؾ مقارنة باألسر األقل دخبل )
 بالمابة(. 8بالمابة مقابل  34أربعة أمثال )فإن النسبة هً بقاء الفرق فً المستوٌات الدنٌا، 

 
 

 التحصيل العلمي بحسب نوع التعليم األساسي
، ٌتؽٌر التحصٌل العلمً بشكل كبٌر بحسب نوع التعلٌم األساسً 5.7كما ٌتضح من الشكل 

خارج وداخل  39-25ا العدد القلٌل بعمر الذي ٌتلقاه األشخاص. ٌظهر الشكل كٌؾ أن هذ
المخٌمات على حد سواء، الذٌن التحقوا بمدارس خاصة )أو التحقوا بؤكثر من نوع من 
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المدارس، لكنهم أمضوا معظم السنوات فً مدرسة خاصة( حققوا بالمجمل مستوٌات تعلٌمٌة 
ابعة لؤلونروا أو أعلى بكثٌر من األفراد الذٌن التحقوا )بشكل ربٌسً( بمدارس أساسٌة ت

حكومٌة. بلؽت نسبة األشخاص الذٌن التحقوا بمدارس خاصة وحصلوا على شهادة بعد الثانوٌة 
بالمابة من األشخاص  31-14بالمابة، مقارنة بنسبة  88-85فً هذه الفبة العمرٌة حوالً 

فوق الذٌن التحقوا بمدارس األونروا والمدارس الحكومٌة. ٌمكن عزو التحصٌل العلمً المت
لؤلشخاص الذٌن تلقوا تعلٌمهم األساسً فً مدارس خاصة إلى أن تلك المدارس تتمٌز بنوعٌة 
بٌبة تعلٌمٌة أعلى من الموجودة فً مدارس األونروا والمدارس الحكومٌة. على أن هذا األمر 

ٌُفّسر أٌضا من خبلل "مإثرات االختٌار"  التً بموجبها كان من شؤن كثٌر من أطفال األسر قد 
أن  الذٌن التحقوا بمدارس خاصة، ، ذات الدخل األعلى والموارد البشرٌة األفضل،لمٌسورةا

 ٌبلوا ببلء حسنا لو التحقوا بمدارس لؤلونروا ومدارس حكومٌة.
أٌضا فروقات بارزة فً التحصٌل بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن  7.5ٌبٌن الشكل 

أولبك الذٌن التحقوا بمدارس أساسٌة حكومٌة.   التحقوا بمدارس أساسٌة تدٌرها األونروا وبٌن
ممن التحقوا  39-25كانت نسبة من لم ٌتمكن من استكمال تعلٌمه األساسً فً الفبة العمرٌة 

)بشكل ربٌسً( بمدارس األونروا أعلى بكثٌر من نسبة الذٌن التحقوا بمدارس حكومٌة ولم 
بالمابة خارجها. عبلوة  10مقابل  23وبالمابة داخل المخٌمات  7مقابل  29ٌتمكنوا من ذلك: 

على ذلك، كانت نسبة الذٌن حظوا بتعلٌم بعد الثانوٌة من بٌن الذٌن التحقوا بمدارس أساسٌة 
بالمابة  14مقابل  16حكومٌة أعلى من نسبة الذٌن التحقوا بالمدارس األساسٌة لؤلونروا: 

ت للنظر هو كٌؾ أن البلجبٌن بالمابة خارجها. األمر البلف 22مقابل  31داخل المخٌمات و
الفلسطٌنٌٌن الذٌن التحقوا بمدارس أساسٌة تدٌرها األونروا وواصلوا تعلٌمهم لم ٌكتفوا  
بالمرحلة الثانوٌة، بل أحرزوا، دون استثناء، درجة )جامعٌة( أعلى. هذا األمر ٌتناقض مع 

حكومٌة لكنهم اكتفوا نسبة كبٌرة من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن التحقوا بمدارس أساسٌة 
 بالمرحلة الثانوٌة.
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خارج المخٌمات بحسب نوع المدرسة  39-25التحصٌل العلمً للبالؽٌن بعمر  5.7الشكل 
 األساسٌة التً التحقوا بها )بشكل ربٌسً(. النسبة المبوٌة.

 

 
 اإللمام بالقراءة والكتابة

القسم، فإن التؽٌر فً مستوى إلمام البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بالقراءة والكتابة، كما سٌبٌن هذا 
ٌعكس بشكل أو بآخر التطور الذي طرأ على التحصٌل العلمً. ٌتؽٌر اإللمام بالقراءة والكتابة 
بحسب الجندر، والعمر، والوضع االقتصادي االجتماعً. من ناحٌة أخرى، كما فً التحصٌل، 

فٌة. ٌبدو اإللمام بالقراءة والكتابة أعلى إلى حد ما خارج المخٌمات منه ظهرت تباٌنات جؽرا
داخلها. فً حٌن ال ٌوجد اختبلؾ ذو داللة إحصابٌة عبر المحافظات بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 

 خارج المخٌمات، فإن انتشار اإللمام بالقراءة والكتابة ٌختلؾ بٌن المخٌمات.
، نورد بضع كلمات حول المفهوم. تم استخدام تعرٌؾ قبل البحث فً النتابج بالتفصٌل

وظٌفً لئللمام بالقراءة والكتابة فً الدراسة االستقصابٌة، حٌث ُسبل أفراد األسرة عن قدرتهم 
على قراءة مادة مكتوبة اعتٌادٌة، كجرٌدة أو رسالة. وسبلوا أٌضا عن قدرتهم على كتابة 

كانت اإلجابة بنعم، هل ٌإدون ذلك بسهولة أو رسابل بسٌطة أو رسالة ألحد األصدقاء، فإن 
بصعوبة. اعتبر القادرون على القراءة والكتابة بسهولة ملمٌن بها، بٌنما صنؾ اآلخرون على 
أنهم شبه أمٌٌن أو أمٌٌن. لم ٌتمكن األشخاص فً المجموعة األخٌرة حتى من القراءة 

عد المستوى األساسً ملمون بالقراءة بصعوبة. افُترض أن األفراد الذٌن نجحوا باجتٌاز تعلٌم ب
 والكتابة.

نود التؤكٌد على أن البٌانات تستند إلى التقٌٌم الذاتً. على الرؼم من أن استخدام االختبار 
كان سٌسفر عن إحصابٌات أكثر دقة عن اإللمام بالقراءة والكتابة، فقد تعذر ذلك ألسباب تتعلق 

عة األسبلة البسٌطة المستخدمة فً هذه الدراسة بالموارد. بحسب خبرة معهد فافو فإن مجمو
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االستقصابٌة تفضً إلى إحصابٌات أكثر واقعٌة من مجرد إضافة "أمً" كتصنٌؾ إلحدى 
اإلجابات على سإال عام عن مستوى التعلٌم، أو طرح سإال مباشر حول قدرة الفرد على 

لٌب األبسط ؼالبا عن نتابج ال القراءة أو الكتابة، ٌجاب علٌه "بنعم" أو "ال". تسفر هذه األسا
تمثل العدد الصحٌح لؤلمٌٌن. ٌنطبق هذا الحال تحدٌدا على اإلحصابٌات الوطنٌة، التً عادة ما 
تفترض إلمام أفراد اجتازوا مستوى معٌن من التعلٌم، عادة خمس سنوات، بالقراءة والكتابة. 

 كما سنبٌن أدناه، لم ٌكن األمر كذلك فً كثٌر من األحٌان.
 
 

 اإلناث مقابل الذكور
. أوال، ٌظهر الجدول تطورا إٌجابٌا كبٌرا 6.5ٌمكن استقراء ثبلث نتابج ربٌسٌة من الجدول 

فما فوق خارج  15منذ التسعٌنٌات. انخفضت نسبة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن األمٌٌن تماما بعمر 
ثانٌا، كانت نسبة  بالمابة. 10إلى  18بالمابة، وداخل المخٌمات من  5إلى  23المخٌمات، من 

بالمابة(، وتماشٌا مع ذلك،  10بالمابة( أقل منها داخلها ) 5األمٌة الكاملة خارج المخٌمات )
 85و 90كانت نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة خارج المخٌمات أعلى منها داخلها، بنسبة 

ء تقدما أكبر، وكانت بالمابة، على التوالً. ثالثا، فً كلتا المجموعتٌن السكانٌتٌن، حققت النسا
نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة بٌن النساء أقل بخمس إلى ست نقاط مبوٌة فقط من نسبتها بٌن 

 الرجال.
 
 

فما فوق بحسب الجندر. مقارنة  15اإللمام بالقراءة والكتابة بٌن األفراد بعمر  6.5الجدول 
 2012( و2,273ع=) 1996بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات فً العام 

 2011( و9,453)ع= 1999( والبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات فً العام 9,619)ع=
 (. النسبة المبوٌة.118,670)ع=

٣وشأ ٣ٌٝزت  

 ثغُٜٞخ
ؽجٚ أ٢ٓ: ٣وشأ 

٣ٌٝزت 

 ثقؼٞثخ

أ٢ٓ: ال ٣وشأ 

 ٝال ٣ٌزت
 أُغٔٞع

خبسط 

 أُخ٤ٔبد

 رًٞس
1996 72 15 13 100 

2012 93 4 3 100 

 ٗبسا
1996 57 11 32 100 

2012 88 5 8 100 

 اُغ٤ٔغ
1996 64 13 23 100 

2012 90 4 5 100 

داخَ 

 أُخ٤ٔبد

 رًٞس
1999 81 8 11 100 

2011 88 5 7 100 

 اٗبس
1999 69 7 24 100 

2011 82 5 13 100 

 اُغ٤ٔغ
1999 75 8 18 100 

2011 85 5 10 100 
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مرور الزمن بمقارنة اإللمام بالقراءة والكتابة، أو العكس، ٌمكن أٌضا بحث التطور ب
(. تنتشر األمٌة على نطاق واسع فً الفبة العمرٌة 8.5األمٌة، الحالٌة بٌن األجٌال )الشكل 

األكبر سنا، السٌما بٌن النساء، وداخل المخٌمات أكثر من خارجها. تبدو األمٌة نادرة بٌن 
ن، والفجوة بٌن الجنسٌن تكاد تزول. فً الواقع، تبدو األشخاص دون سن الخامسة واألربعٌ

نسبة األمٌة لبلجبٌن داخل المخٌمات بٌن الرجال أعلى باستمرار من النساء فً جمٌع الفبات 
العمرٌة دون سن األربعٌن. ٌإكد هذا األمر وٌعزز نتابج التحصٌل العلمً المقدمة أعبله، التً 

جبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات فً العقدٌن تظهر تفوق النساء على الرجال بٌن البل
 الماضٌٌن على األقل.

 97. 6.5ٌوصؾ اإللمام بالقراءة والكتابة بٌن الشباب بمزٌد من التفصٌل فً الجدول 
بالمابة  2خارج المخٌمات، ملمون بالقراءة والكتابة، و 24-15بالمابة من جمٌع الشباب بعمر 

بالمابة أمٌون بالكامل. ال ٌوجد فرق ذو داللة  1، وٌجدون صعوبة فً القراءة والكتابة
إحصابٌة بٌن الجنسٌن، والصورة متشابهة بالنسبة للشباب األكبر واألصؽر. داخل المخٌمات، 

بالمابة من جمٌع  94نسبة انتشار األمٌة بٌن الشباب أعلى، والفرق بٌن الجنسٌن ملحوظ. 
ة بسهولة، أي أقل بثبلث نقاط مبوٌة من الشباب داخل المخٌمات ملمون بالقراءة والكتاب

البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الشباب المقٌمٌن خارج المخٌمات. اكتسب حوالً نصؾ األمٌٌن مهارات 
بدابٌة فً القراءة، والنصؾ اآلخر أمٌون بالكامل. كان معدل اإللمام بالقراءة والكتابة داخل 

 اإللمام بالقراءة والكتابة بٌن الشبان.المخٌم بٌن الشابات أعلى بؤربع نقاط مبوٌة من معدل 
نظرا ألن الؽالبٌة العظمى من األطفال، كما سنرى الحقا، ملتحقون بالمدارس حالٌا، 

 8.5ومعظمهم نجح  فً اكتساب مهارات أساسٌة فً القراءة والكتابة )كما هو مبٌن فً الشكل 
بة )لدى عامة السكان( ستواصل ،(، فإن المعدالت العامة لئللمام بالقراءة والكتا7.5والجدول 

 االرتفاع خبلل السنوات القادمة بسبب رحٌل ووفاة كبار السن والجٌل األقل تعلٌما بشكل عام.
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فما فوق. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن  15نسبة األمٌة بٌن البالؽٌن بعمر  8.5الشكل 
(. بحسب الجندر والفبات 118,670( وداخل المخٌمات )ع=9,619خارج المخٌمات )ع=

 العمرٌة الخمسٌة. النسبة المبوٌة لؤلمٌٌن )ؼٌر قادرٌن على القراءة والكتابة مطلقا(.

 

 
اإللمام بالقراءة والكتابة بٌن الشباب. اإللمام بالقراءة والكتابة بٌن األفراد بعمر  7.5الجدول 

العمرٌة. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج وداخل  بحسب الجندر والفبات 15-24
 المخٌمات. النسبة المبوٌة.

 ٣وشأ ٣ٌٝزت   
 ثغُٜٞخ

٣وشأ  ؽجٚ أ٢ٓ
 ثقؼٞثخ ٣ٌٝزت

٣وشأ ٝال أ٢ٓ: ال 
 ٣ٌزت

 ع المجموع

خارج 
 المخٌمات

15-19 
 سنة

 890 100 1 2 96 ذكور

 831 100 1 1 98 إناث

 1,721 100 1 2 97 الجمٌع

20-24 
 سنة

 755 100 1 1 98 ذكور

 626 100 2 1 97 إناث

 1,381 100 2 1 97 الجمٌع

 24-15الجمٌع بعمر 
 سنة

97 2 1 100 3,102 

داخل 
 المخٌمات

15-19 
 سنة

 11,632 100 4 4 92 ذكور

 10,927 100 2 2 96 إناث

 22,559 100 3 4 94 الجمٌع

20-24 
 سنة

 8,889 100 4 5 91 ذكور

 7,741 100 2 2 95 إناث

 16,630 100 3 4 93 الجمٌع

 الجمٌع 
 سنة 24-15بعمر 

94 4 3 100 39,189 
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 األمية والتعليم
من الواضح أن األمٌة ترتبط ارتباطا وثٌقا بالتعلٌم. نظرا ألن نسبة األمٌٌن بالكامل وشبه 

لى ارتباط األمٌة بالتعلٌم لدى األمٌٌن أعلى بٌن البلجبٌن داخل المخٌمات، نلقً نظرة فاحصة ع
 سكان المخٌمات، ومعظمهم ممن التحق بمدارس األونروا.

الذٌن لم ٌتلقوا أي  24-15ٌندر اإللمام بالقراءة والكتابة بٌن الشباب داخل المخٌمات بعمر 
(. لحسن الحظ، فإن عددهم لٌس 8.5تعلٌم )لم ٌلتحقوا بالمدارس( على اإلطبلق )الجدول 

لك، ثمة عدد كبٌر من الشباب الذٌن التحقوا بمدارس أساسٌة لكن لم ٌكملوا المرحلة كبٌرا. مع ذ
االبتدابٌة، وقد اكتسب أقل من نصفهم مهارات فً القراءة والكتابة. حوالً تسعة من بٌن كل 
عشرة شباب من الذٌن التحقوا بمدارس ابتدابٌة، ملمون بالقراءة والكتابة. لكن ٌظهر فرق كبٌر 

بالمابة ملمون بالقراءة  84بالمابة ملمات بالقراءة والكتابة( والذكور ) 92اث )بٌن اإلن
بالمابة من  1بالمابة من الشباب الذٌن أنهوا تعلٌمهم األساسً أمٌون بالكامل ) 3والكتابة(. 
بالمابة من الذكور(. بلؽت نسبة الشباب الذٌن أنهوا تعلٌمهم األساسً اإللزامً، وما  5اإلناث و
بالمابة من اإلناث.  1بالمابة من الذكور و 2ٌعانون من صعوبة فً القراءة و/أو الكتابة،  زالوا

كما هو متوقع، جمٌع الشباب داخل المخٌمات الذٌن اجتازوا تعلٌما بعد مرحلة التعلٌم األساسً، 
 ملمون بالقراءة والكتابة.

العلمً مختلؾ، قد  إضافة لبحث معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بٌن أشخاص تحصٌلهم
ٌكون من المفٌد أٌضا "رسم صورة " لؤلمٌٌن فٌما ٌتعلق بمإهبلتهم العلمٌة. من بٌن األمٌٌن 

 36، ما ٌقرب النصؾ لم ٌلتحقوا بالمدارس مطلقا، و49-15من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعمر 
ت أو أكثر بالمابة التحقوا لمدة ست سنوا 16بالمابة التحقوا لمدة سنة إلى خمس سنوات، و

بالمابة  1بالمدارس. من بٌن شبه األمٌٌن داخل المخٌمات، أي من ٌقرأون وٌكتبون بصعوبة، 
بالمابة  42بالمابة التحقوا لمدة سنة إلى خمس سنوات، و 42فقط لم ٌلتحقوا بالمدارس مطلقا، و

ساسً بالمابة أنهوا مرحلة التعلٌم األ 14التحقوا لمدة ست إلى ثمانً سنوات بالمدارس، و
بالمابة(  97بالكامل. أخٌرا، من بٌن الملمٌن بالقراءة والكتابة، اجتازت الؽالبٌة العظمى )

بالمابة من الذٌن ذكروا شخصٌا أنهم أمٌون وأكثر من  16التعلٌم االبتدابً. تظهر حقٌقة أن 
س نصؾ شبه األمٌٌن، الذٌن التحقوا بالمدارس لمدة ال تقل عن ست سنوات، أن جودة التدرٌ

والبٌبة التعلٌمٌة العامة هً العوامل الربٌسٌة المحددة لئللمام بالقراءة والكتابة ولٌس ببساطة 
الحصول على التعلٌم االبتدابً. ٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة أٌضا فً ضوء الدراسة االستقصابٌة 

، والتً أظهرت أن حوالً ثلث 2009عن تحصٌل الطلبة التً أجرتها األونروا فً العام 
لطلبة فً الصؾ الرابع لم ٌتمكنوا من إتقان اإللمام "التؤسٌسً" بالقراءة والكتابة والمهارات ا

 (.2009الحسابٌة المطلوبة فً صفهم )األونروا 
 
 
 
 
 
 



 

156 
 

( بحسب 39,189اإللمام بالقراءة والكتابة بٌن الشباب داخل المخٌمات )ع= 8.5الجدول 
 .24-15فراد بعمر الجندر والتحصٌل العلمً. النسبة المبوٌة لؤل

دون استكمال  دون تعلٌم 
 أي تعلٌم

 جامعة كلٌة مجتمع ثانوي أساسً ابتدائً

 ذكور

 ٣وشأ ٣ٌٝزت
 100 100 100 98 84 42 3 ثغُٜٞخ

ؽجٚ أ٢ٓ: 

 ٣وشأ ٣ٌٝزت

 ثقؼٞثخ
2 30 11 2 - - - 

٣وشأ أ٢ٓ: ال 
 ٝال ٣ٌزت

95 28 5 0 - - - 

 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 433 453 2,808 11,607 3,911 1,051 258 ع

 إناث

 روشأ ٝرٌزت

 ثغُٜٞخ
4 55 92 99 100 100 100 

: خؽجٚ أ٤ٓ
 روشأ ٝرٌزت

 ثقؼٞثخ
 

27 7 1 - - - 

روشأ : ال خأ٤ٓ

 ٝال رٌزت
95 18 1 0 - - - 

 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 653 632 3,487 9,678 3,436 566 216 ع

ع الجمٌ
15-24 

 ٣وشأ ٣ٌٝزت

 ثغُٜٞخ
4 46 88 99 100 100 100 

ؽجٚ أ٢ٓ: 
 ٣وشأ ٣ٌٝزت

 ثقؼٞثخ
1 29 9 1 - - - 

٣وشأ أ٢ٓ: ال 
 - - - 0 3 25 95 ٝال ٣ٌزت

 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 1,086 1,085 6,295 21,285 7,347 1,617 474 ع

 
 

ابة( من كل من البلجبٌن األمٌٌن بالكامل وشبه بالم 65داخل المخٌمات، حوالً الثلثٌن )
هم رجال، بٌنما الثلث نساء. خارج المخٌمات، كانت نسبة من ال  34-15األمٌٌن بعمر 

بالمابة  54ٌجٌدون القراءة والكتابة من الشباب بٌن الذكور أعلى بقلٌل من النسبة بٌن اإلناث: 
 بالمابة من شبه األمٌٌن رجال. 57هم رجال، بٌنما  34-15من األمٌٌن بالكامل بعمر 

 
 

 تأثير الوضع االقتصادي االجتماعي
قد ٌكون اإللمام بالقراءة والكتابة، مثل ؼٌره من مإشرات التحصٌل العلمً، مرتبطا بالدخل 
والممتلكات، حٌث تمتلك األسر الثرٌة موارد أكثر، وقدرتها على تحمل تكالٌؾ إرسال أطفالها 

الفقٌرة، وٌمكنها تموٌل تعلٌم خاص بجودة أعلى. إضافة إلى ذلك، للمدارس أفضل من األسر 
فإن الدخل األعلى ٌعنً ضمنا مسكنا وبٌبة داخلٌة أكثر مبلءمة للدراسة الفعالة. بالنسبة لجمٌع 
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مجموعات الدخل، كانت نسبة األمٌٌن تماما بالعموم بٌن كبار السن أكثر من نسبتها بٌن  
ة، ضمن نفس الفبة العمرٌة، بٌن أفراد من أسر ثرٌة كانت أكثر الشباب. عبلوة على أن األمٌ

ندرة مما هً بٌن أفراد من أسر فقٌرة. تنطبق هذه التوجهات العامة على البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 
(. النمط العام، الذي تتزاٌد األمٌة وفقا له 9.5داخل وخارج المخٌمات على السواء )الجدول 

عة دخل أعلى إلى مجموعة دخل أدنى ضمن نفس الفبة العمرٌة، تدرٌجٌا كلما هبطنا من مجمو
، كانت نسبة 19-10ٌبدو أقل وضوحا بٌن الشباب؛ وحتى بٌن البلجبٌن داخل المخٌمات بعمر 

األمٌة فً مجموعات الدخل األدنى أعلى بنقطة إلى نقطتٌن مبوٌتٌن من نسبتها لدى  
 المجموعات األخرى.

اص فً العادة بالمستوى العلمً للوالدٌن وأفراد األسرة ٌتؤثر التحصٌل العلمً لؤلشخ
اآلخرٌن. فاألطفال الذٌن ٌنشؤون بٌن أبوٌن متعلمٌن ٌحظون بمٌزة ربٌسٌة، إضافة إلى 
الطموح األكادٌمً، هً أن بإمكانهم تلقً دعم كفإ فً واجباتهم المدرسٌة. ٌظهر هذا الترابط 

لمام بالقراءة والكتابة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، بٌن المستوى العلمً لرب األسرة ومستوى اإل
إذ ٌحظى األطفال والشباب من أسر أنهى رب األسرة فٌها تعلٌمه الثانوي أو الجامعً، بفرصة 
إلتقان القراءة والكتابة أفضل بكثٌر من فرصة نظرابهم الذٌن ٌنتمون ألسر لم ٌتلقَّ رب األسرة 

بالمابة  8إلى  5اخل المخٌمات، تتفاوت نسبة األمٌة من (. د9.5فٌها تعلٌما مناسبا )الجدول 
الذٌن لم ٌكمل رب أسرتهم حتى تعلٌمه االبتدابً، بٌنما  24-10بٌن األطفال والشباب بعمر 

 1تبلػ النسبة لدى نفس الفبة العمرٌة، الذٌن أنهى رب أسرتهم تعلٌمه الثانوي على األقل، 
مٌة فً األسر داخل المخٌمات، حٌن ٌكون أرباب بالمابة فقط. فً الواقع، تنخفض نسبة األ

عاما. تتكرر هذه النتٌجة بالنسبة  49بالمابة بالنسبة لؤلفراد حتى عمر  1األسر متعلمٌن، إلى 
 لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات.

ٌبدو أنه رؼم التؤثٌر الذي تتركه الظروؾ االقتصادٌة لؤلسرة على إلمام أفرادها بالقراءة 
تؤثٌرا -وهو ربما مإشر بدٌل أفضل لبٌبة المنزل-ابة، فإن للمستوى العلمً لرب األسرةوالكت

أكبر على إلمامهم بالقراءة والكتابة. بمعنى، أن انتقال المخزون المعرفً البشري بٌن األجٌال 
 ٌلعب دورا هاما فً التحصٌل العلمً لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن.
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فما فوق بحسب الفبات العمرٌة الخمسٌة. مقارنة  10لؤلفراد بعمر نسبة األمٌة  9.5الجدول 
بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات بحسب نصٌب الفرد من دخل األسرة السنوي فً 

( والبلجبٌن 11,402( والمستوى العلمً لرب األسرة )ع=11,390الفبات الخمسٌة )ع=
السنوي فً الفبات الخمسٌة  داخل المخٌمات بحسب نصٌب الفرد من دخل األسرة

 (.141,443( والمستوى العلمً لرب األسرة )ع=142,148)ع=

  
10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70+ 

خبسط 
 أُخ٤ٔبد

 ٓغزٟٞ دخَ األعشح

 67 50 31 26 7 3 6 5 2 2 4 2 1 األهَ دخال

 64 49 18 20 10 3 2 2 3 0 4 1 1 دخَ ٓ٘خلل

 51 20 19 5 6 3 2 3 1 2 1 1 0 ٓزٞعودخَ 

 31 19 13 7 6 1 1 0 1 0 1 0 1 دخَ ٓشرلغ

 29 10 2 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 األػ٠ِ دخال

 اُزؾق٤َ اُؼ٢ِٔ ُشة األعشح

 76 61 36 41 77 40 53 69 59 46 71 28 3 دٕٝ رؼ٤ِْ

 9 27 10 16 10 14 6 14 6 4 6 4 7 اثزذائ٢

 41 33 28 15 14 4 3 2 2 1 3 2 2 أعبع٢

 41 19 22 10 3 3 1 1 0 0 1 1 1 صب١ٞٗ

 24 11 3 4 2 1 1 1 0 0 0 0 1 ثؼذ اُضب٣ٞٗخ

داخَ 
 أُخ٤ٔبد

 ٓغزٟٞ دخَ األعشح

 75 60 43 25 14 9 7 6 6 7 5 4 3 األهَ دخال

 76 48 40 25 15 8 6 5 4 4 4 2 2 دخَ ٓ٘خلل

 76 50 43 22 12 7 6 4 4 4 3 2 1 دخَ ٓزٞعو

 70 46 36 18 12 5 4 3 3 2 2 2 1 دخَ ٓشرلغ

 63 45 30 16 9 5 4 2 3 2 2 2 2 األػ٠ِ دخال

 اُزؾق٤َ اُؼ٢ِٔ ُشة األعشح

 80 69 62 49 37 26 23 17 13 9 8 7 5 دٕٝ رؼ٤ِْ

 40 23 19 10 9 6 6 4 3 4 4 3 3 اثزذائ٢

 61 29 21 9 6 2 2 1 1 1 2 2 1 أعبع٢

 62 22 21 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 صب١ٞٗ

 70 22 10 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ثؼذ اُضب٣ٞٗخ
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 التباين الجغرافي
كما أوضحنا أعبله، ترتبط األمٌة بالبنٌة السكانٌة ارتباطا وثٌقا، وهذا ٌعنً أن نسبة األمٌة بٌن 

األصؽر سنا. إذا األشخاص من الفبات العمرٌة األكبر سنا أعلى من نسبتها بٌن الفبات العمرٌة 
تضمن أحد المواقع أو نطاقات التسجٌل أعداد مسنٌن أكبر من موقع آخر، فمن المرجح أن 
ٌكون معدل األمٌة فً الموقع األول أعلى من معدلها فً الموقع الثانً. لذا ال بد من احتساب 

بٌن المحافظات  نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة المعاٌرة بحسب العمر عند السعً لمقارنة األمٌة
 39والمخٌمات.

تظهر نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة المعاٌرة بحسب العمر لدى السكان خارج المخٌمات، 
(. بافتراض 10.5فما فوق، فرقا ضبٌبل بٌن المحافظات الثبلث )الجدول  15ولمن هم بعمر 

سٌة، فهذه أن معظم األشخاص ٌتعلمون القراءة والكتابة بشكل صحٌح فً المدارس األسا
الحقٌقة تعكس بشكل جٌد إلى حد ما نتابج التحصٌل العلمً. تمثل الزٌادة الضبٌلة فً نسبة 

بالمابة(  8بالمابة( ومن ثم إربد ) 6بالمابة( إلى الزرقاء ) 5األمٌة بدءا من عمان العاصمة )
ً؛ هذه فما فوق( الذٌن أخفقوا فً إنهاء تعلٌمهم األساس 25نسبة السكان )رؼم أنهم بعمر 

بالمابة للمحافظات الثبلث، على التوالً. كما هو مفصل أعبله،  30، و26، 22النسبة بلؽت 
فإن التباٌن الربٌسً بٌن المحافظات فً التحصٌل العلمً ٌتضح من نسبة األشخاص الحاصلٌن 

 على تعلٌم جامعً، وهً نسبة أعلى بكثٌر فً العاصمة )عمان(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39

 غز٘ذ ٓؼّذٍ اإلُٔبّ ثبُوشاءح ٝاٌُزبثخ ثؾغت اُؼٔش )أُؼّذٍ أُؼب٣ش ػٔش٣ب( خبسط أُخ٤ٔبد ا٠ُ اُج٤٘خ اُغٌب٤ٗخ ك٢ أُؾبكظبد اُضالس٣ 

األٝصإ ثؾ٤ش رٌٕٞ ٗغجخ أُغٔٞع أُٞصٕٝ ُِغٌبٕ ٌَُ ٓؾبكظخ ك٢ اُلئخ اُخٔغ٤خ ٗلظ ٗغجخ ٓغٔٞع ٓغزٔؼخ. ٣ؾزغت ٛزا أُؼذٍ ثزطج٤ن 

خ ٌَُ ٜٓ٘ب اُغٌبٕ ك٢ ع٤ٔغ أُؾبكظبد. ٗز٤غخ ُزُي، ال ٣زؤصش اُزجب٣ٖ ك٢ اإلُٔبّ ثبُوشاءح ٝاٌُزبثخ ثؾغت اُؼٔش ث٤ٖ أُؾبكظبد ثبُج٤٘بد اُغٌب٤ٗ
٣غزخذّ ٗلظ اإلعشاء ثبُ٘غجخ ُِٔخ٤ٔبد ٣ٝغز٘ذ ٓؼذٍ اإلُٔبّ ثبُوشاءح ٝاٌُزبثخ أُؼب٣ش ثؾغت اُؼٔش ا٠ُ اُج٤٘خ ٝثبُزب٢ُ ٣ٔضَ اُلشم "اُؾو٤و٢". 

 اُغٌب٤ٗخ ك٢ أُخ٤ٔبد اُضالصخ ػؾش ٓغزٔؼخ.
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فما فوق.  15بة اإللمام بالقراءة والكتابة بحسب العمر بٌن البالؽٌن بعمر نس 10.5الجدول 
(. النسبة 118,670( وبحسب المخٌمات )ع=9,619بحسب المحافظة خارج المخٌمات )ع=

 المبوٌة.
ؽجٚ أ٢ٓ: ٣وشأ  ٣وشأ ٣ٌٝزت ثغُٜٞخ  

 ٣ٌٝزت ثقؼٞثخ
أ٢ٓ: ال ٣وشأ ٝال 

 ٣ٌزت
 أُغٔٞع

 100 6 4 90 خبسط أُخ٤ٔبد
 100 5 5 90 ػٔبٕ اُؼبفٔخ

 100 6 3 91 اُضسهبء
 اسثذ

88 5 8 100 
 100 10 5 85 داخَ أُخ٤ٔبد

 100 7 2 90 ٓبدثب
 100 8 4 87 ؽط٤ٖ

 100 8 5 87 األ٤ٓش ؽغٖ
 100 9 5 87 عٞف
 100 9 4 86 اُجوؼخ

 100 9 5 86 اُطبُج٤خ
 100 11 5 83 عشػ

 100 10 7 83 اُضسهبء
 100 12 5 83 ػض٢ٓ أُلز٢

 100 11 6 83 اسثذ
 100 12 6 82 اُغخ٘خ

 100 11 7 82 اُٞؽذاد
 100 11 9 80 اُؾغ٤ٖ

 
 

كانت نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة بحسب العمر داخل المخٌمات أقل بخمس نقاط مبوٌة 
بالمابة، وهً نسبة مطابقة لتلك  90مقابل  85من النسبة خارج المخٌمات، حٌث وصلت إلى 

أشٌر إلٌها سابقا. ومع ذلك، فالفرق بٌن المخٌمات كبٌر، كما ٌتضح من نسبة اإللمام  التً
بالمابة( فً مخٌم الحسٌن فً عمان،  80بالقراءة والكتابة، حٌث سجلت النسبة األدنى )

 بالمابة( فً مخٌم مادبا جنوب العاصمة عمان. 90واألعلى )
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 االلتحاق الحالي بالمدارس 
 

الحالً بالمدارس فً األردن بالمجمل أن ٌكون شامبل بالنسبة لؤلطفال األصؽر،  ٌكاد االلتحاق
بالمابة )دابرة  99الذٌن التحقوا بالمدارس  13إلى  8حٌث بلؽت نسبة البنات والبنٌن بعمر 

رؼم توافقها  (. تظهر بٌاناتنا،5.2، الجدول ICF Macro 2010 :18اإلحصاءات العامة و
الوطنٌة، تباٌنا بٌن المجموعات السكانٌة. نستعرض فً هذا القسم بالعموم مع اإلحصاءات 

بٌانات معدالت االلتحاق بالمدارس على مستوٌات وأنواع تعلٌم مختلفة، بما فً ذلك التعلٌم 
المبكر، ونبحث كٌفٌة تؽٌر معدالت االلتحاق. عند القٌام بذلك، سنستعرض أٌضا التسرب من 

لترك التبلمٌذ لها. لكن، قبل أن نستعرض اإلحصاءات  المدارس ونبحث األسباب المحتملة
 األولٌة، ال بد من تعلٌق موجز على البٌانات.

ٌلزم القانون األردنً إلحاق األطفال بالمدارس عند بلوؼهم السادسة من العمر )بعمر ال ٌقل 
عن خمس سنوات وثمانٌة أشهر عند بدء السنة الدراسٌة، أي األول من أٌلول(، رؼم أن 

مكانهم االلتحاق قبل ذلك. ُجمعت البٌانات التً استند إلٌها هذا الفصل خبلل سنتٌن دراسٌتٌن بإ
مختلفتٌن. استمرت الدراسة االستقصابٌة الشاملة داخل المخٌمات من نٌسان حتى حزٌران 

. وبؽرض تحلٌل االلتحاق بالمدارس فً تلك البٌانات، كانت جمٌع األعمار المشار إلٌها 2011
، ولٌس عند إجراء المقابلة. فاألطفال 2010القسم هً أعمار األطفال بنهاٌة العام  فً هذا

ٌفترض بهم أن ٌكونوا فً الصؾ األول األساسً  2010الذٌن بلؽوا السادسة بنهاٌة العام 
وقت إجراء المقابلة )أو، لو أجرٌت المقابلة خبلل اإلجازة الصٌفٌة: أن ٌكونوا التحقوا 

نة الدراسٌة التً انتهت للتو(. بالمقابل، أجرٌت الدراستان االستقصابٌتان بالمدرسة خبلل الس
، لذا فؤعمار األطفال المستقاة من هذٌن 2012-2011للعٌنات خبلل السنة الدراسٌة 

، ولٌس عند 2011المصدرٌن للبٌانات والمشار إلٌها فً هذا القسم هً العمر بنهاٌة العام 
ل مشابه على أعمار األطفال فً سن الرابعة والخامسة عند بحث إجراء المقابلة. تم إجراء تعدٌ

 االلتحاق بالتعلٌم قبل المرحلة الدراسٌة )فً رٌاض األطفال: البستان )الروضة(  والتمهٌدي(.
 
 

 االلتحاق برياض األطفال
(. ٌنعكس 2009انتشر التعلٌم فً الطفولة المبكرة على نطاق واسع فً األردن )الٌونٌسٌؾ 

مر أٌضا على المدى الذي وصل إلٌه معدل التحاق  أطفال البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل هذا األ
. كانت نسبة أطفال 1999مقارنة مع العام  2011المخٌمات برٌاض األطفال فً العام 

البلجبٌن داخل المخٌمات بعمر الرابعة والخامسة الذٌن التحقوا برٌاض األطفال فً العام 
 53بالمابة فقط، وقفزت هذه النسبة إلى  11ٌدي، على الترتٌب( ) البستان والتمه 1999

بالمابة لنفس الفبة العمرٌة من األطفال بعد مضً اثنً عشر عاما. أما خارج المخٌمات 
فالصورة مختلفة إلى حد ما. فً حٌن تنقصنا بٌانات تعود للتسعٌنات، فلدٌنا إحصاءات تسمح 

هذه اإلحصاءات انخفاضا فً معدالت االلتحاق . تظهر 2011و 2003بالمقارنة بٌن عامً 
، مما ٌجعل 2011و 2003سنوات بٌن العامٌن  5-4بالمابة للفبة العمرٌة  43إلى  55من 

معدل االلتحاق فً الصفٌن البستان والتمهٌدي حالٌا أعلى بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن 
 داخل المخٌمات من معدل االلتحاق خارج المخٌمات.
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انتشار التعلٌم المبكر بالنسبة لكبل المجموعتٌن السكانٌتٌن، أوسع بصورة ملحوظة بٌن كان 
(. ٌمكن إرجاع 9.5األطفال بعمر الخامسة مما كان علٌه بٌن األطفال بعمر الرابعة )الشكل 

ذلك جزبٌا إلى اعتبارات التكلفة )ٌرجى االطبلع أدناه(، لكن السبب الربٌسً قد ٌكون أن 
ن األولوٌة لؤلطفال بعمر الخامسة لتحضٌرهم لبللتحاق بالمدارس فً السنة التالٌة. اآلباء ٌعطو

( أضعؾ إلى حد ما 2وقد ٌتصور البعض أن انخفاض معدل انتشار األسر الممتدة )الفصل 
سهولة توفٌر رعاٌة للطفل، لكن ٌبدو أن انخفاض مشاركة المرأة فً سوق العمل وارتفاع 

( هو الذي خفؾ االندفاع القوي نحو إلحاق األطفال بالروضة 7فصل البطالة بٌن الشابات )ال
والحضانة. ٌتضح التباٌن فً معدل االلتحاق برٌاض األطفال بٌن المجموعتٌن السكانٌتٌن 

بالمابة  32بشكل أساسً من خبلل معدل االلتحاق بصؾ البستان، الذي ٌبدو داخل المخٌمات )
بالمابة للبنٌن والبنات، على  14و 16ثٌر مما هو خارجها )بالمابة للبنات( أعلى بك 31للبنٌن؛ 
 التوالً(.

(. لكن، لٌس 10.5ٌتؽٌر معدل االلتحاق بالتعلٌم المبكر بحسب الوضع االقتصادي )الشكل 
بقدر ما قد ٌظن البعض، مما ٌشٌر إلى أن الخدمات قد تكون بؤسعار معقولة ومناسبة بقدر 

ٌة االقتصادٌة، وقدرتها ورؼبتها بالدفع. للدخل تؤثٌر منهجً اإلمكان لمختلؾ الشرابح االجتماع
على معدل االلتحاق برٌاض األطفال بالنسبة لكلتا المجموعتٌن السكانٌتٌن واألطفال من كبل 
العمرٌن، لكن معدل االلتحاق ٌتزاٌد ببطء كلما انتقلنا من فبة دخل خمسٌة إلى الفبة األعلى. 

فً معدل التحاق أطفال البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات ٌظهر التؤثٌر الكبٌر الوحٌد، 
بعمر الرابعة حٌث تضاعؾ معدل التحاقهم بالصؾ التمهٌدي األول )البستان( ثبلث مرات من 

 بالمابة للفبة الُخمسٌة الخامسة. 62بالمابة لفبة الدخل الرابعة إلى  21
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عمر أربع وخمس سنوات الذٌن التحقوا برٌاض األطفال. النسبة المبوٌة لؤلطفال ب 9.5الشكل 
( وداخل المخٌمات 780مقارنة بٌن وضع البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات )ع=

 (. بحسب الجندر والعمر.10,865)ع=

 

تحقوا برٌاض األطفال. النسبة المبوٌة لؤلطفال بعمر الرابعة والخامسة الذٌن ال 10.5الشكل 
بحسب العمر ونصٌب الفرد من دخل األسرة السنوي. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج 

 (.10,865( وداخل المخٌمات )الجهة الٌمنى، ع=779المخٌمات )الجهة الٌسرى، ع=

 

 
ٌم المبكر، فواقع أن معدل االلتحاق رؼم التؤثٌر الظاهر للدخل على معدالت االلتحاق بالتعل

كان داخل المخٌمات أعلى مما كان خارجها رؼم تمتع السكان خارج المخٌمات بظروؾ 
اقتصادٌة أفضل بالعموم، ٌوحً بؤن ثمة عوامل أخرى عدا تحمل التكالٌؾ تلعب دورا أساسٌا 

فر الخدمات  فً تفسٌر معدالت االلتحاق برٌاض األطفال. قد ٌكون أحد تلك العوامل تو
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ووجود رٌاض أطفال قرٌبا من المنزل، أو قد ٌكون أن مدى تؽطٌة الخدمات لبلجبٌن 
الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات أفضل إلى حد ما من أماكن أخرى. على سبٌل المثال، بدأت 

منظمة مجتمعٌة )مراكز برامج المرأة ومراكز  24، بدعم 2013األونروا، مع بداٌات العام 
 13ٌل المجتمعٌة( التً تدٌرها لجان إدارٌة محلٌة. تشرؾ هذه اللجان أٌضا على إعادة التؤه

روضة أطفال تابعة لمنظمات مجتمعٌة فً جمٌع مخٌمات البلجبٌن ما عدا المخٌمات "ؼٌر 
 492الرسمٌة" )مادبا، واألمٌر حسن، والسخنة(. تضم رٌاض األطفال فً هذه المخٌمات 

طفبل فً الصؾ التمهٌدي موزعٌن  1,125مهٌدي األول( وطفبل فً صؾ البستان )الصؾ الت
قاعة صفٌة. ٌبلػ متوسط عدد طبلب الصؾ )استٌعاب القاعة الصفٌة( من األطفال  51على 

( فً الصؾ التمهٌدي الثانً. 33، بٌنما ٌزٌد قلٌبل بالنسبة لؤلطفال األكبر سنا )29الصؽار 
مقابل  53ن الصؾ األول والثانً تمهٌدي )كانت نسبة البنٌن أعلى من نسبة البنات فً كل م

من المثٌر لبلهتمام أن الخدمات المدعومة من األونروا تعكس نتابج الدراسة  40بالمابة(. 47
االستقصابٌة، أي أن نسبة األطفال الذٌن التحقوا برٌاض األطفال بعمر الخامسة أعلى بكثٌر 

بقلٌل من نسبة البنات. من الواضح أن من نسبة األطفال بعمر الرابعة وأن نسبة البنٌن أعلى 
تلك المإسسات مدعومة بخدمات أخرى، حٌث أن معدل االلتحاق برٌاض األطفال، كما 
سٌظهر الحقا، كبٌر أٌضا فً المخٌمات الثبلثة ؼٌر الرسمٌة التً ال تدعم فٌها األونروا 

 منظمات مجتمعٌة تدٌر رٌاض أطفال.
بٌن مختلؾ المحافظات بالنسبة لمعدل التحاق ال ٌظهر فرق ملحوظ، خارج المخٌمات، 

بعمر الرابعة. من جهة أخرى، كانت نسبة األسر التً ترسل أطفالها  األطفال برٌاض األطفال
إلى رٌاض األطفال بعمر الخامسة فً إربد أعلى من نسبة تلك األسر فً الزرقاء وعمان 

كاملة، حٌث أن إرسال  صورة(. مع ذلك، ال ٌعطٌنا هذا الجدول ال11.5العاصمة )الجدول 
األسر أطفالها إلى المدرسة )الصؾ األول االبتدابً( بعمر الخامسة فً محافظتً عمان 
العاصمة والزرقاء أكثر شٌوعا: بٌنما كانت نسبة األطفال الذٌن ٌلتحقون بالمدارس بعمر 

أي أسرة فً بالمابة، فهذا األمر لم تذكره  7الخامسة فً محافظتً عمان العاصمة والزرقاء 
 محافظة إربد.

بالعودة إلى التعلٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة، وعلى ؼرار التباٌن بٌن المحافظات بالنسبة 
لبلجبٌن خارج المخٌمات، ٌشهد معدل االلتحاق برٌاض األطفال فرقا شاسعا بٌن مخٌمات 

المدرج فً أعلى  (. تبلػ الفجوة فً التؽطٌة بٌن المخٌم11.5البلجبٌن الثبلثة عشر )الشكل 
نقطة مبوٌة: بٌنما ٌلتحق برٌاض األطفال اثنان من بٌن  40القابمة والمخٌم المدرج فً أسفلها 

بالمابة( بعمر الرابعة إلى الخامسة فً مخٌم سوؾ، فإن واحدا من بٌن  67كل ثبلثة أطفال )
 بالمابة( فً نفس الوضع فً مخٌم الزرقاء. 27كل أربعة أطفال فقط )

 
 
 
 

 
40

 .2:31ؽجبه  :3رْ اعزوبء أُؼِٞٓبد ٖٓ أٌُزت اإله٢ٔ٤ِ ُألٝٗشٝا ك٢ األسدٕ،  
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النسبة المبوٌة لؤلطفال بعمر الرابعة والخامسة الذٌن التحقوا برٌاض األطفال.  11.5ول الجد
 (.780خارج المخٌمات. بحسب العمر والمحافظة )ع=

 ع٘ٞاد 4ٝ 5ثؼٔش  ع٘ٞاد 4ثؼٔش  ع٘ٞاد 5ثؼٔش  
 41 70 15 ػٔبٕ اُؼبفٔخ

 45 73 15 اُضسهبء
 51 84 15 اسثذ

 43 73 15 اُغ٤ٔغ

 
 

النسبة المبوٌة لؤلطفال بعمر الرابعة والخامسة الذٌن التحقوا برٌاض األطفال.  11.5الشكل 
(، وبحسب المخٌم 780مقارنة بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات بحسب المحافظات )ع=

 (.10,865)ع=
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ذٌن لم ٌلتحقوا برٌاض الذٌن التحقوا وال 5-4الملؾ الشخصً لؤلطفال بعمر  12.5الجدول 
( وداخل المخٌمات 780األطفال. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

( بحسب الجندر )الجنس(، ودخل األسرة، والتحصٌل العلمً لرب األسرة. 10,598)ع=
 النسبة المبوٌة.

  

 داخَ أُخ٤ٔبد خبسط أُخ٤ٔبد

 ع٘ٞاد 4 ع٘ٞاد 5 ع٘ٞاد 4ٝ 5

 ؿ٤ش ِٓزؾن ِٓزؾن ؿ٤ش ِٓزؾن ِٓزؾن ٤ش ِٓزؾنؿ ِٓزؾن

 الجندر
 50 50 51 52 52 56 ذكور

 50 50 49 48 48 44 إناث

نصٌب الفرد من 
دخل األسرة 

 السنوي

 41 27 32 26 34 25 األقل دخل

 29 28 28 23 32 29 دخل منخفض

 17 22 21 23 19 21 دخل متوسط

 10 16 15 19 11 15 دخل مرتفع

 4 7 5 8 5 11 ى دخلاألعل

التحصٌل العلمً 
 لرب األسرة

 18 8 12 9 10 2 دون تعلٌم

 25 17 19 15 16 14 االبتدائً

 39 44 44 44 36 40 األساسً

 9 13 11 14 15 16 الثانوي

 9 18 14 18 24 28 التعلٌم بعد الثانوي

 1,052 4,019 3,765 1,762 429 351 ع

 
 

ه، نورد تحدٌدا نمطٌا لمواصفات األطفال الذٌن التحقوا بتعلٌم مبكر لتلخٌص بعض النتابج أعبل
فً الصفٌن البستان والتمهٌدي، ونقارنها بمثٌبلتها ألطفال ال ٌستفٌدون من تلك الخدمات. 
إضافة للجندر والوضع االقتصادي لؤلسرة، سنؤخذ باالعتبار التباٌن بٌن التحصٌل العلمً 

أوال، ٌظهر أن التوزٌع الجندري ألطفال المخٌمات  41(.12.5األعلى لرب األسرة )الجدول 
بعمر الرابعة إلى الخامسة الملتحقٌن برٌاض األطفال ٌعكس )ٌماثل( بشكل كامل تقرٌبا 
التوزٌع الجندري لدى ؼٌر الملتحقٌن. لكن، كما ذكرنا سابقا، ٌرتفع معدل تمثٌل البنٌن خارج 

ا، ٌظهر مٌل أكبر اللتحاق األطفال من األسر األكثر المخٌمات فً مرحلة التعلٌم المبكر. ثانٌ
ثراء، وهو توجه ٌنطبق على داخل المخٌمات وخارجها على السواء. وأخٌرا، فإن نسبة التحاق 
أطفال األسر التً ٌتمتع رب األسرة فٌها بدرجة عالٌة من التعلٌم برٌاض األطفال أعلى إلى 

 لؤلطفال بعمر الخامسة داخل المخٌمات. هذا التوجه بدا أكثر وضوحا بالنسبة-حد ما 
 
 

 
41

ٞػز٢ األهلبٍ ثؼٔش اُشاثؼخ ٝاُخبٓغخ خبسط أُخ٤ٔبد، ٌُ٘٘ب هذٓ٘ب ث٤بٗبد ٓ٘لقِخ ُٜبر٤ٖ اُلئز٤ٖ ٗظشا ُوِخ ػذد أُالؽظبد، دٓغ٘ب ٓغٔ 

 اُؼٔش٣ز٤ٖ داخَ أُخ٤ٔبد. 
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 االلتحاق بالمدارس
كما تم بحثه أعبله بخصوص اإللمام بالقراءة والكتابة وأعلى مستوى دراسً وصله الفرد، 

خطوات إٌجابٌة واسعة فً السنوات  -السٌما سكان المخٌمات-خطا البلجبون الفلسطٌنٌون
ٌُلقً  األخٌرة، وهم أفضل تعلٌما الٌوم من ذي قبل. بعد أن استعرضنا التعلٌم ما قبل المدرسة، 

هذا القسم نظرة فاحصة على االلتحاق الحالً بالمدارس لؤلطفال والشباب من البلجبٌن 
الفلسطٌنٌٌن. ما الشوط الذي ٌقطعونه فً الدراسة؟ بؤي عمر ٌتركون المدرسة، وما السبب؟ 

لفة، وبنفس القدر الذي ٌتؽٌر فٌه معدل هل ٌتؽٌر معدل االلتحاق بالمدارس بٌن المناطق المخت
االلتحاق بتعلٌم ما قبل المدرسة؟ كما سنرى، ٌتطابق التحصٌل الجٌد نسبٌا لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 
بٌن االلتحاق بالروضة وااللتحاق بالمدرسة فً السنوات األولى من التعلٌم األساسً اإللزامً، 

المخٌمات، الذٌن حافظوا على معدالت لكنه ال ٌزال متؤخرا عن تحصٌل البلجبٌن خارج 
 (.12.5التحاق أعلى فً جمٌع المستوٌات التعلٌمٌة )الشكل 

ال ٌبدو االلتحاق المتؤخر بالمدرسة مشكلة فً أي من المجموعتٌن، حٌث أن نسبة من ال 
بالمابة فقط، وهو العمر الذي تبدأ فٌه  3إلى  2ٌلتحقون بالمدارس من األطفال بعمر السادسة 

بالمابة فً الفبات العمرٌة التً تلً هذا العمر. من  1لة التعلٌم اإللزامً، مقارنة بحوالً مرح
خارج  13بالمابة لٌبدأ بالتراجع بعمر  99عمر السابعة فما فوق، ٌستقر معدل االلتحاق عند 

المخٌمات وفً سن العاشرة داخل المخٌمات. ٌمٌل األطفال من مخٌمات البلجبٌن إلى ترك 
بوتٌرة أسرع مما ٌفعله األطفال خارج المخٌمات، وعند بلوؼهم الخامسة عشرة من  المدرسة

بالمابة داخل المخٌمات  81العمر، تنخفض نسبة من ٌبقى منهم فً المرحلة األساسٌة إلى 
بالمابة خارجها )إضافة إلى ذلك، بلؽت نسبة من التحقوا بالمرحلة الثانوٌة  92مقارنة بنسبة 

بالمابة فً كل مجموعة سكانٌة(. بقً بعض األطفال فً المرحلة  1ة بعمر الخامسة عشر
 4و 13بالمابة خارج المخٌمات؛  4و 17األساسٌة حتى سن السادسة عشرة والسابعة عشرة )

بالمابة داخلها(، مما ٌشٌر إلى التفشً النسبً لظاهرة الرسوب فً مدارس التعلٌم األساسً فً 
عن معدل االلتحاق بالتعلٌم األساسً بؤدناه حٌن نبحث فً  األردن. نقدم مزٌدا من التفاصٌل
 صافً وإجمالً معدالت االلتحاق.
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بحسب العمر. مقارنة بٌن البلجبٌن  24-6معدل االلتحاق الحالً لؤلفراد بعمر  12.5الشكل 
 ( وداخل المخٌمات )الرسم6,371الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )الرسم البٌانً األعلى، ع=

 (. النسبة المبوٌة.83,993البٌانً األسفل، ع=

 

 
ٌبدو اإلقبال على التدرٌب الفنً والمهنً محدودا. تبلػ نسبة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعمر 

بالمابة، بٌنما ٌبدو انتشار  2السادسة عشرة، الملتحقٌن بهذه المدارس من خارج المخٌمات، 
بالمابة من الشباب بعمر السادسة عشرة  3داخل المخٌمات أكثر نوعا ما: التعلٌم المهنً 

بالمابة بعمر التاسعة عشرة. قد ٌفسر هذا  1بالمابة بعمر الثامنة عشرة و 2والسابعة عشرة، و
المعدل األعلى لبللتحاق بٌن الشباب فً مخٌمات البلجبٌن تفسٌرا جزبٌا "ببرنامج التعلٌم الفنً 
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لؤلونروا. رؼم أن القبول متاح ألي الجا مسجل لدى الوكالة بؽض النظر عن  والمهنً" التابع
مكان إقامته، فبرنامج التعلٌم الفنً والمهنً ٌجذب الشرابح السكانٌة األفقر، حٌث كلفة هذا 

بالمابة من المقاعد )كوتا(   25البرنامج أقل من كلفة االلتحاق بالجامعات وٌخصص 
عدة من شبكة الضمان االجتماعً. ٌجري اإلعبلن عن هذا للمرشحٌن من أسر تتلقى مسا

البرنامج بشكل ربٌسً من خبلل مدارس األونروا، التً ٌلتحق بها عدد من الطلبة داخل 
 المخٌمات أكبر من عددهم خارجها.

كان معدل االلتحاق بالمدارس الثانوٌة، وكلٌات المجتمع، والجامعات، بٌن البلجبٌن خارج 
كثٌر من المعدل داخل المخٌمات. بلؽت نسبة الذٌن التحقوا بالمدارس الثانوٌة المخٌمات أكبر ب

 10، و22، 75، 67من الشباب خارج المخٌمات بعمر السادسة عشرة إلى التاسعة عشرة 
بالمابة من األعمار نفسها داخل المخٌمات.  6، و16، 54، 55بالمابة على التوالً، مقابل 
، 9، 4لمجتمع داخل المخٌمات أقل بقلٌل فقط، حٌث أبلػ عن ذلك تبدو نسبة االلتحاق بكلٌات ا

عاما، على التوالً. كانت النسب بٌن الشباب خارج  21-18بالمابة من الشباب بعمر  4، و6
بالمابة. أخٌرا، كانت نسبة الشباب  5، و6، 10، 8المخٌمات من نفس الفبات العمرٌة األربع 

عاما أكثر من الضعؾ مقارنة  24-18ٌمات بعمر الذٌن التحقوا بالجامعات خارج المخ
بالمابة. تبدو الدراسة فً  12مقابل  27بالشباب داخل المخٌمات من نفس الفبة العمرٌة، بنسبة 

 43إلى  31عاما، حٌث تتباٌن أرقام االلتحاق من  21-18الجامعات أكثر شٌوعا بعمر 
ٌر معدالت االلتحاق بالجامعات بنسبة بالمابة داخلها. تش 19إلى  14بالمابة خارج المخٌمات و

بالمابة من البلجبٌن داخل المخٌمات من  3عاما خارج المخٌمات و 24بالمابة للشباب بعمر  7
نفس الفبة العمرٌة إلى أن قلة من طلبة الجامعات ٌواصلون دراستهم بعد الحصول على درجة 

 البكالورٌوس.
 

 سيحاق بالتعليم األساتإجمالي وصافي معدل االل
بالمابة  3كان إجمالً وصافً معدل االلتحاق بالتعلٌم األساسً خارج المخٌمات أعلى بحوالً 

بٌن األطفال  42منه داخلها، للبنٌن والبنات على حد سواء. بلػ إجمالً معدل االلتحاق بالمدارس
من بالمابة. إجمالً معدل التحاق البنات بالتعلٌم األساسً أعلى بقلٌل  96.7داخل المخٌمات 

األساسٌة بٌن  43بالمابة(. بلػ صافً معدل االلتحاق بالمدارس 96.5مقابل  96.8البنٌن )
بالمابة. وهنا أٌضا تتفوق البنات تفوقا طفٌفا على األوالد.  94.4األطفال داخل المخٌمات 

، 13.5ٌتفاوت االلتحاق، اإلجمالً والصافً، بالمدارس، بٌن المخٌمات. وكما ٌبٌن الجدول 
ى نسبة التحاق هً فً مخٌم الوحدات، والنسبة األعلى فً مخٌمً األمٌر حسن فإن أدن

 وسوؾ؛ وتنوؾ الفجوة بٌنها على خمس نقاط مبوٌة.
بالمابة دون وجود  99.6بلػ إجمالً معدل االلتحاق بالتعلٌم األساسً خارج المخٌمات 

ة مع وجود فجوة بٌن بالماب 97.4فرق بٌن الجنسٌن تقرٌبا، بٌنما بلػ صافً معدل االلتحاق 
لصالح البنات. أما الفجوة بٌن الجنسٌن فً صافً  -بالمابة 1الجنسٌن وصلت إلى أكثر من 

 
42

خ ٣ُؾغت اعٔب٢ُ ٗغجخ االُزؾبم ثزوغ٤ْ ٓغٔٞع ػذد األكشاد أُِزؾو٤ٖ ثٔغزٟٞ ٓؼ٤ٖ ٖٓ اُزؼ٤ِْ ػ٠ِ ػذد األكشاد ٖٓ اُلئخ اُؼٔش٣خ أُطبثو 

 ثبُٔبئخ. ::3أُغزٟٞ. ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئد١ اُشعٞة ٝاالُزؾبم أُجٌش ثبُٔذاسط ا٠ُ اسرلبع اعٔب٢ُ ٗغجخ االُزؾبم ألًضش ٖٓ  سع٤ٔب ُزُي
43

٣ُؾغت فبك٢ ٗغجخ االُزؾبم ثزوغ٤ْ ػذد األكشاد أُِزؾو٤ٖ مٖٔ اُلئخ اُؼٔش٣خ أُطبثوخ سع٤ٔب ُٔغزٟٞ ٓؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓغٔٞع ػذد األكشاد ك٢  

 ثبُٔبئخ. ::3 ٣ٌٖٔ إٔ ٣زغبٝص فبك٢ ٗغجخ االُزؾبم رِي اُلئخ اُؼٔش٣خ. ال
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معدل االلتحاق فهً فً عمان العاصمة وإربد أكبر منها فً الزرقاء، التً كان صافً معدل 
فاع صافً االلتحاق فٌها أعلى بقلٌل من المحافظتٌن األخرٌٌن. ٌفسر الفرق بشكل ربٌسً بارت

 معدل االلتحاق بٌن البنٌن فً الزرقاء.
 
 

إجمالً وصافً معدل االلتحاق بالتعلٌم األساسً بحسب الجندر والموقع.  13.5الجدول 
( وداخل المخٌمات 3,640مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

 (.48,976)ع=

  

 فبك٢ ٓؼذٍ االُزؾبم اعٔب٢ُ ٓؼذٍ االُزؾبم

 اُغ٤ٔغ اُج٘بد اُج٤ٖ٘ اُغ٤ٔغ اُج٘بد ٤ٖاُج٘

 97.4 98.0 96.8 99.6 99.8 99.5 خبسط أُخ٤ٔبد

 97.3 98.1 96.6 100.0 101.1 99.0 ػٔبٕ

 97.8 98.1 97.6 100.8 99.7 101.9 اُضسهبء

 97.3 97.9 96.8 97.8 98.3 97.3 اسثذ

 94.4 94.6 94.2 96.7 96.8 96.5 داخَ أُخ٤ٔبد

 91.1 91.2 91.0 93.3 93.5 93.0 اُٞؽذاد

 92.4 92.8 92.0 95.0 94.8 95.1 اُؾغ٤ٖ

 93.3 92.8 93.9 96.4 95.5 97.2 ػض٢ٓ أُلز٢

 93.6 94.1 93.0 96.2 95.9 96.5 اُضسهبء

 94.1 94.6 93.6 95.8 96.0 95.6 عشػ

 94.1 93.3 95.0 96.6 97.2 96.1 اسثذ

 94.9 95.5 94.2 96.8 97.4 96.2 ؽط٤ٖ

 95.5 95.6 95.4 97.4 97.5 97.3 جوؼخاُ

 95.7 96.0 95.5 99.4 100.8 98.0 اُطبُج٤خ

 96.0 96.3 95.6 99.2 100.4 98.1 ٓبدثب

 96.2 96.8 95.6 98.3 96.9 99.7 اُغخ٘خ

 96.6 97.4 95.9 98.1 98.9 97.4 عٞف

 96.8 97.4 96.3 99.5 99.4 99.6 األ٤ٓش ؽغٖ

 
 

دالت االلتحاق لكل سنة بٌن األطفال بعمر السادسة إلى صافً مع 14.5ٌعرض الجدول 
الخامسة عشرة. ٌإكد الجدول بشكل أساسً المعلومات المقدمة أعبله، وهً أن معدل االلتحاق 
ٌنخفض كلما تقدم األطفال بالعمر، وٌبدو االنخفاض كبٌرا من عمر الثالثة عشر عاما فما فوق. 

بالمابة بٌن األطفال  92النسب التسعٌنٌة العالٌة إلى ٌنخفض صافً معدل االلتحاق تدرٌجٌا من 
بالمابة بٌن الشباب من نفس العمر  81بعمر الخامسة عشر عاما خارج المخٌمات وٌهبط إلى 
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داخل المخٌمات. تظهر الفجوة بٌن الجنسٌن لصالح البنات فً صافً معدل االلتحاق بالتعلٌم 
خامسة عشر عاما، والفجوة أعلى خارج األساسً بٌن البلجبٌن بعمر الرابعة عشر وال

 المخٌمات.
 
 

صافً معدل االلتحاق بالتعلٌم األساسً بحسب الجندر والعمر. مقارنة بٌن  14.5الجدول 
 البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها.

 اُؼٔش
 داخَ أُخ٤ٔبد خبسط أُخ٤ٔبد

 أُغٔٞع اُج٘بد اُج٤ٖ٘ أُغٔٞع اُج٘بد اُج٤ٖ٘

6 97.1 96.3 96.7 95.9 96.7 96.3 

7 99.0 99.7 99.3 99.1 98.5 98.8 

8 100.0 98.9 99.5 98.7 98.9 98.8 

9 100.0 99.6 99.8 98.5 98.7 98.6 

10 98.3 100.0 99.2 98.1 98.3 98.2 

11 98.1 99.4 98.9 97.1 97.2 97.2 

12 97.8 100.0 98.9 95.4 95.9 95.6 

13 96.8 95.7 96.2 92.4 92.0 92.2 

14 93.0 95.7 94.2 86.7 88.0 87.3 

15 89.5 94.7 91.9 80.0 82.1 81.0 

 94.4 94.6 94.2 97.4 98.0 96.8 34-6اُغ٤ٔغ 

 48,976 23,948 25,028 3,640 1,800 1,840 ع

 
 

 نوع المدارس األساسية التي يتم االلتحاق بها
التحق سبعة من كل عشرة أطفال الجبٌن فلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات بالمدارس األساسٌة التً 

ابة بمدارس خاصة وما ٌقرب من هذه النسبة بالم 15ترعاها الحكومة األردنٌة؛ التحق حوالً 
بمدارس تدٌرها األونروا. ٌختلؾ الوضع كلٌا داخل المخٌمات، حٌث ٌلتحق تسعة من كل 
عشرة أطفال فً سن المدرسة بمدارس األونروا، وسبعة بالمابة فقط بالمدارس الحكومٌة، 

ص )مدارس خاصة( بالمابة فقط منهم تعلٌما أساسٌا من مقدم رعاٌة خا 2وتتلقى نسبة 
(. فً كلتا المجموعتٌن السكانٌتٌن، تعطى األولوٌة للبنٌن أكثر من البنات فً 15.5)الجدول 

االلتحاق بالمدارس الخاصة. ٌبدو معدل االلتحاق بالمإسسات الخاصة أعلى بٌن األطفال 
 األصؽر، وٌنخفض تدرٌجٌا بتقدم العمر، خارج المخٌمات وداخلها على السواء. ٌمكن أن
ٌرتبط هذا التوجه بالقدرة على تحمل التكالٌؾ، حٌث تمٌل الرسوم المدرسٌة فً المدارس 
الخاصة لبلعتدال إلى حد ما للصفوؾ من األول حتى السادس )األساسً(، لكنها تزٌد بشكل 

 كبٌر بعد ذلك.
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 17-6السلطة المشرفة على المدارس األساسٌة التً ٌلتحق بها األطفال بعمر  15.5الجدول 
عاما. بحسب الجندر، والعمر، ودخل األسرة. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج 

 (. النسبة المبوٌة.46,999( وداخلها )ع=3,605المخٌمات )ع=

 

 داخَ أُخ٤ٔبد خارج المخٌمات

 المجموع الخاصة الحكومٌة األونروا المجموع الخاصة الحكومٌة األونروا

 الجندر

 100 3 7 90 100 18 68 14 البنٌن

 100 1 7 92 100 13 73 14 البنات

 العمر

6 
9 65 26 100 88 8 5 100 

7 
12 63 25 100 90 7 4 100 

8 
14 71 15 100 91 6 3 100 

9 
13 65 22 100 92 6 2 100 

10 
16 67 16 100 93 5 2 100 

11 
15 71 14 100 92 6 1 100 

12 
15 74 11 100 93 6 1 100 

13 
15 77 8 100 93 7 1 100 

14 
14 76 10 100 92 7 1 100 

15 
15 75 10 100 91 9 0 100 

16 
16 81 3 100 88 12 0 100 

17 
16 84 - 100 83 17 - 100 

نصٌب 
الفرد من 

دخل 
األسرة 

 السنوي

 األقل 
 دخل

21 75 4 100 95 5 1 100 

دخل 
 منخفض

13 77 10 100 92 7 1 100 

دخل 
 متوسط

11 70 18 100 90 7 2 100 

دخل 
 مرتفع

9 67 24 100 86 9 4 100 

األعلى 
 دخل

4 37 59 100 81 11 8 100 

عاما  17-6الجمٌع بعمر 
 فً المدارس األساسٌة

14 71 15 100 91 7 2 100 

 
 

االلتحاق بالمإسسات التعلٌمٌة األساسٌة بالظروؾ االقتصادٌة. معدل كما هو متوقع، ٌرتبط 
تحدٌدا خارج المخٌمات، حٌث ٌرتفع معدل االلتحاق  العبلقة اإلٌجابٌة بشكل قويتتمثل هذه 

عاما  16-6بالمابة بٌن األطفال بعمر  4بالمدارس الخاصة مع ارتفاع الدخل ارتفاعا حادا من 
بالمابة فً الفبة الُخمسٌة األعلى دخبل. زٌادة معدل  59فً الفبة الُخمسٌة األقل دخبل إلى 

مدارس الخاصة خارج المخٌمات، ٌقابلها انخفاض فً معدل االلتحاق بالمدارس االلتحاق بال
الحكومٌة، وأٌضا التابعة لؤلونروا بشكل خاص. داخل المخٌمات، ٌتزاٌد معدل االلتحاق بكل 



 

173 
 

من المدارس الخاصة والمدارس الحكومٌة مع ارتفاع الدخل. قد تكون تكالٌؾ المواصبلت إلى 
ا محتمبل لهذا األمر، نظرا لعدم وجود مدارس حكومٌة داخل المدارس الحكومٌة تفسٌر

المخٌمات )أي أن األسر المٌسورة أقدر على تحمل تكالٌؾ المواصبلت للمدارس الحكومٌة(. 
النتٌجة هً أن معدل التحاق البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن مع تحسن الوضع االقتصادي لؤلسرة 

بالمابة بٌن أطفال األسر  95لحوظ من بمدارس أساسٌة تدٌرها األونروا، ٌنخفض بشكل م
 بالمابة بٌن أطفال األسر األؼنى داخل المخٌمات. 81األفقر إلى 

(. 16.5ٌتؽٌر نوع المدرسة التً ٌتم االلتحاق بها بٌن المواقع الجؽرافٌة أٌضا )الجدول 
كانت نسبة أطفال البلجبٌن خارج المخٌمات الذٌن التحقوا بتعلٌم أساسً تابع لمإسسات 
)مدارس( حكومٌة من محافظة الزرقاء أعلى من نسبة األطفال الذٌن التحقوا بنفس نوع التعلٌم 

بالمابة فً عمان  68و 65بالمابة فً الزرقاء مقابل  86من محافظتً عمان العاصمة وإربد: 
وإربد، على التوالً. إال أن معدل االلتحاق بمرافق األونروا والمرافق )المدارس( الخاصة فً 

رقاء أقل منه فً أي مكان آخر. التفسٌر الربٌسً النخفاض معدل االلتحاق بمدارس الز
ؼٌر المسجلٌن لدى األونروا فً الزرقاء  1967األونروا فً الزرقاء هو أن نسبة نازحً 

أعلى من نسبتهم فً المحافظتٌن األخرٌٌن. ٌتم بالعموم قبول األطفال من خارج المخٌمات 
( فً مدارس األونروا إذا توفرت مقاعد إضافٌة 1967)نازحو  الذٌن ٌحملون هذه الصفة

 المسجلٌن. 1948بحٌث ال ٌإثر قبولهم على فرص التحاق الجبً 
داخل المخٌمات، تنحرؾ ثبلثة مخٌمات بشكل ملحوظ عن  المتوسط. تمٌز مخٌم الحسٌن 

بٌنما بلؽت نسبة بالمابة،  65بؤقل نسبة من األطفال الذٌن التحقوا بمدارس األونروا، وبلؽت 
 84األطفال الذٌن التحقوا بمدارس تدٌرها األونروا فً كل من مخٌم األمٌر حسن والسخنة 

بالمابة. تبدو هذه األرقام منطقٌة نظرا لوقوع مخٌم الحسٌن فً مدٌنة عمان، وقرب المدارس 
 الحكومٌة منه، وكون مخٌم األمٌر حسن والسخنة مخٌمٌن "ؼٌر رسمٌٌن" وٌشتمبلن على

 44مدارس حكومٌة.
نظرا لضآلة استخدام المإسسات التربوٌة الخاصة فً جمٌع المخٌمات، فإن توجه األطفال 
لبلستفادة من خدمات المدارس الحكومٌة فً هذه المخٌمات الثبلثة أكثر منه فً أماكن أخرى. 

ٌستفٌد جمٌع األطفال تقرٌبا من الخدمات  -كجرش، وسوؾ، والزرقاء -فً بعض المخٌمات
 التعلٌمٌة التً تقدمها األونروا.

 
 
 
 
 

 
44

٣ٌٖٔ رلغ٤ش رذ٢ٗ ٗغجخ اُزؾبم اُزال٤ٓز ثٔذاسط األٝٗشٝا ك٢ ٓخ٤ْ اُؾغ٤ٖ ٖٓ خالٍ ػبَٓ امبك٢، ٛٞ ؽو٤وخ إٔ أُخ٤ْ ٣لزوش ُٔذسعخ  

ذسعخ اثزذائ٤خ ربثؼخ ُألٝٗشٝا روغ ك٢ ٓ٘طوخ اُ٘ضٛخ اثزذائ٤خ ُِج٤ٖ٘ رذ٣شٛب األٝٗشٝا. ٓٔب ٣غزٞعت اٗزوبٍ اُج٤ٖ٘ ػ٘ذ ثِٞؿْٜ عٖ اُغبثؼخ ا٠ُ ٓ

ثؼذ عٖ  -روغ ثبُوشة ٖٓ ٓ٘بصُْٜ -اُوش٣جخ )رجؼذ ؽٞا٢ُ ٤ًِٞٓزش٣ٖ(. ثبُزب٢ُ، هذ ٣ٌٕٞ ٓـش٣ب ُِجؼل اُزؾٍٞ ٖٓ األٝٗشٝا ا٠ُ ٓذاسط ؽ٤ٌٓٞخ

ػبٓب اُز٣ٖ اُزؾوٞا ثٔذاسط  34-32ذ ٗغجخ اُج٤ٖ٘ ثؼٔش اُغبثؼخ. ٌُٖ اُذساعخ االعزوقبئ٤خ اُؾبِٓخ رظٜش إٔ اُٞمغ ٤ُظ ًزُي. ك٢ اُٞاهغ، ًبٗ

 األٝٗشٝا أػ٠ِ ٖٓ ٗغجخ اُج٘بد.
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 17-6السلطة المشرفة على المدارس األساسٌة التً ٌلتحق بها األطفال بعمر  16.5الجدول 
( وداخلها 3,605عاما. بحسب الموقع. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

 (. النسبة المبوٌة.46,999)ع=

 
 ٞعأُغٔ خبفخ ؽ٤ٌٓٞخ األٝٗشٝا

 100 15 71 14 اُغ٤ٔغ خبسط أُخ٤ٔبد

 100 19 65 16 ػٔبٕ

 100 9 86 5 اُضسهبء

 100 13 68 19 اسثذ

 100 2 7 91 اُغ٤ٔغ داخَ أُخ٤ٔبد

 100 2 2 96 اُطبُج٤خ

 100 2 33 65 اُؾغ٤ٖ

 100 3 3 94 اُٞؽذاد

 100 4 11 84 األ٤ٓش ؽغٖ

 100 2 6 92 اُجوؼخ

 100 1 2 97 اُضسهبء

 100 1 15 84 غخ٘خاُ

 100 2 5 93 ؽط٤ٖ

 100 3 5 92 ٓبدثب

 100 3 6 91 اسثذ

 100 2 3 94 ػض٢ٓ أُلز٢

 100 0 2 98 عٞف

 100 0 1 99 عشػ

 
 

فً محافظات إربد، والزرقاء، وعمان العاصمة، تشهد المدارس األساسٌة التً تدٌرها 
النسبة التً كانت فً التسعٌنٌات  األونروا خارج المخٌمات نسبة من التبلمٌذ الٌوم أقل من

بالمابة. هذا التحول بمعظمه كان من  14إلى  21(. بدا االنخفاض كبٌرا: من 17.5)الجدول 
بالمابة من  9مدارس األونروا إلى المدارس الخاصة. بٌنما كانت المدارس الخاصة تستوعب 

لتوجه متشابها فً جمٌع بالمابة منهم. كان ا 15الطلبة خارج المخٌمات، فهً تستوعب حالٌا 
 19إلى  12المحافظات الثبلث، إذ ارتفعت نسبة الطلبة الذٌن التحقوا بمإسسات خاصة من 

بالمابة فً  13إلى  6بالمابة فً الزرقاء، ومن  9إلى  5بالمابة فً عمان العاصمة، ومن 
بنقطتٌن  إربد. داخل المخٌمات، انخفض معدل التحاق التبلمٌذ بمدارس األونروا أٌضا، لكن

بالمابة. لم ٌتحول الطلبة الذٌن تركوا مدارس األونروا إلى  91إلى  93مبوتٌن فقط من 
بالمابة من الطبلب، بعد أن  7مدارس خاصة، وإنما إلى المدارس الحكومٌة التً ٌرتادها الٌوم 

. لم تطرأ زٌادة على معدل التحاق األطفال داخل 1999بالمابة فً العام  5كانت تستقبل 



 

175 
 

لمخٌمات بمدارس أساسٌة خاصة. التطور المشار إلٌه هنا ٌبدو "طبٌعٌا وعادٌا" فقط، ألن ا
األونروا هً المقدم الوحٌد للتعلٌم األساسً داخل المخٌمات )"الرسمٌة"( وبالتالً تركز 
مواردها لخدمة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات وفً محٌطهم المباشر. ال تتٌح محدودٌة 

 فتح عدة مدارس جدٌدة.الموارد 
 
 

 17-6السلطة المشرفة على المدارس األساسٌة التً ٌلتحق بها األطفال بعمر  17.5الجدول 
وداخلها  2012و 1996عاما. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات فً العامٌن 

 . النسبة المبوٌة.2011و 1999فً العامٌن 

  
 ع ٔٞعأُغ اُخبفخ اُؾ٤ٌٓٞخ األٝٗشٝا

 خبسط أُخ٤ٔبد
2012 14 71 15 100 3,605 

1996 21 70 9 100 2,087 

 داخَ أُخ٤ٔبد
2011 91 7 2 100 46,999 

1999 93 5 2 100 3,901 

 
 

 االلتحاق بالتعليم الثانوي
ٌختار األطفال، بعد تخرجهم من المدارس األساسٌة، إما االلتحاق بالتدرٌب المهنً أو مواصلة 

لثانوي، الذي ٌضم فرعا مهنٌا وآخر أكادٌمٌا. تكون ذروة االلتحاق بالتعلٌم الثانوي التعلٌم ا
 75و 67بعمر السادسة عشرة والسابعة عشرة، حٌث بلؽت نسبة من التحقوا بهذا التعلٌم 

بالمابة داخل المخٌمات. لم ٌعد الفرع  54و 55بالمابة، على التوالً، خارج المخٌمات، و
ى بالشعبٌة التً كانت له فً التسعٌنٌات، عندما كان ٌسجل فً هذا الفرع الثانوي المهنً ٌحظ

ما ال ٌقل عن اثنٌن من كل عشرة طبلب ملتحقٌن بالمدارس الثانوٌة داخل المخٌمات )دروري 
(. فً الوقت الحاضر، انخفضت الحصة النسبٌة من 2002، خواجا وتٌلتنٌس 1998ونصار 

بالمابة خارج  10ً الفرع المهنً إلى النصؾ، فبلؽت طلبة المرحلة الثانوٌة المسجلٌن ف
بالمابة داخلها. لكن، وعلى ؼرار ما كان علٌه الوضع فً التسعٌنٌات، ٌتؽٌر  13المخٌمات و

 معدل االلتحاق بحسب الجندر والخلفٌة االقتصادٌة االجتماعٌة للطلبة.
نوٌة من البنٌن حوالً  كانت نسبة الطبلب الذٌن التحقوا بالفرع المهنً فً المرحلة الثا

بالمابة من البنٌن  16بالمابة خارج المخٌمات و 6مقابل  13الضعؾ مقارنة بنسبة البنات: 
(. تتؤثر االختٌارات التعلٌمٌة، إلى 18.5بالمابة من البنات داخل المخٌمات )الجدول  9مقابل 

من األسر المٌسورة درجة معٌنة، بالوضع االقتصادي ألسر األطفال، حٌث ترتفع نسبة الطلبة 
الذٌن ٌلتحقون بالفرع األكادٌمً فً المرحلة الثانوٌة، السٌما خارج المخٌمات. عبلوة على 
ذلك، فإن احتمال اختٌار الطفل للفرع المهنً بدل األكادٌمً ٌنخفض عندما ٌكون التحصٌل 

 العلمً لرب األسرة هو المستوى الثانوي أو بعد الثانوي.
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 في التعليم المهني سُتدر  المواضيع التي 
كما أشٌر سابقا، ٌلتحق عدد قلٌل جدا من الشباب ببرنامج التعلٌم والتدرٌب الفنً والمهنً 

(TVET وٌلتحق عدد قلٌل من طبلب المدارس الثانوٌة بالفرع المهنً. لذا، وبسبب ،)
انات التعلٌم محدودٌة البٌانات، تدمج البٌانات المتعلقة ببرنامج التدرٌب الفنً والمهنً مع بٌ

المهنً الثانوي عند البحث فً مواضٌع الدراسة، أي التخصصات فً هذا المجال. تختلؾ 
االختٌارات بحسب الجندر، حٌث ٌمٌل الذكور الختٌار تخصصات تتعلق بمٌكانٌكا اآلالت 
والسٌارات إضافة لتخصصات مختلفة تتعلق ببناء المنازل، بما فً ذلك التمدٌدات الكهربابٌة، 

نجارة، والسباكة؛ بٌنما ٌمٌل العدد القلٌل من البنات البلتً ٌلتحقن بالتعلٌم المهنً الختٌار وال
 (.19.5تخصصات تتعلق بالتجمٌل، والتمرٌض، والتؽذٌة )الجدول 

 
 

النسبة المبوٌة للطبلب فً المدارس الثانوٌة موزعٌن حسب الفرعٌن األكادٌمً  18.5الجدول 
تحصٌل العلمً لرب األسرة، ودخل األسرة. مقارنة بٌن البلجبٌن والمهنً. بحسب الجندر، وال

 الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها.

 

 داخَ أُخ٤ٔبد خبسط أُخ٤ٔبد

اُلشع 

 األًبد٢ٔ٣
 ع اُلشع ا٢ُٜ٘ٔ

اُلشع 

 األًبد٢ٔ٣
 ع اُلشع ا٢ُٜ٘ٔ

 اُغ٘ذس

 3,072 16 84 315 13 87 رًٞس

 3,045 9 91 295 6 94 اٗبس

 اُزؾق٤َ

اُؼ٢ِٔ ُشة 
 األعشح

 659 15 85 43 11 89 دٕٝ رؼ٤ِْ

 981 18 82 87 11 89 االثزذائ٢

 2,061 13 87 153 14 86 األعبع٢

 734 11 89 116 7 93 اُضب١ٞٗ

اُزؼ٤ِْ ثؼذ 

 اُضب١ٞٗ
92 8 212 90 10 1,633 

ٗق٤ت اُلشد 
ٖٓ دخَ 

 األعشح اُغ١ٞ٘

 1,780 14 86 143 10 90 األهَ دخال

 1,459 13 87 157 9 91 ٘خللدخَ ٓ

 1,380 14 86 149 12 88 دخَ ٓزٞعو

 935 12 88 97 11 89 دخَ ٓشرلغ

 551 9 91 63 3 97 األػ٠ِ دخال

 18,290 13 87 610 10 91 اُغ٤ٔغ
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موضوع الدراسة بٌن الطلبة الملتحقٌن ببرنامج التدرٌب والتعلٌم الفنً والمهنً  19.5الجدول 
ٌة مهنٌة. بحسب الجندر. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات أو بمدرسة ثانو

 (. النسبة المبوٌة.150( وداخلها )ع=76)ع=
 داخل المخٌمات خارج المخٌمات  

 الجمٌع إناث ذكور الجمٌع إناث ذكور

 7 9 7 6 20 2 التغذٌة

 6 3 7 6 10 5 علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات

 18 9 20 7 - 10 الكهربائٌةالتمدٌدات 

 1 - 1 - - - المبانً، اإلنشاءات

 4 12 2 التمرٌض
 

24 5 

 10 - 13 21 - 27 الخدمات المتعلقة بالسٌارات واآلالت/المٌكانٌكا

 3 3 3 2 - 3 الملبس، والحٌاكة، والمنتجات الجلدٌة

 8 21 4 16 39 9 التجمٌل

 المهن التقلٌدٌة والحرف الٌدوٌة
 

- 
 

4 - 3 

 11 - 14 8 - 11 التكٌٌف والسباكة

 6 3 6 9 - 11 النجارة، والدٌكور، والصناعات الٌدوٌة

 12 - 14 9 - 12 الفندقة والسٌاحة

 1 - 1 1 - 1 اإللكترونٌات )التلفاز، والرادٌو، والهواتف الخلوٌة(

 11 26 7 9 18 6 أخرى

 100 100 100 100 100 100 المجموع

 150 30 120 76 18 58 ع

 
 

 وخصائصهم المدارساألطفال خارج 
نلقً فٌما ٌلً نظرة فاحصة على أشخاص تركوا المدرسة فً سن مبكرة، وآخرٌن لم ٌلتحقوا 
بها مطلقا. ألن هإالء األفراد ٌشكلون، فً نواح كثٌرة، "الوجه اآلخر" للمنتظمٌن بالدراسة، 

دل االلتحاق الذي ُعرض أعبله. فحتما سٌلخص هذا القسم الفرعً وٌضٌؾ إلى النتابج عن مع
عاما استكملوا تعلٌمهم  24-20خارج المخٌمات، حوالً تسعة من بٌن كل عشرة الجبٌن بعمر 

بالمابة من اإلناث(، فً حٌن كانت نسبة النجاح داخل  92بالمابة من الذكور،  88األساسً )
اسٌة اإللزامٌة من المخٌمات أقل، حٌث بلؽت نسبة األشخاص الذٌن استكملوا المرحلة األس

بالمابة من  83بالمابة من الذكور،  79نفس الفبة العمرٌة حوالً ثمانٌة من بٌن كل عشرة )
 اإلناث(.

التحق أؼلبٌة األطفال والشباب من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بتعلٌم أساسً واجتازوه. خارج 
سنوات حوالً  9-6ة المخٌمات، كانت نسبة الذٌن لم ٌلتحقوا بمدرسة مطلقا من الفبة العمرٌ

بالمابة. كانت نسبة من لم ٌلتحقوا بمدرسة مطلقا داخل المخٌمات من نفس الفبة العمرٌة  0.5
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أعلى من واحد بالمابة بقلٌل. تماثلت نسبة األفراد الذٌن لم ٌلتحقوا مطلقا بمدرسة بٌن مختلؾ 
الفبات العمرٌة ضمن الفبات العمرٌة، كما ٌتقارب المعدل بالنسبة للبنٌن والبنات فً جمٌع 

(. ٌظهر الجدول أن نسبة األطفال الذٌن التحقوا 20.5المجموعتٌن السكانٌتٌن )الجدول 
بالمدارس وتركوها قبل استكمال المرحلة األساسٌة، كانت داخل المخٌمات أعلى منها خارج 

فجوة ، لدى الذكور واإلناث على السواء. تبدو ال24إلى  6المخٌمات، فً جمٌع األعمار من 
حٌث ٌمٌل الذكور  -بٌن الذكور واإلناث أكبر من ذلك نسبٌا خارج المخٌمات، لصالح اإلناث

للتسرب من المدارس فً وقت أبكر وأسرع من اإلناث. فً حٌن كانت نسبة الشابات والشباب 
خارج المخٌمات الذٌن لم ٌلتحقوا مطلقا بالمدارس أو تركوها دون استكمال  24-20بعمر 

بالمابة، على التوالً، كانت النسبة داخل المخٌمات للشابات  12و 8ساسٌة المرحلة األ
 بالمابة على التوالً. 21و 17والشباب 

 
 

الذٌن لم ٌلتحقوا مطلقا بالمدارس، والذٌن  24-6النسبة المبوٌة لؤلفراد بعمر  20.5الجدول 
بٌن البلجبٌن تركوها دون استكمال المرحلة األساسٌة. بحسب الجندر والعمر. مقارنة 

 الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها.

 
ُْ ٣ِزؾوٞا  ثبُٔذاسط 

 ٓطِوب
اُزؾوٞا ثبُٔذاسط ٌُٖ رشًٞٛب هجَ اعزٌٔبٍ أُشؽِخ 

 األعبع٤خ
 ع

 خبسط أُخ٤ٔبد

 رًٞس

6-9 0.4 0.0 760 

10-14 0.9 2.4 881 

15-19 0.5 8.5 890 

20-24 0.8 11.1 748 

 اٗبس

6-9 0.5 0.0 736 

10-14 0.3 1.5 898 

15-19 0.6 5.4 833 

20-24 0.7 7.1 625 

 داخَ أُخ٤ٔبد

 رًٞس

6-9 1.2 0.3 10,333 

10-14 1.1 4.8 12,183 

15-19 1.2 17.8 11,461 

20-24 1.4 19.8 8,790 

 اٗبس

6-9 1.3 0.2 9,819 

10-14 0.9 4.5 11,744 

15-19 1.0 14.7 10,633 

20-24 1.4 15.9 7,650 
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عاما خارج المدارس )الذٌن  15-6الملؾ الشخصً )البروفاٌل( لؤلطفال بعمر  21.5الجدول 
توقفوا عن الدراسة( مقابل الملتحقٌن بها. بحسب الجندر، ومعدل دخل الفرد فً األسرة، 

ن خارج والمستوى التعلٌمً لرب األسرة، ونسبة األمٌة. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌ
 المخٌمات وداخلها. النسبة المبوٌة.

  

 داخَ أُخ٤ٔبد خبسط أُخ٤ٔبد

خبسط 

 أُذسعخ
ِٓزؾن 

 ثبُٔذسعخ
خبسط 

 أُذسعخ
ِٓزؾن 

 ثبُٔذسعخ

 الجندر
 51 54 50 65 بنٌن

 49 46 50 35 بنات

نصٌب الفرد 
من دخل األسرة 

 السنوي

 34 42 30 26 األقل دخل

 27 23 30 42 دخل منخفض

 21 18 20 16 خل متوسطد

 13 12 12 12 دخل مرتفع

 5 5 8 3 األعلى دخل

المستوى 
التعلٌمً لرب 

 األسرة

 12 30 6 45 لم ٌستكملوا أي تعلٌم

 18 27 12 20 االبتدائً

 39 29 33 14 اإلعدادي/األساسً

 12 8 18 13 الثانوي

 20 6 31 7 التعلٌم بعد الثانوي

 األمٌة

 29 89 20 - ع٘ٞاد 6-9

 7 60 3 41 ع٘خ 32-:3

 2 35 1 51 ع٘خ 31-34

 46,495 2,292 3,560 54 ع

ٓالؽظخ: رزنٖٔ خبٗخ "ِٓزؾن ثبُٔذسعخ" أ٣نب ػذدا ه٤ِال ٖٓ األهلبٍ اُز٣ٖ رشًٞا أُذسعخ ثؼذ اعزٌٔبٍ 

 أُشؽِخ األعبع٤خ )عٖ اُؼبؽشح(.

 
 

عاما، كانت أؼلبٌة من لم ٌلتحقوا 15-6 مقارنة بنسبة األطفال الذٌن التحقوا بالمدارس بعمر
بالمدارس مطلقا أو تركوها، من البنٌن، السٌما خارج المخٌمات، وكانت نسبة األمٌة من 

بالمابة من األطفال بعمر  60الناحٌة الوظٌفٌة )عملٌا( فٌهم أعلى بكثٌر: على سبٌل المثال، 
بالمدارس من داخل المخٌمات  سنة الذٌن لم ٌلتحقوا 15-13بالمابة بعمر  35سنة و 10-12

بالمابة على الترتٌب من األطفال الذٌن التحقوا بالمدارس  2و 7هم أمٌون عملٌا، مقابل 
(. عبلوة على ذلك، فإن األطفال الذٌن لم ٌلتحقوا بالمدارس هم عادة من 21.5)الجدول 

حا بالنسبة لؤلطفال خلفٌات أفقر نوعا ما، لكن هذا التؤثٌر بالكاد ٌمكن مبلحظته. ما ٌظهر واض
داخل المخٌمات وخارجها على السواء هو االرتباط بٌن الخلفٌة التعلٌمٌة لرب األسرة 
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وااللتحاق بالمدارس. معدل التحصٌل العلمً ألرباب أسر األطفال ؼٌر الملتحقٌن بالمدارس 
لحقٌقة أقل بكثٌر من معدل التحصٌل العلمً ألرباب أسر األطفال الملتحقٌن بها. تشٌر هذه ا

إلى أن التعلٌم "ٌتوارث" إلى درجة معٌنة، بمعنى أن اآلباء وؼٌرهم من البالؽٌن فً األسرة 
ٌإثرون على أفراد الجٌل التالً وعلى النجاح المدرسً الذي ٌحققونه من خبلل طموحات 
اآلباء التعلٌمٌة، وقدرتهم على تقدٌم الدعم واإلرشاد فً الواجبات المدرسٌة، وؼٌرها من 

 ؤثٌرات.الت
 
 

 ب من المدارسالتسر  
بالمابة( حتى  99كما أشٌر أعبله، ٌبقى معدل التحاق األطفال بالمدارس مرتفعا )حوالً 

التاسعة من العمر داخل المخٌمات والثالثة عشرة خارجها، وٌنخفض باطراد بعد ذلك. نبحث 
دارس وقت هنا معدل تسرب األطفال من المدارس عن طرٌق مقارنة معدل االلتحاق بالم

ٌُحسب معدل التسرب  إجراء المقابلة مع معدل االلتحاق فً السنة الدراسٌة التً سبقتها. 
ببساطة بحساب نسبة األطفال الذٌن كانوا فً المدرسة فً السنة الدراسٌة السابقة لكنهم لم 

 45ٌعودوا كذلك وقت إجراء المقابلة.
مخٌمات قد انخفض بشكل كبٌر أن معدل التسرب من المدارس داخل ال 13.5ٌظهر الشكل 

منذ أواخر التسعٌنٌات. ٌبقى معدل التسرب بالنسبة لجمٌع األعمار وصوال إلى سن الخامسة 
بالمابة؛ لكنه أعلى من معدله خارج المخٌمات، حٌث  1عشرة أدنى بقلٌل أو أعلى بقلٌل من 

سرب داخل معدل التسرب دون سن الخامسة عشرة ال ٌكاد ٌذكر. ارتفع كثٌرا معدل الت
مما ٌشٌر إلى أن العدٌد من  -كما هو الحال فً التسعٌنٌات -المخٌمات فً سن السادسة عشرة

الشباب داخل المخٌمات ٌتركون المدرسة عند استكمال تعلٌمهم األساسً اإللزامً، أو فً 
ذه الوقت الذي كان علٌهم أن ٌنهوه. بالمقابل، لم تظهر بٌانات الدراسة االستقصابٌة زٌادة كه

بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات، مما ٌشٌر إلى أن جمٌع األطفال تقرٌبا خارج المخٌمات ٌنتقلون 
 إلى المرحلة الثانوٌة.

ٌبدو الفرق بٌن الجنسٌن داخل المخٌمات ثانوٌا، فقد بلػ معدل التسرب من المدارس لكل 
ظهر معدل التسرب بالمابة. خارج المخٌمات،  1حوالً  عاما 17-7من البنٌن والبنات بعمر 

 بٌن البنات أقل من نصؾ بالمابة وال وجود له بٌن البنٌن من الناحٌة العملٌة.
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، أ١ ك٢ ثذا٣خ اُغ٘خ اُذساع٤خ، ث٤٘ٔب عشٟ اُؼَٔ ا٤ُٔذا٢ٗ خبسط :2:3رْ عٔغ اُج٤بٗبد داخَ أُخ٤ٔبد ك٢ رؾش٣ٖ األٍٝ ٝرؾش٣ٖ اُضب٢ٗ  

زقق اُغ٘خ اُذساع٤خ، ٓٔب ٣ز٤ؼ ٓض٣ذا ٖٓ اُٞهذ ُألهلبٍ خبسط أُخ٤ٔبد ُزشًٜب. ، أ١ ك٢ 2:33٘ٓأُخ٤ٔبد ك٢ ؽٜش١ ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ ٝؽجبه 

 ثبُزب٢ُ، ٣ٌٖٔ اُزٌٜٖ ثؤٕ ٛزا األٓش هذ ٣غلش ػٖ اسرلبع ٓؼذٍ اُزغشة ٖٓ أُذاسط ك٢ اُذساعخ االعزوقبئ٤خ خبسط أُخ٤ٔبد. ٓغ رُي، ارا
بدٗب اُٞمغ، كزٌٕٞ أُوبسٗخ فؾ٤ؾخ. رظٜش اُج٤بٗبد، ػ٠ِ أ١ ؽبٍ، إٔ ٓؼذٍ ؽذس اُزغشة ٓجذئ٤ب ك٢ اُق٤ق ث٤ٖ ع٘ز٤ٖ دساعز٤ٖ، ٝٛزا ثبػزو

 اُزغشة ٖٓ أُذاسط داخَ أُخ٤ٔبد أػ٠ِ ٖٓ ٓؼذُٚ خبسعٜب. 
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معدل التسرب من المدارس من سنة دراسٌة للسنة التً تلٌها بحسب العمر.  13.5الشكل 
 2011-2010مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات فً العام الدراسً 

( والعام 4,086)ع= 1999-1998اخل المخٌمات فً العام الدراسً ( ود3,777)ع=
 (. النسبة المبوٌة.4,762)ع= 2011-2010الدراسً 

 

 
 عدم االلتحاق بالمدارس أسباب

نظرة عامة حول التفسٌرات المقدمة لعدم االلتحاق مطلقا بالمدارس،  22.5ٌعرض الجدول 
من  25ال المرحلة األساسٌة. فً العقدٌن الماضٌٌن )البٌانات لمن هم دون ولتركها قبل استكم

العمر فً الجدول(، كانت اإلعاقة، المتعلقة بشكل أساسً باإلعاقات الصحٌة الجسدٌة والنفسٌة 
وصعوبات التعلم، هً العامل الربٌسً المسجل الذي ٌحول دون التحاق األطفال بالمدارس 

بالمابة داخلها(. بٌنما ال ٌزال عدم االهتمام  61خارج المخٌمات وبالمابة من الحاالت  77)
والفقر ٌقدمان كمبررات لعدم االلتحاق مطلقا بالمدارس )الحالة األخٌرة فقط داخل  46بالتعلٌم،

المخٌمات(، وبدا هذان العامبلن أكثر شٌوعا من ذي قبل )تكرر ذكرهما من قبل أشخاص 
لتفسٌرات الربٌسٌة لعدم االلتحاق مطلقا بالتعلٌم األساسً سنة فما فوق(. إال أن ا 25بعمر 

سنة فما فوق كانت توجهات محافظة حالت دون التحاق البنات  25لؤلشخاص بعمر 
بالمدارس، وهو سبب لم ٌقدم تقرٌبا لعدم التحاق البنات األصؽر بالتعلٌم. لكن البد من ذكر أن 

كان أعلى بكثٌر. حقٌقة أن التوجهات  بر سناعدم االلتحاق بالمدارس سابقا وبٌن الجٌل األك
المحافظة هً السبب الذي تكرر ذكره لعدم التحاق األشخاص بعمر ٌفوق الخامسة والعشرٌن 

 
46

سثٔب اعبثخ "ػذّ االٛزٔبّ" اعبثخ "ؿ٤ش فؾ٤ؾخ"، أٝ ؿ٤ش ؽو٤و٤خ، ؽ٤ش ٣قؼت رقٞس ػذّ اسعبٍ ا٥ثبء ُطلِْٜ اُجبُؾ ٖٓ اُؼٔش عذ  

 ". ٣غبٝسٗب ؽي ثٞعٞد عجت آخش ٝساء رُي ٌُٖ ال ٣ٌٔ٘٘ب ٓؼشكخ اُزلغ٤ش "اُؾو٤و٢" ُٚ. ذسعخ ثغجت "ػذّ اٛزٔبٓٚع٘ٞاد ا٠ُ أُ
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عاما ال ٌعنً أن اإلعاقات منعت عددا أقل من األشخاص من االلتحاق قبل ذلك؛ بل على 
ٌث ٌمكن للطلبة ذوي اإلعاقة العكس من ذلك، فالسٌاسة الحالٌة لؤلونروا للتعلٌم الشامل، ح

االلتحاق بمركز إعادة تؤهٌل مجتمعً بعض أٌام األسبوع وبالمدرسة فً األٌام المتبقٌة، تسهل 
التحاق األطفال ذوي اإلعاقة بشكل أفضل مما وفرته السٌاسة التً كانت تتبعها فً السنوات 

اسات لتسهٌل التحاق األطفال السابقة. بالمقابل، على سبٌل المثال، طورت الحكومة األردنٌة سٌ
ذوي اإلعاقة الحركٌة بالمدارس الحكومٌة )اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لؽربً آسٌا 

 (. :32-2009:29)اإلسكوا( 
 
 

السبب الربٌسً لعدم االلتحاق بالتعلٌم األساسً، وترك المدرسة قبل استكماله.  22.5 الجدول
 المخٌمات وداخلها. النسبة المبوٌة. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج

  
 ػذّ االُزؾبم ثبُٔذاسط ٓطِوب

االُزؾبم ثبُٔذاسط ٝرشًٜب هجَ اعزٌٔبٍ أُشؽِخ 
 األعبع٤خ

 داخَ أُخ٤ٔبد  خبسط أُخ٤ٔبد داخَ أُخ٤ٔبد خبسط أُخ٤ٔبد

6-25 

 ػبٓب
ػبٓب  24

 كٔب كٞم
6-25 

 ػبٓب
ػبٓب  24

 كٔب كٞم
6-25 

 ػبٓب
ػبٓب  24

 مكٔب كٞ
6-25 

 ػبٓب
ػبٓب  24

 كٔب كٞم

 3 5 1 14 11 61 4 77 اإلػبهخ/عجت فؾ٢
 15 11 21 2 15 13 14 0 اُلوش/اُؼغض ػٖ رؾَٔ اُزٌب٤ُق

 49 62 44 67 20 11 15 10 ػذّ االٛزٔبّ
 22 14 14 8 5 1 5 0 اُؼَٔ/اُؼَٔ أُ٘ض٢ُ/اُضٝاط

ػذّ اُغٔبػ ُِج٘بد ثبالُزؾبم 

 ثبُٔذاسط
0 43 4 38 1 8 5 7 

 4 4 10 8 10 10 18 13 أخشٟ
 100 100 100 100 100 100 100 100 أُغٔٞع

 
 

تبدو التفسٌرات المقدمة لترك التعلٌم األساسً قبل األوان، أي بعد االلتحاق بالمدرسة لكن 
مختلفة إلى حد ما. السبب الربٌسً الذي ذكر لتبرٌر  قبل استكمال المرحلة األساسٌة اإللزامٌة،

ال من المدارس فً السنوات األخٌرة هو عدم االهتمام، فقد ذكره أكثر من ستة تسرب األطف
من كل عشرة دون سن الخامسة والعشرٌن من الذٌن تسربوا من المدارس فً كلتا المجموعتٌن 

 -بما فً ذلك المتعلقة بالخطبة والزواج -السكانٌتٌن. داخل المخٌمات، كانت الواجبات المنزلٌة
ٌرات الربٌسٌة األخرى لحاالت التسرب. كانت نسبة من ذكر هذٌن التفسٌرٌن والفقر، هً التفس

أقل تكرارا؛ بدال من ذلك، شكلت العوامل المتعلقة بالصحة  من المتسربٌن خارج المخٌمات
 بالمابة من حاالت التسرب. 10السبب الربٌسً ألكثر من 

فراد دون سن الخامسة عند مقارنة العوامل التً تفسر حاالت التسرب من المدارس لؤل
والعشرٌن مع من هم بسن الخامسة والعشرٌن فما فوق، ٌظهر تناقص أهمٌة االعتبارات 
االقتصادٌة، الواجبات المنزلٌة/الزواج والتوجهات السلبٌة تجاه تعلٌم البنات، بٌنما زادت أهمٌة 

نه تؽطٌة جوانب عدم االهتمام والعوامل المتعلقة بالصحة. ٌبدو "عدم االهتمام" تفسٌرا ٌمك
عدٌدة مختلفة، كالرؼبة بترك المدرسة بسبب الرسوب بمادة أو أكثر، والشعور باإلحباط نتٌجة 
إعادة السنة، وسوء المعاملة فً المدرسة، وما إلى ذلك. تإكد هذه النتٌجة المحددة تحلٌل 
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ٌل حاالت التسرب من مدارس األونروا فً دراسة أجرٌت مإخرا، جرى فٌها تحدٌد التحص
الدراسً المتدنً ومشاكل تتعلق بالمدارس، على أنها من األسباب الربٌسٌة الشابعة لحاالت 

 (.2013التسرب من المدارس فً مناطق )مٌادٌن( العمل الخمس لؤلونروا )األونروا 
 
 

 االلتحاق بالمدارس مع تحليل االنحدارمعدل ملخص 
حو أفضل، ٌستخدم التحلٌل اللوجستً على ن لفهم ما ٌحدد معدل االلتحاق الحالً بالمدارس

أنظر النتابج التفصٌلٌة لبلنحدار لبلجبٌن خارج  47لبلنحدار لعزل تؤثٌرات العوامل المختلفة.
 المخٌمات وداخلها فً ملحق الفصل.

تفسٌرنا للنتابج كالتالً: مع تثبٌت تؤثٌر العوامل األخرى، كان لمكان اإلقامة بعض التؤثٌر 
المدارس، حٌث كانت نسبة التحاق األطفال والشباب فً مخٌمات على معدل االلتحاق ب

الحسٌن، والوحدات، والزرقاء، وجرش أقل بكثٌر مما هً فً المخٌمات األخرى. لم ٌظهر 
اختبلؾ كبٌر بٌن المحافظات خارج المخٌمات. كانت نسبة التحاق البنات بالمدارس أعلى بقلٌل 

االلتحاق بالمدارس بحسب العمر. ٌبدو تؤثٌر الجندر  من نسبة التحاق البنٌن، مع انخفاض معدل
أكثر وضوحا خارج المخٌمات مما هو داخلها. بدت تؤثٌرات المتؽٌرات الباقٌة متشابهة فً 

 المجموعتٌن السكانٌتٌن.
ٌرتبط المستوى التعلٌمً لرب األسرة )مإشر تقدٌري على القوى البشرٌة "لجٌل اآلباء"( 

اق األطفال بالمدارس. عند سٌطرة عوامل أخرى، تبدو فرص التحاق ارتباطا قوٌا بمعدل التح
األطفال والشباب من أسر ٌحظى رب األسرة فٌها بمستوى تعلٌم أعلى، أفضل بكثٌر من 
فرص المنتمٌن ألسر ٌحظى رب األسرة فٌها بتعلٌم أقل. من جهة أخرى، لم ٌظهر دخل 

 .األسرة كعامل هام لتوضٌح معدل االلتحاق بالمدارس
عاما  65وكبار السن فوق  15مع ذلك، فإن نسبة اإلعالة المرتفعة )نسبة األطفال دون 

( تحد من معدل االلتحاق بالمدارس، وتزٌد  64-15مقسومة على مجموع األشخاص بعمر 
احتمالٌة إحجام األسرة التً تضم عددا كبٌرا من األطفال عن إرسال )جمٌع( أطفالها إلى 

صحة األشخاص أحد المحددات الحاسمة لمعدل االلتحاق بالمدارس.  المدارس. أخٌرا، تعدّ 
فاألطفال والشباب الذٌن ٌعانون من أوضاع صحٌة تعوق ما ٌمكن اعتباره نشاطات عادٌة 

 (، تقّل فرصة التحاقهم بالمدارس مقارنة مع ؼٌرهم.4)الفصل 
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كبُؾخـ آب إٔ ٣ٌٕٞ ِٓزؾوب -االٗؾذاس اُِٞعغز٢ ٛٞ ٗٞع ٖٓ رؾ٤َِ االٗؾذاس أُغزخذّ ُِز٘جئ ث٘زبئظ ص٘بئ٤خ اُزلشع، ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ٛ٘ب 

 25-6ٞرط اُز١ ٗؼشمٚ، ٣جؾش االٗؾذاس اُِٞعغز٢ ك٢ اُزؤص٤ش أُغزوَ ػ٠ِ ٓؼذٍ اُزؾبم اُالعئ٤ٖ ثؼٔش ثبُٔذاسط أٝ ال ٣ٌٕٞ. ك٢ اُ٘ٔ

ثبُٔذاسط ٌَُ ػبَٓ ٓزنٖٔ ك٢ اُ٘ٔٞرط ٓغ مجو رؤص٤ش ع٤ٔغ اُؼٞآَ األخشٟ ك٢ اُ٘ٔٞرط )أ١ رضج٤زٜب(. ٣زنٖٔ اُ٘ٔٞرط صٔب٢ٗ ٓزـ٤شاد 

ٌبٕ اإلهبٓخ )ًٔب ٛٞ ٓج٤ٖ أػالٙ، ٣زـ٤ش ٓؼذٍ االُزؾبم ث٤ٖ أُخ٤ٔبد(؛ اُغ٘ذس )ًٔب رْ رًشٙ، ٣لزشك أٜٗب رئصش ػ٠ِ ٓؼذٍ اُزؾبم األؽخبؿ: ٓ
٤ٔ٣َ اُجٕ٘ٞ ُزشى أُذسعخ هجَ اُج٘بد ثو٤َِ(؛ اُؼٔش )٣ضداد ٓؼذٍ اُزغشة ًِٔب صاد عٖ األهلبٍ(؛ ؽغْ األعشح )ص٣بدح ؽغْ األعشح رض٣ذ 

 65-34ب٢ُ رشى أُذسعخ(؛ ٗغجخ اػبُخ األعشح، ٣ُٝؼجش ػٜ٘ب ث٘غجخ األؽخبؿ اُؼب٤ِٖٓ ثؼٔش اؽزٔب٤ُخ ؽبعخ اُطلَ/اُؾبة ُز٤ُٞذ دخَ، ٝثبُز

 ٓوغٞٓخ ػ٠ِ ػذد أُؼب٤ُٖ )ًِٔب اسرلؼذ ٗغجخ اإلػبُخ، صادد اؽزٔب٤ُخ ؽبعخ اُطلَ/اُؾبة ُِؼَٔ ثؤعش أٝ أُغبػذح ك٢ األػٔبٍ اُشٝر٤٘٤خ

ٗذ ٓؾذٝدح، ٝهذ "٣غجش" رذ٢ٗ اُذخَ األهلبٍ ػ٠ِ االٗخشاه ك٢ أػٔبٍ رؾٍٞ دٕٝ اُزؾبهْٜ ُألعشح(؛ دخَ األعشح )كبُزؼ٤ِْ ُٚ رٌب٤ُق، ٝإ ًب

 ثبُٔذاسط(؛ أُغزٟٞ اُزؼ٢ٔ٤ِ ُشة األعشح، أُغئٍٝ ػٖ أُٞاسد اُجؾش٣خ ك٢ أُ٘ضٍ )ٝعٞد آثبء أٝ أعذاد ر١ٝ رؼ٤ِْ ع٤ذ ٣ؼضص كشؿ روذ٣ْ
عخ(؛ ٝأُشك أُبٗغ ُٔٔبسعخ اُ٘ؾبهبد اُؼبد٣خ )اإلػبهخ اُغغذ٣خ اُؾذ٣ذح أٝ اػزالٍ اُذػْ ك٢ اُٞاعجبد أُذسع٤خ، ٝثبُزب٢ُ ٓزبثؼخ اُذسا

 اُقؾخ اُ٘لغ٤خ، اُخ روَِ كشؿ ٗغبػ اُزؼِْ(.
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 تصورات حول الخدمات التعليمية
 
 
 

 عن البيانات
تقصابٌة للعٌنات من مجٌب تم اختٌاره عشوابٌا من كل أسرة أن ٌعرب عن طلبت الدراسة االس

من أولٌاء األمور الذٌن لدٌهم طفل واحد  1,000رأٌه حول عدد من المسابل. سبل أكثر من 
على األقل فً مدرسة أساسٌة وقت إجراء المقابلة فً كلتا المجموعتٌن السكانٌتٌن عن رأٌهم 

منهم ربط إجاباتهم باالبن األكبر فً حال كان لدٌهم أكثر من فً الخدمات المقدمة، وُطلب 
 29-15طفل ملتحق بالمدارس حالٌا. كما طرحت الدراسة االستقصابٌة على المجٌبٌن بعمر 

أسبلة حول تجاربهم وتصوراتهم حول المدرسة )المدارس( األساسٌة التً التحقوا بها. إذا 
إجاباته بالمدرسة التً أمضى فٌها أطول  التحق الشخص بؤكثر من مدرسة، طلب منه ربط
لحصر قٌاساتنا بآراء ترتبط بتجارب  24-15مدة. اقتصر نطاق تحلٌبلتنا على مجٌبٌن بعمر 

طالب داخلها  900طالب سابق خارج المخٌمات و 800حدٌثة العهد إلى حد ما. ساهم حوالً 
ذٌن تم اختٌارهم عشوابٌا من بآرابهم. بحسب البٌانات المقدمة أعبله، التحق معظم الشباب ال

داخل المخٌمات بمدارس األونروا، بٌنما التحق معظم الشباب الذٌن تم اختٌارهم عشوابٌا من 
خارج المخٌمات بالمدارس الحكومٌة. التحق عدد قلٌل جدا من الطلبة بمدارس أساسٌة ٌدٌرها 

ابات )بسبب قلتها(، مقدمو خدمات من القطاع الخاص مما ال ٌسمح باالستفادة من تلك اإلج
 لكننا أدرجنا آراء أولٌاء أمور أطفال ملتحقٌن حالٌا بمدارس خاصة.

تمثل اإلجابات بالنسبة ألولٌاء األمور تقٌٌما للوضع كما هو فً الوقت الراهن، لكن 
إجاباتهم تبدو بطرٌقة ما "ترجمات" لتجارب أطفالهم، والعدٌد منهم قد ٌكون لدٌه فً أحسن 

أولٌة عن البٌبة التعلٌمٌة فً المدارس ومدى ارتٌاح أطفالهم فٌها، الخ. من جهة  األحوال معرفة
أخرى، فإن آراء الشباب رؼم كونها أكثر "تحدٌدا" فً هذا األمر، حٌث أشاروا إلى تجاربهم 
الشخصٌة، قد تكون بناء على تجارب حدثت منذ وقت بعٌد. ٌمكن للبعض على األقل أن ٌنظر 

فً العشرٌنات من العمر على أنها "قدٌمة". مع ذلك ورؼم المحاذٌر التً إلى تجربة مجٌبٌن 
 ذكرت للتو، سنرى الحقا أن آراء األطفال واآلباء متوافقة بمعظمها.

 
 

 الرضا عن التعليم األساسي
تعتقد الؽالبٌة من جمٌع المجٌبٌن أن المدارس األساسٌة، "مع أخذ جمٌع العوامل باالعتبار"، 

(. خارج المخٌمات، قٌُمت مدارس األونروا والمدارس 23.5جدا )الجدول  ممتازة أو جٌدة
 86الحكومٌة بنفس الدرجة، حٌث كانت نسبة من صنفوا مدارس األونروا ضمن أفضل فبتٌن 

بالمابة من اآلباء، ونسبة من صنفوا المدارس الحكومٌة ضمن أفضل  85بالمابة من الطلبة و
لبة. بٌنما حظٌت المدارس الخاصة بمرتبة "ممتازة" فً معظم بالمابة من اآلباء والط 85فبتٌن 
بالمابة من  23إلى  22بالمابة من اآلباء ممتازة، بٌنما صنؾ  71حٌث اعتبرها  -األحٌان

اآلباء والطلبة المدارس الحكومٌة ومدارس األونروا على أنها ممتازة. بالمجمل، كان 
ما، وٌنظرون إلى المدارس ؼالبا على أنها األشخاص داخل المخٌمات أكثر انتقادا إلى حد 
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مقبولة فقط. لكن فً هذا التقرٌر أٌضا، تلتقً آراء الطلبة السابقٌن وآراء أولٌاء أمور األطفال 
 الملتحقٌن حالٌا بالمدارس، بالنظر إلى المدارس الخاصة على أنها أفضل.

 
 

مات. آراء أولٌاء أمور تقٌٌم نوعٌة التعلٌم األساسً بحسب نوع مقدم الخد 23.5الجدول 
أطفال فً مدارس أساسٌة وشباب استكملوا مإخرا، أو ما زالوا فً، مرحلة التعلٌم األساسً. 

 مقارنة بٌن تصورات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها. النسبة المبوٌة.

 
 ٓزذ٢ٗ ٓوجٍٞ ع٤ذ عذا ٓٔزبص

ٓزذ٢ٗ 
 عذا

 ع أُغٔٞع

خبسط 

 أُخ٤ٔبد

ٕٞ رال٤ٓز عبثو

 25-34ثؼٔش 
 563 100 - 3 12 62 23 اُؾ٤ٌٓٞخ

 116 100 - 1 13 63 23 األٝٗشٝا

أ٤ُٝبء أٓٞس 
أهلبٍ ك٢ ٓشؽِخ 

 اُزؼ٤ِْ األعبع٢

 816 100 1 4 10 62 23 اُؾ٤ٌٓٞخ

 140 100 1 4 11 63 22 األٝٗشٝا

 168 100 - 1 3 26 71 اُخبفخ

داخَ 
 أُخ٤ٔبد

رال٤ٓز عبثوٕٞ 

 25-34ثؼٔش 
 208 100 - 3 20 56 21 ُؾ٤ٌٓٞخا

 692 100 1 4 24 53 17 األٝٗشٝا

أ٤ُٝبء أٓٞس 
أهلبٍ ك٢ ٓشؽِخ 

 اُزؼ٤ِْ األعبع٢

 132 100 - 8 11 54 27 اُؾ٤ٌٓٞخ

 1,076 100 2 8 20 51 19 األٝٗشٝا

 69 100 - 2 11 32 55 اُخبفخ

 
 

لة المدارس  المفض 
ن المستوى العام لرضا اآلباء عن المدارس التً التحق كما رأٌنا أعبله للتو، عند السإال ع

أبناإهم بها، احتلت المدارس التً تدٌرها كل من األونروا والحكومة األردنٌة نفس المرتبة 
كانت جٌدة إلى حد ما. ظهرت  -ورؼم تسجٌل درجة "أدنى" من المدارس الخاصة -تقرٌبا 

 24إلى  15النتٌجة نفسها عندما ُطلب من طلبة سابقٌن )وعدد قلٌل من الملتحقٌن حالٌا( بعمر 
عاما تقٌٌم التعلٌم األساسً. لكن الصورة اختلفت بعض الشًء عند السإال عن نوع المدرسة 

 (.14.5المفضلة لدٌهم )الشكل 
األونروا خارج المخٌمات سبب قلة عدد  ربما كان ضعؾ توصٌؾ وقلة توفر مدارس

أولٌاء األمور خارج المخٌمات الراؼبٌن بإلحاق أبنابهم بمدارس األونروا، وعدم إبداء أي شاب 
من الجنسٌن رؼبته بااللتحاق بمرفق تدٌره األونروا. قال واحد من كل أربعة آباء داخل 

نما أعرب الشباب عن تفضٌلهم المخٌمات أنه ٌرؼب بتسجٌل أبنابه فً مدرسة لؤلونروا، بٌ
لمدارس األونروا، حٌث ذكر شابان من كل ثبلثة داخل المخٌمات أنهم ٌفضلون ذلك. داخل 
المخٌمات، كانت نسبة الشباب فً العٌنة من الجنسٌن الذٌن التحقوا بمدارس األونروا وأعربوا 

جهة أخرى، لم  شابا وشابة. من 690بالمابة من بٌن  76عن رؼبة بااللتحاق بها مجددا 
شابا وشابة خارج المخٌمات، الذٌن كانت لدٌهم تجربة سابقة مع مدارس  117ٌرؼب أي من 
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األونروا بإعادة التجربة. ربما ال ٌعود ذلك أساسا إلى عدم اقتناعهم بجودة المدارس، بل إلى 
دارس اعتبارات عملٌة تحكم إجاباتهم فً هذا القسم. على سبٌل المثال، الدوام فً جمٌع م

 90و -مقارنة مع خمسة أٌام فً المدارس الحكومٌة والخاصة -أٌام فً األسبوع 6األونروا 
بالمابة من مدارس األونروا تعمل بنظام الفترتٌن. كما قد ٌضطر األطفال من خارج المخٌمات 

، أو ً ال تقدم خدمة الباصات المدرسٌةلقطع مسافات أطول للوصول إلى مدارس األونروا الت
لطلبة ٌفضلون التوجه إلى مدارس التحق أصدقاإهم بها. عبلوة على ذلك، فإن المدارس أن ا

الحكومٌة تبدو بالعموم أفضل حاال عقب إنجاز مشارٌع متطورة لبناء المدارس فً السنوات 
مرفقا تستؤجرها األونروا الستٌعاب  22مدرسة فً  40األخٌرة، وهً أفضل بالتؤكٌد من 

ذلك، فإن الفصول الصفٌة فً المدارس الحكومٌة كانت تضم عادة عددا تبلمٌذها. إضافة إلى 
 أقل من الطبلب قبل األزمة السورٌة.

 
 

تفضٌل اآلباء والتبلمٌذ السابقٌن للمدارس. مقارنة بٌن تصورات البلجبٌن  14.5الشكل 
 خارج المخٌمات وداخلها. النسبة المبوٌة. الفلسطٌنٌٌن

 
 
 

بالمابة من أطفال البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات  71أشرنا أعبله، إلى أن 
بالمابة( بالمدارس  91التحقوا بالمدارس الحكومٌة، بٌنما التحق معظم أطفال المخٌمات )

األساسٌة التً تدٌرها األونروا. من الواضح، أن العدٌد من اآلباء، رؼم حقٌقة رضاهم نسبٌا 
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ارس األونروا والمدارس الحكومٌة، مازالت لدٌهم رؼبة بالحاق أطفالهم ببٌبة أفضل عن مد
)أي مدارس خاصة( إذا توفرت لهم الفرصة. بالتؤكٌد فإن هذا األمر بالنسبة للكثٌرٌن، لٌس 
ممكنا واقعٌا )ألسباب مالٌة وعملٌة(، وٌجب اعتبار النتابج فً ضوء ذلك. عبلوة على ذلك، 

المعرفة البلزمة بمدارس أخرى لدى آباء ألحقوا أبناءهم بنوع واحد من  نجد احتمال نقص
المدارس، مما ال ٌمكنهم من إجراء تقٌٌم قابم على اطبلع جٌد. ما لم ٌمتلك الشخص معرفة 
مباشرة، أو ٌكتسبها من خبلل التحدث مع آخرٌن لدٌهم إلمام أوسع بؤنواع أخرى من المدارس، 

ومات الموثوقة والبلزمة لبناء أحكامه علٌها. كما ٌنبؽً عدم إؼفال فإنه سٌعانً من نقص المعل
تؤثٌر العبلمات التجارٌة واإلعبلنات وؼٌرها من وسابل الدعاٌة واإلعبلن المتعلقة بالمدارس 
الخاصة، السٌما بالنسبة للرأي العام. ومن المثٌر لبلهتمام أٌضا اإلشارة إلى أن تفضٌل 

مع تفضٌل آبابهم، وهو ٌعكس بشكل أوثق أنواع المدارس التً ٌتم  التبلمٌذ السابقٌن ال ٌتفق
االلتحاق بها فً الواقع. فً الوقت ذاته، تشٌر البٌانات إلى درجة من االستٌاء )من المدارس(، 

 وأن العدٌدٌن ٌعتقدون بتوفر إمكانٌة كبٌرة لتحقٌق تحسٌنات، األمر الذي سنعود إلٌه قرٌبا.
 39مخٌمات، "البٌبة األفضل" تعنً وتساوي القطاع الخاص: أعرب بالنسبة لآلباء خارج ال

بالمابة مدارس القطاع  56بالمابة عن رؼبتهم بإلحاق أطفالهم بالمدارس الحكومٌة، بٌنما فضل 
بالمابة( من األسر التً ٌلتحق أطفالها بالمدارس  46الخاص. ٌرؼب أقل من النصؾ )
بالمابة، ٌرؼبون بنقل أطفالهم من  52النصؾ، حوالً  الحكومٌة بإبقابهم فٌها، بٌنما أكثر من

 بالمابة بنقل أطفالهم لمدرسة لؤلونروا. 2المدرسة الحكومٌة إلى مدرسة خاصة، و
بالمابة فقط من آباء األطفال الملتحقٌن بمدرسة لؤلونروا  28داخل المخٌمات، ٌرؼب 

اآلباء إلحاق أبنابهم بمدرسة خاصة بالمابة من  35بإبقابهم ومواصلة تعلٌمهم فٌها، بٌنما ٌفضل 
بالمابة بمدرسة حكومٌة. لكن من الناحٌة العملٌة، فإن عدم توفر البدابل داخل المخٌمات  37و

 ٌمنع معظم اآلباء من إلحاق أبنابهم بمدارس ال تتبع األونروا.
 لم ٌكن آباء األطفال الملتحقٌن بمدارس خاصة بمنؤى عن اإلعراب عن بعض االستٌاء على

بالمابة إلحاق أطفالهم  17األقل، كما أشارت إلٌه هذه األرقام: خارج المخٌمات، ٌفضل حوالً 
بالمابة بنقل أطفالهم من القطاع الخاص إلى  13بمدرسة حكومٌة؛ داخل المخٌمات، ٌرؼب 

بالمابة إلحاق أطفالهم بمدرسة لؤلونروا. مع ذلك، فإن المدارس  12الحكومً، وٌفضل 
 فضلة مقارنة مع المدارس الحكومٌة، وبدرجة أكبر مع مدارس األونروا.الخاصة هً الم

مع األخذ باالعتبار التصورات واآلراء التً تم استعراضها للتو، تجدر اإلشارة إلى أن 
اختبارات فحص الجودة التً أجرتها وزارة التربٌة والتعلٌم، والتً تضمنت بعض مدارس 

، كان أداء طلبة (TIMSS)ٌة فً الرٌاضات والعلوم األونروا، وفً دراسة التوجهات الدول
 (.2010مدارس األونروا أفضل من أداء طلبة المدارس الحكومٌة )األونروا والٌونسكو 

 
 

 المسائل الواجب تحسينها
طلبت الدراسة االستقصابٌة من آباء األطفال الملتحقٌن حالٌا بمدارس أساسٌة والتبلمٌذ السابقٌن 

اما إدراج ثبلث مسابل )مجاالت( ٌعتقدون أنها بحاجة لتحسٌن فً ع 24إلى  15بعمر 
، ومبلحظاتنا، على آراء األشخاص حول 24.5"مدارسهم". تقتصر النتابج المبٌنة فً الجدول 
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نظرا لقلة أعداد المجٌبٌن الذٌن لدٌهم خبرة بالمدارس  المدارس الحكومٌة ومدارس األونروا،
 الخاصة.

جمٌع المجموعات األربع الذٌن اعتقدوا بؤن ال لزوم إلجراء أي كانت نسبة المجٌبٌن من 
تحسٌنات فً المدارس الحكومٌة أعلى بقلٌل مقارنة مع مدارس األونروا، األمر الذي قد ٌشٌر 
إلى نسبة رضا أعلى بقلٌل عن المدارس الحكومٌة. كانت نسبة المجٌبٌن داخل المخٌمات الذٌن 

نسبة الذٌن اقترحوا ذلك خارج المخٌمات، ونسبة من اقترح اقترحوا إجراء تحسٌنات أعلى من 
ذلك بٌن الشباب أكثر من النسبة بٌن اآلباء. بشكل عام، كانت الردود المتعلقة بالظروؾ 
والمجاالت التً تحتاج لتحسٌن فً مدارس األونروا والمدارس الحكومٌة متشابهة إلى حد ما، 

 وكانت وجهات نظر اآلباء والشباب متوافقة.
أشار أكثر من الثلث إلى أن النواحً المادٌة )المبانً، المعدات، واألدوات( فً كل من 
المدارس الحكومٌة ومدارس األونروا تحتاج لتحدٌث وتؽٌٌر. كان عدد قرٌب لكن بنسبة أعلى 
بقلٌل ممن لدٌهم خبرة من مدارس األونروا ونسبة من الشباب أعلى بقلٌل من نسبة اآلباء، من 

قابل بؤن األعداد الكبٌرة من الطبلب فً القاعة الصفٌة تشكل تحدٌا كبٌرا ٌنبؽً الرأي ال
التصدي له. أشار أكثر من نصؾ اآلباء والشباب فً المخٌمات إلى هذه المسؤلة، التً تشكل 
الشاؼل الوحٌد األكثر تكرارا. فً الوقت ذاته، ٌجدر ذكر أنه بحسب سجبلت دابرة التعلٌم فً 

صت أعداد الطبلب فً القاعات الصفٌة بمرور الزمن، حٌث شهدت مدارس األونروا، تناق
 بالمابة فً متوسط عدد طبلب الصؾ خبلل العقد المنصرم. 10األونروا انخفاضا نسبته 

المجال الثالث الذي قد ٌإثر سلبا على بٌبة التعلم هو ما ٌعرؾ بنظام الفترتٌن، حٌث 
دم المدرسة األولى القاعات الصفٌة للفترة تستخدم مدرستان نفس المرفق المادي، تستخ

الصباحٌة، وتستخدمها المدرسة الثانٌة للفترة المسابٌة. حقٌقة أن األونروا تطبق هذا النظام 
مرفقا تستضٌؾ مدارس بنظام الفترتٌن(  78مدرسة أو  173من بٌن  156على نطاق أوسع )

ه المسؤلة من ِقَبل األشخاص "الناقدٌن" مقارنة مع المدارس الحكومٌة، ٌفسر االهتمام األكبر بهذ
 ذكر هذه المشكلة ثبلثة من عشرة داخل المخٌمات واثنان من عشرة خارجها. -لؤلونروا

بالمابة من المجٌبٌن إلى وجوب تطوٌر مإهبلت المعلمٌن. ٌتضمن هذا  40أشار حوالً 
وطرٌقة تواصل  البند خبرات ومهارات فً المواضٌع الدراسٌة، وقدرات تربوٌة وتعلٌمٌة،

 وتعامل المعلمٌن مع طبلبهم.
ٌعتقد ما ٌقرب من ثبلثة من كل عشرة مجٌبٌن بوجوب تحسٌن سلوك الطبلب. ٌثٌر هذه 

تبلمٌذ سابقون أكثر مما ٌثٌرها اآلباء، مما ٌوحً بعدم اطبلع جمٌع اآلباء أو معرفتهم  المسؤلة 
 د فٌها أطفالهم فً المدرسة.الكاملة بالبٌبة االجتماعٌة التً ٌتواج

األمر الذي ٌرتبط بمحتوى المواد الدراسٌة وكٌفٌة تقدٌمها لؤلطفال، هو نوعٌة )جودة( 
 بالمابة من المجٌبٌن. 15المنهج التدرٌسً والكتب المدرسٌة، ألمح إلى هذا البند حوالً 
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ة الحكومٌة والمدارس المسابل الهامة الواجب تحسٌنها فً المدارس األساسٌ 24.5الجدول 
 24-15التابعة لؤلونروا. آراء آباء األطفال الملتحقٌن حالٌا بمدارس أساسٌة والشباب بعمر 

الذٌن التحقوا سابقا بمدارس أساسٌة. ٌسمح بثبلث مسابل كحد أقصى. بحسب نوع المدرسة 
خلها. النسبة التً ٌتم االلتحاق بها. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات ودا

 المبوٌة.

  

 داخل المخٌمات خارج المخٌمات

أولٌاء أمور  األطفال 
 فً مدارس أساسٌة

تلمٌذ سابقون بعمر 

34-25 
أولٌاء أمور  األطفال 

 فً مدارس أساسٌة
تلمٌذ سابقون بعمر 

34-25 

 األونروا الحكومٌة األونروا الحكومٌة األونروا الحكومٌة األونروا الحكومٌة

لت المعلمٌن وتطورهم المهنً مؤه
 )أي من المسائل األربع أدناه( 

45 31 44 39 44 47 47 42 

 9 10 17 16 7 10 9 14 نقص مؤهلت أو مهارات المعلمٌن -

 16 16 14 14 16 19 10 16 طرق وممارسات التدرٌس -

 13 16 19 21 11 15 14 16 التزام المعلم بالتدرٌس -

 13 16 12 9 15 12 8 10 ن تجاه التلمٌذمواقف وآراء المعلمٌ -

المبانً، والمرافق، والموارد )أي من 
 المسائل األربع أدناه(

37 40 35 35 39 39 41 43 

المعدات والوسائل التعلٌمٌة ومرافق  -

 التعلم
20 23 16 21 15 18 20 19 

 25 29 24 22 19 21 20 24 المبانً والمرافق المادٌة -

 5 4 4 7 5 4 2 3 أصغر مما ٌجب مساحة المدرسة -

 2 1 2 1 - 1 4 2 مساحة المدرسة أكبر مما ٌجب  -

 57 38 55 40 47 31 38 27 عدد التلمٌذ فً الصف أكبر مما ٌجب

سلوك التلمٌذ، وتصرفاتهم، 
 وانضباطهم

27 22 31 37 27 25 32 28 

 13 14 14 17 13 20 16 15 الكتب المدرسٌة والمناهج الدراسٌة

 29 10 28 6 17 4 19 3 نظام الفترتٌن غٌر ملئم

التواصل بٌن اآلباء والمدرسة ودور 
 اآلباء فٌها

8 6 9 5 5 7 6 6 

 0 0 1 3 0 0 - 0 أخرى

 13 23 15 27 20 27 30 33 ال حاجة ألي تحسٌنات

 689 206 1,069 132 112 555 137 794 ع
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 بالمدرسة لتحاقلمعدل االفصل: تحليل االنحدار الملحق 
 
 

 مقٌمٌن خارج المخٌمات. 24إلى  6االنحدار اللوجستً لبللتحاق بالمدرسة ألفراد بعمر 

 معامل ب  
الخطأ 
 المعٌاري

إحصاءة والد 
(Wald) 

درجة 
 الدالة األسٌة )ب( الداللة اإلحصائٌة الحرٌة

   557. 2 1.170 المحافظة )مقابل، أي مقارنة مع إربد(

 1.125 321. 1 985. 119. 118. عمان العاصمة
 1.147 311. 1 1.026 135. 137. الزرقاء

 1.354 000. 1 14.575 079. 303. الجندر )النساء مقابل الرجال(

 626. 000. 1 1140.719 014. 469.- العمر

 1.112 000. 1 27.695 020. 106. حجم األسرة

 617. 039. 1 4.240 235. 483.- نسبة إعالة األسرة

   455. 2 1.575 خل األسرة )مقابل الدخل المرتفع(د

 877. 211. 1 1.568 104. 131.- المنخفض

 938. 569. 1 324. 113. 064.- المتوسط

   000. 4 252.352 المستوى التعلٌمً لرب األسرة )مقابل ما بعد التعلٌم الثانوي(

 144. 000. 1 178.982 145. 1.936- لم ٌستكمل أي تعلٌم
 243. 000. 1 107.652 137. 1.417- تدائًاالب

 295. 000. 1 134.242 105. 1.221- األساسً
 638. 000. 1 12.320 128. 450.- الثانوي

مرض ٌعٌق ممارسة النشاطات الطبٌعٌة )مقابل عدم اإلصابة بأي 
 مرض(

88.152 2 .000   

مرض ال ٌعٌق ممارسة النشاطات 
 الطبٌعٌة

-3.154 .354 79.164 1 .000 .043 

مرض ٌعٌق ممارسة النشاطات 
 الطبٌعٌة

-1.052 .323 10.587 1 .001 .349 

 9693.885 000. 1 677.584 353. 9.179 ثابت
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 مقٌمٌن داخل المخٌمات. 24إلى  6االنحدار اللوجستً لبللتحاق بالمدرسة ألفراد بعمر 

 معامل ب  
الخطأ 
 المعٌاري

إحصاءة والد 
(Wald) الدالة األسٌة )ب( الداللة اإلحصائٌة درجة الحرٌة 

   000. 12 293.989 المخٌمات )مقابل )مقارنة مع( مخٌم جرش(

 1.706 000. 1 25.527 106. 534. الطالبٌة
 1.085 143. 1 2.150 056. 082. الحسٌن

 963. 487. 1 482. 054. 037.- الوحدات
 1.381 000. 1 17.080 078. 323. األمٌر حسن

 1.297 000. 1 33.138 045. 260. البقعة
 1.012 878. 1 023. 076. 012. الزرقاء
 1.288 019. 1 5.469 108. 253. السخنة
 1.195 000. 1 13.615 048. 178. حطٌن
 2.685 000. 1 121.078 090. 988. مادبا
 1.389 000. 1 27.926 062. 329. إربد

 1.415 000. 1 38.361 056. 347. عزمً المفتً

 1.860 000. 1 95.309 064. 621. سوف

 1.048 034. 1 4.471 022. 047. الجندر )النساء مقابل الرجال(

 627. 0.000 1 15434.563 004. 468.- العمر

 1.101 000. 1 335.100 005. 096. حجم األسرة

 692. 000. 1 34.302 063. 368.- نسبة إعالة األسرة

   015. 2 8.424 مقابل الدخل المرتفع(دخل األسرة )

 973. 303. 1 1.059 027. 028.- المنخفض
 1.071 030. 1 4.693 032. 069. المتوسط

   0.000 4 1883.241 المستوى التعلٌمً لرب األسرة )مقابل ما بعد التعلٌم الثانوي(

 210. 0.000 1 1550.682 040. 1.563- لم ٌستكمل أي تعلٌم
 268. 000. 1 1199.638 038. 1.315- االبتدائً
 399. 000. 1 719.401 034. 919.- األساسً

 570. 000. 1 155.860 045. 562.- الثانوي

مرض ٌعٌق ممارسة النشاطات الطبٌعٌة )مقابل عدم اإلصابة بأي 
 مرض(

1235.432 2 .000   

مرض ال ٌعٌق ممارسة النشاطات 
 الطبٌعٌة

-2.904 .083 1220.456 1 .000 .055 

مرض ٌعٌق ممارسة النشاطات 
 الطبٌعٌة

-.392 .083 22.494 1 .000 .675 

 5313.676 0.000 1 6742.956 104. 8.578 ثابت
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 سوق العمل )القوى العاملة( 6
 
 
 
 
 

ٌشكل البلجبون الفلسطٌنٌون جزءا أساسٌا من السكان األردنٌٌن، وبالتالً فهم ٌشكلون عنصرا 
النظام االقتصادي للببلد من حٌث إنتاج السلع والخدمات. وٌسهمون إلى حد بعٌد مع  حاسما فً

. وقد تحول ؼٌرهم من المواطنٌن فً رفاهٌة الشعب عن طرٌق المشاركة فً سوق العمل
البلجبون الفلسطٌنٌون الٌوم من مجرد كونهم متلقً معونات فً الؽالب بارتباط ضبٌل بسوق 

إلى االندماج فً  ،1967و 1948 ًم إلى الببلد فً أعقاب حربالعمل المحلً عند قدومه
الحٌاة العملٌة على قدم المساواة مع ؼٌرهم من األردنٌٌن فٌما عدا ناحٌة واحدة: فهم أقل تمثٌبل 

 فً القطاع الحكومً )وٌشمل الجٌش(.
باستثناء قلة تعٌش من ثروات ورثوها عن آبابهم، فالعمل هو الطرٌق الذي ٌإدي إلى 

لرفاه المادي وٌوفر دخبل ٌمكن استخدامه لشراء الطعام، واستثماره فً سكن وتعلٌم أفضل، ا
وتحقٌق مستوى صحً أعلى، الخ، إضافة إلى ذلك، قد ٌكون العمل مكافؤة بحد ذاته. فً واقع 

 األمر، فإن العمل، والدخل المتؤتً منه، ٌرتبط بنواٍح متعددة من الظروؾ المعٌشٌة للناس.
الفصل أساسا إلى وصؾ المشاركة فً سوق العمل لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن  ٌهدؾ هذا

ٌعٌشون خارج مخٌمات البلجبٌن فً األردن، لكننا من خبلل القٌام بذلك سنقارنها بالوضع فً 
مخٌمات البلجبٌن. نعتمد أحٌانا على اإلحصابٌات الوطنٌة؛ إضافة إلى أننا، بالنسبة لبعض 

اإلحصابٌات السابقة للبحث فً التطورات التً حدثت مع الوقت. من  المإشرات، سنستفٌد من
األسبلة التً نسعى لئلجابة عنها: ما هو حجم العمل للنساء والرجال ؟ ما أنواع الوظابؾ التً 
ٌشؽلونها؟ هل ثمة اختبلؾ بٌن الجنسٌن؟ هل ٌتفاوت نسٌج القوى العاملة بٌن المخٌمات 

العاصمة عن باقً المحافظات؟ هل القوى العاملة من ومناطق أخرى؟ هل تختلؾ محافظة 
البلجبٌن أكفؤ حالٌا مما كانت علٌه قبل عقد مضى؟ كم من الوقت ٌعمل األشخاص؟ هل ٌمكن 
وصؾ ظروؾ العمل بؤنها جٌدة أو سٌبة؟ وهل البلجبون الفلسطٌنٌون راضون عن عملهم؟ 

ل تإثر البطالة على الشرابح المختلفة هل البطالة ظاهرة متفشٌة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، وه
 من البلجبٌن بشكل مختلؾ؟

لكن قبل الخوض فً اإلحصابٌات، البد من اإلشارة إلى قٌاس العمل )التشؽٌل والتوظٌؾ( 
وبٌاناتنا. ثمة جدل كبٌر حول إحصاءات القوى العاملة، ألسباب لٌس أقلها االلتباس حول من 

. ٌستند هذا التقرٌر أساسا إلى البٌانات المجمعة انسجاما مع ٌنتمً للقوى العاملة، ومن ال ٌنتمً
تعارٌؾ العمل ومع نواٍح أخرى من استخدام العمالة بحسب توصٌات منظمة العمل الدولٌة. 

عاما  15إطار منظمة العمل الدولٌة، الذي عادة ما ٌتناول البالؽٌن بعمر  1.6ٌوضح الشكل 
لنشاطات "اإلنتاجٌة"، ٌصنؾ السكان فً سن العمل إلى فما فوق. بناء على أسبلة متعددة عن ا

أشخاص ناشطٌن اقتصادٌا )القوى العاملة(، وؼٌر ناشطٌن )خارج سوق العمل(. تضم القوى 
العاملة أشخاصا ٌعملون أو متؽٌبون مإقتا عن العمل، وعاطلٌن لكنهم راؼبون بالعمل، فهم 

ل توفرها. ٌتضمن العمل وإشؽال ٌبحثون عنه بنشاط وقادرون على إشؽال وظٌفة فً حا
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الوظابؾ العمل بؤجر )نقدا أو عٌنا( إضافة إلى العمل بدون أجر، كمتدرب مثبل، أو فً 
 مشروع أسري )عابلً( لمدة ساعة واحدة على األقل فً األسبوع الذي سبق جمع البٌانات.

 
 

 إطار منظمة العمل الدولٌة لقٌاس القوى العاملة 1.6الشكل 

 

 
تعرٌؾ البطالة وفقا لمجموعة معاٌٌر "سلبٌة". على سبٌل المثال، ٌمكن للمرء  ٌمكن أٌضا

أن ٌستثنً نفسه من حالة "البحث الحثٌث عن عمل"، وٌدرج أٌضا ضمن العاطلٌن عن العمل 
الذٌن تخلوا عن البحث عن عمل لكنهم سٌقبلون بوظٌفة إذا عرضت علٌهم. نتج عن استخدام 

ة بتضمٌن من ٌدعون العاملٌن المحبطٌن، معدل أعلى من المشاركة هذا التعرٌؾ األوسع للبطال
فً سوق العمل ونسبة أعلى من البطالة على حد سواء. ٌإدي استثناء معٌار "الرؼبة فً 

 العمل" إلى تؤثٌر مشابه.
استخدم إطار منظمة العمل الدولٌة فً دراستٌن استقصابتٌن للعٌنات أجرٌتا خارج وداخل 

، بٌنما كانت االستبانة المستخدمة فً الدراسة االستقصابٌة الشاملة لمخٌمات مخٌمات البلجبٌن
البلجبٌن الثبلثة عشر أقصر بكثٌر، وجمعت بٌانات القوى العاملة بشكل مختلؾ، وطلبت 
ببساطة من جمٌع أفراد األسر الذٌن تزٌد أعمارهم عن عشرة أعوام تصنٌؾ أنفسهم بحسب 

ٌتمثل االختبلؾ فً الدراسة االستقصابٌة الشاملة  48فابت.نشاطهم الربٌسً فً األسبوع ال

 
48

دار السإال حول ما كان ٌفعله الشخص معظم الوقت خبلل األسبوع الفابت، وكانت فبات اإلجابات: ٌشتؽل؛ طالب؛ ربة/مدبرة منزل؛  

 ٌبحث عن عمل؛ عاطل عن العمل، وٌبحث عن عمل؛ عاجز عن العمل؛ متقاعد؛ ولدٌه دخل )من موارد أخرى ؼٌر عاطل عن العمل، وال
 العمل ومعاش التقاعد(.
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والدراسات االستقصابٌة للعٌنات بؤن مقاٌٌس العمل والبطالة للدراسة الشاملة أشبه بتصنٌؾ 
تطبق، مع االلتزام بإطار منظمة العمل الدولٌة،  ذاتً، بٌنما الدراسات االستقصابٌة للعٌنات

وم الباحث، ولٌس المجٌب، باستخدامها الحقا لتصنٌؾ أفراد قابمة من األسبلة األساسٌة التً ٌق
األسرة فٌما ٌتعلق بؤوضاع مشاركتهم فً سوق العمل. ٌعتمد الجزء األكبر من هذا الفصل 
على الدراسات االستقصابٌة للعٌنات، لكن التحلٌبلت تدعم أحٌانا بإحصابٌات من الدراسة 

 ة البطالة.الشاملة للمخٌمات، والسٌما عند مناقشة مسؤل
 
 
 

 المشاركة في سوق العمل
 
 
 

 مقدمة
شكل البلجبون الفلسطٌنٌون فً سن العمل داخل المخٌمات نسبة من السكان أقل من نسبتهم 
خارجها. هذا األمر ناجم عن كون المخٌمات مجتمعا شابا، فهً تضم شرٌحة كبٌرة من صؽار 

شاط االقتصادي لبلجبٌن فرقا بٌن (. أظهر الن2السن بسبب ارتفاع معدالت اإلنجاب )الفصل 
الجنسٌن، وهو أمر نمطً فً منطقة الشرق األوسط، ٌتمٌز بمشاركة منخفضة لئلناث فً 
سوق العمل. دخل األشخاص الحٌاة العملٌة فً سن متؤخرة عن السابق بسبب السنوات 
اإلضافٌة للدراسة، وتركوا سوق العمل أٌضا فً وقت أبكر مما كان علٌه الوضع فً 

لتسعٌنٌات. بدأ البلجبون المقٌمون خارج المخٌمات العمل فً سن متؤخرة، حتى مقارنة مع ا
البلجبٌن داخل المخٌمات، لكنهم استدركوا هذا األمر بتؤخٌر خروجهم من سوق العمل. كان 
العمر هو السبب الربٌسً الذي ٌستشهد به ؼالبا لتبرٌر الخمول وقلة النشاط، وذكر أكثر مما 

فً التسعٌنٌات، بٌنما ذكرت األسباب الصحٌة وانعدام فرص العمل المناسبة، بشكل كان علٌه 
 أقل تواترا، كتفسٌر لعدم العمل وكسب القوت.

أمضى الشباب وقتا أطول من السابق فً المدارس، وزادت عن السابق احتمالٌة أن 
ون الفلسطٌنٌون ٌصبحوا ؼٌر ناشطٌن اقتصادٌا بعد استكمال تعلٌمهم. بالمجمل، أمضى البلجب

المقٌمون خارج المخٌمات فترة دراسٌة أطول من الفترة التً أمضاها "أبناء عمومتهم" داخل 
المخٌمات. نتٌجة لذلك، ومقارنة مع الشباب البلجبٌن خارج المخٌمات، كان البلجبون 
فً الفلسطٌنٌون الشباب داخل المخٌمات، السٌما الذكور، ناشطٌن اقتصادٌا، أي كانوا أعضاء 

بدرجة أكبر. ومع ذلك فهم أٌضا ٌخسرون عملهم بدرجة أكبر أٌضا، مما ٌشٌر  القوى العاملة،
 إلى أن االنتقال من الحٌاة التعلٌمٌة إلى العملٌة ٌشكل تحدٌا للكثٌرٌن.

 
 

 المشاركة في سوق العمل
عمل أظهرت الدراسات االستقصابٌة لعٌنات األسر فً التسعٌنٌات أن نسبة السكان فً سن ال

بالمابة من  60فما فوق( خارج المخٌمات وداخلها على السواء، بلؽت حوالً  15)بعمر 
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 65البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن. تبلػ نسبة السكان فً سن العمل خارج المخٌمات حالٌا حوالً 
بالمابة، بٌنما بقٌت النسبة داخل المخٌمات بنفس المستوى الذي كانت علٌه فً التسعٌنٌات. كما 

 ، نجم التحول الدٌموؼرافً خارج المخٌمات بشكل ربٌسً عن2حه فً الفصل تم توضٌ
 انخفاض معدالت اإلنجاب.

بحسب أحدث الدراسات االستقصابٌة، تتشابه نسبة مشاركة البلجبٌن فً سوق العمل 
بالمابة، أي أقل بسبع وخمس نقاط مبوٌة من النسبة  36خارج المخٌمات وداخلها. بلؽت النسبة 

. آنذاك، كان 1999و 1996ت إلٌها دراستان استقصابٌتان تم إجراإهما فً العامٌن التً أشار
بالمابة من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن أفرادا فً القوى العاملة. كما هو مبٌن فً  40أكثر من 
، انخفضت نسبة المشاركة فً سوق العمل بشكل كبٌر لكل من النساء والرجال، 1.6الجدول 

قصابٌتٌن. ثمة تباٌن كبٌر بٌن الجنسٌن، حٌث بلؽت نسبة مشاركة بحسب الدراستٌن االست
بالمابة للنساء. لكن، كما ٌظهر فً  10بالمابة، وحوالً  60الرجال فً سوق العمل أكثر من 

الجدول، فإن األرقام المستقاة من الدراسة الشاملة للمخٌمات ال تتوافق مع نتابج الدراسة 
(، وهً أقرب إلى نتابج الدراسة 2011/2012ترة الزمنٌة )االستقصابٌة للعٌنات فً نفس الف

. حتى أن الدراسة االستقصابٌة الشاملة تشٌر إلى 1999االستقصابٌة التً أجرٌت فً العام 
انخفاض مشاركة البلجبات الفلسطٌنٌات فً سوق العمل. ٌفسر التباٌن فً النتابج بٌن الدراسة 

صابٌتٌن للعٌنات باختبلؾ المنهجٌة كما ورد أعبله. فً االستقصابٌة الشاملة والدراستٌن االستق
، طبقت منهجٌة تتوافق مع 1999و 1996الدراستٌن االستقصابٌتٌن اللتٌن أجرٌتا فً العامٌن 

إطار منظمة العمل الدولٌة وبالتالً مع الدراستٌن االستقصابتٌن اللتٌن أجرٌتا فً العامٌن 
 .2012و 2011

لرجال مع االتجاه الوطنً لبلنخفاض المطرد فً مشاركة الذكور تنسجم النتابج المتعلقة با
فً سوق العمل، على النحو الموثق من قبل دابرة اإلحصاءات العامة من خبلل المسح السنوي 

(. تظهر النتابج انخفاضا فً النسبة المبوٌة 2012للعمل والبطالة )دابرة اإلحصاءات العامة 
. من جهة 2011فً العام  63إلى  1993ً العام ف 71للرجال الناشطٌن اقتصادٌا من 

أخرى، بحسب اإلحصابٌات الوطنٌة، شهدت مشاركة اإلناث فً سوق العمل تطورا إٌجابٌا فً 
بالمابة للنساء على الصعٌد الوطنً، مما شكل  15إلى  12الفترة نفسها، بتوسع نطاقها من 

لتً أظهرتها الدراستان االستقصابٌتان بالمابة ا 10إلى  8نسبة أعلى بكثٌر من النسبة البالؽة 
 للعٌنات والدراسة االستقصابٌة الشاملة التً أجرٌناها.

لبلجبٌن  1999و 2011بالمقارنة بٌن الدراستٌن االستقصابتٌن اللتٌن أجرٌتا فً العامٌن 
داخل المخٌمات، وجدنا أن نسبة البالؽٌن الذٌن أعربوا عن رؼبتهم فً العمل أقل بكثٌر فً 

بالمابة  2إلى  5بالمابة للرجال ومن  10إلى  20اسة االستقصابٌة األحدث، بتراجع من الدر
للنساء. كانت نسبة العاطلٌن عن العمل الذٌن صرحوا برؼبتهم فً العمل فً الدراسة 

 5أقل من ذلك أٌضا، حٌث بلؽت  2012االستقصابٌة خارج المخٌمات التً أجرٌت فً العام 
 ابة لئلناث.بالم 1بالمابة للذكور و
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فما فوق فً  15نسب المشاركة فً سوق العمل لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعمر  1.6الجدول 
. مقارنة بٌن خارج المخٌمات وداخلها. بحسب الجندر. النسبة 2011/2012و 1996/1999
 المبوٌة.

  خارج المخٌمات داخل المخٌمات

1999 2011 2011 1996 2012 

   شاملةالدراسة االستقصابٌة ال

 رجالال 62 71 63 70 69

 نساءال 10 13 8 9 13

 الجمٌع 36 43 36 40 41

 ع 9,626 4,807 11,533 118,704 9,365

 
 

تعد هذه النتابج مفاجبة جدا، وال ٌمكن، بحسب رأٌنا، استبعاد قصور اإلببلغ بشؤن هذه السإال 
دم. نتٌجة هذا القصور فً فً الدراسات االستقصابٌة األحدث مقارنة مع الدراسات األق

اإلببلغ، إذا كان ذلك هو الحال، فنسبة المشاركة فً سوق العمل، السٌما نسبة البطالة، أقل إلى 
حد ما من النسبة التً كان ٌنبؽً أن تكون. سنعود إلى البطالة فً نهاٌة هذا الفصل. نركز هنا 

كما ذكر أعبله، اتجاها عاما  على مشاركة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً سوق العمل، التً شهدت،
للهبوط منذ التسعٌنٌات وفقا للتطورات الوطنٌة. ونمتنع خبلل القٌام بذلك، عن استخدام بٌانات 
من الدراسة االستقصابٌة الشاملة لبلجبٌن داخل المخٌمات، ألنها لٌست متوافقة مع إحصابٌات 

 )بٌانات( الدراسة االستقصابٌة.
فة تفسٌر بدٌل وربما مكمل للقصور فً اإلببلغ "بالرؼبة لكن قبل االنتقال، نود إضا

بالعمل". قد ٌعود ذلك أٌضا إلى تزاٌد نسبة األشخاص الذٌن أصٌبوا بخٌبة أمل نتٌجة محاوالت 
ٌُناقش اإلحباط  سابقة إلٌجاد عمل إلى الحد الذي دفعهم إلى التصرٌح بعدم رؼبتهم فً العمل. س

 البطالة أدناه.من عدم الحصول على عمل مع مسؤلة 
عند المقارنة مع اإلحصابٌات الوطنٌة، نجد أن نسبة مشاركة البلجبات الفلسطٌنٌات هً 
األدنى بشكل خاص. على سبٌل المثال، تطابقت فً دراستنا نسبة المشاركة فً سوق العمل 

ا مع النسبة الوطنٌة، بٌنم 2012بالمابة للذكور خارج المخٌمات فً بداٌة العام  62البالؽة 
بالمابة، وهً تقل أربع نقاط  10بلؽت نسبة مشاركة اإلناث خارج المخٌمات فً سوق العمل 

مبوٌة عن المتوسط الوطنً، كما سجلته دابرة اإلحصاءات العامة فً الربع األول من العام 
 ب(. 2012)دابرة اإلحصاءات العامة  2012

لحٌاة العملٌة فً عمر أكبر، ٌتجه البلجبون الفلسطٌنٌون خارج المخٌمات حالٌا لدخول ا
بالمابة فقط من الرجال  14(. بدأ 2.6وترك سوق العمل فً عمر أصؽر من ذي قبل )الشكل 

 30، مقارنة مع 24إلى  20بالمابة فقط من الرجال بعمر  57و 19إلى  15العمل بعمر 
نسبة  سنة. بلؽت 16بالمابة، على التوالً، من الذكور من نفس الفبات العمرٌة قبل  77و

 39إلى  35بالمابة للفبة العمرٌة  96مشاركة الذكور فً سوق العمل ذروتها، ووصلت إلى 
على حد سواء. لكن النشاط االقتصادي للرجال سجل انخفاضا  1996و 2012فً العامٌن 

. تعد نسبة مشاركة 1996بوتٌرة أسرع مما كان عام  2012بعد عمر األربعٌن فً العام 
بسبب زٌادة انعدام  1996ق العمل أقل بكثٌر مما كانت علٌه فً العام اإلناث حالٌا فً سو

 24إلى  20النشاط بٌن الشابات دون سن الخامسة والثبلثٌن. بٌنما كانت نسبة النساء بعمر 
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امرأة واحدة من بٌن كل خمس نساء، بلؽت هذه النسبة  1996الناشطات اقتصادٌا فً العام 
ن بٌن كل عشر نساء. ٌرجع السبب الربٌسً للتؤخر فً دخول عاما امرأة واحدة فقط م 16بعد 

الحٌاة العملٌة لبقاء الشباب، بالمتوسط، فً النظام التعلٌمً )الدراسة( فترة أطول من ذي قبل، 
خصوصا أن نسبة الشباب الذٌن ٌتابعون دراسات علٌا زادت عما كانت علٌه فً التسعٌنٌات 

 (.5)الفصل 
سطٌنٌٌن داخل المخٌمات وتوجههم بشكل مشابه للصورة ظهرت صورة البلجبٌن الفل

والتوجه الذي سجله البلجبون خارج المخٌمات. لكن، كما سنرى الحقا، توجد بعض 
 االختبلفات بٌن المجموعتٌن السكانٌتٌن.

 
 

فما فوق خارج المخٌمات  15مشاركة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً سوق العمل بعمر  2.6الشكل 
(. بحسب الجندر والعمر. النسبة 4,807)ع= 1996( و9,626ع=) 2012فً العام 
 المبوٌة.
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فما فوق خارج المخٌمات  15مشاركة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً سوق العمل بعمر  3.6الشكل 
(. بحسب 11,533)ع= 2011( وداخل المخٌمات فً العام 9,626)ع= 2012فً العام 

 در والعمر. النسبة المبوٌة.الجن

 

 
ٌنضم البلجبون الفلسطٌنٌون المقٌمون داخل المخٌمات لسوق العمل فً عمر أصؽر 
مقارنة مع نظرابهم خارج المخٌمات، إال أن نسبة الذروة لمشاركتهم فً سوق العمل أقل بقلٌل 

هم من سوق العمل فً عمر أدنى من بالمابة، على التوالً(، وٌحتمل خروج 96و 95)
(. بالمجمل، ٌضاؾ إلى ذلك أن نسبة مشاركة الرجال 3.6البلجبٌن خارج المخٌمات )الشكل 

بالمابة( من نسبة مشاركة  63داخل المخٌمات فً سوق العمل كانت أعلى بنقطة مبوٌة )
إلى  15ت بعمر بالمابة(. بٌنما كان ربع الشباب داخل المخٌما 62الرجال خارج المخٌمات )

بالمابة فقط من الشباب خارج  14بالفعل ناشطٌن اقتصادٌا، فهذا الوضع ٌنطبق على نسبة  19
المخٌمات من نفس الفبة العمرٌة. ٌمكن تفسٌر ذلك على األقل جزبٌا من خبلل حقٌقة توجه 

 ت.الشباب خارج المخٌمات للبقاء فً التعلٌم الرسمً فترة أطول من الشباب داخل المخٌما
كما ٌظهر فً الرسم البٌانً، منذ بداٌة الثبلثٌنٌات، مازال منحنى مشاركة الذكور المقٌمٌن 
داخل المخٌمات فً سوق العمل أسفل )دون( منحنى مشاركة الذكور المقٌمٌن خارج 

المقٌمٌن داخل المخٌمات ناشطون اقتصادٌا،  59إلى  55المخٌمات. بٌنما نصؾ الرجال بعمر 
مابة من الرجال خارج المخٌمات فً سوق العمل. النساء الناشطات اقتصادٌا بال 65ال ٌزال 

ٌوجد فرق  -خارج المخٌمات فً الوقت الحاضر أكثر من النساء الناشطات داخل المخٌمات
واضح بٌن النساء فً أوابل العشرٌنات وبٌن النساء فً أواخر األربعٌنات فً المجموعتٌن 

امة واحدة، حٌث أقلٌة صؽٌرة فقط من البلجبات الفلسطٌنٌات السكانٌتٌن. إال أن الصورة الع
 بالمابة داخلها. 8بالمابة خارج المخمٌات و 10عامبلت: 
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تعزى النسب العالٌة للمشاركة فً سوق العمل بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات 
عاملٌن داخل مقارنة بالنسب خارجها، بشكل ربٌسً، إلى النسبة العالٌة جدا من الذكور ال

وهً أعلى من المعدل للرجال داخل المخٌمات  -بالمابة 67المخٌمات فً منطقة عمان، البالؽة 
(. ٌرتبط هذا األمر على األرجح بفرص عمل أفضل فً 2.6بؤربع نقاط مبوٌة )الجدول 

عمان. خارج المخٌمات، تبرز مشاركة النساء فً العاصمة )عمان( بكونها النسبة األعلى 
بالمابة. ٌحتمل أن ٌكون هذا األمر مرتبطا  12كة فً سوق العمل، حٌث تصل إلى للمشار

( والتؤثٌر اإلٌجابً للتعلٌم 5بالتعلٌم العالً الذي تلتحق به النساء فً العاصمة )عمان( )الفصل 
على المشاركة فً سوق العمل )ٌرجى االطبلع أدناه(. إضافة إلى أن الوظابؾ التً تنسجم مع  

لمرأة وتعد "مبلبمة" للنساء، ٌمكن العثور علٌها ؼالبا فً كبل القطاعٌن العام متطلبات ا
والخاص هناك. كما أن نسبة النساء الناشطات اقتصادٌا داخل المخٌمات فً الشمال )محافظة 

بالمابة، وٌمكن تفسٌر هذا األمر "بالرواج" النسبً  11إربد بشكل ربٌسً( أعلى من المعدل 
إضافة إلى العمل فً الصناعة، السٌما فً ما ٌسمى بالمناطق الصناعٌة لؤلعمال الزراعٌة 

المإهلة، فً بعض المخٌمات. على سبٌل المثال، ٌعمل بعض أرباب العمل فً هذه المناطق 
الصناعٌة على توفٌر وسابل نقل للعامبلت من مخٌم عزمً المفتً، وضمان بٌبة عمل منفصلة 

علقة بالسلوك "المبلبم"، بالتالً ٌسهل حصول نساء هذا تتماشى مع األعراؾ والتقالٌد المت
 المخٌم على عمل.

 
فما فوق خارج  15نسب المشاركة فً سوق العمل لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعمر  2.6الجدول 

 المخٌمات وداخلها. بحسب المحافظة/المنطقة والجندر. النسبة المبوٌة.
خارج سوق  المجموع ع

 العمل
المشاركة فً 
 لسوق العم

 

 المجموع 36 64 100 9,626

 خارج المخٌمات

 ذكورال 61 39 100 1,894

 ناثاإل 12 88 100 1,878 عمان العاصمة

 الجمٌع 37 63 100 3,772

 ذكورال 62 38 100 1,665

 ناثاإل 7 93 100 1,528 الزرقاء

 الجمٌع 36 64 100 3,193

 ذكورال 62 38 100 1,314

 ناثاإل 9 91 100 1,347 إربد

 الجمٌع 35 65 100 2,661

 المجموع 36 64 100 11,533

 داخل المخٌمات

 ذكورال 67 33 100 1,320

 ناثاإل 8 92 100 1,245 عمان العاصمة

 الجمٌع 38 62 100 2,565

 ذكورال 62 38 100 1,589

 ناثاإل 8 92 100 1,542 البقعة

 الجمٌع 35 65 100 3,131

 ذكورال 61 39 100 1,535

 ناثاإل 7 93 100 1,448 الزرقاء

 الجمٌع 35 65 100 2,983

 ذكورال 63 37 100 1,402

 ناثاإل 11 89 100 1,452 الشمال

 الجمٌع 36 64 100 2,854
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أظهرت دراسات استقصابٌة سابقة بشؤن األردنٌٌن والبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن باستمرار أن 
مً تؤثٌرا إٌجابٌا ملحوظا على المشاركة فً سوق العمل، السٌما بالنسبة للنساء للتحصٌل العل
، الماضً واوؼبلند 2002، خواجا وتٌلتٌنس 1998، عوض وآرنبٌرغ 1995)شخاترة 
، بوكو وآخرون 2006، اٌؽِست والماضً 2005، دابرة اإلحصاءات العامة وفافو 2003
. وقد تم التؤكٌد على هذا األمر هنا )الشكل (2010، شعبان وآخرون 2009، تٌلتٌنس 2007
بالمابة فقط  46فما فوق الذٌن لم ٌستكملوا تعلٌمهم األساسً،  15(. من بٌن الذكور بعمر 4.6

بالمابة فقط داخلها ناشطون اقتصادٌا. ٌتضح ذلك بشكل أساسً من  54خارج المخٌمات و
نوا ناشطٌن اقتصادٌا لكنهم تقاعدوا أو الذٌن كا-خبلل حقٌقة أن العدٌد من أبناء الجٌل السابق
 حظوا بقدر ضبٌل من التعلٌم. -تركوا العمل بسبب اعتبلل الصحة والشٌخوخة

بالنسبة للرجال الحاصلٌن على تعلٌم أساسً وثانوي، تبلػ نسبة المشاركة فً سوق العمل 
بعد الثانوي.  بالمابة، لكن النسبة تنخفض بالنسبة للرجال الحاصلٌن على تعلٌم ما 70حوالً 

كما سنعود الحقا لذلك، التفسٌر الربٌسً هو أن نسبة كبٌرة من الرجال ؼٌر الناشطٌن 
)اقتصادٌا( الحاصلٌن على درجة تعلٌم ما بعد الثانوي هم من الشباب )سبعة من عشرة دون 

بالمابة  64و 56سن الثبلثٌن(، وما زالوا ٌسعون لتحقٌق أهدافهم العلمٌة )دراسات علٌا( )
خارج المخٌمات وداخلها، على التوالً، هم من الطلبة(. عبلوة على ذلك، فقد بعض الرجال 
الحاصلٌن على تعلٌم ما بعد الثانوي األمل فً إٌجاد عمل ٌنسجم مع مإهبلتهم، وبسبب توقفهم 
عن البحث الحثٌث عن عمل، استبعد احتسابهم فً سوق العمل. من بٌن أولبك عدد ال بؤس به 

ص الحاصلٌن على شهادة دبلوم متوسط؛ وهً شهادة قد ال تكون مطلوبة بشكل من األشخا
كبٌر فً سوق العمل فً الوقت الحاضر. من بٌن جمٌع الرجال الحاصلٌن على تعلٌم ما بعد 

بالمابة داخلها،  84بالمابة منهم خارج المخٌمات و 71وؼٌر الناشطٌن اقتصادٌا،  الثانوي،
 .ٌحملون شهادة كلٌات المجتمع
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تزداد مشاركة المرأة فً سوق العمل بزٌادة التحصٌل العلمً، والقفزة األهم فً مجال 
النشاط االقتصادي من نصٌب البلتً أحرزن تعلٌما ما بعد الثانوي. ٌبلػ معّدل مشاركة المرأة 

بالمابة أو أقل مّمن استكملن تعلٌمهن األساسً أو أقل، وضعؾ ذلك مّمن  4فً سوق العمل 

استكملن تعلٌمهن الثانوي. ٌزٌد معدل المشاركة فً سوق العمل للنسوة البلتً استكملن بنجاح 

بالمابة. مع ذلك، كما سنرى فً نهاٌة هذا  26تعلٌمهن الجامعً زٌادة كبٌرة لتصل النسبة إلى 

 الفصل، فإن نسبة البطالة بٌن النساء البلتً ٌحظٌن بتعلٌم جٌد مرتفعة أٌضا.
( التؤثٌر المربك وؼٌر المرؼوب )على بٌاناتنا هذه( لبللتحاق الراهن "لضبط" )إلؽاء

عاما وؼٌر ملتحقٌن بؤي شكل من  19إلى  :2بالدراسة وللتقاعد، حصرنا البٌانات بؤفراد بعمر 

ب" الصورة المتعلقة بالرجال  أشكال التعلٌم فً وقت إجراء الدراسات االستقصابٌة. "تصوَّ

بحسب ما أوردناه للتو. عند استبعاد الرجال األكبر سنا من  426شكل بال 526المبٌنة فً الشكل 

الحساب، بقٌت نسبة مشاركة الذكور فً سوق العمل بنفس المستوى لجمٌع المجموعات 
التعلٌمٌة األربع )أقل قلٌبل فقط بالنسبة للرجال داخل المخٌمات الذٌن لم ٌحظوا بؤي تعلٌم 

حتم على الرجال إعالة أسرهم بصرؾ النظر عن خلفٌتهم رسمً(. هذا األمر منطقً جدا، إذ ٌت
التعلٌمٌة. بالنسبة للمرأة، ٌبدو تؤثٌر التعلٌم على النشاط االقتصادي أقوى، حٌث بلؽت نسبة 
مشاركتهن فً سوق العمل أربعا من كل عشر نساء تقرٌبا ممن تلقٌن تعلٌما ما بعد الثانوي 

ة أن كثٌرا من الٌافعات ما زلن ملتحقات بالتعلٌم داخل المخٌمات وخارجها على السواء. حقٌق
 "موهت" )خفضت من حقٌقة( التؤثٌر القوي للتعلٌم على مشاركة اإلناث فً سوق العمل.

 
 

فما فوق خارج المخٌمات  34مشاركة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً سوق العمل بعمر  526الشكل 

والتحصٌل العلمً. النسبة (. بحسب الجندر 335411( وداخل المخٌمات )ع=95626)ع=

 المبوٌة.
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ؼٌر الملتحقٌن بتعلٌم  19-:2مشاركة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً سوق العمل بعمر  426الشكل 

(. بحسب الجندر والتحصٌل 55915( وداخل المخٌمات )ع=15939خارج المخٌمات )ع=

 العلمً. النسبة المبوٌة.

 

 
أشرنا للتو إلى دور اإلعالة القوي المنوط بالرجال فً الثقافة العربٌة، والذي ٌرتبط بالطبع 

ٌُظهر الجدول  ، وفقا للتوقعات، أن نسبة 126بكون الرجل هو المسإول عن عابلته. بالتالً 

مابة بال 98و 94مشاركة الشباب المتزوجٌن، الذٌن استكملوا تعلٌمهم، فً سوق العمل )

 77لبلجبٌن داخل المخٌمات وخارجها، على التوالً( أعلى بكثٌر من نسبة مشاركة العزاب )
بالمابة(. بالنسبة لمعظم النساء، ٌواكب الزواج توقعات أخرى، مثل األمومة والواجبات  79و

 المنزلٌة )والتبعٌة االقتصادٌة مقارنة مع سٌطرة الذكور على موارد الدخل( تماشٌا مع "العقد

(. ٌظهر هذا التقسٌم التقلٌدي للعمل بٌن الجنسٌن فً 9: 3998الذكوري بٌن الجنسٌن" )مقدم 

نقطة مبوٌة بعد الزواج،  :2: حٌث تزداد مشاركة الشباب فً سوق العمل بحوالً 126الجدول 

بالمابة لنساء لم ٌسبق لهن  :1وتنخفض انخفاضا حادا من مستوى منخفض أصبل ٌبلػ حوالً 

ٌبدو االنخفاض حادا بالنسبة للنساء  49بالمابة للنساء المتزوجات. 4ى حوالً الزواج إل

بالمابة  :5المقٌمات خارج المخٌمات. ومع ذلك، فإن النساء المتزوجات ٌعملن وٌشكلن حوالً 

(. ٌعزى هذا األمر إلى أن بعض النساء ٌلتحقن 526من كامل القوى العاملة لئلناث )الجدول 

المؤجور بمجرد انتهاء فترة الحمل وتربٌة األطفال. كما أن عددا ال بؤس )مرة أخرى( بالعمل 
به من األرامل والمطلقات ناشطات اقتصادٌا، وتشكل العازبات حوالً نصؾ مجموع النساء 

 العامبلت.
 
 

 
49
 حاالت قلٌلة من األفراد األرامل والمطلقٌن استثنٌت من الحسابات. 
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الذٌن لم ٌلتحقوا بتعلٌم خارج  29-:2مشاركة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعمر  126الجدول 

(. بحسب الجندر 25476( وداخل المخٌمات )ع=25:11مل )ع=المخٌمات فً سوق الع

 والحالة االجتماعٌة. النسبة المبوٌة.
  الرجال النساء

ٌسبق عازبة، لم  متزوجة الجمٌع
 لها الزواج

ٌسبق أعزب، لم  متزوج الجمٌع
 له الزواج

خارج  79 98 83 33 6 18
 المخٌمات

داخل  77 95 81 25 4 11
 المخٌمات

 
 

فما فوق خارج المخٌمات فً سوق العمل  34مشاركة اإلناث والذكور بعمر  5.6الجدول 

(. بحسب الحالة االجتماعٌة والتحصٌل العلمً. 55347( وداخل المخٌمات )ع=15546)ع=

 النسبة المبوٌة.
  خارج المخٌمات داخل المخٌمات

 ذكورال ناثاإل الجمٌع ذكورال ناثاإل الجمٌع

 أعزب 31 50 34 34 49 36
، لم )عزباء(

ٌسبق له 
 الزواج

الوضع 
 االجتماعً

 متزوج 68 44 64 65 40 62

لم أرمل،   0 2  0 5 1
ٌتزوج مرة 

 أخرى

 مطلق 1 4 1 1 6 1

 المجموع 100 100 100 100 100 100

من  دنىأ 17 5 15 27 17 26
التعلٌم 

 ساسًاأل

المستوى 
 التعلٌمً

التعلٌم  37 8 33 47 20 44
 ساسًاأل

التعلٌم  15 14 15 10 12 11
 ثانويال

 التعلٌمما بعد  31 73 37 16 51 20
 الثانوي

 المجموع 100 100 100 100 100 100

 ع 3,019 437 3,456 3,678 479 4,157

 
 

البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن ال ٌحملون جنسٌة أردنٌة  بما أنّ ، 2كما ذكر فً الفصل 

 االلتحاقكمنعهم من  - تطبق على المواطنٌن األردنٌٌنٌواجهون قٌودا فً سوق العمل ال
المرء أن من ال ٌحملون الجنسٌة أقل نشاطا  ظنقد ٌف، -فً القطاع الحكومً الوظابؾمعظم ب

من الناحٌة االقتصادٌة. ؼٌر أن الوضع مختلؾ. على سبٌل المثال، بلؽت نسبة مشاركة 

بالمابة،  :5فوق الذٌن ٌحملون رقما وطنٌا  فما 34البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات بعمر 

كانت نسبة هذه المشاركة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن من ؼٌر المواطنٌن أعلى بنقطتٌن  بٌنما
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ٌظهر  7مبوتٌن، بحسب الدراسة االستقصابٌة الشاملة. لعل هذا األمر لم ٌكن مفاجبا: فالفصل 

بالتالً الذٌن ال ٌحملون الجنسٌة األردنٌة، و أن الفقر أكثر انتشارا بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن
لتعاون أكثر من فرد منها فً حاجة هذه األسر  زادتضآلة الدخل وانعدام المدخرات ربما  فإن

 .العمل وجنً الدخل
الختتام النقاش حول تركٌبة القوى العاملة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، نعود إلى مسؤلة التحصٌل 

لرجال الناشطٌن اقتصادٌا خارج المخٌمات حاصلون على شهادة العلمً. بٌنما أقل من نصؾ ا
الثانوٌة العامة كحد أدنى، فإن حوالً تسع من بٌن كل عشر إناث فً سوق العمل قد استكملن 
مرحلة التعلٌم الثانوي، وحوالً ثبلثا من كل أربع نساء استكملن تعلٌما بعد المستوى الثانوي 

لة داخل المخٌمات خلفٌة تعلٌمٌة أضعؾ، حٌث أن رجبل من (. تمتلك القوى العام526)الجدول 

كل ستة رجال حاصل على شهادة أعلى من التعلٌم الثانوي. وال ٌختلؾ الوضع لدى النساء فً 
المخٌمات، إذ أن التحصٌل العلمً للنساء الناشطات اقتصادٌا أفضل بكثٌر من التحصٌل العلمً 

بة الحاصبلت على تعلٌم بعد الثانوي حوالً للرجال الناشطٌن اقتصادٌا، حٌث بلؽت نس
 النصؾ.

 
 

 المبررات المقدمة للبقاء خارج سوق العمل
ذكرنا سابقا أسبابا محتملة وراء بقاء األشخاص خارج سوق العمل. استندت تلك المبلحظات 
على السمات الموضوعٌة لؽٌر الناشطٌن اقتصادٌا. كما وجهت الدراسة االستقصابٌة أسبلة 

. 426فً الجدول  19إلى  :2عن األسباب، وتظهر النتابج المتعلقة بؤفراد أعمارهم مباشرة 

كان السبب الذي تكرر ذكره كثٌرا لعدم النشاط االقتصادي بٌن الشباب خارج المخٌمات هو 
سعٌهم لتحصٌل العلم، حٌث ذكر نصفهم تقرٌبا ذلك. والتعلٌم هو أٌضا السبب الربٌسً لبقاء 

شرة رجال مقٌمٌن داخل المخٌمات خارج سوق العمل. بالنسبة ألكثر من ثبلثة من بٌن كل ع

بالمابة من الشباب ؼٌر الناشطٌن اقتصادٌا خارج المخٌمات وداخلها، كان السبب الربٌسً  :1

لعدم النشاط هو قلة الوظابؾ، أو عدم توفر وظابؾ مناسبة. ٌشٌر هذا األمر إلى أن نسبة 
ٌعملوا تحت ظروؾ مختلفة، لكنهم اآلن محبطون وعازفون كبٌرة من الشباب كان ٌمكن أن 

 عن البحث عن عمل، وسنعود إلى هذه المسؤلة فً نهاٌة هذا الفصل.
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األسباب الربٌسٌة لعدم المشاركة فً سوق العمل بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعمر  426الجدول 

(. بحسب الجندر. 25779=( وداخل المخٌمات )ع25284عاما خارج المخٌمات )ع= 19-:2

 النسبة المبوٌة.
  خارج المخٌمات داخل المخٌمات

 رجالال نساءال الجمٌع رجالال نساءال الجمٌع

وظٌفة ال  ال تتوفر وظٌفة/ 31 7 12 38 7 13
 مناسبة

 على مقاعد الدراسة 49 10 18 30 5 10
 /أعمال منزلٌة مسإولٌة عابلٌة 0 70 56 1 68 55
 إعاقة/سبب طبً 6 1 2 20 2 6
 قٌود اجتماعٌة 0 6 5 0 12 10
 أخرى 13 6 7 11 5 7

 المجموع 10 100 100 100 100 100

 ع 448 1,837 2,285 547 2,232 2,779

 
 

ألقى ستة بالمابة من الرجال ؼٌر الناشطٌن اقتصادٌا خارج المخٌمات وأكثر من ثبلثة 
دٌا داخل المخٌمات باللوم على المشاكل أضعاؾ هذه النسبة من الرجال ؼٌر الناشطٌن اقتصا

الصحٌة كسبب الستبعادهم من سوق العمل. رؼم أن الفرق بٌن المجموعتٌن السكانٌتٌن 

(، فإن الفجوة كبٌرة 5ٌتماشى مع الوضع الصحً المتدنً عموما لسكان المخٌمات )الفصل 

صادي العتبلل إلى حد ٌدعو لبلستؽراب. عزت نسبة قلٌلة من النساء عدم نشاطهن االقت
الصحة. بالنسبة لكبار السن من النساء والرجال، فإن الظروؾ الصحٌة المتردٌة بطبٌعة الحال 

الجدول  هً أحد أهم العوامل، تماما مثل التقاعد، واللذان )سوء الصحة والتقاعد( لم ٌظهرا فً

 بسبب اقتصاره على الشباب. 526

اب، االنشؽال بالدراسة وانعدام الوظابؾ بالنسبة للشابات، كما هو الحال بالنسبة للشب
)المناسبة( هما السببان اللذان ذكرا لتفسٌر انعدام النشاط االقتصادي. لكن هذٌن السببٌن لم 

بالمابة من النساء ؼٌر الناشطات اقتصادٌا. بدال من ذلك، كانت  :3إلى  4تذكرهما سوى 

أو اآلباء المرضى، أو تربٌة األطفال مثل: رعاٌة األشقاء األصؽر سنا  -المسإولٌات المنزلٌة
هً األسباب الربٌسٌة وراء بقاء النساء خارج سوق العمل،  -واألعمال المنزلٌة فً األسرة

إلى  :2وذكرت تلك األسباب حوالً سبع من كل عشر نساء ؼٌر ناشطات اقتصادٌا بعمر 

هذه النسبة داخل  بالمابة خارج المخٌمات وضعؾ 6. إضافة إلى ذلك، فإن بعض الشابات )19

المخٌمات(، ممن رؼبن بالعمل خارج منازلهن، لم ٌسمح لهن بذلك. تذكر هإالء النسوة بؤنهن 
منعن من دخول سوق العمل بسبب "قٌود اجتماعٌة"، فً إشارة إلى األعراؾ المحلٌة التً 

دخل من تحصر دور البنات واألخوات والزوجات بؤداء الواجبات المنزلٌة، بٌنما ٌعد تولٌد ال
ٌَمنعون أفراد أسرهم من اإلناث من  واجب واختصاص اآلباء واإلخوة واألزواج الذٌن قد 

 (.1::2العمل فً وظابؾ مؤجورة )سنبل 
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 المشاركة في سوق العمل بين األطفال والشباب

المقٌمٌن خارج  35إلى  :3انخفضت نسبة العاملٌن من أطفال البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعمر 

(. أظهرت أحدث 626وداخلها عن النسبة التً كانت فً التسعٌنٌات )الجدول المخٌمات 

بالمابة من األوالد  25:الدراسات االستقصابٌة عددا ال ٌكاد ٌذكر من البنات العامبلت، لكن 

بالمابة منهم داخل المخٌمات شاركوا فً سوق العمل، وكبل  2خارج المخٌمات وحوالً 

 1::2ت إلٌه الدراسة االستقصابٌة السابقة )فً العامٌن الرقمٌن ٌعادالن ثلث ما أشار

 ، على التوالً(. معظم األطفال العاملٌن لٌسوا ملتحقٌن بالمدارس.3999و

فً معدالت االلتحاق بالمدارس والتسرب منها بالتفصٌل، تجدر  4بٌنما ٌبحث الفصل 

ناشطٌن اقتصادٌا أعلى من اإلشارة هنا إلى أن نسبة األطفال ؼٌر الملتحقٌن بالمدرسة وؼٌر ال

بالمابة فقط من  21:نسبة الناشطٌن اقتصادٌا )أو ٌبحثون عن عمل( بٌنهم. وفً حٌن أن 

عاما المقٌمٌن خارج المخٌمات وؼٌر الملتحقٌن بمدارس لكنهم  35إلى  :3األوالد بعمر 

تبلػ بالمابة منهم ؼٌر ملتحقٌن بمدارس وال ٌعملون.  228مشاركٌن فً سوق العمل، فإن 

بالمابة على الترتٌب. على نحو مشابه، فإّن  229و 324األرقام المقارنة لؤلوالد داخل المخٌمات 

بالمابة خارج المخٌمات  326عددا ال بؤس به من البنات ال ٌدرسن وال ٌعملن فً الوقت نفسه: 

 بالمابة داخلها. 127و

ألطفال، حٌث من ال ٌمكن استبعاد حدوث بعض النقص فً اإلببلغ عن العمل بٌن ا
المعروؾ حدوث هذا األمر فً دراسات استقصابٌة معممة كهذه. من المحتمل أٌضا أن بعض 
األطفال ٌعملون بصورة متقطعة وٌصنفون كؽٌر ناشطٌن اقتصادٌا هنا ألن الفترة المرجعٌة 
محصورة فً األسبوع الذي سبق الدراسة. ومع ذلك ٌبقى الواقع أن عددا ال بؤس به من 

 ؼٌر منتظمٌن بالدراسة وال ٌعملون بؤجر. رؼم ذلك، ٌمكن للمرء 35إلى  :3ال بعمر األطف

أن ٌفترض، وفقا للتربٌة التقلٌدٌة، أن البنات ؼٌر "خامبلت"، وإنما ٌساهمهن بشكل كبٌر فً 
رفاه األسرة عن طرٌق أداء الوجبات المنزلٌة، ورعاٌة األشقاء األصؽر سنا، والعناٌة بكبار 

 عابلة، الخ.السن فً ال
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مشاركة األطفال والشباب فً سوق العمل خارج المخٌمات وداخلها. بحسب  626الجدول 

 الجندر والفبات العمرٌة، ومقارنة عبر الزمن. النسبة المبوٌة.
  ذكورال ناثاإل

 خارج المخٌمات داخل المخٌمات خارج المخٌمات داخل المخٌمات

1999 

2011 ،
الدراسة 

تقصابٌة االس
 الشاملة

2011 1996 2003 2012 1999 

2011 ،
الدراسة 

االستقصابٌة 
 الشاملة

2011 1996 2003 2012 

0.1 0.0 0.0 * 0.0 0.0 2.7 0.1 0.6 * 0.0 0.1 

فً سوق 
العمل، 
 ملتحق

 بالمدرسة

10-14 
 سنة

0.0 0.1 0.1 * 0.0 0.0 3.6 2.4 1.5 * 1.3 0.3 

فً سوق 
العمل، 
ؼٌر 
 ملتحق

94.4 95.2 96.2 * 97.9 98.4 89.4 94.9 95.1 * 97.8 96.8 

خارج 
سوق 
العمل، 
ؼٌر 
 ملتحق

 بالمدرسة

5.5 4.7 3.7 * 2.1 1.6 5.4 2.5 2.9 * 1.0 2.8 

خارج 
سوق 
العمل، 
ؼٌر 
 ملتحق

 بالمدرسة

0.1 0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 4.5 0.5 1.6 1.4 2.4 0.7 

فً سوق 
 العمل
 ملتحق

 بالمدرسة

15-19 
 سنة

2.4 1.4 0.8 3.2 3.2 0.6 32.2 33.1 22.2 28.7 29.9 13.0 

فً سوق 
العمل، 
ؼٌر 
 ملتحق

 بالمدرسة

61.8 64.7 69.6 68.0 68.8 80.3 52.6 60.9 59.0 63.3 60.5 74.7 

خارج 
سوق 
ؼٌر  العمل
 ملتحق

 بالمدرسة

35.7 33.9 29.7 28.5 27.8 19.1 10.7 5.4 17.1 6.7 7.1 11.6 

خارج 
سوق 
العمل، 
ؼٌر 
 ملتحق

 بالمدرسة

0.4 0.2 0.7 0.0 1.3 0.9 0.8 1.0 1.5 1.0 1.9 2.5 

فً سوق 
 العمل
 ملتحق

 بالمدرسة

20-24 
 سنة

16.1 11.3 8.3 20.6 27.8 10.4 76.8 78.0 61.6 76.3 70.2 54.5 

فً سوق 
العمل، 
ؼٌر 
 ملتحق

13.7 15.0 16.0 14.8 15.8 30.9 10.1 15.8 17.5 18.0 22.7 27.4 

ج خار
سوق 
العمل، 
ؼٌر 
 ملتحق

 بالمدرسة

69.8 73.5 75.0 64.6 55.1 57.8 12.4 5.1 19.3 4.7 5.1 15.6 

خارج 
سوق 
ؼٌر  لالعم

 ملتحق
 بالمدرسة

 ع 2,526 1,889 967 3,187 32,727 3,082 2,360 1,700 892 2,945 30,263 2,798

 عاما. 15اد دون سن جمع بٌانات عن القوى العاملة لؤلفر 1996* لم ٌتم فً العام 
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 34إلى  32أصبح انخراط الشباب الٌوم فً سوق العمل أكثر ندرة عما كان علٌه قبل 
هم من الشباب  أكبرزٌادة االلتحاق بالمدارس، ؼٌر أن نسبة بعاما. ٌمكن تبرٌر ذلك إلى حد ما 

 39إلى  34ن"  بعمر ٌالعمل والتعلٌم على حد سواء. كانت نسبة الشباب "الخامل خارج سوق
بالمابة داخلها، بٌنما بلؽت تلك النسبة بٌن  37بالمابة خارج المخٌمات و 32عاما بالمجمل 

بالمابة على التوالً )الجدول  39و 36للمجموعتٌن السكانٌتٌن  25إلى  :2الشباب بعمر 

 39إلى  34فً حٌن أن الجمع بٌن الدراسة والعمل أصبح أقل شٌوعا بٌن الشباب بعمر  ؛(626
بالمابة داخلها ٌفعلون ذلك(، زاد شٌوع هذا األمر قلٌبل بٌن  1بالمابة خارج المخٌمات و 3)

بالمابة فً المجموعتٌن السكانٌتٌن ٌفعلون ذلك(. كانت نسبة  8) 25إلى  :2الشباب بعمر 

عاما من المقٌمٌن داخل المخٌمات أكبر بكثٌر من  25إلى  34الذكور الناشطٌن اقتصادٌا بعمر 

 39إلى  34بالمابة للفبة العمرٌة  35مقابل  24ابهم خارج المخٌمات، حٌث سجلت نسبة نظر
ذلك، كان الشباب خارج  مقابلعاما.  25إلى  :2بالمابة للفبة العمرٌة  61مقابل  :7عاما و

 المخٌمات فً الؽالب من الطبلب.
تٌن كثٌرا بٌن المجموعبدت نسبة مشاركة الشابات فً سوق العمل ضبٌلة وال تختلؾ 

عاما وحوالً  39إلى  34بالمابة بٌن الشابات للفبة العمرٌة  3السكانٌتٌن، حٌث سجلت أقل من 

(. بالنسبة للذكور، اتجه هذا األمر إلى 626عاما )الجدول  25إلى  :2بالمابة للفبة العمرٌة  31

الشابات الهبوط مقارنة بالوضع الذي كان علٌه فً التسعٌنٌات. مع ذلك، ثمة فجوة كبٌرة بٌن 
خارج المخٌمات وداخلها من حٌث التحاقهن بنوع من التعلٌم أو "الخمول": كانت نسبة 

بالمابة من النسبة داخل المخٌمات، بٌنما  34إلى  :3الطالبات خارج المخٌمات أعلى بمعدل 

كانت نسبة الشابات خارج كّل من سوق العمل والنظام التعلٌمً بالمقابل أقل خارج المخٌمات 
داخلها. قد ترتبط زٌادة نسبة شٌوع "الخمول" بٌن الشابات داخل المخٌمات عن النسبة  منها

، 426الموجودة خارجها بعدة عوامل. على سبٌل المثال، كما ذكر أعبله وظهر فً الجدول 

تبدو القٌود االجتماعٌة التً تعٌق دخول اإلناث إلى سوق العمل أكثر وضوحا داخل المخٌمات 
بلوة على ذلك، فإن نسبة أعلى من سكان المخٌمات من اإلناث ٌتزوجن فً منها خارجها. ع

(، وبالنسبة للؽالبٌة العظمى من هإالء النسوة المتزوجات حدٌثا، ال تعد 2عمر مبكر )الفصل 

-)مواصلة( التعلٌم والعمل خٌارا حقٌقٌا. وٌستعضن عن ذلك  بالتفرغ لرعاٌة المنزل واألطفال

 .626سوق العمل، وؼٌر ملتحقات )بالمدارس(" فً الجدول وٌظهرن فً خانة "خارج 
 
 
 

 العمل )التشغيل(
 
 
 

 مقدمة
ال ٌظهر التفاوت الكبٌر فً نسبة مشاركة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً سوق العمل بحسب الجندر 
فقط، بل إن الهٌكل الوظٌفً والصناعً )الوظابؾ والقطاع االقتصادي( للموظفٌن بؤجر ٌظهر 
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ذات داللة إحصابٌة بٌن النساء والرجال. تعمل النساء ؼالبا كاختصاصٌات أو  أٌضا فروقات
مدٌرات فً القطاعٌن التعلٌمً والصحً بسبب تحصٌلهن العلمً المرتفع عموما. تعمل النساء 
المقٌمات خارج المخٌمات كاختصاصٌات ومدٌرات وفنٌات وفً األعمال المكتبٌة أكثر من 

ما ٌعملن أقل فً التجارة أو كعامبلت زراعٌات ماهرات أو فً النساء داخل المخٌمات، بٌن
مهن أولٌة بسٌطة. ازدادت األهمٌة النسبٌة لؤلعمال االختصاصٌة والوظابؾ اإلدارٌة منذ 
التسعٌنٌات للنساء خارج المخٌمات وداخلها على السواء، بٌنما انخفضت نسبة النساء العامبلت 

عن ذي قبل. تركز البلجبات بصورة أكبر على العمل  كفنٌات أو كاتبات أو موظفات مبٌعات
فً القطاعات الخدمٌة، وٌعملن فً القطاعٌن التعلٌمً والصحً أكثر من ذي قبل. بالنسبة 

 للرجال، لم ٌتؽٌر الهٌكل الوظٌفً والصناعً بصورة جذرٌة فً العقد الماضً أو نحو ذلك.
، هما عامبلن هامان ٌرتبطان عمر الفرد، وأٌضا، وهذا ؼٌر مستؽرب، تحصٌله العلمً

البلتً ٌشؽلن وظابؾ فً  49-30بنوع صاحب العمل. نسبة النساء فً أواسط العمر بسن 
القطاع العام )الحكومً( أعلى بكثٌر من نسبة ؼٌرهن من النساء والرجال. تعد الشركات 

كات الخاصة، بالمجمل، الشكل األبرز "لصاحب العمل" لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن. تشكل الشر
العابلٌة النوع الثانً األهم من صاحب العمل. البلجبون، السٌما الرجال، هم األوفر حظا 
لتؤسٌس شركات عابلٌة بعمر متؤخر نسبٌا إذا ما تراكمت الخبرات ورأس المال االجتماعً 

البلزم. ٌعمل األشخاص الحاصلون على تعلٌم عاٍل ؼالبا فً القطاع العام أو لدى  واالقتصادي
روا أو إحدى المنظمات ؼٌر الحكومٌة، بٌنما ٌتجه األشخاص الحاصلون على تعلٌم أقل األون

 إلى العمل فً شركات عابلٌة، ؼالبا ما تكون ؼٌر رسمٌة.
تعمل البلجبات من خبلل عقود عمل أكثر من البلجبٌن. هذا متوقع، حٌث أن نسبة النساء 

رجال. عبلوة على ذلك، أشار البلجبون العامبلت بؤجر فً الوظابؾ الرسمٌة أعلى من نسبة ال
خارج المخٌمات إلى حصولهم على عقود عمل أكثر مما فعل سكان المخٌمات. مجددا، هذا 
األمر لٌس مستؽربا حٌث أن ارتباط األشخاص خارج المخٌمات بسوق العمل الرسمً أقوى 

 من ارتباط األشخاص داخل المخٌمات به.
جر فً الساعة أقل من الرجال عند إجراء مقارنات بٌن تمٌل النساء للعمل ساعات أقل وبؤ

األفراد فً المجال الصناعً نفسه، أو فً المهنة نفسها، وبخلفٌات تعلٌمٌة متشابهة. بالمجمل، 
ٌعمل البلجبون الفلسطٌنٌون داخل المخٌمات وخارجها بعدد متساو من الساعات فً األسبوع. 

المخٌمات أقل بكثٌر من أجر البلجبٌن خارج مع ذلك، فاألجر فً الساعة لبلجبٌن داخل 
المخٌمات. عبلوة على ذلك، فإن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات ٌتمتعون بعدد 
أكبر من المزاٌا والعبلوات اإلضافٌة من أصحاب عملهم، وٌشٌرون إلى ظروؾ عمل أفضل 

 من البلجبٌن داخل المخٌمات.
 
 

 االقتصادي(المهنة والصناعة )القطاع 
ٌتعمق هذا القسم بالبحث فً ماهٌة عمل األشخاص، أي وظٌفتهم وأنواع أصحاب العمل أو 
القطاعات التً ٌعملون فٌها، بكلمات أخرى "الصناعة" )ٌشمل هذا المفهوم أي مجال أو قطاع 

كالتجارة أو الفندقة...(. بذلك،  -عمل محدد، سواء كان صناعٌا بمعنى الكلمة، أو اقتصادٌا
ٌستعرض هذا القسم نظامٌن دولٌٌن للتصنٌؾ: نظام التصنٌؾ المعٌاري الدولً للمهن 
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صنفنا  51والتصنٌؾ المعٌاري الدولً لجمٌع النشاطات االقتصادٌة )اآلٌسٌك(. 50)اسكو(
من  األشخاص ضمن عدد محدود من المجموعات. خبلل ذلك، تضٌع بالضرورة كثٌر

قصارى جهدنا الستخدام عبلمات أو تسمٌات للمجموعات المعلومات التفصٌلٌة. ؼٌر أننا بذلنا 
تشٌر إلى نوعٌة عمل أؼلبٌة األشخاص فً كل مجموعة، أو إلى مكان عملهم. وعدد من 

 الهوامش تتضمن معلومات إضافٌة عن بعض المجموعات.
ٌبدو الملؾ المهنً لبلجبات الفلسطٌنٌات خارج المخٌمات وداخلها مختلفا بعض الشًء 

 52(. تعمل الؽالبٌة العظمى من النساء خارج المخٌمات كمهنٌات اختصاصٌات7.6)الجدول 
بالمابة(، أي فً  27) 53بالمابة(، أو فنٌات وكاتبات أو موظفات مبٌعات 51ومدٌرات )

بالمابة ٌعملن فً مجال الخدمات أو  10وظابؾ تتطلب، مع بعض االستثناءات، تعلٌما متٌنا. 
بالمابة ٌعملن فً مجال الِحَرؾ أو  4، بٌنما 54متاجر( المبٌعات )بما فً ذلك صاحبات

ٌّة بسٌطة. 8أو كعامبلت زراعٌات ماهرات.  55التجارة من جهة  56بالمابة ٌمارسن مهنا أّول
أخرى، فإن النساء داخل المخٌمات ٌشؽلن وظابؾ مكتبٌة بدرجة أقل. بالمقابل، تتولى نسبة 

سلع، وٌعملن فً حرؾ ومهن مختلفة، أو أعلى منهن مهنا خدمٌة ووظابؾ فً مجال بٌع ال
كعامبلت زراعٌات ماهرات. إضافة إلى ذلك، فهن ٌشؽلن أٌضا مجموعة من المهن األولٌة 

 البسٌطة التً ال تتطلب سوى مستوٌات متواضعة من التعلٌم.
ٌبدو التوجه نحو الوظابؾ االحترافٌة المتخصصة والمكتبٌة أكثر انتشارا، والتوجه نحو 

ولٌة البسٌطة أقل انتشارا بٌن النساء خارج المخٌمات مقارنة مع توجه النساء داخل المهن األ
المخٌمات، وٌنعكس )ٌتماثل( هذا التوّجه بشكل أساسً بالنسبة للرجال، وٌظهر المستوى 
التعلٌمً المتفوق عموما بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات على المستوى التعلٌمً 

ٌمات. ؼٌر أن األهمٌة النسبٌة لكل نوع )مصنؾ( من المهن بٌن الرجال لبلجبٌن داخل المخ
(. على سبٌل المثال، من بٌن السكان خارج 7.6ٌختلؾ عما هو علٌه بٌن النساء )الجدول 

المخٌمات، كانت نسبة النساء البلتً ٌشؽلن مناصب احترافٌة متخصصة أو إدارٌة ثبلثة 
لمناصب، ونسبة الضعؾ ٌإدٌن مهام فنٌة أو إدارٌة أضعاؾ نسبة الرجال العاملٌن فً نفس ا

كسمات ربٌسٌة لوظابفهن. بالمقابل، فإن نسبة الرجال الذٌن ٌمارسون مهنا صناعٌة وزراعٌة 

 
50

 . ٌرجى االطبلع على:08-كوستم استخدام ا 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/ 
51

 . ٌرجى االطبلع على:4آٌسٌك اإلصدار رْ اعزخذاّ  

 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?C1=27 
52

خ أع٘بٕ، هج٤جخ، ٓٔشمخ، ف٤ذال٤ٗخ، ٓؼِٔخ، رؾ٤ش ًِٔخ "٤ٜ٘ٓبد" ا٠ُ ٜٖٓ ًٔؾب٤ٓخ، ثبؽضخ اهزقبد٣خ، ٜٓ٘ذعخ ٓؼٔبس٣خ، ٜٓ٘ذعخ، هج٤ج 

 ٝفؾل٤خ.
53

رؾَٔ ًِٔخ "ك٤٘بد" ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ك٤٘بد ك٢ ٓغبٍ اُٜ٘ذعخ، ٓؾشكبد ث٘بء، ك٤٘بد ٓخزجشاد هج٤خ، ٓغبػذاد هج٤ت ٝٓغبػذاد  

الد رزؼِن ثبُش٣بمخ ٝا٤ُِبهخ. ٓٔشك، ٓٔضالد رؤ٤ٖٓ، ٤ًٝالد ػوبس، ك٤٘بد ك٢ ٓغبٍ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ٝاالرقبالد، ٝػبٓالد ك٢ ٓغب

رؾَٔ ًِٔخ "ٓٞظلبد"، ٓضال، ٓٞظلبد ٌٓزت، عٌشر٤شاد، ٝػبٓالد ٌٓزت ك٢ ٓغبالد ٓزؼذدح، أ٤ٓ٘بد ف٘ذٝم، ٝٓٞظلبد اعزوجبٍ ك٢ 
 اُل٘بدم.

54
ٓقللبد ؽؼش  رـط٢ ٛزٙ اُلئخ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُٞظبئق، ًذ٤ُالد ع٤بؽخ، ٓذثشاد ٓ٘بصٍ ٝٓؾشكبد داخ٤ِبد ك٢ اُل٘بدم، ٓٞظلبد اعؼبف، 

ٝخج٤شاد رغ٤َٔ، ؽشه٤بد ٝؽبسعبد أٖٓ، هب٤ٛبد، ٗبدالد، ٝثبئؼبد ك٢ األًؾبى ٝك٢ ٓغبٍ ث٤غ اُغِغ اُشخ٤قخ ٝأُؾالد ٝٓ٘بكز )أٓبًٖ( 

 اُطؼبّ.
55

ج٘بء ٝاإلٗؾبءاد، ٣ٞعذ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُؾشف ٝاألػٔبٍ اُزغبس٣خ. ٣زًش اُالعئٕٞ اُلِغط٤٘٤ٕٞ ثؾٌَ أًضش رٞارشا ٓب ٢ِ٣: أػٔبٍ ٓخزِلخ رزؼِن ثبُ 

 اُؾذادح ٝف٘بػخ األدٝاد، ٤ٌٓب٤ٌٗب ا٥الد ٝرق٤ِؾٜب، ٝرش٤ًت ٝرق٤ِؼ األعٜضح اٌُٜشثبئ٤خ.
56

٤ُّخ ثغ٤طخ" ػبٓالد ك٢ اُضساػخ، ػبٓالد ث٘بء، ػبٓالد ك٢ أُقبٗغ، ٓغبػذاد ك٢ اػذاد اُطؼبّ ٝٓغبػذاد   ّٝ ٣ـط٢ أُقطِؼ "ٜٖٓ أ

 اُخ.ٓطجخ، ثبئؼبد ٓزغٞالد، عبٓؼبد هٔبٓخ، 
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بالمابة  15ماهرة خارج المخٌمات تصل إلى خمسة أضعاؾ نسبتها بٌن النساء، وفً حٌن أن 
ل متعددة من أعمال التصنٌع، فإن من الرجال ٌعملون فً مجال تشؽٌل اآلالت وضمن أشكا

 هذه الوظابؾ تعد نادرة بٌن النساء خارج المخٌمات.
 
 

الهٌكل الوظٌفً )هٌكل المهن(. النسبة المبوٌة لؤلفراد العاملٌن خارج المخٌمات  7.6الجدول 
 وداخلها. بحسب الجندر والفترة الزمنٌة.

  ذكورال ناثاإل

 خارج المخٌمات مخٌماتداخل ال خارج المخٌمات داخل المخٌمات

1999 2011 1996 2012 1999 2011 1996 2012 

/مدٌراختصاصٌون 17 15 6 7 51 18 30 8
 ون

 كتبةفنٌون/ 14 12 8 10 27 47 19 30
عاملون فً  23 19 22 18 10 8 14 14

 مبٌعاتالو الخدمات
حرفٌون  25 30 34 30 4 18 14 28

وتجار/عمال 
 زراعٌون مهرة

عاملون فً تشؽٌل  15 14 14 15 0 1 0 1
 وتركٌب اآلالت

 ةمهن أولٌة بسٌط 7 11 16 20 8 10 23 20

 ع 2,931 1,476 3,519 3,251 411 202 420 590

 
 

ٌّر كبٌر على التركٌبة الوظٌفٌة للرجال منذ أواخر التسعٌنٌات، بٌنما ٌبدو أنها  لم ٌطرأ تؽ
ٌّر لدى النساء. بالنسبة لئلناث  المقٌمات داخل مخٌمات البلجبٌن وخارجها خضعت لبعض التؽ

على السواء، حصل تحّول من الوظابؾ كفنٌات وموظفات مكاتب إلى وظابؾ متخصصة 
وإدارٌة. إضافة إلى ذلك، فإن نسبة النساء العامبلت كحرفٌات أو كعامبلت زراعٌات ماهرات 

والت نتٌجة عاملٌن، إلى النصؾ. قد تكون هذه التح انخفضت فً كلتا المجموعتٌن السكانٌتٌن
العامل األول هو التحسن التدرٌجً لتعلٌم اإلناث، والسٌما التحول من التعلٌم العملً والفنً 
)وشبه المهنً( على مستوى المدارس الثانوٌة وكلٌات المجتمع، نحو تعلٌم أطول وذي صبؽة 

ول، زٌادة نظرٌة أكبر )ومتخصص( فً المستوى الجامعً. "من الطبٌعً" أن ٌعقب هذا التح
مستوى الطموح أو التطلعات. باختصار، فإن التعلٌم األفضل والتوقعات األعلى ربما أدت إلى 

 ارتفاع نسبة العاملٌن فً وظابؾ إدارٌة ومتخصصة.
مع تفسٌر ثالث،  -التعلٌم األفضل والتطلعات األعلى-مع ذلك، قد ٌترافق هذان التفسٌران
فلسطٌنٌٌن )ذوي التعلٌم األقل( فً سبٌل الحصول على وهو المنافسة الشدٌدة من البلجبٌن ال

وظابؾ ٌدوٌة ووظابؾ ال تحتاج إلى مهارات عالٌة، بما فً ذلك الزراعة. قد ٌتوافق هذا 
األمر مع وجهات النظر واألعراؾ التقلٌدٌة التً تعطً األولوٌة لعمل الذكور على اإلناث فً 

بة. إضافة إلى ذلك، فإن البلجبٌن أوقات االنكماش االقتصادي وأوضاع العمل الصع
ٌتنافسون أٌضا للحصول على وظابؾ فً مجال  -إلى جانب سابر األردنٌٌن-الفلسطٌنٌٌن

 الزراعة، مع العمالة السورٌة والمصرٌة ذات األجور األدنى، مما ٌجعل المنافسة أشد.
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 ٌإكد االنتقال من شؽل الوظابؾ إلى الصناعة حدوث تحول فً عمل األشخاص منذ
التسعٌنٌات، وعلى وجود فروقات ذات داللة إحصابٌة بٌن الجنسٌن فً تركٌبة القوى العاملة. 

(. ٌتركز عمل 8.6لكن التباٌن بٌن السكان داخل المخٌمات وخارجها ٌبدو طفٌفا )الجدول 
النساء فً قطاعات التعلٌم والصحة والخدمات االجتماعٌة، حٌث نصفهن ٌعملن فً هذه 

نقاط مبوٌة منذ التسعٌنٌات. مع ذلك تبقى هذه النسبة أقل من  9إلى  7فاع من بارت –القطاعات 
بالمابة( القوى العاملة من النساء ٌعملن فً  66األرقام الوطنٌة، التً تشٌر إلى أن ثلثً )

ب: 2012مجاالت الخدمات التعلٌمٌة والصحٌة واالجتماعٌة )دابرة اإلحصاءات العامة 
حول عن العمل فً مجاالت التصنٌع والتجارة وتصلٌح السٌارات كما ظهر ت 57(.5.5الجدول 

 12بالمابة من النساء داخل المخٌمات و 18مع ذلك، ما تزال نسبة  59إلى قطاع الخدمات. 58
بالمابة من  11بالمابة من المقٌمات خارجها ٌعملن فً بعض أنواع التصنٌع. تشؽل نسبة 

وظابؾ فً قطاع الخدمات. أظهرت الدراسة بالمابة خارجها  16النساء داخل المخٌمات و
االستقصابٌة خارج المخٌمات أن الرجال ٌعملون فً الؽالب فً التجارة وفً تصلٌح السٌارات 

بالمابة لكل قطاع(، وٌعملون فً مجاالت  10والنقل ) 60بالمابة( إضافة إلى قطاع البناء 28)
سبة أقل بكثٌر من نسبة النساء. الوضع بالمابة( لكن بن 9التعلٌم والصحة والشإون االجتماعٌة )

 بالنسبة للرجال المقٌمٌن داخل المخٌمات مشابه إلى حد بعٌد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57

ثبُٔبئخ  9ٓوبثَ  38أؽبسد األسهبّ اُٞه٤٘خ، ا٠ُ إٔ ٗغجخ اُشعبٍ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٛزا اُوطبع ًبٗذ مؼق اُ٘غجخ اُز٢ ظٜشد ك٢ ٛزا اُزوش٣ش،  

 (.424ة: اُغذٍٝ 2:32)دائشح اإلؽقبءاد اُؼبٓخ 
58

ساد( ٝك٢ اُزغبسح، كوذ رْ أ٣نب رن٤ٖٔ ثؼل امبكخ ألكشاد ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ف٤بٗخ اُغ٤بساد ٝرق٤ِؾٜب )ٝػذد ه٤َِ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ث٤غ اُغ٤ب 

 األؽخبؿ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ هطبع اُؼوبساد ك٢ ٛزٙ أُغٔٞػخ. رـط٢ ًِٔخ "اُزغبسح" اُج٤غ ثبُغِٔخ ٝاُزغضئخ ٌُبكخ أٗٞاع اُجنبئغ ٝاُغِغ. ٌُٖ

 األؿِج٤خ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ٓؾالد ٝأًؾبى ٝثغطبد ؽ٤ش أُٞاد اُـزائ٤خ ٢ٛ اُغِؼخ اُغبئذح.
59

شئ٤غ٤خ ٖٓ "اُخذٓبد" ٢ٛ خذٓبد اُز٣ٖٞٔ ٝاُزغ٤ِخ ٝاُطؼبّ )ٓضَ، اُؼَٔ ك٢ ٓطبػْ ٝثغطبد ٓز٘وِخ(، ٝأٗظٔخ االرقبالد األٗٞاع اُ 

 ٝأُؼِٞٓبد، امبكخ ُِز٣َٞٔ ٝاُزؤ٤ٖٓ. ٣ؼَٔ ٓؼظْ األؽخبؿ ك٢ ٓغبٍ اُخذٓبد أُزؼِوخ ثبُطؼبّ.
60

اُقؾ٢" امبكخ ُٖٔ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ "اٌُٜشثبء، اُـبص، ٝر٤٤ٌق اُٜٞاء"  ف٘ل٘ب ًزُي ثؼل األؽخبؿ اُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ٓغبٍ "ا٤ُٔبٙ ٝاُقشف 

 ٓغ ٖٓ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ هطبع اُج٘بء.
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الهٌكل الصناعً )قطاعات العمل(. النسبة المبوٌة لؤلفراد العاملٌن )فً كّل  8.6الجدول 
 قطاع( خارج المخٌمات وداخلها. بحسب الجندر والفترة الزمنٌة.

  ذكورال ناثاإل

 خارج المخٌمات داخل المخٌمات خارج المخٌمات داخل المخٌمات

1999 2011 1996 2012 1999 2011 1996 2012 

 الزراعة 1 2 2 2 1 5 6 7
 التصنٌع 16 21 18 20 12 20 18 32
 البناء 10 11 14 14 2 1 0 1
التجارة وتصلٌح  28 29 24 25 8 14 5 9

 السٌارات
 النقل 10 11 10 11 3 2 0 1
 الخدمات 13 9 12 12 16 10 11 6
الخدمات التعلٌمٌة،  9 9 9 10 47 40 49 40

والصحٌة، 
 واالجتماعٌة

 اإلدارة العامة 9 7 9 3 6 6 5 2
 أخرى 4 1 2 2 6 2 4 2

 ع 2,931 1,473 3,519 3,251 411 202 420 590

 
 

نذ التسعٌنٌات بالنسبة زادت أهمٌة العمل اإلداري فً القطاع الحكومً بشكل كبٌر م
لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن داخل المخٌمات من كبل الجنسٌن، وزادت باعتدال بالنسبة 
للرجال خارج المخٌمات، بٌنما حافظت نسبة النساء خارج المخٌمات العامبلت فً مجال 

دارٌة اإلدارة العامة على نفس المستوى السابق. كانت نسبة الذكور الذٌن ٌشؽلون وظابؾ إ
إضافة  61لدى الحكومة األردنٌة أعلى من نسبة اإلناث )تسعة مقارنة بخمسة إلى ستة بالمابة(.

إلى أن نسبة انتشار العمل فً مجال اإلدارة العامة فً محافظة/منطقة إربد/الشمال كانت أكثر 
والجدول  9.6من نسبة انتشاره فً الزرقاء، السٌما فً محافظة/منطقة عمان )الجدول 

(، مما ٌعكس األهمٌة النسبٌة لذلك القطاع بٌن المحافظات. )لكن داخل المخٌمات، كانت 10.6
نسبة األشخاص الذٌن ٌعملون فً مجال اإلدارة العامة فً مخٌم البقعة أعلى من نسبتهم فً 

 أماكن أخرى(.
اختبلفا بٌن المحافظات/المناطق بالنسبة لصناعات  10.6 والجدول 9.6ٌظهر الجدول 

ات( أخرى. على سبٌل المثال، خارج المخٌمات، تشتهر الزرقاء أكثر من المحافظتٌن )قطاع
األخرٌٌن "بالتصنٌع" و"التجارة وتصلٌح السٌارات ". تعد "الخدمات" أكثر أهمٌة بالنسبة 
للعمل فً عمان منها فً الزرقاء وإربد، بٌنما تلعب "الخدمات التعلٌمٌة والصحٌة 

النسبة للعمل فً إربد. داخل المخٌمات، تختلؾ الصورة قلٌبل، حٌث واالجتماعٌة" دورا أكبر ب
ٌحتل التصنٌع األهمٌة األعلى فً منطقة عمان، ولٌس منطقة الزرقاء، وتعد "التجارة وتصلٌح 

بالتساوي. تماما كما هو الحال بالنسبة  السٌارات" قطاعا كبٌرا تتقاسمه مناطق عمان والزرقاء
شكل "الخدمات التعلٌمٌة والصحٌة واالجتماعٌة" بالنسبة لبلجبٌن لبلجبٌن خارج المخٌمات، ت

داخل المخٌمات قطاعا أكبر نسبٌا فً الشمال منه فً منطقة عمان والزرقاء. لكن قطاع تلك 
 الخدمات ٌبدو أكثر أهمٌة بالنسبة للعمل فً مخٌم البقعة.

 
61

 رؾَٔ "اإلداسح اُؼبٓخ" ٝظبئق اُخذٓخ أُذ٤ٗخ امبكخ ُِوٞاد أُغِؾخ ٝهطبع األٖٓ اُؼبّ. 
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ؽٌر البلجبٌن، عن انخفض معدل عمل البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً القطاع العام مقارنة ب
المعدل الذي كان علٌه فً التسعٌنٌات. أظهرت الدراسة االستقصابٌة التً "أجرٌناها" فً العام 

بالمابة من ؼٌر البلجبٌن فً المحافظات الثبلث كانوا ٌعملون فً ذلك الوقت  24أن  1996
بالمابة من  3فً اإلدارة العامة، مقارنة بسبعة بالمابة فقط من البلجبٌن خارج المخٌمات و

فً  2011البلجبٌن داخل المخٌمات. أشارت الدراسة االستقصابٌة التً أجرٌت فً العام 
بالمابة من المشتؽلٌن ٌعملون فً اإلدارة  25األردن حول القوى العاملة )الربع الرابع( أن 

حول القوى العاملة   2012العامة، وأشارت الدراسة االستقصابٌة التً أجرٌت فً العام 
بالمابة من جمٌع المشتؽلٌن ٌعملون فً هذا القطاع على الصعٌد الوطنً  26الربع األول( أن )

(. أشارت الدراسة االستقصابٌة 5.5ب، الجدول 2012و 2011)دابرة اإلحصاءات العامة 
بالمابة. بالتالً،  17أن المعدل العام للعمل فً اإلدارة العامة بلػ  1996التً أجرٌت فً العام 

. لكن، رؼم 1996ن األهمٌة النسبٌة التً تحظى بها اإلدارة العامة زادت منذ العام ٌبدو أ
الزٌادة التً طرأت دون رٌب على معدل العمل فً اإلدارة العامة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 
بمرور الوقت، فما زال هذا المعدل متؤخرا بدرجة كبٌرة عن معدل عمل ؼٌر البلجبٌن، كما 

 9إلى  8بالمابة من جمٌع الموظفٌن على الصعٌد الوطنً، و 25. إذا كان أشارت البٌانات
بالمابة من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن ٌعملون بؤجر فً الوظابؾ الحكومٌة العامة، فذلك ٌوحً بؤن 

بالمابة من األردنٌٌن ؼٌر البلجبٌن ٌعملون فً الوظابؾ اإلدارٌة العامة، أي  40أكثر من 
 62النسبة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن. أربعة إلى خمسة َأضعاؾ

البد من التنوٌه إلى أن بعض البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن ال ٌحملون رقما وطنٌا، وأنهم بتلك 
(. لكن هإالء فً 2الصفة ٌمنعون ؼالبا من العمل العام، فً الوظابؾ الحكومٌة )الفصل 
مة الرسمٌة التً تمنع الواقع ٌشكلون نسبة ضبٌلة من جمٌع الفلسطٌنٌٌن. إضافة إلى األنظ

)بعض( البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن من العمل فً القطاع الحكومً، بما فً ذلك القوات المسلحة 
واألمن العام، قد ٌكون للمعاملة التفضٌلٌة الضمنٌة الممنوحة لؤلردنٌٌن الذٌن ال تعود أصولهم 

بلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن إلى الجبٌن فلسطٌنٌٌن عبلقة بهذا المنع. عبلوة على ذلك، فإن نسبة ال
 ٌفضلون العمل فً القطاع الخاص على الوظابؾ الحكومٌة أعلى من نسبة ؼٌر البلجبٌن.
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ك٢ هطبع اُذكبع ٝاألٖٓ، األٓش اُز١ ٣ٌٖٔ اعز٘زبعٚ ٖٓ ًبٕ أُؼذٍ األهَ ُِؼَٔ ك٢ اإلداسح اُؼبٓخ ث٤ٖ اُالعئ٤ٖ اُلِغط٤٤٘٤ٖ أٝمؼ ٓب ٣ٌٕٞ  

ثبُٔبئخ ٖٓ ع٤ٔغ اُالعئ٤ٖ خبسط أُخ٤ٔبد ٓؾُٕٔٞٞ ك٢ ثشٗبٓظ اُزؤ٤ٖٓ أُذ٢ٗ،  14، ث٤٘ٔب 5ث٤بٗبد اُزؤ٤ٖٓ اُقؾ٢. ًٔب ٛٞ ٓج٤ٖ ك٢ اُلقَ 

 ثبُٔبئخ ػ٠ِ اُزشر٤ت. 1ٝ 17رجِؾ األسهبّ أُوبسٗخ ثبُٔبئخ كوو ٣ؾِْٜٔ رؤ٤ٖٓ ٓذ٣ش٣خ اُخذٓبد اُطج٤خ ا٤ٌُِٔخ. داخَ أُخ٤ٔبد،  4كبٕ 
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الهٌكل الصناعً )قطاعات العمل(. النسبة المبوٌة لؤلفراد العاملٌن خارج  9.6الجدول 
 المخٌمات. بحسب المحافظة والفترة الزمنٌة.

1996 2012  

 عمان  الزرقاء إربد الجمٌع عمان  لزرقاءا إربد الجمٌع

 الزراعة 0.8 0.3 3.2 1.0 1.4 3.5 7.1 2.5
 التصنٌع 14.9 18.6 10.9 15.3 22.3 21.6 9.8 20.8
 البناء 9.0 9.1 10.2 9.2 8.4 11.3 10.8 9.4
التجارة وتصلٌح  24.4 27.8 23.0 25.0 28.8 22.7 26.6 27.1

 السٌارات
 النقل 8.9 10.0 8.7 9.1 9.2 10.5 11.2 9.7
 الخدمات 15.9 10.6 7.4 13.8 10.9 7.8 5.7 9.6
الخدمات التعلٌمٌة،  13.9 11.2 19.8 14.0 11.9 12.0 17.9 12.5

والصحٌة، 
 واالجتماعٌة

 اإلدارة العامة 6.6 9.7 14.6 8.2 5.7 8.4 9.5 6.8
 أخرى 5.4 2.6 2.3 4.4 1.3 2.2 1.3 1.5

 ع 1,342 1,112 888 3,342 944 514 217 1,675

 
الهٌكل الصناعً. النسبة المبوٌة لؤلفراد العاملٌن داخل المخٌمات. بحسب  10.6الجدول 

 المحافظة/المنطقة والفترة الزمنٌة.
1999 2011  

 البقعة عمان الزرقاء الشمال الجمٌع البقعة عمان الزرقاء الشمال الجمٌع

 الزراعة 1.9 0.8 0.5 5.8 2.4 1.3 1.9 1.3 9.7 3.0
 التصنٌع 16.5 22.5 18.9 15.0 18.1 18.5 24.8 27.3 14.2 21.8
 البناء 9.3 10.9 10.8 17.5 12.1 9.8 10.3 13.4 15.8 11.9
التجارة  18.1 26.6 26.3 18.6 22.0 21.6 24.9 22.3 23.0 23.0

وتصلٌح 
 السٌارات

 النقل 10.6 6.8 10.5 8.3 9.0 10.1 9.9 9.8 7.0 9.4
 الخدمات 11.1 14.9 11.7 9.7 11.8 14.1 10.2 11.7 9.5 11.5
الخدمات  17.3 10.0 11.3 13.8 13.3 19.8 12.8 9.3 16.5 14.5

التعلٌمٌة، 
والصحٌة، 
 واالجتماعٌة

 اإلدارة العامة 12.8 5.8 7.6 9.1 9.0 3.8 2.9 3.6 2.5 3.3
 أخرى 2.3 1.8 2.3 2.3 2.2 1.0 2.2 1.3 1.8 1.6

 ع 1,052 911 1,004 972 3,935 682 2,103 613 443 3,841

 
 

(. ٌعمل 6.6ٌلعب التحصٌل العلمً لؤلشخاص دورا أساسٌا فً تحدٌد مهنهم )الشكل 
البلجبون الفلسطٌنٌون الحاصلون على تعلٌم عاٍل بشكل أساسً كاختصاصٌٌن، ومدٌرٌن، 

عامة، واكتفوا بذلك، فهم وفنٌٌن، وكتبة، بٌنما البلجبون الحاصلون على شهادة الثانوٌة ال
ٌعملون كفنٌٌن، أو كتبة، أو فً مجال الخدمات والمبٌعات أكثر من أولبك الحاصلٌن على تعلٌم 
أدنى. من بٌن الفبة األخٌرة )ذوي التعلٌم األدنى(، ال ٌإثر استكمال أو عدم استكمال التعلٌم 

ثمة اختبلؾ طفٌؾ فً  األساسً لؤلشخاص على مهنتهم. بالنسبة لنفس المستوى التعلٌمً،
الهٌكل الوظٌفً بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات وداخلها. ٌبدو أن التعلٌم ٌدر أرباحا لبلجبٌن 
خارج المخٌمات أعلى مما ٌدره على السكان داخلها: ٌتولى نسبة أعلى من األشخاص 
لٌم الحاصلٌن على تعلٌم عال وظابؾ اختصاصٌة وإدارٌة، ونسبة أعلى من الحاصلٌن على تع

ثانوي ٌعملون كفنٌٌن أو كتبة. إضافة إلى أن معدل انتشار المهن البسٌطة بٌن البلجبٌن 
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الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن داخل المخٌمات، فً جمٌع المستوٌات التعلٌمٌة األربعة، أكثر من معدل 
 انتشارها بٌن البلجبٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات.

 
 

مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات  المهنة بحسب التحصٌل العلمً. 6.6الشكل 
 (. النسبة المبوٌة.3،939( وداخل المخٌمات )ع=3,342)ع=

 

 
على ؼرار المهنة، تمثل أوضح تؤثٌر لمستوى تعلٌم البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن على قطاعات 

لمقارنة مع أشخاص حاصلٌن على تعلٌم (. عند ا7.6العمل فً التعلٌم العالً بالذات )الشكل 
داخل المخٌمات وخارجها  ثانوي أو أقل، كان البلجبون الحاصلون على شهادة بعد الثانوٌة

على السواء، أكثر توجها للعمل فً قطاعات التعلٌم والصحة، وبدرجة أقل للعمل فً القطاعات 
اع االقتصادي( لمن األخرى. لم ٌظهر اختبلؾ كبٌر فً التوزٌع بحسب الصناعة )القط

استكملوا تعلٌمهم الثانوي أو أقل، بما فً ذلك العمل فً اإلدارة العامة )القطاع الحكومً(. 
ٌجدر بالمبلحظة أن األشخاص من جمٌع الخلفٌات التعلٌمٌة، ومن خارج المخٌمات وداخلها 

تعلٌم بعد على السواء، ٌعملون فً قطاعً النقل والبناء. حتى بٌن األشخاص الحاصلٌن على 
بالمابة. رؼم أن البعض قد  10حوالً  الثانوي، كانت نسبة من ٌعملون فً هذٌن القطاعٌن

ٌشؽلون مناصب إدارٌة وٌمتلكون شركات، فإن نسبة كبٌرة ٌعملون كسابقً تاكسً وٌزاولون 
أعماال ٌدوٌة فً مواقع البناء. ٌشٌر هذا األمر إلى نقص فً استخدام المهارات وما ٌسمى 
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التشؽٌل )البطالة المقنعة(، وسنعود إلى هذا الموضوع الحقا فً هذا الفصل، لكننا نقص 
 سنركز وقتها على نقص التشؽٌل المرتبط بالوقت.

 
 

الصناعة )قطاعات العمل( بحسب التحصٌل العلمً. مقارنة بٌن البلجبٌن  7.6الشكل 
 النسبة المبوٌة. (.3,939( وداخل المخٌمات )ع=3,342الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

 

 
 نوع العمل )نوع التشغيل(

بنسبة أكبر من  63ٌعمل الرجال من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات فً شركات عابلٌة
بالمابة(، بٌنما تعمل النساء بمعدل أعلى فً القطاع  5مقابل  17نسبة عمل النساء فٌها )
 1و 14بالمابة مقارنة بنسبة  3و 27وا / المنظمات ؼٌر الحكومٌة )الحكومً، أو لدى األونر

بالمابة للرجال(. تشكل الوظابؾ الحكومٌة أهمٌة خاصة للنساء فً منتصؾ العمر. وتشكل 
قد ٌجمعون بٌن -الشركات العابلٌة أهمٌة نسبٌة لؤلفراد األصؽر سنا المنضمٌن لسوق العمل 

(. قد 8.6م مجاال للعمل تزداد أهمٌته مع تقدم العمر )الشكل لكنها تبدو بالعمو -العمل والدراسة
عدة. أوال، قد ٌكون السبب أن األشخاص األكبر سنا ٌمٌلون ألن  ٌكون لهذا األمر تفسٌرات

 
63

"اُؾشًبد اُؼبئ٤ِخ" ٢ٛ كئخ رزنٖٔ أعبعب اُضساػخ ٝاُزق٤٘غ، ٝاألؽخبؿ اُؼبِٕٓٞ ك٢ ٛزٙ اُؾشًبد ْٛ ػٔبٍ صساػ٤ٕٞ ٜٓشح ٝؿ٤ش ٜٓشح  

 امبكخ ُؾشك٤٤ٖ.
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ٌكونوا أقل تعلٌما، وبالتالً أقل حظا بالحصول على عمل مؤجور مناسب فً سوق العمل 
م رأس المال )بما فً ذلك الموارد المالٌة والعبلقات الرسمً. ثانٌا، قد ٌرتبط هذا التوجه بتراك

االجتماعٌة(، الذي ٌمكن استثماره الحقا فً تؤسٌس شركة خاصة صؽٌرة الحجم. وثالثا، ٌتٌح 
تدنً أعمار التقاعد نوعا ما فً بعض القطاعات، لؤلشخاص إمكانٌة تؤسٌس شركة عابلٌة عند 

 انتهاء عملهم لدى صاحب عمل.
(. مع تزاٌد التحصٌل 9.6العمل أٌضا بالتحصٌل العلمً )الشكل  ٌرتبط نوع صاحب

العلمً، تزداد أهمٌة مجاالت العمل الحكومً والعمل لدى األونروا والمنظمات ؼٌر الحكومٌة 
 26تدرٌجٌا، وتقل أهمٌة الشركات العابلٌة. ٌعمل أكثر من واحد من بٌن كل أربعة أشخاص )

ثانوي فً القطاع الحكومً، أي أكثر من ضعؾ نسبة بالمابة( حاصلٌن على تعلٌم بعد ال
 10بالمابة( والحاصلٌن على تعلٌم أساسً ) 12األشخاص الحاصلٌن على تعلٌم ثانوي )
بالمابة( من جمٌع البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج  68بالمابة(. مع ذلك، فإن نسبة الثلثٌن )

ق على البلجبٌن داخل المخٌمات المخٌمات ٌعملون بؤجر فً القطاع الخاص. الوضع نفسه ٌنطب
(. كما ٌظهر فً الجدول، فإن توزٌع القوى العاملة خارج المخٌمات وداخلها 11.6)الجدول 

بٌن األنواع األربعة البسٌطة لصاحب العمل متطابق تقرٌبا. لكن، كما سٌظهر أدناه، فإن ذلك 
المؤجور هو  العملزاٌا. ال ٌشٌر إلى منح المجموعتٌن السكانٌتٌن نفس األجور ومجموعات الم

وضع العمل السابد خارج المخٌمات وداخلها على السواء. فً حٌن أصبح العمل بؤجر أكثر 
شٌوعا منذ التسعٌنٌات، فإن العمل دون أجر أصبح أقل انتشارا، بل نادرا جدا حالٌا )الجدول 

 1لٌة وبالمابة خارج المخٌمات دون أجر فً بعض أنواع الشركات العاب 3(. عمل 12.6
. بالمقابل، لم تسجل أي حاالت تقرٌبا )للعمل دون 1996بالمابة كمتدرب دون أجر فً العام 

خارج المخٌمات. ٌظهر نفس  2012أجر(فً الدراسة االستقصابٌة التً أجرٌت فً العام 
التوجه داخل المخٌمات. تتضمن القوى العاملة فً الوقت الحاضر نسبة من أصحاب العمل أقل 

 4ة التً كانت فً التسعٌنٌات، لكن النسبة المصنفة على ذلك النحو خارج المخٌمات )من النسب
بالمابة(. ارتفع الوزن )الرجحان(  2بالمابة( كانت حوالً ضعؾ النسبة داخل المخٌمات )

النسبً للعمل الحر خارج المخٌمات قلٌبل عنه فً التسعٌنٌات، بٌنما انخفض داخل المخٌمات، 
بالمابة من الموظفٌن أو المشتؽلٌن( أكثر أهمٌة  15الراهن خارج المخٌمات )وٌبدو فً الوقت 

 بالمابة من الموظفٌن(. 13من داخلها )
 
 

( وداخل المخٌمات 3,342نوع صاحب العمل خارج المخٌمات )ع= 11.6الجدول 
 فما فوق. 15(. النسبة المبوٌة للعاملٌن حالٌا بعمر 3,939)ع=

  اتخارج المخٌم داخل المخٌمات

 األونروا والمنظمات ؼٌر الحكومٌة 1 3
 القطاع الحكومً 16 15
 الشركات/األعمال الخاصة 68 68
 الخاصة ٌة/األسرالعابلٌةالشركات  15 13

 المجموع 100 100
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وضع العمل خارج المخٌمات وداخلها. مقارنة عبر الزمن. النسبة المبوٌة  12.6الجدول 
 ما فوق.ف 15للعاملٌن حالٌا بعمر 
  خارج المخٌمات داخل المخٌمات

1999 2011 1996 2012 

 موظؾ بؤجر 81 75 85 76
 رب عمل 4 8 2 3
 أعمال حرة 15 13 13 17

 عامل دون أجر فً شركة عابلٌة 0 3 0 2

 متدرب دون أجر 0 1 0 1

 المجموع 100 100 100 100

 ع 3,342 1,678 3,939 3,841

 
 

لعمل بحسب الجندر والفبات العمرٌة. خارج المخٌمات نوع صاحب ا 8.6الشكل 
 (.3,342)ع=
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 (.3,342نوع صاحب العمل بحسب التحصٌل العلمً. خارج المخٌمات )ع= 9.6الشكل 

 

 
 عقود العمل

ام والشروط المتعلقة بالموظفٌن. ٌمكن أن ٌحدد تعد عقود العمل وثابق هامة، إذ أنها تنظم األحك
عقد العمل مستوى األجر والعبلوات والمزاٌا ؼٌر النقدٌة الهامة التً ٌحق للموظؾ الحصول 
علٌها. كما تعد العقود وثابق هامة فً حال النزاعات العمالٌة وتحمً حقوق الموظؾ. أظهرت 

الفلسطٌنٌٌن الموظفٌن خارج المخٌمات  بالمابة من البلجبٌن 37الدراسات االستقصابٌة أن 
كانت نسبة اإلناث البلتً تم توظٌفهن بموجب  64بالمابة داخلها لدٌهم عقود عمل خطٌة. 33و

(. فً 10.6خارج المخٌمات وداخلها على السواء )الشكل  عقود عمل أعلى من نسبة الذكور
بالمابة من  72فإن نسبة  لدٌهم عقود عمل، حٌن أن أقل من ثلث الرجال فً كلتا المجموعتٌن

بالمابة من النساء الموظفات داخل المخٌمات ذكرن أن  53النساء الموظفات خارج المخٌمات و
 لدٌهن عقود عمل.

، تحسن الوضع بالنسبة للنساء خارج المخٌمات، بٌنما تراجع 1996بالمقارنة مع العام 
والرجال مكاسب كبٌرة منذ العام  معدل انتشار عقود العمل بالنسبة للرجال. حقق كل من النساء

. آنذاك، كانت نسبة من لدٌهم عقود عمل من جمٌع البلجبٌن الموظفٌن داخل المخٌمات 1999
بالمابة. بلؽت  33بلؽت نسبة من لدٌهم عقود عمل  2011بالمابة فقط، بٌنما فً العام  20

أكثر من  2011ام نسبة النساء الموظفات الحاصبلت على عقود عمل داخل المخٌمات فً الع
 النصؾ، وهً نسبة أعلى بضعفٌن ونصؾ من النسبة التً كانت قبل اثنً عشر عاما.

 
64

كٔب كٞم ٖٓ ًَ  34ذ ٓغ أكشاد رْ اخز٤بسْٛ ػؾٞائ٤ب ثؼٔش ُعٔؼذ اُج٤بٗبد ؽٍٞ اُؼوٞد ٝٓغبالد أخشٟ ٖٓ ؽشٝه اُؼَٔ ٖٓ ٓوبثالد أعش٣ 

 أعشح، ثؾشه إٔ ٣ٌٕٞ رْ رٞظ٤لٚ أٝ رٞظ٤لٜب.
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الفجوة الكبٌرة بٌن الجنسٌن فٌما ٌتعلق بعقود العمل، والتً البد من  10.6ٌوضح الشكل 
عزو جزء كبٌر منها إلى النسبة األعلى من النساء البلتً ٌعملن فً القطاعات االقتصادٌة 

كٌؾ أن  11.6ٌة والبلتً ٌشؽلن وظابؾ لدى الحكومة واألونروا. ٌظهر الشكل الرسم
األشخاص العاملٌن فً هذٌن القطاعٌن أبلؽوا عن حصولهم على عقود عمل خطٌة أكثر مما 
فعل األشخاص العاملون فً القطاع الخاص. أشارت الدراسة االستقصابٌة التً أجرٌت خارج 

شخاص العاملٌن لدى األونروا والمنظمات ؼٌر الحكومٌة بالمابة من األ 72المخٌمات أن 
بالمابة من العاملٌن لدى  52والمنظمات الطوعٌة حصلوا على عقود عمل خطٌة، بٌنما حصل 

الحكومة على تلك العقود. داخل المخٌمات، أبلؽت نسبة أقل بقلٌل عن حصولها على عقود 
سبة أعلى بعض الشًء أنها حصلت عمل مع األونروا والمنظمات ؼٌر الحكومٌة، وذكرت ن

بالمابة داخلها  31بالمابة خارج المخٌمات و 40على عقود عمل خطٌة مع الحكومة. أقر 
بحصولهم على عقود عمل موقعة مع أصحاب عملهم فً القطاع التجاري الخاص. كما هو 

 بة(.بالما 3متوقع، ندر حصول األشخاص العاملٌن فً شركات عابلٌة على عقود عمل خطٌة )
 
 

( 1,477النسبة المبوٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن العاملٌن خارج المخٌمات )ع= 10.6الشكل 
 ( الحاصلٌن على عقود عمل خطٌة. مقارنة عبر الزمن. بحسب الجندر.1,891وداخلها )ع=
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لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن العاملٌن  عقود العمل فً الوظٌفة الربٌسٌة. النسبة المبوٌة 11.6الشكل 
 (. بحسب نوع صاحب العمل.1,326( وداخل المخٌمات )ع=1,109خارج المخٌمات )ع=

 

 
 ساعات العمل

ذكر األشخاص المقٌمون خارج المخٌمات وداخلها، العاملون فً الشركات الخاصة والعابلٌة، 
نهم ٌعملون لساعات أطول من األشخاص الذٌن ٌعملون إضافة للعاملٌن لحسابهم الخاص، أ

(. فً الدراسات االستقصابٌة، ُسبل 13.6لدى أنواع أخرى من أصحاب العمل )الشكل 
خبلل سبعة أٌام )األسبوع(. لم  65األشخاص عن عدد ساعات عملهم فً وظٌفتهم الربٌسٌة

ن خارج المخٌمات ٌظهر أي فرق ذي داللة إحصابٌة فٌما ٌتعلق بساعات عمل البلجبٌ
وداخلها. بالمجمل، عمل حوالً أربعة من كل عشرة موظفٌن فً شركات خاصة؛ وعمل أكثر 

ساعة )فً  55من نصؾ العاملٌن لحسابهم الخاص والعاملٌن فً شركات عابلٌة أكثر من 
بالمابة فقط  12وظٌفتهم الربٌسٌة( خبلل األسبوع المشار إلٌه. انطبق هذا الوضع على نسبة 

بالمابة ممن ٌشؽلون وظابؾ فً القطاع العام  17موظفً القطاع العام خارج المخٌمات ومن 
داخل المخٌمات. ٌحظى األشخاص الموظفون لدى األونروا والمنظمات ؼٌر الحكومٌة بؤقل 

 66عدد من ساعات العمل األسبوعٌة.
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ارا ًبٕ اُؾخـ ٣ؼَٔ ك٢ ٝظل٤ز٤ٖ أٝ أًضش ك٢ األعجٞع أُؾبس ا٤ُٚ، ٣ؾبس ا٠ُ "اُٞظ٤لخ اُشئ٤غ٤خ" ػ٠ِ أٜٗب ؽ٤ش ٣ؼَٔ ٛزا اُؾخـ ٓؼظْ  

ؽبالد ٗبدسح عذا كوو ُْ رزطبثن اُؾبُزبٕ. امبكخ ا٠ُ رُي، ر٠ُٞ ػذد ه٤َِ ٖٓ أُغ٤ج٤ٖ ٝظبئق اُغبػبد أٝ ؽ٤ش ٣غ٢٘ أٝ رغ٢٘ دخال. ك٢ 

 ٓزؼذدح.
66

 ًبٕ ػذد أُغ٤ج٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ُذٟ األٝٗشٝا ٝاُغٔؼ٤بد اُطٞػ٤خ ه٤ِال عذا ٝثبُزب٢ُ ٣٘جـ٢ اُزؼبَٓ ٓغ اُ٘زبئظ ثؾزس. 
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ا. ٌعمل الصورة العامة هً أن األؼلبٌة ٌذكرون بؤنهم ٌعملون لساعات طوٌلة أسبوعٌ
ساعة أو أكثر. تعمل  45بالمابة من البلجبٌن داخل المخٌمات وخارجها لمدة  70حوالً 

النساء عدد ساعات أقل من الرجال، والتباٌن داخل المخٌمات أكبر من خارجها. ٌبلػ وسٌط 
 45ساعة( و 52ساعة للرجال )المتوسط،  48ساعات العمل األسبوعٌة خارج المخٌمات 

داخل المخٌمات، ٌبلػ وسٌط ساعات العمل األسبوعٌة  67ساعة(. 45متوسط، ساعة للنساء )ال
 41ساعة فقط )المتوسط،  40ساعة(، لكنه للنساء  51ساعة أٌضا )المتوسط،  45للرجال 
 ساعة(.

 
 

ساعات العمل فً الوظٌفة الربٌسٌة فً األٌام السبعة التً سبقت الدراسة.  13.6الجدول 
( وداخل المخٌمات 1,109فلسطٌنٌٌن العاملٌن خارج المخٌمات )ع=النسبة المبوٌة لبلجبٌن ال

 (. بحسب نوع صاحب العمل.1,326)ع=

 الجمٌع ع
الشركات 

 العابلٌة/األعمال
 حرةال

الشركات/األعمال 
 الخاصة

 الحكومة

األونروا 
والمنظمات 
ؼٌر 
 الحكومٌة

 

88 6 9 3 11 30 >35 
 ساعة

ساعات 
العمل 
فً 

الوظٌفة 
الربٌسٌة 

فً 
ٌام األ

 السبعة
 الماضٌة

خارج 
 المخٌمات

239 21 9 17 45 34 35-44 
 ساعة

335 33 17 37 32 14 45-54 
 ساعة

442 40 64 43 12 23 +55 
 ساعة

127 9 15 7 8 26 >35 
 ساعة

ساعات 
العمل 
فً 

الوظٌفة 
الربٌسٌة 

فً 
األٌام 
السبعة 
 الماضٌة

داخل 
 المخٌمات

291 23 18 19 41 39 35-44 
 ةساع

430 33 17 36 34 27 45-54 
 ساعة

469 35 50 38 17 8 +55 
 ساعة

 
 

 األجر في الساعة
كان وسٌط األجر فً الساعة لبلجبٌن خارج المخٌمات أعلى منه داخل المخٌمات بالنسبة لكل 
ٌُحسب األجر فً الساعة بناء على عدد ساعات العمل فً الوظٌفة  من الرجال والنساء. 

شخص خبلل األسبوع الذي سبق الدراسة، وصافً األجر )بعد الضرٌبة( فً نفس الربٌسٌة لل
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ُو٤ٔخ األد٠ٗ ا٠ُ اُو٤ٔخ األػ٠ِ، ٓغ ػذد ٓغبٝ ٖٓ اُ٘وبه رؾذ ٗوطخ اُٞعو "اُٞع٤و" ٛٞ ٗوطخ اُٞعو ك٢ رٞص٣غ ٓشرت رقبػذ٣ب، ٖٓ ا 

 ٝكٞهٜب، ثقشف اُ٘ظش ػٖ ه٤ٔخ اُ٘وبه. ٣خزِق رُي ػٖ أُؼذٍ أٝ "اُٞعو" اُؾغبث٢، ٝٛٞ أُزٞعو اُؾغبث٢ ُغ٤ٔغ اُ٘وبه ك٢ اُزٞص٣غ.
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أظهرت الدراسة أن  68الوظٌفة فً الشهر الذي سبق الدراسة، كما ٌذكره الشخص بنفسه.
دٌنارا أردنٌا )د.أ.(، بٌنما كان  1.28)متوسط( األجر فً الساعة لبلجبٌن خارج المخٌمات بلػ 

د.أ. فقط )الجدول  0.96اخل المخٌمات أقل بكثٌر، حٌث بلػ األجر فً الساعة لبلجبٌن د
(. تنطبق الفجوة الكبٌرة لؤلجر فً الساعة بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات وداخلها على 14.6

كبل الجنسٌن. إضافة إلى ذلك، فإن الفجوة بٌن المجموعتٌن السكانٌتٌن تبدو متماثلة على مدى 
 ضمنسٌن. لكن اختبلؾ األجر فً الساعة بٌن الجنسٌن مختلؾ المستوٌات العلمٌة لكبل الجن

دٌنار  0.04كل مجموعة من المجموعتٌن السكانٌتٌن ٌبدو أكثر اعتداال، حٌث ٌصل إلى 
دٌنار أردنً فقط خارج وداخل المخٌمات، على التوالً. بٌد أن السبب فً ذلك  0.05أردنً و

قدم أجرا أفضل، مقارنة مع الرجال. هو أن النساء ٌحظٌن بتعلٌم أعلى وٌعملن فً قطاعات ت
إذا أجرٌت مقارنة بٌن النساء والرجال من خلفٌة تعلٌمٌة متطابقة، ٌتضح أن ثمة فجوة ما تزال 
موجودة بٌن الجنسٌن بخصوص األجور فً الساعة. على سبٌل المثال، حظً البلجبون خارج 

 1.92ر األعلى فً الساعة )المخٌمات من الرجال الذٌن استكملوا تعلٌما بعد الثانوي باألج
دٌنار أردنً(، بٌنما حظٌت النسوة الحاصبلت على شهادة  بعد التعلٌم الثانوي والمقٌمات داخل 

 1.31المخٌمات باألجر األقل فً الساعة من جمٌع من كانوا فً ذلك المستوى التعلٌمً )
 دٌنار أردنً(.

خارج المخٌمات بٌن المحافظات  ٌتفاوت األجر فً الساعة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن
(. ؼٌر أن األجر فً الساعة الذي ٌتلقاه األشخاص فً عمان لم ٌكن 15.6الثبلث )الجدول 

أعلى بكثٌر من األجر فً إربد، كما هو متوقع. لكن األشخاص فً الزرقاء ٌحصلون على 
. بٌنما بلػ أجور فً الساعة أقل من األجور التً ٌتلقاها ؼٌرهم فً المحافظتٌن األخرٌٌن

دٌنار أردنً، كان  1.65دٌنار أردنً، وفً إربد  1.68متوسط األجر فً الساعة فً عمان 
دٌنار أردنً فقط. داخل المخٌمات، كان متوسط األجر فً الساعة أعلى فً  1.32فً الزرقاء 

 منطقة عمان. وفٌما عدا ذلك، لم تكن الفروقات ذات داللة إحصابٌة.
 
 

جر فً الساعة )بالدٌنار األردنً( لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج وسٌط األ 14.6الجدول 
 المخٌمات وداخلها. بحسب المستوى التعلٌمً والجندر.

  خارج المخٌمات داخل المخٌمات

 رجالال نساءال المجموع رجالال نساءال المجموع

 ثانوي أو أقلتعلٌم  1.15 1.19 1.15 96. 0.77 .96
 التعلٌم الثانويما بعد  1.92 1.44 1.76 1.54 1.31 1.44

 المجموع 1.28 1.24 1.28 97. .92 96.

 ع 966 133 1,099 1,186 126 1,312
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ًبٗٞا ٣ؼِٕٔٞ خالٍ األعجٞع اُز١ عجن أُوبثِخ. رْ اؽزغبة األعش ك٢ ًبٕ أُغ٤جٕٞ أكشادا رْ اخز٤بسْٛ ػؾٞائ٤ب، كشدا ٝاؽذا ٖٓ ًَ أعشح، ٝ 

اُغبػخ ث٘بء ػ٠ِ اكزشاك إٔ األؽخبؿ ػِٔٞا ُ٘لظ ػذد اُغبػبد أعجٞػ٤ب ك٢ اُؾٜش اُلبئذ ًٔب ك٢ األعجٞع أُشعؼ٢. اكزُِشك إٔ اُؾٜش 

 أعجٞػب. 5211اُٞاؽذ ٣نْ 
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متوسط ووسٌط األجر فً الساعة )بالدٌنار األردنً( لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن  15.6الجدول 
 المقٌمٌن خارج المخٌمات وداخلها. بحسب مكان اإلقامة )المحافظة(.

  المحافظة المتوسط الوسٌط ع

 الجمٌع 1.16 1.28 1,099

 خارج المخٌمات
 عمان 1.68 1.32 478

 الزرقاء 1.32 1.15 352

 إربد 1.65 1.30 269

 الجمٌع 1.18 0.96 1,312

 داخل المخٌمات

 عمان 1.29 0.96 292

 البقعة 1.13 1.00 397

 الزرقاء 1.17 0.96 344

 لالشما 1.16 0.96 279

 
 

ظهر أن التباٌن الكبٌر بٌن وسٌط ومتوسط الدخل فً الساعة فً محافظتً عمان وإربد بالنسبة 
لبلجبٌن خارج المخٌمات وفً منطقة عمان بالنسبة لؤلشخاص المقٌمٌن داخل المخٌمات، ٌنجم 
عن اختبلؾ كبٌر فً الدخل فً الساعة، وفوق كل شًء، عن ارتفاع نسبة األشخاص الذٌن 

 على أجر فً الساعة فً النهاٌة األعلى من التوزٌع.ٌحصلون 
مدى تباٌن وسٌط الدخل بٌن مجموعة من الخصابص التً تتعلق  16.6ٌُظهر الجدول 

بخلفٌة األفراد العاملٌن، وما إذا كان مكان إقامتهم خارج مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن أم 
رتباطا وثٌقا بالتحصٌل العلمً: كلما داخلها. كما هو موضح أعبله. ٌرتبط األجر فً الساعة ا

ارتفع المستوى التعلٌمً للشخص كلما حظً براتب أفضل. خارج المخٌمات وداخلها على حد 
سواء، ٌزداد وسٌط الدخل باتساق مع ارتفاع مستوى التعلٌم. مع ذلك، فإن البلجبٌن 

 داخل المخٌمات،الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات ٌكسبون أجورا أعلى فً الساعة من البلجبٌن 
فً نفس المستوى التعلٌمً. بلػ وسٌط األجر فً الساعة لبلجبٌن خارج المخٌمات الحاصلٌن 

بالمابة أكثر من األجور فً الساعة لبلجبٌن  20دٌنار أردنً، أي بنسبة  1.76على تعلٌم عاٍل 
 داخل المخٌمات الحاصلٌن على نفس المستوى العلمً.

، كما ٌدفع القطاع 69الحكومٌة األجور األعلى فً الساعة تدفع األونروا والمنظمات ؼٌر
الحكومً أجورا أفضل من األجور التً تدفعها الشركات الخاصة والعابلٌة. ٌبلػ وسٌط األجر 

 2.64فً الساعة لبلجبٌن خارج المخٌمات العاملٌن لدى األونروا والمنظمات ؼٌر الحكومٌة 
لمخٌمات العاملون لدى نفس النوع من صاحب دٌنار أردنً، بٌنما ٌحظى البلجبون داخل ا
دٌنار أردنً. ٌتضح التباٌن، على األرجح،  1.92العمل وسٌط أجر فً الساعة أقل بكثٌر ٌبلػ 

من خبلل حقٌقة أن البلجبٌن خارج المخٌمات العاملٌن لدى أصحاب العمل هإالء ٌحظون  
ع الحكومً، ٌبلػ وسٌط بتعلٌم أعلى، ومناصب أرفع وربما خبرات عمل أطول. فً القطا

دٌنار أردنً بٌن  1.37دٌنار أردنً بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات، و 1.85األجر فً الساعة 
المقٌمٌن داخل المخٌمات. قد ٌعزى الفارق فً األجر بٌن المجموعتٌن السكانٌتٌن لعوامل 

 مشابهة لتلك المشار إلٌها بالنسبة لؤلونروا والمنظمات ؼٌر الحكومٌة.
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 ٝٗشٝا ٝاُغٔؼ٤بد اُطٞػ٤خ مئ٤َ، ُزا، ٣٘جـ٢ اُزؼبَٓ ٓغ اُ٘زبئظ ثؾزس.٣شع٠ ٓالؽظخ إٔ ػذد أُغ٤ج٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ُذٟ األ 
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وسٌط األجر فً الساعة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات  16.6ل الجدو
وداخلها. بحسب التحصٌل العلمً، نوع صاحب العمل، الصناعة )القطاع االقتصادي(، 

 والمهنة.
  خارج المخٌمات داخل المخٌمات

 لم ٌستكمل أي تعلٌم 0.99 0.87

 التحصٌل التعلٌمً

 بًبتداالتعلٌم اال 0.96 0.85

 ساسًاأل 1.15 0.96

 ثانويال 1.29 1.07

 الثانوي بعد التعلٌم  1.76 1.44

 األونروا والمنظمات ؼٌر الحكومٌة 2.64 1.92

 نوع صاحب العمل
 الحكومة 1.85 1.37

 الشركات/األعمال الخاصة 1.15 0.92

 الشركات العابلٌة/األعمال الحرة 1.24 0.89

 حةالتعلٌم والص 1.92 1.44

)القطاع  الصناعة
 االقتصادي(

 اإلدارة العامة 1.48 1.20

 التصنٌع 1.23 0.96

 البناء 1.20 0.96

 الخدمات 1.20 0.92

 النقل 1.15 0.99

 التجارة والعقار 1.15 0.82

 الزراعة 1.10 0.58

 /مدٌروناختصاصٌون 1.98 1.98

 المهنة

 كتبةفنٌون/ 1.32 1.26

 ن فً مجال تشؽٌل وتركٌب األجهزةعاملو 1.15 0.99

 تجار/عمال زراعٌون مهرة 1.15 0.96

 مبٌعاتالو عاملون فً مجال الخدمات 1.15 0.82

 أولٌة بسٌطةمهن  1.08 0.92

 الجمٌع 1.28 0.96

 ع 1,099 1,312

 
 

ٌتفاوت األجر فً الساعة أٌضا بٌن الصناعات )القطاعات( والمهن المختلفة. ٌحظى 
ان التعلٌمً والصحً باألجر األعلى فً الساعة، وٌقدم القطاع الزراعً األجر األدنى. القطاع

بالنسبة لجمٌع أنواع الصناعات، فإن األجر فً الساعة لبلجبٌن خارج المخٌمات أعلى بكثٌر 
من أجر البلجبٌن داخل المخٌمات. كما ٌمكن توقعه، ٌتلقى االختصاصٌون والمدٌرون أجرا فً 

من جمٌع المهن األخرى، وذكر أشخاص ٌعملون فً مهن أولٌة بسٌطة تلقٌهم  الساعة أعلى
األجر األقل فً الساعة. كان معدل األجر فً الساعة بالنسبة لبلختصاصٌٌن والمدٌرٌن 

فإن نسبة المهنٌٌن والمدٌرٌن ، كما ذكر أعبله،  متساوٌا خارج المخٌمات وداخلها. مع ذلك،
سبتهم خارج المخٌمات. بالنسبة لجمٌع المهن )المصنفة( كانت داخل المخٌمات أقل من ن

األخرى، حظً البلجبون الفلسطٌنٌون خارج المخٌمات بؤجور فً الساعة أعلى من أجور 
 البلجبٌن داخل المخٌمات.
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 عوامل توضح معدالت األجور
لتحصٌل العلمً، والمهنة، ٌمكن للدخل من العمل أن ٌتؤثر بعدة عوامل، كالجندر )الجنس(، وا

وهً عوامل قد تكون مترابطة إلى حد ما. لفهم دور كل عامل فً "تفسٌر" مستوى دخل العمل 
بالنسبة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، مع ضبط )تحٌٌد( العوامل األخرى، تم إجراء ما ٌسمى بانحدار 

لكل عامل، وٌساعد   المربعات الصؽرى العادٌة؛ وهو ٌقدر البرامات )البرامترات أو المعالم(
على فهم كٌؾ تتؽٌر القٌمة النموذجٌة على المتؽٌر التابع )مستوى الدخل( حٌنما ٌتبدل أي من 
المتؽٌرات المستقلة، بٌنما تبقى قٌمة المتؽٌرات المستقلة األخرى ثابتة. تم استخدام اللوؼارٌتم 

مقابلة كمتؽٌر تابع. ٌتضمن الطبٌعً لصافً الدخل من الوظٌفة الربٌسٌة فً الشهر الذي سبق ال
االنحدار متؽٌرات مستقلة ٌفترض أنها تإثر على مستوى أجور األشخاص: الجندر )تتلقى 
النساء أجورا أقل من الرجال(، العمر )ٌرتفع الدخل كلما تقدم عمر األشخاص واكتسبوا 

المحافظات  خبرة(، وأربعة متؽٌرات افتراضٌة تمثل مكان اإلقامة )قد ٌتفاوت دخل العمل بٌن
أو المناطق(، التحصٌل العلمً )ؼالبا ما ٌثمر ارتفاع مستوى التعلٌم عن رواتب أعلى، وكما 
تم توضٌحه للتو، ٌرتفع معدل األجر فً الساعة كلما زاد مستوى التعلٌم(، نوع صاحب العمل 

منه  )معدل األجر فً الساعة فً القطاع العام ولدى األونروا/المنظمات ؼٌر الحكومٌة أعلى
فً الشركات الخاصة وأعلى من الربح فً الساعة الذي ٌتم جنٌه من العمل للحساب الخاص(، 
والمهنة )تإثر نوعٌة عمل األشخاص على رواتبهم، وكما هو مبٌن أعبله، معدل األجر فً 

 الساعة أعلى فً الوظابؾ المكتبٌة من ؼٌرها من الوظابؾ(.
الدخل بحسب الجندر، والعمر، ومكان اإلقامة.  إلى فجوة فً معدل 70تشٌر نتابج االنحدار

داخل المخٌمات وخارجها على حد سواء، ٌبدو الفرق فً معدالت األجور بٌن الجنسٌن كبٌرا، 
. ٌزٌد دخل األشخاص مع كل سنة وتتلقى النساء أجورا أقل بؤكثر من الثلث من أجور الرجال
فً العمر، ونعنً بذلك أن معدل من عمرهم، لكن الكسب النسبً لؤلجر ٌنخفض مع التقدم 

الدخل ٌتؤثر إٌجابا بسنوات إضافٌة لكن هذا التؤثٌر ٌضعؾ مع التقدم فً السن. لٌس ثمة 
اختبلؾ ملحوظ فً األجور الشهرٌة داخل المخٌمات بٌن مخٌمات البقعة ومناطق الزرقاء 

. لكن معدالت والشمال، كما أن الفجوة بٌن محافظتً الزرقاء وإربد خارج المخٌمات ضبٌلة
بالمابة أعلى داخل المخٌمات  10األجور الشهرٌة فً عمان أعلى منها فً ؼٌرها: حوالً 

 بالمابة أعلى خارج المخٌمات. 14و
ٌثمر التعلٌم اإلضافً بالعموم عن رواتب أعلى. خارج المخٌمات، ٌتساوى مستوى أجور 

توى أجور من لم ٌتلقوا أي تعلٌم، األشخاص الذٌن لم ٌتجاوزوا مستوى التعلٌم االبتدابً مع مس
بٌنما األشخاص الذٌن استكملوا تعلٌمهم األساسً، أو الثانوي، أو كلٌة مجتمع، ٌتلقون أجرا 

بالمابة من األشخاص األقل تعلٌما. إضافة إلى أن التعلٌم الجامعً  20إلى  16أعلى بنسبة 
بدو التؤثٌر اإلٌجابً لمستوى بالمابة. ٌ 47)درجة بكالورٌوس أو أعلى( ٌرفع األجور بنسبة 

التعلٌم داخل المخٌمات أضعؾ من خارجها، حٌث أن ارتفاع مستوى التعلٌم داخل المخٌمات ال 
ٌحقق نتابج جٌدة إال عند استكمال التعلٌم بعد الثانوي. كما أن زٌادة الدخل من التعلٌم اإلضافً 

متوسط، والذٌن تزٌد أجورهم  داخل المخٌمات أقل من خارجها، السٌما للحاصلٌن على دبلوم
 بالمابة فقط عن أجور من لم ٌستكملوا تعلٌمهم األساسً. 13بنسبة 
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تإثر المهنة على معدل أجور األشخاص بدرجة أكبر من تؤثٌر نوع صاحب العمل خارج 
المخٌمات، بٌنما ٌعد نوع صاحب العمل العامل الربٌسً المإثر على معدل أجور األشخاص 

ذكر البلجبون داخل المخٌمات الذٌن ٌعملون لدى جهات حكومٌة أو لدى داخل المخٌمات. 
بالمابة من أجور الذٌن  24األونروا/المنظمات ؼٌر الحكومٌة أنهم ٌتلقون أجورا أعلى بنسبة 

ٌعملون فً القطاع الخاص. خارج المخٌمات، ذكر الموظفون الذٌن ٌعملون فً القطاع العام 
بالمابة فقط من المستوى الذي ٌحققه أشخاص  7ى بنسبة أنهم ٌحققون مستوى أرباح أعل

 ٌعملون لدى شركات خاصة ومن ٌعملون لحسابهم الخاص.
لم ٌظهر أي فرق ذي داللة إحصابٌة بٌن المهن )المصنفة( من حٌث مستوى األجور داخل 

ابة بالم 17المخٌمات، باستثناء تلقً األشخاص الذٌن ٌعملون فً مهن بسٌطة أجورا أقل بنسبة 
عن أجور ؼٌرهم. من جهة أخرى، ٌحظى االختصاصٌون/المدٌرون والفنٌون/الكتبة، خارج 

بالمابة من العاملٌن فً مجال  14المخٌمات، باألجور األعلى. وهم ٌتلقون أجورا أعلى بنسبة 
بالمابة من العاملٌن  19الخدمات/المبٌعات والتجار/العاملٌن الزراعٌٌن المهرة، وأعلى بنسبة 

بالمابة من أجور األشخاص الذٌن ٌعملون  40جال تشؽٌل وتركٌب اآلالت، وأعلى بنسبة فً م
 فً مهن أولٌة بسٌطة.

 
 

 المزايا غير النقدية
أظهرت الدراسات االستقصابٌة أن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات ال ٌتلقون 

ل ٌحظون بعدد من المزاٌا ؼٌر أجرا فً الساعة أعلى من البلجبٌن داخل المخٌمات فحسب، ب
(. تعد هذه المزاٌا ضرورٌة جدا لدعم الدفعات النقدٌة، 17.6النقدٌة أعلى منهم أٌضا )الجدول 

كما أن بعضها ٌعزز وٌدعم األمن االقتصادي لؤلشخاص. تشكل اإلجازات المرضٌة مدفوعة 
عتٌن السكانٌتٌن خارج األجر، والعطل واإلجازات مدفوعة األجر، الفجوات األكبر بٌن المجمو

المخٌمات وداخلها فٌما ٌتعلق بمزاٌا العمل. بلؽت نسبة البلجبٌن الذٌن ٌعملون خارج المخٌمات 
بالمابة، بٌنما كانت نسبة البلجبٌن الذٌن ٌعملون داخل  40وٌتمتعون بهذه المزاٌا، حوالً 

 نقاط مبوٌة. 10المخٌمات وٌحظون بنفس المزاٌا أقل بمعدل 
بالمابة منهم أنهم تلقوا رعاٌة  32بلجبٌن الذٌن ٌعملون خارج المخٌمات، ذكر من بٌن ال

بالمابة منهم  23بالمابة منهم حظوا بزٌادة سنوٌة فً األجور، و 23طبٌة مدعومة أو مجانٌة، و
، 25حصلوا على معاشات تقاعد، بٌنما كانت األرقام المقابلة بٌن البلجبٌن داخل المخٌمات 

ة، على التوالً. ذكر عدد أقل نسبٌا من األشخاص خارج المخٌمات وداخلها بالماب 14، و18و
على السواء أنهم استحقوا أجور عمل إضافً، وإجازة أمومة مدفوعة أو ؼٌر مدفوعة األجر، 
وبدل مواصبلت وسكنا مدعوما أو مجانٌا، وهكذا دوالٌك. ٌحظى الموظفون خارج المخٌمات 

باستثناء بدل المواصبلت  ٌع أنواع المزاٌا ؼٌر النقدٌة،بالعموم على تؽطٌة أفضل ضمن جم
المدعوم أو المجانً. ٌعد وضع النساء فٌما ٌتعلق بالمزاٌا ؼٌر النقدٌة أفضل من وضع 

كانت نسبة من ذكرن ذلك من  الرجال. بٌنما ذكر أؼلبٌة الرجال عدم حصولهم على أٌة مزاٌا،
المابة، على التوالً. مجددا، ٌرتبط هذا ب 37و 21فقط  النساء خارج المخٌمات وداخلها

الوضع المتقدم بالنسبة للنساء بحقٌقة أن النسبة األكبر منهن حاصبلت على تعلٌم أعلى وعمل 
 رسمً، بما فً ذلك العمل لدى الحكومة واألونروا.
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فما فوق الحاصلٌن على مزاٌا  15النسبة المبوٌة لؤلشخاص العاملٌن بعمر  17.6الجدول 
ة. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات وداخلها. بحسب نوع ؼٌر نقدٌ

 المزاٌا والجندر.
  الجمٌع رجالال نساءال

داخل 
 المخٌمات

خارج 
 المخٌمات

داخل 
 المخٌمات

خارج 
 المخٌمات

داخل 
 المخٌمات

خارج 
 المخٌمات

 دون مزاٌا 51 57 56 59 21 37
 رضٌة مدفوعة األجرإجازة م 41 32 36 30 67 48
 إجازة مدفوعة األجر 40 29 35 28 66 39
 مدفوعة األجر عطل 39 27 34 26 64 40
 رعاٌة طبٌة مدعومة 31 25 28 24 52 32
 معاش تقاعد 23 14 20 13 39 24
 زٌادات أجور سنوٌة 23 18 19 17 44 26
 العمل اإلضافًعن أجور  10 9 10 9 9 7
 ومة مدفوعة األجرإجازة أم 7 3 0 0 41 28
 إجازة أمومة ؼٌر مدفوعة األجر 2 1 - 0 14 11
 بدل مواصبلت 5 7 5 6 4 17
 بدل سكن 2 1 2 1 1 1
 عموالت 3 2 2 2 5 1
 مزاٌا أخرى 3 3 3 3 2 4

 ع 1,109 1,326 973 1,196 136 130

 
 

مزاٌا العمل  تشكٌلة من 71ٌقدم القطاع الحكومً واألمم المتحدة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة
(. خارج المخٌمات، ذكر 18.6ؼٌر النقدٌة أوسع من التً ٌقدمها القطاع الخاص )الجدول 

 69و 80معظم البلجبٌن العاملٌن لدى الحكومة واألونروا تلقٌهم خمس مزاٌا على األقل )
بالمابة، على التوالً(، بٌنما أكثر من نصؾ العاملٌن لدى الشركات الخاصة وتسعة من بٌن 

عشرة أشخاص ٌعملون فً الشركات العابلٌة لم ٌتلقوا أٌة مزاٌا على اإلطبلق. حتى  كل
بالنسبة لنفس نوع أصحاب العمل، ذكر البلجبون داخل المخٌمات أنهم حصلوا على عدد من 
المزاٌا ؼٌر النقدٌة أقل من تلك التً حصل علٌها البلجبون خارج المخٌمات. على سبٌل 

بالمابة من  80اع العام ما ال ٌقل عن خمس مزاٌا ؼٌر نقدٌة لنسبة المثال، بٌنما قدم القط
بالمابة فقط من البلجبٌن داخل المخٌمات الذٌن  63الموظفٌن خارج المخٌمات، فإن نسبة 

 تمتعوا بخمس مزاٌا أو أكثر. ٌعملون لدى الحكومة
ة. ٌبٌن ثمة ارتباط واضح بٌن شكلٌات العمل الرسمٌة، والحصول على مزاٌا ؼٌر نقدٌ

كٌؾ أن استحقاق البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الحاصلٌن على عقود عمل خطٌة لهذه  12.6الشكل 
المزاٌا بدا أكثر تواترا، وأنهم ٌحظون بعدد أكبر منها. بٌنما ذكر واحد من بٌن كل خمسة أفراد 
ٌعملون بموجب عقد عمل أنه لم ٌحصل على أٌة مزاٌا ؼٌر نقدٌة، فإن أكثر من ثلثً من 

ملون بدون عقد عمل لم ٌحصلوا على تلك المزاٌا. وبٌنما بلؽت نسبة الذٌن ٌعملون بموجب ٌع
بالمابة وداخل  43عقد عمل وٌتمتعون بخمس مزاٌا ؼٌر نقدٌة أو أكثر خارج المخٌمات 
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بالمابة فقط ممن ٌعملون دون عقد عمل  10بالمابة و 15بالمابة، فإن نسبة  36المخٌمات 
 ذكروا أنهم حظوا بذلك. لها، على التوالً،خارج المخٌمات وداخ

 
عدد المزاٌا ؼٌر النقدٌة بحسب نوع صاحب العمل. مقارنة بٌن البلجبٌن  18.6الجدول 

 (. النسبة المبوٌة.1,326( وداخل المخٌمات )ع=1,109الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=
  0 4-1 5+ المجموع ع

 حكومٌةاألونروا، المنظمات ؼٌر ال 0 31 69 100 17

خارج 
 المخٌمات

 الحكومة 2 18 80 100 210

 الشركات/األعمال الخاصة 55 28 17 100 702

 العابلٌةالشركات  90 9 2 100 180

 األونروا، المنظمات ؼٌر الحكومٌة 14 31 55 100 45

داخل 
 المخٌمات

 الحكومة 8 29 63 100 225

 الشركات/األعمال الخاصة 61 29 9 100 869

 العابلٌةالشركات  98 2 0 100 187

 
عدد المزاٌا ؼٌر النقدٌة بحسب وجود عقد عمل. مقارنة بٌن البلجبٌن  12.6الشكل 

 (. النسبة المبوٌة.1,326( وداخل المخٌمات )ع=1,109الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

 

 
 ظروف العمل الشخصية

عملهم على أنها خطرة، وؼٌر صحٌة، وؼٌر مرٌحة جسدٌا أكثر ٌنظر الرجال إلى ظروؾ 
مما تفعل النساء، كما ٌحكمون على عملهم بؤنه منهك ومجهد وممل أكثر مما تفعل نظٌراتهم 
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(. ذكر ثلثا الرجال الذٌن ٌعملون خارج المخٌمات أنهم ٌشعرون 19.6من النساء )الجدول 
أكثر من النصؾ بقلٌل من النساء فً نفس  بالتعب أثناء العمل، بٌنما ذكرت هذا األمر
بالمابة من البلجبٌن خارج المخٌمات أن عملهم  56المجموعة السكانٌة. من ناحٌة أخرى، ذكر 

بالمابة أنه ؼٌر  33بالمابة أنه ٌتسم بالصعوبة من الناحٌة الجسدٌة، واعتقد  41منهك، ووجد 
ذكرت هذه النواحً السلبٌة نسبة أقل بالمابة أن وظابفهم تصٌبهم بالضجر.  30مرٌح، وذكر 

 من النساء، لكن أربعة من بٌن كل عشر الجبات خارج المخٌمات اعتبرن عملهن منهك.
ٌبدو تقٌٌم األشخاص لظروؾ عملهم أفضل بالعموم بٌن العاملٌن فً القطاع الحكومً، 

على أنها وٌنظر إلى الوظابؾ هناك 72وأٌضا بشكل خاص األونروا والمنظمات ؼٌر الحكومٌة.
مجهدة ومملة بدرجة أقل من القطاعات األخرى. من ناحٌة أخرى، كانت نسبة البلجبٌن خارج 
المخٌمات العاملٌن لدى الحكومة األردنٌة الذٌن ذكروا أن ظروؾ عملهم خطرة وؼٌر صحٌة 

نقاط مبوٌة من نسبة الذٌن ذكروا ذلك من العاملٌن فً  10وؼٌر مرٌحة جسدٌا، أقل بحوالً 
 اع الخاص.القط

ذكر سكان المخٌمات ظروؾ عمل أسوأ من التً ذكرها األشخاص المقٌمون خارج 
(. كانت نسبة البلجبٌن داخل المخٌمات الذٌن 19.6المخٌمات فً جمٌع المإشرات )الجدول 

نقاط مبوٌة من نسبة الذٌن ذكروا ذلك خارج المخٌمات.  10ذكروا نواحً سلبٌة أعلى بحوالً 
بالمابة من البلجبٌن العاملٌن داخل المخٌمات أنهم ٌعودون من  79، ذكر على سبٌل المثال

 65بالمابة أنهم ٌشعرون باإلجهاد فً العمل، بٌنما ذكر ذلك  70العمل إلى بٌوتهم منهكٌن و
بالمابة على التوالً من البلجبٌن خارج المخٌمات. عند النظر إلى سكان المخٌمات فقط،  54و

لعاملٌن لدى الحكومة واألونروا ٌذكرون ظروؾ عمل أفضل من فإن النساء واألشخاص ا
الرجال ومن العاملٌن فً شركات خاصة، األمر الذي ٌشكل نفس الصورة العامة التً ظهرت 

 بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات.
كما هو متوقع، ذكر االختصاصٌون واألشخاص الذٌن ٌعملون فً وظابؾ إدارٌة بٌبات 

ٌر مرٌحة جسدٌا أقل بكثٌر مما ذكره من ٌعملون فً مهن عمل خطرة وؼٌر صحٌة وؼ
أخرى، لكن حتى من بٌنهم، كان واحد من كل ثبلثة ٌجد أن عمله مجهد ومنهك، وأكثر من 
النصؾ خارج المخٌمات ٌشعرون دوما أو أحٌانا بالتعب واإلجهاد مع انتهاء ساعات العمل 

فبة المهنٌة التً اتسمت بؤسوأ ظروؾ عمل. (. تعد التجارة والعمالة الزراعٌة ال19.6)الجدول 
خارج المخٌمات، وصؾ ثبلثة من كل عشرة أفراد فً هذه المهن عملهم بؤنه ؼٌر صحً 

 وخطر ؼالبا أو أحٌانا.
بالعودة إلى نوع الصناعة، ظهرت أسوأ ظروؾ عمل فً قطاع البناء، حٌث اعتبر واحد 

د قطاع البناء قطاع التصنٌع، والنقل، من بٌن كل اثنٌن أن عملهم ؼٌر صحً وخطر. وجاء بع
والزراعة، حٌث كانت ظروؾ العمل فً تلك القطاعات بعٌدة عن أن توصؾ بالجٌدة. وفقا 
لهذه المقاٌٌس الشخصٌة، تظهر ظروؾ العمل األكثر تفضٌبل فً قطاعً التعلٌم والصحة، لكن 

 حتى هنا، ذكر حوالً واحد من كل عشرة أن عملهم ؼٌر صحً وخطر.
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التقٌٌم الذاتً لظروؾ العمل. النسبة المبوٌة للذٌن ٌواجهون كل ظرؾ ؼالبا أو  19.6لجدول ا
أحٌانا. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها. بحسب الجندر، ونوع 

 صاحب العمل، والمهنة، والصناعة.

 ع

ظروؾ 
عمل ؼٌر 
مرٌحة 
من 
الناحٌة 
 الجسدٌة 

ظروؾ 
عمل ؼٌر 
 صحٌة 

ظروؾ 
عمل 
 خطرة 

شعور 
بالملل فً 
 العمل

عمل 
 مرهق

عمل 
بدنً 
 شاق

مجهد من 
 العمل

 

 الجمٌع 65 37 54 29 24 23 30 1,109

خارج 
 المخٌمات

 الذكور 67 41 56 30 27 26 33 973
 الجندر

 اإلناث 53 17 41 18 7 7 15 136

األونروا والمنظمات ؼٌر  26 7 39 11 5 4 5 17
 الحكومٌة

ب نوع صاح
 العمل

 الحكومة 60 26 47 28 13 16 21 210

 الشركات/األعمال الخاصة 68 40 57 29 26 25 33 702

الشركات العابلٌة/األعمال  59 39 51 29 25 27 34 180
 الحرة

 اختصاصٌون/مدٌرون 53 17 36 23 4 9 12 230

 المهنة

 فنٌون/كتبة 56 22 42 20 13 13 17 153

عاملون فً مجال الخدمات  55 22 43 22 10 16 23 225
 والمبٌعات

حرفٌون وتجار/عمال  81 70 82 39 56 45 59 262
 زراعٌون مهرة

عاملون فً مجال تشؽٌل  76 46 61 41 32 30 36 159
 وتركٌب األجهزة 

 مهن أولٌة بسٌطة 77 57 75 29 31 32 41 80

 الزراعة 74 43 67 44 28 29 50 17

 الصناعة

 التصنٌع 75 54 68 27 34 26 36 154

 البناء 64 57 68 33 53 45 58 108

 التجارة وتصلٌح سٌارات 65 38 54 32 19 24 30 253

 النقل 80 47 62 46 35 29 40 112

 الخدمات 53 21 40 21 14 19 23 140

الخدمات التعلٌمٌة، والصحٌة،  54 19 41 24 7 9 11 183
 واالجتماعٌة

 اإلدارة العامة 72 32 59 27 18 18 30 103

 أخرى 67 42 42 20 26 26 21 39

 الجمٌع 79 51 70 38 33 28 41 1,326

داخل 
 المخٌمات

 الذكور 78 53 71 39 35 30 42 1,196
 الجندر

 اإلناث 83 37 60 31 17 15 26 130

األونروا والمنظمات ؼٌر  75 33 58 32 14 20 29 45
 ومٌةالحك

نوع صاحب 
 العمل

 الحكومة 68 42 53 33 27 29 32 225

 الشركات/األعمال الخاصة 82 56 75 39 38 30 44 869

الشركات العابلٌة/األعمال  75 46 67 41 25 22 36 187
 الحرة

 اختصاصٌون/مدٌرون 69 21 53 30 6 9 17 108

 المهنة

 فنٌون/كتبة 70 34 50 29 16 12 25 134

عاملون فً مجال الخدمات   73 38 62 41 16 14 26 259
 والمبٌعات

حرفٌون وتجار/عمال  84 68 80 36 55 43 56 408
 زراعٌون مهرة

عاملون فً مجال تشؽٌل  81 51 81 43 41 30 45 170
 وتركٌب األجهزة

 مهن أولٌة بسٌطة 84 60 72 42 30 34 45 247

 راعةالز 91 65 85 67 34 35 53 26

الصناعة 
)القطاع 

 االقتصادي(

 التصنٌع 85 57 73 36 49 36 54 239

 البناء 85 78 85 36 54 50 59 154

 التجارة وتصلٌح سٌارات 77 53 70 43 28 25 37 287

 النقل 82 43 80 49 37 25 41 118

 الخدمات 78 45 69 31 19 12 29 147

ت التعلٌمٌة، والصحٌة، الخدما 71 29 55 32 11 11 18 182
 واالجتماعٌة

 اإلدارة العامة 71 46 55 33 34 36 39 144

 أخرى 70 53 70 35 30 37 47 27
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للتلخٌص، فٌما ٌتعلق باألشخاص أنفسهم، ثمة الكثٌر مما ٌنبؽً القٌام به لتحسٌن بٌبات 
 مع ؼٌرها.عملهم، وبالتؤكٌد على نحو أكبر فً بعض أنواع أماكن العمل مقارنة 

 
 

 األمان الوظيفي
ذكر البلجبون المشتؽلون الذٌن ٌقٌمون خارج المخٌمات أنهم ٌشعرون باألمان الوظٌفً أكثر 

(. فً الدراسات االستقصابٌة للعٌنات، ُسبل جمٌع 20.6من البلجبٌن داخل المخٌمات )الجدول 
ٌخشون خسارة وظابفهم فً وٌعملون حالٌا ما إذا كانوا  73األفراد الذٌن تم اختٌارهم عشوابٌا

السنوات القلٌلة القادمة. أعرب حوالً ثبلثة من كل عشرة أشخاص ٌعملون خارج المخٌمات 
وأربعة من كل عشرة ممن ٌعملون داخلها عن هذا القلق. من ناحٌة أخرى، كان اثنان من كل 

أي القابل ثبلثة الجبٌن ٌعملون خارج المخٌمات وأربعة من كل خمسة ٌعملون داخلها من الر
 بصعوبة إٌجاد وظٌفة أخرى بدٌلة لوظٌفتهم الحالٌة إذا فقدوها.

ٌتفاوت الشعور باألمان الوظٌفً بٌن القطاعات االقتصادٌة، وحسب نوع صاحب العمل 
والمستوى التعلٌمً لؤلشخاص. ذكر األشخاص الذٌن ٌعملون ضمن مجاالت الخدمات التعلٌمٌة 

فً اإلدارة العامة أنهم ٌشعرون باألمان الوظٌفً أكثر من والصحٌة واالجتماعٌة ومن ٌعملون 
بالمابة أنهم ال ٌخشون خسارة وظابفهم. بدا األشخاص الذٌن  90ؼٌرهم؛ حٌث ذكر حوالً 

ٌعملون فً قطاع الزراعة والبناء أكثر تشاإما، حٌث اعتقد نصفهم بؤنه معرضون لبلستؽناء 
 عن خدماتهم.

، 74وٌا بٌن العاملٌن لدى األونروا والمنظمات ؼٌر الحكومٌةٌبدو الشعور باألمان الوظٌفً ق
والحكومة. ترتبط الوظابؾ فً القطاع الخاص عموما بانخفاض مستوى األمن والسبلمة فً 
العمل. كما ٌرتبط األمان الوظٌفً بالتحصٌل العلمً لؤلشخاص، حٌث ٌزداد الشعور باألمان 

خارج المخٌمات، وٌتعاظم هذا الشعور لدى الوظٌفً تدرٌجٌا كلما ارتفع مستوى التعلٌم 
األشخاص الحاصلٌن على تعلٌم أعلى داخل المخٌمات. إجماال، ٌبدو التباٌن فً اآلراء 
بخصوص األمان الوظٌفً بٌن الصناعات )القطاعات االقتصادٌة المختلفة( ونوع صاحب 

 المخٌمات وداخلها.العمل والتحصٌل العلمً متشابها بالنسبة للمجموعتٌن السكانٌتٌن خارج 
ال تعد حٌازة عقد عمل ضمانا ضد التسرٌح من العمل، لكن خشٌة األشخاص الذٌن ٌعملون 
بموجب عقد عمل من خسارة عملهم أقل من خشٌة أولبك الذٌن ٌعملون دون الحصول على 

 (.13.6هذه الوثٌقة )الشكل 
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كٔب كٞم ػؾٞائ٤ب ٖٓ ًَ أعشح ُإلعبثخ ػ٠ِ  34، ك٢ اُذساعبد االعزوقبئ٤خ ُِؼ٤٘بد، رْ اخز٤بس ؽخـ ثؼٔش 3ًٔب ٛٞ ٓٞمؼ ك٢ اُلقَ  

 خ، امبكخ ُألعئِخ أُزقِخ ثبُٔٞاهق.أعئِخ رزؼِن ثبُخجشاد اُؾخق٤خ ػٖ اُخذٓبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُقؾ٤خ ٖٝٓ اُؾ٤بح اُؼ٤ِٔ
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 ٌُٖ ٓغذدا، ٣شع٠ ٓالؽظخ هِخ ػذد أُغ٤ج٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ُذٟ األٝٗشٝا ٝأُ٘ظٔبد ؿ٤ش اُؾ٤ٌٓٞخ. 
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ملٌن الذٌن ٌخشون خسارة عملهم الشعور باألمان الوظٌفً. النسبة المبوٌة للعا 20.6الجدول 
فً السنوات القلٌلة القادمة. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها. بحسب 

 الصناعة، ونوع صاحب العمل، والمستوى العلمً.
 شٌةعدم الخ ع

 خسارةمن 
 الوظٌفة

من  خشٌةال
 خسارة
الوظٌفة 
ألسباب 
 أخرى

من  خشٌة ال
 خسارة
الوظٌفة 
بسبب 

الفصل من 
 العمل

 

 الجمٌع 26 2 72 1,106

خارج 
 المخٌمات

 الزراعة 40 13 47 17

الصناعة 
)القطاع 
 االقتصادي(

 التصنٌع 32 0 68 154

 البناء 46 1 53 107

 التجارة وتصلٌح سٌارات 37 1 62 252

 النقل 27 4 69 112

 الخدمات 23 3 74 140

، والصحٌة، الخدمات التعلٌمٌة 8 4 88 182
 واالجتماعٌة

 اإلدارة العامة 5 0 95 103

األونروا والمنظمات ؼٌر  3 0 97 17
نوع صاحب  الحكومٌة

 القطاع الحكومً 5 2 92 210 العمل، الوظٌفة

 الشركات/األعمال الخاصة 31 2 67 876

 لم ٌستكمل أي تعلٌم 41 5 54 54

أعلى مستوى 
تعلٌمً تم 
 اجتٌازه

 بتدابًالتعلٌم اال 41 1 57 129

 التعلٌم األساسً 39 1 60 393

 التعلٌم الثانوي 23 3 74 158

 الثانوي بعدالتعلٌم  13 2 85 372

 الجمٌع 35 5 61 1,323

داخل 
 المخٌمات

 الزراعة 53 11 36 26

الصناعة 
)القطاع 
 االقتصادي(

 التصنٌع 47 2 51 239

 البناء 48 4 47 156

 التجارة وتصلٌح سٌارات 39 7 54 287

 النقل 35 4 61 118

 الخدمات 36 4 60 146

الخدمات التعلٌمٌة، والصحٌة،  12 7 81 181
 واالجتماعٌة

 اإلدارة العامة 9 2 90 143

األونروا والمنظمات ؼٌر  15 10 75 45
نوع صاحب  الحكومٌة

 ومًالقطاع الحك 8 1 90 224 العمل، الوظٌفة

 الشركات/األعمال الخاصة 41 5 54 1,049

 لم ٌستكمل أي تعلٌم 35 5 59 123

أعلى مستوى 
تعلٌمً تم 
 اجتٌازه

 بتدابًالتعلٌم اال 45 5 50 225

 التعلٌم األساسً 37 4 59 589

 التعلٌم الثانوي 34 7 58 142

 الثانوي بعد التعلٌم 18 6 76 244
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سبة المبوٌة للعاملٌن الذٌن ٌخشون خسارة عملهم فً السنوات القلٌلة القادمة الن 13.6الشكل 
( 1,106بحسب وجود عقد عمل. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

 (.1,323وداخل المخٌمات )ع=

 

 
 الرضا الوظيفي

بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات أعلى  ٌبدو رضا األشخاص العام عن عملهم بالعموم
بالمابة من البلجبٌن العاملٌن خارج  88(. ذكر 21.6من رضا األشخاص داخلها )الجدول 

المخٌمات أنهم راضون جدا أو إلى حد ما عن عملهم الحالً، بٌنما عّبر عن هذا األمر ما 
المخٌمات. فً الجانب اآلخر من بالمابة من البلجبٌن العاملٌن المقٌمٌن داخل  79نسبته 

بالمابة من السكان العاملٌن داخل المخٌمات وخارجها، على  3و  6الجدول، عّبر ما نسبته 
التوالً، عن استٌاء شدٌد من عملهم. ٌنسجم هذا التباٌن بٌن السكان خارج المخٌمات وداخلها 

المخٌمات ٌحتلون مع النتابج فً مإشرات العمل األخرى، مما ٌظهر أن األشخاص خارج 
مرتبة أعلى، بالمتوسط: أجرهم فً الساعة أعلى؛ وٌحصلون على عدد أكبر من مزاٌا العمل 

 ؼٌر النقدٌة؛ وٌذكرون ظروؾ عمل أفضل؛ وخشٌتهم من خسارة عملهم أقل.
ٌبٌن الجدول كذلك مدى تؽٌر الرضا عن العمل بٌن الصناعات والقطاعات، وحسب نوع 

علمً لؤلشخاص. تعقٌبا على النتابج المتعلقة بالبلجبٌن خارج صاحب العمل والتحصٌل ال
المخٌمات، ٌبدو الرضا عن العمل أعلى بٌن األشخاص العاملٌن فً الخدمات التعلٌمٌة 
والصحٌة واالجتماعٌة إضافة لمن ٌعملون ضمن اإلدارة العامة. األشخاص العاملون فً قطاع 

لعاملون لدى الحكومة، واألونروا والمنظمات ؼٌر البناء هم األقل رضا عن عملهم. كما عّبر ا
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عن درجة عالٌة من الرضا عن عملهم، بٌنما العاملون فً القطاع الخاص هم أقل  75الحكومٌة
 رضا عن عملهم.

 
 

الرضا الوظٌفً. النسبة المبوٌة للعاملٌن بحسب درجة رضاهم العام عن  21.6الجدول 
خارج المخٌمات وداخلها. بحسب الصناعة )القطاع  عملهم. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن

 االقتصادي( ونوع صاحب العمل والتحصٌل العلمً.

 ع
مستاإون 
 جدا

مستاإون 
إلى حد 
 ما

راضون 
إلى حد 
 ما

راضون 
 جدا

 

 الجمٌع 16 72 10 3 1,109

خارج 
 المخٌمات

 الزراعة 8 84 8 0 17

 الصناعة

 التصنٌع 5 80 10 5 154

 البناء 6 68 23 3 108

 التجارة وتصلٌح سٌارات 13 74 10 4 253

 النقل 9 72 16 3 112

 الخدمات 20 69 8 3 140

الخدمات التعلٌمٌة، والصحٌة،  28 69 1 1 183
 واالجتماعٌة

 اإلدارة العامة 22 77 1 0 103

 األونروا والمنظمات ؼٌر الحكومٌة 35 65 0 0 17
نوع صاحب 

 العمل
 الحكومة 25 74 1 0 210

 الشركات/األعمال الخاصة 13 72 11 3 879

 لم ٌستكمل أي تعلٌم 11 69 15 5 55

التحصٌل 
 العلمً

 بتدابًالتعلٌم اال 9 73 14 3 129

 ساسًالتعلٌم األ 6 75 14 5 393

 ثانويالتعلٌم ال 14 75 10 1 158

 التعلٌم بعد الثانوي 26 69 4 1 374

 الجمٌع 14 65 14 6 1,323

داخل 
 المخٌمات

 الزراعة 3 63 32 2 26

 الصناعة

 التصنٌع 11 70 10 8 238

 البناء 10 63 17 10 155

 التجارة وتصلٌح سٌارات 9 59 21 11 287

 النقل 9 72 14 4 117

 الخدمات 10 70 15 5 147

الخدمات التعلٌمٌة، والصحٌة،  27 68 4 0 182
 ةواالجتماعٌ

 اإلدارة العامة 30 60 7 3 144

 األونروا والمنظمات ؼٌر الحكومٌة 24 66 8 1 45
نوع صاحب 

 العمل
 الحكومة 32 59 7 2 225

 الشركات/األعمال الخاصة 10 67 16 7 1,048

 لم ٌستكمل أي تعلٌم 8 67 20 5 123

التحصٌل 
 العلمً

 بتدابًالتعلٌم اال 9 57 23 10 224

 ساسًالتعلٌم األ 12 70 12 6 591

 ثانويالتعلٌم ال 15 62 15 8 141

 التعلٌم بعد الثانوي 27 61 9 4 244

 

 
75

 ٣٘قؼ ثزٞخ٢ اُؾزس ثغجت مآُخ ػذد اإلعبثبد ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ ُذٟ األٝٗشٝا ٝأُ٘ظٔبد ؿ٤ش اُؾ٤ٌٓٞخ. 
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أخٌرا، ٌرتبط الرضا الوظٌفً ارتباطا إٌجابٌا بالتحصٌل العلمً؛ فهو ٌقل عموما بٌن 
بٌنما سجلت  بالمابة عّبروا عن استٌابهم(، 20األشخاص الذٌن لم ٌتلقوا أي تعلٌم رسمً )نسبة 

 5أعلى درجات الرضا الوظٌفً لدى أفراد حاصلٌن على شهادة بعد التعلٌم الثانوي )نسبة 
بالمابة فقط أكدوا استٌاءهم(. ٌبدو التباٌن فً درجة الرضا الوظٌفً بحسب الصناعة ونوع 
صاحب العمل إضافة لمستوى التحصٌل العلمً لؤلشخاص متشابها فً المجموعتٌن السكانٌتٌن 

 رج المخٌمات وداخلها.خا
 
 

 مكان العمل
ٌقع مكان العمل الربٌسً لستة من كل عشرة موظفٌن )مشتؽلٌن( من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 
خارج المخٌمات، ونسبة أعلى بقلٌل منهم داخل المخٌمات، خارج مكان إقامتهم )قرٌة، بلدة، 

ٌتٌن قرٌبا من منازلهم، أي بالمابة على التوالً من المجموعتٌن السكان 14و 11مخٌم(. ٌعمل 
(. تمشٌا مع هذا 22.6فً حٌهم أو حارتهم. لم ٌظهر أي تباٌن ملحوظ بٌن الجنسٌن )الجدول 

األمر، ٌمضً الرجال والنساء نفس الفترة الزمنٌة تقرٌبا فً التنقل بٌن منازلهم وأماكن عملهم، 
فً التنقل بٌن هاتٌن بالمتوسط. كانت نسبة سكان المخٌمات الذٌن ٌمضون أكثر من ساعة 

 26مقابل  32النقطتٌن أعلى بقلٌل من نسبة الذٌن ٌفعلون ذلك من البلجبٌن خارج المخٌمات )
بالمابة(، بٌنما تبدو نسبة البلجبٌن خارج المخٌمات الذٌن ٌمضون أقل من نصؾ ساعة لبلنتقال 

 بالمابة(. 60مقابل  65إلى عملهم أعلى من نسبة البلجبٌن داخل المخٌمات الذٌن ٌفعلون ذلك )
 
 

مكان العمل الربٌسً وزمن االنتقال إلى العمل. مقارنة بٌن البلجبٌن  22.6الجدول 
 الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات وداخلها. بحسب الجندر. النسبة المبوٌة.

  خارج المخٌمات داخل المخٌمات

 ذكورال ناثاإل الجمٌع ع ذكورال ناثاإل الجمٌع ع

 فً الحً 10 14 11 389 14 16 14 574

 مكان العمل
 فً مكان اإلقامة 28 31 29 940 19 18 19 748

 خارج منطقة اإلقامة 62 55 61 2,012 67 66 67 2,615

 المجموع 100 100 100 3,341 100 100 100 3,937

 دقٌقة 15أقل من  24 28 25 939 29 28 29 1,140

 لالتنقل بٌن المنزل ومكان العم زمن

 دقٌقة 15-30 39 45 40 1,257 31 34 31 1,213

 دقٌقة 31-60 9 8 9 259 8 9 8 309

 ساعة 1-2 25 19 24 756 29 26 29 1,136

 ساعتان أو أكثر 3 1 2 94 3 3 3 114

 المجموع 100 100 100 3,305 100 100 100 3,912
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 البطالة
 
 
 

 مقدمة
(، العاطلون عن العمل هم 1982)منظمة العمل الدولٌة  بحسب تعرٌؾ منظمة العمل الدولٌة

أشخاص ببل عمل )لم ٌعملوا حتى ولو لساعة واحدة فً األسبوع الذي سبق المقابلة( وهم 
راؼبون بالعمل وقادرون علٌه وٌبحثون عنه بجد ونشاط. طّبقت الدراسة االستقصابٌة هذا 

ٌعمل فً األٌام السبعة التً سبقت التعرٌؾ من خبلل سإال كل فرد من أفراد األسرة لم 
الدراسة، عن رؼبته بالعمل وقدرته علٌه فً تلك الفترة وفً األسبوعٌن التالٌٌن، وعن مدى 

 سعٌه للبحث بجد وبنشاط عن عمل فً األسابٌع األربعة التً سبقت الدراسة.
بالتعرٌؾ  فً الوقت ذاته، أصبح مؤلوفا على نحو متزاٌد ذكر أرقام البطالة وفقا لما ٌسمى

"الممتد" أو "الموّسع"، الذي ٌتضمن، إضافة للعاطل عن العمل كما هو معرؾ بالتعرٌؾ 
"الضٌق"، ما ٌسمى بالعمال المحبطٌن. هإالء المحبطون، كانت الخبرات السٌبة السابقة 

هً السبب فً توقفهم عن البحث عنه  والتوقعات السلبٌة المتعلقة بإمكانٌة حصولهم على عمل
شاط. وهم فً األساس استسلموا وفقدوا األمل تماما بإٌجاد عمل مؤجور. لكن ٌحتمل أن بجد ون

ٌصبحوا ناشطٌن اقتصادٌا إذا تحسنت ظروؾ سوق العمل. قد ٌختلؾ التعرٌؾ الدقٌق لئلحباط 
بٌن الدول والدراسات االستقصابٌة. عّرفت الدراستان االستقصابٌتان بشؤن البلجبٌن 

، المحبطٌن بؤنهم أفراد ٌرؼبون بالعمل 2012و 2011أجرٌتا فً الفلسطٌنٌٌن، اللتان 
وقادرون علٌه، لكنهم لم ٌبحثوا عنه بجد ونشاط فً الفترة المشار إلٌها )األسابٌع األربع 
السابقة(. من ناحٌة أخرى، ذكرت الدراستان أن السبب الربٌسً لعدم البحث عن عمل كان أحد 

عمل ؼٌر مقبولة، العمل المتاح ال ٌنسجم مع مستوى التعلٌم األسباب التالٌة: األجور وظروؾ ال
والمهارات، عدم توفر عمل فً مكان اإلقامة، فقدان األمل فً إٌجاد عمل، والبحث سابقا عن 

 عمل دون جدوى.
كما هو موضح فً بداٌة هذا الفصل، أثمرت الدراستان االستقصابٌتان للعٌنات خارج 

قللت من شؤن المشاركة فً سوق العمل، السٌما بالنسبة المخٌمات وداخلها عن إحصابٌات 
للمرأة. نعتقد أن أؼلبٌة "من أُؼِفل ذكرهم" كانوا من العاطلٌن عن العمل، أي لم ٌتم تحدٌد 
بعض األشخاص الراؼبٌن بالعمل والقادرٌن علٌه والباحثٌن عنه بجد ونشاط على هذا النحو 

الة وفق الدراستٌن االستقصابتٌن للعٌنات بدت فً هذا المجال. كانت النتٌجة أن نسب البط
منخفضة جدا، وأقل بكثٌر من اإلحصابٌات الوطنٌة التً أعدتها دابرة اإلحصاءات العامة فً 

 نفس الوقت تقرٌبا وباستخدام أدوات كان ٌنبؽً أن تحقق نتابج مشابهة.
العاملة، ؼٌر  بالنسبة للمخٌمات، جمعت الدراسة االستقصابٌة كذلك إحصابٌات عن القوى

منظمة العمل الدولٌة أو نماذج  أنه تم استخدام تصمٌم استبانة أبسط بكثٌر، ال ٌنسجم مع معاٌٌر
االستبانات المقبولة دولٌا. بدال من ذلك، استند احتساب البطالة إلى سإال عن النشاط الربٌسً 

فما فوق بحسب  15ؾ البالؽون بعمر للشخص فً األسبوع الذي سبق الدراسة، حٌث ُصن
قابمة تتضمن البنود التالٌة: ٌعمل؛ عاطل عن العمل، وٌبحث عن عمل؛ عاطل عن العمل، وال 
ٌبحث عن عمل؛ طالب؛ ربة بٌت/مدبرة منزل؛ متقاعد؛ ؼٌر قادر على العمل ألسباب صحٌة؛ 
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بتٌن، وحسبت نسبة ولدٌه موارد/دخل من مصدر آخر ؼٌر العمل. شملت القوى العاملة أول ف
البطالة على أنها نسبة العاطلٌن عن العمل فً سوق العمل. شملت العمالة الممتدة كذلك أولبك 

فما فوق المحبطٌن ألسباب مختلفة من البحث عن عمل، أي الفبة الثالثة فً  15األفراد بعمر 
 قابمة النشاطات الربٌسٌة فً األسبوع الذي سبق الدراسة.

لدراسة االستقصابٌة الشاملة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات تتوافق لما كانت نتابج ا
على نحو أفضل مع اإلحصابٌات الوطنٌة، فإنها ستكمل بٌانات الدراسة االستقصابٌة فً هذا 
القسم الفرعً. بدال من التركٌز على المستوٌات الدقٌقة للبطالة التً، كما ناقشنا، تحتل المرتبة 

 نركز على سمات البطالة ونبحث فً مدى اختبلفها بٌن المجموعتٌن السكانٌتٌن.الدنٌا، فإننا س
تبدو نسب البطالة األخٌرة لدى لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها أقل من تلك 
التً ظهرت فً الدراسات االستقصابٌة التً أجرٌت فً التسعٌنٌات. عبلوة على ذلك، كانت 

ٌن داخل المخٌمات أعلى من نسبتها خارج المخٌمات. فً معرض نسبة البطالة بٌن البلجب
التقالٌد االجتماعٌة التً تضع قٌودا على عمل العدٌد من النساء خارج المنزل، كانت نسبة  
البطالة لدى النساء أٌضا أعلى دوما من نسبتها لدى الرجال فً كلتا المجموعتٌن السكانٌتٌن. 

أخرى، تبدو نسبة البطالة لدى الشباب مرتفعة بوجه  ةتمشٌا مع إحصابٌات وطنٌة وإقلٌمٌ
خاص. ٌسجل الرجال داخل المخٌمات، الحاصلون على تعلٌم عاٍل، نسبة بطالة وإحباطا أقل 

 من ؼٌرهم، بٌنما ترتفع نسبة البطالة بٌن النساء بتحسن مستوى التحصٌل العلمً.
 
 

 معدل البطالة ومعدل البطالة الممتدة
الستقصابٌة للعٌنات أن معدل البطالة خارج مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن أظهرت الدراسات ا

كان أقل من معدلها داخل المخٌمات. بلؽت نسب البطالة والبطالة الممتدة خارج المخٌمات 
بالمابة ومعدل البطالة الممتدة  6بالمابة. داخل المخٌمات، بلػ إجمالً معدل البطالة  3حوالً 

الت البطالة فً كلتا المجموعتٌن السكانٌتٌن أقل بكثٌر مما كانت علٌه فً بالمابة. كانت معدّ  7
بالمابة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج  19التسعٌنٌات. آنذاك، كانت النسب أعلى بمعدل 

، إضافة 1999بالمابة داخل المخٌمات ) 13بالمابة محبطٌن(، و 4، و1996المخٌمات )
 بالمابة محبطٌن(. 6لنسبة 
ذكر فً مقدمة هذا القسم، ثمة سبب لبلعتقاد أن معدالت البطالة المستقاة من الدراستٌن كما 

االستقصابتٌن للعٌنات أدنى مما هً فً الواقع. على سبٌل المقارنة، سجل معدل البطالة على 
)دابرة  2012بالمابة فً بداٌة العام  11و 2011بالمابة فً نهاٌة العام  12المستوى الوطنً 

 6ب(، أي أعلى بصورة ملحوظة من نسبنا التً بلؽت 2012و 2011ءات العامة اإلحصا
داخل المخٌمات،  2011بالمابة. لكن، الدراسة االستقصابٌة الشاملة التً أجرٌت العام  3و

 بالمابة، وهً نسبة تبدو أكثر انسجاما مع اإلحصابٌات الوطنٌة. 13أظهرت معدل بطالة قٌمته 
دا قلٌبل نسبٌا من البلجبات الفلسطٌنٌات ناشطات اقتصادٌا. لكن كما ذكر من قبل، فإن عد

-المنضمات منهن إلى سوق العمل ٌعانٌن من نسبة بطالة أعلى من نسبة البطالة لدى الرجال
(. تبلػ نسبة البطالة خارج المخٌمات 14.6خارج المخٌمات وداخلها على السواء )الشكل 

ذلك بنقطة مبوٌة واحدة تقرٌبا لدى النساء. كان بالمابة لدى الرجال وأعلى من  3حوالً 
اإلحباط المقاس بٌن النساء والرجال خارج المخٌمات متساوٌا. ٌختلؾ الوضع بصورة جذرٌة 
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بالمابة لدى النساء، أي  12بالمابة لدى الرجال و 5داخل المخٌمات، حٌث بلؽت نسبة البطالة 
بالمابة  1ة الرجال المحبطٌن أقل من أكثر من الضعؾ. من ناحٌة أخرى، فً حٌن بلؽت نسب

بالمابة. بالتالً،  4من القوى العاملة، كانت نسبة النساء المحبطات داخل المخٌمات حوالً 
تبدو الفجوة بٌن الجنسٌن فً معدل البطالة داخل المخٌمات أكبر بكثٌر من معدلها خارج 

ن دابرة اإلحصاءات العامة: حٌث المخٌمات، ومن الناحٌة النسبٌة أكبر بكثٌر من تلك المقاسة م
( أن معدل البطالة على المستوى الوطنً لئلناث 2011أظهرت دابرة اإلحصاءات العامة )

 بالمابة، فإن الدراسة االستقصابٌة داخل المخٌمات 18و 10والذكور بلػ على التوالً 
 16و 6بة )أو بالما 12و 5أظهرت، كما أشٌر إلٌه للتو، أن معدل البطالة بلػ على التوالً 

 بالمابة لمعدل البطالة الممتدة(.
مدى تؽٌر البطالة فً المجموعتٌن السكانٌتٌن بحسب العمر. كان معدل  23.6ٌبٌن الجدول 

البطالة داخل المخٌمات أعلى منه خارجها بالنسبة لجمٌع الفبات العمرٌة. مع ذلك، ما ٌبرز هو 
ٌن الفلسطٌنٌٌن من فبة الشباب. بالنسبة للفبة االرتفاع االستثنابً لمعدل البطالة بٌن البلجب

، كان معدل البطالة أعلى بضعفٌن إلى ثبلثة أضعاؾ من المتوسط، 24إلى  15العمرٌة 
، بحسب الدراسات االستقصابٌة. مع 44إلى  35وأعلى بؤربعة أضعاؾ منه لدى الفبة العمرٌة 

معدل البطالة بٌن البلجبٌن  األخذ باالعتبار نتابج الدراسة االستقصابٌة الشاملة، كان
الفلسطٌنٌٌن من فبة الشباب المقٌمٌن داخل المخٌمات أعلى بثمانٌة أضعاؾ من معدل البطالة 

 فما فوق. 35بٌن سكان المخٌمات بعمر 
 
 

نسبة البطالة الممتدة )العاطلون عن العمل إضافة للمحبطٌن(. مقارنة بٌن  14.6الشكل 
ٌمات وداخلها. النسبة المبوٌة للقوى العاملة )الممتدة( )بعمر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخ

 فما فوق(. بحسب الجندر. 15
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معدل البطالة ومعدل البطالة الممتدة خارج المخٌمات وداخلها. بحسب الفبات  23.6الجدول 
 العمرٌة العشرٌة. النسبة المبوٌة.

  البطالة معدل البطالة الممتدة معدل

 داخل المخٌمات

خارج 
 المخٌمات

 داخل المخٌمات

خارج 
 المخٌمات

الدراسة 
االستقصابٌة 
 الشاملة

الدراسة 
االستقصابٌة 
 للعٌنات

الدراسة 
االستقصابٌة 
 الشاملة

الدراسة 
االستقصابٌة 
 للعٌنات

36 14 8 33 12 8 15-24 
12 6 3 11 6 2 25-34 
4 4 2 4 3 2 35-44 
5 5 1 4 4 1 45-54 
6 3 1 4 2 1 55+ 

 الجمٌع 3 6 13 3 7 15

 ع 3,456 4,157 47,665 3,474 4,200 48,567

 
 

ٌنخفض معدل البطالة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بارتفاع مستوى التحصٌل العلمً لدى الرجال 
ورؼم أن هذه النتٌجة بالنسبة للرجال تتعارض  76(.15.6بخبلؾ الوضع لدى النساء )الشكل 

حصابٌات الوطنٌة، التً تظهر تباٌنا ضبٌبل فً معدالت البطالة بٌن مجموعات التعلٌم مع اإل
بالنسبة للرجال باستثناء بعض الدراسات االستقصابٌة التً تظهر معدل بطالة أعلى نوعا ما 

ٌبدو هذا  77بٌن خرٌجً الجامعات، فهذه النتٌجة تحاكً اإلحصابٌات الوطنٌة بالنسبة لئلناث.
وضوحا فً البٌانات المستقاة من الدراسة االستقصابٌة الشاملة لمخٌمات البلجبٌن.  التوجه أشد

عبلوة على أن اإلحباط بٌن الرجال الحاصلٌن على تعلٌم عاٍل خارج المخٌمات وداخلها على 
السواء، ٌكاد ٌكون معدوما. لكنه، أي اإلحباط، ٌشكل سمة واضحة لدى النساء الناشطات 

 ر عن مستوى تحصٌلهن العلمً.اقتصادٌا بصرؾ النظ
أخٌرا، عند النظر إلى مكان اإلقامة، ٌبدو معدل البطالة بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات فً 

(. تبدو الظروؾ واألوضاع داخل 16.6إربد ضعؾ معدلها فً المحافظتٌن األخرٌٌن )الشكل 
ٌؽطً محافظة  المخٌمات مختلفة نوعا ما. تبقى معدالت البطالة مرتفعة فً الشمال )الذي

إربد(، لكنها مرتفعة أٌضا فً محافظة عمان العاصمة. كانت أوضاع البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 
داخل المخٌمات فً الزرقاء أفضل حاال من أوضاع نظرابهم فً المحافظات أو المناطق 

 األخرى.
قدم تشٌر البٌانات المستقاة من الدراسة االستقصابٌة الشاملة للمخٌمات، رؼم أنها ال ت 

بٌانات تتماشى مع معاٌٌر منظمة العمل الدولٌة، أن األشخاص ٌواجهون فً سبٌل الحصول 
على عمل مربح فً بعض المخٌمات منافسة أشد من تلك التً ٌواجهها األشخاص فً مخٌمات 

بالمابة( ٌلٌه  18أخرى. تبدو معدالت البطالة )الممتدة( هً األعلى فً مخٌم عزمً المفتً )
بالمابة( وفً  17، والسخنة، وسوؾ )بلػ معدل البطالة فً المخٌمات الثبلث مخٌم البقعة
بالمابة(  11بالمابة(. تظهر معدالت البطالة األقل فً مخٌم األمٌر حسن ) 16جرش )

 
76

كوو ك٢ ٓزـ٤ش اُزؼ٤ِْ ثغجت هِخ أػذاد اُ٘غبء اُ٘بؽطبد اهزقبد٣ب ك٢ ٓغٔٞػخ ث٤بٗبد اُذساعخ ك٢ اُشعْ اُج٤ب٢ٗ، رق٘ق اُ٘غبء ا٠ُ كئز٤ٖ  

 االعزوقبئ٤خ ُِؼ٤٘بد. 
77

. ثؾغت 2:31ا٠ُ اُشثغ اُضب٢ٗ ٖٓ اُؼبّ  2:33ٗزبئظ اُذساعبد االعزوقبئ٤خ اُشثغ ع٣ٞ٘خ ؽٍٞ اُؼَٔ ٝاُجطبُخ ٖٓ اُشثغ األٍٝ ٖٓ اُؼبّ  

 .http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/index.htmاألسد٤ٗخ،  دائشح اإلؽقبءاد اُؼبٓخ
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بالمابة(. لكن، معدالت البطالة تتفاوت بصورة ملحوظة بحسب الجندر، بما فً  12والحسٌن )
(. سجلت معدالت البطالة األعلى بٌن اإلناث فً 17.6ذلك داخل بعض المخٌمات )الشكل 

بالمابة(، وهً معدالت  24بالمابة(، وسوؾ والوحدات )كلٌهما  25مخٌمات عزمً المفتً )
أعلى على التوالً بثمانً وتسع وعشر نقاط مبوٌة من معدالت البطالة بٌن الذكور فً هذه 

بالمابة فقط، وهو مخٌم  3مخٌم السخنة  المخٌمات الثبلثة. بلػ معدل البطالة بٌن النساء فً
بالمابة وضعا استثنابٌا،  6ٌشكل مع مخٌم األمٌر حسن الذي بلػ معدل البطالة بٌن اإلناث فٌه 

من حٌث أن معدل البطالة بٌن الرجال كان أعلى بشكل ملحوظ من معدل البطالة بٌن النساء. 
قطة مبوٌة، مما ٌجعل معدل البطالة ن 16بلؽت الفجوة بٌن الرجال والنساء فً مخٌم السخنة 

 بالمابة(. 19بٌن الرجال فً هذا المخٌم هو األعلى )
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معدل البطالة الممتدة )العاطلون عن العمل إضافة للمحبطٌن(. مقارنة بٌن  15.6الشكل 
اخل المخٌمات ( ود4,200البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )الدراسة االستقصابٌة، ع=

(. النسبة 48,552؛ الدراسة االستقصابٌة الشاملة، ع=3,474)الدراسة االستقصابٌة، ع=
 فما فوق(. بحسب الجندر والتحصٌل العلمً. 15المبوٌة للقوى العاملة )بعمر 

 

 
نسٌة أردنٌة كانوا على أشٌر أعبله إلى أن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن البالؽٌن الذٌن ال ٌحملون ج

قدم المساواة من حٌث النشاط االقتصادي مع المواطنٌن األردنٌٌن، لكنهم قد ٌواجهون معوقات 
هٌكٌلٌة فً سوق العمل تسفر عن ارتفاع معدل البطالة. إال أن الوضع لم ٌكن كذلك. فبحسب 

من حملة جواز  الدراسة االستقصابٌة لبلجبٌن داخل المخٌمات، ذكر البلجبون الفلسطٌنٌون
السنتٌن وحملة جواز الخمس سنوات وحملة وثابق أخرى، دون أن ٌكون لدٌهم رقم وطنً، 
نفس معدالت البطالة الممتدة تماما التً ذكرها المواطنون األردنٌون: فً كلتا المجموعتٌن 

0 5 10 15 20 25 
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 بالمابة

 محبطون عاطلون عن العمل، ٌبحثون عن عمل
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نما بالمابة، بٌ 13السكانٌتٌن داخل مخٌمات البلجبٌن، كانت نسبة العاطلٌن وٌبحثون عن عمل 
بالمابة. مع ذلك، وكما ٌتضح فً الفصل  2نسبة العاطلٌن وال ٌبحثون بجد ونشاط عن عمل 

، كان معدل الفقر بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن ال ٌحملون جنسٌة أردنٌة أعلى بصورة 7
ملحوظة، األمر الذي ٌشٌر إلى انخفاض معدالت أجورهم، رؼم أنهم قد ال ٌعانون من معدالت 

 على.بطالة أ
 
 

( وداخل المخٌمات 3,456البطالة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات ) 16.6الشكل 
 (. بحسب المحافظة/المنطقة. النسبة المبوٌة.4,157)ع=
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سة معدل البطالة الممتدة داخل مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن )بٌانات الدرا 17.6الشكل 
 (. بحسب المخٌم والجندر. النسبة المبوٌة.48,567االستقصابٌة الشاملة، ع=

 

 

 العمالة الناقصة المرتبطة بالزمن
 

أشكال مختلفة؛ وٌرتبط هذا المفهوم بنقص استخدام القدرة اإلنتاجٌة للسكان  للعمالة الناقصة
ا باستخدام ؼٌر مبلبم للمهارات المهنٌة، لكن تمشٌا مع العاملٌن. قد ٌرتبط نقص االستخدام هذ

(، سنجعل هذا القسم مقتصرا على العمالة الناقصة المرتبطة 1998منظمة العمل الدولٌة )
بالزمن. تتضمن هذه العمالة الناقصة األفراد العاملٌن الذٌن كانوا خبلل الفترة المشار إلٌها 

على ذلك، ومن تقل ساعات عملهم الفعلٌة فً جمٌع  راؼبٌن بالعمل لساعات إضافٌة، وقادرٌن
 ساعة أسبوعٌا. 35الوظابؾ عن حد أدنى معٌن. ضبط الحد األدنى فً هذا التقرٌر عند 

كما سٌبٌن الحقا، تبدو معدالت العمالة الناقصة بالعموم منخفضة لكنها داخل المخٌمات 
لن أقل من الحد األدنى أكثر مما هً أعلى بقلٌل منها خارجها. رؼم أن نسبة النساء البلتً ٌعم

0 5 10 15 20 25 30 
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لدى الرجال، فهن لم ٌسجلن معدال أعلى من العمالة الناقصة. هذا متوقع، حٌث العدٌد من 
 النساء "عامبلت مزدوجات"، أي ٌتحملن مسإولٌات منزلٌة كبٌرة إضافة لعملهن بؤجر.

ات، لكن الصورة كان معدل العمالة الناقصة داخل المخٌمات أعلى من معدلها خارج المخٌم
العامة بدت واحدة حٌث لم ٌعرب إال عدد قلٌل جدا من األشخاص عن اهتمامهم بالعمل 

ٌشكل هذا األمر تحوال كبٌرا عن الوضع الذي كان فً التسعٌنٌات، كما  78لساعات إضافٌة.
. فً ذلك الوقت، كانت نسبة كبٌرة من العاملٌن، تتراوح بٌن واحد 24.6ٌتضح من الجدول 

أربعة إلى واحد من كل اثنٌن من جمٌع المشتؽلٌن )النساء والرجال، وخارج المخٌمات  من كل
ساعة فً األسبوع. لكن كما ذكر سابقا فً هذا الفصل، ٌتوجه  35وداخلها( ٌعملون أقل من 

البلجبون الفلسطٌنٌون الٌوم للعمل لساعات طوٌلة، ولم ٌعد ما ٌمكن تسمٌته العمل "بدوام 
 ا كان من قبل.جزبً" شابعا كم

بالمابة بالنسبة للرجال  4إلى  20خارج المخٌمات، انخفض معدل العمل بدوام جزبً من 
بالمابة بالنسبة للنساء. شهد البلجبون داخل المخٌمات توجها مشابها، حٌث  11إلى  29ومن 

بالمابة من  18بالمابة من الرجال و 8ساعة فً األسبوع  35بلؽت نسبة من ٌعملون أقل من 
. شهدت العمالة الناقصة 1999بالمابة، على التوالً، فً العام  44و 18النساء، مقارنة بنسبة 

المرتبطة بالزمن هبوطا حادا فً نفس الفترة الزمنٌة. كانت النسبة المسجلة داخل المخٌمات فً 
صت من اإلناث العامبلت، بٌنما تناق بالمابة 8ستة بالمابة من الذكور العاملٌن و 1999العام 

بالمابة. خارج المخٌمات، أعرب  1األرقام الٌوم لتصل النسبة لكل من الذكور واإلناث إلى 
عدد بالكاد ٌذكر من األشخاص عن رؼبتهم بالعمل لساعات أطول فً مكان عملهم الحالً أو 

 زٌادة دخلهم من عملهم الحالً بالعمل فً مكان آخر.
 
 

 1996/1999زمن بحسب الجندر فً العمالة الناقصة المرتبطة بال 24.6الجدول 
 35فما فوق( التً تعمل ألقل من  15. النسبة المبوٌة للقوى العاملة )بعمر 2011/2012و

 ساعة فً األسبوع وترؼب بالعمل لساعات إضافٌة.
  رجالال نساءال

 خارج المخٌمات داخل المخٌمات خارج المخٌمات داخل المخٌمات

1999 2011 1996 2012 1999 2011 1996 2012 

 ساعة عمل فً األسبوع 35أقل من  4 20 8 18 11 29 18 44
 العمالة الناقصة معدل 0 * 1 6 0 * 1 8

 ع 3,024 1,384 3,701 3,348 437 200 480 671

 باحتساب معدل العمالة الناقصة. 1996* لم تسمح الدراسة االستقصابٌة التً أجرٌت فً العام 
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 ُٞ أمل٘ب "اُجؾش ػٖ ػَٔ امبك٢" ًٔؼ٤بس ُِؼٔبُخ اُ٘بهقخ أُشرجطخ ثبُضٖٓ، ٌُبٕ أُؼذٍ رشاعغ أًضش ٖٓ رُي. 
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 االنحدار لألجورملحق الفصل: معدل 
 
 

انحدار المربعات الصؽرى العادٌة لصافً األجور من الوظٌفة الربٌسٌة فً الشهر السابق. 
 خارج المخٌمات.

الداللة 
 اإلحصابٌة

إحصاءة ت 
(t) 

المعامبلت 
 المعٌارٌة

  المعامبلت ؼٌر المعٌارٌة

الخطؤ  بٌتا
 المعٌاري

 المعامل ب

 الثابت 4.988 165.  30.174 000.

 الجندر )النساء مقابل الرجال( 361.- 039. 261.- 9.326- 000.

 العمر 036. 006. 822. 6.089 000.

 مربع العمر 029.- 007. 543.- 4.024- 000.

 ؼٌر الحاملٌن للجنسٌة األردنٌة 067. 059. 028. 1.125 261.

 المستوى التعلٌمً )مقابل دون تعلٌم(                                                                                         
 التعلٌم االبتدابً 077. 073. 044. 1.053 293.

 التعلٌم األساسً 154. 065. 140. 2.386 017.

 التعلٌم الثانوي 199. 069. 148. 2.905 004.

 كلٌات المجتمع 182. 075. 121. 2.435 015.

 التعلٌم العالً )الجامعً( 474. 083. 411. 5.681 000.

 المحافظة )مقابل محافظة إربد(                                                                                    
 عمان العاصمة 142. 044. 129. 3.257 001.

 الزرقاء 020.- 049. 016.- 418.- 676.

مل )القطاع الخاص مقابل القطاع صاحب الع 075.- 036. 057.- 2.054- 040.
 العام واألونروا/المنظمات ؼٌر الحكومٌة(

 المهنة )مقابل االختصاصٌٌن/المدٌرٌن(                                                                                                     
 الفنٌون/الكتبة 019.- 063. 0.14- 297.- 767.

 العاملون فً مجال الخدمات والمبٌعات 139.- 065. 107.- 2.159- 031.

 الحرفٌون، والعاملون الزراعٌون المهرة 136.- 067. 112.- 2.035- 042.

 العاملون فً مجال تشؽٌل وتركٌب اآلالت 184.- 071. 119.- 2.573- 010.

 المهن األولٌة البسٌطة 398.- 081. 187.- 4.943- 000.
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انحدار المربعات الصؽرى العادٌة لصافً األجور من الوظٌفة الربٌسٌة فً الشهر السابق. 
 داخل المخٌمات.

الداللة 
 اإلحصابٌة

إحصاءة ت 
(t) 

المعامبلت 
 المعٌارٌة

  المعامبلت ؼٌر المعٌارٌة

الخطؤ  بٌتا
 المعٌاري

 معامل ب

 الثابت 4.654 148.  31.536 000.

 الجندر )النساء مقابل الرجال( 367.- 042. 224.- 8.724- 000.

 العمر 066. 005. 1.517 12.197 000.

 مربع العمر 080.- 007. 1.407- 11.354- 000.

 ؼٌر الحاملٌن للجنسٌة األردنٌة 014.- 034. 011.- 423.- 672.

 المستوى التعلٌمً )مقابل دون تعلٌم(                                                                                          
 التعلٌم االبتدابً 002.- 049. 002.- 051.- 960.

 التعلٌم األساسً 055. 044. 057. 1.247 213.

 التعلٌم الثانوي 070. 054. 044. 1.281 200.

 كلٌات المجتمع 133. 059. 083. 2.242 025.

 ٌم العالً )الجامعً(التعل 278. 082. 156. 3.400 001.

 مكان اإلقامة )مقابل الشمال(                                                                                                     
 عمان 093. 034. 083. 2.732 006.

 البقعة 039. 032 037. 1.201 230.

 الزرقاء 053. 035. 045. 541. 123.

صاحب العمل )القطاع الخاص مقابل القطاع  237.- 035. 193.- 6.853- 000.
 العام واألونروا/المنظمات ؼٌر الحكومٌة(

 المهنة )مقابل االختصاصٌٌٌن/المدٌرٌن(                                                                                     
 /الكتبةالفنٌون 030. 073. 018. 409. 683.

 العاملون فً مجال الخدمات والمبٌعات 125.- 076. 102.- 1.638- 102.

 الحرفٌون، والعاملون الزراعٌون المهرة 081.- 077. 078.- 1.050- 294.

 العاملون فً مجال تشؽٌل وتركٌب اآلالت 010.- 082. 007.- 124.- 901.

 ةالمهن األولٌة البسٌط 171.- 077. 137.- 2.224- 026.
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 الدخل والفقر 7
 
 
 
 
 

الستكشاؾ الظروؾ االقتصادٌة ألسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً األردن، ٌستعرض هذا الفصل 
مجموعة من المإشرات، بما فً ذلك المستوى المطلق لدخل األسرة السنوي والتصنٌؾ 

خل األسرة السنوي للدخل. تم الحصول على د وكبلهما مقٌاس موضوعً -النسبً لدخل األسر
مصدر دخل محتمل. رؼم أن   38من خبلل جمع إجابات األشخاص على قابمة تتكون من 

هذا النهج التفصٌلً ٌهدؾ إلى تعزٌز جودة ونوعٌة البٌانات، فمن المعروؾ صعوبة الحصول 
على بٌانات دخل دقٌقة بسبب أخطاء االسترجاع واالسترداد وؼٌرها من مشاكل القٌاس التً قد 

حدث خبلل عملٌة جمع البٌانات. إضافة إلى ذلك، فإن كثٌرا من األسر تقدر دخلها بؤقل مما ت
هو فً الواقع. ولدعم بٌانات الدخل "الموضوعٌة"، طلبت الدراسة االستقصابٌة من المجٌبٌن 
أٌضا تقٌٌم الوضع االقتصادي ألسرهم من خبلل عدة أسبلة. ٌمكن استخدام المقٌاس "الذاتً" 

كبدٌل عن مستوى دخل األسرة. من جهة أخرى، قد ٌتؤرجح الدخل المتاح بشكل كبٌر الناتج 
بالنسبة لبعض األسر، من سنة ألخرى، وبالتالً لٌس بالضرورة أن ٌعكس ثرواتهم االقتصادٌة 
على المدى البعٌد. من أجل ذلك، ٌستخدم هذا الفصل وسابل الراحة والرفاهٌة التً تنعم بها 

ن المإشرات لحساب مإشر الثروة، والتً قد تظهر وتسجل نتابج أفضل األسرة، وؼٌرها م
 عن الصعوبات والحرمان الطوٌل الذي تعانً منه األسرة.

ؾ الفقر وُنظهر من هم الفقراء. نؤمل أن ٌإدي تحسن وزٌادة  عبلوة على ذلك، فإننا سنعرِّ
ات على السٌاسات مستوى الوعً حول الفقر بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن إلى إدخال تحسٌن

الرامٌة إلى تخلٌص الفقراء من فقرهم وإخراجهم من المصاعب االقتصادٌة. مجددا، ٌمكن 
. ٌطبق هذا المطلق والنسبًاستخدام طرق ومإشرات مختلفة لتعرٌؾ الفقر، وإتاحة فهم نوعٌه 

ؾ خطوطا متعددة للفقر. وهو ٌصور الفقراء وٌقارن معدالت  ٌُعرِّ الفقر الفصل كبل النهجٌن و
 االقتصادٌة للفرد واألسرة، وبمرور الزمن.-بٌن المواقع الجؽرافٌة، بحسب السمات االجتماعٌة

تمثلت النتٌجة الربٌسٌة فً تدنً معدل الدخل السنوي وارتفاع معدل الفقر بصورة  
ملحوظة بالنسبة لؤلشخاص داخل المخٌمات عن المعدالت خارجها. لكن توزٌع الدخل خارج 

ن أكثر انحرافا ومٌبل منه داخلها. ظهر تباٌن واضح بٌن المحافظات والمخٌمات، المخٌمات كا
فً مخٌم جرش. عبلوة على ذلك، ٌبٌن الفصل أن احتمالٌة  كان أعلى معدل النتشار الفقر

نشوء الفقر بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن تزداد مع زٌادة حجم األسرة، واعتبلل الصحة المزمن، 
 ، والبطالة، واالفتقار إلى الجنسٌة األردنٌة.وتدنً مستوى التعلٌم

ٌُختتم هذا الفصل بالبحث فً الدور الذي تلعبه المساعدة المإسسٌة للحد من الفقر؛ حٌث 
ٌُظهر أن دعم الفقراء من صندوق المعونة الوطنٌة واألونروا ٌستهدؾ المستفٌدٌن بشكل جٌد 

 عموما وٌشكل أهمٌة كبٌرة لهم.
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 عهمستوى الدخل وتوزي
 

كما سنعرض فً هذا القسم، ذكر البلجبون الفلسطٌنٌون المقٌمون خارج المخٌمات مستوى 
دخل سنوي لؤلسرة أعلى بكثٌر من المستوى الذي ذكره البلجبون الفلسطٌنٌون المقٌمون داخل 

الدخل للمخٌم األفضل حاال نسبٌا، مخٌم األمٌر حسن، أقل بكثٌر من  79المخٌمات. كان وسٌط
ل لبلجبٌن خارج المخٌمات فً المحافظة األسوأ حاال، الزرقاء. كما هو متوقع، كان وسٌط الدخ

دخل األسرة السنوي األعلى بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات فً عمان، وكان توزٌع الدخل بٌنهم 
هو األكثر تفاوتا. رؼم أن توزٌع الدخل داخل المخٌمات كان مماثبل لما ظهر علٌه فً 

 بح أكثر مٌبل وانحرافا خارج المخٌمات.التسعٌنٌات، فقد أص
ُطلب من جمٌع أسر البلجبٌن ذكر دخلهم وفقا لقابمة مصادر الدخل، وذكر إجمالً دخل 
األسرة المتؤتً من جمٌع أفرادها مجتمعٌن فً السنة الماضٌة. بلػ وسٌط ومتوسط دخل األسرة 

را، على التوالً، بٌنما دٌنا 5,499دٌنار أردنً و 4,000السنوي لبلجبٌن خارج المخٌمات 
دٌنارا لسكان المخٌمات، أي أقل بما ٌنوؾ على ألؾ دٌنار. فً  3,276دٌنارا و 2,880بلػ 

هذا الفصل، نعتمد فً التحلٌبلت بشكل أساسً على وسٌط دخل األسرة ألن المتوسط حساس 
 للقٌم المفرطة.

، فً عامً كان دخل األسرة السنوي لكلتا المجموعتٌن السكانٌتٌن، بالمتوسط
دٌنار عما كان علٌه فً التسعٌنٌات. أظهرت الدراسة  1,000أعلى بحوالً  2011/2012

لبلجبٌن داخل المخٌمات أن وسٌط دخل األسرة  1999االستقصابٌة التً أجرٌت فً العام 
دٌنارا. بلػ وسٌط ومتوسط  2,269دٌنار، وأن متوسط دخل األسرة بلػ  1,800السنوي بلػ 

دٌنارا، على التوالً، فً العام  3,276دٌنارا و 2,880سنوي داخل المخٌمات دخل األسرة ال
دٌنارا  3,554مكافبا  1999دٌنارا فً العام  2,269. كان متوسط دخل األسرة البالػ 2011

، عند تعدٌله بحسب مإشر أسعار المستهلك المنشور من قبل دابرة 2011فً العام 
ً، فإن المتوسط الفعلً لدخل األسرة السنوي فً العام بالتال 80اإلحصاءات العامة األردنٌة.

، عند تعدٌله بحسب 1999داخل المخٌمات انخفض نوعا ما عما كان علٌه فً العام  2011
 مإشر أسعار المستهلك.

خارج المخٌمات دخل األسرة  1996لم تسجل الدراسة االستقصابٌة التً أجرٌت فً العام 
فت األسر أنفسها إلى عشر مجموعات دخل. على ؼرار السنوي الدقٌق. بدال من ذلك، صن

دٌنار أردنً من  1,000ارتفاع وسٌط ومتوسط دخل األسرة السنوي داخل المخٌمات بحوالً 
، ٌتوقع أن تكون األسر خارج المخٌمات حظٌت بدخل سنوي 2011إلى العام  1999العام 

. رؼم تعذر 1996فً العام  دٌنار أردنً على األقل مقارنة مع دخلها 1,000أعلى بمقدار 
ودخلها فً  1996إجراء مقارنة مباشرة بٌن دخل األسرة السنوي خارج المخٌمات فً  العام 

، ٌبقى من المفٌد البحث فً توزٌع الدخل عبر السنوات. إلجراء ذلك، ٌعرض 2012العام 
النسبة المبوٌة لؤلسر داخل المخٌمات وخارجها ضمن عشر  2.7والشكل  1.7الشكل 
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دٌنار فً دراسة العٌنات عامً  1,000مجموعات دخل، وٌظهر ارتفاع دخل قدره 
 .1996/1999مقارنة مع  2011/2012

أن نسبة  1.7بدءا بمقارنة النتابج المتعلقة بالدراستٌن االستقصابتٌن األحدث، ٌبٌن الشكل 
ن نسبة األسر من داخل المخٌمات التً أدرجت ضمن المجموعات األدنى دخبل كانت أعلى م

األسر من خارج المخٌمات ضمن نفس المجموعات، بٌنما كان الوضع معكوسا عند الطرؾ 
األعلى من توزٌع الدخل. أبلؽت أسرة من كل أربع أسر من داخل المخٌمات عن دخل سنوي 

دٌنار، مقارنة بؤسرة واحدة فقط من بٌن كل عشر أسر تقٌم خارج المخٌمات.  1,900أقل من 
دٌنار، وهو  5,300ٌت ثلث األسر خارج المخٌمات بدخل سنوي تخطى من جهة أخرى، حظ

بالمابة فقط من األسر داخل المخٌمات. عبلوة على ذلك،  12الوضع الذي حظٌت به نسبة 
بالمابة من األسر خارج المخٌمات ضمن المجموعة األعلى دخبل )أكثر من  8صنفت نسبة 
المابة فقط من األسر داخل المخٌمات ضمن ب 1دٌنار فً السنة(، مقارنة مع نسبة  10,600

 نفس المجموعة.
أعلى بحوالً  2011كان وسٌط ومتوسط دخل األسرة السنوي داخل المخٌمات فً العام 

، 1999دٌنار عما كان علٌه قبل اثنً عشر عاما. لو لم ٌتؽٌر توزٌع الدخل منذ العام  1,000
 2011و 1999مخٌمات فً العامٌن لتبعت خطوط الرسم البٌانً ألسر البلجبٌن داخل ال

بعضها بعضا. على نحو مشابه للدراستٌن االستقصابتٌن اللتٌن أجرٌتا خارج المخٌمات: لو كان 
صعودا  2012دٌنار، النتقل خط توزٌع الدخل فً العام  1,000متوسط فرق الدخل أكثر من 

توزٌع  2.7لشكل فً المجموعات األعلى دخبل ونزوال فً المجموعات األقل دخبل. ٌظهر ا
دخل األسرة السنوي فً التسعٌنٌات وأحدث الدراسات االستقصابٌة داخل المخٌمات وخارجها 

دٌنار فً عامً  1,000على السواء، مع عٌنات لكل مجموعة دخل زاد دخلها 
 .1996/1999عن الدخل المسجل فً عٌنة  2011/2012
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( وداخل المخٌمات 3,472لمخٌمات )ع=دخل األسرة السنوي خارج ا 1.7الشكل 
 (. النسبة المبوٌة ألسر البلجبٌن بحسب مجموعات الدخل )بالدٌنار األردنً(.39,245)ع=

 

 
ٌشٌر الرسم البٌانً إلى زٌادة تباٌن الدخل داخل المخٌمات وخارجها على السواء، لكنه 

لها. ٌمٌل توزٌع الدخل بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن ملحوظ خارج المخٌمات أكثر منه داخ
المقٌمٌن خارج المخٌمات أكثر نسبٌا نحو المجموعات األعلى دخبل مقارنة مع البلجبٌن 
المقٌمٌن داخل المخٌمات، وشهد السكان خارج المخٌمات تحوال فً هذا االتجاه منذ العام 

أُلحقت بمجموعات الدخل الخمس  . بٌنما كانت نسبة األسر من خارج المخٌمات الت1996ً
. 2012بالمابة فً العام  42، ارتفعت هذه النسبة إلى 1996بالمابة فقط فً العام  19األعلى 

بالمابة من األسر التً تقٌم خارج المخٌمات ضمن المجموعات األقل  10مع ذلك، كانت نسبة 
 .1996بالمابة منهم فً العام  9(، مقارنة مع نسبة  2012دخبل )عام 
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دخل األسرة السنوي خارج مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن وداخلها. النسبة المبوٌة  2.7الشكل 
 ألسر البلجبٌن بحسب الدخل المصنؾ )بالدٌنار األردنً( والسنة.

 

 
عام دٌنار فً ال 2,800-2,451داخل المخٌمات، كانت نسبة األسر ضمن مجموعة الدخل 

-1,451بالمابة(، أقل بكثٌر من نسبة األسر التً كانت ضمن مجموعة الدخل  5) 2011
بالمابة(. بالمقابل، كانت نسبة األسر ضمن المجموعات  14) 1999دٌنار فً العام  1,800

بالمابة(، أعلى قلٌبل من نسبتهم ضمن تلك المجموعات فً  25) 2011األقل دخبل فً العام 
المابة(. مع ذلك، كما سٌوضح الحقا فً قسم منفصل عن التباٌن من هذا ب 22) 1999العام 

. فً 2011و 1999الفصل، انخفض التباٌن داخل المخٌمات بدل أن ٌرتفع بٌن العامٌن 
الصورة الكاملة و"الصحٌحة". لو أننا رسمنا شكبل ٌظهر توزٌع  2.7الواقع، ال ٌعطٌنا الشكل 

من عدة مجموعات دخل أصؽر، لبلحظنا انخفاضا فً األسر األقل دخبل داخل المخٌمات ض
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(. 2011و 1999نسبة األسر فً الطرؾ األدنى من توزٌع الدخل، بٌن النقطتٌن الزمنٌتٌن )
ٌعزز هذا األمر بشكل كبٌر صورة انخفاض التباٌن داخل المخٌمات وال ٌقلل من قٌمته حقٌقة 

بالمابة(  18) 2011دخبل فً العام  أن نسبة األسر التً أُلحقت بالمجموعات الخمس األعلى
 بالمابة(. 14) 1999كانت أكبر إلى حد ما من النسبة التً أُلحقت بتلك المجموعات فً العام 

كان معدل الدخل السنوي لؤلسر خارج المخٌمات هو األعلى فً عمان واألقل فً الزرقاء 
دٌنار فً  3,900، ودٌنار فً عمان 4,000(. بلػ وسٌط دخل األسرة السنوي 1.7)الجدول 
بالمابة  50دٌنار فً الزرقاء. كان متوسط دخل األسرة فً عمان أعلى بنسبة  3,600إربد، و

وهذا أعلى بكثٌر من الفجوة بٌنهما )المتوسط والوسٌط( فً الزرقاء وإربد، -من وسٌط الدخل
 والناجم عن ارتفاع الدخل بصورة استثنابٌة لبعض األسر فً عمان.

 
 

متوسط ووسٌط دخل األسرة السنوي بحسب مكان اإلقامة خارج المخٌمات  1.7الجدول 
 وداخلها.

 ع اُٞع٤و أُزٞعو  

 خبسط أُخ٤ٔبد

 1,341 4,000 6,083 ػٔبٕ

 984 3,900 4,981 اسثذ

 1,147 3,600 4,146 اُضسهبء

 3,472 4,000 5,499 أُغٔٞع

 داخَ أُخ٤ٔبد

 1,224 3,240 3,652 األ٤ٓش ؽغٖ

 2,031 3,200 3,828 عٞف

 556 3,000 3,699 اُطبُج٤خ

 775 3,000 3,405 ٓبدثب

 3,357 3,000 3,400 اُؾغ٤ٖ

 3,274 3,000 3,396 ػض٢ٓ أُلز٢

 11,312 3,000 3,377 اُجوؼخ

 536 2,760 3,157 اُغخ٘خ

 1,114 2,662 3,219 اُضسهبء

 3,537 2,640 3,068 اُٞؽذاد

 6,851 2,480 3,162 ؽط٤ٖ

 2,153 2,408 2,842 اسثذ

 2,525 2,400 2,770 عشػ

 39,245 2,880 3,276 أُغٔٞع
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هذا وبٌنما ذكرت أسرة واحدة من بٌن كل عشر أسر فً عمان أن دخلها السنوي تخطى 
بالمابة فقط من األسر ذكرت ذلك فً الزرقاء. من جهة أخرى،  3دٌنار أردنً، فإن  10,600

بالمابة(،  9) دٌنارا( 1,901ر فً عمان ضمن مجموعة الدخل األدنى )دون كانت نسبة األس
بالمابة(. ومع ذلك،  13بالمابة( والنسبة فً الزرقاء ) 11أقل بقلٌل فقط من النسبة فً إربد )

 ٌشٌر هذا األمر إلى أن التباٌن فً معدل دخل األسرة كان األعلى فً عمان.
المخٌمات أقل بكثٌر من معدل الدخل خارجها. كان معدل دخل األسرة بشكل عام داخل 

كان وسٌط ومتوسط دخل األسرة لمخٌمات البلجبٌن الثبلثة عشر جمٌعها أقل بصورة ملحوظة 
(. كان وسٌط 1.7من وسٌط ومتوسط الدخل خارج المخٌمات فً المحافظات الثبلث )الجدول 

ل لدخل األسرة بٌن جمٌع دخل األسرة السنوي فً مخٌم األمٌر حسن، الذي ٌحظى بؤعلى معد
دٌنارا فقط. بٌنما كان وسٌط دخل األسرة السنوي فً مخٌم جرش، الذي  3.240المخٌمات، 

دٌنار، وهذا ٌعادل الثلثٌن فقط  2,400ٌحظى بؤقل معدل لدخل األسرة بٌن جمٌع المخٌمات، 
معدل من معدل الدخل السنوي ألسر البلجبٌن خارج المخٌمات فً محافظة الزرقاء، حٌث 

دخل األسرة هو األدنى بٌن المحافظات الثبلث. لم ٌكن الفرق بٌن وسٌط ومتوسط دخل األسرة 
داخل المخٌمات بارزا كما كان خارج المخٌمات، مما ٌشٌر إلى أن معدل انتشار الدخل المرتفع 
جدا فً المخٌمات أقل من معدل انتشاره خارجها؛ كما ٌوحً ذلك بؤن توزٌع الدخل بٌن 

 ٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن داخل المخٌمات أكثر تجانسا ومساواة منه بٌن المقٌمٌن خارجها.البلجب
 
 
 

 مصادر الدخل
 

ٌبحث هذا القسم فً األنواع الربٌسٌة للدخل التً ذكرتها األسر، وٌستعرض عدد مصادر 
 الدخل التً قد تكون لدى األسر. الحقا فً هذا الفصل، سنبحث فً كٌفٌة ومدى مساهمة كل
مصدر من المصادر لتجنب الفقر. تظهر بٌانات الدراسة االستقصابٌة أن توّفر شكل واحد من 
الدخل هو "القاعدة". لكن، ثلث األسر )داخل المخٌمات( إلى ربع األسر )خارج المخٌمات( 
ذكرت أن لدٌها اثنٌن أو أكثر من المصادر المختلفة للدخل. مع أن الدخل المتؤتً من األجور 

ل السابد، فإن الدخل المتؤتً من التحوٌبلت واألعمال الحرة شابع جدا أٌضا، رؼم هو الشك
انخفاض انتشاره منذ التسعٌنٌات. كما سنبٌن، ٌمٌل البلجبون داخل المخٌمات إلى تلقً دعم 
الفقر من صندوق المعونة الوطنٌة واألونروا أكثر من "أبناء عمومتهم" المقٌمٌن فً أماكن 

 أخرى.
البلجبٌن المشمولٌن فً الدراسة االستقصابٌة عن دخلها، سواء النقدي أو  أبلؽت أسر

مصدر دخل مختلفة. ُصنفت مصادر الدخل إلى خمس  38العٌنً، وفقا لقابمة تفصٌلٌة تضم 
مجموعات واسعة: الدخل من األجور، والدخل من األعمال الحرة، والدخل من التحوٌبلت )بما 

والحكومة، واألونروا، وؼٌرها من المنظمات(، والدخل من  فً ذلك من األقارب واألصدقاء،
الممتلكات، والدخل من مصادر أخرى. كانت قابمة مصادر الدخل التً استخدمت فً العامٌن 



 

256 
 

، لذا ظهرت 2012و 2011مشابهة للقابمة التً اسُتخدمت فً العامٌن  1999و 1996
 81البٌانات متشابهة.

بالمابة من  6(. ذكر 2.7ات منه خارجها )الجدول كان الدخل أكثر تنوعا داخل المخٌم
بالمابة فقط  2األسر داخل المخٌمات ثبلثة أو أكثر من أشكال الدخل الربٌسٌة، بٌنما ذكر ذلك 

من األسر المقٌمة خارج المخٌمات. من جهة أخرى، كانت نسبة األسر التً اعتمدت على نوع 
بالمابة من  65المخٌمات، مقارنة بنسبة  بالمابة من األسر خارج 76واحد فقط من الدخل، 

أسر البلجبٌن داخل المخٌمات. الفرق الربٌسً بٌن السكان خارج المخٌمات وداخلها كان أن 
األسر داخل المخٌمات تتلقى قدرا أكبر من الدخل المتؤتً من التحوٌبلت. كانت نسبة حصول 

من النسبة بٌن البلجبٌن خارج تلك األسر على الدخل من التحوٌبلت أعلى بعشر نقاط مبوٌة 
المخٌمات. كما كانت نسبة األسر التً ذكرت أنها تجنً الدخل من األعمال الحرة داخل 
المخٌمات أعلى بقلٌل من نسبة األسر التً ذكرت ذلك خارج المخٌمات، لكن معدل شٌوع 

 الدخل المتؤتً من األجور كان متشابها فً المجموعتٌن السكانٌتٌن.
بشكل كبٌر عما كان علٌه فً التسعٌنٌات، داخل مصادر دخل األسرة انخفض تنوع 

، كانت نسبة األسر التً 1996(. فً العام 2.7المخٌمات وخارجها على السواء )الجدول 
بالمابة؛ بٌنما انطبق هذا الوضع بعد  8خارج المخٌمات  حظٌت بثبلثة أنواع أو أكثر من الدخل

بالمابة من األسر هً  14أما داخل المخٌمات، فكانت نسبة بالمابة فقط.  2عاما على نسبة  12
بالمابة من األسر  40، ونسبة 1999التً حظٌت بثبلثة مصادر أو أكثر للدخل فً العام 

 65و 6، سجلت األرقام المقارنة 2011اعتمدت على مصدر دخل واحد فقط. فً العام 
 بالمابة، على الترتٌب، األمر الذي ٌعد تؽٌرا ملحوظا.

اخل المخٌمات وخارجها على السواء، تراجع معدل انتشار جمٌع األشكال )المصنفة( د
للدخل. على سبٌل المثال، قل اعتماد األشخاص على الدخل المتؤتً من التحوٌبلت فً العامٌن 

عما كان علٌه فً التسعٌنٌات. فً تلك الحقبة، كانت نسبة األسر التً حصلت  2011/2012
ت، كمعاشات التقاعد، والدعم االقتصادي من األصدقاء واألقارب، على دخل من التحوٌبل

، 2011/2012بالمابة خارجها. فً عامً  47بالمابة داخل المخٌمات و 58ومساعدات الفقر 
نقطة  14إلى  13انخفضت نسبة أسر البلجبٌن التً تحصل على دخل من التحوٌبلت بمعدل 

ة على ذلك، تراجع معدل حصول األسر داخل مبوٌة فً كلتا المجموعتٌن السكانٌتٌن. عبلو
المخٌمات على دخل من األعمال الحرة عشر نقاط مبوٌة، بٌنما بلػ معدل التراجع بٌن أسر 

 سبع نقاط مبوٌة. البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات
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ٓقذس دخَ. ًبٗذ اُوبئٔخ أُغزخذٓخ ك٢ اُؼبّ  27، رْ اعزخذاّ هبئٔخ أهقش ه٤ِال رنْ 3996ك٢ اُذساعخ االعزوقبئ٤خ اُز٢ أعش٣ذ ك٢ اُؼبّ  

ئٔخ األهقش اُز٢ اعزخذٓذ . رـط٢ اُوٞائْ األهٍٞ ٗلظ األعبط اُٞاسد ك٢ اُوب2:32ٝ 2:33ٓطبثوخ ُزِي اُز٢ اعزخذٓذ ك٢ اُؼب٤ٖٓ  3999

 .3996ك٢ اُؼبّ 

 

ا٠ُ ث٘ذ٣ٖ أٝ أًضش ك٢ هبئٔخ  3996اُٜذف ٖٓ ًِزب اُوبئٔز٤ٖ ٛٞ رن٤ٖٔ ع٤ٔغ أُذاخ٤َ أُؾزِٔخ، ٌُٖ عشٟ كقَ ثؼل ث٘ٞد هبئٔخ اُؼبّ 

 ٓقبدس اُذخَ أُطجوخ ك٢ اُذساعبد االعزوقبئ٤خ األؽذس.
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رنة بٌن النسبة المبوٌة لؤلسر بحسب عدد مصادر الدخل )المصنفة( ونوعها. مقا 2.7الجدول 
 البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها وبٌن نقطتٌن زمنٌتٌن )سنتٌن(.

 

 داخَ أُخ٤ٔبد خبسط أُخ٤ٔبد

2012 1996 2011 1999 

ػذد ٓقبدس اُذخَ 

 )أُق٘لخ(

1 76 50 65 40 

2 22 42 29 46 

3+ 2 8 6 14 

 ٗٞع اُذخَ )أُق٘ق(

 72 66 68 66 األعٞس

 32 23 27 20 األػٔبٍ اُؾشح

 58 44 47 34 اُزؾ٣ٞالد

 5 4 12 4 أُٔزٌِبد

 8 4 4 2 أخشٟ

 2,529 39,300 1,485 3,472 ع

 
 

ٌبدو تراجع التوجه نحو تنوع مصادر الدخل انعكاسا جزبٌا النخفاض المشاركة فً سوق 
عن تقلص  (. إضافة إلى ذلك، فهو أٌضا ناتج6العمل فً كلتا المجموعتٌن السكانٌتٌن )الفصل 

(؛ مصحوبا بارتفاع معدالت 2حجم األسر وانخفاض معدل انتشار األسر الممتدة )الفصل 
(، الذي ٌسفر عن قلة عدد األفراد المإهلٌن للعمل فً العدٌد من 5االلتحاق بالتعلٌم )الفصل 

األسر، وبالتالً انخفاض "طبٌعً" لمصادر الدخل. نضٌؾ إلى ذلك ما ذكره األشخاص 
(، األمر الذي 6ن أن وظٌفتهم الربٌسٌة تستؽرق ساعات عمل طوٌلة جدا )الفصل العاملون م

قد ٌمنع الكثٌرٌن من العمل فً وظابؾ إضافٌة، وبالتالً تقل احتمالٌة أن تحظى األسر بؤكثر 
من مصدر )مصنؾ( للدخل المتؤتً من الوظٌفة، مثبل الجمع بٌن دخل ٌتؤتى من األجور وآخر 

 من األعمال الحرة.
كشؾ نظرة فاحصة على األشكال المختلفة للدخل المتؤتً من التحوٌبلت عن تباٌن الفجوة ت

ٌّرات منذ التسعٌنٌات )الجدول  (. 3.7بٌن داخل المخٌمات وخارج المخٌمات، وعن حدوث تؽ
كانت نسبة األسر داخل المخٌمات التً ذكرت أنها تتلقى دعما من األقارب واألصدقاء )حوالً 

بع أسر( أعلى من نسبة األسر خارج المخٌمات التً ذكرت ذلك )حوالً أسرة أسرة من كل أر
من كل خمس أسر(. عبلوة على ذلك، فإن معدل انتشار مساعدات الفقر التً تقدمها مإسسات 
كاألونروا، والحكومة )صندوق المعونة الوطنٌة(، والمنظمات، إضافة لصندوق الزكاة، كان 

ن الفلسطٌنٌٌن. على سبٌل المثال، حصل حوالً ُعشر أسر أعلى بكثٌر فً مخٌمات البلجبٌ
بالمابة من  1و 4البلجبٌن على دعم من صندوق المعونة الوطنٌة واألونروا، مقارنة بنسبة 

األسر خارج المخٌمات، على التوالً. من جهة أخرى، كان معدل انتشار معاشات التقاعد بٌن 
بالمابة(،  10معدل انتشارها داخل المخٌمات )بالمابة( أعلى من  14األسر خارج المخٌمات )
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ربما ألن معدل انتشار العمل فً القطاع العام وؼٌره من القطاعات الرسمٌة بٌن السكان خارج 
 المخٌمات أعلى من معدل انتشاره داخل المخٌمات.

 
 

النسبة المبوٌة لؤلسر التً حصلت على فبات مختلفة من الدخل المتؤتً من  3.7الجدول 
 وٌبلت. مقارنة بٌن خارج المخٌمات وداخلها، والتؽٌٌر الذي طرأ منذ التسعٌنٌات.التح

 

 داخَ أُخ٤ٔبد خبسط أُخ٤ٔبد

2012 1996 2011 1999 

 45 26 39 19 األهبسة ٝاألفذهبء

 6 10 8 14 ٓؼبؽبد اُزوبػذ

 13 9 0 1 األٝٗشٝا

 6 10 1 4 ف٘ذٝم أُؼٞٗخ اُٞه٤٘خ

 4 4 1 0 ف٘ذٝم اُضًبح

 2 3 1 0 ٓ٘ظٔبد أخشٟ

 2,533 39,330 1,477 3,476 ع

 
 

مقارنة مع التسعٌنٌات، كانت نسبة أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن ذكروا أنهم تلقوا دعما 
نقطة مبوٌة بالنسبة ألسر  20أقل بكثٌر. سجل معدل االنخفاض  من األقارب واألصدقاء

(. عبلوة على ذلك، كانت نسبة 3.7)الجدول البلجبٌن داخل المخٌمات وخارجها على السواء 
سكان المخٌمات الذٌن ذكروا أنهم ٌحصلون على مساعدة فقر من األونروا أقل من النسبة التً 
كانت سابقا. لكن هذا االنخفاض قابله ارتفاع فً نسبة من ٌحصلون على معونة من صندوق 

اصة وارتفاع معدل الدعم من المعونة الوطنٌة. ٌمكن مبلحظة انخفاض معدل التحوٌبلت الخ
صندوق المعونة الوطنٌة بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات أٌضا. ٌعكس انتشار الدخل المتؤتً من 
صندوق المعونة الوطنٌة بٌن سكان المخٌمات، توسٌع نطاق السٌاسات الحكومٌة المتعلقة 

 باجتثاث الفقر لتشمل فبات أوسع من السكان بشكل مستمر.
ؤتً من معاشات التقاعد أكثر شٌوعا من الدخل المتؤتً من التحوٌبلت: أصبح الدخل المت

 10بالمابة خارج المخٌمات و 14تبلػ نسبة األسر التً تحصل على معاشات تقاعد حالٌا 
بالمابة، على التوالً، فً التسعٌنٌات. وهذا األمر جدٌر  6و 8بالمابة داخلها، مقارنة مع 

ٌث انخفضت، داخل المخٌمات وخارجها على السواء، نسبة بالمبلحظة )ومثٌر لبلستؽراب(، ح
األسر التً تضم رجاال بعمر التقاعد عن النسبة التً كانت سابقا، وهو انخفاض سببه التراجع 

(. بالتالً، نجم التحسن فً إمكانٌة 2الملحوظ فً أعداد األسر التً تضم ثبلثة أجٌال )الفصل 
تشار معدل العمل الرسمً فً المجموعتٌن الحصول على معاشات تقاعد أساسا من ان

 (.6السكانٌتٌن خارج المخٌمات وداخلها على السواء )الفصل 
رؼم تدنً انتشار الدخل المتؤتً من التحوٌبلت، فإن نسبة األسر التً تعتمد حالٌا على هذا 
 الدخل فقط داخل المخٌمات وخارجها على السواء، زادت عن نسبة األسر التً كانت كذلك فً
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التسعٌنٌات. ٌرتبط هذا األمر إلى حد كبٌر بالتؽٌٌر الذي طرأ على بنٌة وتكوٌن األسرة فً كلتا 
المجموعتٌن السكانٌتٌن، والذي اتسم بانخفاض كبٌر فً نسبة األسر الممتدة وزٌادة متزامنة فً 
 نسبة األسر التً تضم شخصا وحٌدا واألسر التً تضم زوجٌن دون أطفال. تضم األؼلبٌة من
ٌّة تقرٌبا، بحسب التعرٌؾ، فً  النوعٌن األخٌرٌن من األسر مسنٌن ال ٌعملون، وٌعتمدون كلّ
عٌشهم على دخل من أحد أنواع التحوٌبلت، قد ٌكون معاش تقاعد أو دعما خاصا أو مإسسٌا 

 لمساعدة الفقراء )معونة(.
 9وٌبلت فقط فً التسعٌنٌات، كانت نسبة األسر التً ذكرت أنها تحصل على دخل من التح

بالمابة داخلها. بٌنما بلؽت نسبة األسر التً ذكرت ذلك فً عامً  11بالمابة خارج المخٌمات و
بالمابة. ومع ذلك، فثمة  16من داخل المخٌمات وخارجها على حد سواء  2011/2012

اختبلفات بٌن المجموعتٌن السكانٌتٌن، حٌث كانت نسبة األسر التً حصلت على دعم من 
واألصدقاء واستفادت من برامج التقاعد خارج المخٌمات أكثر من نسبة األسر التً األقارب 

حصلت على ذلك الدعم واستفادت من تلك البرامج داخل المخٌمات، بٌنما كان انتشار دعم 
الفقر المإسساتً بٌن سكان المخٌمات أكثر شٌوعا من انتشاره بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 

ٌتعلق باألسر خارج المخٌمات، ولتوضٌح أنواع الدخل المتؤتً من المقٌمٌن خارجها. فٌما 
بالمابة منهم حصلت على دعم من مصادر خاصة )أقارب  7.5التحوٌبلت، نجد أن نسبة 

بالمابة منهم  2.3بالمابة على دخل متؤتً من معاش التقاعد، وذكرت نسبة  4.3وأصدقاء(، و
بالمابة منهم فقط على  1.8ٌنما اعتمدت نسبة أكثر من شكل للدخل المتؤتً من التحوٌبلت، ب

%(. من بٌن سكان المخٌمات، 16المساعدة المإسساتٌة حصرا )مجموع هذه النسب حوالً 
بالمابة من األسر أنواعا متعددة من الدخل المتؤتً من التحوٌبلت، واعتمدت  4.5ذكرت نسبة 

بالمابة منهم فً  4.1تمدت نسبة بالمابة منهم بالكامل على الدخل المإسساتً، واع 4.7نسبة 
بالمابة منهم على  2.9عٌشها على الدعم االقتصادي من األقارب واألصدقاء، وحصلت نسبة 

 دخلها فقط من معاشات التقاعد.
التً كان دخلها محصورا بنوع معٌن من التحوٌبلت،  لٌس مفاجبا أن إجمالً اإلٌراد لؤلسر

ن متدنٌا. كان وسٌط نصٌب الفرد السنوي من دخل داخل المخٌمات وخارجها على السواء، كا
دٌنارا أردنٌا ألسر المخٌمات التً اعتمدت فقط على الدخل المتؤتً من  612األسرة 

دٌنارا لجمٌع أسر البلجبٌن داخل المخٌمات. وعلى نحو مشابه،   754التحوٌبلت، مقارنة مع 
لؤلسر خارج المخٌمات التً  ،دٌنارا 1,195كان وسٌط نصٌب الفرد السنوي من دخل األسرة 

دٌنارا لجمٌع األسر خارج  1,476تحصل على دخلها من التحوٌبلت فقط، مقارنة مع 
المخٌمات. مع ذلك، ٌبقى التفاوت بٌن مستوى الدخل داخل المخٌمات وخارجها أبرز من 

 التفاوت ضمن المجموعة السكانٌة نفسها.
مستوى الدخل تتمثل بؤن توفر مصادر مبلحظة أخٌرة حول العبلقة بٌن مصادر الدخل و

 داخل المخٌمات وخارجها على السواء. دخل إضافٌة ٌعنً دخبل أعلى،
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 أصول )ممتلكات( األسر وثروتها
 

كما سٌبٌن هذا الفصل، وتمشٌا مع بٌانات الدخل، تبدو أوضاع البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج 
داخل المخٌمات، من حٌث حٌازتهم لكمٌة المخٌمات أفضل حاال بالعموم من أوضاع البلجبٌن 

أكبر من السلع المعمرة. أما على مقٌاس الوضع االقتصادي والممتلكات والثروة طوٌلة األمد، 
 فقد أحرز البلجبون خارج المخٌمات وؼٌر البلجبٌن نفس الدرجة تقرٌبا.

ستوى بحث القسمان السابقان الوضع االقتصادي للسكان من خبلل النظر إلى مصادر وم
الدخل ألسر البلجبٌن. فً حٌن أن مستوى دخل البعض قد ٌكون عرضة للتقلب والتؤرجح مع 

بشكل  الوقت، فمن شؤن مقٌاس الثروة تسجٌل الوضع االقتصادي طوٌل األمد لؤلشخاص
أفضل. ٌبنى مإشر الثروة عادة من بٌانات عن السلع المعمرة لؤلشخاص. لذا، فهو ٌسمى أٌضا 

موجودات أو الممتلكات(. توجد طرق عدٌدة إلنشاء ووضع مإشرات مإشر األصول )ال
لؤلصول. بعض الطرق بسٌطة "جمعٌة"، حٌث ٌتم ببساطة جمع األصول المختارة. بٌنما 
"تزن" أو تقٌس بعض المإشرات األصول بطرق أخرى مختلفة. أما نحن فنطبق ما ٌسمى 

بندا من السلع المعمرة  31على  إلجراء ذلك، ونبنً المإشر 82بتحلٌل المكونات الربٌسٌة
ٌُستخدم بعد ذلك مإشر األصول الناتج لرسم وتوضٌح ثروة أسر البلجبٌن خارج  83لؤلسر.

المخٌمات بٌن المحافظات الثبلث والمجموعات الفرعٌة من البلجبٌن. عبلوة على ذلك،  
رٌن خارج فبإمكاننا مقارنة وضع البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات مع السكان اآلخ

المخٌمات فً المملكة. ٌعد هذا المإشر، إضافة لعدد قلٌل من المإشرات الدٌموؼرافٌة، المإشر 
الوحٌد األحدث لدٌنا لمقارنة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن مع ؼٌر البلجبٌن. لكن لنبدأ أوال، بمقارنة 

 لوكة.المجموعات السكانٌة الثبلث فٌما ٌتعلق بعدد البنود )األصول أو السلع( المم
، أن عدد السلع المعمرة التً امتلكتها أسر المخٌمات أقل بكثٌر من عدد 3.7ٌُظهر الشكل 

إلى  7بالمابة من أسر المخٌمات  81السلع التً امتلكتها األسر خارج المخٌمات. امتلكت نسبة 
 12بة سلعة معمرة من بٌن البنود الواحد والثبلثٌن المدرجة فً االستبانة، بٌنما امتلكت نس 13

سلعة معمرة. بالمقابل، ذكر نصؾ العدد من أسر البلجبٌن  13بالمابة منهم أكثر من 
سلعة  13الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وأسر ؼٌر البلجبٌن على السواء أنهم امتلكوا أكثر من 

معمرة. كما هو موضح فً الرسم البٌانً، ٌبدو الفرق بٌن أسر البلجبٌن خارج المخٌمات 
 بلجبٌن فٌما ٌتعلق بامتبلك األصول ضبٌبل.وأسر ؼٌر ال
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ارا آزٌِذ  3أثغطٜب ػ٠ِ امبكخ ع٤ٔغ اُغِغ أُؼٔشح ُألعش أٝ أفُٜٞب، ٝاػطبء اُؼالٓخ  رٞعذ ٜٗظ ٓخزِلخ ُج٘بء ٓئؽش ُألفٍٞ. ٣ؼزٔذ 

ارا ُْ رٔزٌِٚ. ٣ؾذد ٛزا أُئؽش اُجغ٤و "اُغٔؼ٢" أٝصاٗب ٓزغب٣ٝخ ُغ٤ٔغ األفٍٞ ثـل اُ٘ظش ػٖ ٗٞػٜب ٝأ٤ٔٛزٜب.  :األعشح أؽذ األفٍٞ، ٝ

٤ُغذ ٓزٔبصِخ، كجؼنٜب ٖٓ مشٝساد اُؾ٤بح، ٝاُجؼل ا٥خش ٖٓ شح أُخزِلخ ُألعشح ٣ٌٖٔ ٓٞهٖ اُنؼق ك٢ ٛزٙ اُطش٣وخ ك٢ إٔ اُغِغ أُؼٔ

 أٌُب٤ُبد.
 ثبُزب٢ُ، أفجؼ ٖٓ اُؾبئغ رؾذ٣ذ أٝصإ ُألفٍٞ، ٝاهزشػ ُزُي هشم ٓخزِلخ. كؼ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ اُٞصٕ ث٘بء ػ٠ِ ه٤ٔخ أٝ صٖٔ

( رطج٤ن رؾ٤َِ أٌُٞٗبد اُشئ٤غ٤خ ُج٘بء ٓئؽش األفٍٞ. 3998. اهزشػ ك٤ِٔش ٝثش٣زِؾذ )األفٍٞ أٝ ث٘بء ػ٠ِ "االٗؾذاس ٓزؼذد أُزـ٤شاد"

٣زنٖٔ رؾ٤َِ أٌُٞٗبد اُشئ٤غ٤خ اعشاءا س٣بم٤ب ٣ؾٍٞ أُزـ٤شاد أُزشاثطخ ا٠ُ ػذد أهَ ٖٓ أُزـ٤شاد ؿ٤ش أُزشاثطخ، رغ٠ٔ أٌُٞٗبد 

ٔزـ٤شاد، ٣ٝلزشك ثٚ إٔ ٣غغَ ٓؼظْ عٔبد صشٝح األعشح ه٣ِٞخ األٓذ. ًٔب أٝمؼ اُشئ٤غ٤خ. ٣ُٔضَ إٌُٔٞ اُشئ٤غ٢ األٍٝ اُزجب٣ٖ األًجش ُِ

ك٤ِٔش ٝثش٣زؾذ إٔ ٓئؽش األفٍٞ ك٢ دساعزٜٔب ٣ٌٖٔ اعزخذآٚ إلؽقبء ٝؽغبة رق٤٘ق األعشح ألٝمبػٜب االهزقبد٣خ، ًٝبٕ هش٣جب عذا 

(، كبٕ ٓئؽش األفٍٞ ٣ؼذ 3997اٌُض٤شٕٝ )ٓٞٗزـٔش١ ٝآخشٕٝ (. ُزا، ًٝٔب ٣ئًذ 3::2ُِٔئؽش اُز١ ٣ؼزٔذ ػ٠ِ اُ٘لوبد )ك٤ِٔش ٝثش٣زؾذ، 

 ثذ٣ال ٓ٘بعجب ُِ٘لوبد االعزٜال٤ًخ اُؾب٤ُخ.
83

َّٔ ُؾغبة ٓئؽش األفٍٞ ك٢ أُِؾن 527رظٜش اُج٘ٞد اُٞاؽذ ٝاُضالص٤ٖ أُذسعخ ك٢ االعزجبٗخ ك٢ اُغذٍٝ    ُِلقَ. 3. ٣ظٜش إٌُٔٞ أُؾ
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كحد أقصى( التً تمتلكها أسر البلجبٌن  31عدد األصول )السلع المعمرة( ) 3.7الشكل 
(، وأسر ؼٌر 39,336( وداخل المخٌمات )ع=3,477الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

 (. النسبة المبوٌة لؤلسر.4,525البلجبٌن خارج المخٌمات )ع=

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

 بالمابة

 عدد األصول

 أسر البلجبٌن

 داخل المخٌمات

بٌنأسر البلج  
 خارج المخٌمات

 أسر ؼٌر البلجبٌن

 خارج المخٌمات



 

262 
 

سلعة معمرة. مقارنة بٌن أسر البلجبٌن  31النسبة المبوٌة لؤلسر بحسب امتبلك  4.7الجدول 
(، وأسر ؼٌر 39,336( وداخل المخٌمات )ع=3,477الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

 (.4,525البلجبٌن )ع=

 
اُالعئٕٞ داخَ 

 أُخ٤ٔبد
اُالعئٕٞ خبسط 

 دأُخ٤ٔب
 ؿ٤ش اُالعئ٤ٖ

 97 99 95 اُضالعخ
ذح )اُلش٣ضس( ّٔ  8 5 1 أُغ

 98 99 94 كشٕ اُـبص/اُلشٕ اٌُٜشثبئ٢

 63 60 34 اُغخبٕ اٌُٜشثبئ٢

 8 13 6 اُغخبٕ ثبُـبص/اٌُبص/اُذ٣ضٍ )اُغٞالس(

 9 8 2 عخبٕ ؽٔغ٢ )عخبٕ أُبء ثبُطبهخ اُؾٔغ٤خ(
 89 93 90 أُشٝؽخ اٌُٜشثبئ٤خ

 22 21 3 ٤ٌٓق اُٜٞاء
 95 98 92 ؿغبُخ أُالثظ

 2 1 0 عال٣خ )ؿغبُخ اُقؾٕٞ(
 66 63 21 أٌُ٘غخ اٌُٜشثبئ٤خ

 8 7 5 ٓب٤ً٘خ اُخ٤بهخ
 69 73 48 اُخاله اٌُٜشثبئ٢

 50 52 19 ا٤ٌُٔش٣ٝق

 27 37 15 كِزش ا٤ُٔبٙ
 39 39 9 ٓجشد ا٤ُٔبٙ )اٌُُٞش(

 38 35 16 ٓذكؤح ًٜشثبئ٤خ

 89 92 87 اُذ٣ضٍ )اُغٞالس(/اُـبصرذكئخ ثبعزخذاّ اٌُبص/

 22 18 12 ساد٣ٞ/ٓغغَ
 13 12 4 ٓغغَ األهشاؿ أُذٓغخ )اُغ٢ د١(

 99 100 98 اُزِلض٣ٕٞ

 99 99 96 هجن األهٔبس اُق٘بػ٤خ )اُغبرال٣ذ ِدػ(

 10 9 4 ٓغغَ أهشاؿ د١ ك٢ د١
 9 7 1 اٌُب٤ٓشا

 7 5 1 ًب٤ٓشا اُل٤ذ٣ٞ

 16 16 5 اُٜبرق األسم٢
 98 98 95 ق اُخ١ِٞاُٜبر

 52 51 26 اُؾبعٞة اُؾخق٢

 33 31 7 االٗزشٗذ

 50 45 17 اُغ٤بسح/اُؾبؽ٘خ

 0 0 0 اُذساعخ اُ٘بس٣خ

 
  

تقرٌبا فً جمٌع المجموعات السكانٌة  ٌبدو انتشار أصول "أساسٌة" معٌنة متساوٌا وشامبل
لنسبة للسلع المعمرة الثبلث، بٌنما تتسع الفجوة بٌن السكان داخل المخٌمات وخارجها با

(. أمثلة على السلع الموجودة لدى معظم األسر وحٌث تبدو الفجوة 4.7األخرى )الجدول 
النسبٌة ضبٌلة: الثبلجة، والفرن، والمروحة الكهربابٌة، وؼسالة المبلبس، والتلفزٌون، وطبق 

الهواء كان أكثر األقمار الصناعٌة )الساتبلٌت(، والهاتؾ الخلوي. لكن انتشار استخدام مكٌفات 
بسبعة أضعاؾ خارج المخٌمات، واستخدام األسر للمكانس الكهربابٌة خارج المخٌمات ثبلثة 
أضعاؾ استخدام األسر لها داخل المخٌمات. تمتلك نصؾ األسر خارج المخٌمات حاسوبا 
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شخصٌا، أي ضعؾ النسبة داخل المخٌمات، ومعدل الربط بخدمة االنترنت خارج المخٌمات 
ؤربعة أضعاؾ ونصؾ من المعدل داخل المخٌمات. ٌمتلك حالٌا حوالً نصؾ السكان أعلى ب

خارج المخٌمات سٌارة، مما ٌشٌر إلى أن معدل امتبلك سٌارات خاصة خارج المخٌمات أعلى 
 بحوالً ثبلثة أضعاؾ من المعدل داخل المخٌمات.

قابمة األصول سنبحث تالٌا الوضع خارج المخٌمات باستخدام مإشر األصول بدال من 
)ؼٌر المثّقلة(، لم تظهر أي فروقات ذات داللة إحصابٌة بٌن أسر البلجبٌن وؼٌر البلجبٌن، 
باستثناء أن عددا أكبر قلٌبل من أسر ؼٌر البلجبٌن كانت ضمن المجموعات األعلى واألقل من 

مما (. جمعت أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً عمان ثروات أكبر 5.7مإشر األصول )الجدول 
بالمابة من أسر البلجبٌن فً عمان ضمن  23جمعت األسر فً الزرقاء وإربد. فً حٌن كان  

بالمابة  12بالمابة فقط من أسر البلجبٌن فً الزرقاء و 10المجموعة الخمسٌة األعلى، كان 
بالمابة من أسر  25و 24ضمن تلك المجموعة. بالمقابل، ُصنفت نسبة  من تلك األسر فً إربد

ن فً إربد والزرقاء، على التوالً، ضمن المجموعة الخمسٌة األقل دخبل على مإشر البلجبٌ
 بالمابة( ضمن تلك المجموعة. 19األصول، بٌنما تظهر نسبة أقل بقلٌل من األسر فً عمان )

 
 

النسبة المبوٌة لؤلسر فً كل مجموعة خمسٌة على مإشر األصول. مقارنة بٌن  5.7الجدول 
ن وؼٌر البلجبٌن خارج المخٌمات، ومقارنة بحسب مكان اإلقامة ورب البلجبٌن الفلسطٌنٌٌ

 األسرة بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات.

 
 األقل دخل

الدخل 
 المنخفض

الدخل 
 المتوسط

الدخل 
 المرتفع

 ع األعلى دخل

 4,525 21 18 18 19 24 جمٌع أسر غٌر اللجئٌن

 3,477 18 19 22 19 21 جمٌع أسر اللجئٌن

 1,342 23 20 20 18 19 عمان

 1,151 10 18 25 22 25 الزرقاء

 984 12 18 23 23 24 إربد

 3,014 19 19 22 19 20 األسر التً تضم أرباب أسر من الذكور

 463 13 17 18 21 30 األسر التً تضم أرباب أسر من اإلناث
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لى مإشر األصول النسبة المبوٌة ألسر المخٌمات فً كل مجموعة خمسٌة ع 7.6الجدول 
 (.39,336بحسب المخٌم وجندر )جنس( رب األسرة )ع=

 
 األعلى دخل الدخل المرتفع الدخل المتوسط الدخل المنخفض األقل دخل

 27 24 21 18 9 األمٌر حسن

 25 20 22 19 14 مادبا

 21 17 20 25 17 الزرقاء

 25 23 18 17 17 الحسٌن

 27 21 17 17 18 سوف

 17 19 22 22 19 حطٌن

 19 19 21 20 21 الوحدات

 21 20 19 19 21 إربد

 16 17 19 25 22 الطالبٌة

 22 20 18 16 23 عزمً المفتً

 14 18 21 22 24 البقعة

 7 15 18 27 33 السخنة

 7 11 12 22 49 جرش

 19 20 20 20 20 األسر التً تضم أرباب أسر من الذكور

 11 14 18 22 35 األسر التً تضم أرباب أسر من اإلناث

 18 19 20 21 23 جمٌع األسر

 
 

بالعودة إلى النتابج المتعلقة بمخٌمات البلجبٌن الثبلثة عشر، نستخدم مإشر أصول مختلؾ 
بعض الشًء. إضافة إلى السلع المعمرة الواحدة والثبلثٌن التً استخدمت عند بناء المإشر 

 84ل كذلك معلومات عن معٌار السكن.المتعلق بالسكان خارج المخٌمات، تضّمن مإشر األصو
تظهر النتابج أن مخٌم األمٌر حسن ٌحتل المرتبة األعلى بٌن المخٌمات على مإشر األصول 

(، مما ٌإكد وٌعزز بٌانات الدخل، حٌث حظً مخٌم األمٌر حسن كذلك بؤعلى 6.7)الجدول 
(. وقد ُصنفت 1.7 وسٌط لدخل األسرة فً فترة اإلثنً عشر شهرا السابقة للمقابلة )الجدول

بالمابة فقط من األسر فٌه ضمن المجموعة الخمسٌة األقل حسب مإشر األصول، بٌنما  9نسبة 
بالمابة من األسر ضمن المجموعة األعلى )كما فً مخٌم سوؾ(، مما ٌشٌر  27ُصنفت نسبة 

ألدنى من إلى التباٌن الكبٌر هناك. تمشٌا مع النتابج حول الدخل، كان مخٌم جرش فً المرتبة ا
حٌث الثروات: ُصنؾ حوالً نصؾ عدد األسر ضمن الفبة األقل المبنٌة على مإشر األصول، 
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؛ ٤ٌِٓٝخ اُغٌٖ؛ ٝٗٞع أُطجخ؛ ٝٗٞع أُشؽبك؛ ٝأُغبؽخ اإلمبك٤خ أُِؾوخ ثبُٔغٌٖ ًؾذ٣وخ/ؽذ٣وخ اُج٘ٞد اُغزخ اإلمبك٤خ ٢ٛ: ٗٞع اُغٌٖ 

خِل٤خ، أسك ٝاعؼخ ٓغ٤ّغخ، ٝؽشكخ/ثشٗذح، ٝعطؼ، ٝٓ٘طوخ ٓزبعش، ٝٝسؽخ؛ ٝؽ٤بصح أسك صساػ٤خ، ٝٗٞع آخش ٖٓ األسام٢، ٝأُٔزٌِبد أٝ 

 اُؼوبس.
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بالمابة فقط من األسر ضمن الفبة األعلى. كان الوضع فً السخنة تقرٌبا  7بٌنما صنفت نسبة 
 بنفس السوء الذي كان علٌه الوضع فً جرش.

أسر البلجبٌن خارج المخٌمات عند تقدٌر الوضع بحسب مإشر األصول، تبدو أوضاع 
وداخلها على السواء، التً ٌكون رب األسرة فٌها من اإلناث أسوأ من أوضاع األسر التً 

، كانت نسبة جمٌع أسر البلجبٌن 2ٌكون رب األسرة فٌها من الذكور. كما الحظنا فً الفصل 
األسر، كانت إما  بالمابة. بالنسبة لمعظم تلك 15-14التً ٌكون رب األسرة فٌها من اإلناث 

 5.7أسرة تضم فردا واحدا أو أسرة من أم وطفلها أو أطفالها. كما هو مبٌن فً الجدول 
، ُصنفت ثبلثة من بٌن كل عشر أسر الجبٌن ٌكون رب األسرة فٌها من اإلناث 6.7والجدول 

ك بالمابة فقط من تل 13ضمن المجموعة الخمسٌة األقل على مإشر األصول، بٌنما كانت نسبة 
 األسر ضمن المجموعة األعلى.

عند اختبار مإشر األصول مقابل دخل األسرة، ٌظهر المإشر متسقا ومتوافقا إلى حد 
معقول. تصّنؾ أكثر من نصؾ األسر المدرجة ضمن مجموعة الدخل الخمسٌة األقل أٌضا 
ضمن المجموعة الخمسٌة األقل على مإشر األصول. نحصل على نتٌجة مشابهة عند 

 " )مقارنة( المجموعتٌن الخمسٌتٌن األعلى."مطابقة
 
 
 

 المدخرات والديون
 

ٌمكن للمدخرات، أي األموال واألشٌاء الثمٌنة المدخرة الستخدامها الحقا، أن تخدم أؼراضا 
كثٌرة. ٌتضمن االستخدام الشابع للمدخرات بٌن األردنٌٌن: تؽطٌة تكالٌؾ الزواج؛ واالستثمار 

ألراضً، أو العقارات؛ وتوظٌفها كمخزون لمواجهة األوقات فً األعمال التجارٌة، أو ا
الصعبة، على سبٌل المثال، بسبب نقص اإلٌرادات التً تعقب خسارة الوظٌفة أو دفع فواتٌر 
لتؽطٌة تكالٌؾ العبلج الصحً. بحثت الدراسات االستقصابٌة ثبلثة أشكال ربٌسٌة من 

ات االدخار الرسمٌة، وؼٌر الرسمٌة، ( فً أحد البنوك أو ؼٌرها من مإسس1االدخارات: )
( أو فً جمعٌة لبلدخار والتوفٌر. 3( أو االدخار على هٌبة ذهب وفضة ومجوهرات، )2)

تنظم الحالة األخٌرة فً مكان العمل أو بٌن الجٌران بعملٌة "تعاقب"، بمعنى أن ٌزود األعضاء 
ال كل أسبوع أو كل شهر، الجمعٌة بمبلػ مالً متفق علٌه فً فترات محددة، على سبٌل المث

 85ومن ثم ٌحصل كل منهم بالتناوب على المساهمات المجمعة.
 3ٌعد االدخار نادرا بٌن أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمة داخل المخٌمات. ذكرت نسبة 

بالمابة فقط من األسر أن لدٌها حساب توفٌر فً أحد البنوك أو ؼٌرها من المإسسات االبتمانٌة 
بالمابة أن لدٌها مدخرات على هٌبة ذهب أو معادن ثمٌنة أخرى،  3رحت نسبة الرسمٌة، وص
بالمابة باالدخار عن طرٌق المشاركة فً جمعٌة للتوفٌر. تظهر هذه النسب  5وأقرت نسبة 

عندما كانت أنواع االدخار الثبلثة لدى أسر  1999انخفاضا كبٌرا فً االدخار عن العام 
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ًؾجٌخ أٓبٕ ث٤ٖ اُالعئبد اُلِغط٤٘٤بد ك٢ ٓخ٤ْ  اُغٔؼ٤بدؾقٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد ػٖ أ٤ٔٛخ ( 9ُِ::٣2شع٠ االهالع ػ٠ِ دساعخ آالٕ ) 

 ؽبر٤ال، ُج٘بٕ.
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على التوالً، وحٌن استخدمت أسرة من كل خمس أسر شكبل ، 13، و4، و6المخٌمات بنسبة 
 واحدا على األقل من أشكال االدخار الثبلثة.

فً حٌن أن أسرة من بٌن كل عشر أسر داخل المخٌمات ذكرت بعض أشكال االدخار فً 
(، فإن ضعؾ ذلك العدد من البلجبٌن خارج المخٌمات 2011الدراسة االستقصابٌة األحدث )

(. ٌتضح التباٌن بٌن البلجبٌن داخل المخٌمات وخارجها 7.7، الجدول 2012ذكروا ذلك )
بشكل خاص بالنسبة لبلدخار فً البنوك وؼٌرها من المإسسات الرسمٌة، والذي كان معدل 
انتشاره ضمن المجموعة السكانٌة األخٌرة، أعلى بؤربعة أضعاؾ معدل انتشاره ضمن 

االدخار بٌن البلجبٌن فً عمان، السٌما إربد، أعلى  المجموعة التً سبقتها. ٌبدو معدل انتشار
من معدل انتشاره فً الزرقاء. تبدو هذه الصورة والوضع مماثبل بالنسبة لبلجبٌن داخل 

 المخٌمات، حٌث معدل انتشار ادخار األموال بٌنهم أكبر أٌضا فً محافظة إربد.
لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن كما هو الحال بالنسبة لملكٌة السلع المعمرة، تتساوى ظروؾ ا

خارج المخٌمات وؼٌر البلجبٌن من حملة الجنسٌة األردنٌة، ربما باستثناء أن امتبلك المرء 
حساب توفٌر فً أحد البنوك ٌعد أكثر شٌوعا إلى حد ما بٌن ؼٌر البلجبٌن فً عمان. ٌبدو 

. 1996علٌه فً العام  معدل انتشار االدخار بٌن السكان األردنٌٌن بنفس المستوى الذي كان
 14بالمابة على المستوى الوطنً بعض أنواع االدخار:  21فً ذلك الوقت، ذكرت نسبة 

)أرنبٌرغ  الجمعٌاتبالمابة فً ادخار عن طرٌق  8بالمابة مدخرات فً مإسسة رسمٌة، 
 (.1998:221وعوض 
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سطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها، وبٌن معدل انتشار االدخار بٌن البلجبٌن الفل 7.7الجدول 
 ؼٌر البلجبٌن خارج المخٌمات. بحسب شكل االدخار ومكان اإلقامة. النسبة المبوٌة لؤلسر.

  
االدخبس ك٢ ث٘ي 

أٝ ٓئعغخ 
 ائزٔب٤ٗخ

االدخبس ػ٠ِ 

٤ٛئخ ٓؼبدٕ 
 ص٤ٔ٘خ

االدخبس ػٖ 
هش٣ن 

أُؾبسًخ ك٢ 

 عٔؼ٤خ

 ع أ١ ادخبس

 3,786 10 5 3 3 الالجئون داخل المخيمبت
 1,029 8 3 2 3 اُجوؼخ
 854 10 7 2 1 ػٔبٕ

 1,012 5 2 3 3 اُضسهبء

 891 15 9 5 4 اُؾٔبٍ

 3,477 19 7 6 12 الالجئون خبرج المخيمبت

 1,342 20 5 8 16 ػٔبٕ

 1,151 11 5 2 6 اُضسهبء
 984 24 15 6 9 اسثذ

 4,519 22 7 7 15 غير الالجئيه خبرج المخيمبت

 936 24 4 9 22 ػٔبٕ
 784 12 5 2 7 اُضسهبء

 2,799 23 12 8 9 اسثذ

 
 

ٌن وكٌفٌة إدارة األشخاص له بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج  8.7الجدول  معدل انتشار الدَّ
المخٌمات وداخلها، وبٌن ؼٌر البلجبٌن خارج المخٌمات. بحسب مكان اإلقامة. النسبة المبوٌة 

 لؤلسر.

 
 دٕٝ د٣ٖ

د٣ٖ، ٓغ٤طش 
 ػ٤ِٚ

د٣ٖ، ٓغ٤طش 
 ػ٤ِٚ ثقؼٞثخ

د٣ٖ، ؿ٤ش 
 ٓغ٤طش ػ٤ِٚ

 ع أُغٔٞع

 3,775 100 5 29 7 59 الالجئون داخل المخيمبت

 1,029 100 5 30 6 60 اُجوؼخ

 848 100 5 30 6 59 ػٔبٕ

 1,008 100 3 22 5 70 اُضسهبء

 890 100 9 35 9 47 اُؾٔبٍ

 3,469 100 3 25 7 65 الالجئون خبرج المخيمبت

 1,338 100 3 22 6 69 ػٔبٕ

 1,147 100 4 29 4 63 اُضسهبء

 984 100 4 34 16 46 اسثذ

 4,510 100 3 24 9 64 غير الالجئيه خبرج المخيمبت

 934 100 2 13 4 80 ػٔبٕ

 782 100 3 33 7 57 اُضسهبء

 2,794 100 3 34 17 46 اسثذ
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ٌن بٌن األسر داخل المخٌمات أعلى ب قلٌل من النسبة خارج المخٌمات، كانت نسبة انتشار الدَّ
بالمابة(. على نحو مشابه، ذكرت تلك  35مقابل  41لبلجبٌن وؼٌر البلجبٌن على السواء، )

(. مع األخذ بعٌن 8.7األسر أنها واجهت ؼالبا صعوبات فً التعامل مع دٌونها )الجدول 
تشار االدخار بٌنهم االعتبار المحافظات، ٌبدو أن األشخاص فً إربد ال ٌمتازون بؤن معدل ان

أعلى من ؼٌرهم فحسب، لكن أٌضا معدل انتشار الدٌن بٌنهم أعلى. ٌنطبق هذا األمر أٌضا 
على البلجبٌن داخل المخٌمات وخارجها، وعلى ؼٌر البلجبٌن أٌضا. خارج المخٌمات، حظٌت 

اء نسبة عمان بالنسبة األعلى من السكان ؼٌر المثقلٌن بالدٌن، بٌنما سجل األشخاص فً الزرق
 مدٌونٌن أقل من ؼٌرهم من سكان المخٌمات.

ذكرت أكثر من ثبلثة أرباع جمٌع األسر المدٌونة أنها تواجه مشاكل فً سداد الدٌون 
المستحقة علٌهم. كانت هذه النسبة أقل بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات وؼٌر البلجبٌن فً إربد، 

بالمابة من األسر تواجه صعوبات  70-68لكن حتى فً تلك المناطق كانت نسبة كبٌرة بلؽت 
 فً سداد دٌونها.

 
 
 
 

 تصور ومفهوم الظروف االقتصادية الخاصة
 

ٌعد الدخل السنوي، ومإشر األصول المبنً على السلع المعمرة وخصابص المسكن مقٌاسٌن 
موضوعٌٌن لظروؾ األسر االقتصادٌة. لكبل المقٌاسٌن مزاٌا ومساوئ. كما ُذكر أعبله، 

بٌانات دخل دقٌقة ألنه فً العدٌد من الحاالت، ٌحجم األشخاص عن ذكر دخلهم  ٌصعب جمع
"الحقٌقً" أو ٌقدرونه بؤقل من قٌمته بسبب أخطاء الذاكرة. وفً حٌن أن تقدٌر دخل األسرة 

ما ٌزال ممكنا. رؼم  بؤقل من قٌمته ال ٌبدو متحٌزا ومقصودا، فإن ذكر تصنٌؾ دخل األسر
مطلوبة لبناء مإشر األصول، ٌعد المإشر بدٌبل للثروة على المدى سهولة جمع البٌانات ال

 البعٌد، وبالتالً قد ٌختلؾ عن الوضع االقتصادي الحالً لؤلسر.
لذلك، ٌمكن أٌضا استخدام التقٌٌم الذاتً لوضع األسرة االقتصادي لبحث هذا الوضع. على 

اص لتؽٌٌرات مستقبلٌة تطرأ نفس النمط، قد ٌساعد التعرض لضابقة اقتصادٌة وتوقعات األشخ
على ظروفهم االقتصادٌة، فً تسلٌط الضوء على رفاههم االقتصادي. فً هذا القسم، سنكمل 

 المإشرات التً ناقشناها سابقا من خبلل جمٌع هذه األمور.
جّمعنا وقارّنا إجابات على عدة أسبلة ضمن مإشر واحد لظروؾ األسر االقتصادٌة 

ذاتً(. أوال، ُطلب من المجٌبٌن تصنٌؾ أسرهم ضمن إحدى الشخصٌة )وفق التقٌٌم ال
( 3( ؼٌر ثرٌة، لكن ٌمكنها العٌش برؼد، )2( مٌسورة، )1المجموعات األربع التالٌة: )

( فقٌرة. ثانٌا، طرح علٌهم سإال حول قدرة األسرة على تؽطٌة مصارٌؾ 4متوسطة الحال، )
ثالثا، بناء على اإلجابتٌن السابقتٌن،  دٌنار، وكٌفٌة تمكنهم من ذلك. 200طاربة تصل إلى 

سؤلنا ما إذا كان المجٌب ٌصؾ وضع أسرته على أنه صعب، وكم من الوقت ٌستمر هذا 
الوضع. رابعا، سؤلنا بعض األسر إذا كانوا ٌعتقدون أن الظروؾ السٌبة ستستمر، وإلى متى. 

"مٌسورة" على  أدرجت األسر التً صنفت نفسها ضمن أول فبتٌن فً السإال األول، فً
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مقٌاسنا الذاتً، بٌنما أعٌد ترمٌز األسر التً صنفت نفسها ضمن الفبتٌن األخٌرتٌن ضمن ثبلث 
قٌم مختلفة بناء على إجاباتهم عن األسبلة الثبلثة التالٌة. المجموعات الناتجة هً: )أ( 
ء مٌسورون، )ب( متوسطو الحال، )ج( فقراء لكن لدٌهم أمل بتحسن ظروفهم، )د( فقرا

 ٌابسون من تحسن ظروفهم مستقببل.
بحسب هذا المإشر األكثر ذاتٌة، تبدو الظروؾ االقتصادٌة لبلجبٌن داخل المخٌمات أسوأ 

(. تعتبر أسرة من كل خمس أسر تقرٌبا من 9.7بكثٌر من األوضاع خارج المخٌمات )الجدول 
بالمابة فقط من أسر  8البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً المخٌمات، نفسها فقٌرة، مقارنة مع نسبة 

بالمابة من أسر ؼٌر البلجبٌن. ٌمكن أن ٌطلق على نصؾ أسر  6البلجبٌن خارج المخٌمات و
البلجبٌن الفقٌرة داخل المخٌمات، بالمجمل حوالً أسرة من بٌن كل عشر أسر، "أسر فقٌرة 

المابة ب 3و 5متشابمة"، حٌث ال تعتقد تلك األسر أن ظروفها ستتحسن مستقببل. عبرت نسبة 
على التوالً من أسر البلجبٌن وؼٌر البلجبٌن خارج المخٌمات عن نفس الرأي. ُصنفت نسبة 

بالمابة فقط من األسر داخل المخٌمات ضمن فبة األسر "المٌسورة"، بٌنما كانت نسبة  18
بالمابة من أسر ؼٌر  44بالمابة من أسر البلجبٌن خارج المخٌمات و 39المنتمٌن لهذه الفبة 

جبٌن. ٌوحً هذا األمر، بحسب هذا المقٌاس، أن معدل انتشار الفقر داخل مخٌمات البل
  البلجبٌن ٌمثل ضعؾ إلى ثبلثة أضعاؾ معدل انتشاره خارج المخٌمات.

 
 

التقٌٌم الذاتً للظروؾ االقتصادٌة. مقارنة بٌن أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج  9.7الجدول 
ن خارج المخٌمات. بحسب مكان اإلقامة. النسبة المبوٌة المخٌمات وداخلها وأسر ؼٌر البلجبٌ

 لؤلسر.

 
 ٤ٓغٞسٕٝ

ٓزٞعطٞ 

 اُؾبٍ

كوشاء، 

٣ؼزوذٕٝ إٔ 
اُنبئوخ 

أُب٤ُخ   

 عززؾغٖ

كوشاء، 

٣ؼزوذٕٝ إٔ  

اُنبئوخ 
 أُب٤ُخ عزذّٝ

 ع أُغٔٞع

 3,787 100 10 9 62 18 الالجئون داخل المخيمبت
 1,029 100 9 9 66 16 اُجوؼخ
 855 100 10 10 61 18 ػٔبٕ

 1,012 100 10 7 62 21 اُضسهبء

 891 100 11 11 59 19 اُؾٔبٍ

 3,477 100 5 3 53 39 الالجئون خبرج المخيمبت

 1,342 100 5 2 48 46 ػٔبٕ
 1,151 100 5 5 66 24 اُضسهبء

 984 100 4 6 58 32 اسثذ

 4,525 100 3 3 50 44 غير الالجئيه خبرج المخيمبت

 937 100 2 3 39 56 ػٔبٕ

 785 100 4 3 67 26 اُضسهبء

 2,803 100 3 3 58 36 اسثذ
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لؤلشخاص ارتباطا جٌدا إلى حد ما بنصٌب الفرد السنوي من دخل  ارتبط التقٌٌم الذاتً
 71(. فً المجموعات السكانٌة لبلجبٌن خارج المخٌمات، كانت نسبة 10.7األسرة )الجدول 

بالمابة من نفس  33لدخل األعلى "مٌسورة"، مقارنة مع نسبة بالمابة من األسر فً مجموعة ا
مجموعة الدخل داخل المخٌمات. هذا "التوافق" بٌن المقٌاسٌن الموضوعً والذاتً للوضع 
االقتصادي لبلجبٌن خارج المخٌمات ٌعكس بوضوح ظروفا موضوعٌة أفضل هناك. كما ذكر 

ج المخٌمات أعلى بكثٌر من مستوى ، فإن مستوى الدخل بٌن البلجبٌن خار1.7فً القسم 
الدخل داخل المخٌمات. على الجهة األخرى من المقٌاس، وبٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن 

بالمابة فً مجموعة الدخل األقل على أنها فقٌرة، ونسبة  23خارج المخٌمات، ُصنفت نسبة 
بالمابة فقط  1ٌنما كانت نسبة بالمابة تعانً من ضابقة مالٌة مزمنة )"فقراء متشابمون"(، ب 12

بالمابة من األسر فً  41من األسر ذات الدخل األعلى فقٌرة. داخل المخٌمات، كانت نسبة 
مجموعة الدخل األقل فقٌرة، وأدرج نصفها ضمن مجموعة الضابقة المالٌة المزمنة. تم تحدٌد 

صعبة دابمة. بشكل  بالمابة فقط من األسر ذات الدخل األعلى على أنها تعانً من أوضاع 3
عام، تنتمً أؼلبٌة األسر التً تعتبر نفسها فقٌرة إلى مجموعتً الدخل األقل، والنسبة خارج 
المخٌمات أعلى منها داخلها. المبلحظة األخٌرة هً أنه باستثناء األسر ضمن مجموعة الدخل 

من األعلى خارج المخٌمات، تندرج نصؾ إلى ثلثً األسر فً جمٌع مجموعات الدخل ض
مجموعة "متوسطً الدخل"، فلعل تلك األسر تنظر إلى نفسها بطرٌقة ما على أنها "متوسطة 
الحال" أو ربما من وجهة نظرها "أصابت نجاحا مقبوال"، مقارنة مع مجموعة سكانٌة 

 مرجعٌة.
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لفلسطٌنٌٌن خارج التقٌٌم الذاتً للظروؾ االقتصادٌة. مقارنة بٌن أسر البلجبٌن ا 10.7الجدول 
المخٌمات وداخلها. بحسب نصٌب الفرد السنوي من دخل األسرة، المجموعات الخمسٌة. 

 النسبة المبوٌة لؤلسر.

 ٤ٓغٞسٕٝ  
ٓزٞعطٞ 

 اُؾبٍ

كوشاء، 

٣ؼزوذٕٝ إٔ 
اُنبئوخ 

أُب٤ُخ 

 عززؾغٖ

كوشاء، 

٣ؼزوذٕٝ إٔ 

اُنبئوخ 
 أُب٤ُخ عزذّٝ

 ع أُغٔٞع

 3,776 100 10 9 62 18 الالجئون داخل المخيمبت

 762 100 21 20 53 5 األهَ دخال

 843 100 13 10 65 11 دخَ ٓ٘خلل

 650 100 8 8 67 18 دخَ ٓزٞعو

 856 100 4 5 65 26 دخَ ٓشرلغ

 665 100 3 3 62 33 األػ٠ِ دخال

 3,477 100 5 3 53 39 الالجئون خبرج المخيمبت

 610 100 12 11 65 13 األهَ دخال

 804 100 8 3 67 22 دخَ ٓ٘خلل

 744 100 4 2 61 33 دخَ ٓزٞعو

 630 100 1 1 52 45 دخَ ٓشرلغ

 686 100 1 0 28 71 األػ٠ِ دخال

 
 

شهرا السابقة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن  12تقٌٌم تؽٌر الدخل فً األسر خبلل  11.7الجدول 
 وٌة لؤلسر.داخل المخٌمات وخارجها. بحسب نصٌب الفرد من دخل األسرة. النسبة المب

 ع أُغٔٞع دخَ أهَ ٗلظ اُذخَ دخَ أػ٠ِ  

 3,772 100 25 66 9 داخل المخيمبت
 760 100 39 56 6 األهَ دخال

 842 100 24 68 8 دخَ ٓ٘خلل

 649 100 22 71 7 دخَ ٓزٞعو

 856 100 19 71 10 دخَ ٓشرلغ

 665 100 19 67 14 األػ٠ِ دخال

 3,468 100 19 73 7 خبرج المخيمبت

 608 100 36 61 3 األهَ دخال

 804 100 24 72 5 دخَ ٓ٘خلل

 744 100 19 75 6 دخَ ٓزٞعو
 628 100 15 78 7 دخَ ٓشرلغ

 684 100 8 78 14 األػ٠ِ دخال
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أخٌرا، كانت أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن األعلى دخبل مٌالة بالعموم لذكر زٌادة دخلها فً 
جبٌن األقل دخبل، فً حٌن أن األخٌرة عانت أكثر من  السابقة أكثر من أسر البل 12األشهر 

(. كانت نسبة األسر من داخل  11.7انخفاض دخلها فً نفس الفترة الزمنٌة )الجدول 
بالمابة( أعلى من نسبة األسر  25المخٌمات التً ذكرت انخفاض دخلها فً السنة السابقة )

ى ذلك، شهدت أكثر من ثلث األسر بالمابة(. عبلوة عل 19التً ذكرت ذلك خارج المخٌمات )
فً مجموعة الدخل األقل داخل المخٌمات وخارجها على السواء انخفاضا فً دخلها. بالمقابل، 

بالمابة فقط من األسر خارج المخٌمات  6و 3كانت نسبة األسر التً شهدت ارتفاعا فً دخلها 
بالمابة من  14نسبة  وداخلها، على التوالً. داخل المخٌمات وخارجها على السواء، ذكرت

السابقة. تشٌر هذه النتابج  12األسر فً مجموعة الدخل األعلى زٌادة فً دخلها خبلل األشهر 
إلى أن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المٌسورٌن ٌزدادون ثراء، بٌنما ٌزداد الفقراء فقرا، بكلمات 

 أخرى، أن الفجوة بٌن األؼنٌاء والفقراء آخذة فً االتساع.
 
 
 
 
 
 

 واألسر المستضعفة الفقر
 
 
 

 مقدمة
(، ٌمكن تعرٌؾ الفقر على أنه "العجز عن تحقٌق الحد األدنى من 2000وفقا للبنك الدولً )

الرفاه". ٌركز النهج التقلٌدي لدراسة الفقر على إمكانٌة حصول األشخاص على الموارد 
بالمقارنة مع حدود  البلزمة لتلبٌة احتٌاجاتهم، والحكم على دخل األفراد أو مستوى استهبلكهم

دنٌا محددة. تقاس حدة الفقر بمعاٌٌر نقدٌة. لكن، ٌمكن ربطه أٌضا بؤنواع معٌنة من السلع 
والخدمات االستهبلكٌة، كالصحة، والتعلٌم، وما إلى ذلك. إضافة إلى أن النهج األوسع للفقر 

بشكل جٌد( فً ٌبحث فً "القدرات" الربٌسٌة التً قد ٌفتقر إلٌها الفرد حتى ٌإدي دوره )
المجتمع. تتضمن هذه القدرات الدخل، والتعلٌم، والصحة، والثقة بالنفس، والشعور بالقوة، 

 والحقوق. وقد اخترنا فً هذا التقرٌر نهجا "ضٌق النطاق" للفقر ٌستند إلى القٌمة النقدٌة.
 (. أوال، ٌجب تحدٌد مإشر1998البد من اتخاذ ثبلث خطوات لتحلٌل الفقر )رافلٌون، 

للرفاه، كالدخل أو االستهبلك؛ وسنستخدم لهذا الؽرض البٌانات المجمعة عن دخل األسرة فً 
الدراسات االستقصابٌة للعٌنات. ثانٌا، ٌجب تحدٌد خط الفقر، أو معٌار أدنى مقبول للتمٌٌز بٌن 
، الفقٌر وؼٌر الفقٌر؛ وسنطبق عدة خطوط للفقر بدال من تقٌٌد التحلٌل بخط فقر واحد. ثالثا

ٌقول رافلٌون، على المرء أن ٌرسم صورة وٌحدد مبلمح للفقر لجمع معلومات وسمات الفقراء 
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بناء على خط الفقر )أو خطوط الفقر فً الحالة التً نحن بصددها(؛ وسنحدد مبلمح الفقر فً 
 86نهاٌة هذا القسم.

ٌمكن بناء خطوط الفقر من خبلل نهج موضوعٌة أو ذاتٌة. ٌصنؾ النهج الموضوعً 
أٌضا على أنه إما مطلق أو نسبً. ٌحسب النهج المطلق الحد األدنى من النفقات التً ٌحتاجها 
الفرد لتلبٌة احتٌاجاته األساسٌة. على سبٌل المثال، المنهج المتبع لبحث استهبلك الطاقة الؽذابٌة 

حتٌاجات ٌنظر فقط إلى االحتٌاجات االستهبلكٌة الؽذابٌة األساسٌة للفرد، بٌنما نهج كلفة اال
األساسٌة، أحد المناهج المطلقة األكثر استخداما، ٌقدر كلفة المواد األساسٌة الؽذابٌة وؼٌر 
الؽذابٌة على حد سواء. قد تتؤثر القٌاسات باالختبلؾ )الجؽرافً( فً العادات والتقالٌد التً 

اء خطوط فقر ٌتبعها األشخاص فً استهبلك الؽذاء وبمستوٌات األسعار المحلٌة. لذا، ٌنبؽً بن
 مطلق مختلفة خاصة بكل دولة تحدٌدا، وإذا أمكن لكل مقاطعة أو محافظة فً كل دولة.

على إعداد دراسات تقٌٌم للفقر بصورة منتظمة.  1987دأبت الحكومة األردنٌة منذ العام 
ة طّبقت الدراسة األخٌرة نهج خط الفقر المطلق، واالستناد إلى حجم اإلنفاق على المواد الؽذابٌ

وؼٌر الؽذابٌة المجمع من خبلل الدراسة االستقصابٌة حول مصارٌؾ األسرة ودخلها التً 
. كان خط الفقر المطلق المسجل فً العام 2010أجرتها دابرة اإلحصاءات العامة فً العام 

( )دابرة اإلحصاءات 814دٌنار سنوٌا )سنقرب القٌمة إلى  813.7للفرد الواحد  2010
(. وألن الدراسات االستقصابٌة التً أجرٌناها جّمعت بٌانات عن الدخل 2012العامة وموبٌك 

لم تكن النتابج متشابهة. جرى جمع بٌاناتنا فً ربٌع  بدال من بٌانات اإلنفاق/االستهبلك،
خارج المخٌمات. ُطلب من األسر  2012داخل المخٌمات، وفً بداٌة العام  2011وخرٌؾ 

ر اإلثنً عشر التً سبقت المقابلة. وبهذا ٌتم تؽطٌة ذكر دخل األسرة السنوي خبلل األشه
بالنسبة لسكان المخٌمات، والسنة  2011إلى أواسط العام  2010الفترة من أواسط العام 

بالنسبة لبلجبٌن خارج المخٌمات. وألن تداخل الزمن مع البٌانات الوطنٌة  2011المٌبلدٌة 
 814للفرد الواحد والبالػ  2010للعام  كان جٌدا إلى حد ما، جرى تطبٌق خط الفقر الوطنً

بشكل مباشر فً هذا التقرٌر. ومع ذلك، دعونا نإكد على أن بٌانات اإلنفاق  دٌنارا سنوٌا
والدخل ؼٌر متشابهة، وال حتى معدالت الفقر الواردة فً هذا الفصل، المحددة على أساس 

بؤي شكل من األشكال مع  دٌنارا قابلة للمقارنة 814الدخل وعلى أساس خط الفقر البالػ 
معدالت الفقر المبنٌة على اإلنفاق الواردة فً "تقرٌر حول وضع الفقر فً األردن" )دابرة 

(. لكننا، نستخدم المصطلح "معدل الفقر الوطنً" ألؼراض 2012اإلحصاءات العامة وموبٌك 
 لؽوٌة.

ارنة بٌن الدول. كان بنٌت خطوط الفقر المطلق المعٌارٌة الدولٌة أٌضا إلتاحة إجراء المق
لقٌاس  1990خط الفقر الدولً المحدد بدوالر أمرٌكً واحد ٌومٌا، أول ما اقترح فً العام 

الفقر المطلق بحسب المعاٌٌر المخصصة للدول األفقر فً العالم. وجد رافلٌون وتشٌن 
ما  ( أن االنحدار االقتصادي ظهر فقط عندما تخطى معدل استهبلك الفرد2009وسانؽراوال )

كخط األساس أو  2005ٌقرب من دوالرٌن أمرٌكٌٌن ٌومٌا باعتبار القوة الشرابٌة فً 
دوالر أمرٌكً. لذا، تم اقتراح خط دولً  1.25المرجعٌة. دون هذا، كان متوسط خط الفقر 

 
86

ػالٝح ػ٠ِ رُي، ٣ٌٖٔ ًزُي اعشاء اخزجبس ؽغبع٤خ ػ٠ِ خو اُلوش ُزوذ٣ش ٓذٟ رـ٤ش اُ٘زبئظ ثؾغت رـ٤٤شاد فـ٤شح ػ٠ِ خو اُلوش. ٣ظٜش  

خ خو اُلوش ػب٤ُخ. ُزا، أدسع٘ب ػذح خطٞه ُِلوش ك٢ رؾ٤ِالد أُِق اُؾخق٢ ُِلوش ك٢ األهغبّ االخزجبس اُز١ أعش١ ػ٠ِ ث٤بٗبر٘ب إٔ ؽغبع٤

 اُزب٤ُخ ُِزؾون ٖٓ ٓذٟ رـ٤ش عٔبد اُلوشاء ػ٘ذ رطج٤ن خطٞه ٓخزِلخ ُِلوش.
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دٌنارا  814دوالر أمرٌكً )فً الٌوم(. إضافة لخط الفقر الوطنً ) 1.25جدٌد للفقر قدره 
دوالر أمرٌكً  2و 1.25(، سنعرض الفقر بحسب كل من خطً الفقر البالؽٌن أردنٌا فً السنة

للفرد ٌومٌا. وعند إجراء ذلك، ٌتم تعدٌل الخطٌن بما ٌسمى عامل تحوٌل تعادل القوة الشرابٌة 
على  ،2011دٌنارا أردنٌا للفرد فً العام  438و 274لبلستهبلك الخاص للوصول إلى 

هو العام  1999العام  87، على التوالً.1999دنٌا فً العام دٌنارا أر 372و 233التوالً، و
الذي ٌتوفر لدٌنا فٌه بٌانات دخل مشابهة لبلجبٌن داخل المخٌمات، لذا ٌمكننا البحث فً 
التؽٌرات التً طرأت بمرور الزمن. كما ورد أعبله، ال تتوفر لدٌنا بٌانات مشابهة لبلجبٌن 

 خارج المخٌمات.
ٌركز النهج النسبً لتحلٌل الفقر على الشرٌحة السكانٌة األفقر  على عكس الفقر المطلق،

بؽض النظر عن مستوى الفقر المطلق. تتمثل االنتقادات الربٌسٌة لهذا النهج فً كونه ال ٌؤخذ 
بالحسبان الحد األدنى من احتٌاجات السكان األساسٌة للبقاء، وهو ؼٌر حساس مطلقا للنمو أو 

ٌتؽٌر التوزٌع. مع ذلك، ٌبقى النهج النسبً نافعا ومفٌدا عند نقص  االنكماش االقتصادي إذا لم
البٌانات المطلوبة لبناء خط فقر مطلق صحٌح، إذ أنه ٌتٌح دراسة سمات الشرٌحة السكانٌة 

 المحرومة أو الفقٌرة )نسبٌا(.
نستخدم خطٌن نسبٌٌن للفقر. عند تطبٌق مقٌاس التكافإ المعدل من منظمة التعاون 

، كان مكافا وسٌط 88ي والتنمٌة، والذي ٌعدل بحسب التباٌن فً تشكٌل وبنٌة األسرةاالقتصاد
دٌنار أردنٌا  1,043نصٌب الفرد من دخل األسرة بٌن البلجبٌن المقٌمٌن فً المخٌمات 

(. لذا، ٌختلؾ خّطا الفقر 2012دٌنارا بٌن البلجبٌن المقٌمٌن خارجها ) 1,521( و2011)
بالمابة من  50نٌتٌن. بالنسبة لبلجبٌن داخل المخٌمات، كانت نسبة النسبً للمجموعتٌن السكا

بالمابة من وسٌط نصٌب  60دٌنارا، ونسبة  522وسٌط نصٌب الفرد السنوي من دخل األسرة 
بالمابة من وسٌط  60و 50دٌنارا، فً حٌن وصلت نسبة  626الفرد السنوي من دخل األسرة 

دٌنارا، على  913و 760بٌن خارج المخٌمات، نصٌب الفرد السنوي من دخل األسرة لبلج
 89التوالً.

، الفقراء من ؼٌر الفقراء بناء على 5.7ٌمٌز النهج الذاتً، كما تم بحثه فً القسم 
تصورات األشخاص حول وضعهم االقتصادي فً المجتمع. لكن، هذه اآلراء ال تتشكل فقط 

بل }...{ ٌتؤثر الرفاه االقتصادي بناء على حقابق اقتصادٌة "موضوعٌة" بالكاد ٌمكن فهمها، 
الذاتً بعوامل عدٌدة أخرى تتضمن الصحة، والتعلٌم، والعمل، واألصول )الممتلكات(، 

: 2002والدخل النسبً فً مكان اإلقامة، والتوقعات حول الرفاه مستقببل" )رافلٌون ولوكشٌن 
ذي ٌزداد فٌه اعتبار (. ٌعد الفقر الذاتً إضافة مفٌدة للنهج الموضوعً فً الوقت ال1,453

 الفقر ظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب.
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ٗلظ ٤ًٔبد اُغِغ ٝاُخذٓبد ك٢ ثزط٣ٞش ٖٓ اُج٘ي اُذ٢ُٝ، ٣ٔضَ ػبَٓ رؾ٣َٞ رؼبدٍ اُوٞح اُؾشائ٤خ، ػذد ٝؽذاد ػِٔخ اُذُٝخ أُطِٞثخ ُؾشاء  

ك٢ اُؼبّ  243:اُغٞم أُؾ٢ِ اُز٢ ٣ٌٖٔ ؽشاإٛب ثذٝالس أٓش٢ٌ٣ ٝاؽذ ك٢ اُٞال٣بد أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ. ثِؾ ػبَٓ رؾ٣َٞ رؼبدٍ اُوٞح اُؾشائ٤خ 

 .http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP?page=2. 2:33ك٢ اُؼبّ  :26:ٝ 3999
88

ٌَُ  24:ُشة األعشح، ٝ 3كئ أُؼذٍ ٖٓ ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ ٝاالهزقبد١ ٝاُز٤ٔ٘خ أُؼزٔذ ٖٓ ٣ٞسٝعزبد ك٢ أٝاخش اُزغؼ٤٘٤بد ؽذد ٓو٤بط اُزٌب 

 ٌَُ هلَ.  21:كشد ثبُؾ امبك٢ ٝ
89

اعبد ٓخزِلخ ٣شع٠ ٓالؽظخ أٗٚ ثغجت اُزؼذ٣الد ػ٠ِ ٓؼذالد فشف رؼبدٍ اُوٞح اُؾشائ٤خ ٝٓوب٤٣ظ اُزٌبكئ أُخزِلخ ُِجبُـ٤ٖ أُطجوخ ك٢ دس 

 ُِلوش، كبٕ ٓؼذالد اُلوش أُطِن ال رٌٕٞ هبثِخ ُِٔوبسٗخ ثؾٌَ ٓجبؽش ث٤ٖ اُذٍٝ ٝال ث٤ٖ اُزوبس٣ش أُخزِلخ ػٖ اُلوش ك٢ األسدٕ.
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لتلخٌص ما ورد أعبله، سٌعرض هذا القسم من التقرٌر تحلٌل الفقر بناء على خطً الفقر 
دٌنارا أردنٌا(.  814دوالر أمرٌكً فً الٌوم إضافة لخط الفقر الوطنً ) 2و 1.25الدولٌٌن 

بالمابة من وسٌط  60و 50ن للفقر عند نسبة إضافة إلى ذلك، فإننا سنستخدم خطٌن نسبٌٌ
الدخل. تستند جمٌع خطوط الفقر المطلق والنسبً هذه إلى مكافا الدخل السنوي لكل بالػ. 
أخٌرا، سٌإخذ الفقر الذاتً أٌضا لتكملة تحلٌل الفقر المبنً على المال. سٌنتج عن خطوط الفقر 

فرعً التالً؛ حٌث سنعرض بعض المفاهٌم المختلفة معدالت متباٌنة للفقر، تعرض فً القسم ال
اإلضافٌة لتسهٌل التحلٌل؛ ثم نبرز صور ومبلمح الفقر ونعرض سمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 

 الفقراء.
 
 

 خطوط ومعدالت الفقر
معدالت الفقر لكل من البلجبٌن داخل المخٌمات وخارجها بناء على  12.7ٌظهر الجدول 

ل الفقر كذلك مإشر عدد األفراد وٌحدد نسبة البلجبٌن خطوط مختلفة للفقر. ٌطلق على معد
الذٌن ٌحصلون على دخل تحت خط الفقر. كما رأٌنا، كانت معدالت الفقر عند خطوط الفقر 
المطلق بالنسبة لبلجبٌن داخل المخٌمات أعلى بكثٌر من المعدالت خارجها، بٌنما انعكس 

بً. ٌشٌر الواقع األخٌر إلى أن التباٌن فً الوضع بالنسبة لمعدالت الفقر عند خطوط الفقر النس
معدالت الدخل بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات أعلى منه داخل المخٌمات، وسنعود إلى هذا 

 األمر الحقا.
دوالر أمرٌكً فً الٌوم  2و  1.25كانت معدالت الفقر لبلجبٌن داخل المخٌمات عند 
خارج المخٌمات. بالنسبة لبلجبٌن  أعلى بحوالً ثبلثة أضعاؾ من المعدالت بٌن البلجبٌن
بالمابة،  31دٌنارا أردنٌا حوالً  814داخل المخٌمات، بلػ معدل الفقر عند خط الفقر البالػ 

بالمابة بٌن البلجبٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات. كما ورد أعبله، ٌرجى  13.5بٌنما بلػ 
ات المستخدمة فً التقرٌر األخٌر مبلحظة أن بٌاناتنا ؼٌر قابلة للمقارنة بشكل مباشر مع البٌان

 (.2012حول الفقر على الصعٌد الوطنً )دابرة اإلحصاءات العامة وموبٌك 
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مإشرات الفقر وفجوة الفقر )بالدوالر األمرٌكً( بحسب خطوط الفقر المختلفة  12.7الجدول 
 بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها.

  

 داخَ أُخ٤ٔبد دخبسط أُخ٤ٔب

 خطٞه اُلوش اُ٘غج٢ خطٞه اُلوش أُطِن خطٞه اُلوش اُ٘غج٢ خطٞه اُلوش أُطِن

دٝالس  3224

أٓش٢ٌ٣ ك٢ 

 ا٤ُّٞ

دٝالسإ 

أٓش٤ٌ٣بٕ 

 ك٢ ا٤ُّٞ

خو اُلوش 

 اُٞه٢٘
ثبُٔبئخ ٖٓ  :4

 اُٞع٤و
ثبُٔبئخ ٖٓ  :6

 اُٞع٤و

3224 

دٝالس 

أٓش٢ٌ٣ ك٢ 

 ا٤ُّٞ

دٝالسإ 

أٓش٤ٌ٣بٕ ك٢ 

 ا٤ُّٞ

خو اُلوش 

 اُٞه٢٘
ثبُٔبئخ  :4

 ٖٓ اُٞع٤و
ثبُٔبئخ  :6

 ٖٓ اُٞع٤و

 د. أ. 626 د. أ. 422 د. أ. 835 د. أ. 518 د. أ. 275 د. أ. 931 د. أ. :76 د. أ. 835 د. أ. 518 د. أ. 275

ٓؼذٍ 

اُلوش/ٓئؽش ػذد 

 األكشاد
0.5 2.2 13.5 11.4 19.2 1.6 5.8 30.7 9.7 16.0 

 0.042 0.025 0.085 0.016 0.004 0.048 0.028 0.034 0.005 0.001 ٓئؽش كغٞح اُلوش

 0.018 0.011 0.036 0.006 0.002 0.019 0.011 0.014 0.002 0.001 ٓئؽش ؽذح اُلوش

كغٞح اُلوش 

)ثبُذٝالس 

 األٓش٢ٌ٣(
5,960 161,946 12,792,138 8,233,611 28,714,568 5,915 129,036 6,993,788 424,520 1,384,666 

 
 

دما ُطلب من أسر البلجبٌن تقٌٌم وضعها االقتصادي، كان حكمها منسجما ومتوافقا إلى عن
حد ما مع مقٌاس الفقر الموضوعً، بمعنى أنه أظهر تباٌنا متشابها بٌن المجموعتٌن 

بالمابة من البلجبٌن داخل المخٌمات أنهم فقراء، بٌنما كانت نسبة  19السكانٌتٌن: ذكرت نسبة 
 بالمابة فقط، أي أقل من نصؾ معدل الفقر. 8لبلجبٌن خارج المخٌمات من فعل ذلك من ا

إضافة لمعدل الفقر، ٌعد مإشر فجوة الفقر ومإشر شدة الفقر مقٌاسٌن ٌمكن من خبللهما 
تقدٌم مزٌد من التوضٌح عن وضع الفقر. ٌقٌس مإشر فجوة الفقر مدى انخفاض مستوى 

بالنسبة المبوٌة من خط الفقر. فكلما ارتفع مإشر  الفقراء تحت خط الفقر بالمتوسط، وٌعبر عنه
فجوة الفقر، كلما زاد انخفاض موقع الفقراء تحت خط الفقر. مإشر شدة الفقر، الذي ٌطلق 
علٌه أٌضا مربع فجوة الفقر، هو المجموع المثّقل لفجوات الفقر )كنسبة من خط الفقر(، 

ا. وبالمقارنة مع مإشر فجوة الفقر حٌث واألثقال )األوزان( هً فجوات الفقر التناسبٌة ذاته
ٌكون الوزن متساوٌا بالنسبة لجمٌع الفقراء، ٌزٌد الوزن كلما زاد موقع الفرد تحت خط الفقر 
على مإشر شدة الفقر. ٌنسجم هذا األمر مع الحجة القابلة بوجوب أخذ التباٌن بٌن الفقراء 

قر ومإشر شدة الفقر لٌسا واضحٌن بالحسبان عند بناء مإشر للفقر. رؼم أن مإشر فجوة الف
وبسٌطٌن بقدر مإشر "معدل الفقر"، فإنهما ٌقدمان معلومات تكمٌلٌة عن انتشار الفقر، وٌفٌدان 

 بشكل خاص عند مقارنة الفقر بٌن الفبات االجتماعٌة.
بالنظر إلى مإشر فجوة الفقر ومإشر شدة الفقر لخطوط الفقر المطلق المعروضة فً 

ضح أن نسبة الفقراء داخل المخٌمات لٌست فقط أعلى بكثٌر من النسبة ، ٌت12.7الجدول 
الموجودة خارج المخٌمات، بل إنهم أٌضا ٌعٌشون بمستوى أقل تحت خط الفقر. عند خط الفقر 
على الصعٌد الوطنً، ٌشٌر مإشر فجوة الفقر إلى أن نسبة البلجبٌن خارج المخٌمات الذٌن 

بالمابة تحت خط الفقر،  3.4الوطنً كانت بالمتوسط  ٌعٌشون تحت خط الفقر على الصعٌد
بالمابة تحت خط الفقر. من حٌث  8.5بٌنما كان البلجبون الفقراء داخل المخٌمات بالمتوسط 



 

277 
 

الجوهر، ٌبدو الفقر بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن "أعمق" أو أكثر شدة داخل المخٌمات مما هو 
 لٌص الفقراء من فقرهم.خارجها؛ وٌتطلب هذا األمر بذل جهد كبٌر لتخ

عبلوة على ذلك، فإن مإشر شدة الفقر بٌن البلجبٌن داخل المخٌمات أعلى مما هو علٌه 
بٌن البلجبٌن خارجها، األمر الذي ٌشٌر إلى أن التباٌن بٌن البلجبٌن الفقراء داخل المخٌمات 

 أعلى منه خارجها.
زمة لنشل جمٌع الفقراء من مقدار األموال البل -كذلك فجوة الفقر 12.7ٌظهر الجدول 

على سبٌل المثال، قد ٌكلؾ تطبٌق خط الفقر  90وضع الفقر بالنسبة لخطوط الفقر المختلفة.
ملٌون دوالر أمرٌكً سنوٌا لرفع  13دٌنارا أردنٌا حوالً  814على الصعٌد الوطنً البالػ 

. ورؼم أن إذا استهدؾ الفبة الصحٌحة -مستوى معٌشة الفقراء البلجبٌن خارج المخٌمات
االستهداؾ الخالً من النواقص والعٌوب مستحٌل طبعا من الناحٌة العملٌة، لكن ٌبقى أن هذا 
الرقم ٌدّل على كلفة اجتثاث الفقر، باعتبار هذا المقٌاس للفقر. قد تبلػ الكلفة السنوٌة لتخفٌؾ 

خط الفقر على عبء الفقر واجتثاثه من داخل المخٌمات الفلسطٌنٌة، بالنسبة للفقر المعّرؾ ب
 الصعٌد الوطنً، ما ٌقرب من سبعة مبلٌٌن دوالر أمرٌكً.

 
 

 بروفيل الفقر )صورة الفقر أو مظهره(
لصٌاؼة إستراتٌجٌات مناسبة للحد من الفقر، ٌحتاج المرء لتخطً معدالت الفقر للسكان 

لسكانٌة عموما، وفهم أنماط الفقر بشكل أفضل، أي مدى تؽٌر مقاٌٌس الفقر بٌن المجموعات ا
الفرعٌة. ٌهدؾ توصٌؾ )تحدٌد بروفٌل( الفقر إلى ذلك؛ فهو ٌظهر مدى اختبلؾ معدل الفقر 
ومقاٌٌس أخرى للفقر بٌن المجموعات السكانٌة، وٌصؾ الخصابص اإلقلٌمٌة، والدٌمؽرافٌة، 
والجؽرافٌة، واالقتصادٌة، واالجتماعٌة للفقراء. من خبلل البحث فً التباٌن بٌن المتؽٌرات، 
كمكان اإلقامة، ونوع األسرة، ومصادر العمل والدخل، وظروؾ السكن، والصحة، والتعلٌم، 
ووضعٌة البلجبٌن، ٌرمً هذا القسم إلى تقدٌم إجابة على السإال المتمثل بمن هم البلجبون 

 الفلسطٌنٌون الفقراء، أي توصٌفهم وتحدٌد مبلمحهم.
 
 

 معدل الفقر بحسب المحافظة والمخيم
طفٌؾ فً معدالت الفقر خارج المخٌمات بٌن المحافظات الثبلث. تمٌزت  ظهر اختبلؾ

الزرقاء بمعدل الفقر األعلى، بؽض النظر عن خط الفقر المستخدم. مع ذلك، كان الفرق بٌن 
الزرقاء وإربد ضبٌبل بالعموم، بٌنما حظٌت عمان بمعدل الفقر األدنى بالنسبة ألربعة من بٌن 

دوالر أمرٌكً فً الٌوم. كان معدل  1.25خط الفقر المختلؾ هو خطوط الفقر الخمسة، وكان 
بالمابة(، وسجل المعدل  0.5الفقر فً هذا المإشر ضبٌبل جدا بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات )

دوالر أمرٌكً  1.25بالمابة(. كان معدل الفقر فً الزرقاء عند خط الفقر  0.3األقل فً إربد )
عمان، األمر الذي ٌشٌر إلى معدل انتشار أعلى للفقر المدقع فً الٌوم ضعؾ المعدل فً إربد و

 
90

ذٓذ ٣غز٘ذ ؽغبة كغٞح اُلوش ُِٔخ٤ٔبد ا٠ُ أػذاد اُغٌبٕ أُغزوبح ٖٓ اُذساعخ االعزوقبئ٤خ اُؾبِٓخ ُالعئ٤ٖ داخَ أُخ٤ٔبد، ث٤٘ٔب اعزخ 

 أ(.2:32كغٞح اُلوش ُِغٌبٕ خبسط أُخ٤ٔبد روذ٣شاد عٌب٤ٗخ سع٤ٔخ ٖٓ دائشح اإلؽقبءاد اُؼبٓخ )دائشح اإلؽقبءاد اُؼبٓخ 
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دٌنارا أردنٌا، بلػ معدل الفقر فً عمان  814فً الزرقاء. عند خط الفقر )"الوطنً"( البالػ 
 بالمابة فً الزرقاء. 16.1بالمابة فً إربد، و 15.5بالمابة، و 12.1

مما هو علٌه خارجها. بالنسبة  كما ورد أعبله، فإن معدل الفقر فً المخٌمات أعلى بكثٌر
لمعظم خطوط الفقر، ٌبدو معدل انتشار الفقر بٌن جمٌع المخٌمات تقرٌبا أعلى مما هو علٌه 
بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات فً أي من المحافظات الثبلث المشمولة بالدراسة. بالنظر إلى 

 امة كبٌرا.المخٌمات فقط، ٌبدو التباٌن فً معدل انتشار الفقر بٌن مكان اإلق
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معدالت الفقر بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها بحسب مكان  13.7الجدول 
 اإلقامة وبالنسبة لخطوط الفقر المختلفة.

  

 خطٞه اُلوش اُ٘غج٢ خطٞه اُلوش أُطِن

 ع
3224 

دٝالس 

أٓش٢ٌ٣ ك٢ 

 ا٤ُّٞ

دٝالسإ 

أٓش٤ٌ٣بٕ 

 ك٢ ا٤ُّٞ

خو اُلوش 

 اُٞه٢٘
ثبُٔبئخ ٖٓ  :4

 اُٞع٤و
ثبُٔبئخ ٖٓ  :6

 اُٞع٤و

 

   د.أ. 931 د.أ. :76 د.أ. 835 د.أ. 518 د.أ. 275

  15,101       19.2  11.4 13.5  2.2  0.5 خبرج المخيمبت

  5,741         17.6  10.2 12.1  2.0  0.4 ػٔبٕ

  5,116         22.1  13.7 16.1  2.6  0.7 اُضسهبء

  4,244         21.9  13.1 15.5  2.4  0.3 اسثذ

 

   د.أ. 626 د.أ. 422 د.أ. 835 د.أ. 518 د.أ. 275

  197,642     16.0  9.7 30.7  5.8  1.6 داخل المخيمبت

  5,910         7.3  3.6 27.9  1.8  0.7 األ٤ٓش ؽغٖ

  10,668       10.5  5.1 24.4  2.5  0.5 عٞف

  3,919         13.7  6.1 31.7  2.8  0.6 ٓبدثب

  5,225         12.8  7.5 18.9  3.7  0.9 اُضسهبء

  16,076       12.0  7.1 28.2  4.1  0.9 اُؾغ٤ٖ

  2,916         12.2  8.0 27.9  4.3  0.3 اُطبُج٤خ

  2,695         13.3  7.5 26.7  4.4  0.9 اُغخ٘خ

  57,763       14.0  8.4 32.2  4.9  1.3 اُجوؼخ

  34,199       15.8  9.3 30.9  5.3  1.6 ؽط٤ٖ

  17,088       16.5  9.0 34.0  5.4  1.1 اُٞؽذاد

  10,221       17.3  10.9 30.7  6.1  1.3 اسثذ

  16,524       17.7  12.0 23.1  7.6  2.3 ػض٢ٓ أُلز٢

  14,438       35.4  24.9 52.7  16.6  5.9 عشػ

 
 

مهما كان خط الفقر المستخدم، ٌبدو معدل الفقر فً مخٌم جرش مرتفعا وأعلى بكثٌر فٌه 
(. بالنسبة لخط الفقر األدنى، خط الفقر 13.7مما هو علٌه فً المخٌمات األخرى )الجدول 

بالمابة فً المخٌمات  1دوالر أمرٌكً فً الٌوم، كان معدل الفقر أقل من  1.25الدولً البالػ 
بالمابة. فً مخٌم  2إلى  1السبعة، بٌنما تراوح معدل الفقر فً معظم المخٌمات األخرى بٌن 

بالمابة، أي أعلى بثمانٌة أضعاؾ من  5.9جرش، ٌصل معدل الفقر بالنسبة لهذا الخط إلى 
دوالر أمرٌكً، سجل معدل الفقر  2المعدل فً مخٌم األمٌر حسن. وعند استخدام خط الفقر 
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بالمابة فً مخٌم األمٌر حسن. ٌحتل مخٌم  1.8بالمابة مقارنة مع  16.6فً مخٌم جرش 
عزمً المفتً وإربد المرتبة الثانٌة بٌن المخٌمات األشد فقرا بعد مخٌم جرش. إال أن معدل 
الفقر فً مخٌمً عزمً المفتً وإربد أقل من نصؾ معدله فً مخٌم جرش. بالنسبة لجمٌع 

دٌنارا أردنٌا(  814ان معدل الفقر عند خط الفقر الوطنً )المخٌمات باستثناء مخٌم واحد، ك
بالمابة )الوحدات(. مجددا، كان معدل الفقر فً مخٌم  34بالمابة )الزرقاء( إلى  19متفاوتا من 

 جرش هو األعلى، حٌث أكثر من نصؾ البلجبٌن فٌه كانوا تحت خط الفقر الوطنً.
ل مما هو علٌه فً المخٌمات األكبر حظٌت معظم المخٌمات صؽٌرة الحجم بمعدل فقر أق

حجما. تمٌز مخٌم جرش حتى اآلن بؤعلى نسبة تركز لؤلشخاص ذوي الفقر المدقع، أي 
دوالر أمرٌكً فً الٌوم. عند تطبٌق خط الفقر  1.25أشخاص ٌعٌشون تحت خط الفقر البالػ 

مخٌم الطالبٌة تحت  بالمابة من البلجبٌن فً 4.3الدولً البالػ دوالرٌن فً الٌوم، ُصنفت نسبة 
خط الفقر، أي أعلى بكثٌر من النسبة فً مخٌم األمٌر حسن. لكن، كانت نسبة الذٌن أدرجوا 

بالمابة،  0.3دوالر أمرٌكً فً الٌوم فً مخٌم الطالبٌة  1.25تحت خط الفقر الدولً البالػ 
 بالمابة فً مخٌم األمٌر حسن. 0.7بٌنما بلؽت تلك النسبة 
دٌنار  522بالمابة عند خط الفقر النسبً البالػ  6.1فً مخٌم مادبا  كانت نسبة الفقراء

بالمابة من وسٌط الدخل(، أي أقل من نسبتهم فً الزرقاء، والحسٌن، والطالبٌة،  50أردنً )
بالمابة عند تطبٌق خط الفقر  31.7والسخنة. مع ذلك، ارتفع معدل الفقر فً مخٌم مادبا إلى 

أي أعلى من معدل الفقر فً المخٌمات األربعة التً ذكرت للتو.  دٌنارا، 814الوطنً البالػ 
دٌنارا فً  814إلى  522ٌشٌر هذا األمر إلى أن نسبة األشخاص الذٌن ٌعٌشون بدخل ٌبلػ 

 مخٌم مادبا أعلى من نسبتهم فً المخٌمات األربعة األخرى.
 

 معدل الفقر بحسب نوع األسرة
نوع األسرة. من بٌن جمٌع أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن ٌرتبط الوضع االقتصادي لؤلسرة عادة ب

داخل المخٌمات وخارجها، كانت أسرة واحدة من بٌن كل عشر أسر تضم أطفاال ٌعٌشون مع 
بالمابة من األسر تضم فردا واحدا. كان معدل انتشار األسر التً تضم ثبلثة  6أحد األبوٌن، و

بالمابة  3مقابل  6األسر خارج المخٌمات ) أجٌال داخل المخٌمات أكبر من معدل انتشار هذه
من األسر، على التوالً(. بالمقابل، كان معدل انتشار األسر النووٌة التً تضم زوجٌن مع 

بالمابة( أكبر من معدل  9بالمابة( ودون أطفال ) 72أطفالهما بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات، )
بالمابة، على التوالً(. تضم أؼلبٌة  7و 68انتشار هذه األسر بٌن البلجبٌن داخل المخٌمات )

األسر المكونة من شخص واحد مسّنا واحدا ال ٌعمل، وٌعتمد اعتمادا شدٌدا على الدخل المتؤتً 
 من التحوٌبلت.

تؽٌر معدل الفقر بصورة كبٌرة بٌن أنواع مختلفة لؤلسر. ٌبدو  14.7ٌظهر الجدول 
ن السكانٌتٌن خارج المخٌمات وداخلها: عزاب التباٌن متشابها إلى حد كبٌر بالنسبة للمجموعتٌ

عاطلون عن العمل، أسر تضم ثبلثة أجٌال، زوجان لدٌهما أكثر من أربعة أطفال، وأطفال 
ٌعٌشون مع أحد األبوٌن هم األكثر حرمانا، بٌنما األسر التً تضم عزابا عاملٌن هم األفضل 

أطفال أو دون أطفال جٌد، حاال، كما أن حال األسر التً تضم زوجٌن وأقل من أربعة 
 والفروقات بٌنهم ضبٌلة.
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معدالت الفقر بحسب نوع األسرة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات  14.7الجدول 
 وداخلها. بحسب خطوط الفقر المختلفة والفقر الذاتً.

  

 خطٞه اُلوش اُ٘غج٢ خطٞه اُلوش أُطِن

 ع اُلوش اُزار٢ ع
3224 

دٝالس 

أٓش٢ٌ٣ 

 ٤ُّٞك٢ ا

دٝالسإ 

أٓش٤ٌ٣بٕ 

 ك٢ ا٤ُّٞ

خو اُلوش 

 اُٞه٢٘
ثبُٔبئخ  :4

 ٖٓ اُٞع٤و
ثبُٔبئخ  :6

 ٖٓ اُٞع٤و

 

 د.أ. 931 د.أ. :76 د.أ. 835 د.أ. 518 د.أ. 275
   

 14,948 8.2 14,948 19.2 11.4 13.5 2.2 0.5 خبرج المخيمبت

 146 16.2 146 26.9 22.0 23.5 4.6 0.0 أػضة ػبهَ ػٖ اُؼَٔ

 41 4.7 41 6.2 6.2 6.2 2.8 2.8 ػضة ٣ؼَٔأ

 557 7.2 557 11.9 7.5 10.6 1.5 0.0 صٝعبٕ ثذٕٝ أهلبٍ

 859 7.0 859 9.7 6.2 6.9 0.0 0.0 صٝعبٕ ٝهلَ ٝاؽذ

 1,628 7.6 1,628 11.5 6.6 9.3 1.8 0.8 صٝعبٕ ٝهلالٕ

 2,379 6.0 2,379 9.4 5.2 5.9 1.4 0.0 أهلبٍ 1صٝعبٕ ٝ 

 2,975 7.9 2,975 23.4 13.5 15.5 1.9 0.4 أهلبٍ 5صٝعبٕ ٝ  

 4,689 8.2 4,689 25.6 15.7 18.0 1.9 0.5 أهلبٍ 5صٝعبٕ ٝأًضش ٖٓ 

 1,136 13.3 1,136 26.2 14.0 18.9 5.8 1.8 أؽذ اُضٝع٤ٖ  ٝهلَ

 538 14.3 538 24.2 15.4 15.8 6.4 0.6 صالصخ أع٤بٍ

 د.أ. 626 د.أ. 422 د.أ. 835 د.أ. 518 د.أ. 275 
   

 داخل المخيمبت
1.6 5.8 30.7 9.7 16.0 197,642 18.8 18,736 

 193 38.4 1,382 37.8 20.3 55.2 8.0 3.0 أػضة ػبهَ ػٖ اُؼَٔ

 37 20.2 2,003 4.0 2.1 6.8 1.7 0.1 أػضة ٣ؼَٔ

 503 18.5 708 7.8 5.9 20.8 4.0 0.9 صٝعبٕ دٕٝ أهلبٍ

 901 15.0 6,010 7.0 3.8 13.0 2.8 0.3 صٝعبٕ ٝهلَ ٝاؽذ

 1,674 16.0 9,211 7.7 4.3 12.9 2.3 0.8 صٝعبٕ ٝهلالٕ

 2,481 17.7 17,966 8.8 5.9 20.1 3.2 1.1 أهلبٍ 1صٝعبٕ ٝ 

 3,064 16.0 24,915 11.5 7.1 25.2 4.0 1.3 أهلبٍ 5صٝعبٕ ٝ 

 6,982 17.8 30,103 20.8 12.2 40.8 7.0 1.7 أهلبٍ 5صٝعبٕ ٝ أًضش ٖٓ 

 1,471 26.1 72,618 21.6 14.3 35.7 9.3 2.4 ضٝع٤ٖ ٝ هلَأؽذ اُ

 1,430 26.2 15,259 23.2 14.6 38.6 10.0 3.4 صالصخ أع٤بٍ

 
 

بالنظر إلى التشابه العام بٌن المجموعتٌن السكانٌتٌن فٌما ٌتعلق بالتباٌن بٌن نوع األسرة، 
خطوط الفقر المختلفة. عند خط سنعلق على البلجبٌن خارج المخٌمات تالٌا. تختلؾ النتابج بٌن 

دوالر أمرٌكً فً الٌوم، فإن معدل الفقر ألسرة تضم أطفاال ٌعٌشون مع  1.25الفقر البالػ 
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بالمابة( بثبلثة أضعاؾ من متوسط المعدل بالنسبة لجمٌع البلجبٌن  1.8أحد األبوٌن أعلى )
إن معدل الفقر بٌن األسر خارج المخٌمات. عند خط الفقر البالػ دوالرٌن أمرٌكٌن فً الٌوم، ف

بالمابة( أعلى بثبلثة أضعاؾ من متوسط المعدل بالنسبة لجمٌع  6.4التً تضم ثبلثة أجٌال )
 6دٌنارا(، ٌتفاوت معدل الفقر من  814البلجبٌن خارج المخٌمات. عند خط الفقر الوطنً )

عمل، لكن معدالت بالمابة بٌن العزاب العاطلٌن عن ال 24بالمابة بٌن العزاب العاملٌن إلى 
الفقر بٌن األسر التً تضم زوجٌن وأربعة أطفال أو أكثر، واألسر التً تضم أطفاال ٌعٌشون 

حوالً  -بالمابة 19إلى  16مع أحد األبوٌن، متقاربة نوعا ما، حٌث ٌتراوح المعدل بٌن 
ل قلٌبل بالمابة من الوسٌط أق 50ضعؾ معدل الفقر بٌن أنواع األسر األخرى. معدل الفقر عند 

بالمابة من الوسٌط أعلى  60من المعدل عند خط الفقر الوطنً، بٌنما ٌبدو معدل الفقر عند 
 بقلٌل من خط الفقر الوطنً ودون تباٌن كبٌر بٌن أنواع األسر.

ٌبدو التقٌٌم الذاتً للوضع االقتصادي لؤلسر بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات منسجما 
 50الموضوعً لهم، وربما األقرب لخط الفقر النسبً عند ومتوافقا نوعا ما مع معدل الفقر 

بالمابة من الوسٌط. كان معدل الفقر الذاتً بٌن األسر داخل المخٌمات أعلى بكثٌر من معدله 
بالمابة من الوسٌط بالنسبة لبعض األسر وإلى  60خارج المخٌمات وأقرب لمعدل الفقر عند 

الفقر الذاتً داخل وخارج المخٌمات على  الخط الوطنً بالنسبة ألسر أخرى. كان معدل
السواء هو األعلى بٌن العزاب العاطلٌن عن العمل، بٌنما سجل ثانً وثالث أعلى معدل بٌن 
األسر التً تضم ثبلثة أجٌال واألسر التً تضم أطفاال ٌعٌشون مع أحد األبوٌن، على الترتٌب. 

أطفال أو أكثر كان أعلى بكثٌر  رؼم أن معدل الفقر الموضوعً ألسر تضم زوجٌن مع أربعة
من معدله فً األسر التً تضم زوجٌن مع عدد أقل من األطفال أو دون أطفال، فإن معدل 
الفقر الذاتً ٌتشابه إلى حد ما بٌن جمٌع األسر التً تضم زوجٌن بؽض النظر عن عدد 

بالنسبة ألنواع األطفال، بٌن البلجبٌن داخل المخٌمات وخارجها على السواء. عبلوة على ذلك، 
األسر التً انفردت بكونها األكثر حرمانا وهشاشة، ٌبدو معدل الفقر الذاتً متشابها إلى حد ما 

 بٌن كلتا المجموعتٌن، وإن كان ذلك على عدة مستوٌات.
للتلخٌص، تتمثل النتٌجة الربٌسٌة المتعلقة بالفقر بٌن أنواع األسر بؤن األسر التً تضم  

النووٌة كثٌرة األطفال، هً األكثر حرمانا. مع ذلك، فمعدل انتشار الفقر  ثبلثة أجٌال، واألسر
ضمن هذٌن النوعٌن من األسر أعلى داخل المخٌمات من خارجها، ونسبة انتشار تلك األنواع 

 من األسر داخل المخٌمات أعلى من نسبة انتشارها خارج المخٌمات.
 

 معدل الفقر بحسب الوظيفة ومصادر الدخل
ل المتؤتً من العمل هو مصدر الدخل الربٌسً لمعظم أسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن ألن الدخ
(، فوضعٌة عمل األشخاص ترتبط ارتباطا وثٌقا بالوضع االقتصادي لؤلسر 2.7)الجدول 
(. تمٌل األسر التً لٌس لدٌها دخل من العمل، داخل المخٌمات وخارجها على 15.7)الجدول 

ى الدخل المتؤتً من التحوٌبلت، وهً األسر األكثر حرمانا. السواء، إلى االعتماد فقط عل
ٌشكل المسنون الذٌن ٌعٌشون وحدهم واألسر التً تضم أطفاال ٌعٌشون مع أحد األبوٌن نسبة 
كبٌرة من األسر التً لٌس فٌها أفراد ٌعملون. بالنسبة لؤلسر خارج المخٌمات التً لٌس فٌها 

دوالر أمرٌكً فً  1.25المابة بتطبٌق خط الفقر البالػ ب 1.9أفراد ٌعملون، بلػ معدل الفقر 
بالمابة فقط بٌن األسر التً تضم فردا واحدا ٌعمل أو أكثر، على  0.4و 0.2الٌوم، بٌنما بلػ 
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بالمابة من البلجبٌن خارج المخٌمات، فً األسر التً لٌس لها دخل  32التوالً. كانت نسبة 
ٌنارا(، أي أعلى بضعفٌن ونصؾ من معدل الفقر د 814من العمل، تحت خط الفقر الوطنً )

بٌن األسر التً تضم فردا ٌعمل، وأكثر بخمسة أضعاؾ من األسر التً تضم أكثر من فرد 
ٌعمل. داخل المخٌمات، كانت ثبلث من بٌن كل خمس أسر لٌس لها دخل من العمل، مصنفة 

من خارج المخٌمات.  ضمن الفقراء عند خط الفقر الوطنً، أي بمعدل انتشار أعلى بكثٌر
بالمابة من األسر داخل المخٌمات التً تضم فردا ٌعمل،  30كانت نسبة  عبلوة على ذلك،

بالمابة خارج المخٌمات. عند  13مصنفة ضمن الفقراء عند خط الفقر هذا، مقارنة مع نسبة 
 خطوط الفقر النسبً، كانت معدالت الفقر بٌن األسر خارج المخٌمات، التً تضم أعدادا

 مختلفة من األفراد العاملٌن، قرٌبة نوعا ما للمعدالت التً ظهرت فً مخٌمات البلجبٌن.
 
 

معدالت الفقر بحسب خصابص العمل ومصادر الدخل بٌن البلجبٌن  15.7الجدول 
 الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها. بحسب خطوط الفقر المختلفة والفقر الذاتً.

 

 اُ٘غج٢ خطٞه اُلوش خطٞه اُلوش أُطِن

دٝالس  3224 ع اُلوش اُزار٢ ع

أٓش٢ٌ٣ ك٢ 

 ا٤ُّٞ

دٝالسإ 

أٓش٤ٌ٣بٕ 

 ك٢ ا٤ُّٞ
 خو اُلوش اُٞه٢٘

ثبُٔبئخ ٖٓ  :4

 اُٞع٤و
ثبُٔبئخ ٖٓ  :6

 اُٞع٤و

 

 د.أ. 931 د.أ. :76 د.أ. 835 د.أ. 518 د.أ. 275
   

 15,123 8.2 15,123 19.2 11.4 13.5 2.2 0.5 خبرج المخيمبت

 2,100 18.1 2,100 39.6 26.8 31.9 7.4 1.9 كشد ٣ؼَٔ ٤ُظ ك٤ٜب

 9,504 7.1 9,504 19.3 10.6 12.6 1.2 0.2 ك٤ٜب كشد ٝاؽذ ٣ؼَٔ 

 3,519 5.8 3,519 7.6 5.2 5.8 1.9 0.4 ك٤ٜب أًضش ٖٓ كشد ٣ؼَٔ

 9,826 6.8 9,826 16.4 8.7 10.4 1.2 0.2 اُذخَ ٖٓ األعٞس

 2,430 6.1 2,430 16.6 10.8 12.4 1.5 0.7 اُذخَ ٖٓ األػٔبٍ اُؾشح

 898 9.4 898 13.8 11.0 11.4 4.1 0.0 اُذخَ ٖٓ األعٞس ٝاألػٔبٍ اُؾشح

 1,947 18.2 1,947 40.0 27.0 32.3 7.5 1.9 دٕٝ دخَ ٖٓ األعٞس أٝ ٖٓ األػٔبٍ اُؾشح

 10,796 8.4 10,796 21.2 12.4 14.8 2.2 0.5 ٓقذس دخَ ٝاؽذ

 3,870 7.9 3,870 13.7 8.7 9.8 2.1 0.4 ٓقذسا دخَ

 435 6.3 435 9.9 6.6 8.3 2.4 0.0 صالصخ ٓقبدس دخَ أٝ أًضش

 

 د.أ. 626 د.أ. 422 د.أ. 835 د.أ. 518 د.أ. 275
   

 18,931 18.8 197,642 16.0 9.7 30.7 5.8 1.6 داخل المخيمبت

 2,812 42.3 26,428 39.2 27.3 60.3 18.4 6.7 ٤ُظ ك٤ٜب  كشد ٣ؼَٔ

 11,725 15.7 125,531 14.0 8.0 29.5 4.4 1.0 كشد ٝاؽذ ٣ؼَٔ  ك٤ٜب

 4,394 11.8 45,683 7.9 4.2 16.6 2.3 0.4 ك٤ٜب أًضش ٖٓ كشد ٣ؼَٔ

 13,062 15.0 123,483 10.7 6.1 24.0 3.2 0.7 اُذخَ ٖٓ األعٞس

 2,268 17.4 33,214 22.0 13.3 39.8 7.7 1.8 اُذخَ  ٖٓ األػٔبٍ اُؾشح

 1,067 14.3 16,627 7.8 4.1 16.8 2.4 0.5 ألعٞس ٝاألػٔبٍ اُؾشحاُذخَ ٖٓ ا

 2,510 41.2 24,187 39.7 27.3 61.6 18.5 6.5 دٕٝ دخَ ٖٓ األعٞس أٝ ٖٓ األػٔبٍ اُؾشح

 12,964 19.6 119,650 18.0 11.1 34.4 6.6 1.9 ٓقذس دخَ ٝاؽذ

 5,374 16.7 64,092 13.9 8.3 26.8 4.9 1.2 ٓقذسا دخَ

 569 20.1 13,769 7.6 4.4 16.2 2.4 0.6 ٓقبدس دخَ أٝ أًضش صالصخ

 
 
 
 
 
 



 

284 
 

من الواضح أن الدخل المتؤتً من األجور ٌعد "تؤمٌنا" أفضل ضد الفقر مقارنة مع الدخل 
المتؤتً من األعمال الحرة، للعاببلت داخل المخٌمات، بٌنما الحال لٌس كذلك خارج المخٌمات 

، تبدو األسر التً تفتقر إلى كبل الدخلٌن )من األجور أو (. خارج المخٌمات15.7)الجدول 
األعمال الحرة( أكثر هشاشة وحرمانا )وتعرضا للفقر(، بٌنما األسر التً تحصل على أحد 
الدخلٌن أو كلٌهما أفضل حاال، بالمتوسط. داخل المخٌمات، ٌبدو معدل الفقر أعلى بكثٌر بٌن 

الحرة فقط، لكنه ٌنخفض جدا إذا كانت تحصل األسر التً تحصل على دخلها من األعمال 
على دخلها من األجور واألعمال الحرة معا. عند خط الفقر الوطنً، كان معدل الفقر بٌن أسر 
المخٌمات التً تعتمد فقط على الدخل المتؤتً من األعمال الحرة أعلى من معدله بٌن األسر 

لعمل أو التوظٌؾ. ٌعد هذا األمر برهانا خارج المخٌمات التً تفتقر تماما إلى دخل متؤتً من ا
 على انخفاض الرواتب عموما بالنسبة لكثٌر من العاملٌن لحسابهم الخاص فً المخٌمات.

بالنسبة لبلجبٌن داخل المخٌمات وخارجها على السواء، ٌبدو تنوع مصادر الدخل أمرا بالػ 
عدد مصادر الدخل كلما  األهمٌة بالنسبة لوضع األشخاص االقتصادي. بشكل عام، كلما زاد

(. كان 15.7تحسن حال األشخاص، أو قل خطر تعرضهم للوقوع فً براثن الفقر )الجدول 
معدل الفقر الذاتً )بناء على الرأي الشخصً للفرد أو العابلة( متساوٌا تقرٌبا مهما تعددت 

ر واحد مصادر الدخل لؤلسر. هذا األمر لٌس مستؽربا، حٌث من بٌن األسر التً تحظى بمصد
)للدخل(، ٌوجد عدد كبٌر نسبٌا من األسر التً تعتمد على دخل من األجور فقط، وأخرى 
تعتمد على دعم الفقر فقط. إضافة إلى ذلك، ٌتواجد بٌن األسر التً تحصل على دخلٌن أو أكثر 
أسر تحصل على دخل ضبٌل من األجور أو من األعمال الحرة مدعوم بمساعدة الفقر. من 

ا، عند الحكم على الدخل وتقٌٌمه، أن ٌقدر كثٌر من األشخاص الذٌن ٌعدون أنفسهم الطبٌعً جد
فقراء دخلهم قبل تلقً المساعدات. سنعود أدناه إلى مدى مساهمة مساعدات الفقر فً إخراج 

 األسر من الفقر المطلق "الموضوعً".
 

 معدل الفقر والسكن غير الالئق )دون المستوى(
المستوى ارتباطا كبٌرا بالفقر المرتبط بالدخل )بانخفاض الدخل(، أو ترتبط المساكن متدنٌة 

بعبارة أخرى: ٌبدو أن البلجبٌن األكثر حرمانا واألسوأ حاال داخل المخٌمات وخارجها على 
إلى أنه قد تم إنشاء مقٌاس  3السواء ٌقٌمون فً مساكن ذات نوعٌة متدنٌة. أشرنا فً الفصل 

ساسٌة فً المساكن، بما فً ذلك مواد البناء المإقتة، واالكتظاظ، لتسجٌل الجوانب الهامة واأل
وعدم توفر المٌاه الجارٌة، وعدم الربط بشبكة الصرؾ الصحً. تبدو أحوال األسر التً تقٌم 
فً مساكن تخلو من المإشرات ؼٌر المرضٌة أفضل بكثٌر من أحوال األسر التً تقٌم فً 

(. من بٌن 16.7وداخلها على السواء )الجدول  مساكن متدنٌة المستوى خارج المخٌمات
بالمابة من الذٌن ٌسكنون فً منازل تتضمن مإشرا واحدا  60البلجبٌن خارج المخٌمات، 

للمساكن متدنٌة المستوى، أفقر من الذٌن ٌسكنون فً منازل تخلو من أي مإشر لظروؾ 
بؤربعة أضعاؾ تقرٌبا بٌن السكن ؼٌر المرضٌة، عند خط الفقر الوطنً. كان معدل الفقر أعلى 

 للمساكن ؼٌر البلبقة. األشخاص الذٌن ٌسكنون فً منازل تتضمن مإشرٌن
ٌبدو معدل الفقر مرتفعا بصورة استثنابٌة بٌن األشخاص الذٌن ٌسكنون فً منازل تتضمن 
ثبلثة مإشرات للمساكن متدنٌة المستوى داخل المخٌمات وخارجها على السواء. لحسن الحظ، 

بالمابة فقط من األسر خارج المخٌمات تسكن فً منازل تتضمن مإشرٌن أو  3ة كانت نسب
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بالمابة من  14ثبلثة مإشرات للمساكن متدنٌة المستوى. لكن داخل المخٌمات، كانت نسبة 
 األسر تقع ضمن هذه الفبة المستضعفة.

 
 

مستوى بٌن معدالت الفقر بحسب عدد المإشرات المتعلقة بالمساكن متدنٌة ال 16.7الجدول 
 البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها. بحسب خطوط الفقر المختلفة والفقر الذاتً.

  

 خطٞه اُلوش اُ٘غج٢ خطٞه اُلوش أُطِن

 ع
اُلوش 
 اُزار٢

 ع
3224 

دٝالس 
أٓش٢ٌ٣ 

 ك٢ ا٤ُّٞ

دٝالسإ 

أٓش٤ٌ٣بٕ 
 ك٢ ا٤ُّٞ

خو اُلوش 

 اُٞه٢٘
ثبُٔبئخ ٖٓ  :4

 اُٞع٤و
ثبُٔبئخ ٖٓ  :6

 ُٞع٤وا

 د.أ. 931 د.أ. :76 د.أ. 835 د.أ. 518 د.أ. 275 
   

 15,118 8.2 15,118 19.2 11.4 13.5 2.2 0.5 خبرج المخيمبت

 10,895 6.4 10,895 15.8 8.6 10.8 1.5 0.2 ال ٣ٞعذ

 3,739 10.0 3,739 24.7 15.9 17.8 2.5 0.6 ٓئؽشاد 1ٖٓ  3

 1ٓئؽشإ ٖٓ 
 ٓئؽشاد

4.3 13.4 41.4 41.1 54.9 449 39.4 449 

ع٤ٔغ أُئؽشاد 

 اُضالصخ
18.4 47.0 71.6 71.6 77.2 35 47.0 35 

 د.أ. 626 د.أ. 422 د.أ. 835 د.أ. 518 د.أ. 275 
   

 18,928 18.8 197,642 16.0 9.7 30.7 5.8 1.6 داخل المخيمبت

 11,014 13.2 106,436 10.5 6.1 22.5 3.5 0.9 ال ٣ٞعذ

 5,476 22.9 63,868 18.3 10.7 35.7 6.2 1.6 ٓئؽشاد 1ٖٓ  3

 1ٓئؽشإ ٖٓ 
 ٓئؽشاد

3.6 12.1 47.5 19.1 28.5 22,828 30.8 2,206 

ع٤ٔغ أُئؽشاد 
 اُضالصخ

8.4 22.6 67.3 34.1 48.1 4,497 61.6 232 

 
 

 معدل الفقر والتعليم
مع الفقر عادة ما ٌرتبط التحصٌل العلمً لؤلشخاص بقدرة األسر على جنً الدخل وبالتالً 

أٌضا. وثقت كلتا الدراستٌن االستقصابتٌن داخل المخٌمات وخارجها االرتباط السلبً القوي 
(. بالنسبة لمعظم خطوط 17.7بٌن المستوى العلمً لبلجبٌن ومعدل انتشار الفقر )الجدول 

الفقر، كان معدل الفقر بالنسبة لبلجبٌن خارج المخٌمات، الذٌن ٌقٌمون مع أسر ال ٌحظى 
ادها بؤي تعلٌم، حوالً أربعة أضعاؾ معدل الفقر بٌن أشخاص فً أسر حصل فرد واحد أفر

 منها على األقل على تعلٌم ما بعد الثانوي.
المإشر اآلخر الذي ٌفٌد فً تحدٌد من هم الفقراء هو البحث فً أسر تضم أطفاال فً سن 

االستقصابٌة داخل  ( وؼٌر ملتحقٌن بالمدارس. تظهر بٌانات الدراسة14إلى  6الدراسة )
وخارج المخٌمات على السواء أن تلك األسر مستضعفة بصورة استثنابٌة. على سبٌل المثال، 

بالمابة بٌن األسر خارج  11.2كان معدل الفقر عند خط الفقر البالػ دوالرٌن فً الٌوم 
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ة المخٌمات التً تضم طفبل واحدا أو أكثر بسن الدراسة وؼٌر ملتحقٌن بالمدارس، مقارن
بالمابة لذلك الخط. كان معدل الفقر الذاتً لتلك األسر حوالً  2.2بمتوسط معدل الفقر البالػ 

بالمابة من وسٌط خط الفقر. كان  60بالمابة، أي أعلى من معدل الفقر الموضوعً عند  40
معدل انتشار الفقر خارج المخٌمات أعلى من داخلها فٌما ٌتعلق بؤسر تضم أطفاال فً سن 

، لكنهم خارج المدارس، بالمقارنة مع معدل الفقر العام،. رؼم أن معدل الفقر المطلق الدراسة
والذاتً أعلى بالعموم داخل المخٌمات من خارجها، ٌبدو معدل الفقر الذاتً، لهذا النوع المعٌن 

 بالمابة. 29بالمابة مقارنة مع  40من األسر، أعلى بكثٌر بٌن السكان خارج المخٌمات، بنسبة 
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معدالت الفقر بحسب أعلى مستوى تعلٌمً فً األسرة والتحاق األطفال  17.7الجدول 
بالمدارس بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها. بحسب خطوط الفقر المختلفة 

 والفقر الذاتً.

  

 خطٞه اُلوش اُ٘غج٢ خطٞه اُلوش أُطِن

 ع اُلوش اُزار٢ ع
3.2. 

دٝالس 

أٓش٢ٌ٣ ك٢ 

 ا٤ُّٞ

دٝالسإ 

أٓش٤ٌ٣بٕ 

 ك٢ ا٤ُّٞ

خو اُلوش 

 اُٞه٢٘
ثبُٔبئخ  :4

 ٖٓ اُٞع٤و
ثبُٔبئخ  :6

 ٖٓ اُٞع٤و

 د.أ. 931 د.أ. :76 د.أ. 835 د.أ. 518 د.أ. 275 
   

 خبرج المخيمبت
0.5 2.2 13.5 11.4 19.2 15,123 8.2 15,123 

    اد األعشحأػ٠ِ ٓغزٟٞ رؼ٢ٔ٤ِ رْ اعز٤بصٙ ث٤ٖ أكش
     

 321 28.9 321 42.5 27.1 34.2 1.2 0.0 ُْ ٣غزٌَٔ أ١ رؼ٤ِْ

 728 16.8 728 36.5 17.0 19.9 0.8 1.1 اُزؼ٤ِْ االثزذائ٢

 4,061 14.5 4,061 27.9 17.8 20.3 1.0 1.0 اُزؼ٤ِْ األعبع٢

 2,841 8.1 2,841 20.8 11.9 14.7 0.3 0.3 اُزؼ٤ِْ اُضب١ٞٗ

 7,172 3.4 7,172 11.7 6.8 8.1 0.3 0.2 ْ اُضب١ٞٗٓب ثؼذ اُزؼ٤ِ

 اُزؾبم األهلبٍ ثبُٔذاسط
        

 11,249 7.5 11,249 20.1 11.5 13.1 1.9 0.5 ، ع٤ٔؼْٜ ِٓزؾوٕٞ ثبُٔذاسط35-6األهلبٍ ثغٖ 

، أؽذْٛ ػ٠ِ األهَ ؿ٤ش ِٓزؾن 35-6األهلبٍ ثغٖ 

 ثبُٔذاسط
0.0 11.2 30.2 26.1 38.3 333 39.7 333 

 3,541 7.9 3,541 15.2 10.2 13.4 2.4 0.6 ال ٣ٞعذ أهلبٍ ك٢ عٖ اُذساعخ

 د.أ. 626 د.أ. 422 د.أ. 835 د.أ. 518 د.أ. 275 
   

 داخل المخيمبت
1.6 5.8 30.7 9.7 16.0 197,642 18.8 18,931 

    أػ٠ِ ٓغزٟٞ رؼ٢ٔ٤ِ رْ اعز٤بصٙ ث٤ٖ أكشاد األعشح
     

 680 43.1 5,393 28.8 18.9 51.5 10.9 3.7 ُْ ٣غزٌَٔ أ١ رؼ٤ِْ

 1,241 31.6 13,740 23.1 15.0 41.7 9.2 2.8 اُزؼ٤ِْ االثزذائ٢

 6,996 20.1 72,383 18.4 11.5 34.5 7.0 2.0 اُزؼ٤ِْ األعبع٢

 3,279 21.0 42,323 15.6 9.2 30.7 5.6 1.4 اُزؼ٤ِْ اُضب١ٞٗ

 6,735 11.6 63,803 10.8 6.1 22.1 3.4 0.8 ٓب ثؼذ اُزؼ٤ِْ اُضب١ٞٗ

 اُزؾبم األهلبٍ ثبُٔذاسط
        

 14,450 17.9 152,734 15.3 9.2 30.2 5.4 1.5 ، ع٤ٔؼْٜ ِٓزؾوٕٞ ثبُٔذاسط35-6األهلبٍ ثغٖ 

، أؽذْٛ ػ٠ِ األهَ ؿ٤ش ِٓزؾن 35-6األهلبٍ ثغٖ 

 ثبُٔذاسط
3.3 10.8 45.9 18.4 27.2 8,782 29.4 685 

 3,796 20.0 36,126 16.0 10.0 28.8 6.1 1.5 ال ٣ٞعذ أهلبٍ ك٢ عٖ اُذساعخ
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 معدل الفقر بحسب سمات األفراد
ٌبدو التباٌن فً معدالت الفقر بٌن الفبات العمرٌة ضبٌبل. مع ذلك، فإن العتبلل الصحة 
المزمن تؤثٌرا سلبٌا عاما وشامبل على قدرة األشخاص على كسب الرزق، وبالتالً ٌزٌد 

(. بالنسبة للسكان داخل المخٌمات وخارجها 18.7الفقر )الجدول احتمال وقوع األشخاص فً 
على حد سواء، كانت معدالت الفقر عند خطً الفقر الوطنً والنسبً أقل بٌن األشخاص بعمر 

. بالمقابل، 29إلى  20. كما كان الفقر الذاتً فً أدنى مستوٌاته فً الفبة العمرٌة 39إلى  20
خطوط الفقر باستثناء واحد )خط الفقر الوطنً( أعلى فً كان معدل انتشار الفقر فً جمٌع 

الفبة العمرٌة األكبر سنا، داخل المخٌمات. لكن الصورة العامة واحدة حٌث كان تؤثٌر العمر 
 على معدالت الفقر ضبٌبل وؼٌر منهجً )لٌس شامبل(.

بٌرا ، ٌشكل اعتبلل الصحة الجسدي أو النفسً المزمن عابقا ك6كما هو مبٌن فً الفصل 
أمام جنً الدخل خارج المخٌمات وداخلها على السواء. أٌا كان خط الفقر المطبق، فإن فرصة 
تعرض األشخاص المصابٌن باعتبلل أو إصابة صحٌة مزمنة للحرمان أعلى من ؼٌرهم. كان 
معدل الفقر للمصابٌن باعتبلل صحً مزمن حوالً ضعؾ معدله بٌن األشخاص األصحاء، 

دوالر أمرٌكً فً الٌوم. كما أن الفقر الذاتً أعلى بصورة  2و 1.25الؽٌن عند خطً الفقر الب
 ملحوظة بٌن األشخاص المصابٌن بمشكلة صحٌة مزمنة.

كانت نسبة الفقراء من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات الذٌن لٌس لدٌهم رقم وطنً، 
فً  91طنٌن األردنٌٌن.أي ال ٌحظون بمواطنة أردنٌة كاملة، ضعؾ نسبة الفقراء من الموا

الواقع، كان معدل الفقر بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن ؼٌر األردنٌٌن داخل المخٌمات أكثر من 
الضعؾ بالنسبة لخطوط الفقر األقل، وقرابة الضعؾ بالنسبة لخطوط الفقر األعلى، مما ٌوضح 

جبٌن. مع ذلك، لم ٌكن على نحو فعال االنتشار ؼٌر التناسبً للفقر المدقع بٌن هذه الفبة من البل
معدل الفقر الذاتً )المبلػ ذاتٌا( بٌن من لٌس لدٌهم رقم وطنً، من البلجبٌن داخل المخٌمات، 

 (.18.7أعلى منه بٌن من ٌملكون رقما وطنٌا )الجدول 
، فإن الؽالبٌة العظمى من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن لٌس 2كما هو موضح فً الفصل 

الذٌن ُهّجروا إلى قطاع ؼزة ومن  1948ٌون"، وهم إما من الجبً لدٌهم رقم وطنً هم "ؼز
، أو أنهم أشخاص من أصول ؼزٌة نزحوا ألول مرة فً 1967ثم نزحوا إلى األردن فً العام 

. ٌحمل معظمهم جوازات سفر السنتٌن، لكن بعضهم ٌحمل جواز سفر الخمس 1967العام 
البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن لٌس لدٌهم  سنوات. ومع أن جمٌع مخٌمات البلجبٌن تإوي بعض

بالمابة من البلجبٌن فً  94رقم وطنً، فإن مخٌمٌن منها ٌضمان نسبة منهم أعلى من ؼٌرها: 
بالمابة منهم ٌحملون جواز سفر السنتٌن(، وٌنتمً حوالً  96مخٌم جرش هم ؼٌر أردنٌٌن )و

ة منهم ٌحملون جواز سفر بالماب 97ربع سكان مخٌم حطٌن إلى هذه الفبة من األشخاص )
السنتٌن(. ولعله إذن لٌس من قبٌل الصدفة، أن ٌكون مخٌم جرش الذي ٌحظى بؤعلى تركٌز 

ال ٌحملون جنسٌة أردنٌة، هو المخٌم الذي تمٌز حتى اآلن بؤعلى معدل انتشار  الذٌن "للؽزٌٌن"
ى معدل انتشار للفقر. كما أن مخٌم حطٌن أٌضا ُصنؾ من بٌن المخٌمات التً تعانً من أعل

 للفقر.
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اُلئخ ٗظشا ُوِخ ػذد اُالعئ٤ٖ اُلِغط٤٤٘٤ٖ ؿ٤ش األسد٤٤ٖٗ ك٢ اُذساعخ االعزوقبئ٤خ ُِؼ٤٘بد خبسط أُخ٤ٔبد، ٣زؼزس روذ٣ْ ٓؼذالد اُلوش ُٜزٙ  

 خ٤ٔبد.خبسط أُ
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معدالت الفقر بحسب العمر واعتبلل الصحة المزمن بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن  18.7الجدول 
خارج المخٌمات وداخلها، وبحسب الجنسٌة بٌن البلجبٌن داخل المخٌمات. بحسب خطوط الفقر 

 المختلفة والفقر الذاتً.

  

 خطٞه اُلوش اُ٘غج٢ خطٞه اُلوش أُطِن

 3224 ع زار٢اُلوش اُ ع

دٝالس 

أٓش٢ٌ٣ ك٢ 

 ا٤ُّٞ

دٝالسإ 

أٓش٤ٌ٣بٕ 

 ك٢ ا٤ُّٞ

خو اُلوش 

 اُٞه٢٘
ثبُٔبئخ  :4

 ٖٓ اُٞع٤و
ثبُٔبئخ  :6

 ٖٓ اُٞع٤و

 

 د.أ. 931 د.أ. :76 د.أ. 835 د.أ. 518 د.أ. 275
   

 15,123 8.2 15,123 19.2 11.4 13.5 2.2 0.5 خبرج المخيمبت

 اُؼٔش
        

0-9 0.4 2.0 14.0 12.5 21.1 3,712 8.5 3,712 

10-19 0.6 2.6 15.7 13.4 23.3 3,505 8.7 3,505 

20-29 0.5 2.1 10.3 8.7 13.6 2,463 7.0 2,463 

30-39 0.4 1.3 10.9 9.3 15.4 1,895 7.8 1,895 

40-49 0.5 2.7 14.7 12.4 21.3 1,632 9.1 1,632 

50+ 0.4 2.3 14.2 10.6 17.5 1,916 8.3 1,916 

 اُؾبُخ اُقؾ٤خ
        

 1,551 13.1 1,551 23.9 14.8 19.1 3.9 1.1 افبثخ أٝ ٓشك ٓضٖٓ 

 13,567 7.7 13,567 18.7 11.1 12.9 2.0 0.4 ال ٣ؼب٢ٗ ٖٓ ٓشك ٓضٖٓ

 

 د.أ. 626 د.أ. 422 د.أ. 835 د.أ. 518 د.أ. 275
   

 18,931 18.8 197,642 16.0 9.7 30.7 5.8 1.6 داخل المخيمبت

 اُؼٔش
        

0-9 1.6 5.2 29.1 8.8 14.3 55,140 18.5 5,096 

10-19 1.8 6.9 36.9 11.6 19.5 46,359 19.2 4,532 

20-29 1.4 4.9 23.7 8.2 13.1 31,137 15.8 2,932 

30-39 1.4 4.8 26.4 7.9 12.8 25,779 18.6 2,383 

40-49 1.5 5.9 32.6 10.1 16.9 19,579 19.4 1,997 

50+ 2.0 7.5 35.0 12.3 19.8 19,648 22.4 1,991 

 اُؾبُخ اُقؾ٤خ
        

 2,291 28.6 22,453 23.7 15.3 40.7 9.6 2.8 افبثخ أٝ ٓشك ٓضٖٓ

 16,640 17.4 175,187 15.0 9.0 29.4 5.3 1.4 ال ٣ؼب٢ٗ ٖٓ ٓشك ٓضٖٓ

 اُغ٘غ٤خ
        

 15,958 19.6 168,824 14.2 8.4 28.5 4.8 1.2 األسد٤ٗخ

 2,973 14.6 28,818 26.4 17.7 43.1 11.7 4.0 ال ٣ؾَٔ ع٘غ٤خ أسد٤ٗخ
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ال ٌبدو ارتفاع معدل انتشار الفقر بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن ؼٌر األردنٌٌن أمرا مستؽربا، 
نظرا للقٌود المتعلقة بالعمل والخدمات التً تواجه البلجبٌن الذٌن لٌس لدٌهم رقم وطنً. على 

مات ومهن ٌستثنى منها البلجبون ؼٌر األردنٌٌن أو تكون إمكانٌة سبٌل المثال، ثمة خد
حصولهم علٌها محدودة، تتضمن صندوق المعونة الوطنٌة األردنً )دعم الفقر(، والجامعات 

، والتؤمٌن الصحً الحكومً، وأؼلبٌة الوظابؾ فً القطاع العام، ومهن كطب 92الحكومٌة
(. كما أن ؼٌر األردنٌٌن ال 2009جبٌن والمهاجرٌن األسنان والمحاماة )اللجنة األمرٌكٌة لبل

 93ٌمكنهم أٌضا التقدم بطلب للحصول على رخصة قٌادة عامة، تلزم لقٌادة تكسً أو حافلة.
وٌتوجب على حملة جوازات السفر المإقتة التقدم للحصول على تصرٌح عمل من أجل 

لزمون بإبراز ما ٌثبت أنهم ممارسة العمل بصورة قانونٌة، وعلى ؼرار جمٌع الوافدٌن، هم م
إضافة إلى ذلك، فإن  94ٌتمتعون بمهارات أو مإهبلت ال تتوفر فً القوى العاملة األردنٌة.

محدودٌة فترة سرٌان جوازات السفر قد تصعب السفر للخارج للعمل. وهناك أٌضا قٌود على 
 95 ؼٌر منقولة.تملك العقارات، حٌث ٌلزم الحصول على موافقة وزارٌة من أجل تملكهم أمواال

ورؼم أن الحكومة األردنٌة اتخذت العدٌد من الخطوات الهامة لتحسٌن وضع "الؽزٌٌن"، 
، وتقدٌم 96بما فً ذلك تقدٌم تؤمٌن صحً مجانً لجمٌع أبناء "ؼزة" دون السادسة من العمر

، 97خدمات صحٌة حكومٌة بنفس األسعار المقدمة لؤلردنٌٌن ؼٌر المشمولٌن بتؤمٌن صحً
"الؽزٌٌن" من تقدٌم طلب للدٌوان الملكً للحصول على إعفاء من تكالٌؾ معالجة  وتمكٌن

السرطان وؼسٌل الكلى، فإن معدالت الفقر المرتفعة بشكل كبٌر بٌن ؼٌر األردنٌٌن تإكد 
 التحدٌات التً ما زالوا ٌواجهوها.

 
 الفقر مع تحليل االنحدار

أعبله المتعلقة بمدى ارتباط عوامل أساسٌة  ٌإكد تحلٌل االنحدار بشكل عام النتابج المذكورة
 مختلفة بالفقر بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها على السواء.

ٌُظهر وصؾ الفقر الذي سبق عرضه فً هذا القسم تؤثٌر مجموعة من العوامل كالعمل، 
هذه العوامل إلى حد  والصحة، والتعلٌم، والجنسٌة )المواطنة( ألفراد األسر على الفقر. ترتبط

ما ببعضها البعض. لذا، جرى تحلٌل االنحدار اللوجستً للبحث فً كٌفٌة تحدٌد هذه العوامل 
ألوضاع الفقر بٌن األسر، مع "ضبط" العوامل األخرى، أي تثبٌت تؤثٌر العوامل األخرى. 

 98لهذا الفصل. 2النتابج مبٌنة بالتفصٌل فً الملحق 
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اُغبٓؼبد اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ األسدٕ ٓذػٞٓخ عضئ٤ب ُِطِجخ أُوج٤ُٖٞ ؽغت اُجشٗبٓظ اُز٘بكغ٢، أُزبػ ُِٔٞاه٤ٖ٘ كوو، ثبعزض٘بء ػذد ٓؾذٝد ٖٓ  

ٛزٙ اٌُٞرب،  أُوبػذ ُغٌبٕ أُخ٤ٔبد ُِٝطِجخ اُز٣ٖ ٣وذٕٓٞ ُِجشٗبٓظ ػجش اُغلبسح اُلِغط٤٘٤خ. ارا ُْ ٣ؾقَ اُطِجخ ؿ٤ش األسد٤٤ٖٗ ػ٠ِ ٓوؼذ ػجش
٢ُ أٝ اُجشٗبٓظ أُٞاص١(، ٝاُز٢ رٌِق أمؼبف ًِلخ اُشعّٞ أُذػٞٓخ. َٝ  كؼ٤ِْٜ دكغ سعّٞ أع٘ج٤خ )اُجشٗبٓظ اُذُّ

93
: 8::2رؾش٣ٖ اُضب٢ٗ  2اُقبدسح ك٢  5914. أُ٘ؾٞس ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ سهْ 8::2ُؼبّ  3:5ٗظبّ رغغ٤َ ٝرشخ٤ـ أُشًجبد سهْ  

4:12. 
94

 .3996( ُؼبّ 8ْ هبٕٗٞ اُؼَٔ )سه 
95

 .7::2ُؼبّ  57هبٕٗٞ ا٣غبس األٓٞاٍ أُ٘وُٞخ ٝث٤ؼٜب سهْ  
96

 .1633: 7::2أ٣بس  36اُقبدسح ك٢  5827. أُ٘ؾٞس ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ سهْ 7::2هشاس ٓغِظ اُٞصساء ُؼبّ  
97

اُقبدسح  ٢5827 اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ سهْ . أُ٘ؾٞسح ك7::2ُؼبّ  33رؼ٤ِٔبد ٓؼبُغخ أث٘بء ؿضح ك٢ ٓغزؾل٤بد ٝٓشاًض ٝصاسح اُقؾخ سهْ  

 .1632: 7::2أ٣بس  36ك٢ 
98

ٝ ٣غزخذّ االٗؾذاس اُِٞعغز٢ ُِز٘جئ ثبُ٘زبئظ ص٘بئ٤خ اُزلشع ًزِي أُزًٞسح ٛ٘ب، َٛ رؼ٤ؼ األعشح رؾذ خو اُلوش أّ ال. أُزـ٤ش اُزبثغ أ 

)"اُلوش"(. رْ اخز٤بس خو اُلوش  3ٕ ٣ٌٕٞ ُِٔزـ٤ش أُغزٜذف اُو٤ٔخ أُغزٜذف ؿ٤ش ٓغزٔش، ٝاُٜذف ٖٓ االٗؾذاس اُِٞعغز٢ ٛٞ اُز٘جئ ثبؽزٔب٤ُخ أ

د٣٘بسا ُِلشد ع٣ٞ٘ب.  835د٣٘بسا أسد٤ٗب الٗؾذاس اُلوش. ثبُزب٢ُ، ػشف أُزـ٤ش اُزبثغ اُلوشاء ثؤْٜٗ أعش اُالعئ٤ٖ اُز٢ رؼ٤ؼ ثؤهَ ٖٓ  835اُجبُؾ 
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ل المإثرة المتضمنة فً النموذج تؤثٌرا متوقعا على وضعٌة أن للعوام تظهر االنحدارات
الفقر ألسر البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن، وأن تلك التؤثٌرات تتشابه ما بٌن خارج المخٌمات وداخلها. 
األسر األكبر واألسر التً تضم أفرادا مصابٌن بمشاكل صحٌة خطٌرة أكثر عرضة للفقر من 

لق باألسر التً تضم الجبٌن لٌس لدٌهم رقم وطنً، إذ األسر األخرى. وكذلك األمر فٌما ٌتع
تكون احتمالٌة تعرضهم للفقر أعلى. لكن، بٌنما المعامل المتعلق بؤسر المخٌمات هو فً نفس 
مستوى المعامل للعاملٌن السابقٌن )حجم األسرة وأفراد األسرة المصابٌن بمشاكل صحٌة 

هذا إلى أن للعاملٌن األولٌن تؤثٌرا أقوى على أقل. ٌشٌر  مزمنة(، فإن المعامل خارج المخٌمات
الوضع االقتصادي لؤلسر خارج المخٌمات، بٌنما ٌشكل عدم الحصول على جنسٌة أردنٌة 
أهمٌة أكبر بالنسبة للرفاه االقتصادي ألسر البلجبٌن التً تقٌم داخل المخٌمات. كانت األسر 

لٌن على تعلٌم أعلى، أفضل حاال، التً تضم أفرادا ٌعملون فً سوق العمل وأرباب أسر حاص
 وبدرجة كبٌرة، من األسر األخرى، خارج المخٌمات وداخلها على السواء.

بالنسبة لبلجبٌن خارج المخٌمات، لم ٌظهر تحلٌل االنحدار أي تباٌن واضح بٌن محافظتً 
فظتً إربد والزرقاء، بٌنما لم ٌمثل الفقر مشكلة فً محافظة عمان بقدر ما كان علٌها فً محا

إربد والزرقاء. بالنسبة لسكان المخٌمات، لم ٌكشؾ تحلٌل االنحدار عن أي تباٌن كبٌر فً 
معدل الفقر بٌن منطقتً عمان والزرقاء ومخٌم البقعة. من جهة أخرى، أظهر االنحدار أن 

 الفقر داخل مخٌمات منطقة الشمال كان أشد منه فً المخٌمات األخرى.
 

 ذاتيا الظروف االقتصادية المبلغة
شهدت أسر البلجبٌن الفقٌرة خارج المخٌمات وداخلها على السواء انخفاضا فً دخلها فً 
السنة السابقة أكثر من األسر ؼٌر الفقٌرة. ُسبلت األسر عن ارتفاع أو انخفاض دخلها خبلل 
األشهر اإلثنً عشر السابقة للمقابلة مقارنة باألشهر اإلثنً عشر التً سبقت ذلك. عند جمٌع 

طوط الفقر، شكا حوالً الثلث أو أكثر من البلجبٌن الفقراء خارج المخٌمات من وضع خ
(. بٌن سكان 19.7بالمابة من ؼٌر الفقراء )الجدول  20اقتصادي متدهور، مقارنة بؤقل من 
دوالر أمرٌكً فً الٌوم، تعرضت ثبلث من بٌن كل  1.25المخٌمات األشد فقرا بخط الفقر 

خلها، أي أكثر من ضعؾ المعدل بٌن أسر المخٌمات ؼٌر الفقٌرة. خمس أسر النخفاض فً د
حتى عند خط الفقر البالػ دوالرٌن أمرٌكٌن فً الٌوم وخط الفقر الوطنً، ذكرت حوالً نصؾ 

 األسر الفقٌرة انخفاضا فً دخلها.
 
 
 
 

 
وش األعش: ؽغْ األعشح )ًٔب رْ رًشٙ، األعش اٌُج٤شح اُز٢ رنْ ػذدا ًج٤شا ٣زنٖٔ ٗٔٞرط االٗؾذاس ٓزـ٤شاد ٣لزشك أٜٗب رئصش ػ٠ِ ٝمؼ٤خ ك

ٖٓ األكشاد أًضش ػشمخ ُِلوش ٖٓ األعش األفـش(؛ ػذد األكشاد أُقبث٤ٖ ثٔؾبًَ فؾ٤خ ؽبدح )اػزالٍ فؾ٢ ٓضٖٓ ؽبد، أ١ ٝمغ  ٣ئصش 

َٔ ك٢ األعشح(؛ ػذد األكشاد اُؼب٤ِٖٓ )ص٣بدح ػذد األؽخبؿ عِجب ػ٠ِ هذسح اُؾخـ ػ٠ِ ٓضاُٝخ "اُ٘ؾبهبد اُطج٤ؼ٤خ" ٓٔب ٣ؾذ ٖٓ كشؿ اُؼ

اُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ، رؼ٢٘ ػبدح رٞك٤ش دخَ امبك٢(؛ ػذد األكشاد اُز٣ٖ ال ٣ؾِٕٔٞ ع٘غ٤خ أسد٤ٗخ )ؿ٤ش األسد٤٤ٖٗ ْٛ، ٓضال، ٓٔ٘ٞػٕٞ ٖٓ ٝظبئق 
ًٖ اإلهبٓخ( ٝأُغزٟٞ اُزؼ٢ٔ٤ِ ُشة األعشح )أُغزٟٞ ٓؼ٤٘خ(؛ ٝٓزـ٤شإ ٤ٔٛٝبٕ ٣ٔضالٕ أُؾبكظخ/أُ٘طوخ )هذ ٣خزِق ٓؼذٍ اُلوش ث٤ٖ أٓب

 اُزؼ٢ٔ٤ِ األػ٠ِ ُشة األعشح هذ ٣غبػذ ػ٠ِ ع٢٘ ٓض٣ذ ٖٓ اُذخَ ُألعشح(. 
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ها الوضع االقتصادي المبلػ ذاتٌا لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخل 19.7الجدول 
 بحسب خطوط الفقر المختلفة والفقر الذاتً. النسبة المبوٌة لؤلسر.

  
دخَ أهَ ك٢ اُغ٘خ 

اُغبثوخ ٖٓ اُغ٘خ اُز٢ 

 هجِٜب

 ::2رؼزس اُشكغ ا٠ُ 

د٣٘بس أسد٢ٗ خالٍ 

 أعجٞع
 ع د٣ٖ ؿ٤ش ٓغ٤طش ػ٤ِٚ

 15,123 3.5 24.1 19.3   خبرج المخيمبت

دٝالس أٓش٢ٌ٣ ك٢  3224

 د.أ.( 275ا٤ُّٞ )

 15,020 3.4 23.9 19.3 كو٤شؿ٤ش 

 81 21.4 75.2 31.4 كو٤ش

دٝالسإ أٓش٤ٌ٣بٕ ك٢ 

 د.أ.( 518ا٤ُّٞ )

 14,739 3.2 23.1 18.8 ؿ٤ش كو٤ش

 362 19.1 67.4 43.0 كو٤ش

 خو اُلوش اُٞه٢٘ 

 د.أ.( 835)

 12,812 2.4 19.8 16.7 ؿ٤ش كو٤ش

 2,289 10.8 51.6 36.1 كو٤ش

ثبُٔبئخ ٖٓ اُٞع٤و  :4

 د.أ.( :76)

 13,166 2.5 20.5 17.2 ؿ٤ش كو٤ش

 1,935 11.0 52.1 35.9 كو٤ش

ثبُٔبئخ ٖٓ اُٞع٤و  :6

 د.أ.( 931)

 11,901 2.2 18.1 15.7 ؿ٤ش كو٤ش

 3,200 8.8 49.4 34.6 كو٤ش

 اُلوش اُزار٢
 13,757 1.9 19.4 17.5 ؿ٤ش كو٤ش

 1,366 21.9 76.4 39.7 كو٤ش

 18,931 5.8 40.9 25.8   داخل المخيمبت

دٝالس أٓش٢ٌ٣ ك٢  3224

 د.أ.( 275ا٤ُّٞ )

 18,430 5.4 40.0 24.9 ؿ٤ش كو٤ش

 436 19.5 78.5 62.1 كو٤ش

دٝالسإ أٓش٤ٌ٣بٕ ك٢ 

 د.أ.( 518ا٤ُّٞ )
 17,400 4.8 38.4 23.5 ؿ٤ش كو٤ش

 1,466 17.4 70.1 52.7 كو٤ش

 خو اُلوش اُٞه٢٘ 

 د.أ.( 835)
 16,483 4.4 36.9 22.5 ؿ٤ش كو٤ش

 2,383 15.1 68.3 48.3 كو٤ش

ثبُٔبئخ ٖٓ اُٞع٤و  :4

 د.أ.( 422)

 15,308 4.4 35.3 21.8 ؿ٤ش كو٤ش

 3,558 15.1 64.7 43.0 كو٤ش

ثبُٔبئخ ٖٓ اُٞع٤و  :6

 د.أ.( 622)

 15,308 3.6 33.2 20.6 ؿ٤ش كو٤ش

 3,558 9.5 61.1 34.2 كو٤ش

 اُلوش اُزار٢
 15,413 3.7 33.0 21.7 ؿ٤ش كو٤ش

 3,518 14.8 75.0 43.7 كو٤ش

 
 

ٌرتبط الفقر بمإشرٌن إضافٌٌن للضابقة االقتصادٌة. أوال، سؤلت الدراسات االستقصابٌة 
دٌنار أردنً، على سبٌل المثال، فاتورة  200عن قدرة األسر على تؽطٌة نفقات طاربة تبلػ 

بالمابة من  24، ذكرت نسبة طبٌة مفاجبة. وفقا لمعدل انتشار الفقر فً المجموعتٌن السكانٌتٌن
بالمابة داخلها استحالة هذا األمر. وكما هو متوقع، كانت نسبة  41األسر خارج المخٌمات و

األسر الفقٌرة التً قالت بؤنها لن تكون قادرة على التعامل مع هذه النفقات ضعؾ نسبة األسر 
بالمابة من  20إلى  10ة (. ثانٌا، فً حٌن أن نسب19.7ؼٌر الفقٌرة التً قالت ذلك )الجدول 

بالمابة داخلها ذكرت أن لدٌها دٌنا ٌمكنها تدبٌره  20إلى  15األسر الفقٌرة خارج المخٌمات و
بالمابة من األسر ؼٌر الفقٌرة داخل المخٌمات وخارجها لدٌها  5إلى  2أو سداده، كانت نسبة 
 دٌن تعجز عن سداده.
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 التباين والتفاوت
 

التباٌن بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات وخارجها نبحث فً هذا القسم توزٌع 
والتفاوت ضمن كل مجموعة سكانٌة. ٌظهر هذا القسم، "الفنً" إلى حد ما بطبٌعته، أن التباٌن 
اإلجمالً للدخل انخفض داخل المخٌمات، بٌنما ارتفع خارجها؛ وٌبرهن أن تباٌن الدخل ال 

باٌن ضمن المخٌمات والمحافظات هو المصدر ٌرتبط بالضرورة بمستوى الدخل وأن الت
 الربٌسً للتفاوت.

مفهوم التباٌن أوسع من مفهوم الفقر من حٌث أنه ٌطبق على كامل السكان ولٌس على 

( المقٌاس المنفرد األوسع Giniالسكان الواقعٌن تحت خط الفقر فحسب. ٌعد معامل ِجنً )

(، وهو منحنى تكراري Lorenzلورنز ) استخداما للتباٌن. ٌعتمد هذا المقٌاس على منحنى

تراكمً ٌقارن توزٌع الدخل مع توزٌع منتظم ٌمثل التساوي. ٌبنى معامل جنً من خبلل رسم 
النسبة المبوٌة التراكمٌة لؤلسر )من الفقٌرة إلى الثرٌة( على المحور األفقً والنسبة المبوٌة 

مقٌاسا شامبل لتباٌن الدخل ٌتراوح  التراكمٌة للدخل على المحور العمودي. ٌعرض هذا المعامل

، حٌث ٌمثل الصفر التساوي الكامل وٌمثل الواحد التباٌن الكامل. فً بعض 3إلى  :من 

لٌمثل بنسبة مبوٌة، وهذا ما نفعله نحن أٌضا. تقٌس  ::3األحٌان ٌضرب هذا المعامل فً 

مإشر  2:27لجدول نسبة  الدخل التسعٌنً إلى العشري ما ٌسمى "التباٌن المطلق". ٌعرض ا

جنً ونسبة الدخل التسعٌنً إلى العشري للسكان خارج المخٌمات فً المحافظات الثبلث فً 

 .2:33و 3999ولجمٌع المخٌمات فً العامٌن  2:32و 1::2العامٌن 

بالمابة(، كانت نسبة  15بالمقارنة مع وضع التباٌن داخل المخٌمات )مإشر جنً ٌساوي 

بالمابة(. إضافة إلى أن  53موعة السكانٌة خارج المخٌمات )تباٌن الدخل أعلى فً المج

اتجاهات التباٌن اختلفت بمرور الزمن بٌن المجموعتٌن السكانٌتٌن. ففً حٌن انخفض التباٌن 

بٌن سكان المخٌمات، ارتفع  2:33إلى  3999بالمابة خبلل الفترة من العام  15إلى  51من 

. 2:32-1::2المخٌمات خبلل الفترة من العام  بالمابة بٌن السكان خارج 53إلى  17من 

للتعبٌر عن نفس التطور بمقٌاس مختلؾ، ارتفعت نسبة الدخل التسعٌنً إلى العشري خارج 

؛ بٌنما انخفضت نسبة 2:32فً العام  42465إلى  1::2فً العام  529:9المخٌمات من 

إلى  3999ً العام ف 62327الدخل التسعٌنً إلى العشري داخل المخٌمات بشكل كبٌر من 

 .527. هذه االتجاهات مبٌنة بمنحنى لورنز فً الشكل 2:33فً العام  52433

، ٌتؽٌر متوسط نصٌب الفرد من الدخل من مخٌم آلخر، مما 2:27كما ٌظهر فً الجدول 

ٌشٌر إلى التباٌن بٌن المخٌمات. ٌظهر هذا التباٌن فً نصٌب الفرد من الدخل بوضوح أكبر 

بالمابة( وأن مخٌم إربد هو  18نً، الذي حدد أن مخٌم الطالبٌة هو األعلى )من خبلل مإشر ج

، وكذلك 2:33-3999بالمابة(. انخفض مستوى التباٌن بثبات خبلل الفترة  13األدنى )

 انخفض الفقر، فً جمٌع المخٌمات، باستثناء الطالبٌة والسخنة.
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( وداخل 2:32و 1::2لمحافظة )مقاٌٌس التباٌن خارج المخٌمات بحسب ا 2:27الجدول 

 (.2:33و 3999المخٌمات بحسب المخٌم )

خبسط 

 أُخ٤ٔبد

  

2003 2012 

 ٓئؽش ع٢٘
ٝع٤و ٗق٤ت 

 اُلشد ٖٓ اُذخَ
 ٓئؽش ع٢٘

ٝع٤و ٗق٤ت 

 اُلشد ٖٓ اُذخَ

 1,240 0.453 871 0.379 ػٔبٕ

 865 0.345 610 0.317 اُضسهبء

 943 0.380 660 0.375 اسثذ

 1,249 0.407 865 0.368 اُغ٤ٔغ

 4.909 ٗغجخ اُذخَ اُزغؼ٢٘٤ ا٠ُ اُؼؾش١
 

5.564 
 

داخَ 

 أُخ٤ٔبد

  

1999 2011 

 ٓئؽش ع٢٘
ٝع٤و ٗق٤ت 
 اُلشد ٖٓ اُذخَ

 ٓئؽش ع٢٘
ٝع٤و ٗق٤ت 
 اُلشد ٖٓ اُذخَ

 695 0.375 314 0.354 اُطبُج٤خ

 478 0.366 263 0.439 عشػ

 654 0.353 372 0.438 ػض٢ٓ أُلز٢

 629 0.341 328 0.402 ؽط٤ٖ

 660 0.332 281 0.352 ٓبدثب

 719 0.331 380 0.514 عٞف

 660 0.331 338 0.423 اُضسهبء

 652 0.327 339 0.387 اُجوؼخ

 697 0.327 ال ٣ٞعذ ال ٣ٞعذ اُؾغ٤ٖ

 619 0.327 419 0.458 اُٞؽذاد

 738 0.322 376 0.394 األ٤ٓش ؽغٖ

 612 0.316 274 0.285 اُغخ٘خ

 578 0.308 340 0.372 اسثذ

 0.425 اُغ٤ٔغ
 

0.338 
 

 6.127 ٗغجخ اُذخَ اُزغؼ٢٘٤ ا٠ُ اُؼؾش١  
 

4.511 
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مقارنة التباٌن باستخدام منحنٌات لورنز: البلجبون الفلسطٌنٌون داخل المخٌمات  527الشكل 

 (.2:32و 1::2( مقابل البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )2:33و 3999)

 

 
عانى مخٌما جرش وحطٌن، اللذان تمٌزا بمعدالت فقر مرتفعة )باستخدام خط الفقر الوطنً 

دٌنار أردنً(، من تباٌن فً الدخل أعلى مما هو فً المخٌمات األكثر ثراء  835البالػ 

بع بؤن الجمٌع فً المجتمعات كالزرقاء. تشكل هذه النتٌجة أهمٌة خاصة فً ضوء الرأي الشا
الفقٌرة سواسٌة فً الفقر. أظهرت دراسات تباٌن مٌدانٌة أخرى نتابج مشابهة للتً أشرنا إلٌها، 

 (.7::2بمعنى أنه لٌس بالضرورة أن ٌكون الوضع كذلك )سواسٌة الفقر( )البٌرس وآخرون 

فً عمان )ارتفع خارج المخٌمات، تزاٌد التباٌن فً توزٌع الدخل خبلل العقد الماضً 

بالمابة(،  14إلى  12بالمابة( وفً الزرقاء )ارتفع مإشر جنً من  54إلى  18مإشر جنً من 

ٌّر أوضح فً محافظة عمان، وكما 2:27بٌنما لم ٌتؽٌر فً محافظة إربد )الجدول  (. ٌبدو التؽ

ل ربٌسً تم بحثه فً بداٌة الفصل، ٌمكن تفسٌر التباٌن المرتفع فً دخل األسر فً عمان بشك
من خبلل ارتفاع الدخل االستثنابً لبعض األسر هناك. من جهة أخرى، ٌرتبط التباٌن خارج 
المخٌمات فً محافظة الزرقاء باشتمالها على نسبة أسر فً المجموعة األقل دخبل أعلى من 

 النسبة الموجودة فً المحافظتٌن األخرٌٌن.
والسمات الشخصٌة، كالجندر والتعلٌم بٌنا سابقا أن دخل األسر ٌتحدد بحسب سمات األسر 

 -والمهنة، إضافة للموقع الجؽرافً. ٌعزى بعض التباٌن اإلجمالً إلى فروقات فً هذه السمات
وٌحدث بعضه اآلخر بسبب وجود تباٌن -"بٌن المجموعات" )أي بٌن المحافظات أو المخٌمات(

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

 الحصة التراكمٌة من الدخل

 الدخل

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

2003خارج المخٌمات:  الحصة التراكمٌة للسكان  2012خارج المخٌمات:    
1999داخل المخٌمات:  2011داخل المخٌمات:    

لقالتساوي المط  
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دد أو مهنة محددة. ضمن كل مجموعة، على سبٌل المثال بٌن األشخاص بمستوى تعلٌم مح
بالتالً، ٌمكن تفصٌل التباٌن بحسب المحافظات والمخٌمات )أي حساب التباٌن لكل محافظة أو 
مخٌم على حدة(. لكن، ٌصعب تفكٌك أو جمع قٌم مإشر جنً بٌن المجموعات. فً هذه الحالة، 

عامبلت فإن مإشر جنً اإلجمالً لجمٌع المحافظات/المخٌمات ال ٌكون مساوٌا مجموع قٌم م
 جنً للمحافظات/المخٌمات الفردٌة.

ٌوجد عدد من مقاٌٌس التباٌن التً تلبً معاٌٌر التفكٌك بٌن المجموعات السكانٌة. من بٌن 

( الذي ٌنتمً لعابلة مقاٌٌس تباٌن االنتروبٌا المعممة. Theilاألوسع استخداما منها، مإشر ثٌل )

صفر وما النهاٌة، حٌث ٌمثل الصفر التوزٌع بٌن ال 99تتفاوت قٌم مقاٌٌس االنتروبٌا المعممة
 المتساوي، وتمثل القٌم األعلى مستوٌات أعلى من التباٌن.

((، انخفض التباٌن المقاس :)االنتروبٌا المعممة ) Theil’sL(GE(:))باستخدام المقٌاس 

، مع كون جزء جوهري من االنخفاض ناجما عن 2:33و 3999للمخٌمات بٌن عامً 

(. لكن االنخفاض فً التباٌن بٌن المخٌمات 2327ضمن المخٌمات )الجدول  انخفاض التباٌن

 لٌس كبٌرا.
كان المصدر الربٌسً للتباٌن خارج المخٌمات هو التباٌن فً الدخل الذي تم رصده ضمن 

، بحسب هذا المقٌاس، بقً 2327كل محافظة، ولٌس بٌن المحافظات؛ وكما ٌظهر من الجدول 

 لمحافظات ثابتا ومستقرا، بٌنما ارتفع ضمن المحافظات.التباٌن فً الدخل بٌن ا
لتلخٌص ما ذكر، ال ٌشكل التباٌن بٌن المخٌمات وبٌن المحافظات أهمٌة تذكر )أي أنه لٌس 
كبٌرا(، لكنه ٌبقى ذا داللة إحصابٌة ضمن كل موقع. ورؼم أن التباٌن ضمن المخٌمات قد 

فعل الكثٌر. إن إجراءات اجتثاث الفقر التً تم انخفض منذ التسعٌنٌات، فما زال بمقدورنا أن ن
وهو ٌعانً من انتشار الفقر )معدل فقر مرتفع؛ متوسط دخل  -توجٌهها جٌدا فً مخٌم جرش

ال تسهم فقط بالتوجه  -منخفض لكل فرد(، كما أنه ٌظهر تباٌنا عالٌا )ثانً أعلى معامل جنً(
 توزٌع الدخل. نحو تخلٌص الفقراء من الحرمان، بل تزٌد أٌضا عدالة

 

)االنتروبٌا المعممة  Theil’sL(GE(:)) -تفكٌك نصٌب الفرد من دخل األسرة 2327الجدول 

 وضمنها. وضمنها ، وبٌن المخٌمات بٌن المحافظات-((:)

خبسط 

 أُخ٤ٔبد

  2003 2012 

 0.269 0.213 اُزجب٣ٖ مٖٔ أُؾبكظخ

 0.013 0.014 اُزجب٣ٖ ث٤ٖ أُؾبكظبد

 0.281 0.226 أُغٔٞع

داخَ 

 أُخ٤ٔبد

  1999 2011 

 0.190 0.331 اُزجب٣ٖ مٖٔ أُخ٤ْ

 0.004 0.007 اُزجب٣ٖ ث٤ٖ أُخ٤ٔبد

 0.194 0.338 أُغٔٞع
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 ػذد األؽخبؿ. Nٗق٤ت اُلشد ٖٓ اُذخَ ٣ٝٔضَ  yiٓزٞعو ٗق٤ت اُلشد ٖٓ اُذخَ؛ ٣ٝٔضَ  Ȳؽ٤ش ٣ٔضَ 
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 دور معونة الفقر
 

كما ظهر فً القسم السابق، كانت نسبة األسر التً اعتمدت فقط على الدخل المتؤتً من 

بالمابة(. مع ذلك، لعبت معونة الفقر  36ارجها )حوالً التحوٌبلت متقاربة داخل المخٌمات وخ

المقدمة من الحكومة األردنٌة، واألمم المتحدة، والمنظمات ؼٌر الحكومٌة أدوارا مختلفة 
بالنسبة لؤلشخاص داخل المخٌمات وخارجها. كانت نسبة األسر التً اعتمدت فقط على الدخل 

بالمابة،  2و 4ت أعلى منها داخل المخٌمات )المتؤتً من التحوٌبلت المإسسٌة خارج المخٌما

على التوالً(. إضافة إلى ذلك، فإن نسبة البلجبٌن الذٌن ذكروا أنهم ٌحصلون على دخل من 

 4مصادر مإسسٌة وخاصة على حد سواء كانت داخل المخٌمات أعلى منها خارج المخٌمات )
التً تعتمد فقط على الدخل  بالمابة(. مع ذلك، فإن أسر البلجبٌن خارج المخٌمات 2مقابل 

بالمابة( أكثر من نسبة األسر التً  8المتؤتً من التحوٌبلت قد ذكرت التحوٌبلت الخاصة )

 بالمابة(. 5ذكرت ذلك داخل المخٌمات )

 
 

 انتشار المعونة بحسب وضعية الفقر
لتلقً  هً التً تحدد أهلٌة األسرة حٌث أن الظروؾ االقتصادٌة لؤلسرة قبل تقدٌم المساعدات،

معونة الفقر، فقد أعٌد احتساب وضعٌة الفقر لكل أسرة باقتطاع معونة الفقر المإسسٌة من 

النسبة المبوٌة لؤلسر التً تتلقى معونة الفقر من مإسسات  2227دخلها. ٌعرض الجدول 

تلقٌها تلك المساعدات، بحسب مكان اإلقامة ووضعٌة  قبلمختلفة بحسب وضعٌة الفقر لؤلسر 
 الفقر.
ٌُظهر الجدول، كان انتشار معونة الفقر المإسسٌة خارج مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن ك ما 

أقل بكثٌر من انتشارها داخل المخٌمات. كان الوضع تحدٌدا فٌما ٌتعلق بالمساعدات المقدمة 

بالمابة فقط من األسر التً تقٌم خارج المخٌمات  3من األونروا على النحو التالً: تلقت نسبة 

بالمابة من األسر داخل المخٌمات. بالمعٌار ذاته، فً  9نة الفقر من الوكالة، مقارنة بنسبة معو

حٌن أن أسرة من  كل عشر أسر استفادت من الدعم المقدم من صندوق المعونة الوطنٌة، فإن 

بالمابة فقط من األسر خارج المخٌمات استفادت من ذلك الدعم. كانت األشكال األخرى  5نسبة 

 1إلى  2دعم نادرة بٌن أسر البلجبٌن التً تقٌم خارج المخٌمات ووصلت فقط لنسبة من ال
 بالمابة من سكان المخٌمات.

كانت نسبة البلجبٌن المقٌمٌن فً إربد الذٌن تلقوا معونة مإسسٌة للفقر أعلى من نسبة 
حصل األشخاص الذٌن تلقوا تلك المعونة فً عمان والزرقاء، رؼم أن األسر فً الزرقاء ت

ٌّنا أعبله. فً إربد، تلقت نسبة  بالمابة من  1على أدنى دخل بٌن المحافظات الثبلث، كما ب

بالمابة أنها تلقت مساعدات من  9األسر خارج المخٌمات دعما من األونروا، وذكرت نسبة 

بالمابة فقط فً الزرقاء معونة من األونروا  4و 3صندوق المعونة الوطنٌة، بٌنما تلقت نسبة 

دوق المعونة الوطنٌة، على التوالً. كان النمط بٌن البلجبٌن داخل المخٌمات مشابها، وصن
 حٌث استفاد األشخاص فً منطقة الشمال أكثر من معونة الفقر.
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ٌعزى المعدل المنخفض نسبٌا للدعم المإسسً المقدم ألسر البلجبٌن خارج المخٌمات 
ات عن مستوى الدخل داخل المخٌمات، جزبٌا الرتفاع مستوى الدخل بشكل عام خارج المخٌم

لكنه ٌتضح جزبٌا أٌضا من خبلل التؽطٌة السٌبة لؤلسر الفقٌرة هناك. قدمت األونروا دعما 
لعدد محدود من أسر البلجبٌن خارج المخٌمات، كما قدم صندوق المعونة الوطنٌة دعما 

 لبلجبٌن خارج المخٌمات أقل من الدعم الذي قدمه داخل المخٌمات.
 
 

الفقر  النسبة المبوٌة ألسر البلجبٌن داخل المخٌمات وخارجها التً تلقت معونة 2227جدول ال

فً األشهر اإلثنً عشر الماضٌة بحسب مصدر المعونة. بحسب مكان اإلقامة وبحسب وضعٌة 
 الفقر قبل تلقً معونة الفقر.

 األٝٗشٝا  
ف٘ذٝم 

أُؼٞٗخ 
 اُٞه٤٘خ

  ف٘ذٝم اُضًبح
أُ٘ظٔبد 

ؿ٤ش 
 خاُؾ٤ٌٓٞ

 ع

  3,786     3 3 10 8 داخل المخيمبت

  1,029     1 2 8 6 اُجوؼخ أُ٘طوخ

  855        1 2 9 8 ػٔبٕ

  1,012     1 1 9 4 اُضسهبء

  890        7 6 16 13 اُؾٔبٍ

دٝالس أٓش٢ٌ٣ ك٢  3224

 د.أ.( 275ا٤ُّٞ )

  3,411     2 2 4 4 ؿ٤ش كو٤شح

  359        11 14 66 43 كو٤شح

 خو اُلوش اُٞه٢٘ 

 د.أ.( 835)

  2,599     1 1 2 2 ؿ٤ش كو٤شح

  1,171     6 7 28 20 كو٤شح

  3,476     0 0 4 1 خبرج المخيمبت

  1,341     0 0 2 1 ػٔبٕ أُؾبكظخ

  1,151     0 0 5 1 اُضسهبء

  984        1 0 9 3 اسثذ

دٝالس أٓش٢ٌ٣ ك٢  3224

 د.أ.( 275ا٤ُّٞ )

  3,457     0 0 2 1 ٤ش كو٤شحؿ

  15          3 6 81 16 كو٤شح

 خو اُلوش اُٞه٢٘ 

 د.أ.( 835)

  2,992     0 0 1 0 ؿ٤ش كو٤شح

  480        1 2 25 6 كو٤شح

 
 

دٌنارا أردنٌا( الوطنً، تلقت نسبة  835، عند خط الفقر )2227كما هو مبٌن فً الجدول 

 6داخل المخٌمات دعما من األونروا، بٌنما تلقت ذلك الدعم نسبة بالمابة من األسر الفقٌرة  :2
بالمابة فقط من األسر الفقٌرة خارج المخٌمات. ٌبدو النمط مشابها بالنسبة لمعونة الفقر من 
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مصادر أخرى ؼٌر صندوق المعونة الوطنٌة، حٌث كانت نسبة األسر الفقٌرة التً تلقت معونة 
 نسبة تلك األسر خارج المخٌمات. على خبلؾ الجهات األخرىالفقر داخل المخٌمات أعلى من 

التً تقدم المساعدات، استهدؾ صندوق المعونة الوطنٌة نسبة متماثلة من الفقراء داخل 

بالمابة من األسر الفقٌرة )عند خط الفقر  24مخٌمات البلجبٌن وخارجها، ووصل إلى نسبة 

ند نفس خط الفقر(. تلقت أربع من كل خمس بالمابة داخلها )ع 28الوطنً( خارج المخٌمات و

 3224أسر خارج المخٌمات وأسرتان من كل ثبلث أسر داخل المخٌمات تحت خط الفقر البالػ 

دعما من صندوق المعونة الوطنٌة. قدمت األونروا الدعم -األشد فقرا-دوالر أمرٌكً فً الٌوم

بالمابة من البلجبٌن الفقراء خارج  36بالمابة من البلجبٌن الفقراء داخل المخٌمات و 51لنسبة 

 المخٌمات عند نفس خط الفقر.
كانت نسبة األسر التً تم الوصول إلٌها من األنواع المختلفة من مقدمً المساعدات أعلى 

دوالر أمرٌكً فً الٌوم من تلك التً تم الوصول إلٌها عند  3224بكثٌر عند خط الفقر البالػ 

أضعاؾ، مما ٌشٌر إلى أن االستهداؾ كان بمحله. عند النظر  خط الفقر الوطنً األعلى بثبلثة
فقط إلى األسر التً تتلقى مساعدات، ٌبدو توزٌع المساعدات على الفقراء )منخفضً الدخل( 

، اقتصرت على الدعم المقدم من 2127وؼٌر الفقراء أوضح. النتابج المبٌنة فً الجدول 

دد الزابد من األسر خارج المخٌمات التً تلقت األونروا وصندوق المعونة الوطنٌة، بسبب الع
أشكاال أخرى من المساعدات، كما تم بحثه. حقق كل من صندوق المعونة الوطنٌة واألونروا 
نجاحا كبٌرا فً استهداؾ الفقراء داخل المخٌمات وخارجها على السواء، لكن صندوق المعونة 

األسر التً تلقت دعما من صندوق الوطنٌة حقق نتٌجة أفضل نوعا ما: كان أكثر من ثلثً 

بالمابة منهم ذكروا أن  :8المعونة الوطنٌة تحت خط الفقر البالػ دوالرٌن فً الٌوم، وأكثر من 

بالمابة فقط من األسر التً تلقت  37إلى  36دخلهم تحت خط الفقر الوطنً. كان دخل 

احتساب المساعدات. مساعدات من صندوق المعونة الوطنٌة أعلى من خط الفقر الوطنً، قبل 
رؼم أن الدعم من األونروا كان نادرا إلى حد ما بٌن البلجبٌن خارج المخٌمات، فإن توصٌؾ 
الدخل لمن تلقوا ذلك الدعم كان شبٌها جدا بتوصٌؾ دخل الذٌن استفادوا منه داخل المخٌمات، 

 لفقر.بالمابة منهم تحت خط الفقر الوطنً، قبل تلقً معونة ا :8وكان دخل أكثر من 
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لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن  المعونة المقدمة من األونروا وصندوق المعونة الوطنٌة 2127الجدول 

داخل المخٌمات وخارجها. بحسب خطوط الفقر المختلفة/مستوٌات الدخل قبل تلقً المعونة. 
 الماضٌة.النسبة المبوٌة لؤلسر التً تلقت مساعدات مإسسٌة للفقر فً األشهر اإلثنً عشر 

 األٝٗشٝا ٌٓبكئ اُلشد ٖٓ دخَ األعشح
ف٘ذٝم أُؼٞٗخ 

 اُٞه٤٘خ

 100 100   داخل المخيمبت

 70 66 د.أ. 437>  >دٝالس٣ٖ أٓش٤٤ٌ٣ٖ ك٢ ا٤ُّٞ

خو -دٝالسإ أٓش٤ٌ٣بٕ ك٢ ا٤ُّٞ

 اُلوش اُٞه٢٘
 14 15 د.أ. 835-د.أ. 437

 16 19 د.أ. 835<=   < خو اُلوش اُٞه٢٘

 381 281 ع

 100 100   ج المخيمبتخبر

 68 57 د.أ. 437>  >دٝالس٣ٖ أٓش٤٤ٌ٣ٖ ك٢ ا٤ُّٞ

خو -دٝالسإ أٓش٤ٌ٣بٕ ك٢ ا٤ُّٞ

 اُلوش اُٞه٢٘
 15 26 د.أ. 835-د.أ. 437

 17 17 د.أ. 835<= < خو اُلوش اُٞه٢٘

 187 49  ع 

 
 

ن الؽذابً الحد من الفقر المدقع وتعزٌز األمبرنامج اإلؼاثة التابع لؤلونروا فً ٌساهم 
لبلجبٌن من خبلل برنامج شبكات السبلمة االجتماعٌة التابع لها. ؼٌرت األونروا فً العام 

إلى نهج قابم على الفقر، لضمان  ٌةآلٌة االستهداؾ لدٌها من نهج قابم على الوضع :2:3

، والوصول إلى البلجبٌن األكثر دقة وشفافٌةاستخدام أكثر طرق االستهداؾ المتاحة 
 طورها . ٌحسب النظام الجدٌد احتٌاجات األسر من خبلل صٌؽة اختبار بوسابل بدٌلة احتٌاجا

البنك الدولً. تستخدم هذه الصٌؽة إحصابٌات الدول المضٌفة والبٌانات المتعلقة باألسر 
 لقٌاس مكان تواجد األسر، مقارنة مع خطوط الفقر المدقع والمطلق.

 أفقرولوٌة لمسؤلة الفقر المدقع )األإعطاء ب، 2:32األردن اعتبارا من نٌسان -بدأت األونروا

بلق حاالت شبكات السبلمة االجتماعٌة ؼٌر ل عملٌة إؼالفقراء( بٌن البلجبٌن من خبل
بحلول والمصنفة ضمن الفقر المدقع أو الفقر المطلق على حافة الفقر المدقع. نتٌجة لذلك، 

 ةلثبلث كة األمان االجتماعً وأتاحفً شب حالة :::15، أؼلق برنامج اإلؼاثة 2:31أٌلول 

 آالؾ أسرة إضافٌة تعانً من فقر مدقع االستفادة من خدمات اإلؼاثة المقدمة من األونروا.
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 قيمة معونة الفقر
بالمتوسط، قدم صندوق المعونة الوطنٌة دعما مالٌا )نقدٌا( لكل أسرة فقٌرة من البلجبٌن أعلى 

األونروا لهذه األسر داخل المخٌمات وخارجها على  بخمسة أضعاؾ من الدعم الذي قدمته
السواء، وكان مبلػ الدعم من صندوق المعونة الوطنٌة المسجل خارج المخٌمات أعلى بكثٌر 

(. بلػ الوسٌط السنوي لمبلػ الدعم المقدم من صندوق 2527من المسجل داخلها )الجدول 

دٌنارا خارجها، مما شكل أكثر  3,080دٌنارا أردنٌا داخل المخٌمات و 792المعونة الوطنٌة 

بالمابة من الدخل السنوي لؤلسرة المستفٌدة. وكان الوسٌط السنوي للدعم المقدم من  :7من 

دٌنارا خارجها، أي أقل بكثٌر من الدعم المقدم  378دٌنارا داخل المخٌمات و 385األونروا 

و من حٌث نسبته من دخل من صندوق المعونة الوطنٌة، سواء من حٌث مقدار المبلػ نفسه أ
 األسر المستفٌدة.

كما نجح صندوق المعونة الوطنٌة كذلك فً تخصٌص دعم للفقراء أكثر منه لؽٌر الفقراء، 
الذٌن تم تحدٌدهم عند خط الفقر الوطنً قبل تلقً مساعدات مإسسٌة، كما هو مبٌن فً الجدول 

ٌرة داخل المخٌمات وخارجها على . قدم صندوق المعونة الوطنٌة تموٌبل أعلى لؤلسر الفق2527

السواء. بلػ وسٌط مبلػ الدعم المقدم من صندوق المعونة الوطنٌة لؽٌر الفقراء حوالً النصؾ 

بالمابة )خارج المخٌمات( من وسٌط المبلػ المقدم لؤلسر الفقٌرة،  :6)داخل المخٌمات( و

المقدمة للفقراء وؼٌر  المحددة عند خط الفقر الوطنً. لم تكن الفجوة فً مبلػ المساعدات
الفقراء من األونروا بنفس القدر الذي كانت علٌه المساعدات المقدمة من صندوق المعونة 

بالمابة من  34إلى  31الوطنٌة. عند نفس خط الفقر، شكل الدعم المقدم من األونروا ما نسبته 

من الدخل السنوي بالمابة  6إلى  1الدخل السنوي ألسر البلجبٌن الفقٌرة، مقارنة مع نسبة 

لؤلسر ؼٌر الفقٌرة. من جهة أخرى، شكل الدعم المقدم من صندوق المعونة الوطنٌة ما نسبته 

بالمابة من الدخل السنوي  38إلى  36بالمابة من الدخل السنوي لؤلسر الفقٌرة، و 84إلى  83

 لؤلسر ؼٌر الفقٌرة.
 

جمل دخل األسر الفقٌرة وؼٌر مقدار معونة الفقراء وأهمٌتها النسبٌة فً م 2527الجدول 

دٌنارا أردنٌا( ، وبحسب الجهة التً تقدم المعونة.  835الفقٌرة بحسب خط الفقر الوطنً )

مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات وخارجها. النسبة المبوٌة لؤلسر التً تتلقى 
 معونة مإسسٌة.

  

 خبسط أُخ٤ٔبد داخَ أُخ٤ٔبد

 األٝٗشٝا
 ف٘ذٝم

أُؼٞٗخ 

 اُٞه٤٘خ
 األٝٗشٝا

ف٘ذٝم 

أُؼٞٗخ 

 اُٞه٤٘خ

 اُلو٤شح
 1,080 184 960 185 ٓوذاس اُٞع٤و ثبُذ٣٘بس األسد٢ٗ

 85 13 81 15 اُٞع٤و ً٘غجخ ٖٓ اعٔب٢ُ دخَ األعشح

 ؿ٤ش اُلو٤شح
 648 144 480 168 ٓوذاس اُٞع٤و ثبُذ٣٘بس األسد٢ٗ

 16 3 18 6 اُٞع٤و ً٘غجخ ٖٓ اعٔب٢ُ دخَ األعشح

 أُغٔٞع
 1,080 178 792 184 ٓوذاس اُٞع٤و ثبُذ٣٘بس األسد٢ٗ

 72 12 71 13 اُٞع٤و ً٘غجخ ٖٓ اعٔب٢ُ دخَ األعشح

 186 48 381 281 ع
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البد من إضافة أن األونروا تقدم إلى جانب الدعم النقدي مساعدات عٌنٌة. توزع الوكالة، 
وؼرامات من األُرز، وثبلثة على أساس ربع سنوي، طرودا ؼذابٌة تتضمن: ثبلثة كٌل

كٌلوؼرامات من السكر، وثبلثة لترات من زٌت دوار الشمس، وكٌلوؼرام ونصؾ من الحلٌب 
المجفؾ كامل الدسم، وثبلثة كٌلوؼرامات من الحمص الجاؾ والعدس األحمر. توزع الطرود 
ت على أساس فردي )طرد لكل فرد من أفراد األسرة(، بؽض النظر عن عمر الشخص، وكان

 .2:33دوالر أمرٌكً فً أٌلول  22262القٌمة السوقٌة لتلك الطرود 
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 للفصل: أوزان المكونات لمؤشر األصول 1الملحق 

 
 

 المكون الربٌسً األول لمإشر األصول. خارج المخٌمات.
 261. الثلجة
 380. الفرٌزر

 141. فرن الغاز/الفرن الكهربائً

 391. ماء الكهربائًسخان ال
 153. سخان الماء بالغاز/الكاز/الدٌزل )السوالر(

 340. سخان الماء بالطاقة الشمسٌة )السخان الشمسً(
 235. المروحة الكهربائٌة

 517. مكٌف الهواء
 285. غسالة الملبس
 206. جلٌة الصحون

 593. المكنسة الكهربائٌة
 208. آلة الخٌاطة

 575. ًالخلط الكهربائ
 636. المٌكروٌف
 447. فلتر المٌاه

 571. مبرد المٌاه )الكولر(
 382. المدفأة الكهربائٌة

 185. التدفئة باستخدام الكاز/الدٌزل )السوالر(/الغاز
 437. رادٌو/مسجل

 469. مسجل األقراص المدمجة )السً دي(
 161. التلفزٌون

 189. طبق األقمار الصناعٌة )الساتلٌت ِدش(
 455. مسجل أقراص دي فً دي

 517. الكامٌرا )الكمرة(
 473. كامٌرا الفٌدٌو )كمرة الفٌدٌو(

 463. الهاتف األرضً
 202. الهاتف الخلوي 

 623. الحاسوب الشخصً

 639. االنترنت
 554. السٌارة أو الشاحنة

 072. الدراجة النارٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

304 
 

 ول. داخل المخٌمات.المكون الربٌسً األول لمإشر األص
 136.- نوع المسكن )منزل تقلٌدي مقابل شقة/كوخ(

 341. أفضل وصف للسكن )منزل الئق مقابل منزل مسقوف بالصفٌح )الزٌنكو((
 357. مواد بناء مؤقتة لسطح المسكن )ال مقابل نعم(

 134. نوع الطرٌق الموصل للمسكن )معبد مقابل غٌر معبد(
لمسكن مع حوض استحمام و/أو ُدش )خاص مقابل مشترك أو دون توفر مرحاض من هذا توفر مرحاض منفصل فً ا

 القبٌل( 
.082 

 172. نوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة )مربوط بشبكة صرف صحً مقابل غٌر مربوط(
 019. مساحة إضافٌة: حدٌقة/حدٌقة خلفٌة )حاكورة(

 124.- مساحة إضافٌة: مجمع، ساحة
 108. شرفة/برندةمساحة إضافٌة: 

 335. مساحة إضافٌة: مساحة على السطح

 110. مساحة إضافٌة: مساحة لمحلت تجارٌة
 088. مساحة إضافٌة تابعة للمسكن: ورشة 

 023. مصدر المٌاه الرئٌسً لألسرة )منقولة باألنابٌب مقابل غٌر منقولة باألنابٌب(
 003. أو دون كهرباء(الكهرباء )عدم انقطاع للكهرباء مقابل انقطاعات 

 260. الثلجة
 179. الفرٌزر )المجّمدة(

 194. فرن الغاز/الفرن الكهربائً
 480. سخان الماء الكهربائً

 158. سخان الماء بالغاز/الكاز/الدٌزل )السوالر(
 158. سخان الماء بالطاقة الشمسٌة )السخان الشمسً(

 285. المروحة الكهربائٌة
 275. مكٌف الهواء

 301. غسالة الملبس
 009.- جلٌة الصحون

 583. المكنسة الكهربائٌة

 263. آلة الخٌاطة
 547. الخلط الكهربائً

 581. المٌكروٌف
 398. فلتر المٌاه

 440. مبرد المٌاه )الكولر(
 258. مدفأة كهربائٌة

 063. تدفئة باستخدام الكاز/الدٌزل )السوالر(/الغاز
 241. رادٌو/مسجل

 321. مسجل األقراص المدمجة )السً دي(
 274. التلفزٌون

 286. طبق األقمار الصناعٌة )الساتلٌت دٌش(
 346. مسجل أقراص دي فً دي

 314. الكامٌرا )الكمرة(
 287. كامٌرا )كمرة( الفٌدٌو

 320. الهاتف األرضً
 286. الهاتف الخلوي

 550. الحاسوب الشخصً
 502. االنترنت

 410. رة أو الشاحنةالسٌا
 023. الدراجة النارٌة
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 : االنحدار اللوجستي لألسر الفقيرةفصللل 2 ملحقال

 
 

دٌنارا أردنٌا للفرد سنوٌا(  835االنحدار اللوجستً لؤلسر الفقٌرة )األسر تحت خط فقر ٌبلػ 

 (.15572بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

 معامل ب  
الخطأ 
 يالمعٌار

إحصاءة 
 (Waldوالد)

درجة 
 الحرٌة

الداللة 
 الدالة األسٌة )ب( اإلحصائٌة

 1.290 000. 1 38.903 041. 255. حجم األسرة

 1.338 003. 1 8.850 098. 291. عدد أفراد األسرة المصابٌن بمشكلة صحٌة مزمنة حادة

 269. 000. 1 171.524 100. 1.314- عدد أفراد األسرة العاملٌن

 1.066 044. 1 4.076 032. 064. اد األسرة الذٌن ال ٌحملون جنسٌة أردنٌةعدد أفر

   109. 2 4.424 المحافظة )مقابل الزرقاء(
 0.776 036. 1 4.415 121. 0.254- عمان

 0.854 361. 1 0.835 173. 0.158- إربد

   000. 4 131.899 المستوى التعلٌمً لرب األسرة )مقابل تعلٌم عال(

 7.715 000. 1 119.311 187. 2.043 مدون تعلٌ

 3.308 000. 1 34.926 202. 1.196 التعلٌم االبتدائً

 2.962 000. 1 38.280 175. 1.086 التعلٌم األساسً

 2.015 001. 1 11.143 210. 701. التعلٌم الثانوي

 032. 000. 1 283.485 205. 3.443- الثابت

 

دٌنارا أردنٌا لكل فرد فً  835سر تحت خط فقر ٌبلػ االنحدار اللوجستً لؤلسر الفقٌرة )األ

 (.15774السنة( بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمات )ع=

 معامل ب  
الخطأ 
 المعٌاري

إحصاءة 
 (Waldوالد)

درجة 
 الحرٌة

الداللة 
 الدالة األسٌة )ب( اإلحصائٌة

 1.199 000. 1 37.226 030. 182. حجم األسرة

 1.417 000. 1 24.864 070. 348. المصابٌن بمشكلة صحٌة مزمنة حادة عدد أفراد األسرة

 289. 000. 1 308.986 071. 1.240- عدد أفراد األسرة العاملٌن

 1.121 000. 1 36.729 019. 114. عدد أفراد األسرة الذٌن ال ٌحملون جنسٌة أردنٌة

   001. 3 17.049 المحافظة )مقابل الزرقاء(

 1.045 697. 1 0.151 114. 0.044 عمان

 0.938 594. 1 0.285 119. 063.- البقعة
 1.437 001. 1 10.129 114. 363. الشمال

   000. 4 123.015 المستوى التعلٌمً لرب األسرة )مقابل تعلٌم عال(

 4.415 000. 1 96.605 151. 1.485 دون تعلٌم

 2.746 000. 1 42.774 154. 1.010 التعلٌم االبتدائً

 1.874 000. 1 20.253 140. 628. تعلٌم األساسًال

 1.481 031. 1 4.679 182. 393. التعلٌم الثانوي

 106. 000. 1 182.423 166. 2.249- الثابت
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 جداول المتعلقة باألشكالالملحق: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السكان 2الفصل 
 
 

ن من حملة الجنسٌة األردنٌة . النسبة المبوٌة لبلجبٌن الفلسطٌن1.2ٌٌالجدول المتعلق بالشكل 
( وداخل المخٌمات بحسب المخٌم 15,123خارج المخٌمات بحسب المحافظة )ع=

  (.197,642)ع=
 داخل المخٌمات خارج المخٌمات

األمٌر  الزرقاء الحسٌن الطالبٌة الوحدات حطٌن جرش عمان الزرقاء إربد
 حسن

عزمً  مادبا إربد البقعة السخنة
 المفتً

 سوف

98 95 96 6 76 88 91 91 95 96 97 97 97 97 98 98 

 
 

بحسب العمر.  24-15. النسبة المبوٌة لئلناث المتزوجات بعمر 3.2الجدول المتعلق بالشكل 
( وداخل المخٌمات 18,669مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

(1,458.) 

  

 العمر

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 62 58 49 43 34 27 20 11 5 1 ماتداخل المخٌ
 54 52 29 39 39 31 32 5 2 : خارج المخٌمات

 
 

. النسبة المبوٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن من اإلناث والذكور 4.2الجدول المتعلق بالشكل 
(. 118,703( وداخل المخٌمات )ع=9,628المتزوجٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات )ع=

 بحسب الفبات العمرٌة الخمسٌة.

  

 الفئات العمرٌة الخمسٌة

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

 الرجال

خارج 
 المخٌمات

0.1 5.3 34.1 77.1 87.9 94.3 97.7 93.3 96.3 98.9 94.5 86.6 

داخل 
 المخٌمات

0.7 12.3 45.4 76.8 90 93.7 95.5 95.7 95 93.9 90.2 80.9 

 النساء

خارج 
 المخٌمات

6.3 30.2 66.4 82.3 78.9 78.6 84.1 78.7 75.6 67.3 60.4 36.2 

داخل 
 المخٌمات

12.1 48.5 71.5 77.0 79.3 77.8 74.3 70.1 63.1 55.9 48.7 25.5 
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. حجم األسرة. النسبة المبوٌة ألسر البلجبٌن خارج 6.2والشكل  5.2الجدول المتعلق بالشكل 
 ر ؼٌر البلجبٌن بحسب الفترة الزمنٌة.المخٌمات وداخلها، وأس

 

اللجئون داخل 
المخٌمات 

(2:33) 

اللجئون خارج 
المخٌمات 

(2:32) 

غٌر اللجئٌن 
(2:32) 

اللجئون داخل 
المخٌمات 

(3999) 

اللجئون خارج 
المخٌمات 

(3996) 

غٌر اللجئٌن 
(3996) 

 6.9 2.8 4.0 9.0 5.9 5.6 شخص

 9.9 8.7 7.6 13.7 12.5 10.7 شخصان

 11.2 8.5 8.2 12.1 12.5 10.9 ثلثة أشخاص

 12.2 14.0 9.9 15.9 16.0 14.3 أربعة أشخاص

 13.1 13.9 11.6 16.0 17.5 15.2 خمسة أشخاص

 11.2 14.0 12.2 13.0 16.0 14.8 ستة أشخاص

 9.4 12.0 11.5 9.9 10.7 12.3 سبعة أشخاص

 7.8 8.7 9.5 5.8 5.0 8.1 ثمانٌة أشخاص

شخاص تسعة أ 
 أو أكثر

8.2 4.0 4.6 25.3 17.5 18.4 

 1,390 1,491 2,536 4,525 3,477 39,336 ع

 
 

. متوسط حجم األسرة لكل من مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 7.2الجدول المتعلق بالشكل 
 (.39,336)ع=

 4.9 الزرقاء

 4.9 الحسٌن

 4.9 إربد

 5.0 األمٌر حسن

 5.0 الوحدات

 5.0 حطٌن

 5.2 مادبا

 5.2 السخنة

 5.2 البقعة

 5.2 عزمً المفتً

 5.3 الطالبٌة

 5.3 سوف

 5.8 جرش

 
 

. نوع األسرة. النسبة المبوٌة ألسر البلجبٌن داخل المخٌمات 8.2الجدول المتعلق بالشكل 
 وخارجها، وأسر ؼٌر البلجبٌن خارج المخٌمات. بحسب السنة.

  

2011/2012 1996/1999 

 غٌر اللجئٌن
ئون خارج اللج

 المخٌمات
اللجئون داخل 

 المخٌمات
 غٌر اللجئٌن

اللجئون خارج 
 المخٌمات

اللجئون داخل 
 المخٌمات

 4.1 2.7 7.1 6.1 5.9 9.4 أعزب

 5.3 6.2 6.1 7.3 8.9 9.8 زوجان دون أطفال

 10.2 7.3 7.1 9.9 9.6 7.7 أحد األبوٌن مع أطفال

 62.1 70.5 68.1 67.7 71.7 68.0 زوجان مع أطفال

 18.3 13.4 11.6 9.0 4.0 5.1 أسرة ممتدة

 100 100 100 100 100 100 المجموع

 2,572 1,487 1,340 39,336 3,466 4,387 ع
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. نوع األسرة. مقارنة بٌن أرباب األسر من الذكور ومن اإلناث 9.2الجدول المتعلق بالشكل 
 خارج المخٌمات وداخلها. النسبة المبوٌة.

  
 داخل المخٌمات ٌماتخارج المخ

 رب األسرة من اإلناث رب األسرة من الذكور رب األسرة من اإلناث رب األسرة من الذكور

 26.2 2.6 26.6 2.7 أعزب

 0.2 8.6 0.0 10.2 زوجان دون أطفال

 58.4 1.4 65.5 1.0 أحد األبوٌن مع أطفال

 0.9 79.4 0.4 82.6 زوجان مع أطفال

 9.6 5.6 2.7 2.3 الأسر مكونة من ثلثة أجٌ

 4.8 2.5 4.8 1.1 أسر ممتدة أخرى

 100 100 100 100 المجموع

 5,907 33,429 454 3,012 ع

 
 
 
 
 

 اإلسكان والبنية التحتية 3الفصل 
 
 

. نوع المسكن. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات 1.3الجدول المتعلق بالشكل 
 . النسبة المبوٌة لؤلسر.وداخلها، وبحسب الفترة الزمنٌة

 داخل المخٌمات خارج المخٌمات  

  2012 1996 2011 1999 

 22 41 25 83 شقة

 77 59 74 16 دار

 1 0 2 1 أخرى

 100 100 100 100 المجموع

 2,536 39,245 1,491 3,472 ع
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ة فً مساكن تضم ؼرفة . االكتظاظ. النسبة المبوٌة لؤلسر المقٌم2.3الجدول المتعلق بالشكل 
لكل ثبلثة أشخاص أو أكثر. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن خارج المخٌمات 

 ( بحسب مكان اإلقامة.39,336( وداخل المخٌمات )ع=3,476)ع=

 خارج المخٌمات

 5.1 عمان

 5.2 الزرقاء

 7.3 إربد

 داخل المخٌمات

 11.9 األمٌر حسن

 13.2 السخنة

 15.2 لمفتًعزمً ا

 16.1 البقعة

 16.4 إربد

 16.9 الحسٌن

 17.3 حطٌن

 17.6 سوف

 19.5 الزرقاء

 20.6 مادبا

 21.0 الطالبٌة

 22.8 الوحدات

 24.2 جرش

 
 

. المساحة خارج المسكن. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج 3.3الجدول المتعلق بالشكل 
 المبوٌة لؤلسر. المخٌمات وداخلها. النسبة

  
 حدٌقة/

 حدٌقة خلفٌة
 شرفة ساحة خلفٌة

مساحة على 
 السطح

مساحة 
للمحلت 

 تجارٌة

مساحة 
 لورشة عمل

بدون 
مساحة 
 إضافٌة

 ع

 3,476 28.4 1. 5. 55.3 26.8 27.8 15.5 خارج المخٌمات

 39,336 34.8 3. 1.9 54.6 5.1 13.2 3.1 داخل المخٌمات

 
 

. الظروؾ الداخلٌة للمسكن. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 4.3الجدول المتعلق بالشكل 
 خارج المخٌمات وداخلها. النسبة المبوٌة لؤلسر.

  
 رطب

بارد وٌصعب 
تدفئته فً 

 الشتاء

حار بشكل غٌر 
 مرٌح فً الصٌف

 سًء التهوٌة
مظلم 
 وقاتم

غٌر عازل 
 للضوضاء

 ع

 3,476 20.5 12.5 13.9 22.7 30.7 37.6 2:32خارج المخٌمات، 

 2,318 33.9 * 22.9 39.0 49.8 62.5 3996خارج المخٌمات، 

 3,763 62.4 40.7 42.2 53.5 58.5 64.5 2:33داخل المخٌمات، 

 2,535 52.2 40.6 45.2 65.2 55.8 59.7 3999داخل المخٌمات، 

 .1996* لم ٌطرح السإال فً العام 
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 الصحة والخدمات الصحية 4الفصل 
 
 

. التصور الذاتً عن الوضع الصحً بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 1.4المتعلق بالشكل الجدول 
 (. النسبة المبوٌة.3,105فما فوق بحسب الجندر )ع= 15خارج المخٌمات بعمر 

 اإلناث الذكور  

 54 54 جٌد جدا

 36 36 جدا

 7 7 مقبول

 2 2 ضعٌف

 0 0 ضعٌف جدا

 100 100 المجموع

 
 

. التصور الذاتً عن الوضع الصحً بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 2.4الشكل الجدول المتعلق ب
فما فوق. النسبة المبوٌة للذٌن ٌعتبرون صحتهم "جٌدة جدا" بحسب  15خارج المخٌمات بعمر 
(، وعادات التدخٌن 3,105(، والمستوى التعلٌمً )ع=3,102دخل األسرة )ع=

 (.3,105(، واإلصابة باعتبلل صحً مزمن )ع=3,102)ع=
 نصٌب الفرد من دخل األسرة السنوي المستوى التعلٌمً عادات التدخٌن مشكلة صحٌة مزمنة

بدون 
مشكلة 
صحٌة 
 مزمنة

مشكلة 
صحٌة 
 مزمنة

مشكلة 
 حادة

بعد  ٌومٌا أحٌانا مطلقا
التعلٌم 
 الثانوي

التعلٌم 
 الثانوي

التعلٌم 
 األساسً

التعلٌم 
 االبتدابً

دون 
 تعلٌم

 األقل خفضمن متوسط مرتفع األعلى

62 11 4 56 53 49 66 57 54 38 39 61 55 54 51 51 

 
 

فما  20. التصور الذاتً للصحة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعمر 3.4الجدول المتعلق بالشكل 
فوق خارج المخٌمات. النسبة المبوٌة للذٌن ٌعتبرون صحتهم "جٌدة جدا". بحسب الفبة العمرٌة 

 (.2,729والمستوى التعلٌمً )ع=
 بعد الثانويالتعلٌم  الثانويالتعلٌم  األساسًالتعلٌم  االبتدائًالتعلٌم  دون تعلٌم  

 77 68 57 55 27 سنة 29-:2

 65 57 52 49 42 سنة 19-:1

 51 55 37 31 41 سنة 59-:5

 53 38 21 18 13 سنة أو أكثر :4
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فما  15لسطٌنٌٌن خارج المخٌمات بعمر . التدخٌن بٌن البلجبٌن الف4.4الجدول المتعلق بالشكل 
 (. بحسب الجندر والفبة العمرٌة الخمسٌة. النسبة المبوٌة.3,103فوق )ع=

 الفئات العمرٌة    

 
 

15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70+ 

 الذكور

 29 30 48 40 44 58 56 56 60 53 45 16 ٌومٌا

 3 4 0 6 3 5 3 8 2 1 7 5 أحٌانا

 68 66 51 54 53 37 41 36 38 46 47 79 مطلقا

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 97 60 39 35 56 93 157 212 197 168 164 186 ع

 اإلناث

 1 2 1 7 11 3 5 4 7 4 3 2 ٌومٌا

 - 0 - 3 2 1 0 0 6 1 3 - أحٌانا

 99 98 99 90 87 96 94 96 87 95 95 98 مطلقا

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 129 56 57 51 71 107 158 185 223 232 180 190 ع

 
 

فما  15. التدخٌن بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات بعمر 5.4الجدول المتعلق بالشكل 
 النسبة المبوٌة.فوق. بحسب نصٌب الفرد من دخل األسرة والمستوى التعلٌمً. 

 ع المجموع مطلقا أحٌانا ٌومٌا    

نصٌب الفرد 
السنوي من دخل 

األسرة، 

المجموعات 
 الخمسٌة

 550 100 74 4 2 األقل دخل 

 711 100 74 2 24 دخل منخفض

 675 100 74 3 24 دخل متوسط

 556 100 75 3 22 دخل مرتفع

 608 100 71 3 27 األعلى دخل

 3,100 100 73 3 24 الجمٌع

أعلى مستوى 
 تعلٌمً

 493 100 85 1 13 دون استكمال أي تعلٌم

 331 100 58 1 41 التعلٌم االبتدائً

 1,064 100 70 4 26 التعلٌم األساسً

 437 100 72 3 25 التعلٌم الثانوي

 778 100 77 3 20 التعلٌم بعد الثانوي 

 3,103 100 73 3 24   الجمٌع

 
 

. االعتبلل الصحً المزمن والحاد بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 6.4لق بالشكل الجدول المتع
 خارج المخٌمات وداخلها بحسب الفبات العمرٌة. النسبة المبوٌة.

  العمر المجموع
+70 -65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0-4  

مشكلة صحٌة  1 1 1 1 1 2 3 2 3 4 6 9 16 20 32 3
 نة حادةمزم

خارج 
 المخٌمات

مشكلة صحٌة  0 1 2 1 1 2 3 6 8 13 18 23 26 32 31 6
 مزمنة

دون مشكلة  99 99 97 98 98 96 94 92 89 84 75 68 58 47 38 91
 صحٌة مزمنة

 المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 ع 1,815 1,889 1,783 1,722 1,381 1,081 947 947 880 752 495 339 304 312 466 15,113

مشكلة صحٌة  0 1 2 2 2 2 3 4 7 10 14 19 26 32 44 5
 مزمنة حادة

داخل 
 المخٌمات

مشكلة صحٌة  0 2 2 2 2 2 4 8 12 18 25 30 32 33 28 6
 مزمنة

دون مشكلة  99 97 97 97 96 95 92 88 81 72 61 50 42 35 28 89
 صحٌة مزمنة

 المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 ع 28,927 25,827 22,796 22,561 16,631 14,504 13,311 12,465 11,346 8,231 5,079 3,184 2,710 3,058 5,608 197,238
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مخٌمات . معدل انتشار المشاكل الصحٌة المزمنة خارج ال7.4الجدول المتعلق بالشكل 
( بحسب المخٌمات. 197,640( بحسب المحافظة وداخل المخٌمات )ع=15,113)ع=

 النسبة المبوٌة.

 
 مشكلة صحٌة مزمنة حادة مشكلة صحٌة مزمنة

 داخل المخٌمات

 7 9 إربد

 5 10 الزرقاء

 7 8 الحسٌن

 7 7 عزمً المفتً

 4 8 األمٌر حسن

 8 5 الوحدات

 3 9 سوف

 5 7 جرش

 3 8 السخنة

 4 6 الطالبٌة

 4 6 البقعة

 6 3 مادبا

 5 4 حطٌن

 خارج المخٌمات

 4 7 إربد

 4 7 الزرقاء

 3 7 عمان

 
 

. التؤمٌن الصحً. النسبة المبوٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج 8.4الجدول المتعلق بالشكل 
 (.15,118المخٌمات المشمولٌن بتؤمٌن. بحسب الجندر والعمر )ع=

 الفئات العمرٌة لجندر )الجنس(ا
 +50 -40 -30 -20 -10 -0 اإلناث الذكور

50 52 71 43 39 40 49 57 

 
 

 15. النسبة المبوٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات بعمر 9.4الجدول المتعلق بالشكل 
 (.9,626فما فوق المشمولٌن بتؤمٌن صحً. بحسب االرتباط بسوق العمل )ع=

موظف حكومً 
 (622)ع=

موظف فً القطاع 
 (2,061الخاص )ع=

صاحب عمل فً 
القطاع الخاص 

 (131)ع=

أعمال حرة أو العمل فً 
 (523شركات عائلٌة )ع=

خارج سوق العمل أو عاطل عن العمل 
 (6,289)ع=

98 38 26 22 46 
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 التعليم والخدمات التعليمية 5الفصل 
 
 

فما فوق خارج المخٌمات  25مبوٌة للبالؽٌن بعمر . النسبة ال1.5الجدول المتعلق بالشكل 
( الذٌن لم ٌستكملوا تعلٌمهم األساسً. بحسب 79,484( وداخل المخٌمات )ع=6,523)ع=

 الفبات العمرٌة الخمسٌة.
  

 الفئات العمرٌة الخمسٌة

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

اللجئون داخل 
 المخٌمات

7 8 9 11 16 25 36 57 68 87 

اللجئون خارج 
 المخٌمات

3 5 6 6 6 13 22 32 41 63 

 
 

فما فوق خارج المخٌمات  25. النسبة المبوٌة للبالؽٌن بعمر 2.5الجدول المتعلق بالشكل 
( الذٌن استكملوا التعلٌم بعد الثانوي. بحسب الفبات 79,484( وداخل المخٌمات )6,523)ع=

 العمرٌة الخمسٌة.

  
 الفئات العمرٌة الخمسٌة

 +25الجمٌع
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

اللجئون 
داخل 
 المخٌمات

20 14 18 24 22 18 11 7 3 1 16 

اللجئون 
خارج 
 المخٌمات

43 27 26 34 34 31 28 23 22 11 30 

 
 

فما فوق خارج المخٌمات  25الؽٌن بعمر . النسبة المبوٌة للب3.5الجدول المتعلق بالشكل 
( الذٌن لم ٌستكملوا تعلٌمهم االبتدابً. بحسب 79,484( وداخل المخٌمات )ع=6,523)ع=

 الجندر والفبات العمرٌة الخمسٌة.

  

الجمٌع الفئات العمرٌة الخمسٌة
25+ 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

داخل 
 المخٌمات

 26 97 88 76 51 33 20 12 8 7 5 النساء

 16 74 43 30 20 15 12 10 9 9 8 الرجال

خارج 
 المخٌمات

 17 80 62 48 33 17 7 6 5 5 2 النساء

 10 47 23 16 11 8 5 6 7 5 4 الرجال

 
 

فما فوق خارج المخٌمات  25. النسبة المبوٌة للبالؽٌن بعمر 4.5الجدول المتعلق بالشكل 
( الذٌن استكملوا التعلٌم العالً. بحسب الجندر 79,484وداخل المخٌمات )ع= (6,523)ع=

 والفبات العمرٌة الخمسٌة.

  

الجمٌع الفئات العمرٌة الخمسٌة
25+ 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

داخل 
 المخٌمات

 28 5 7 9 17 25 33 34 32 27 42 النساء

 32 16 36 38 39 38 35 35 20 26 43 الرجال

خارج 
 المخٌمات

 17 0 0 1 4 13 22 28 20 17 23 النساء

 16 2 8 15 20 25 23 20 15 12 17 الرجال
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. النسبة المبوٌة لبلجبٌن خارج المخٌمات الذٌن استكملوا التعلٌم  5.5الجدول المتعلق بالشكل 
 عمرٌة.(. بحسب المحافظة والفبات ال6,054بعد الثانوي )ع=

  
 الفئات العمرٌة الخمسٌة

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

 13 26 26 32 34 34 37 28 31 49 عمان

 3 15 15 16 25 32 28 21 20 28 الزرقاء

 11 17 21 25 26 40 33 25 17 33 إربد

 
 

الذٌن استكملوا التعلٌم  34-25عمر . النسبة المبوٌة لؤلشخاص ب6.5الجدول المتعلق بالشكل 
( وبحسب المخٌم داخل المخٌمات 2,028بعد الثانوي بحسب المحافظة خارج المخٌمات )ع=

 (. بحسب الجندر )الجنس(.27,815)ع=
  خارج المخٌمات داخل المخٌمات

األمٌر  حطٌن الطالبٌة السخنة جرش إربد الزرقاء الوحدات الحسٌن
 حسن

عزمً 
 المفتً

 عمان إربد الزرقاء سوؾ مادبا البقعة

 الرجال 41 23 25 24 28 18 15 16 13 25 8 12 10 7 12 9
 النساء 41 28 23 34 37 23 22 19 17 22 13 17 17 12 16 13

 
 

خارج المخٌمات  39-25. المستوى التعلٌمً للبالؽٌن بعمر 7.5الجدول المتعلق بالشكل 
 لتحاق بها )بشكل ربٌسً(. النسبة المبوٌة.بحسب نوع المدرسة األساسٌة التً تم اال

  

 داخل المخٌمات خارج المخٌمات

األونروا 
 (516)ع=

الحكومٌة 
 (2,241)ع=

الخاصة 

 (3:9)ع=
األونروا 

 (2,266)ع=
الحكومٌة 

 (1,230)ع=

الخاصة 

 (69)ع=

 3 2 8 2 3 5 دون استكمال أي تعلٌم

 5 21 1 7 18 التعلٌم االبتدائً
 

 4 34 57 6 37 54 ً التعلٌم األساس

 4 43 - 5 22 - التعلٌم الثانوي

 58 9 8 34 11 12 كلٌة المجتمع

 30 7 6 51 20 10 الجامعة

 100 100 100 100 100 100 المجموع

 
 

فما فوق. مقارنة بٌن البلجبٌن  15. معدل األمٌة للبالؽٌن بعمر 8.5الجدول المتعلق بالشكل 
(. بحسب 118,670( وداخل المخٌمات )ع=9,619الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

 الجندر )الجنس( والفبات العمرٌة الخمسٌة. النسبة المبوٌة.

  

 الفئات العمرٌة الخمسٌة

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

 خارج
 المخٌمات

 22 9 2 1 4 1 2 2 1 1 1 1 الرجال

 68 40 22 13 8 4 3 2 2 0 2 1 النساء

داخل 
 المخٌمات

 47 21 13 8 6 5 5 5 4 4 4 4 الرجال

 91 71 55 33 18 9 6 4 3 3 2 2 النساء
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 سوق العمل 6الفصل 
 
 

فما  15. مشاركة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً سوق العمل بعمر 2.6الجدول المتعلق بالشكل 
(. بحسب 4,807)ع= 1996العام ( و9,626)ع= 2012فوق خارج المخٌمات فً العام 

 الجندر )الجنس( والعمر. النسبة المبوٌة.

  
2012 1996 

 النساء الرجال النساء الرجال

 الفئات العمرٌة الخمسٌة

15-19 14 1 30 3 

20-24 57 11 77 21 

25-29 85 19 92 21 

30-34 94 17 96 23 

35-39 96 19 94 15 

40-44 92 18 96 18 

45-49 87 10 89 8 

50-54 69 5 86 9 

55-59 65 2 68 4 

60-64 46 0 49 2 

65-69 26 2 16 2 

70+ 11 0 11 0 

 
 

فما  15. مشاركة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً سوق العمل بعمر 3.6الجدول المتعلق بالشكل 
 2011( وداخل المخٌمات فً العام 9,626)ع= 2012فوق خارج المخٌمات فً العام 

 (. بحسب الجندر )الجنس( والعمر. النسبة المبوٌة.11,533)ع=

  
 داخل المخٌمات خارج المخٌمات

 النساء الرجال النساء الرجال

 الفئات العمرٌة الخمسٌة

15-19 14 1 34 1 

20-24 57 11 79 11 

25-29 85 19 94 14 

30-34 94 17 95 13 

35-39 96 19 94 14 

40-44 92 18 91 14 

45-49 87 10 79 11 

50-54 69 5 66 7 

55-59 65 2 53 5 

60-64 46 0 32 3 

65-69 26 2 20 2 

70+ 11 0 8 1 
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فما  15. مشاركة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً سوق العمل بعمر 4.6الجدول المتعلق بالشكل 
 2011( وداخل المخٌمات فً العام 9,626)ع= 2012فوق خارج المخٌمات فً العام 

 (. بحسب الجندر )الجنس( والمستوى التعلٌمً. النسبة المبوٌة.11,533)ع=

  

 المستوى التعلٌمً

أقل من التعلٌم 
 األساسً

 التعلٌم بعد الثانوي التعلٌم الثانوي التعلٌم األساسً

 الرجال
 67 72 67 54 داخل المخٌمات

 64 74 65 46 خارج المخٌمات

 النساء
 26 9 5 4 داخل المخٌمات

 26 9 3 2 خارج المخٌمات

 
 

 39-20. مشاركة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً سوق العمل بعمر 5.6الجدول المتعلق بالشكل 
(. 4,934( وداخل المخٌمات )ع=3,919وؼٌر الحاصلٌن على تعلٌم خارج المخٌمات )ع=

 بحسب الجندر )الجنس( والمستوى التعلٌمً. النسبة المبوٌة.

  

 ٌمًالمستوى التعل
أقل من التعلٌم 

 األساسً
 التعلٌم بعد الثانوي التعلٌم الثانوي التعلٌم األساسً

 الرجال
 88 87 87 82 داخل المخٌمات

 88 88 90 88 خارج المخٌمات

 النساء
 38 10 6 6 داخل المخٌمات

 38 11 4 6 خارج المخٌمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

317 
 

. المهنة والصناعة )القطاع االقتصادي( بحسب 7.6والشكل  6.6الجدول المتعلق بالشكل 
( وداخل 3,342المستوى التعلٌمً. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

 (. النسبة المبوٌة.3,939المخٌمات )ع=

  

دون استكمال التعلٌم 
 األساسً

 التعلٌم بعد الثانوي التعلٌم الثانوي التعلٌم األساسً

خارج 
 المخٌمات

داخل 
 المخٌمات

خارج 
 المخٌمات

داخل 
 المخٌمات

خارج 
 المخٌمات

داخل 
 المخٌمات

خارج 
 المخٌمات

داخل 
 المخٌمات

 الصناعة
        

 1 0 1 1 2 1 5 3 الزراعة

 5 5 11 10 10 11 10 13 النقل

 4 5 9 8 15 11 14 15 البناء

 10 11 20 13 22 20 17 18 التصنٌع
التجارة وتصلٌح 
 السٌارات 

31 29 30 22 30 22 16 13 

 9 8 10 9 9 9 9 6 اإلدارة العامة

 9 16 15 17 13 12 11 9 الخدمات

الخدمات التعلٌمٌة 
 والصحٌة واالجتماعٌة

3 4 3 5 7 10 32 46 

 3 7 2 5 2 2 2 3 أخرى

 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 المهنة
        

الحرفٌون 
والتجار/العاملون 

 راعٌون المهرةالز
37 40 34 39 22 28 6 8 

العاملون فً مجال 
 الخدمات والمبٌعات

26 23 27 22 31 28 9 12 

العاملون فً مجال 
 تشغٌل وتركٌب اآلالت

22 14 20 15 14 15 4 5 

 4 1 17 7 18 11 22 14 مهن أولٌة بسٌطة

 26 23 11 26 6 8 2 2 فنٌون/كتبة

 44 57 1 1 0 0 0 0 اختصاصٌون/مدٌرون

 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 760 1,089 414 475 1,728 1,201 1,037 577 ع

 
 

. نوع صاحب العمل بحسب الجندر )الجنس( والفبات العمرٌة. 8.6الجدول المتعلق بالشكل 
 (.3,342خارج المخٌمات )ع=

األونروا والمنظمات   
 غٌر الحكومٌة

 القطاع الحكومً
عمال الشركات/األ
 الخاصة

 المجموع الشركات العائلٌة

 الرجال

15-19 - 3 78 19 100 

20-29 1 14 77 9 100 

30-39 1 12 72 15 100 

40-49 2 18 59 21 100 

50+ 0 14 56 30 100 

 النساء

15-19 - - 88 12 100 

20-29 2 15 83 - 100 

30-39 3 36 57 4 100 

40-49 4 35 52 10 100 

50+ 13 16 47 24 100 
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. نوع صاحب العمل بحسب المستوى التعلٌمً. خارج المخٌمات 9.6الجدول المتعلق بالشكل 
 (.3,342)ع=

  
 المستوى التعلٌمً

أقل من التعلٌم  الجمٌع
 األساسً

 التعلٌم الثانوي التعلٌم األساسً
التعلٌم بعد 

 الثانوي
األونروا والمنظمات غٌر 
 الحكومٌة

0 0 2 2 1 

 16 26 12 10 8 لقطاع الحكومًا

 68 63 72 71 68 الشركات/األعمال الخاصة

 15 9 15 18 24 الشركات العائلٌة

 100 100 100 100 100 المجموع

 
 

. النسبة المبوٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن العاملٌن خارج المخٌمات 10.6الجدول المتعلق بالشكل 
 لزمن. بحسب الجندر )الجنس(.وداخلها بموجب عقد عمل خطً. مقارنة عبر ا

  
 داخل المخٌمات خارج المخٌمات

2012 1996 2011 1999 

 21 31 36 31 الرجال
 19 53 63 72 النساء

 20 33 40 37 الجمٌع

 565 1,326 368 1,109 ع

 
 

عقد العمل فً الوظابؾ الربٌسٌة. النسبة المبوٌة لبلجبٌن  11.6الجدول المتعلق بالشكل 
(. بحسب 1,326( وداخل المخٌمات )ع=1,109ن العاملٌن خارج المخٌمات )ع=الفلسطٌنٌٌ

 نوع صاحب العمل.

  
األونروا 

والمنظمات غٌر 
 الحكومٌة

 الحكومة
الشركات/األعمال 

 الخاصة
 الشركات العائلٌة
 /األعمال الحرة

 ع المجموع

 1,109 37 3 40 52 72 خارج المخٌمات
 1,326 33 3 31 59 65 داخل المخٌمات

 
 

. عدد المزاٌا ؼٌر النقدٌة حسب توفر عقد العمل. مقارنة بٌن 12.6الجدول المتعلق بالشكل 
(. النسبة 1,326( وداخل المخٌمات )ع=1,109البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

 المبوٌة.

  
 داخل المخٌمات خارج المخٌمات

 دون عقد بعقد دون عقد بعقد
 74 20 69 20 دون مزاٌا

 16 44 16 37 مزاٌا 3-5

 10 36 15 43 مزاٌا أو أكثر 4

 100 100 100 100 المجموع
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. النسبة المبوٌة للعاملٌن الذٌن ٌخشون خسارة وظابفهم فً 13.6الجدول المتعلق بالشكل 
السنوات القلٌلة القادمة حسب توفر عقد عمل. مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج 

 (.1,323( وداخل المخٌمات )ع=1,106المخٌمات )ع=
 داخل المخٌمات خارج المخٌمات

 دون عقد بعقد دون عقد بعقد

17 35 27 45 

 
 

. معدل البطالة الممتدة )العاطلون عن العمل إضافة للمحبطٌن(. 14.6الجدول المتعلق بالشكل 
لقوى العاملة مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها. النسبة المبوٌة ل

 فما فوق(. بحسب الجندر )الجنس(. 15)الممتدة( )بعمر 

  

 النساء الرجال

خارج 
 المخٌمات

داخل 
 المخٌمات

داخل 
المخٌمات 
)الدراسة 

االستقصائٌة 
 الشاملة(

خارج 
 المخٌمات

داخل 
 المخٌمات

داخل 
المخٌمات 
)الدراسة 

االستقصائٌة 
 الشاملة(

 15.9 12.2 3.5 12.8 5.1 2.7 عاطل عن العمل

 229 3.7 0.6 1.7 0.7 0.3 محبط
 18.8 15.9 4.1 14.5 5.8 3.0 معدل البطالة الممتدة

 5,517 497 443 43,050 3,703 3,031 ع

 
 

. معدل البطالة الممتدة )العاطلون عن العمل إضافة للمحبطٌن(. 15.6الجدول المتعلق بالشكل 
مات وداخلها. النسبة المبوٌة للقوى العاملة )بعمر مقارنة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌ

 فما فوق(. بحسب الجندر )الجنس( والمستوى التعلٌمً. 15

  

عاطلون عن العمل، 
 ٌبحثون عن عمل

 عاملون محبطون

خارج المخٌمات 
 (::552)ع=

 الرجال

 1 3 أقل من التعلٌم األساسً

 - 3 التعلٌم األساسً/الثانوي

 1 3 انويالتعلٌم  بعد الث

 النساء
 1 3 التعلٌم الثانوي أو أقل

 - 4 بعد التعلٌم الثانوي

داخل المخٌمات )الدراسة 
 (15575االستقصائٌة، ع=

 الرجال

 1 5 أقل من التعلٌم األساسً

 1 5 التعلٌم األساسً/الثانوي

 - 4 التعلٌم  بعد الثانوي

 النساء
 3 11 التعلٌم الثانوي أو أقل

 4 14 ٌم بعد الثانويالتعل

داخل المخٌمات )الدراسة 
االستقصائٌة الشاملة، 

 (58،442ع=

 الرجال

 3 14 أقل من التعلٌم األساسً

 2 13 التعلٌم األساسً/الثانوي

 1 10 التعلٌم بعد الثانوي

 النساء
 4 11 التعلٌم الثانوي أو أقل

 1 20 التعلٌم بعد الثانوي
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. البطالة بٌن البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات وداخلها. 16.6كل الجدول المتعلق بالش
 بحسب المحافظة/المنطقة. النسبة المبوٌة.

  
 داخل المخٌمات خارج المخٌمات

 الشمال الزرقاء عمان البقعة إربد الزرقاء عمان

 7 4 7 5 6 3 2 عاطل عن العمل
 93 96 93 95 94 97 98 ٌعمل

 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 1,041 1,036 974 1,106 938 1,143 1,375 ع

 
 

. معدل البطالة الممتدة داخل مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن 17.6الجدول المتعلق بالشكل 
(. بحسب المخٌم والجندر )الجنس(. النسبة 48,567)الدراسة االستقصابٌة الشاملة، ع=

 المبوٌة.
 النساء الرجال  

 14 15 الطالبٌة
 17 11 الحسٌن
 24 15 الوحدات
 6 11 األمٌر حسن

 19 16 البقعة

 16 14 الزرقاء
 3 19 السخنة
 14 12 حطٌن

 13 13 مادبا

 19 13 إربد
 25 17 عزمً المفتً
 24 16 سوف

 15 16 جرش
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 الدخل والفقر 7الفصل 
 
 

سرة السنوي خارج المخٌمات وداخلها. . دخل األ2.7والشكل  1.7الجدول المتعلق بالشكل 
النسبة المبوٌة ألسر البلجبٌن بحسب الدخل المصنؾ )إلى فبات( )بالدٌنار األردنً( والفترة 

 الزمنٌة.
 فئات الدخل

 2:33 ،2:32 
خارج المخٌمات 

2:32 
داخل المخٌمات 

2:33 
 فئات الدخل

 3996 ،3999 
خارج المخٌمات 

3996 
داخل المخٌمات 

3999 

<1,901 10 25 <901 9 22 

1,901-2,450 12 20 901-1,450 16 20 

2,451-2,800 3 5 1,451-1,800 16 14 

2,801-3,900 24 26 1,801-2,900 26 23 

3,901-4,600 10 6 2,901-3,600 14 9 

4,601-5,300 9 6 3,601-4,300 6 4 

5,301-6,300 10 5 4,301-5,300 5 4 
6,301-7,600 5 3 5,301-6,300 4 3 
7,601-10,600 10 3 6,601-9,600 2 2 
>10,600 8 1 >9,600 1 1 

 100 100   100 100 المجموع

 2,535 1,362   39,245 3,472 ع
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كحد أقصى( التً تمتلكها أسر البلجبٌن  31. عدد األصول )3.7الجدول المتعلق بالشكل 
(، والتً تمتلكها 39,336وداخل المخٌمات )ع= (3,477الفلسطٌنٌٌن خارج المخٌمات )ع=

 (. النسبة المبوٌة لؤلسر.4,525أسر ؼٌر البلجبٌن خارج المخٌمات )ع=

 أسر اللجئٌن خارج المخٌمات أسر اللجئٌن داخل المخٌمات عدد األصول
أسر غٌر اللجئٌن خارج 

 المخٌمات

0 .1 0.0 0.0 

1 .2 0.0 0.1 
2 .3 0.1 0.1 
3 .5 0.1 0.2 
4 .9 0.1 0.5 
5 1.8 0.6 1.3 
6 3.5 0.8 1.7 
7 7.5 2.1 3.2 
8 17.1 6.0 5.7 
9 16.8 6.8 6.7 
10 13.9 7.4 7.3 
11 10.9 8.3 7.9 
12 8.3 8.0 8.4 
13 6.2 9.5 7.4 
14 4.5 8.5 7.1 
15 3.0 9.0 7.0 
16 2.0 7.0 6.7 
17 1.2 5.5 6.6 
18 .6 5.3 5.0 
19 .4 3.8 4.3 
20 .2 3.1 2.8 
21 .1 2.7 2.6 
22 .1 1.6 2.5 
23 .0 1.0 1.4 
24 .0 0.9 1.3 
25 .0 0.9 1.0 
26 .0 0.3 0.4 
27 .0 0.4 0.5 
28 .0 0.1 0.1 
29 .0 0.1 0.1 
30 .0 - - 
31 .0 0.1 - 

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 التقدم، والتحديات، والتنوع
 
 
 
 

بهدؾ تقدٌم بٌانات تساعد السٌاسات المتعلقة بسكان األردن من البلجبٌن 
الفلسطٌنٌٌن، ٌحلل هذا التقرٌر الظروؾ المعٌشٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن داخل 

ارن التقرٌر الظروؾ بٌن المخٌمات وخارج مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن. ٌق
والمحافظات، وٌتفّحص كٌؾ تطورت الظروؾ المعٌشٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن منذ 
التسعٌنٌات. بعد تقدٌم المبلمح الدٌمؽرافٌة الربٌسٌة، ٌركز كل فصل من الفصول 
المتتالٌة على أحد الجوانب الحاسمة والهامة من ظروؾ المعٌشة: مستوى السكن، 

لخدمات الصحٌة، التعلٌم والخدمات التعلٌمٌة، التوظٌؾ والعمل، ودخل الصحة وا
 األسرة والفقر.

 

 
 
 
 
 
 

جرى إعداد هذه النشرة بمساعدة االتحاد األوروبً، والوكالة السوٌسرٌة للتنمٌة والتعاون، ووزارة الخارجٌة النروٌجٌة. 
إس وال ٌجوز بؤي حال من األحوال اعتبارها أو النظر إلٌها تعّد محتوٌات هذه النشرة مسإولًٌة منفردة لمعهد فافو اٌه آي 

على أنها تعكس آراء ووجهات نظر االتحاد األوروبً، والوكالة السوٌسرٌة للتنمٌة والتعاون، ووزارة الخارجٌة 
 النروٌجٌة، واألونروا.
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