
 عمادة  الدراسات العليا
 جامعة القدس

 
 
 
 

 األوضاع االجتماعية واالقتصادية لالجئين الفلسطينيين
  في مخيمات شمال الضفة الغربية وآفاق التنمية

 
 
 
 

  محمود أبوليهدنمر أحم
 
 
 

 رسالة ماجستير
 
 

  فلسطين-القدس 
 
 

  م2007/  هـ 1428

 



 لسطينييناألوضاع االجتماعية واالقتصادية لالجئين الف
  في مخيمات شمال الضفة الغربية وآفاق التنمية

 
 
 
 
 :إعداد

  محمود أبوليهدنمر أحم
 
 

 )نابلس-فلسطين( النجاح الوطنية جامعة منبكالوريوس علم نفس واجتماع 
 
 
 

 ربيع عويس. د: المشرف الرئيس
 
 
 

 الماجستير في بناء المؤسسات درجةقدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات 
 جامعة القدس / كلية الدراسات العليا / ن برنامج التنمية الريفية المستدامةم

 
 

  م2007/  هـ 1428



 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العليا

  برنامج التنمية الريفية المستدامة
 

 جازة الرسالةإ
 
 

 األوضاع االجتماعية واالقتصادية لالجئين الفلسطينيين
 ية وآفاق التنمية في مخيمات شمال الضفة الغرب

 
 
 

 حمد محمود أبوليهنمر أ: اسم الطالب 

 20411680 : الرقم الجامعي

 ربيع عويس.  د: المشرف

 

من لجنة المناقشة المدرجـة أسـماؤهم   م  2007 / 07 / 28 خنوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاري    
 :وتواقيعهم

 
 .................:...............التوقيع ربيع عويس. د:  رئيس لجنة المناقشة .1
 ................................:التوقيع زياد قنام. د : داخلياممتحنا   .2
 .:...............................التوقيع عبد الرحمن المغربي. د : خارجياممتحنا   .3
 
 
 

  فلسطين–القدس 
 

  م2007/  هـ 1428



 اإلهداء 
 

 ين الحبيبنوالديالإلى روح 
 .شاء اهللا  الجنة إنما وجعل مأواهما وطيب اهللا ثراهمامة اهللا عليه    رح

 إلى أبنائي األحباء
 .     ليكون هذا الجهد المتواضع حافزاً لهم في دراستهم الحالية كل في مدرسته

 إلى أساتذتي األفاضل
 ...    الذين افترشوا لي علمهم وخبرتهم ألنهل منها كل ما أستطيع وأريد

 وأصدقائيإلى إخواني 
 ...للتواصل العلمي في أحلك الظروف باستمرار على تشجيعي ادأبو    الذين 

  ... وإلى كل من يقدس تربتها...إلى الصامدين في أرضهم
 إلى كل منتٍم ألرضه ووطنه متمسكا به مهما كانت األوضاع والظروف في

 ... وطننا الحبيب   
 

 
 

 نمر أبوليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



أ  

  
 
 
 
 
 
 

 :إقرار
 
قر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة أ

ن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة  وأ، باستثناء ما تم اإلشارة له حيث ما ورد
 .عليا ألي جامعة أو معهد

 
 
 

 :التوقيع
 

 حمد محمود أبو ليهنمر أ
 

     م2007/  07 /28 :التاريخ
 
 
 
 
 
 
 
 



ب  

 شكر وعرفان 
 

الحمد هللا الذي علّم بالقلم، وأصلي وأسلم على خير من تعلّم وعلّم، سيدي وحبيبي ومـوالي محمـد                  
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وبعد،

 
 واالمتنـان إلـى   الشـكر ببعد أن وفقني اهللا عز وجل إلى إتمام هذه الرسالة، ال يسعني إال أن أتقدم          

، آلرائـه المحكمـة بالمسـاعدة واإلرشـاد     ربيع عـويس  المشرف على هذا الجهد العلمي الدكتور       
 الفاضل يوسـف ملحـيس   األستاذ وأيضا .كبير في إنجاز هذا العملالوالتوجيه، والذي كان له األثر     

. عـالء الرحـال، وأ    . أ الكرام المحللين اإلحصائيين     واألخوة الكبير في تدقيق الرسالة لغويا،       لجهده
 .احمد ابوبكر 

 
أبو ديس، والتي رفعتني بشهادتها درجة من درجات        / القدس  كما وأتقدم بخالص شكري إلى جامعة       

العلم، وأخص بالذكر مدير البرنامج الدكتور زياد قنام وجميع أعضاء الهيئة التدريسية في برنـامج               
 . التنمية الريفية المستدامة

 
عضاء لجنة المناقشة الموقرة الذين شـرفوني بمناقشـة هـذه     ألدم بالشكر الجزيل    وال يفوتني أن أتق   

، مع شكري الجزيل إلى كل مـن       ومفيدة إثراء للرسالة العلمية    الرسالة وما أبدوه من مالحظات قيمة     
ا أن يجازيهم جميعـا خيـر  جل عز وساهم في إتمام هذه الرسالة في صورتها النهائية راجيا من اهللا           

 .األمامالى وتقدما 
 

 أبوليهحمد محمود نمر أ
 
 
 
 
 
 

 



ج  

 تعريفات
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 سـتة،   أبو( موطنه األصلي    إلى نسله   أو يعود هو    أن إلىة  بهذه الصف 
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ـ          "تتناول هذه الدراسة     مال األوضاع االجتماعية واالقتصادية لالجئين الفلسطينيين فـي مخيمـات ش
م أوضـاعاً   1948حيث يعيش الالجئون الفلسطينيون منذ النكبة عام        " . الضفة الغربية وآفاق التنمية   

حياتهم ومعيشتهم  اجتماعية، واقتصادية، وخدماتية صعبة للغاية، مما انعكس وينعكس سلباً على نمط            
ما األوضاع االجتماعيـة واالقتصـادية للسـكان        : وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال التالي    . اليومية

الالجئين الفلسطينيين في مخيمات شمال الضفة الغربية الواقعة فـي محافظـات جنـين وطـولكرم            
قتصادية لسكان  إلى وصف الخصائص الديموغرافية، واالجتماعية، واال     الدراسة  ؟، وهدفت   " ونابلس

وتحديد احتياجاتهم وسبل تنميتها بالمشاركة الفعلية من جانبهم وتوجيه انتباه القـائمين            هذه المخيمات   
 . على إدارة شؤون المخيمات إلى ما تحتاجه هذه المخيمات من تنمية فعلية

 
ربيـة،  حدود الدراسة المكانية على مخيمات الالجئين الفلسطينيين في شـمال الضـفة الغ            اقتصرت  

ع األسر القاطنة في هذه المخيمات، أما الحدود الزمنية كانـت الواقعـة         وحدودها البشرية تشمل جمي   
م إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنة       2006في الفترة الممتدة ما بين الفصل الدراسي األول لسنة          
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دراستها، حيث تم صياغة هذه المشكلة على شكل ثالث أسئلة، وثالث فرضيات رئيسة أيضاً، ومـن          

من مجتمع الدراسـة،    % 2.5تشكل  ثم تحديد مجتمع الدراسة، واختيار العينة من هذا المجتمع، التي           
. لطريقة العشوائية البسيطة، واستخدام االستبانة لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة من المبحوثين          با

إحصائياً، ثم فحص فرضيات الدراسـة  تم العمل على تحليلها   ) 510(وبعد جمع االستبيانات وعددها     
صـائية   بواسطة طريقـة االختبـارات اإلح      )α= 0.05(ومناقشتها عند مستوى الداللة اإلحصائية      

 الستخراج  SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية    باستخدام  ) Scheffe( و) Oneway-Anova(كاختبار  
المؤشرات اإلحصائية التي تساعد في اختبار صحة الفروض من عدمه وهي التكـرارات والنسـب               

 . المئوية والمتوسطات الحسابية



و  

 
قـدير الالجئـين لألوضـاع      وبعد التحليل اإلحصائي تم تفسير النتائج التي أظهـرت أن درجـة ت            

في مخيمات شمال الضفة الغربية كانت بدرجة متوسطة، وتبـين   االجتماعية واالقتصادية والخدماتية    
فـي األوضـاع االجتماعيـة      ) α =0.05(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللـة            أنه

افـراد األسـرة فـي      ر عدد   دماتية في مخيمات شمال الضفة الغربية، تعزى لمتغي       خواالقتصادية وال 
الكلية، وأيضاً ال توجد فروق تبعاً لمتغير المسـتوى التعليمـي فـي           الدراسة  جميع المجاالت، وأداة    

جميع المجاالت ، وأداة الدراسة الكلية، وكذلك تبعاً لمتغير الدخل الشهري ، عدا مجـال األوضـاع                 
االقتصادية حيث تبين وجود فروق دالة إحصائياً لصالح الفئة التي معدل دخلها الشهري يتراوح بين               

  . شيكل5001-6000
 

 لهم كالمرافق زيادة الخدمات المقدمةوتوصل الباحث إلى مجموعة توصيات ركزت على ضرورة 
ووضع البرامج االقتصادية الشاملة ، والبنية التحتية، الصحية، والتعليمية، واالجتماعية، والترفيهية

إتاحة فرص العمل   وعلى رأسها،للتخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق عودتهم
مساكن إلنقاذ الالعمل على تطوير  ولتخفيض نسبة البطالة،بزيادة نسبة العمال في مخيماتهم أمامهم 

، إلضافية الستعماالتهم الضروريةاني والبشري، وتوفير المساحات ارساكنيها من االكتظاظ العم
وتقديم المزيد من المساعدات العاجلة للمساهمة في تنمية حقيقية من خالل بناء ورش صناعية 

على ) ونروااأل(مل وكالة الغوث الدولية أن تعمختلفة وذلك للحد من أزمة البطالة المتفاقمة، وكذلك 
في حياة بشكل الئق جل الوصول إلى الخدمات الضرورية  خدماتها المتناقصة باستمرار من أزيادة

 .الالجئ الفلسطيني في المخيمات
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The social and economical conditions of the Palestinian Refugees in the 
camps of the North of the West Bank. 
 
Abstract 
 
Palestinian refugees have been living a very difficult life due to their bad 
social and economical conditions since 1948.  
 
The objective of this study is to reveal the bad social and economical 
conditions under which the Palestinian refugees live in the camps of Jenin, 
Tulkarm and Nablus provinces.  
 
This study aims to discover the demographic merits, and the socio-
economical conditions of those refugees to help to limit their needs, to make 
the people participate in their development, and to draw the attention of those 
in charge to the need for a real development in these camps. 
 
This study is concerned with the refugees camps in the north of the West 
Bank and concentrates on all the families living in them. As for the time 
limits of this study, it covers the period from 1st semester of the scholastic 
year 2006 to the end of the 2nd semester of 2007 in Al-Quds University, Abu 
Dees .  
 
The analytic descriptive method have been used in this study Besides the 
questionnaire has been planned exactly to cover all families living in these 
camps in the north of the West Bank. 
 
The practical steps of this study stemmed from three main questions and also 
from three main assumption . we selected the study community and chose the 
community sample that forms 2.5%of the community using (510) 
questionnaires .by analyzing the dat , examining the assumptions of the study 
and discussing them at the statistical level (α =.05%) by using statistical tests 
as (One way-Anova) and (Scheffe) and SPSS. All state the accuracy of 
assumptions by following frequencies, percentages and arithmetic mediators.  
 
The statistical analysis shows that there are no differences at the statistical 
signal (a=0,05) concerning the social, economical  and service  conditions that 
can be ascribed  to the constant change In the number of the members of the 



ح  

family, or to the constant change of the educational level, or to the monthly 
income. Only there are differences in the statistical signal (a=0,05) due the 
economic level to those whose monthly income  is between 5001– 6000 NIS.  
 
The researcher has come to a number of conclusions. The Israeli occupation is 
behind this low level of the social and economical conditions among the 
Palestinian refugees  living in the camps in the north of the west Bank. This 
low level is obvious in the sanitation and educational process. The occupation 
is behind the condensity  and the unemployment that spread in these camps. 
Besides, there is decrease in the services given by UNRAWA.  
 
The researcher has come to a number of recommendations that can be 
summed in the necessity for increasing the services dealing with health, 
education, social, entertainment and infrastructure, comprehensive 
economical programs to lessen the refugees sufferings by increasing labour 
chances, to reduce unemployment, improve the housing conditions by giving 
more land for natural expanding of the camps, establishing workshops to 
town the young to earn their living, to urge UNRAWA to increase her 
services.  
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 ولالفصل األ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة 
 
 ةخلفية الدراس1.1 
 

م جراء النكبة، ومـا نـتج       1948بالشعب الفلسطيني سنة     أحاطت السياسية الكبيرة التي     اثحداأل نإ
يـة فـي    اث تغيرات بنيوية جذر   حدإ إلىعنوة، أدت    لهذا الشعب عن وطنه ودياره       عنها من تهجير  

 الفلسطينيين في الضفة    لالجئين مخيمات ا  تشاران  ظاهرة أبرز، مما   االقتصادية و االجتماعية ضاعواأل
ـ  وسوريا   األردنرة لفلسطين ك  وا العربية المج  ان، وفي بعض البلد   غزةالغربية وقطاع    ومـا  . انولبن

  لهـم معيشي والسكنيالوضع العلى تدني ية جمعاء انسنإل ا أمام ماثالا حيا   شاهدزالت هذه المخيمات    
 .  ديارهم التي هجروا منها بالقوةإلىم من حقهم في العودة هانحرمجراء 
 

 أرضم على الجزء المتبقي من 1967 سنة يسرائيلاإل ان العدواناة هؤالء السكان معفيما زاد مو
 الذي أضاف راألم رة،وا الدول العربية المجأراضيى من خرأها مع أجزاء احتالل و،فلسطين

 بشكل لالجئينازدياد أعداد ا نتيجة ىخرأ مرة ة لفلسطينرواجمدول الالية جديدة في انالت سكمشك
تاريخ  يةا لغ)األونروا( وكالة الغوث الدولية إحصاءاتعام، حيث وصل تعدادهم حسب 

 .)م2006 القدس -مكتب االعالم(نسمة  )4.430.661 (إلىكل بلد ومنطقة في م 30.9.2006
 

 في المنطقة االقتصادية واالجتماعيةو والسياسية الثقافية ملا العونأ إلى شارةوهنا ال بد من اإل
 زيادة الوعي الفلسطيني إلى أدت ، الجددانت على حياة هؤالء السكأثر والتي ،العربية ككل

 59بالرغم من مضي و الذي طرد منه رغما عنه، األم وطنه إلىالمتمسك بحقه الشرعي في العودة 
 الذي ، ذلك الحقمهانطأو إلى عن حقهم الشرعي والتاريخي في العودة همتنازل  دونبة على النكمااع
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 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة 194ها قرار أهمين الدولية وانكفلته كل الشرائع والقو
 ) .www.un.org( 1948 -12-11بدورتها الثالثة المنعقدة بتاريخ 

 
 ناتجة عن استمرار بعدهم  جدا حياتية صعبةضاعاأو  الفلسطينيين في المخيمات يعيشونلالجئين انإ

هم التي طردوا منها سنة أراضيم من مصدر رزقهم المتمثل بهان وحرم،عن موطنهم األصلي
وكالة  وتراجع خدمات ،كالبطالة االقتصادية زمةاألاة يوميا من جراء تفاقم انالمعوتستمر. م1948

 ،يانوالتوسع العمرية المساحة المتاحة للبناء عليها،  ومحدود،يان واالكتظاظ السك،الغوث الدولية
 .  بصورة مستمرةانبالرغم من ازدياد أعداد السك

 
 ضاعواأل حول  يجري دراسته هذهنأعرضها الباحث ارتأى بناءا على ما تقدم من معلومات 

 تنميتها في مخيمات شمال الضفة آفاق و الفلسطينيينجئينلال اان للسكاالقتصادية واالجتماعية
 ). محافظة جنين، طولكرم، نابلس (الغربية 

 
  مشكلة الدراسة2.1

 
 تبين من نأوبعد ) مخيمات شمال الضفة الغربية(نتيجة لوجود مشكلة حقيقية في مجتمع البحث 

ار في مجتمعات شبيهة  هناك أزمات تتراكم باستمرأنخالل مطالعة بعض الدراسات السابقة 
 : تكمن فيت مشكلة الدراسة انبمجتمع العينة لذا ك

 
  في مخيمات شمال الضفة الغربية الفلسطينيينلالجئين اان للسكاالقتصادية واالجتماعية ضاعواألما 

 .جنين وطولكرم ونابلس  الواقعة في محافظات وآفاق تنميتها
 
 ية الدراسة أهم 3.1

 
 االجتماعية ضاعواألا ستخرج بأرقام جديدة حول هنأة كونها دراسة حديثة، وية هذه الدراسأهمتكمن 

 :يتها في أهم والخدماتية لمخيمات شمال الضفة الغربية وتبرز االقتصاديةو
 
 الفلسطينيين لالجئينا على قضية  شؤون المخيمات والحريصينإدارةتباه القائمين على انتوجيه  •

تاجونه من تنمية اجتماعية واقتصادية لمستوى معيشتهم وما  وما يحلالجئينضاع اأو طبيعة إلى
 . يتعلق بحياتهم

http://www.un.org
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الكشف عن احتياجاتهم في الشؤون الخدماتية اليومية من حيث التعليم تقديم دليل علمي مهم في  •
 . والصحة والسكن وفرص العمل وغيرها

 
 تخدم أنا هنأن ش م احصائية حقائق وأرقامإلىالتوصل الحصول على نموذج واقعي وعملي في  •

 . الفلسطينيينلالجئينضاع اأوقادة الشعب الفلسطيني فيما يتعلق ب
 

دولية منظمة ك عتبار بعين االنتائج هذه الدراسة) األونروا( لجان وكالة الغوث الدولية  تأخذنأ •
 تسجيل الالجئين غير المسجلينها حيادية تعنى بشؤون الالجئين الفلسطينيين وعلى رأس أولويات

 .  واالعتراف بالمخيمات القائمة التي ال تعترف بها وال تقدم لها أي خدمات،التهابسج

 
 هناك جهات متعددة، منها المتخصص وغير المتخصص يمكنه اإلفادة من هذه انيرى الباحث  •

 : هاأبرزالدراسة ولعل 
 

o بشكل عامالالجئون الفلسطينيون  . 
o لالجئيندائرة شؤون ا. 

o والسياسية في المجلس التشريعي الفلسطينيتماعيةاالج واالقتصادية انلجال . 
 
  مبررات الدراسة 4.1

 
  :  يليام مبررات الدراسة تكمن فينإ

 
 الكبير في بقعة جغرافية ان وعدد السك، محدودية المساحة المتاحة للمخيمات بشكل عامنإ •

 إلى أشارت ونتائج بعض الدراسات السابقة التي صغيرة حسب تقارير وكالة الغوث الدولية،
،  وثقافية، وبيئية،ية والسكنية، وما يتعلق بها من مسائل اجتماعيةانالعديد من المشكالت العمر

 . تأتي هذه الدراسة للتعرف على تلك المشكالت

 
ضاعها من خالل هذه الدراسة أو ساكني هذه المخيمات، فال بد من إبراز أحدكون الباحث  •

صيات التي تتناسب واالحتياجات األساسية المطلوبة للتخفيف  التوإلىية العلمية للتوصل انالميد
 . فسهماناة اليومية كما يراها الالجئون انمن المع

 



 4

التي تعنى بالنواحي ا مخيمات شمال الضفة الغربية تحديدالتي تهتم بقلة الدراسات العلمية السابقة  •
 األبحاثسياسي فقط، وبعض  البعد الولاوجد بحوث مكتبية تتن، حيث تاالقتصاديةو االجتماعية

 في  لهاشارةسوف يتم اإل وية والتخطيطية،انت النواحي العمرولا تن)رسائل ماجستير(العلمية 
 . عند الدراسات السابقةي انالفصل الث

 
تخصص    لمتطلبات نيل درجة الماجستير في  هذه الدراسة استكماالوأخيرا يقوم الباحث بإجراء •

 أبو/  جامعة القدس –بشرية من برنامج التنمية الريفية المستدامة البناء المؤسسات والتنمية 
 . ديس

 
  الدراسةأهداف 5.1

 
  : إلىتهدف الدراسة 

 
 في مخيمات ) والخدماتيةاالقتصادية واالجتماعية(  الفلسطينيينلالجئينضاع اأوالتعرف على  •

 انب السكانعلية من جشمال الضفة الغربية وتحديد احتياجاتهم وسبل تنميتها بالمشاركة الف
 . فسهمان

 
 مخيمات شمال الضفة الغربية ان لسك)والمشاكل السكانيةالديمغرافية ( وضاعالتعرف على األ •

 .وكيفية معالجتها

 
في مخيمات شمال ) األونروا(ث الدولية  المقدمة والمتوفرة من وكالة الغوالتعرف على الخدمات •

 . المخيمات انت لسكحتياجا االوياتأولالضفة الغربية، وتحديد 

 
  أسئلة الدراسة1.6

 
 :وهي الباحث هااستخدمالتي  الثالثة الرئيسةت الدراسة اإلجابة عن األسئلة ولاح
 
  المخيمات في شمال الضفة الغربية ؟ان لسكوالسكانية الديمغرافية وضاعما األ •

 
 الضفة الغربية ؟شمال في مخيمات ال ان والخدماتية لسكاالقتصادية واالجتماعية ضاعواألما  •
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 الفلسطينيين في مخيمات شمال لالجئين والخدماتية االقتصادية واالجتماعية ضاعواألهل تختلف  •
 أثر و؟لتعليمي ومعدل الدخل الشهري لهم  والمستوى ااألسرة أفرادالضفة الغربية باختالف عدد 

 . التنمية في تلك المخيمات آفاقذلك على 
 

 رضيات الدراسةف 7.1
 

 على تاثير خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم تبنى الباحث الفرضيات اإلحصائية وللتعرف
 :التالية 

 
 حول  إجابات المبحوثينفي) α= 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجدال  •

 :ات والخدماتية في مخيمات شمال الضفة الغربية تبعا لمتغيراالقتصادية واالجتماعية ضاعوألا
 

o  األسرة أفرادعدد. 

o المستوى التعليمي . 

o الدخل الشهري . 
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  هيكلية الدراسة8.1
 

 : كالتالي خمسة فصولإلىجاءت هيكلية الدراسة مقسمة 
 

 ها،أهـداف  و ومبرراتهـا، ومشكلتها،   ،عرض عام و تمهيد لهذه الدراسة      : ولالفصل األ
 . وأسئلتها، وفرضياتها ،يتهاأهمو

ث نوضـح اإلطـار المفـاهيمي       يتضمن اإلطار النظري للموضوع حي     : يناالفصل الث
,   الفلسطينيين في مخيمات شـمال الضـفة الغربيـة         لالجئين ا لموضوع

 .والدراسات السابقة ذات العالقة
 ألساسيات الدراسة، كمنهجية اإلعـداد،      مالًا هذا الفصل عرضاً ش    ولاتن : الفصل الثالث

 .تبار صدق وثبات أدوات الدراسة واألدوات، والمجتمع، ومدى اخ
 .  ومناقشتهاةاناالستبات اناحتوى على عرضاً للنتائج وتحليل بي : الفصل الرابع

التوصيات التي تنبثق عادة عن النتائج التـي تـم           و االستنتاجاتتضمن   : الفصل الخامس
 .اإليهالتوصل 

 
 ولاوالجدمن المالحق    عدد   ثم،  اجعالمر المصادر و  أهمهذه الفصول الخمسة قائمة ب    وأخيرا أضيف ل  

 وكالة الغوث الدولية المسجلة     إحصاءات، خاصة   مهمة للدراسة ا  هان يرى الباحث    التيو ،صلةالذات  
 .ها أرشيفب
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 يانالفصل الث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

  مقدمة1.2

ـ  إسرائيلم احتلت   1948م وحتى   1917رة الواقعة بين سنوات     في الفت   أرضمـن  % 78ي وا ما يس
 قطـاع   إلى فلسطيني   750,000ا الفلسطينيين بالقوة أكثر من      هانفلسطين التاريخية، وطردت من سك    

ـ    واى مج خرأ عربية   انغزة والضفة الغربية وبلد     وغيرهـا، ومـا     األردن، و انرة مثل سوريا، ولبن
 مليون نسمة قائمة بكل معالمهـا       4,430,661 الفلسطينيين البالغ عددهم     لالجئين ا مأساة أزمةزالت  

 .)م2006وكالة الغوث الدولية، ( يومنا الحالي إلىوأشكالها 

 لم يكن مجرد حدث عادي في حياة هذا الشعب، بل           م1948 ما تعرض له الشعب الفلسطيني عام        نإ
 فقد طالت جميع مجاالت ومناحي حياة هذا الشـعب  ز نتائجها وا حقيقية ليس من السهل تج     مأساة انك

 نتائجها المباشرة وما ترتب عليهـا       أهم من   ان، والسياسية، وك  االقتصادية، و االجتماعية و الديمغرافية
 ما نتج عن ذلك من      إلىحاء العالم، باإلضافة    نأه وممتلكاته وتشريده في كافة      أرضاقتالع شعب من    

 ).1994عهد، (دية ية، واجتماعية، واقتصاانسنإمآس 
 

تداب ن خاضعا في ذلك الحين لال     ان الفلسطيني الذي ك   انم في تدمير الكي   1948لقد تسببت حرب عام     
 أرض مـن    كبـر  بعد هذه الحرب التي افتعلتها على الجـزء األ         إسرائيلي، فقد قامت دولة     انالبريط

واختفى اسم فلسطين من    فلسطين التاريخية، وخضع ما تبقي من الوطن الفلسطيني للسيطرة العربية           
 في القاموس   ان جديد انم، وظهر مصطلح  1948الخارطة الجغرافية، والسياسية للمنطقة بعد هزيمة       

شـراف   الفلسـطينية الخاضـعة إل     راضيذاك باأل نآ لما عرف    إشارةالفلسطيني هما قطاع غزة في      
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يـة،  األردن دارة لـإل  الفلسطينية التي خضعتراضي لألإشارة المصرية، والضفة الغربية في   اإلدارة
 لتكمـل  أيضـاً  م التي افتعلتهـا  1967 حرب عام رإث هاتين المنطقتين احتالل إسرائيلكملت أحيث  

 ).1992قدسية، ( %100 فلسطين أرضسيطرتها على المساحة المتبقية من 

 
 دولـة  إقامـة  فلسطين وتحقيـق حلمهـا ب   أرض أحكمت الحركة الصهيونية سيطرتها على       نأوبعد  

 وطرد أغلبية الشعب الفلسطيني، أصحاب البالد الشرعيين من وطنهم، أسفرت الحرب عن             ،إسرائيل
 تعـيش  لالجئـين  تجمعات من اإلى وتحويلهم ان وتشتيت السكملاتدمير بنية المجتمع الفلسطيني بالك  

 مـن   رة، وما تبقى  واوفي الدول العربية المج   ) الضفة الغربية وقطاع غزة   (في ما تبقى من فلسطين      
 ).1997سعيد، ( وا األغلبيةان كأنية بعد أقل إلى تحولوا 48 أرضسطينيين داخل الفل
 

  اإلطار النظري 2.2
 

أدبيات تساعد في التعرف على     فيما يلي سوف يستعرض الباحث ما يخص الالجئين الفلسطينيين من           
 .خصائص وأوضاع الالجئين الفلسطينيين االجتماعية واالقتصادية والخدماتية 

 
 :الالجئون الفلسطينيون .1.2.2

م، 1948ال يوجد في التاريخ الحديث جريمة توازي جريمة تهجير الفلسطينيين مـن ديـارهم عـام      
م والتي أسفرت عن تأسيس ما يسمى       1948والتي أطلق عليها الحقاً نكبة فلسطين،  فبعد حرب عام           

 - 700بـات حـوالي  أرضهم  فلسطين واقتالع الفلسطينيين من أرضمن  % 78 على   إسرائيلدولة  
ى، وذلـك بتخطـيط   أوذاك مشردين بال م  نآ فلسطين   انمن سك % 66 ألف فلسطيني بما يعادل      900

ودية، وبدعم سياسي وعسكري ومالي من الـدول الغربيـة وخاصـة            يهالمسبق من قبل العصابات     
 تصـادية االق و االجتماعيـة يار المجتمع الفلسطيني بكل مكوناتـه       هان إلىر الذي أدى    األم. ياانبريط

 لالجئـين وأسفر عن وجود ظاهرة جديدة في المجتمع الفلسطيني، هي ظـاهرة وجـود مخيمـات ا               
بـديل،   (األمرة، وعلى الجزء المتبقي فـي حينـه مـن الـوطن     واالمنتشرة في الدول العربية المج  

2002 .( 
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 من هم الالجئون الفلسطينيون ؟  2.2.2.

 بعدها  أوم  1948ل إقامته الطبيعية في فلسطين عام       الالجئ الفلسطيني هو كل فلسطيني طرد من مح       
 موطنه السابق ويبقى الالجئ محتفظاً      إلى بالعودة   إسرائيل ولم تسمح له     ان سبب ك  ي خرج منها أل   أو

 ).2001 ستة، أبو( موطنه األصلي إلى نسله أو يعود هو نأ إلىبهذه الصفة 

 دولة فلسطينية، ال تسقط عنـه      رضك األ ت تل ان فلسطين، حتى لو ك    أرض إلى العودة   نأوهذا معناه   
 التـوطين  نإوبالطبع ف.  موطنه األصليإلىاً وفعالً ما دام الالجئ لم يعد    انوناً ووجد انصفة الالجئ ق  

 ستة، أبو( ال يلغي صفة الالجئ     – بلد عربي بما في ذلك دولة فلسطين فيما لو قامت مستقبال             أيفي  
2001.( 

 :الدولية الالجئون في االتفاقيات 3.2.2.
 

  : الفلسطينيين ومنهاض بعض االتفاقيات الدولية التي تطرقت إلى قضايا الالجئيناعريتم إستهنا 

   االتفاقيات بعد الحرب العالمية أبرز وهي 1951 عام لالجئيناالتفاقية الدولية لوضع ا 1.3.2.2.

 :نه أالثانية تعرف الالجئ ب            

 م، وبسبب خوف    1951ي سنة   انون ث ان من شهرك  ولعت قبل األ  اث وق حدكل شخص يوجد نتيجة أل    
تمائه لعضوية فئـة    ان أو عرقه   أو جنسه   أوسباب ترجع لدينه    له ما يبرره من التعرض الضطهاد أل      

 ال يريد بسبب ذلك التخـوف،       أورائه السياسية، خارج بلد جنسيته وال يستطيع        آ أواجتماعية معينة   
قامته المعتادة بسـبب     يتمتع بجنسيته ويوجد خارج دولة إ      شخص ال  كل   أو.  دولته يةا يستظل بحم  أن

فـالالجئ بعـد    .  تلك الدولة  إلى يعود   نأ ال يرغب بسبب هذا التخوف       أوتلك الظروف وال يستطيع     
لزمنـي  ز البعد ا  واون هذا القصور وفعليا تم تج     ان خبراء الق  أدركوقد  . هذا التاريخ ال تشمله االتفاقية    

م واعتبر الالجئ كـل مـن   1967م المتحدة عام األم الصادر عن   لالجئينص با في البروتوكول الخا  
 ). 1993م المتحدة، األممنشورات ( يستوفي باقي الشروط بعيدا عن التاريخ 

 :م1949 /12/8اقية جنيف الصادرة في اتف 2.3.2.2.

 جنسـيته  أو يخشى فعليا من تعذيبه بسـبب دينـه     انسنإ الالجئ هو كل     نأتنص هذه االتفاقية على     
اث وقعت في البالد    أحدم بسبب   1951ي لعام   انون الث انجنسه ووجد خارج بالده قبل العاشر من ك       أو
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ون الدولي حـاالت اللجـوء واضـعا    انوقد صنف الق).م1993ون، آخرنافعة و(التي يحمل جنسيتها  
 :تصورا لحل مشكلة الالجئ من خالل 

 قامةالظروف التي دفعته للجوء، كاإل موطنه االصلي بعد زوال إلىضرورة عودة الالجئ  •
 .المؤقتة 

 
 ).1996ون، آخراألزعر و( التوطين الجديدة أي لجأمنح الالجئ جنسية دولة الم •

 علـى حلـول مشـكلة    لالجئـين ة في النظام االساسي للمفوضية العليا لشؤون ا      مناونصت المادة الث  
 والمساعدة علـى  لالجئين القسرية ادةاإلع الدولية تشمل منع ةاي مهمة الحمنأ، فنصت على    لالجئينا

ونية والترتيبات التـي تضـمن      ان الالجئ عبر تسهيل االجراءات وتقديم العون والمشورة الق        استقرار
، لالجئـين دائرة شؤون ا   ( االستقرار حتى   منةاآل مع التشجيع على العودة الطوعية       األمنالسالمة و 

 ). منظمة التحرير الفلسطينية

  :الالجئون الفلسطينيون في الدول العربية4.2.2. 

) نرواواأل(م حسب سجالت وكالة الغوث الدولية        2006 / 3يتوزع الالجئون المسجلون حتى شهر      
 :على النحو التالي

 لالجئـين مـن إجمـالي عـدد ا   % 41.8بة  الجئاً بنس1,827,877 األردن في لالجئينيبلغ عدد ا 
منهم % 9.4 الجئاً بنسبة    404,170 ان وفي لبن  ، مسجلين في المخيمات   286,110المسجلين منهم   

 مسجلين  115,473منهم  % 9.9 بنسبة   432,048 وفي سوريا     مسجلين في المخيمات،   213,349
 مسجلين فـي  184,382منهم % 16.2 الجئاً بنسبة  699,817 وفي الضفة الغربية     في المخيمات، 

 مسـجلين فـي     479,364مـنهم   % 22.6 الجئاً بنسـبة     986,034 وفي قطاع غزة     خيمات،الم
 يعيش مـنهم  4.349.946 األونرواوبهذا يكون مجموع إجمالي المسجلين في سجالت         ،المخيمات

ــات 1.278.678 ــي المخيم ــى   ف ــك حت ــير 31.3.2006وذل ــا يش ــق (م،كم ، )1.2الملح
)www.un.org(.  

 :األردنالالجئون في  1.4.2.2

 األونـروا  الفلسطينيين المسجلين لـدى      لالجئين عدد من ا   أكبرية الهاشمية   األردنيعيش في المملكة    
 مـنهم فـي      يعـيش  1.827.877والبالغ عددهم حـوالي     )  المسجلين لالجئينمن مجموع ا  % 40(

http://www.un.org
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يـة  األردنالمواطنة   م استحق الالجئون الفلسطينيون      1952، ومنذ عام     مواطن 286.110المخيمات  
وا ؤ الذين جـا   لالجئين ا إلى مخيمات، باإلضافة    10 في   األردن في   لالجئينمن ا % 20ويعيش نحو   

 م، مع أبنائهم وأحفادهم، وقـد       1948 بعد عام    يسرائيلاإل استمرار الصراع العربي     رإث األردن إلى
الضفة الغربية وقطاع غـزة  وا يعيشون في ان الذين كلالجئين وكبير من ا  إضافي عدد   أيضاً إليهنزح  
 ).1976ياغي، (م 1967ة عام يسرائيلاإل الحرب العربية أثناء

م، ويمكـن  1967 عام ىول شردوا للمرة األآخر فلسطيني  240,000ية نحو   األردنوسجلت الحكومة   
 فلسـطيني   300,000 اكثـر مـن      األردنوكذلك اسـتقبل    . األونروالهؤالء الحصول على خدمات     

 لطلـب   األونروا إلى الخليج، والعديد من هؤالء الجئون مسجلون توجهوا         أزمة ثرأغادروا الكويت   
 ).1976ياغي، (المساعدة 

 :انالالجئون في لبن 2.4.2.2.

كثر من نصـفهم فـي    الفلسطينيين المسجلين ويقيم ألالجئينمن مجموع ا% 11 نحو انيعيش في لبن  
، وبلغ عددهم لـدى     اندة عن بعضها في لبن     عديدة ومتباع  كنأماون في   اآلخر مخيما بينما يعيش     12

 مـواطن فـي     213.349 يعـيش مـنهم      404.170م حوالي   31.3.2006 يةا لغ األونرواسجالت  
 .المخيمات 

 غاثـة، م برامجها في التعليم والصحة واإل مواصلة معظ  األونرواورغم النزاعات الكثيرة، استطاعت     
 يسـرائيل اإلكثر من مرة خاصة بعد االجتياح        دمر أ  أو باضرار   أصيب كثيرا من مرافقها قد      أنال  إ

م حيث باشـرت    1990 و 1975ة ما بين سنوات     األهلي، وخالل الحرب    م1982و1978 عامي   انللبن
 الذين شردتهم   لالجئينغاثة ا  إل ىخرأ لتوفير مساعدة غذائية ومواد      ان بتمويل خاص في لبن    األونروا

  ).1991مجلة صامد،( الحروب المتتالية

 :الجئون في سورياال 3.4.2.2.

 الفلسطينيين المسجلين، منهم    لالجئينمن مجموع ا  % 11يعيش في الجمهورية العربية السورية نحو       
 في دمشق، بينما يقيم الباقون في مـدن         لالجئين مخيمات، ويعيش معظم ا    10يقيمون في   % 25نحو  

 المسـجلين  لالجئين اية، وبلغ عدداألردنحمص، وحماة، وحلب، ومدينة درعا الجنوبية قرب الحدود        
 يعيش منهم داخل    432.048م حوالي   31.3.2006 حسب سجالتها الرسمية في تاريخ       األونروالدى  

 . الجئ 115.473المخيمات 
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جـزاء   أ إلى ن شخص، بينهم الجئون فلسطينيون من مرتفعات الجوال       100,000كثر من   قد شرد أ  ول
كمـا  .  هذه المنطقة  إسرائيلدمات احتلت   م عن 1967من الجمهورية العربية السورية بعد حرب عام        

 الذي مزقتـه  ان الذين شردوا من لبنلالجئينالف من االجمهورية العربية السورية بضعة آ استقر في   
ن وثيق مع الهيئة العامة     وا في الجمهورية العربية السورية بتع     األونروام، وتعمل   1982الحرب عام   

 والعمل السـورية، ولهـا      االجتماعيةة لوزارة الشؤون     العرب الفلسطينيين، وهي دائرة تابع     لالجئين
يئة  العامة بتمويل عـدد       واله األونروا، وقد اشتركت    لالجئينية خاصة بها وبرنامج لمساعدة ا     انميز

  ).1991مجلة صامد،( ت في المخيمات من المنشآ

 :الالجئون في قطاع غزة4.4.2.2. 

 الجئ، يعـيش مـنهم      986034 حوالي   ألونرواا المسجلين لدى    لالجئينم بلغ عدد ا   2006في عام   
يونيس، رفـح،   انجباليا، البريج، النصيرات، المغازي، دير البلح، خ      ( ية  انداخل مخيمات القطاع الثم   

 ).2001 ستة، أبو(  الجئ 479364 )الشاطىء

 :الجئون في الضفة الغربيةال5.4.2.2. 

 وهـي   184382 مخـيم    19منهم في  يسكن   699817 في الضفة الغربية حوالي      لالجئينيبلغ عدد ا  
دة، بيت جبـرين، الفـوار، العـروب،        ياعسكر، الفارعة، نور شمس، طولكرم، قلنديا، الدهيشه، ع       (

عمـار، شـعفاط    ، ديـر  األمعـري ، عين بيت المـاء، جنـين، بالطـة،    انعقبة جبر، عين السلط  
لغـوث الدوليـة    معترف بها رسـميا مـن وكالـة ا   ال المخيمات غير   إلىضافة  ، هذا باإل  )والجلزون

 ).2001 ستة، أبو(، )األونروا(

 :الالجئون في مخيمات الضفة الغربية 5.2.2.

 الفلسـطينية   راضي الموزعة على األ   لالجئين مليون الجئ في مخيمات ا     1,278,678يعيش حوالي   
م حسـب سـجالت وكالـة       2006 عام   نهاية وهذا   ان، وسوريا، ولبن  األردن، و م1967المحتلة عام   
ويشكل الالجئـون  . وأحفادهمم  1948وتتشكل غالبيتهم من الجئي عام      ). األونروا( لية  الغوث الدو 

، )األونـروا ( الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية        لالجئينفي المخيمات نحو ثلث عدد ا     
 لالجئـين  مـن ا   أقـل م، ويسـكن عـدد      1948 والمهجرين لعام    لالجئينونحو خمس مجمل عدد ا    

 وسـوريا، وفـق    األردن، خاصة فـي مخيمـات       أيضاًم في المخيمات    1967ن العام   والمهجرين م 
ا من الفلسطينيين والعرب    آخر عددا   ان ف لالجئين ا إلىمعطيات وكالة الغوث الدولية، هذا وباإلضافة       
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دليل مخيمـات  (. أيضاًمن الدول العربية المضيفة من ذوي الدخل المحدود يسكنون في هذه المخيمات             
 .)م2006ربية، الضفة الغ

 إلى مضت على النكبة     ماا في المخيمات لتسعة وخمسين ع     لالجئينوتعود ظاهرة بقاء عدد كبير من ا      
 :عدة أسباب ومنها

 .  في المخيماالجتماعيةقبل الهجرة عززت ودعمت العالقات م  1948صلية عام العائلة والبلد األ •
 .  بديلة خارج حدود المخيم سكنكنأماجاد يإ التي تؤمن االقتصادية الموارد انفقد •
ستئجار المسكن  لعدم القدرة على ا الشروط المعيشية والمجال الحياتي خارج المخيم نتيجةانفقد •

 .  للبناء عليهارض شراء األأو
 في كثير من مناطق الشتات لالجئين والسياسية المفروضة على ااالجتماعيةونية وانالقيود الق •

 . انوخاصة في لبن
 ديارهم التي طردوا منها إلى العودة أمل الساكنين فيه على لالجئينا مؤقتا ان مكيعتبر المخيم •

 ).1995جرار، ( المخيم يعتبر رمز حق العودة أنبالقوة، كما و

 
 ):النشأة( تأسيس المخيمات 1.5.2.2. 

 
ا للعـرب بنسـبة حـوالي       همحداإ دولتين،   إلىم المتحدة تقسيم فلسطين     األمم قررت   1947في سنه   

 الفلسطينيين، علماً   ان مراعاة لرغبة األغلبية في حينه من السك       أيمن مساحة فلسطين دون     %) 57(
. رضمـن مسـاحة األ    %) 6( وال يملكون سوى     ان من ثلث السك   أقل انود في حينه ك   ليها عدد   نأب

 نأ إلـى  شـارة ودية عليها، وهنا ال بد من اإل      ليها تأسيس تلك الدولة     إلى 181التي دعا القرار رقم     
 بعـض  أيضـاً العرب عامة والفلسطينيين خاصة رفضوا هذا القرار جملة وتفصيالً كمـا رفضـته          

م، والنكبـة التـي   1948م المتحدة هذه تلتها حرب األم فشلت مبادرة  نأالجماعات الصهيونية، وبعد    
% 80 مدينة وقرية، وتهجير أكثر مـن     531 تفريغ وتدمير حوالي     إلىحلت بالفلسطينيين، التي أدت     

ـ  الفلسطينيين العرب بقوة السالح، وبعد العديد من المجازر التي ارتكبـت بحقهـم علـى                 من دي أي
 ).1996منصور، (العصابات الصهيونية

 
 التي تعرض لها الشعب الفلسطيني خالل نكبته كبيرة فهي ليست مجرد اقتالعه من              مأساةت ال انلقد ك 
ـ ستمراره كمجتمع، فالفلسطيني فقد  الزمةت تحطيما لمقوماته األساسية الال   انه فقط بل ك   أرض ه أرض

ـ نوكل ممتلكاته وثروته الوطنية، وعاش الالجئ الفلسطيني محروما من األسـاس المـادي إل              ية انس
م المتحدة واعترافاً بمسؤولياتها المباشرة عن تهجير هذا الكـم الكبيـر مـن              األم ب حدا، مما   انسناإل
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لجنـة  "  اسمها   لالجئين والمساعدة لهؤالء ا   يةا الحم الفلسطينيين، باستحداث هيئة دولية خاصة بتوفير     
 الذي أكد على حق     194 م بناء على قرار      1948 لسنه   أولون  انية حول فلسطين في ك    ولالتوفيق األ 

م، مع دفـع التعـويض   هان ديارهم والعيش بسالم مع جير    إلى لالجئينالعودة وفي اقرب وقت ممكن      
 أوون الـدولي مـن قبـل الحكومـة          انة، وفقاً لمبادئ الق   عن الممتلكات للذين ال يرغبون في العود      

 ).1995جرار، (السلطات المسؤولة 
 

، بدأت في تسجيل    )األونروا( الفلسطينيين   لالجئينوبعد حوالي عام من تأسيس وكالة غوث وتشغيل ا        
ـ  غـزة  الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي الضفة الغربيـة، وقطـاع             لالجئينا ، ان، ولبن

 مسكنه العـادي فـي      انكل شخص ك   " هنأ عملت الوكالة على تعريف الالجئ، ب      األردنيا، و وسور
 إلـى  لجأ هنأ أو لمنزله ومصدر عيشه     هان م والتي نتج عنها فقد     1948فلسطين لعامين سبقت حرب     

فيها خدماتها، ويكون مسجال فـي منـاطق عملياتهـا حسـب            ) األونروا( التي تقدم    ان من البلد  أي
 تسـهيل تقـديم     أجـل  مـن    لالجئين الهدف من هذا التعريف هو تحديد أعداد ا        انحيث ك تعريفاتها،  

دليـل مخيمـات   (  داخل المخيم وخارجـه هما والصحية والتعليمية لهم في مناطق سكناإلغاثيةالبرامج  
 .)م2006الضفة الغربية، 

 
 لالجئـين  تجميـع ا  م تركز في  1949بعد استالمها لمهامها سنه     ) األونروا( الجهد الذي قامت به      إن

ى في الجبال، والقرى، والمـدارس، والمسـاجد، والكنـائس فـي            أوالفلسطينيين المشردين بدون م   
وائهم في تجمعات واضحة المعالم لتحسين ظروفهم المعيشية عبر تقديم الخدمات           يإ أجلمخيمات من   

 . الضرورية لهم
 

تبدلت بعد ذلك بوحدات سـكنية مبنيـة    اسماا خييةات البيوت في البدانومن هنا نشأت المخيمات، وك 
 والحديـد لبنـاء الشـقق    اإلسمنتمن الحجر والطين ومسقوفة بصفائح الزينكو واالسبست، ومن ثم   

ـ ، تضم وحـدات سـكنية متراصـة بج   )حارات( أحياء   إلىالمتعددة الطوابق، وتم تقسم المخيم       ب ان
 ثالثـة فـي     أو انداً ال تتعدى متر   بعضها البعض وال يفصل الساكن عن جاره إال المسافة القليلة ج          

 أحوالها، ويفصل الوحدات السكنية بعضها عن بعض شوارع ترابية موحلـة شـتاء مغبـرة                أحسن
اة قنوات الصرف الصحي المكشوفة، وال يتعدى عدد الغرف في الوحدة عن غـرفتين              ذاصيفاً، بمح 
ر في الوقت الحالي بشكل أفضـل   هذا الحال قد تغينأ عددها، إال ان مهما ك األسرة أفرادتتسع لكافة   

 .)م2006دليل مخيمات الضفة الغربية، (
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 المخيمات تضم مجموعات بشرية من نفس القرى والمدن الفلسطينية التي هجـروا           انومن المالحظ   
م، وتعيش نفس نمط الحياة السابقة، وهنالك الكثير من الحارات، تسمى بنفس اسـم              1948منها سنه   

 . م1948وا منه عام البلد االصلي الذي هجر
 

ية ، حيث تـم تهجيـر أعـداد     ان وبعد حرب النكسة الث    أثناءية  ان ث مأساةم تكررت ال  1967وفي العام   
م 1948 فـي سـنه    أيرة ومنهم من طالته الهجرة مـرتين        او الدول المج  إلىكبيرة من الفلسطينيين    

 . األردنى خاصة في رأخم مما أضاف الجئين جدد ومخيمات جديدة 1967وسنه 
 

  : المخيماتأراضيملكية . 2.5.2.2
 

 األفـراد خاصة تعود ملكيتها لبعض     أو حكومية،   أراضي على   لالجئينت مخيمات ا  أقيمت و شئانلقد  
، وذلك بموجب عقد اتفاقية استئجار لصالح وكالـة الغـوث           لالجئينمن المنطقة التي تواجد عليها ا     

ة للتصرف بها كمـا تشـاء دون السـماح لهـا           الدولية بينما أراض الدولة المضيفة تم منحها للوكال       
الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمـم      ( المتفق عليها ) المساحة الجغرافية   ( بالتوسع خارج الحدود    

 . )م20/6/1971، 21المتحدة، الدورة 
 

 أبقت على هويتهم الفلسطينية ولـم تمـنحهم         لالجئين الدول المضيفة لجموع ا    أن هنا   شارةوتجدر اإل 
 التي أعطتهم الوثائق الرسمية لجواز السفر والهوية، وبالتـالي لهـم نفـس        األردنيتها باستثناء   جنس

 خاصة فقـد  ان في سوريا ولبنأماي، األردني، وعليهم الواجبات كما هي على      األردنحقوق المواطن   
لبناء خارج   بشروط قاسية جداً تحرمهم من العمل والوظيفة والتعليم وا         لالجئين مع هؤالء ا   لامتم التع 

  ).1977لمفوض العام لالمم المتحدة، ا( نطاق حدود المخيمات
 

 :شاء المخيماتانموقع . 3.5.2.2
 
شاءها بالقرب من مراكز المدن الرئيسية كمخيم جنـين مـثال   ان الغالبية العظمى من المخيمات تم    نإ

ـ     وجزء منها يبعد مسافات     .  في رام اهللا   األمعري في نابلس و   بالطةوطولكرم و  ى دقليلة جـدا ال تتع
بضع كيلو مترات عن مراكز هذه المدن مثل مخيم جنين، وطولكرم والجلزون، والعروب وغيرها،              

 حيث  لتصاقهم المباشر في مراكز المدن،    ا للعمل من خالل     لالجئينوهذا تم بناء على رغبة وحاجة ا      
 الـورش الصـناعية     أو ىخراألية توفر فرص العمل فييها سواء بالخدمات العامة، والوظائف          انمكإ

 .)2004 االعالم، مكتب(.والتجارية في تلك المدن 
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 :مخيمات شمال الضفة الغربية. 6.2.2
 

 ستعراض المعلومات واإلحصاءات التي تهم الباحث في دراستهاسيقوم الباحث ب
 

  :مخيمات محافظة نابلس. 1.6.2.2

 مخيمات فلسطينية في مساحات ضيقة جدا ما تـزال شـاهدة            أربعةة نابلس   تقع في القرب من مدين    
 نأ دون   األم مضت على تشريدهم من وطـنهم        مااع59 الفلسطينيين منذ    لالجئينالف ا آاة  انعلى مع 
ت الباحثين والمراقبين عامة نظـرا      ماا بوادر لوضع حد لها ويستقطب واقع المخيمات اهتم        أيةتشهد  

 ومـدى  االقتصادية، واالجتماعيةا السياسية، وياي الحياة وعالقتها الوثيقة بالقض  الرتباطها بكافة مناح  
ثيرها على المجتمع الفلسطيني بشكل عام مما جعلها قضية حية رغم الفترة الزمنية الكبيرة نسـبيا                تأ

ويـرى  . االسـتقالل  التحرر و  إلى الزمن ال يحسب من عمر الشعوب الهادفة         أنعلى وقوعها علما    
شاء نإ ان م ك  48ثار نكبة الشعب الفلسطيني عام       آ أهم أن ان  صبري ذوق   لالجئينا ا يافي قض الباحث  

فـي الضـفة الغربيـة    م 1950 ذلك سنة اناة وقد كان التي تشكلت كناتج لهذه المع     لالجئينمخيمات ا 
 .)1990قدسية، (  وقطاع غزة والشتات

 :بالطةمخيم 1. .1.6.2.2

ـ        أقيم هنأ إلىسميته  يقع شرق مدينة نابلس ويعود سبب ت       رة، وا على أراض تعود لقرية بالطـة المج
نسمة وقد وصل   ) 7000( في ذلك الحين     ان تعداد السك  انحيث ك )  دونما 460(وتبلغ مساحة المخيم    

 .)م2006مركز العودة، (. األونروانسمة حسب احصائيات ) 22849 (إلىم 30/9/2006التعداد حتى 

 مـن  هنأ دون زيادة في مساحتها مع األخذ بعين االعتبار رضاألوبقي المخيم قائما على نفس قطعة      
 للشوارع والمؤسسات العامة التي تأخذ      أيضاًت  انبل ك . األصل لم تكن المساحة المذكورة للسكن فقط      

 .)1990قدسية، ( ة ملامن إجمالي المساحة الك% 30ما نسبته 

  :مخيم عسكر. 2.1.6.2.2

داخل حدود مدينة نابلس ويعتبر المخـيم الوحيـد   )  دونما 167(م على مساحة    1950 في العام    شئنأ
حملـت اسـم مخـيم      )  دونم 90(رة قدرها   وا بمساحة مج  م1964الذي حصل على توسعة في العام       

 ان تعود لسـك   رض ملكية األ  نرة أل وا قرية عسكر المج   إلىعسكر الجديد، ويعود مسمى هذا المخيم       
 مرافـق  أيـة ا مخيم رسمي وال توجـد  هنأ التوسعة على    ال تعترف بهذه   األونرواهذه القرية، ولكن    
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 )1990قدسـية،  (  في مخيم عسكر القديم األونروا يتم تلقي الخدمات من مراكز مااننروا فيها، ولأل
 .) م2006مركز العودة، (. 30/9/2006نسمة حتى ) 15568 (هانويبلغ تعداد سك.

 : )الجديد ( م عسكر مخي. 3.1.6.2.2

 ان الزدياد عدد السك   انوقد ك . رةوام قرب مخيم عسكر القديم على قطعة مج       1964 المخيم عام    أقيم
 شرق مخـيم عسـكر القـديم،    لالجئينشاء مخيم مؤقت نإفي مخيم عسكر القديم السبب المباشر في   

 حـوالي  إلـى  عـددهم  واليوم يصل. ان في ذلك المكلالجئين خيمة الستيعاب ا2000 إقامةحيث تم  
 مدن وقـرى اللـد، ويافـا،        إلى في مخيم عسكر الجديد يعود       لالجئينواصل ا   االف نسمة،    6000

 .) م2006مركز العودة،  (. كشك، والشيخ مونس أبووحيفا، والعباسية، وسلمة، وعجور، وعرب 

  : )عين بيت الماء  ( 1مخيم رقم . 4.1.6.2.2

، وهـو لـيس بعيـدا عـن         )األونروا(م من قبل وكالة الغوث الدولية       1950 هذا المخيم عام     شئان
 إلـى دونما يقسمها شارع رئيسـي  ) 45( على مساحة أقيماة، انى في الوصف والمعخراألالمخيمات  

م حسـب سـجالت   30/9/2006 يـة انسمة لغ) 6686 (انقسمين شمالي وجنوبي، ويبلغ تعداد السك     
 .)م2006مركز العودة، (غوث الدولية وكالة ال

ويتسم المخـيم بضـيق     اسم مخيم عين بيت الماء  نسبة لنبع يقع في المنطقة،حدايحمل مخيم رقم و
 أيزقتـه ال تـتمكن      أزدحامه وضيق    الضيقة جدا، ومن شدة ا     األزقةالمساحة، واالزدحام الشديد، و   

م 1997 االحـوال وفـي عـام    أحسنجية به الخارأطراف داخله إال من إلىواسطة نقل من الوصول     
 مدرستين جديدتين وعيادة صحية بتمويل من الحكومتين السعودية والسويدية علـى            األونرواشات  ان

 .) م2006مركز العودة، ( خارج حدود المخيم وفرتها بلدية نابلس، أرضرقعة 
 

 سلمة، ويازور، والخيرية، والعباسية، والشـيخ مـؤنس،          مدن وقرى   من  المخيم تعود  ان سك أصول
 ).1992عقل، . (وقيسارية، ويافا، وغيرها

 :مخيم الفارعة. 5.1.6.2.2

  بعد النكبة وذلك   شئنأ كم تقريبا، محاط بسلسلة جبال،       17 الشمال من مدينة نابلس على بعد        إلىيقع  
 مجموعة من القرى منها طلـوزة،        طوباس وعائلة عبد الهادي، تحيط به      أراضيم فوق   1949عام    

 194 إلـى  دونما تقلصت    225شاء  ن، وطمون، وطوباس، وسيريس وبلغت مساحته عند اإل       انذاوالب
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م الحجاج بن يوسـف     ية للمخيم ونسبة للفارعة أ    ذا عين الفارعة المح   إلىصل التسمية   أويعود  . دونما
 .)1992قدسية، ( ا شربت من هذه العين هنأالتي يقال 

 5421 حـوالي  م1995 نسمة وفـي عـام   2544م حوالي 1967 عام الفارعة مخيم انسكبلغ عدد  
 إلـى  ان السـك أصول وتعود ، نسمة7548 إلى انم وصل عدد السك30/9/2006 وفي تاريخ  ،نسمة

م، والغالبية العظمى منهم قدموا من شـمال        1948 فلسطين عام    أراضي قرية ومدينة من     60حوالي  
ا، والباقي من الوسط والجنوب، وتوجد في المخيم مدرستين ابتدائيـة           فلسطين خاصة من مدينة حيف    

نروا، ويكمل الطلبة دراستهم في مدارس طوباس، ونابلس، كما يوجـد بـالمخيم          وواعدادية تابعة لأل  
ية مما يميز هذا المخيم عن غيره من بقيـة          ذا الزراعية المح  راضي لري األ  هنبع ماء جار يستفاد من    
 العمل  أوستئجارها سنويا   رة سواء بواسطة ا   وا المج راضيالمجال الزراعي باأل  المخيمات للعمل في    

مكتـب  ( والطفولة   مومة كما توجد عيادة طبية تابعة للوكالة، ومستوصف طبي، ومركز لأل          باالجرة،
 .)م2004االعالم، 

 
 :مخيمات محافظة جنين. 2.6.2.2

 
 قريـب مـن     ان مخيم ث  انم ك 1948بة عام   ، بينما بعد النك   ن فقط اآل  حدايقع في مدينة جنين مخيم و     

م 1950 العاصفة الثلجية التي عصفت في البالد سنة         رإثتهى  انمدينة جنين بإسم مخيم جنزور الذي       
 المخيم من االطفال وكبار السن ومن هنا قامـت وكالـة الغـوث              انوذهب ضحيتها العديد من سك    

  . مخيم نورشمسنمدينة طولكرم واسمه اآل القريب من ان المكإلى هانبترحيل سك) األونروا(الدولية 

 :مخيم جنين. 1.2.6.2.2

ي القائمـة   انة وطبيعة المب   يفصله عنها سوى الشوارع الرئيس     يقع في الجهة الغربية لمدينة جنين، ال      
 والحدائق المنزلية المتسعة، وكـذلك يشـرف علـى          ،في المدينة والتي تكسوها الحجارة المزخرفة     

 والتالل الجبلية المطلة على هذا المرج، وتقدر مساحـة المخـيم     ، بن عامر   الجنوبية لمرج  طرافاأل
 هان دونما حاليا، ويصل عـدد سـك  480 إلى ووصلت  ، دونـما 371م  1953 سنه   شائهنإ يةافي بـد 

 .) م2006مركز العودة، (م 30/9/2006 يةالغ ) 15877 ( إلى ناآل
 

 وقـرى السـاحل   ، قضـاء حيفـا خاصـة     إلى في مخيم جنين     لالجئين ا انلبية السك  غا أصولتعود  
ي في المخيم في حينه طبقا لقـرب  ان المتوسط عامة، لقد تشكل التجمع السك     األبيضالفلسطيني للبحر   



 19

 العالقات العائلية من ذوي     أيضاًات الهجرة و  ياا في بد  إليه من البلد االصلي وسهولة الوصول       انالمك
 ).2003، وجرار، انسليم( القربى 

 
  :مخيمات محافظة طولكرم. 3.6.2.2
 

ال يفصله عنها سوى عـرض شـارع    مااهما ملتصق بها تم   أحد فقط   انيقع في مدينة طولكرم مخيم    
 :  هماان المخيمانرة، وهذواي والمساحات الرحبة في المنازل المجان، وطبيعة المبرئيس

  :مخيم طولكرم1.3.6.2.2. 

طولكرم وعلى جـزء مـن     الشرق من مدينةإلىم 1950ناء مخيم طولكرم في عام بدأ العمل في ب
 مـن  فراد دونما تقريبا تعود غالبية ملكيتها أل180 قرية ذنابة وسهل طولكرم، وعلى مساحة   أراضي

  ).2003 تمام، أبو ( األونرواصحابها لوكالة الغوث الدولية أجرة من أ المنطقة، مستانسك

معيشية صعبة، خاصة مع عدم توفر المرافق األساسـية التـي    ضاعاأورم  مخيم طولكانعاش سك
ه حدالمرافق الصحية في المخيم ال تفي بالحاجة فعيادة طبية و         ن ا أية كريمة، حيث    انسانتضمن حياة   
. م30/9/2006 نسمة لغابـة   17961 المخيم البالغ عددهم حوالي انسك  لمجموعحدافيها طبيب و
 من المركز الصحي لكنها ادوية ال تفي بـالعالج الكـافي         األدويةيتم صرف   ة، و حدا و انوعيادة أسن 
  .والمناسب

بمسـتوى المـرأة     النهـوض إلىيوجد في مخيم طولكرم مركز نسوي يقدم بعض الخدمات ويسعى 
عن طريق تنظيم دورات في       والثقافية، ،االقتصادية و ،االجتماعيةالفلسطينية في المخيم من النواحي      

خلـق مجتمـع واع متحضـر         تعزيز مشاركة المرأة في    أجل والكمبيوتر، من    ،التجميل و ،الخياطة
 ).م 2003 تمام، أبو(  تعزيز دورها التنموي داخل وخارج المخيم إلىباإلضافة 

 :مخيم نورشمس2.3.6.2.2. 

 بعد مرور ثالثة سنوات     أيم على وجه التحديد،     1951 عام   إلىشاء مخيم نور شمس     نإيرجع تاريخ   
لمت في البالد حيث دمرت     أعقاب العاصفة الثلجية التي      وذلك في أ   ،م1948 فلسطين عام    نكبةعلى  

 ان بخيامه هـؤالء السـك     يأوي ان في سهل جنزور بالقرب من مدينة جنين، والذي ك         لالجئينمخيم ا 
 عـام   نهايـة  في   آخر موقع   إلىر الذي حمل وكالة الغوث الدولية على نقلة         األمم،  1950 عام   حتى

ية لخط سكة الحديد الفاصلة بين القسم       ذا سمي بمخيم نور شمس، وتم تجميعهم بالمنطقة المح        م1950
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 226تبلغ مساحة المخـيم حـوالي   .  تم إعداد وتنظيم المساكن لهمان إلىالشمالي والجنوبي للمخيم،    
 ( جرة من قبـل وكالـة الغـوث الدوليـة     الخاصة المستأاألمالكدونم تعود ملكيتها لخزينة الدولة و     

م حسـب   30/9/2006 تـاريخ    يةا نسمة لغ  8981 حوالي   إلى المخيم   ان، ويصل عدد سك    )األونروا
  ).2003 تمام، أبو( سجالت وكالة الغوث الرسمية 

هم احـتالل جليز منذ ن معتقل نور شمس الذي استخدمه االإلىعرف مخيم نور شمس بهذا االسم نسبة      
 المعتقـل  نأ ومـن المـرجح     ، لمدى الحياة  أودام  م لسجن من حكم عليهم باإلع     1919لفلسطين عام   

 الشـمس، واعتمـدت     ألشـعة استمد تسميته نور شمس من خالل موضعه المكشوف طوال النهار           
 .التسمية في السجالت الرسمية وغير الرسمية في الهيئات اإلدارية المختلفة للسلطات المتعاقبة 

ئيسي الذي يصل طـولكرم بمدينـة نـابلس     الشرق من مدينة طولكرم على الخط الر إلىيقع المخيم   
حيث يبعد عنها عدة كيلو مترات، وهو مكون من قسمين شمالي وجنوبي، ويفصل بين جزئيه سـهل       

مكتـب  ( م وهذه المنطقة تعتبر جغرافيا ضـمن السـهل السـاحلي الفلسـطيني               300ضيق عرضه   
 .)م2006االعالم،

 :م1967 بعد عام انالعمرمات شمال الضفة الغربية ومخي. 4.6.2.2

يـة   تحسين البنإلىم  1967 عام   االحتالل االقتصادي من توفر فرص العمل بعد        العامل أثرلقد ظهر   
 تحول البنـاء فـي      إذ،  48 أراضي في العمل مباشرة في      ان السك ءالتحتية في المخيمات خاصة لبد    

 الشـقة المبنيـة     إلىنكوالزي صفيح   أولمسقوفة بالقصيب   المخيمات من غرفة الطين والحجر العادي ا      
 الطوابق المتعددة مع توفرالمرافق الصحية من الحمـام،         إلى حداالحديد، ومن الطابق الو    و اإلسمنتب

جد حالة نفسية وخاصـية     أور الذي   األم ،ا كراج للسيارة  انحيأمطبخ، وغرف النوم، واالستقبال، و    وال
ت المرافق الصـحية سـابقا   ان كنأاة والمشكالت اليومية، بعد انلمع وقلص من حجم ا،ااستقرارأكثر  

ـ ، ومن يرغب في الـذهاب  "الحارة"المساكن حيث تتواجد في وسط الحي     بعيدة عن     نأا عليـه  إليه
 بشكل جماعي بعيـدة  انت مصادر المياه التي يتزود بها السك ان حين، وكذلك ك   إلىينتظر زمن دوره    
 الظروف الصـحية مـن      دنى عدم تنظيم المساكن وعدم مالءمتها أل      لىإ هنا   شارةعن البيوت مع اإل   

 أيكذلك قرب المنازل بعضها من بعض دون        ، و  والتخلص من مياه الصرف الصحي     ،حيث التهوية 
 ان مما دفع بسـك    االجتماعيةشكاالت   العديد من اإل   إلى مسافات تفصل بينها أدى      أوونية  انارتدادات ق 

 : ها أهمى خرأسباب أ عدة إلى خارجه باإلضافة إلى الخروج من داخله إلىالمخيم 
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 انجرة إلسكالمستأ) األونروا(ضيق المساحة المخصصة للبناء من قبل وكالة الغوث الدولية  •
 . عليهالالجئينا

نمرة من ( صغيرة أرض من شراء  المخيمانتوفر فرص العمل والدخل مما مكن بعض سك •
  . داخل المخيمهنأملتصقا كقى مرتبطا وليب)  حدود المخيم أطرافعلى  2م600-700

 . األسرة  الشخصي وبروز روح المبادرة  الذاتية لالستقاللية عن العاملثير أزيادة ت •
 

 : الفلسطينيينلالجئين وكالة غوث وتشغيل ا7.2.2.

 وكالـة ) األونروا (دنى الفلسطينيين في الشرق األ    لالجئينم المتحدة إلغاثة وتشغيل ا    األمتعتبر وكالة   
 والمعونـة   ،االجتماعيـة  والخـدمات    ، الصـحية  يةا والرع ،إغاثة وتنمية بشرية تعنى بتوفير التعليم     

 وما تبعها من مـآس      ،م1948حفادهم الذين شردوا من ديارهم سنة       أ الفلسطينيين و  لالجئينالطارئة  
لشـرق   وكالة تابعة لألمم المتحـدة تعمـل فـي ا          أكبر حد بعيد    إلى األونرواتعد   و ة متعددة، إضافي

فسـهم الـذين   نأ الفلسطينيين لالجئين موظفا معظمهم من ا   24000 حيث يبلغ عدد موظفيها      ،سطواأل
يعملون بشكل مباشر لمصلحة مجتمعاتهم كوظائف المدرسين واألطباء والممرضات واألخصـائيين           

  .)م2006 االعالم، مكتب(االجتماعيين 
 

 :وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يستأس1.7.2.2. 
 

 الفلسطينيين بموجب قرار الجمعيـة العامـة        لالجئينم المتحدة إلغاثة وتشغيل ا    األمتأسست وكالة   
ة، واعداد  عاجل، بهدف تقديم اإلغاثة المباشرة وال     1949 أولون  ان ك 8 في   302لألمم المتحدة رقم    

 حيـث   1950 عـام    أيـار  أولية في   انأت عملياتها الميد   الفلسطينيين، وبد  لالجئينبرامج التشغيل   
 لالجئـين جرى التجديد لعمل الوكالة بشكل متكرر نتيجة عدم وجـود حـل جـذري لمشـكلة ا                

 .) م2006،  االعالممكتب (2005 ان حزير30 تجديد لها في آخر ان كإذالفلسطينيين، 

 
 : )األونروا(الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية 2.7.2.2. 

 
 مليون الجئ فلسطيني مسجل فـي مواقـع         4.430.661 العديد من الخدمات لحوالي      األونرواتوفر  

، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة مباشرة دون        ان، ولبن األردنية الخمسة وهي    انعملياتها الميد 
 منشـأة يعمـل بهـا حـوالي         900 ما يزيد على     يةاحليين، حيث تقوم حاليا بتشغيل ورع     وسطاء م 
 .)م2006 العودة، مركز(م2006 حتى شهر لعام يةان موظفا في جميع مواقع عملياتها الميد24.500
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 : )األونروا(الدولية  الالجئون الفلسطينيون المستفيدون من خدمات وكالة الغوث3.7.2.2. 
 

م وأبناؤهم نجد 1948 فالجئو عام ،يين والنازحين المحلين الفلسطينيلالجئينهناك عدة فئات من ا
، ونازحون أيضاً وغير المسجلين، وهناك نازحون داخل فلسطين األونرواالمسجلون لدى منهم 

 مناطق عملياتها الخمس  الفلسطينيين المقيمين فيلالجئين، لكنها تغطي ام1967نتيجة حرب عام 
م، 2006 مليون الجيء فلسطيني حسب إحصائية عام 4,430,661البالغ عددهم ما يقارب من 

 .) م2006 االعالم، مكتب(
 

 يقيم في فلسطين خالل انكلشخص الذي  اهان الالجئ الفلسطيني باألونروارفت وألغراض عملية ع
م، الذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948أيار 15م حتى 1946 ان حزير1الفترة من 

 هم الذين األونروا الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من لالجئين انإوعليه ف. 1948
 قائمة بأسماء نروااألوم تسلمت 1951 أيارفي .  أبنائهمإلىينطبق عليهم هذا التعريف إضافة 

 الفلسطينيين لالجئينت تتولى شؤون اانى التي كخراأل  شخص من المنظمات الدولية 950,000
 المذكورين في القائمة لالجئين عدد ااألونروا، لكن منذ بدء عملياتها  قلصت األونرواقبل تأسيس 

تفاع من ن اال الجئ وذلك بعد تدقيق السجالت لشطب أسماء من ال يحق لهم860,000ليصبح 
 .) م2006 االعالم، مكتب(خدماتها 

 
 المستحقين لالجئين لالجئ الفلسطيني يقتصر فقط على ااألونروا تعريف نأويجب المالحظة 

 من خدمات الوكالة يشترط تفاعن حق االنأ التعريف ينص صراحة على نألخدمات الوكالة، حيث 
ات العودة والتعويض المنصوص عليها في يا يكون الالجئ قد فقد بيته ومورد رزقه، ولكن لغنا

 عبارة نإ فم1948 لعام أولون ان الصادر في ك194قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
 األونروا نألسطيني، حيث  لالجئ الفاألونرواسع من تعريف أوتستخدم بمفهوم " الالجئ الفلسطيني"

 .) م2006 االعالم، مكتب(ات تحديد الفئة المنتفعة من خدماتها فقط ياوضعت ذلك التعريف لغ
 

 : الفلسطينيينلالجئين مخيمات اإدارة في األونروامسؤولية  4.7.2.2.

 والخـدمات  ،اإلغاثـة ، و  والصحة ، خدماتها في مجاالت التعليم    إدارة على   األونروا تقتصر مسؤولية 
 :المجاالت التي تقدم فيها الخدمات هي داخل المخيمات وخارجها، واالجتماعية
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 :مجال التعليم. 1.4.7.2.2

ـ ان التعليم األساسي المج   األونرواوفرت    مدرسة ابتدائيـة    647 الجئ فلسطيني في     486.026ي ل
، ويطبق المـنهج الدراسـي    )1الجدول  ( 10.2عدادية في مناطق عملياتها كما يشير ملحق رقم         وإ

ة تقـوم بإعـدادها   إضـافي ب مواد تعليمية ان ج إلى،  )السلطات المضيفة ( الذي تستخدمه الحكومات  
 .الوكالة لدعم المنهاج المحلي

 
 مقعـدا   4891، تتسـع ل     ية مراكز ان مهارات تدريب حرفي وفني من خالل ثم       األونرواتقدم  كما  

، كما تشمل برامج لتدريب وتأهيل المعلمين لتلبية حاجات المدارس، وقد اشـتمل برنـامج     لالجئين
 متدربا على رأس الخدمة     680 والضفة الغربية على     ان ولبن األردنمعيين في   لجاتدريب المعلمين ا  

 ).م2006 االعالم، مكتب (2001/2002وقبل االلتحاق بالتعليم في المدارس وذلك في عام 
 

 :مجال الصحة. 2.4.7.2.2
 
 المسجلين من خالل شبكة مـن  العيـادات   لالجئين الصحية األساسية يةا خدمة الرع  األونرواتقدم  

 : وتشمل لالجئينفي المخيمات وخارجها التي تستقبل الحاالت المرضية من ا
 

هات األمراض والسيطرة عليها وصحة األم ومعالجة يةا الرعالخدمة الطبية المقدمة على •
 . والتعليم الصحياألسرةواألطفال وإرشادات تنظيم 

 
ستشفيات وية ال سيما حاالت الطوارئ من خالل االتفاقيات التعاقدية مع المان الثيةاتقديم الرع •

 .من خالل تسديد جزء من تكاليف العالج أوغير الحكومية والخاصة، 

 
 . سريرا في قلقيلية بالضفة الغربية43 مستشفى يتسع لتشغيل •

 
 خدمات الصحة البيئية لساكني المخيمات والتخلص من مياه المجاري، وجمع أيضاًوتقدم  •

 .) م2006 االعالم، مكتب(الفضالت والتخلص منها 

 
 :مجال اإلغاثة. 3.4.7.2.2

 
 : في المخيمات منهالالجئين التي تقدمها اإلغاثية على العديد من المشاريع األونرواتعمل 
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 . الفلسطينيين العاجزة عن تلبية حاجاتها األساسية لالجئين اسرتقدم الدعم أل •

 
لك الغذاء  الخاصة بمبالغ بسيطة جدا، بما في ذاالجتماعيةتقديم المعونة المالية المباشرة للحاالت  •

 .ي من صعوبات مالية ان التي تعسرلأل

 
 لالجئينتقدم الدعم الفني والمالي لمجموعة من البرامج النسوية ومراكز التأهيل المجتمعي  •

 .) م2006 االعالم، مكتب(
 

 :مجال القروض. 4.4.7.2.2
 

 من لالجئين على توفير الفرص الوظيفية والمدرة للدخل األونروا مجال القروض فتعمل  فيأما
خالل التوسع في تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة وذلك عن طريق تقديم القروض لرأس 
المال الفعال وصناديق االستثمار بفائدة تجارية، وزيادة حجم اإلقراض، وتشجيع مشاركة النساء في 

 .)م2006 االعالم، مكتب (االقتصاد،
 

 :ةعاجلمجال المعونات ال .5.4.7.2.2

 
 كنأما الفلسطينيين في معظم لالجئينة جلاالع باشرت بتقديم المساعدة األونروامنذ قرار تأسيس 

غذاء لآلالف من  الصحية واليةا الطارئ والرعانتواجدهم، مثل تقديم المعونات الطارئة من اإلسك
 وقدمت األغطية واألغذية ،م1982 عام ان على لبنيسرائيلاإل ان العدوأثناء المشردين لالجئينا

 االعالم، مكتب( ان في الطقس الشتوي القارص الذي يتعرض له الالجئون في أغلب األحيلالجئين
 .)م2006

 
 :م المتحدةاألمع وكاالت ن مواالتع  مجال.6.4.7.2.2

 
 انم المتحدة المعنيتاألم وكالتا لالجئينون اؤم المتحدة لشاألم والمفوضية السامية األونرواتعتبر 

م المتحدة للتربية والعلوم والثقافة األم اتفاقيات معونة فنية مع منظمة األونروا، ويوجد لدى لالجئينبا
 الوكالة بكبار الموظفين لبرامجها التعليمية ان تمد، ومنظمة الصحة العالمية اللتين)اليونسكو(

نروا وية لألانوالصحية على التوالي، كما يخضع الالجئون الفلسطينيون داخل منطقة العمليات الميد
 المفوضية السامية لألمم المتحدة يةئك الذين يقعون خارج هذه المنطقة لوالأولتها، بينما يخضع يلوال

 .) م2006 االعالم، مكتب( لالجئينلشؤون ا
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 :ت التوطينوالان ومحالالجئو 5.7.2.2.
 

ة مـا يسـمى     يسـرائيل اإلت السـلطات    أشنأ،   المخيمات تحديدا  ان سك لالجئيناء قضية ا  هان أجلمن  
 شـمعون بيريـز،   يسرائيلاإل برئاسة الوزير ،لالجئين وتوطين ا االقتصادية للتنمية   انصندوق االئتم 

ية تغييـر   أهممريكية بدراسة المشروع وخرجت بنتائج وتوصيات تؤكد على         أوقامت عدة مؤسسات    
 ومعيشيا ببعض المناطق السـكنية،  إدارياًا هان طابعها الجغرافي عن طريق دمج سك   إلغاءالمخيمات و 

مـوريس،  (  علـى هـذه المخيمـات        )نـروا األو( اشراف وكالة الغوث الدوليـة الدوليـة         إلغاءو
ـ ذأ فـي     بقي هنأال  إ هذا المشروع لم ينفذ      نأوعلى الرغم من    ).1993 ة يسـرائيل اإل القيـادات    انه

 . دهمواالمتعاقبة طوال الوقت حلما ير
 

ية عن مشروع بن فورات الـذي يتضـمن خطـة      انمز البريط يام كشفت صحيفة الت   1983 أياروفي  
 25 المخيمات في الضفةالغربية والبالغ عددها حـوالي         ان وتوزيع سك  ئينلالج توطين ا  عادةة إل ملاش

 وتقضي خطة بـن فـورات       ، وهي خارج نطاق عملها    األونروامخيما منها مخيمات ال تعترف فيها       
 فـي   االحـتالل سـلطات    تواجد بعيدة تبنيها لهم      كنأما إلى الفلسطينيين من مخيماتهم     لالجئينبنقل ا 

 عن الوجود، واقر هذا المخطـط  إخفائهاملية النقل تغيير معالم المخيمات و ويعقب ع  ،األغوارمنطقة  
ـ      ،م1983/  في تموز  يسرائيلاإللوزراء  رسميا من قبل مجلس ا      ان وقبل هذا التاريخ وبعد غـزو لبن

) لالجئيناللجنة الوزارية لشؤون ا   ( بن فورات الوزير بال وزارة لجنة سميت         يامباشرة، شكل مردخ  
ـ   أ وزيرا للخارجية، و   ان شامير وك  إسحاقا كل من    يشارك في عضويته    وزيـرا   انرئيل شارون وك

  ).1991الزرو، ( حكومة بيغن في حينه إلى وقد رفعت هذه اللجنة توصياتها ،ذاكانللحرب 
 

ـ  بشتى الوسـائل علـى زيـادة مع   االحتاللطار مشاريع التوطين المتتالية، تعمل سلطات  إوفي   اة ان
. ، والتعليمية، والصـحية   االقتصادية، و االجتماعيةت في جميع المجاالت      المخيما ان من سك  لالجئينا

 حيـث   لالجئيناة ا انساليب الترغيب والترهيب لتمرير مخططات التوطين مما يزيد من مع         أوتستخدم  
دة في خدمات وكالة الغوث الدولية سواء التعليمية، التموينية والصـحية وتـرميم             ياالتقليصات المتز 
ة التبرعات التي تدفعها الـدول   متعددة بحجة قلأطرافة والشوارع وغيرها بضغوط البيوت المتداعي 

 خالل السنوات الماضية عشـرات القـرارات   األونروا اصدرت إذم المتحدة، األمعضاء في هيئة  األ
بوقف  والقاضي   م1982ها القرار الذي صدر عام      أهم انالتي تم بموجبها تخفيض هذه الخدمات، وك      

 المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة ما عـدا بعـض           ان سك ت التموينية على  توزيع المخصصا 
قفـت توزيـع   أو، واالجتماعيـة  الشـؤون  حـاالت من % 5نالحاالت القليلة التي ال تزيد نسبتها ع      

 ).1993ي، انالصوب(دارتها تلك الفترة من المدارس الخاضعة إلالقرطاسية والكتب المدرسية ب
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  :التنمية8.2.2. 
 

ق مفهوم التنمية على عملية تأسيس نظم اجتماعية واقتصادية وسياسية متماسكة فيما يسمى بــ               ُأطل
ية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته، وتشابكه مـع العديـد مـن              أهم، وتبرز   "عملية التنمية "

 ).1995ون، آخر وانفرح( تاج والتقدمنى مثل التخطيط واإلخراألالمفاهيم 
 

اث مجموعة من   أحد في علم االقتصاد حيث استخدم للداللة على عملية          يةاالتنمية بد وقد برز مفهوم    
التغيرات الجذرية في مجتمع معين، بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر،              

ه، بمعنى زيـادة قـدرة المجتمـع علـى          أفرادد في نوعية الحياة لكل      يابمعدل يضمن التحسن المتز   
دة ألعضائه؛ بالصورة التي تكفـل زيـادة درجـات          ياة للحاجات األساسية والحاجات المتز    االستجاب

 المتاحـة، وحسـن     االقتصاديةإشباع تلك الحاجات، عن طريق الترشيد المستمر الستغالل الموارد          
 ).1991ون، آخري وواشطن(توزيع عائد ذلك االستغالل

 
فأصـبح هنـاك التنميـة      . والحقا، تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية المختلفة         

 التـي  االجتماعية، وكذلك التنمية انسنالثقافية التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية اال 
الفـرد، الجماعـة، المؤسسـات    :  المجتمـع أطـراف عية بـين   تطوير التفاعالت المجتمإلىتهدف  

 ).1991ون، آخري وواشطن. (ةاألهلي المختلفة، المنظمات االجتماعية
 

 لعملية ديناميكية تحدث في المجتمع ونجـد        ملاا هدف عام وش   هانوحين تعريف التنمية يمكن القول ب     
وتعتمد هذه  . ي تصيب مكونات المجتمع   مظاهرها في تلك السلسلة من التغيرات البنائية والوظيفية الت        

 أقصـى  إلـى العملية على التحكم في حجم ونوعية الموارد المادية والبشرية المتاحة للوصول بهـا              
 االجتماعيـة  و االقتصـادية  وذلك بهدف تحقيق الرفاهيـة       ةصر فترة مستطاع  قأاستغالل ممكن في    

 ). 1977الكردي، (  المجتمع أفرادالمنشودة للغالبية من 

 :بينان طبيعة عملية التنمية تتضمن جنأيتضح من ذلك و

 :ب االقتصاديانلجا. 1.8.2.2

 أجـل  من االقتصادية تحسين الظروف المادية و   إلى تهدف   نأ برامج التنمية يجب     نأوذلك بمعنى   
 مـن  االقتصادية ما يعني ببرامج التنمية أولب يعني  انلج هذا ا  نأ أي،  األفرادرفع مستوى معيشة    
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 يس التي تتخذها معيارا للرفاهيـة ياسس التي تعتمد عليها، واألساليب التي تمارسها، والمق    ناحية األ 
 ).2001،انسنالمركز الفلسطيني لحقوق اال(

ـ           االقتصادية تعريف التنمية    نأو  ملا يعني العملية التي تستهدف تحقيق تغيير ثوري وجـذري وش
 والبني الفوقيـة، وفـي هيكـل        القتصاديةا القائمة، في القاعدة     االقتصاديةومخطط في العالقات    

 وبناء اقتصاد وطنـي     إقامةوهي عملية   . االقتصاد الوطني المشوه، وفي التركيب الطبقي للمجتمع      
ات والقـدرات الفعليـة   انكماإلوكذلك هي عملية تعتمد على   . متوازن وديناميكي متطور باستمرار   

 أقصـى حـد     إلى الدولية   االقتصاديةالقات  ة في االقتصاد والمجتمع المعين، وتفيد من الع       مناوالك
 دور الدولة القيادي وقطاعها االقتصـادي المهـيمن علـى العمليـة             إلىا عملية تستند    هان ممكن،

 المشاركة الديمقراطية للجماهير الشعبية الواسعة في عملية التغييـر المنشـودة            إلى، و االقتصادية
 .)1980حبيب، (

 :ب االجتماعيانلجا. 2.8.2.2
 

ـ         االجتماعيةب بتحسين األحوال    انلجم هذا ا  ويهت  نأ وتنمية القدرات البشرية، وهو في ذلك يؤمن ب
تحسين المستوى االجتماعي من النواحي الصحية والتعليمية والسياسية سوف يرفع بالتـالي مـن              

ة فـي عمليـة تنميـة المجتمـع         هما المستوى الذي يجعلهم قادرين على المس      إلىوعي الجماهير   
 .)2001،انسنلمركز الفلسطيني لحقوق االا( ةملاالش
 
 فـي مجـاالت التعلـيم       االجتماعيةا عملية توفير الخدمات     هنأ ب االجتماعيةا يمكن تعريف التنمية     إذ

 ومهاراته في   انسنالخ بهدف تنمية قدرات اال    .... االجتماعي والترويح    ان والضم انوالصحة واإلسك 
 ). 1977الكردي، ( تاجية نالعمل وتحسين كفاءاته اإل

 
ا عملية توافـق اجتمـاعي، ويعرفهـا        هنأ ب االجتماعيةيعرف بعض المفكرين االجتماعيين التنمية      و

ـ نأ ب أو أقصى حد مستطاع     إلىا تنمية طاقات الفرد     هنأون ب آخر  االجتماعيـة ا إشـباع الحاجـات      ه
ـ      هنأ أو الوصول بالفرد لمستوى معين من المعيشة،        أو،  انسنلال ق عـن   ا عملية تغيير موجـه يتحق

كتوفير التعليم والصحة والمسكن والعمل المناسب والعدالة وتكـافؤ   ،األفرادطريقها إشباع احتياجات  
 ).1977 الكردي، (الفرص والقضاء على االستغالل 
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 الدراسات السابقة  3.2
 

 الفلسطينيين بشكل عام مـن حيـث   لالجئينهنالك العديد من الدراسات التي تلقي الضوء على حياة ا        
نـي  ان تواجدهم، إال    كنأما، والسياسية على امتداد     االقتصادية، و االجتماعية الديمغرافية، و  ضاعهمأو

 االجتماعيـة  ضاعواأل محور دراستي وهي     إلىهنا سوف أستعرض بعض الدراسات التي تطرقت        
 .  في مخيمات شمال الضفة الغربية بالتحديدلالجئين االقتصاديةو
 
ضـاع  أو أجريت هذه الدراسة للبحث في ):م2006(ستشارات   لال دنىدراسة مؤسسة الشرق األ    •

 غالبيـة   نأ مدير المؤسسة التنفيذي جميل رباح ب      انت نتائجها على لس   ان وك االقتصادية لالجئينا
منهم يعيشـون فـوق   % 29فقر مدقع مقابل   الفلسطينيين، بحسب الدراسة، يعيشون فيلالجئينا

ارتفع بزيـادة مقـدراها    لالجئين معدالت الفقر بين اخط الفقر االرتفاع الملحوظ الذي طرأ على
 . الماضي2005-ارإذشهر  في% 53ت النسبة ان كانفي غضون سبعة أشهر، بعد % 18
 
% 28دخـل أساسـي، و   م يعتمدون على رواتبهم كمصـدر هانمن الفلسطينيين أكدوا % 45 نإ

عتمدون علـى دعـم   ي% 6و  مصدر دخلهم الرئيس يأتي من مصلحة تجارية خاصة،نأاعتبروا 
% 33و  الفلسطينية ما زالـوا يعملـون،  األسرمن معيلي % 43 ان الدراسة بينت نأو. األقارب

مـن  % 4عملهـم، و  فقـدوا % 7لم يعملوا منذ ثالثة أشهر، و% 13يعملون وال يتلقون راتباً، و
 .وجدوا عمالً فقط% 1ون من مرض، و ان يعأو معتقلين أو متوفين أما األسرمعيلي 
 

يمر بها الفلسطينيون جعلـتهم    السيئة التياالقتصادية الظروف نأ إلىتائج الدراسة خلصت  ننإ
من الفلسـطينيين غيـر الجئـين    % 66 نأ  سكنهم األصلي، حيثانجميعاً الجئين حتى في مك

 ).1994، دنىمؤسسة الشرق األ(فقط% 5زنسبته وايعيشون تحت خط الفقر، بفارق ال يتج
 

ـ انأزمات   ان لبن -  الفلسطينيين في مخيم شاتيال    لالجئينضاع ا أو ):م2005(دراسة شاهد    • ية انس
ية، يناقش البحـث األزمـات      أمنوحياتية ونقص هائل في الخدمات تهدد بمضاعفات اجتماعية و        

 إلى، والتي تعود أسبابها     االقتصادية و االجتماعيةي منها المخيم في النواحي الخدماتية و      انالتي يع 
ضـاع شـبكة الصـرف      أوقطاع الكهرباء بشكل دائم، وتـردي       انالشرب و افتقار المخيم لمياه    

، والتراجـع   %45 أكثـر مـن      إلىالصحي، وارتفاع نسبة البطالة بين الفئة القادرة على العمل          
، وبـاألخص   لالجئـين الهائل في مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات المشرفة على شـؤون ا           

 . واللجنة الشعبيةاألونروا
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قطاع الكهرباء  اني منها مخيم شاتيال والتي تمثلت في        ان المشكالت التي يع   أبرز ويناقش الباحث 
ضعف بنية الصرف الصحي وغياب الرقابة البيئية والصـحية والبنـاء            و احتكار المياه الدائم و 

يـة فـي    األمنغياب المرجعية السياسـية و     إلى زمةاأل ويعزي الباحث مسببات هذه      العشوائي
 دور للسـلطات  أيغيـاب  و، لالجئـين ات المشرفة على شـؤون ا  ضعف دور الجه  والمخيم،  

وتضـاعف عـدد    .  والصحية االجتماعيةية وأجهزتها الرسمية والبلدية وهيئاتها      انالرسمية اللبن 
 . من اللجوء ماا ع56طوال أكثر من  الفلسطينيين في مساحة محددة لالجئينا

 
يـة برفـع مسـتوى      انت الرسمية اللبن   تكمن في  التزام الجها     زمةاأل حلول   انوبتقدير الباحث   

الخدمات في مخيم شاتيال وباألخص المياه والكهرباء، عبر العمل على تزويـد المخـيم بهمـا             
 العامـة وحقـوق   األمالككف يد الجهات النافذة في المخيم، والتي تتعدى على    و،  عاجلبشكل  

عقد لقاء تنسيقي   ومخيم،  ضاع ال أو بين الجهات الفلسطينية على معالجة       ملا، وتوافق ش  لالجئينا
 المشـاكل  أبـرز  لوضع برنامج عمل لحل األونرواية وبلدية الغبيري و اندائم بين الحكومة اللبن   

 لالجئـين حملة إلغاثة ا   بتنظيم   عاجل بشكل   األونرواقيام  و يعقبها تشكيل لجنة متابعة مشتركة،    
 لالجئينختيار ممثلين عن ا   او.  للمخيم خدماتهاد المنظمات الدولية برفع مستوى    تعهوفي شاتيال،   
ـ عهم بـالخبرة والكفـاءة و      اليومي، شرط تمـت    ان،  يديرون الش   في المخيم  ة األخالقيـة   األهلي

 ).2005، )شاهد (انسنالمؤسسة الفلسطينية لحقوق اال(
 
ية فـي مخيمـات   ان المؤثرة على المالمح التخطيطية والعمر ملا العو ):م2003( تمام   أبودراسة   •

 المـؤثرة علـى     مـل اهدفت لمعرفة العو  ) يم طولكرم، مخيم نور شمس      مخ( محافظة طولكرم   
 ارتفاع نسبة فئات السن الصغرى فـي        نأية وتبين من خالل بحثه      انالنواحي التخطيطية والعمر  

فـي مخـيم   %) 54.2(شمس، و   في مخيم نور  %) 45.7(وبلغت  %) 51.1(كال المخيمين بلغت    
 فـي المخيمـين  %) 46.4(وسطى والتـي بلغـت     رتفاع نسبة فئة األعمار ال    طولكرم، إضافة ال  

خفاض نسبة فئات أعمـار     انفي مخيم طولكرم، و   %) 43.4(شمس و   في مخيم نور    %) 50.50(
في مخيم نور شمس ونسـبة فئـة        %) 3.4(و  %)2.8(كبار السن في كال المخيمين حيث بلغت        

ما يدل ذلك    في مخيم طولكرم، م    ماا ع 13في مخيم نور شمس و       ) أماع16- مااع14(االعمار  
 الباحث فـي بحثـه  خصـائص المسـكن           ولاوتن.  مجتمع البحث يقع ضمن مرحلة الشباب      نأ

. اإلسمنت مادة البناء االساسية الشائعة في االستخدام هي الطوب و           نأ إلىالمختلفة حيث توصل    
ـ إضافة لذلك قام بدراسة مظاهر التغيير في الوحدة السكنية و مالمح المخيم التخطيطية               و ذاك  ان
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تحليل التغيير في عناصر التخطيط الرئيسي و هي الكتلة السـكنية و الشـوارع و المسـاحات                 
 .العامة، كذلك دراسة تطور الوحدة السكنية و المراحل التي مرت بها

 
 المؤثرة في التخطيط لـه تـأثيرا علـى المالمـح            ملا العو نأ إلىولخص الباحث في دراسته     

 فـي شـيوع     االقتصاديةالقرابة، كما لعبت الظروف     جوار و  ال ملاية الحالية، وكذلك ع   التخطيط
 ).2003 تمام، أبو(ين التنظيمية انالطوابق المتعددة إضافة لعدم مراعاة و تطبيق القو

 
 في مخيمات الضفة الغربية      لالجئين و الديمغرافية    االجتماعية ضاعواأل :)م1999(دراسة حمام    •

مخيما ) 19( في   االجتماعيةمن الناحية الديمغرافية و    الحياتية   ضاعواألو تبحث هذه الدراسة في      
 مجتمـع   نأفي الضفة الغربية، واعتمدت هذه الدراسة على التحليل و قد بينت هـذه الدراسـة                

 بلغت نسبة األطفال دون سن الخامسة عشر فـي مخيمـات الضـفة              إذالمخيم هو مجتمع فتي،     
 الفئـة  أمـا ، %)2.8 (إلـى ) 64 (خفاض نسبة من تزيد أعمارهم عـن  ان، و   %)44.7(الغربية  

 ). 52.5(ت نسبتها انسنة وك) 60-15(العمرية من 
 
 إلـى  في مخيمات الضفة الغربية مرتفعة حيـث وصـلت       اإلعالة نسبة   نأكذلك أظهر الباحث    و
اة هذه المخيمات من البطالة مما يجعل       ان سبب مع  إلى الباحث   أيو هذا يشير حسب ر    %) 99.4(

فهي مشاركة محدودة حيث    ) 65-15( النساء المشاركات بالعمل في الفئة        نسبة أما. أكبر اإلعالة
 %). 10(يقدر حجمها ب 

 
ـ األ نسبة الجنس في مخيمات الضفة الغربية  تبدأ مرتفعة فـي الفئـات      انكما بين الباحث      ىول

وقد عزى الباحـث  ) 59-55(، ثم ترتفع في الفئة العمرية      )29-25(وتنخفض في الفئة العمرية     
 شـدة االزدحـام و      إلـى  العمل خارج هذه المخيمات، و يشير الباحـث          أجلالذكور من   هجرة  

ويقارنهـا  ) الفـرد   /2م25(االكتظاظ السكني مدلال بنصيب الفرد من المساحة و التـي بلغـت             
 حدادونم و / شخص39.7(ية  انبينما بلغت الكثافة السك   ) للفرد/2م17( والتي تبلغ    األردنبمخيمات  

 ).1999حمام، )(

 
دراسة عن  (  المخيمات الفلسطينية بين الواقع و االتجاهات السكنية         ):م1988( راسة الزعنون   د •

 المخـيم،  اني منها سكانالتي أظهرت المشاكل السكنية التي يع  )  الفلسطينيين لالجئينمخيم بالطة   
) 6( في هذا المخـيم بلـغ         متوسط حجم العائلة   نأا هذه الدراسة،    إليهو من النتائج التي خلصت      

، أفـراد ) 8(ها أكثر من   أفراد بلغ عدد    إذ أكثر من خمس العائالت من الحجم الكبير،         نأ، و أفراد
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%) 40( حـوالي    نأ، و   أفراد) 5( من   أقلها  أفراد الصغيرة ونسبتها الثلث، فبلغ عدد       األسر أما
شـرا  ، و يعتبر الباحث هذا مؤ أفراد) 8-5( فيها من    األفرادح عدد   وامن العائالت المتوسطة يتر   

 . ا ما ربط و قيس بمساحة البيتإذعلى االكتظاظ داخل السكن، 
 
من المساكن الموجودة في المخيم تبلـغ مسـاحتها   %) 10( حوالي ان أيضاًقد أشارت الدراسة  و

وبينـت  . حـد االبناء الذي هو أكثر من طابق و      إلى المساحات الكبيرة فتشير     أما) 2م90( من   أقل
) 3.3 (حداو بلغ متوسط عدد غرف المسكن الو      ) 2م79(كن بلغ    متوسط مساحة المس   نأالدراسة ب 

 خلق مشاكل   إلى الضغط على المسكن جعل البناء بشكل عشوائي ادى          نأغرفة، ويذكر الباحث    
 اإلزعاج و عدم التهويـة    إلىمنها متعلق باالرتدادات بين البيوت مما أفقدها الخصوصية إضافة          

و مـن   %) 44.6( االرتـدادات    اني مـن فقـد    اني تع و التشميس، وقد بلغت نسبة المساكن الت      
 ).1998الزعنون، %)(28(اإلزعاج 

 
الفلسـطينيون فـي سـورية الواقـع الـديمغرافي واالقتصـادي            : )م1995(دراسة السهلي    •

 لالجئـين  االجتماعية و الديمغرافية التعرف على الخصائص     إلىهدفت هذه الدراسة    واالجتماعي  
 تحليـل  إلـى  م باإلضـافة   1948 بعد حرب عام     انداد السك الفلسطينيين والكشف عن تطور أع    

 . ية والسكنية والتعليميةان السكضاعواأل في مجاالت لالجئين الراهنة ضاعواأل

ت بتميز المجتمع الفلسطيني في سورية كونه مجتمعا فتياً، تصل فية نسبة            ان نتائج الدراسة ك   أهمو
ح وايترمن اجمالي مجموع الفلسطينيين و    % 43 نحو   إلىاألطفال دون الخامسة عشر من العمر       

 68.5دوالر سنوياً، والعمر المتوقـع      ) 1200-1000(دخل الفرد الفلسطيني في سورية ما بين        
التنمية البشرية للفلسطينيين فـي سـورية    نأ، مما يؤكد  اثن سنة لإل  72.5سنة للذكور، وحوالي    

 تصـل بـين     إذ االقتصـادية  عالـة اإلارتفاع معدالت   و يس التنمية البشرية،  ياوفق مق متوسطة  
 كل شخص في قوة العمل يعيل اضافة لنفسة ثالثـة           أي أشخاص،   4 إلىالفلسطينيين في سورية    

بين الكبار مـن    % 9.9يين بين الفلسطينيين في سورية من       األمين ، وتراجع نسبة     آخراشخاص  
 إلى% 28.5  من اثناإل وتراجعت النسبة بين     1995- 1985عوام  خالل األ % 6.5 إلىالذكور  

 في سورية   مستوياته تطور قطاع التعليم بكافة      إلىعوام المذكورة، ويعود ذلك     خالل األ % 15.2
عـام  % 13وتراجع معدالت البطالة بين الفلسطينيين من نحـو         .ية التعليم انوكذلك الزامية ومج  

مـن  % 84، و %76 مدارس وكالة الغـوث علـى نحـو     أثروتست.1995عام  % 9 إلى 1988
 .عدادية على التواليتدائية واإل في المرحلتين االبالمسجلين
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 سنوات في المخيمات الفلسطينيينة في سورية معظم        5-3يمارس االطفال الفلسطينييون ما بين      و
 الحـدائق والنـوادي المالئمـة       إلى المنازل الفتقار تلك المخيمات      أوقات لعبهم في الشوارع     أو

ر التجمعات الفلسطينية في سـورية حيـث التكـاد           في إطا  األهليحسار العمل   انويالحظ  .للعب
ـ وك. ال ما ندر منها   إات والنوادي والمراكز الثقافية،     فيالحظ غياب الجمعي  . تذكر ت الفصـائل   ان

( ة دوراً في مـلء هـذا الفـراغ    األهليشطتها نأالفلسطينية قد لعبت في السنوات الماضية، عبر   
 ).1995السهلي، 

 
تم نشر هذه الدراسـة فـي جامعـة         .  علم اجتماع المخيمات    دراسة في  :)م1992(دراسة عقل    •

االسم الجديـد،  ) 1مخيم رقم (  فيها تحديداً مخيم العين القديم       ولاالنجاح الوطنية بنابلس والتي تن    
 والمسـاكن والتعلـيم     ان الحياتية لهذا المخيم من حيث السـك       ضاعواألوبحثت هذه الدراسة في     

 المتوفرة مستنداً بذلك على ما نشر  في المراجع والـدوريات            والناحية الصحية والخدمات العامة   
ـ  في دراسـته ك    إشارة أهمو. ية والمقابالت التي أجراها في المخيم     انوالزيارات الميد   إلـى ت  ان
( ا  حـد ا شخص لهـم دونمـا و      100 كل   نأي في المخيم المذكور حيث يذكر ب      اناالزدحام السك 

 ).1992عقل، ( فقط ا دونم45 تقدر بـ ا مساحة هذا المخيم محدودة جدانو ) 2م1000
 
فلسـطينيين و   ( أجريت الدراسة بمشـاركة عـدة بـاحثين          ):م1992( دراسة الفافو المسحية     •

 الفلسطينية المحتلة، حيث أظهرت     راضي و األحوال المعيشية في األ     ضاعواألحول  ) نرويجيين  
 في الغرفة   األفرادسط عدد   يصل متو ي من شدة ازدحام حيث      ان هذه المخيمات تع   نأهذه الدراسة   

 فيصل  إسرائيل في   أماأشخاص و يزيد عن اثنين في المجتمع الفلسطيني ككل،          ) 3 (إلىة  حداالو
 متوسـط   نأ فقط، كما أفادت الدراسة ب     حدا شخص و  إلىة  حدا في الغرفة الو   األفرادمتوسط عدد   

 إلـى ي مدن الضفة و ف) 3.4 (إلىعدد الغرف السكنية في مخيمات غزة و الضفة الغربية تصل           
 ).1992ون، آخربرج وياه)( 3.6 (إلى ككل تصل انالسكو) 3.7(

 
 الفلسطينيين فـي    لالجئين االقتصادية و االجتماعيةالظروف  : )م2002(درزج  اندراسة بوليستا    •

 لالجئـين  االقتصـادية  و االجتماعيـة ،حيث بدأ الباحث بوصف الظروف      ان وسوريا ولبن  األردن
ـ ان أوضح، و انوسوريا ولبن  األردنالفلسطينيين في    ا  تعتمـد علـى اإلقطاعيـات السياسـية          ه

ـ       و الال  البيئة االثنية  إلى باإلضافة   االقتصاديةو  يبـدو الالجئـون     اناقعية في كل دولة، ففـي لبن
 حقوق، فهم مضطرون ليكافحوا     أيةم محرومون باستمرار من     هنأا حيث   أثرالفلسطينيون األسوأ ت  

 لالجئـين  تبذل جهود لتـأمين حاجـات ا       هنأولية غير كافية، ومع      الحياة، فالمساعدة الد   أجلمن  
 .  مستوى معيشتهم لم يتغير بشكل ملحوظاناألساسية ف
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 ظـروف   نأ الفلسطينيون في سوريا يتمتعون تقريبا بـنفس الحقـوق، و          نأ إلىوتوصل الباحث   
 مـنح غالبيـة     ناألرد ففي   ان ولبن األردن فيها تكاد ال تختلف عن مثيالتها في         لالجئينمخيمات ا 

 حاال دون السماح    تشارن والفقر الواسع اال   االقتصادية زمةاأل نأية إال   األردنالفلسطينيين الجنسية   
يين األردنم السوريين و  هان لجميع الحقوق، ويشارك الفلسطينيون آثار الفقر مع أحز        ملابالتمتع الك 

 .انوهم يصنفون ضمن الفئة الثالثة في لبن
 

لقليل منهم والذين يمثلون بشكل رئيس الطبقات الوسطى والعليـا تمكنـوا     ا نأ إلى أيضاًوتوصل  
 المضيفة ويحيوا حياة كريمة مقارنة بالحياة السـابقة التـي           ان يندمجوا في مجتمعات البلد    نأمن  

ـ         "ا، ويقول   هاناضطروا لهجر  وني انيمكن مالحظة البؤس على وجه الفلسطينيين نتيجة للتميز الق
 "خفاض مستوى التطور فـي الـدول المضـيفة     انواالضطراب السياسي و   االقتصاديةواألزمات  

 . )أولون ان، ك2002درزج، ان(
 
 ان تحدثت الباحثة عن فقـد     .حق العودة :  سنة على تجريد الملكية      50: )م1998(غ  يادراسة ص  •

ين فـي   يسـرائيل اإل الفلسطينيين، وتمادي    لالجئينموضوع العودة من األجندة الفلسطينية بالنسبة       
 في الشتات وخاصـة     لالجئينسلو، وتوضح الباحثة خصوصية ا    أوكار هذا الحق نتيجة التفاق      ان

م من المشاركة السياسية والعمـل      هان الذي يتعمد عدم تحسين ظروفهم المعيشية، وحرم       انفي لبن 
النقابي واالتحـادات والجمعيـات وممارسـة المهـن التـي تتطلـب عضـوية نقابـة مثـل                   

بـين  % 95 إلىئرة وصلت نسبة البطالة     لجاين ا انونتيجة للقو ) لصيدلة  ون،الهندسة،اانالطب،الق(
حـدار  ان الصحية و  ضاعواألعكس على زيادة معدل الفقر المنظم، وتردي        انر الذي   األم،  انالسك

 الصحية قد تقلصت وال يوجد تأمين صحي وأظهرت الباحثـة           األونروامستوى التعليم، فخدمات    
 إلـى  ان، فمثال في غـزة تصـل كثافـة السـك          يسرائيلاإليني و المساحة المتوفرة للفرد الفلسط   

ـ     حدافرد في الميل الو   4400  فـرد للميـل المربـع       82 بلغـت    يسـرائيل اإل ان بينما فـي الكي
 ).1999غ، ياص(حداالو

 
 : تعقيب على الدراسات السابقة. 1.3.2

 
قارنة نتائج في مبقة ومن منطلق أسس البحث العلمي من خالل استعراض الباحث للدراسات السا

 على هذه هتعقيب النتائج المهمة في هذه الدراسات، وبحثه مع الدراسات السابقة ، ارتأى استعراض
 : أيضاالدراسات
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يمر بها الفلسطينيون جعلتهم   السيئة التياالقتصادية الظروف نأ إلى دنى دراسة الشرق األأكدت
ن الفلسطينيين غير الجئين يعيشون م% 66 نأ  سكنهم األصلي، حيثانجميعاً الجئين حتى في مك

 . المواطنينانفقط عن السك% 5نسبته  زوا ال يتجقتحت خط الفقر، بفار
 
 بلغـت  إذ مجتمع المخيمات في الضفة الغربية هو مجتمع فتـي،  نأ إلىخلص حمام في دراسته    •

، وشـدة االزدحـام   %)44.7(نسبة األطفال دون سن الخامسة عشر في مخيمات الضفة الغربية    
، ويقارنهـا  )للفـرد /2م25(واالكتظاظ السكني مدلال بنصيب الفرد من المساحة و التـي بلغـت            

 )للدونم / شخص39.7( ية انبينما بلغت الكثافة السك) للفرد/2م17( و التي تبلغ األردنبمخيمات 
 
 نأ، و أفـراد ) 6( متوسط حجم العائلة في مخيم بالطة بلـغ        نأ إلىخلص الزعنون في دراسته      •

 األسـر  أما،  أفراد) 8(ها أكثر من    أفراد بلغ عدد    إذمن خمس العائالت من الحجم الكبير،       أكثر  
من العـائالت  %) 40( حوالي نأ، و أفراد) 5( من أقلها أفرادالصغيرة ونسبتها الثلث فبلغ عدد  

، و يعتبـر الباحـث هـذا مؤشـرا علـى      أفراد) 8-5( فيها من    األفرادح عدد   واالمتوسطة يتر 
 حوالي  نأ أيضاًا ما ربط و قيس بمساحة البيت، و قد أشارت الدراسة            إذخل السكن،   االكتظاظ دا 

 المساحات الكبيـرة    أما) 2م90( من   أقلمن المساكن الموجودة في المخيم تبلغ مساحتها        %) 10(
 متوسط مساحة المسكن بلـغ  نأ، وبنيت الدراسة بحدا البناء الذي هو أكثر من طابق و     إلىفتشير  

 الضغط على   نأغرفة، و يذكر الباحث     ) 3.3 (حدا متوسط عدد غرف المسكن الو     ، وبلغ )2م79(
 خلق مشاكل اجتماعية منها متعلق باالرتدادات بـين         إلىالمسكن جعل البناء بشكل عشوائي أدى       

البيوت والذي أفقدها الخصوصية واإلزعاج، وعدم التهوية، والتشـميس، و قـد بلغـت نسـبة                
 %).28(، ومن اإلزعاج %)44.6( االرتدادات ناي من فقدانالمساكن التي تع

 
ـ    ا  ي في مخيم العين في نابلس شديد      ان االزدحام السك  نأوخلص عقل    •  كـل   نأجدا ،حيث يذكر ب

 مساحة هذا المخيم محدودة جداً اصال تقدر بــ          نأو ) 2م1000 ( حدا شخص لكل دونم و    100
 . دونم فقط45

 
ي من شدة ازدحام فـي المسـاكن حيـث           انة تع  المخيمات الفلسطيني  نأاستلخصت دراسة الفافو     •

أشخاص و يزيد عن اثنين فـي المجتمـع   ) 3 (إلىة حدا في الغرفة الواألفراديصل متوسط عدد    
 متوسط عدد الغرف السكنية في مخيمات غـزة و الضـفة الغربيـة      نأ أكدتالفلسطيني ككل، و  

 ).3.6 (إلى ككل تصل انو السك) 3.7 (إلىو في مدن الضفة ) 3.4 (إلىتصل 
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ي منه المخيمات   انت مسألة االزدحام الشديد الذي تع     ولا معظم الدراسات السابقة تن    نأنالحظ هنا ب   •
 المجتمـع، ممـا يقتضـي       أفراد وبالتالي آثارها السلبية على      ،كما وضحت نتائج هذه الدراسات    

 . المخيمات دوما ان سكقة لهذة المسالة المهمة التي تؤرملاحلوال ش
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 الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منهجية الدراسة 
 

  المقدمة 1.3
 
 األداة من المنهج المستخدم وءا الباحث في هذا الفصل أساليب الدراسة التي اتبعها ، وهي ابتدولايتن

 .  ومجتمع الدراسة والعينة والمحددات
 

 ة منهج الدراس2.3 
 
، والتنمية تعتبر يةا موضوع مهم للغاالقتصادية واالجتماعية الفلسطينيين لالجئينضاع اأو نإ

 دراسة مستفيضة من إلىموضوع العصر الحديث ومدار اهتمام الباحثين في كل الدول ويحتاج 
ب مشكلة الدراسة وحول انات جمع المعلومات المطلوبة حول جوياالناحية الكمية والنوعية، ولغ

 هذه المعلومات سوف تعكس مؤشرات الوضع نأ والمتغيرات التي تتعلق بها، حيث ملالعوا
االجتماعي واالقتصادي، لذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع المعلومات 

  . ات ثم تصنيفها وتحليلها كمنهجية مناسبة للدراسةانوالبي
 

ة كاإلطار النظري للدراسة، والدراسة االستطالعية، ر رئيسواوقد تضمن هذا المنهج ثالثة مح
 الفلسطينيين لالجئين االقتصادية واالجتماعية ضاعواأل، للتعرف على )يةانالميد(والدراسة االساسية 

 على االطالع تنميتها وربط المعلومات بالواقع الحالي بعد آفاقفي مخيمات شمال الضفة الغربية و
 . البعد النظري للموضوع
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  أدوات الدراسة 3.3 
 
  :ةاناالستب •

 
 العينة والتي صممت ألغراض أفرادات والمعلومات من ان لجمع البيةاناالستباستخدم الباحث أداة 

اقسام واستخدم الباحث مقياس ليكرت  5 فقرة موزعة ضمن) 72 (ةاناالستبدراسته هذه وتضمنت 
 ) 1991ميخائيل، (للحصول على إجابات المبحوثين 

 
 :ةانستباالاقسام  •

 
o ية للمبحوثين ولات األانالبي : ولالقسم األ. 
 
o هي  ويشمل ثالث خصائص:ي انالقسم الث : 

 
 الديمغرافيةالخصائص  .أ 

 االجتماعيةالخصائص  .ب 

 االقتصاديةالخصائص  .ج 
 

o فقرة هي54ويشمل ثالث مجاالت بواقع   :ثالثالقسم ال : 
 

 . فقرة 20 ويشمل االجتماعية ضاعواألمجال  .أ 

 . فقرة 17 ويشمل االقتصادية ضاعواألمجال  .ب 

 .  فقرة17ويشمل ) األونروا(مجال الخدمات المتوفرة من وكالة الغوث الدولية  .ج 

 
  مجتمع الدراسة4.3  

 
 التي تسكن مخيمات شمال الضفة الغربية والبالغ عددها األسريتمثل مجتمع الدراسة في جميع 

وذلك ) األونروا( لغوث الدولية م حسب السجالت الرسمية لوكالة ا30/9/2006حتى ) 20553(
 5-3الفلسطينية يتراوح من  على كافة اآلراء، علما أن متوسط عدد أفراد األسرة االطالع انلضم

 .)مركز المعلومات الوطني الفلسطيني(افراد 
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  عينة الدراسة 5.3
 

شمال الضفة  الالجئة الساكنة في مخيمات األسراعتمد الباحث على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة من 
 بالطريقة أسرة 530من هذا المجتمع وتم اختيار حجم العينة بواقع % 2.5الغربية والتي شكلت 

 في المجتمع بنفس فرصة االختيار لتكون موضع أسرة تتمتع كل نأالعشوائية البسيطة التي تسمح ب
 ).1984، انرمض(التحليل، 

 
 :نة كالتالي ات على مجتمع العيانحيث قام الباحث بتوزيع االستبي

 
وقام  3543 في هذا المخيم األسر فقط حيث بلغ عدد حدامخيمات محافظة جنين، وهي مخيم و •

 . مخيم جنينمن مجتمع العينة في% 2.5ة وبهذا يكون الباحث قد اخذ ان استب90الباحث بتوزيع 
 

حث ، وقام الباأسرة 11352 في هذه المخيمات األسرمخيمات محافظة نابلس، حيث بلغ عدد  •
من مجتمع العينة في مخيمات نابلس، % 2.5ة وبهذا يكون الباحث قد اخذ ان استب290بتوزيع 

 87 استبانة، ومخيم عسكر 40) 1( استبانة، ومخيم رقم 40التوالي مخيم الفارعة وهي على 
 . استبانة123استبانة، ومخيم بالطة 

 
 وقام الباحث بتوزيع 5658  في هذه المخيماتاألسرمخيمات محافظة طولكرم، حيث بلغ عدد  •

من مجتمع العينة في مخيمات طولكرم وهي % 2.5ة وبهذا يكون الباحث قد اخذ ان استب150
 ،  استبانة50 استبانة، ومخيم نورشمس 100لى التوالي مخيم طولكرم ع

 
  الدراسة حدود6.3 

 
 حسب خارطة ناآلبحدودها الجغرافية القائمة   مخيمات شمال الضفة الغربية:يةانالحدود المك •

 ).  مخيمات محافظة نابلس، طولكرم، جنين.( وكالة الغوث الدولية
 من العام ولترتبط نتائج الدراسة في الفترة الزمنية الواقعة بين الفصل األ: نيةلزماالحدود  •

/  في جامعة القدس  م2007ي من العام الدراسي ان الفصل الثنهاية م و 2006الدراسي 
 . بوديسأ

 . التي تسكن مخيمات شمال الضفة الغربية األسريشمل جميع :  ريةلبشالحدود ا •
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 صدق أداة الدراسة7.3 .
 

بعد االطالع على عدد من الدراسات الخاصة واألبحاث والكتب التي تخص الموضوع تم تصميم 
فقرة، وقام الباحث بمراجعتها بصورة متانية بهدف التحقق ) 72(االستبانة حيث ضمت االستمارة 

 مالئمتها لألغراض الخاصة باالستبانة وتمثيلها للمجاالت التي تهدف إلى قياسها، ومن أجل من
التأكد من صدق األداة تم عرضها على مشرف المشروع إلقرارها وأيضاً على مجموعة من 

ية بتطوير االستبانة من أساتذة العلوم االجتماعية، واالنسانية، االمحكمين ممن لهم صلة ودر
ية لدراسة محتوياتها وتعديل الالزم منها، وقد أسهم اطالعهم على األغراض الخاصة واالقتصاد

المرسومة لالستبانة والمجاالت التي تسعى لتغطيتها والفقرات الخاصة بكل مجال، للتحقق من تمثيل 
عناصر االستبانة للبيانات المطلوبة ومالئمة األسئلة المطروحة لكل مؤشر، ولقد أخذت المالحظات 

لتي قدمها المشرف والمختصون بعين االعتبار، مما كان له الدور في تطوير االستبانة، وبعد ا
االنتهاء من إعداد األسئلة بصورتها األولية وإخضاعها للتحليل المنطقي من قبل مجموعة المحكمين 

ة حيث تم وتعديلها في ضوء هذا التحليل قام الباحث بتجريب أولي لالستبانة كدراسة استطالعية أولي
أسرة، وعلى ضوء إجابات هذه العينة تمت إعادة ) 50(اختيار عينة من مجتمع الدراسة مكونة من 

صياغة األسئلة التي تبين انها تعاني من الغموض كما ألغيت األسئلة غير الضرورية وأضيفت 
 . أسئلة جديدة أظهرت الدراسة االستطالعية ضرورة تضمينها استبانه الدراسة

 
 ات أداة الدراسةثب8.3  

 
ة على عينة مصغرة من ان استب50بعد توزيع  كرونباخ ألفا ملا تم استخدام معاألداةلقياس ثبات 

ثم بعدها تم احتساب  نفس العينة لإلجابة عليها، إلى أعيدت أيام ثالثةعينة الدراسة الكلية، وبعد 
  ، 85 االجتماعية ضاعواألمجال  حيث بلغ في كرونباخ ألفا لفحص االتساق الداخلي للفقرات، ملامع
، وفي المجال الكلي للمجاالت 78في مجال الخدمات المتوفرة و ،81االقتصادية ضاعواألفي مجال و

 . يةانسناالو االجتماعيةلعلوم  من اأيخاصة في   وهذا يعتبر مناسبا إلجراء الدراسة81السابقة بلغ 
 

  إجراءات الدراسة9.3 
 

 االقتصادية واالجتماعية ضاعواأل لمعرفة ةاناالستبت السابقة تم تصميم  على األدبيااالطالعبعد 
 ةاناالستب تنميتها، وبعد تصميم آفاقين الفلسطينيين في مخيمات شمال الضفة الغربية ولالجئ
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ات علىعينة الدراسة بطريقة المقابلة الشخصية، وعلى هذا انبصورتها النهائية تم توزيع اإلستب
 :رت بالمراحل التاليةتكون الدراسة قد م

 
 . ات التي تساعد في تحديد مشكلة الدراسةانجمع المعلومات والبي •

 
 الباحث تحديد مشكلة الدراسة من قبل الباحث التي أراد دراستها واإلجابة على اسئلتها ولهذا قام •

 . ة للدراسةبصياغة ثالث فرضيات رئيس

 
 .  من هذا المجتمع وأسلوب اختيارهاينة الع حجمقام الباحث بتحديد مجتمع الدراسة واختيار •

 
ات والمعلومات المطلوبة من المبحوثين بواسطة أداة الدراسة التي انقام الباحث بجمع البي •

 .   بطريقة منظمة ودقيقةةاناالستباختارها وهي 

 
 المحلل إلى) 510(ات وعددها انستب قام الباحث بإرسال ما جمع من االاتانبعد جمع البي •

ليعالجها إحصائيا، وبعد التحليل الذي قام به اإلحصائي قام الباحث بتفسير النتائج اإلحصائي 
 .  والتوصيات منهااالستنتاجاتص والتعليق عليها ومن ثم استخال

 
ة تم توزيعها على ان استب530  اصلة بحثية منان استب20 ان فقدإلى شارةوهنا ال بد من اإل •

 %.0.0392، ال تتعدى  قليلة جدا نسبتهن حجم العينة ألالمبحوثين، والمفقود هذا ال يؤثر على
 

 ات الدراسةان طرق تحليل بي10.3
 

ات الدراسة، قام الباحث بمراجعتها وتدقيقها تمهيداً إلدخالها للحاسوب وثم إعطائها انبعد جمع بي
 زمة الال رقمية، وتمت المعالجة اإلحصائيةإلى تحويل اإلجابات اللفظية أي، )ترميز( معينة مااأرق
حرافات المعيارية، وفحص نات باستخراج األعداد والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالانللبي

عن طريق االختبارات اإلحصائية مثل )  (α = 0.05 فرضيات الدراسة عند مستوى الدالل
  . SPSSوذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  ) Scheffe (و ) Oneway-Anova(اختبار
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 الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عرض النتائج ومناقشتها
 

  المقدمة 1.4
 

ا في هذه الدراسة والتي هدفت للتعرف علـى         إليه هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل         ولايتن
 مخيمات شمال الضفة الغربية      الفلسطينيين في  لالجئين والخدماتية   االقتصادية و االجتماعية ضاعواأل
 األسـرة  أفـراد  تختلف باختالف كل من عـدد        ضاعواألت هذه   انا ك إذ التنمية، وفحص فيما     آفاقو

والمستوى التعليمي ومعدل الدخل الشهري، وعلى ذلك سيتم عرض النتائج في قسـمين رئيسـيين               
ي فحص لفرضـيات    ان القسم الث   اإلجابة على أسئلة الدراسة ومناقشها، بينما يعالج       وليعالج القسم األ  

 . أيضاالدراسة ومناقشتها
 

 مخيمــات شــمال الضــفة انســكل االقتصــادية واالجتماعيــة الديمغرافيــة وخصــائصال 2.4
 الغربية

 
 : جاءت النتائج بما يلي  لكل مخيم منفردا في مخيمات شمال الضفة الغربيةانحول خصائص السك

 
  :الديمغرافيةخصائص ال. 1.2.4

 
مخيمات شمال الضفة الغربيـة مـن    بالخصائص الديمغرافية لسكان  ما يتعلق  ة التالي شكالوضح األ ت

 .السكنطبيعة السكن، وعدد غرف السكن، ونوع بناء حيث 
 



 42

عینة البحث

مخیم نور شمس

مخیم طولكرم

مخیم بالطة

مخیم عسكر

1مخیم رقم

مخیم الفارعة

مخیم جنین

C
ou

nt
140

120

100

80

60

40

20

0

السكن

غرفة مع األھل

شقة ضمن عماره

بیت مستقل

13

19

32

22

811

16

18

35

45

34

1515

39

15

40
45

29

1313

33

 
 

 .لعينة من سكان مخيمات شمال الضفة الغربيةل يوضح طبيعة السكن  :1.4شكل 
 

 39 نأ في بيـت مسـتقل، و      تسكن العينة في مخيم جنين   من  سرة   أ 33 نأ) 1.4 ( الشكل نالحظ من 
أن و . في غرفة مـع األهـل  تسكنمن العينة سرة  أ16 نأفي شقة ضمن عمارة، ونجد       تسكنسرة  أ

 في شـقة ضـمن   تسكنسرة  أ15  في بيت مستقل، وأنتسكن الفارعةمن العينة في مخيم  سرة   أ 13
من العينة  سرة   أ 13ن  كما نالحظ ا   .في غرفة مع األهل    تسكن من العينة سرة   أ 11عمارة، ونجد أن    

 8 في شقة ضمن عمـارة، ونجـد أن          تسكنسرة   أ 15  في بيت مستقل، وأن    تسكن 1رقم  في مخيم   
فـي  تسكن  سرة من العينة     أ 29ما مخيم عسكر نجد ان      أ . في غرفة مع األهل    تسكن من العينة    سرأ

ـ من العينة سرة  أ 22في شقة ضمن عمارة، ونجد أن       تسكن   سرة أ 34بيت مستقل، وأن      فـي  كنتس
في بيت  تسكن   سرة من العينة في مخيم بالطة      أ 45وبالنسبة لمخيم بالطة وجد ان       .غرفة مع األهل  

في غرفـة   تسكن  من العينة   سرة  أ 32في شقة ضمن عمارة، ونجد أن       تسكن  سرة   أ 45مستقل، وأن   
سـرة   أ 35 في بيت مسـتقل، و     تسكنسرة من العينة     أ 40 نبأفي مخيم طولكرم    وكانت   .مع األهل 

اما بالنسـبة   .في غرفة مع األهلتسكن   سرة  من العينة    أ 19 في شقة ضمن عمارة، ونجد أن        سكنت
 في شـقة    تسكنسرة   أ 18 في بيت مستقل، وأن      تسكنسرة من العينة    أ 15لمخيم نورشمس نجد ان     
 . في غرفة مع األهلتسكنسرة  من العينة  أ13ضمن عمارة، ونجد أن 
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جابات أفراد العينة على صعيد المسكن      إ أن هنالك تقارب عام في       وجدومن خالل النسب االحصائية     
حيث أن هنالك اكثر من ثلت العينة يسكنون في بيت مستقل من سكان المخيمات في شمال الضـفة                  

فـي  % 42.6، وأن أعلى نسبة كانت لمن يقطنون في بيت مسـتقل       %36.9الغربية، وبلغت نسبتهم    
في مخيم نورشمس، وفي شـقة      % 32.6نون في بيت مستقل     مخيم طولكرم، وأن أقل نسبة لمن يقط      

وأن أعلى نسبة لمن يسكنون في شـقة ضـمن عمـارة  بلغـت     % 39.4ضمن عمارة بنسبة بلغت   
في مخيم جنين وهذا منطقي حيث أعيد ترتيب البناء في هذا المخيم بعد هدمه في اجتيـاح                 % 44.3

في مخيم بالطة، أمـا  % 36.9ة  بلغت م، وأقل نسبة لمن يسكنون في شقة ضمن عمار  2002نيسان  
، وأن أعلى نسبة لمن يسكنون في غرفـة         %23.7من يسكنون في غرفة مع األهل فقد بلغت النسبة          

 %.18.2، وأقل نسبة في مخيم جنين فكانت %28.3مع األهل سجلت في مخيم نورشمس وكانت 
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 .فة الغربيةلعينة من سكان مخيمات شمال الضليوضح عدد غرف السكن : 2.4شكل 
 

 26 ، وأن غرفـة واحـدة    في   تسكن العينة في مخيم جنين      منسر   أ 10أن  ) 2.4 ( الشكل نالحظ من 
مـن  سـرة   أ14أن  و.ثالث غرف في تسكنمن العينة سرة  أ38، ونجد أن    غرفتان في   سرة تسكن أ

وأن ،  غرفة واحدة  في   تسكن الفارعةالعينة في مخيم    من  سر   أ 4أن  و. ربعة غرف أ في   تسكنالعينة  
مـن  سـر   أ7أن  و.ثالث غرف في تسكن من العينة سرة  أ19، ونجد أن غرفتان في سر تسكن  أ 9

 ، وأن غرفة واحـدة   في   تسكن 1رقم  العينة في مخيم    من  سر   أ 4أن  و. ربعة غرف أ في   تسكنالعينة  
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مـن  سـر    أ 7أن   و .ثالث غرف  في   تسكن من العينة    سرة أ 16، ونجد أن    غرفتان في   سر تسكن أ 9
 ، وأن غرفة واحـدة   في   تسكن 1رقم  العينة في مخيم    من  سر   أ 4أن  و .ربعة غرف أ في   كنتسالعينة  

مـن  سـر    أ 7أن   و .ثالث غرف  في   تسكنمن العينة   سرة   أ 16، ونجد أن    غرفتان في   سر تسكن  أ 9
، غرفـة واحـدة    في   تسكن عسكر العينة في مخيم     منسرة   أ 12أن  و .ربعة غرف أ في   تسكنالعينة  

 14أن   و .ثـالث غـرف    في   تسكن من العينة     اسرة   38، ونجد أن    فتانغر في   سر تسكن  أ 21 وأن
غرفـة   في   تسكن بالطةالعينة في مخيم    من  سرة   أ 12أن  و. ربعة غرف أ في   تسكنمن العينة   سرة  أ

أن  و .ثالث غرف  في   تسكن من العينة     أسرة 59، ونجد أن    غرفتان في   سرة تسكن  أ 29 ، وأن واحدة
 فـي   طولكرم تسـكن  العينة في مخيم    من  سر   أ 8أن  و .غرفربعة  أ في   تسكنمن العينة   سرة   أ 22

ثـالث   فـي  تسـكن  من العينة    سرة   أ 41، ونجد أن    غرفتان في   سرة تسكن  أ 27 ، وأن غرفة واحدة 
نورشـمس  العينة في مخيم من سر  أ5أن و .ربعة غرفأ في تسكن العينة من اسرة   18أن   و .غرف
 فـي  تسكن من العينة سرة  أ21 ونجد أن    ،غرفتان في   سرة تسكن  أ 11 ، وأن غرفة واحدة  في   تسكن

 .ربعة غرفأ في تسكنمن العينة سر  أ9أن  و.ثالث غرف
 

جابات أفراد العينة على صـعيد عـدد   إوجد أن هنالك تقارب عام في      ومن خالل النسب االحصائية     
الغرف في المسكن لسكان المخيمات في شمال الضفة الغربية وكانت أعلى نسبة لمن يسكن في بيت                

، %8.5، وأقل نسبة كانت فـي مخـيم طـولكرم           %14.1كون من غرفة واحدة في مخيم عسكر        م
، وأقل نسبة لمن يسكن فـي  %29.5وأعلى نسبة لمن يسكن في غرفتان كانت في مخيم جنين بنسبة      

، وأعلى نسبة لمن يسكن في ثالثة غرف كانت في مخـيم            %23.1غرفتان كانت في مخيم الفارعة      
، %43.6، وأقل نسبة لمن يسكن في ثالثة غرف كانت في مخـيم طـولكرم       %48.7الفارعة بنسبة   

، وأقل نسبة لمـن     %19.6وأعلى نسبة لمن يسكن في أربعة غرف كانت في مخيم نورسمس بنسبة             
 %.15.9يسكن في أربعة غرف كانت في مخيم جنين 
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 .بيةلعينة من سكان مخيمات شمال الضفة الغرل  السكنبناءيوضح نوع : 3.4شكل 
 

بيـت مـن صـفائح       في   تسكنالعينة في مخيم جنين     من  سرة واحدة    أ أن  ) 3.4 ( الشكل نالحظ من 
 في  تسكنمن العينة   سرة   أ 81، ونجد أن    بيت مكون من حجر وطين     في   سرتان تسكن ن أ وأ،  الزينكو

 .سـمنت بيت مكون مـن حجـر وإ   في تسكنمن العينة   سر   أ 5أن  سمنت، و بيت مكون من بلوك وإ    
، الحجر والطين  وأ الزينكوصفائح  فارعة تسكن في بيت من      سرة في مخيم ال    ال يوجد أي أ    وتبين انه 
مـن العينـة     ة واحدة سرأسمنت، و بيت مكون من بلوك وإ     في   تسكن من العينة    سرة   أ 38ونجد أن   

بيت  في   تسكن 1رقم  العينة في مخيم    من  سرة واحدة    أ أنو .سمنتبيت مكون من حجر وإ     في   تسكن
 سـرة   أ 33، ونجد أن    بيت مكون من حجر وطين     في   سر تسكن وأنه ال يوجد أ   ،  ينكومن صفائح الز  

بيت مكـون مـن      في   تسكنمن العينة    سرتانوأسمنت،  بيت مكون من بلوك وإ     في   تسكنمن العينة   
الحجـر   و أ سرة في مخيم عسكر تسكن في بيت من الزينكو        وتبين أنه ال يوجد أي أ      .سمنتحجر وإ 
من العينة  أسر   8سمنت، و   بيت مكون من بلوك وإ     في   تسكنمن العينة   ة  سر أ 77، ونجد أن    والطين

بيت مـن   في تسكن بالطةالعينة في مخيم من سر   أ 6 أنو .سمنتبيت مكون من حجر وإ     في   تسكن
  مـن  سر أ 109، ونجد أن    بيت مكون من حجر وطين     في   سر تسكن وأنه ال يوجد أ   ،  صفائح الزينكو 

بيت مكون من حجـر   في تسكنمن العينة سر  أ7 وإسمنت، و    بيت مكون من بلوك    في   تسكنالعينة  
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وأن ،  بيت من صفائح الزينكـو     في   تسكن طولكرم   العينة في مخيم     منسر  أ ه ال يوجد  أنو .سمنتوإ
بيت مكـون   في  تسكن من العينة    سرة   أ 85، ونجد أن    بيت مكون من حجر وطين     في   سر تسكن  أ 4

أسر  ه ال توجد  أنو .سمنتبيت مكون من حجر وإ    ي   ف تسكنمن العينة   سر   أ 5من بلوك وإسمنت، و     
 فـي  سرة واحدة تسكنوان أ ،  بيت من صفائح الزينكو    في   تسكن نورشمس العينة في مخيم     من أفراد 

بيت مكون من بلوك وإسمنت،     في   تسكن من العينة    سرة   أ 45، ونجد أن    بيت مكون من حجر وطين    
 .سمنتوإبيت مكون من حجر  في تسكنمن العينة سر وال توجد أ

 
جابات أفراد العينة على صـعيد نـوع   إوجد أن هنالك تقارب عام في      ومن خالل النسب االحصائية     

البناء للمسكن الذي يقيمون فيه أفراد العينة، حيث أن هنالك غالبية عظمى من سكان المخيمات فـي                 
، %91.8 شمال الضفة الغربية يسكنون بمعدل عام في بيوت مبنية من البلـوك واإلسـمنت بنسـبة             

، وبيت مسقوفا بصـفائح الزينكـو       %1.2، والحجر والطين بنسبة     %5.5والحجر واإلسمنت بنسبة    
 .، وهذا واضح في استجابات أفراد العينة %1.6بنسبة 

 
 :الخصائص االجتماعية. 2.2.4

 
توضح األشكال التالية ما يتعلق بالخصائص االجتماعية لسكان مخيمات شمال الضفة الغربيـة مـن           

جنس العينة، والفئة العمرية، والحالة االجتماعية، وعدد أفراد األسرة، والمسـتوى التعليمـي،             حيث  
 . للعينةواصل الزواج، وصلة القربى بين الزوجين، وسن الزواج، وشكل تكوين األسرة
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 . مخيمات شمال الضفة الغربيةفي العينة جنس يوضح 4.4شكل 
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ن نسـبة    من نسبة االناث في العينة علما أ       بشكل عام اكثر  ن نسبة الذكور    يتضح من الشكل السابق أ    
الذكور لالناث في المجتمع الفلسطيني هي مناصفة بين الذكور واالناث، وهذا يشير إلى ان مجتمـع                

 التي هي سمة من سـمات المجتمـع          والسلطة الالجئين مشترك مع الجتمع العام بذكورية المسؤولية      
 .العربي بشكل عام
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 . مخيمات شمال الضفة الغربيةفيلعينة ل  الفئات العمريةضح يو5.4شكل 
 

قليلة جدا وهذا يدل ان هذه الفئة مـا  )  عاما   20اقل من   ( يتضح من الشكل السابق ان الفئة العمرية        
وهـذا يـدل ان     )  سنة 40-31من  ( زالت تخضع للسلطة االبوية بكل اتجاهاتها، وان الفئة العمرية          

 .ؤولية المباشرة عن االسرةس والمهذا السن هو سن االنجاز
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 . مخيمات شمال الضفة الغربيةفيلعينة ل  الحالة االجتماعية يوضح6.4شكل 
 

نالحظ من الشكل السابق ان نسبة المتزوجين في المخيمات الفلسطينية هي نسبة عالية وهـذا يـدل                 
طموحـة الحيـاتي بهـذا    على ان الالجئ ينظر الى الزواج كقيمة اجتماعية نفسية يححق جزءا من         

وهذا يدل على ان االوضاع االقتصـادية  ) اعزب(االنجاز، وكما نالحظ ارتفاع عدد الغير متزوجين      
 .لالجئ صعبة وابرزها عدم توفر المساكن للزواج
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 . مخيمات شمال الضفة الغربيةفيلعينة ل  عدد أفراد االسرة يوضح7.4شكل 



 49

 وعددهم 3-1من العينة يقعون في أسر عدد أفرادها من      % 11ن  أوجد من خالل النسب االحصائية      
 وبلغـت   1في مخيم بالطة وكانت أدنى نسبة في مخيم رقـم           % 23.2، حيث بلغت أعلى نسبة      56

، وبلغت أعلـى    258 وعددهم   6-4من العينة يقعون في أسر عدد أفرادها من         %50.6، وان   2.4%
من %24.7في مخيم الفارعة، وإن     % 6.6وبلغت أدنى نسبة    % 24.8نسبة في مخيم بالطة وكانت      

فـي مخـيم   % 20.6،وبلغت أعلى نسبة 126 وعددهم 9 -7العينة يقعون في أسر عدد أفرادها من   
من العينة يقعون في أسر عدد أفرادها من        %13.7، وإن   1في مخيم رقم    % 6.3بالطة وأدنى نسبة    

 فـي مخيمـي     نى نسبة بلغت  في مخيم بالطة وأد   % 27.1، وبلغت أعلى نسبة     70 فأكثر وعددهم    9
 %.7.1وى المخيمان بنسبة ا حيث تس1الفارعة ورقم 
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 . مخيمات شمال الضفة الغربيةفيلعينة ل  المستوى التعليمي يوضح8.4شكل 
 

% 27.3،وبلغت أعلى نسبة 11من العينة يقعون تحت فئة أساسي فما دون وعددهم %2.2وجد أن 
 حيث لم يسجل أي حالة اساسي 1خيمي الفارعة ورقم في مخيم نورشمس وأدنى نسبة سجلت في م
 87يقعون تحت فئة التعليم اإلعدادي وعددهم% 17.1فما دون من أفراد عينة المبحوثين،وان 

 68يقعون تحت فئة دبلوم وعددهم % 13.3، و125يقعون تحت التعليم الثانوي وعددهم % 24.5و
ن العينة يقع تحت فئة دراسات عليا م%12.9، وأن 153 تحت فئة بكالوريوس وعددهم %30و 
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في مخيم % 6.1في مخيم بالطة ، وأدنى نسبة كانت % 22.7، حيث بلغت أعلى نسبة 66وعددهم 
 .نورشمس
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 . مخيمات شمال الضفة الغربيةفيلعينة ل  أصل الزواج يوضح9.4شكل 
 

من مدنية أو قروية أو     جابات أفراد العينة على صعيد طبيعة الزواج        إوجد أن هنالك تقارب عام في       
الجئة حيث أن هنالك انسجام في جميع المخيمات نحو توجههم للزواج من الجئة حيث أن هذه هـي              
النسبة العظمى في جميع المخيمات بينما وزعت النسب األخرى بين توجههم للزواج ما بين المدنيـة      

 داخل العائلة،  وثم من نفـس        والقروية، ويعود هذا إلى أن المرحلة األولى من الزواج كانت تتم من           
البلد االصلي قبل النكبة، اال أن هذا الواقع تغير وأصبح زواجا خارجيا من المدينة والقريـة بحكـم                  
العالقات االجتماعية التي توسعت بعد ذوبان الفروق االجتماعية واالقتصادية نسبيا بين سكان المخيم             

حيث سجلت أعلى نسبة لالقبال على      ،  رى بشكل عام  وبين سكان المدن والق   ) الالجئين الفلسطينيين   ( 
، وسـجلت   %6.5 وبلغت   1وأقلها في مخيم رقم     % 24.1الزواج من مدنية في مخيم بالطة وكانت        

 1وأقلها في مخيم رقـم      % 24.8أعلى نسبة لالقبال على الزواج من الجئة في مخيم بالطة وكانت            
  في مخـيم طـولكرم   48 من فلسطينيي ال ، وسجلت أعلى نسبة لالقبال على الزواج    %6.8وبلغت  
 %.6.4وأقلها في مخيم  الفارعة وبلغت % 26.9وكانت 
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 . مخيمات شمال الضفة الغربيةفيلعينة ل  صلة القربى بين الزوجين يوضح10.4شكل 
 

جابات أفراد العينة على صعيد طبيعة صلة القربى بـين الـزوجين            إوجد أن هنالك تقارب عام في       
من سكان المخيمات من أفراد العينة متزوجـون مـن األقـارب،            % 57.5 لنا أن هنالك     حيث تبين 

وأقلهـا فـي   % 21.8سجلت أعلى نسبة لالقبال على الزواج  من االقارب  في مخيم بالطة وكانت             
متزوجون من خارج العائلة، وسجلت أعلى نسبة لالقبـال  %42.5، و%6.1 حيث بلغت 1مخيم رقم   

 والفارعـة  1وأقلها في مخيمي رقـم % 26.7العائلة في مخيم بالطة وكانت  على الزواج من خارج     
 %.8.3وبلغت 
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 . مخيمات شمال الضفة الغربيةفيلعينة ل  سن الزواتج يوضح11.4شكل 
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جابات أفراد العينة على صعيد سن الزواج حيث أن غالبـة سـكان             إوجد أن هنالك تقارب عام في       
ام وهذه هي الغالبة العظمى من استجابات أفراد العينـة مـن      ع 32-18المخيمات يتزوجون ما بين     

 . عام33، أو أكثر من 17حيث سن الزواج، وأن نسبة قليلة من أفراد العينة يتزوجوا دون سن 
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 . مخيمات شمال الضفة الغربيةفيلعينة ل  شكل تكوين األسرة يوضح12.4شكل 
 

 من سكان مخيمات شمال الضفة الغربيـة علـى          جابات أفراد العينة  إوجد أن هنالك تقارب عام في       
صعيد شكل تجمع األسرة في المسكن حيث نجد أن األكثرية من المبحوثين بالدراسة يسـكنون مـع                

، في حين أن هنالك أيضاً نسبة ال بأس بها يسـكنون       %60.2زوجاتهم وأبنائهم وكانت النسبة العامة      
 %.39.8لسن منهم وكانت النسبة مع األهل التابعين للزوج كالوالدين خاصة كبار ا

 
 :الخصائص االقتصادية. 3.2.4

 
توضح األشكال التالية ما يتعلق بالخصائص االقتصادية لسكان مخيمات شمال الضفة الغربيـة مـن           

 .للعينةمعدل الدخل الشهري، وقطاع العمل، ونوع العمل، ووضع العمل، وملكية العقارات حيث 
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 . مخيمات شمال الضفة الغربيةفيلعينة ل لدخل الشهري بالشيكل معدل ا يوضح13.4شكل 
 

 من العينة يقعون تحت فئة معدل دخلها الشهري أقل %27.8إن وجد من خالل النسب اإلحصائية 
، حيث سجلت أعلى نسبة من هذه الفئة في مخيم بالطة وبلغت 142 شيكل وعددهم 1000من 

من العينة يقعون تحت %5.1 و.%7.0عة حيث بلغت  والفار1يمي رقم، وأدنى نسبة في مخ21.8%
، حيث سجلت أعلى نسبة من هذه 26 شيكل وعددهم 6000-5001فئة معدل دخلها الشهري من 
، وأدنى نسبة في مخيمي طولكرم ونورشمس حيث بلغت %30.8الفئة في مخيم جنين وبلغت 

7.7.% 
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 .فة الغربية مخيمات شمال الضفيلعينة ل  قطاع العمل يوضح14.4شكل 
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من العينة يعملون في مجال قطـاع العمـل الخـاص    % 32.5ن وجد من خالل النسب اإلحصائية أ    
، وأدنى نسـبة  %22.9 حيث سجلت أعلى نسبة من هذه الفئة في مخيم بالطة وبلغت     166وعددهم ، 

من العينة يعملون في مجال قطاع العمل األهلـي  %13.1 وإن   ،%7.2في مخيم الفارعة حيث بلغت      
، وأدنى نسـبة    %25.4 حيث سجلت أعلى نسبة من هذه الفئة في مخيم بالطة وبلغت             ،67وعددهم  

 %4.5 وبلغت في مخيم الفارعة
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 . مخيمات شمال الضفة الغربيةفيلعينة ل  نوع العمل يوضح15.4شكل 
 

جابات المبحوثين من سكان المخيمات في شمال الضفة الغربيـة حسـب            إوجد أن هنالك تقارب في      
نوع العمل حيث نالحظ أن هنالك نسبة كبيرة منهم من العاملين الفنيين وغير الفنيـين وأن هنالـك                  
نسبة أيضاً يعملون بوظيفة معلم ونسبة قليلة يعملون في التجارة والزراعـة وفـي أشـغال أخـرى        

 .متنوعة وخاصة سائقي الشاحنات التجارية والنقليات العامة
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 . مخيمات شمال الضفة الغربيةفيلعينة ل  وضع العمل يوضح16.4شكل 
 

جابات المبحوثين من سكان المخيمات حسب وضع العمل حيـث نالحـظ   إوجد أن هنالك تقارب في   
أن هنالك نسبة كبيرة منهم من يعمل بشكل دائم ومنتظم وفي أعمال مؤقتة، بينمـا وجـد أن سـكان     

 وهذا يعود إلى برامج العمل المؤقتة التـي   المخيمات الذين يعملون بنظام المياومة كانت نسبتهم قليلة       
حيث وجـد أن اكثـر عقـود         تحت مسمى الحد من البطالة،    ) األونروا(تنفذها وكالة الغوث الدولية     

 % 21.7وأعلى نسبة بلغت    % 8.4 ونورشمس وبلغت النسبة     1المياومة في مخيمات الفارعة ورقم      
 .في مخيم بالطة
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 . مخيمات شمال الضفة الغربيةفيلعينة ل  ملكية العقارات يوضح17.4شكل 
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 المخيمات حسب ملكيـة العقـارات، حيـث         انجابات المبحوثين من سك   إ هنالك تقارب في     نأوجد  
 من المحال التجارية، والعمارات السـكنية ونسـبة         أي هنالك نسبة كبيرة منهم ال يملكون        نأنالحظ  

غـراض   أل2م700-600 مـن  )نمرة (ضر العينة يملكون مساحات صغيرة من األ     أفرادمقبولة من   
 وهذا واضح من خالل العـرض       األسرةبناء عندما يكبر حجم     ناء عليها في حال لم يعد متسع لأل       الب

 .مخيمالسابق في كل 
 

     الفلسطينيين في مخيمات لالجئين العامة االقتصادية، واالجتماعية الديمغرافية، ووضاعاأل 3.4
 شمال الضفة الغربية     

 
 شـمال الضـفة     مخيمـات  سكانل االقتصادية و االجتماعية الديمغرافية و  باألوضاعئج المرتبطة   النتا

 :دناه ملخصة أالغربية
 

 . يوضح عينة البحث في مخيمات شمال الضفة الغربية: 1.4جدول 
 

 النسبة العدد العينة
 %17.3 88 مخيم جنين

 %7.6 39 مخيم الفارعة
 %7.1 36 )1(مخيم رقم 

 %16.7 85 مخيم عسكر 
 %23.9 122 مخيم بالطة

 %18.4 94 مخيم طولكرم
 %9 46 مخيم نورشمس

 %100 510 المجموع
 

 من خالل اإلحصائيات أن نسبة العينة لمخيم جنين من إجمـالي العينـة الكلـي           )1.4(يبين الجدول   
  مخـيم  لسكان% 16.7، و 1لسكان مخيم رقم  % 7.1لسكان مخيم الفارعة، و   % 7.6، و %17.3كانت

لسـكان مخـيم    % 9لسكان مخـيم طـولكرم، و     % 18.4لسكان مخيم بالطة، و   % 23.9عسكر، و 
 .كل مخيم ل األسرين في حجم مجتمع الدراسة تبعا لعدد انورشمس، ويعود هذا التب
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 : الديمغرافيةوضاعاأل. 1.3.4
 

  :نأ الديمغرافية بينت النتائج وضاعفيما يتعلق باأل
 

 لعينة ل يوضح طبيعة السكن: 2.4جدول 
 

 النسبة العدد طبيعة السكن
 %36.9 188 بيت مستقل

 %39.4 201 شقة ضمن عمارة
 % 23.7 121 غرفة مع األهل

 %100  510 المجموع

 
 في   العينة في مخيمات شمال الضفة الغربية يسكنون       أفرادمن  %36.9 نأ) 2.4(نالحظ من الجدول    

 العينة يسـكنون فـي      أفرادمن   %39.4 نأنجد  ، و 188فرد العينة   بيت مستقل وقد بلغ عددهم من أ      
 العينة يسكنون في أفرادمن  %23.7 نأ ، ونجد كذلك     201شقق ضمن عمارة سكنية وقد بلغ عددهم        

 . شخص من عينة الدراسة 121 وهذه النسبة تمثل حداغرف مع األهل داخل البيت الو
 

 تلـك  انيـات الماديـة لسـك   انكماإل نأ إلى في هذا االختالف يعزى      منا السبب الك  نأيرى الباحث   
ر الذي ينعكس على أسلوب الحياة، وينتج عن ذلك اخـتالف     األم،  خرالمخيمات تتنوع من شخص آل    

 نأ إلـى في نمط التنمية الذاتية المتواجدة في المخيم حسب الجهود الذاتية والفردية، هذا باإلضـافة               
 نأة مع االهل يـدل علـى        حدارفة و التي ما زالت تسكن في غ     %) 23.7(النسبة المئوية من العينة     

 .  حتى بعد الزواج وليس الضعف المادي فقطاألبناء تبقى قائمة بين االهل واالجتماعيةنمط العالقة 
 

 لعينة ليوضح عدد غرف المسكن : 3.4جدول 
 

 النسبة العدد عدد غرف المسكن
 %10.8 55 ةحداغرفة و

 %25.9 132 انغرفت
 %45.5 232 ثالث غرف

 % 17.8  91 غرف فأكثر أربعة

 %100 510 المجموع
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 العينة في مخيمات شمال الضفة الغربيـة يسـكنون          أفرادمن  %10.8 نأ) 3.4(نالحظ من الجدول    
 أفـراد من  %25.9 نأ، ونجد 55ة وقد بلغ عددهم من افرد العينة      حداداخل بيت مؤلف من غرفة و     

 أفـراد من % 45.5 نأ، ونجد كذلك 132  وقد بلغ عددهم   انالعينة يسكنون في شقق مؤلفة من غرفت      
 ما نسبته   نأ شخص من عينة الدراسة، ونجد       232العينة يسكنون في ثالثة غرف وهذه النسبة تمثل         

 . غرف فأكثرأربعة العينة يسكنون في أفراد شخصا من 91وعددهم % 17.8
 
ات المـدخوالت   ت بمستوي وا المخيمات مؤشر كبير على التف     ان هذا الفرق في حجم المساكن لسك      نإ

 ال اآلخـر ، مما يمكن البعض من بناء منزل كبير في المساحة التوفرة له، والبعض       أسرةالمالية لكل   
 خـارج حـدود     أرض يتطلع لشراء نمـرة      هنأ أوته كبير   أسر أفراد حجم   نيتمكن من ذلك ربما أل    

 وتسـجيلها  رض األ حب التملك لهـذه إلىته، باإلضافة أسرالمخيم والبناء عليها بما ينسجم مع حجم    
 فـي  األفـراد  البناء داخل حدود المخيم ال يخضع لتملـك       ان مك نأينة، خاصة ب  نأسمه رسميا للطم  با

 . بواالدوائر الرسمية كدائرة الط
 

 .لعينة ل يوضح نوع بناء المسكن: 4.4جدول 
 

 النسبة العدد نوع بناء المسكن
 %1.6 8 زينكو

 %1.2 6 حجر وطين
 %91.8 468 إسمنتبلوك و
 % 5.5  28 إسمنتحجر و

 %100 510 المجموع

 
 العينة في مخيمات شمال الضفة الغربية يسكنون داخل         أفرادمن  %1.6 نأ) 4.4(نالحظ من الجدول    

 ولعل ذلك ناتج عن مستوى الفقر العالي الذي         أسر 8بيت مكون من صفائح الزينكو وقد بلغ عددهم         
 العينة يسكنون في بيوت مكونة من حجر وطين         فرادأمن  %1.2 نأ، ونجد   األسرةتعيش ضمنة هذه    

 العينة يسكنون في بيوت مكونة من بلـوك         أفرادمن  %91.8 نأ، ونجد كذلك    أسر 6وقد بلغ عددهم    
 أفـراد مـن   % 5.5 ما نسبته    نأ شخص من عينة الدراسة ، ونجد        468 وهذه النسبة تمثل     إسمنتو

 .إسمنتحجر و شخصا يسكنون في بيوت مكونة من 28العينة وعددهم 
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 العينة أفراد تواجد   ان هذا التنوع في طبيعة التكوين للسكن ناتج بدرجة أساسية عن طبيعة مك            نأنجد  
 في زقاق ضيق، باإلضـافة      أووموقع السكن في المخيم نفسه من حيث القرب من الشارع الرئيسي            

ل مادية كبيرة ومنهم مـن  ون من مشاكان الكثير منهم يعنأ مدى توفر المقدرة المادية لديهم حيث    إلى
 السكن فـي بيـوت ذات تكـوين         إلىيعيش ضمن حياة جيدة وذات مردود مادي عالي مما يؤهلهم           

وتصميم حديث يتالءم ومستوى مدخوالتهم المالية، ولهذا نجد بعض المنازل المبنيـة مـن الحجـر             
 . السابقها قليلة العدد حسب ما تبين في الجدول المخيم ولو أنكنأماالمزخرف في بعض 

 
 :االجتماعية وضاعاأل .2.3.4

 
  :نأ بينت النتائج  االجتماعيةوضاعاألب فيما يتعلق

 
 . يوضح جنس العينة: 5.4جدول 

 
 النسبة العدد الجنس

 %77.6 396 ذكر
 %22.4 114 ثىنأ

 %100 510 المجموع
 

ن م% 22.4 نأ و396من العينة هي من الذكور وعددهم % 77.6 نأ) 5.4(نالحظ من الجدول 
 .114 وعددهن اثناإل
 

 . يوضح الفئات العمرية للعينة:6.4جدول 
 

 النسبة العدد الفئة العمرية
 %8.6 44  سنة20 من أقل
 %9.6 49  سنة30-21من 
 %28.8 147  سنة40-31من 
 %14.5 74  سنة50-41من

 %19.20 98  سنة60-51من 
 %19.20 98  فما فوق61

 %100 510 المجموع
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 سنة 20 منأقل العينة يقعون في الفئة العمرية أفرادمن % 8.6 نأ) 6.4(دول نالحظ من الج
 نأ، و49 سنة وعددهم 30-21 العينة يقعون في الفئة العمرية من أفرادمن %9.6، و44وعددهم 

 نأ و147 سنة وعددهم ،40-31 العينة يقعون في الفئة العمرية الواقعة بين أفرادمن 28.8%
 أفرادمن %19.20 نأ، و74 سنة وعددهم 50-41يقعون في الفئة العمرية  العينة أفرادمن 14.5%

 العينة يقعون في أفرادمن %19.20 نأ، و98 سنة وعددهم60-51العينة يقعون في الفئة العمرية 
  .98 سنة فما فوق وعددهم 61الفئة العمرية من

 
 .لعينةل االجتماعيةيوضح الحالة : 7.4جدول 

 
 النسبة دالعد االجتماعيةالحالة 

 %31.8 162 ء/أعزب
 %50.2 256 ة/متزوج
 %7.3 37 ة/مطلق
 %10.8 55 ة/أرمل

 %100 510 المجموع
 

من %50.2، و162من العينة تقع ضمن فئة أعزب وعددهم %31.8 نأ) 7.4(نالحظ من الجدول 
 ،37من العينة تقع تحت فئة مطلق وعددهم %7.3، و256العينة تقع ضمن فئة متزوج وعددهم 

 .55من العينة تقع تحت فئة أرمل وعددهم %10.8و
 

 .لعينةل ةاألسر أفراديوضح عدد  : 8.4جدول 
 

 النسبة العدد األسرة أفرادعدد 
 %11 56 أفراد 3-1من 
 %50.6 258 أفراد 6-4من 
 %24.7 126 أفراد 9-7من 
 %13.7 70  فأكثر9من 

 %100 510 المجموع
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 3-1هـا مـن     أفراد عـدد    أسـر من العينة يقعون في     % 11 نأ )8.4(نالحظ من الجدول السابق     
 نأ، و 258 وعـددهم    6-4ها مـن    أفراد عدد   أسرمن العينة يقعون في     %50.6 نأ، و 56وعددهم  

مـن العينـة    %13.7 نأ، و 126 وعددهم   9 -7ها من   أفراد عدد   أسرمن العينة يقعون في     24.7%
  .70 فأكثر وعددهم 9ها من أفراد عدد أسريقعون في 

 
 . لعينةليوضح المستوى التعليمي : 9.4جدول 

 
 النسبة العدد المستوى التعليمي

 %2.2 11 أساسي فما دون
 %17.1 87 إعدادي

 %24.5 125 ويانث
 %13.3 68 دبلوم

 %30 153 بكالوريوس
 %12.9 66 دراسات عليا

 %100 510 المجموع
 

، 11ئة أساسي فما دون وعددهم من العينة يقعون تحت ف%2.2 نأ) 9.4(نالحظ من الجدول 
وي انيقعون تحت التعليم الث% 24.5 و87يقعون تحت فئة التعليم اإلعدادي وعددهم % 17.1

 تحت فئة بكالوريوس %30 و 68يقعون تحت فئة دبلوم وعددهم % 13.3، و125وعددهم 
 .66من العينة يقع تحت فئة دراسات عليا وعددهم %12.9 نأ، و153وعددهم 

 
 .لعينة  ل الزوجةأويوضح طبيعة أصل الزوج : 10.4جدول 

 
 النسبة العدد متزوج من

 %21.2 108 ة/مدني
 %20.0 102 ة/قروي
 %43.5 222 ة/الجئ

 % 15.3  78 م1948ة /فلسطيني

 %100 510 المجموع
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 العينة في مخيمات شمال الضفة الغربية متزوجون        أفرادمن  %21.2 نأ) 10.4(نالحظ من الجدول    
 العينة متزوجـون مـن      أفرادمن  % 20 نأ، ونجد   108مدينة وقد بلغ عددهم من افرد العينة        من ال 

 العينة متزوجون من الجئـة وهـذه        أفرادمن  %43.5 نأ ، ونجد كذلك     102قروية وقد بلغ عددهم     
 العينة وعـددهم    أفرادمن  % 15.3 ما نسبته    نأ شخص من عينة الدراسة ، ونجد        222النسبة تمثل   

 .م 48 المحتلة عام راضيوجون من فلسطينيي األ شخصا متز78
 
ـ األ الزوج ضمن الجدول السابق يعود بالدرجة        أو الزوجة   ان االختالف في طبيعة مك    نإ  إلـى  ىول

 المخيم مع المحيط االجتماعي حولهم كالمدينة والقرية،        ان السائدة بين سك   االجتماعيةطبيعة العالقات   
ثير كبيـر    صلة القربى والبلد االصلي له تـأ       نخيم ربما أل  حيث نجد منهم من يفضل الزواج من الم       
فتاح على المحيط االجتماعي وتكوين نسيج من العالقـات         نعلى تلك الظاهرة، ومنهم من يرغب باال      

فتـاح اإلجتمـاعي   ن القرية خاصـة بعـد اال    أو خارج حدود المخيم والزواج من المدينة        االجتماعية
 نإ العمل في المؤسسات العامة والخاصة، و      ان مك أو المختلطة،    الدراسة أثناءمعات  لجاالموجود في ا  

 وفـرص العمـل المتـوفرة بعـد         ،أيضاً بحكم عالقة القربى     48من يرغب بالزواج من فلسطينيي      
رائيلية التي بموجبها يعمـل ويتحـرك كمـا يشـاء          س وبالتالي الهوية اإل   ،)لم الشمل (الحصول على   

 . بالشعب الفلسطينيوخاصة ضمن الظروف السياسية المحيطة 
 

 .لعينة ليوضح صلة القربى بين الزوجين : 11.4جدول 
 

 النسبة العدد صلة القربى
 %57.5 293 من األقارب

 % 42.5  217 من خارج العائلة

 %100 510 المجموع

 
ـ  العينة في مخيمات شمال الضـفة الغربيـة ك  أفرادمن  %57.5 نأ) 11.4(نالحظ من الجدول     ت ان

 نأ، ونجـد    393ورة ضمن نطاق األقارب والعائلة وقد بلغ عددهم من افرد العينـة             زيجاتهم محص 
 . شخصا217 العينة متزوجون من خارج نطاق العائلة وقد بلغ عددهم أفرادمن  42.5%

 
 المخـيم  ان نمط وطبيعة العالقـات والتفاعـل االجتمـاعي بـين سـك          إلىويعزى هذا بشكل كبير     

مخيمات ومدى تقبل األشخاص خارج المخيم بتكـوين عالقـات          واألشخاص المحيطين بهم خارج ال    
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 النسبة المتعلمة من أبنـاء المخيمـات        نأاجتماعية والمصاهرة مع أبناء المخيم باالتجاهين، خاصة ب       
 . مقبوال لعامة الناس في المجتمععالية وهذا يعتبر تأهيال اجتماعيا واقتصاديا

 
 .لعينة ليوضح سن الزواج  : 12.4جدول 

 
 النسبة العدد الزواجسن 

 %5.9 30 عام فما دون17
 %18.0 92 عام18-22
 %42.4 216 عام23-27
 %22.0 112 عام28-32
 % 11.8  60 عام فأكثر33من

 %100 510 المجموع

 
  العينة في مخيمات شمال الضفة الغربية متزوجـون        أفرادمن  %5.9 نأ) 12.4(نالحظ من الجدول    

 العينـة متزوجـون     أفرادمن   %18 نأ، ونجد   30فرد العينة   م من أ   وقد بلغ عدده   17دون سن أل    
 العينـة  أفرادمن  %42.4 نأ، ونجد كذلك    92 سنة وقد بلغ عددهم      22-18خالل فترة العمر ما بين      

 نأ شخص من عينة الدراسة، ونجد       216 وهذه النسبة تمثل     27-23متزوجون خالل الفترة العمرية     
 عددهم مـن عينـة      ان وك 32-28ي متزوجون خالل فترة العمر       العينة ف  أفرادمن  % 22ما نسبته   
 العينة تزوجوا خالل الفترة العمرية أكثـر        أفرادمن  % 11.8 ما نسبته  نأ، ونجد كذلك    112الدراسة  

 . شخصا60 عينة الدراسة أفراد عام وقد بلغ عددهم من ضمن 33من 
 

 إلـى ات الماديـة، باإلضـافة    انكماإل طبيعة الظروف الخاصة للشخص ومدى توفر        إلى ذلكويعود  
 أومعيـة   لجا لظروف استكمال الدراسة ا    خرأ البعض منهم ت   نأالمرحلة التعليمية الخاصة بهم، حيث      

هم اعتقـال  تـم    ان العديد من الشب   نأ زواجهم، خاصة    انغيرها من االرتباطات التي تحكم وقت وزم      
 لتأخير سن الـزواج  هما مما دع زمنية طويلةاعتقال وحكم عليهم فترات االحتاللدي سلطات أيعلى  

جاد فرص عمل مختلفة ومناسبة ليكـون لـديهم         يإ بعد   االقتصادية هماضأوحتى يتمكنوا من ترتيب     
 الطبيعي بعـد الـزواج      األسرة نمو   إلىالقدرة المادية المطلوبة لتكاليف لزواج المرتفعة، باإلضافة        

 . لتحمل نفقاتها القادمةاالستعدادو
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 .لعينة ل األسرةل تكوين يوضح شك: 13.4جدول 
 

 النسبة العدد األسرةشكل تكوين 
 %60.2 307 زوجتك وأبنائك

 % 39.8  203 هلكأتك وأسر

 %100 510 المجموع

 
ـ  العينة في مخيمات شمال الضـفة الغربيـة ك  أفرادمن  %60.2 نأ) 13.4(نالحظ من الجدول     ت ان

 أفرادمن   %39.8 نأ، ونجد   307رد العينة   ف وقد بلغ عددهم من أ     األبناءهم مكونة من الزوجة و    أسر
 مضافا لهم األهل التابعين للزوج وقد بلـغ         األبناء مشتركة من الزوجة و    أسرةهم ب أسرالعينة تكونت   

 . شخصا203عددهم 
 

 الخاص بالسكن المرتبط بالوضع المادي الذي يكـون فـي           ان توفر المك  إلىويعود هذا بشكل كبير     
 المخيم الذي يحد من عملية استقاللهم في بيـت مسـتقل عـن    انك سيء للكثير من س  انبعض األحي 

 نأ إلـى  بالوالدين عند بلوغهم سن الكبـر خاصـة، باإلضـافة            يةا للقيام بواجب العن   أيضاًاألهل، و 
 في الكثير من الحاالت بحكم محدوديـة  آخر البناء الحالي ال تتسع لمنزل  انالمساحة المتوفرة في مك   

ت فـي   هما السيئة التي فرضت ظروفا موضوعية جديدة س       االقتصادية ضاعواألوفي ظل   . المساحة
 األسـرة  نمط   نأ الممتدة كنمط تقليدي في المجتمعات الزراعية والرعوية، بالرغم من           األسرةنشوء  

يا وحالت دون القـدرة علـى       ان مك االستقالل في   األبناءالممتدة بهيكليتها القديمة ارتبطت بعدم قدرة       
 . بناء فيهاشراء قطعة صغيرة لل

 
 :االقتصادية األوضاع .3.3.4

 
  :نأ بينت النتائج  االقتصاديةاألوضاعب فيما يتعلق
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 . لعينةليوضح معدل الدخل الشهري بالشيكل : 14.4جدول 
 

 النسبة العدد الدخل الشهري بالشيكل 
 %27.8 142 1000 من أقل
 %29.2 149 2000-1001من 
 %19.4 99 3000-2001من
 %12.4 63 4000-3001من
 %6.1 31 5000-4001من 
 %5.1 26 6000-5001من 

 %100 510 المجموع
 

 من أقل من العينة يقعون تحت فئة معدل دخلها الشهري %27.8 نأ) 14.4(نالحظ من الجدول 
-1001من العينة يقعون تحت فئة معدل دخلها الشهري من %29.2، و142 شيكل وعددهم 1000
-2001من العينة يقعون تحت فئة معدل دخلها الشهري من %19.4، و149 شيكل وعددهم 2000
-3001من العينة يقعون تحت فئة معدل دخلها الشهري من %12.4، و99 شيكل وعددهم 3000
-4001من العينة يقعون تحت فئة معدل دخلها الشهري من %6.1، و63 شيكل وعددهم 4000
-5001ة معدل دخلها الشهري من من العينة يقعون تحت فئ%5.1، و31 شيكل وعددهم 5000
 .26 شيكل وعددهم 6000

 
 . لعينةل) قطاع العمل(يوضح جهة العمل : 15.4جدول 

 
 النسبة العدد قطاع العمل

 %32.5 166 خاص
 %36.5 186 حكومي
 %17.8 91 غوثالوكالة 

 %13.1 67 هليأ
 %100 510 المجموع
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ملون في مجال قطاع العمل الخاص وعـددهم        من العينة يع  % 32.5 نأ) 15.4(نالحظ من الجدول    
 نأ، و 186من العينة يعملون في مجـال قطـاع العمـل الحكـومي وعـددهم               %36.5 نأو،  166

من العينة يعملون في مجـال      %13.1 ان، و 91من العينة يعملون مع وكالة الغوث وعددهم        17.8%
  .67 وعددهم األهليقطاع العمل 

 
 .ة لعينليوضح نوع العمل  : 16.4جدول 

 
 النسبة العدد نوع العمل

 %10.0 51 مزارع
 %32.5 166 ملاع

 %8.8 45 تاجر
 %30.0 153 موظف

 %12.4 63 معلم
 % 6.3  32 غير ذلك

 %100 510 المجموع

 
ملـون   العينة في مخيمات شمال الضـفة الغربيـة يع         أفرادمن  %10 نأ) 16.4(نالحظ من الجدول    

 نـوع عملهـم   ان العينة كأفرادمن  %32.5 نأ، ونجد   51العينة  فرد  بالزراعة وقد بلغ عددهم من أ     
 العينـة   أفـراد من  %8.8 نأ، ونجد كذلك    166عمال عاديون ضمن حرف متنوعة وقد بلغ عددهم         

 أفـراد مـن   % 30 ما نسبته    نأ شخص من عينة الدراسة، ونجد       45وا تجارا وهذه النسبة تمثل      انك
 أفـراد مـن   % 12.4 ما نسبته    نأ، ونجد كذلك    153ة   عددهم من عينة الدراس    انالعينة موظفين وك  

 نأ شخصا، كما    63 عينة الدراسة    أفرادوا يعملون بوظيفة معلم وقد بلغ عددهم من ضمن          انالعينة ك 
 . شخصا 32 عددهم ان العينة يعملون بوظائف وأعمال متنوعة وكأفرادمن % 6.3ما نسبته 

 
ل منهم ومدى حصولهم على التأهيل العلمي الـذي   طبيعة ونمط الثقافة الخاصة بك   إلى ذلك يرجع    نإ

 الحاليـة والعمـل ضـمن       هما هذا العلم هو ما تبقى لهم مما يملكوه في أمكنة سكن           نيؤهلهم جيدا أل  
 الزراعيـة لفالحتهـا     رض ال يملكون األ   لالجئين هؤالء ا  نأالوظائف المختلفة والمتنوعة، خاصة و    

ين فقط على قدراتهم البشرية لالستمرار فـي الحيـاة          ى معتمد خرأ موارد مادية    أي أووالعيش منها   
 . بالرغم من الظروف المحيطة الصعبة جدا
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 .لعينة ليوضح وضع العمل  : 17.4جدول 
 

 النسبة العدد وضع العمل
 %54.5 278 دائم

 %29.2 149 مؤقت
 % 16.3  83 مةوامي

 %100 510 المجموع

 
لـون  العينة في مخيمات شمال الضفة الغربيـة يعم  أفرادمن  %54.5 نأ) 17.4(نالحظ من الجدول    

 العينة يعملـون  أفرادمن  %29.2 نأ شخص، ونجد 278فرد العينة  بشكل دائم وقد بلغ عددهم من أ      
 العينـة   أفرادمن  %16.3 نأ، ونجد كذلك    149بطبيعة مؤقتة ضمن أعمال متنوعة وقد بلغ عددهم         

 .ا من عينة الدراسة شخص83 وهذه النسبة تمثل المياومةيعملون بنظام 
 
 مهنيـا ومـدى اكتسـاب األشـخاص         أو المؤهلين علميا    أمام ذلك ناتج عن توفر فرص العمل        نإ

 الكثيـر مـن     نأ إلـى  المتنوعـة، باإلضـافة      األعمالالمهارات المهنية العالية التي تؤهلهم لشغل       
 أوجاد وظائف مؤقتـة     يإعلى  ) األونروا(حة تعمل عبر وكالة الغوث الدولية       انالمؤسسات الدولية الم  

 نأ البطالة المتفاقمة نتيجة للظروف الحالية، بالرغم مـن          أزمةة جزئية منها في حل      همامة كمس وامي
ـ  اإلقتصـادي الكـافي أل  االستقرارطبيعة هذه الوظائف المحدودة غير مطمئنة للفرد وال تشعره ب     هن

 . )لةتشغيل العاطلين عن العمل للتخفيف من حدة البطا(يندرج تحت مسمى 
 

 .لعينة ليوضح ملكية العقارات : 18.4جدول 
 

 النسبة العدد ملكية العقارات

 %7.6 39 محل تجاري
 %3.7 19 عمارة سكنية

 %22.4 114 أرضنمرة 
 %48.2 246 ال شيء مما ذكر

 % 18.0  92 غير ذلك حدد

 %100 510 المجموع
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ـ يمات شمال الضـفة الغربيـة ك       العينة في مخ   أفرادمن  %7.6 نأ) 18.4(نالحظ من الجدول     ت ان
، ونجـد   39ملكيتهم للعقارات محصورة على امتالك محالت تجارية وقد بلغ عددهم من افرد العينة              

 العينة تمثلت ملكيتهم للعقارات من خالل امتالك عمارة سكنية وقد بلغ عـددهم              أفرادمن   %3.7 نأ
 شـخص  114 وهذه النسبة تمثـل  ضأر العينة يمتلكون نمرة    أفرادمن  %22.4 نأ، ونجد كذلك    19

 ان امتالك للعقارات وك   أي العينة ليس لديهم     أفرادمن  % 48.2 ما نسبته    نأمن عينة الدراسة، ونجد     
شـمال   العينة في مخيمـات  أفرادمن % 18 ما نسبتهنأ، ونجد كذلك  246عددهم من عينة الدراسة     

 92 عينـة الدراسـة      أفـراد ضمن  ى متنوعة وقد بلغ عددهم من       خرأ الضفة الغربية يملكون اشياء   
 نشخصا ومنها الشاحنات التجارية وسيارات النقل العمومي والخاصة التي يستخدمها اصـحابها اآل            

 .حاء متفرقة بالمدينة نأ بسطات البضائع المنتشرة في أيضاًللنقل باالجرة و
 

ت الماديـة   يـا انكماإل ومـدى تـوفر      األفراد طبيعة الوضع المادي الخاص بمختلف       إلىيعزى هذا   
بناء المخيمات اضطر للهجرة بحثا عن فرص العمل في الدول           العديد من أ   نأالخاصة بالتملك، حيث    

 الدول الغربية خاصة في سنوات الخمسينات والستينات ونجد الكثير مـن هـؤالء الـذين      أوالعربية  
 وتحسين وضع    الحرة مما مكنتهم من النهوض بوضعهم المالي       األعمالتميزوا بمجاالت مختلفة في     

هلهم الساكنين في المخيمات وقاموا بشراء عقارات فـي المـدن            أ إلى عادوا   ان بعد   ملاهم بالك أسر
 الـذين   إلى المخيمات باإلضافة    ان سك أفرادت في التملك بين     وا هذا التف  انالمحيطة بهم، ومن هنا ك    

ـ واصلوا التعليم لنيل الدرجات العليا في علمهم وبالتالي ك   جديـة للتـوفير وشـراء    ت رواتـبهم م ان
 .العقارات 

 
   مخيمات شمال الضفة الغربية ان والخدماتية لسكاالقتصادية واالجتماعية ضاعواأل 4.4

 
ي ولتسهيل عملية عـرض النتـائج فقـد تـم اسـتخراج             ان اإلجابة على سؤال الدراسة الث     أجلمن  

  .جاالت الدراسةات المبحوثين على مجابحرافات المعيارية إلنالمتوسطات الحسابية واال
 

  :االجتماعية ضاعواألمجال . 1.4.4
 

  :نأ بينت النتائج االجتماعية ضاعواألمجال فيما يتعلق في 
 
 
 



 69

        جابات عينة الدراسة على مجال حرافات المعيارية إلنيوضح المتوسطات الحسابية واال: 19.4جدول 
 .األوضاع االجتماعية               

 
المتوسط  نص الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

منسجمة الروابط األسرية في المخيم 1  3.62 1.04 
 0.82 3.64 تحكم عالقة الجيران في المخيم التقاليد االجتماعية 2
 1.01 3.71 تهتم األسرة في المخيم بالتعليم بكافة مراحله 3
 1.18 3.56 تدعم األسرة في المخيم أفرادها للتعليم المهني المتخصص 4
 1.33 3.30 تهتم األسرة في المخيم بعالج المشاكل السلوكية ألطفالها 5
 0.93 3.77 تهتم األسرة في المخيم برعاية كبار السن 6
 0.69 3.99 تهتم األسرة في المخيم بدمج المعاقين في المجتمع 7
 1.23 3.52 تهتم األسرة في المخيم بالتثقيف الصحي 8
 1.13 3.74 ي المخيم آمنةمنازل األسرة ف 9

 1.19  3.12 ندية في المخيم دور إيجابي في تنمية شخصية الشبابلأل 10
 1.37 2.75 ندية في المخيم دور إيجابي للنهوض بواقع المرأة اجتماعيالأل 11
 1.15 2.96 تساهم المساحة الضيقة في المخيم على تفسخ الروابط االجتماعية 12
 1.10 3.33 ن المدن على اكتساب عادات تخص المدينةساعد قرب المخيم م 13
 1.24 3.97 شباب المخيم ال يرجعون إلى األسرة إلشراكها في حل مشاكلهم 14
 1.48 2.97 يوجد في المخيم أماكن مناسبة لقضاء وقت الفراغ 15
 1.42 3.70 برامج الترفيه في المخيمات ضرورية لتنمية طاقات الشباب 16
اء المخيم إلى المدن القريبة كمتنفس لهم لضيق المساحة يتوجه أبن 17

 المتوفرة
4.06 1.25 

 1.15 4.28 متوسط عدد األسرة في المخيمات كبير 18
يغلب على سكان المخيمات طابع التفاعل االجتماعي بين الفرد  19

 والجماعة
3.30 1.55 

  1.29  2.99 أدت الكثافة السكانية في المخيمات إلى انحرافات سلوكية 20

 0.43 3.51 الدرجة الكلية
 
 متوسط حسـابي فـي مجـال        أعلى نأ) 19.4(ات الواردة في الجدول رقم    اننالحظ من هذه البي    •

 نأوذلـك بسـبب     ) 4.28(ة عشرة بمتوسط حسابي قدره      منا للفقرة الث  ان ك االجتماعية ضاعواأل
ديهم إدراك ومعياشة لمتوسط     المخيمات في شمال الضفة الغربية ل      ان عينة الدراسة من سك    أفراد
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 الزيـادة فـي     نأ و ، الكبير في المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية        األسرة أفرادعدد  
 وداخـل المخـيم     األسرة يؤثر وبشكل كبير ومباشر على عملية التنمية داخل          األسرة أفرادعدد  
ي توفير مثـل هـذه       فيشكل زيادة حجمها صعوبة ف     سرة هنالك احتياجات ضرورية لأل    نأحيث  

ـ كل للبعض وغيرها مـن      ا المأ انحيأاالحتياجات كالتعليم والملبس والمسكن و     ى خـر األور  األم
 .ي وتعمل على تحسين وضعهانسنالحيوية المرتبطة بالنمو اإل

 
ـ  فقـد ك   االجتماعية ضاعواأل متوسط حسابي في مجال      أقل الفقرة التي حظيت ب    أما • ت الفقـرة   ان

خفـاض فـي    ناإلجابة هنا منخفضة بسـبب اال     و ،)2.75(ابي قدرة   الحادية عشرة بمتوسط حس   
 المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية لما قد         انمستوى المعرفة واإلدراك لدى بعض سك     

 في عملية النهوض بواقع المرأة اجتماعيـاً،        إيجابيدية الشبابية في المخيمات من دور       نتؤديه األ 
من الدورات والندوات التثقيفية التأهيلية التي تؤدي في المحصـلة           عقد الكثير    انكماإل ب هنأحيث  

 تحسين الفكر والوضع العام للمرأة وتعمل على المساعدة في العملية التنموية حيـث              إلىالنهائية  
 فالمرأة لها دور مهم في تربيـة  األسرةي ينبع من   انسنإ مجتمع   أي أساس ومصدر التنمية في      نأ
 وينعكس سلوكها وثقافتهـا علـى أطفالهـا         ملاتجاه األساليب الجيدة في التع    اطفالها وإرشادهم ب  أ

 .الذين هم عماد التنمية في المستقبل
 
 ولعل  ،)3.51 ( المتوسط الحسابي  ان فقد ك  االجتماعية ضاعواأل بالنسبة للدرجة الكلية لمجال      أما •

التنموية في المخيمـات     في تنشيط العملية     االجتماعيةضاع  و هنالك تأثير كبير لأل    نأذلك بسبب   
 وما تحويه من أمور كلها تدفع وتؤثر علـى التنميـة   االجتماعية العالقات واالرتباطات    نأحيث  

ة تعبـر  إيجابي مجمل الفقرات في المجال اإلجتماعي ذات مؤشرات    نأ إلى، باإلضافة   االجتماعية
 .  في المخيمانعن وضع الحياة اليومية للسك

 
  :قتصاديةاال ضاعواأل مجال .2.4.4

 
  :نأ بينت النتائج االقتصادية ضاعواأل  مجالفيما يتعلق في
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 جابات عينة الدراسة على مجال يارية إلحرافات المعنيوضح المتوسطات الحسابية واال: 20.4جدول 
 .األوضاع االقتصادية                

 
المتوسط  نص الفقرة الرقم

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 1.24 3.63 ت وكالة الغوث لألسرة في المخيم غير منتظمةمساعدا 1
 0.95 2.59 المساعدات التي تحصل عليها األسرة منتظمة 2
الدخل الذي تحصل عليه األسرة يكفي االحتياجات األساسية  3

 للمعيشة
2.80 1.22 

تمتلك األسرة مشروع استثماري يعود عليها بالدخل  4
 المناسب

2.66 1.18 

 0.98 2.81 سرة بالحصول على قروض لتحسين ظروفهاتهتم األ 5
 1.35 2.94 تحصل األسرة على مساعدات مالية من جهات محلية 6
 1.15 2.72 المساعدات التي تحصل عليها األسرة دائمة 7
ساهم قرب المخيمات من المدن على تحسين وضع الالجئين  8

 1.30 3.76 اقتصاديا

نه أزيادة عدد أفراد العائلة بم إلى تنظر األسرة في المخي 9
 مصدر اقتصادي

3.05 1.50 

 1.30 3.73 االهتمام بالتعليم ينظر إليه الالجئ لتحسين مستواه المعيشي 10
 م ساعد 48قرب المخيم من أراضي فلسطين المحتلة عام  11

 1.16 3.82 على تحسين الوضع االقتصادي

مصدرا  م 48العمل في أراضي فلسطين المحتلة عام   12
 1.33 3.49 المخيم أساسيا للدخل في

العمل في الزراعة مصدر دخل أساسي لالجئين بعد الهجرة  13
 1.39 3.59 م1948مباشرة عام 

 1.09 4.00 السعي إلى زيادة الدخل مقدمة للسكن خارج حدود المخيم 14
 1.11 4.35 فرص العمل محدودة داخل حدود المخيم 15
 1.39 4.06 المخيم من البطالةيعاني غالبية سكان  16
  1.12  3.88 يعاني سكان المخيم من الحصار االقتصادي 17

 0.41 3.40 الدرجة الكلية
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 متوسط حسـابي فـي مجـال        أعلى نأ) 20.4(ات الواردة في الجدول رقم    اننالحظ من هذه البي    •
 نأوذلك بسـبب   ،)4.35( للفقرة الخامسة عشرة بمتوسط حسابي قدره   ان ك االقتصادية ضاعواأل

 المخيمات في شمال الضفة الغربية لديهم ومعرفة حول محدوديـة           ان عينة الدراسة من سك    أفراد
فرص العمل داخل حدود المخيمات الفلسطينية ولعل ذلك ناتج بسبب عدم وجود مراكز التشغيل              

ـ         نأالقادرة على استيعاب العمال والمؤهلين للعمل حيث         ع ان المخيمـات ال يوجـد فيهـا المص
 المخيم من العمل فيهـا ممـا        انتاجية والمؤسسات العامة والشركات الخاصة التي تمكن سك       ناال

ى غير المخيم كالمدن للعمل والبحـث عـن مصـدر           خرأيستوجب قيامهم بالتوجه نحو مراكز      
 ومن المالحظ فـي     هنأالرزق لكي يستطيعوا العيش وتطوير ذاتهم وتحقيق التنمية المنشودة، إال           

 لالجئـين جاد فرص عمـل     ي إل لالجئين هناك توجه من قبل مؤسسات راعية        نأخيرة  نة األ واآل
الساكنين في المخيمات من خالل تنفيذ بعض المشاريع التنموية التي قد تستوعب بعضهم وتوفر              

 .لهم مصدر الرزق
 

ـ  فقـد ك   االقتصادية ضاعواأل متوسط حسابي في مجال      أقل الفقرة التي حظيت ب    أما • ت الفقـرة   ان
 ان عينـة الدراسـة مـن سـك        أفراد بسبب إدراك ومعرفة     ،)2.59(ية بمتوسط حسابي قدرة   ناالث

ـ نأتظام المساعدات التي يحصلون عليها حيث       انالمخيمات الفلسطينية بعدم     ا تقـدم مـن قبـل       ه
 وفترات محددة قد    أهدافير و ياالمؤسسات والجمعيات المعنية بتنفيذ مشاريع بسيطة محكومة بمع       

 الهدف منها تحقيق وتفعيل الـدور التنمـوي         نأ، و ان التي يعيشها السك   ضاعواألال تتناسب مع    
 جاز التعبير ماهي إال مشـاريع  انالمحدود داخل هذه المخيمات من خالل تنفيذ هذه المشاريع، و         

 .ية انسانإغاثة فقط للحيلولة دون حدوث كوارث 
 
 ولعل  ،)3.40 ( المتوسط الحسابي  ان فقد ك  االقتصادية ضاعواأل بالنسبة للدرجة الكلية لمجال      أما •

 مباشر ومهم على تحقيـق وتفعيـل العمليـة    أثر ذات  االقتصادية ضاعواأل مجال   نأذلك بسبب   
 وجود فرص العمل ومراكز التشـغيل والمسـاعدات         نأالتنموية في المخيمات الفلسطينية حيث      

 .ا تفعيل وتطوير العملية التنموية في تلك المخيماتهنأكلها أمور من ش
 

 : الخدماتيهضاعواألمجال . 3.4.4
 

  :نأ الخدماتية بينت النتائج ضاعواأل  مجالفيما يتعلق في
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    جابات عينة الدراسة على لمعيارية إلحرافات انيوضح المتوسطات الحسابية واال: 21.4جدول 
 .)األونروا(مجال األوضاع الخدماتية التي توفرها وكالة الغوث الدولية               

 
المتوسط  )األونروا(توفر وكالة الغوث الدولية  الرقم

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 1.39 2.79 الخدمات الطبية الكافية 1
 1.12 2.50 عدد كاف من األطباء يتناسب مع حجم عدد السكان في المخيم 2
عدد كاف من الممرضات يتناسب مع حجم عدد السكان في  3

 المخيم
2.27 1.09 

 1.30 2.95 جات كافية للحاالت المرضية المزمنةالعال 4
 1.27 2.92 خدمات رياض األطفال لسكان المخيم 5
 1.48 3.13 خدمات التعليم األساسي واإلعدادي 6
 1.16 2.73 خدمات التعليم المهني 7
 1.15 2.74 خدمات التعليم الجامعي 8
 1.28 2.81 خطوط شبكة الكهرباء 9
 0.73 4.08 خطوط شبكة المياه 10
 1.08 3.69 توصيل شبكة الصرف الصحي 11
 1.09 3.66 تعبيد الطرق الداخلية 12
 0.90 3.14 اجات الخاصةتيحمساكن لذوي اال 13
 1.16 3.15 تعديل مساكن ذوي االحتياجات الخاصة 14
 1.07 2.47 مساعدات بصورة منتظمة 15
 0.95 2.96 حلوال لمشكلة البطالة 16
قيفية لالجئين من خالل االنشطة المجتمعية المختلفة برامج تث 17

 )دورات، محاضرات(
2.47  0.79 

 0.44 2.97 الدرجة الكلية
 
 متوسط حسـابي فـي مجـال        أعلى نأ) 21.4(ات الواردة في الجدول رقم    اننالحظ من هذه البي    •

 أفـراد  نأ وذلك بسـبب     ،)4.08( للفقرة العاشرة بمتوسط حسابي قدره       ان ك  الخدماتية ضاعواأل
 المخيمات في شمال الضفة الغربية لديهم معرفة ومشاهدة لما قد تؤديـه             انعينة الدراسة من سك   

ـ أخطوط شبكة المياه من تفعيل للوضع التنموي في تلك المخيمات حيث             ـ األم ب هن  تنشـيط   انك
 كبير على حيـاة     إيجابيقطاعات اقتصادية متنوعة كالزراعة والصناعة والتي يكون لها مردود          

 . في تلك المناطق انوضع السكو
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ت للفقرة الثالثـة  ان فقد ك الخدماتيةضاعواأل متوسط حسابي في مجال أقل الفقرة التي حظيت ب   أما •
 المخيمـات   ان عينة الدراسة من سـك     أفرادبسبب إدراك ومعرفة    ) 2.27(بمتوسط حسابي قدرة  
 ذلك يؤثر علـى نوعيـة   نأ، حيث انخفاض عدد الممرضات بالنسبة للسكانالفلسطينية بما يؤثر  

ية كبيرة على قطـاع التنميـة       أهميكون له    ، وبالنتيجة انومستوى الخدمات الطبية المقدمة للسك    
 .الصحية في تلك المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية

 
 ولعـل   ،)2.97 ( المتوسط الحسابي  ان الخدماتيه فقد ك   ضاعواأل بالنسبة للدرجة الكلية لمجال      أما •

 مباشر ومهم على تحقيـق وتفعيـل العمليـة          أثر الخدماتيه ذات    ضاعواأل مجال   نأبب  ذلك بس 
 وجود الخدمات الطبية والخدمات األساسية كالكهرباء       نأالتنموية في المخيمات الفلسطينية حيث      

 .ا دعم وتفعيل العملية التنموية في المخيمات الفلسطينيةهنأوالمياه والتعليم كلها أمور من ش

 
  :للدراسة)  الخدماتيةاالقتصادية االجتماعية(على مستوى المجاالت الكلية. 4.4.4

 
  :نأفيما يتعلق في المجاالت الكلية للدراسة بينت النتائج 

 
 جابات عينة الدراسة على حرافات المعيارية إلنيوضح المتوسطات الحسابية واال: 22.4جدول 

 . والخدماتية ومجالها الكليتصاديةمجاالت الدراسة االجتماعية واالق               
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي نص الفقرة الرقم

 0.43 3.51 مجال األوضاع االجتماعية 1
 0.41 3.40 مجال األوضاع االقتصادية 2
 0.44 2.97 مجال األوضاع الخدماتية 3

 0.24 3.29 المجال الكلي
 
 أما،  )3.51 (ان ك االجتماعية ضاعواألحسابي لمجال    المتوسط ال  نأ) 22.4(نالحظ من الجدول     •

 بالنسـبة لمجـال     أمـا ،  )3.40( المتوسط الحسابي    ان فقد ك  االقتصادية ضاعواألبالنسبة لمجال   
 نا وبالنسبة للمجـال الكلـي نجـد         أما،  )2.97( المتوسط الحسابي    ان الخدماتيه فقد ك   ضاعواأل

 والخدماتيـة   االقتصـادية  و االجتماعيـة  ضاعواأل نأ مما يشير إلى   ،)3.29 (المتوسط الحسابي 
 . مباشر على عملية التنمية في تلك المخيماتأثر في مخيمات شمال الضفة الغربية لها لالجئين



 75

 يات الدراسة وتفسيرها ومناقشتها النتائج المتعلقة بفحص فرض 5.4
 

 االقتصـادية  وماعيةاالجت ضاعواألهل تختلف : ل الدراسة الثالث والذي ينص علىاإلجابة على سؤا  
 األسـرة  أفـراد الضفة الغربية بـاختالف عـدد    الفلسطينيين في مخيمات شمال  لالجئينوالخدماتية  

 . ذلك على التنمية في تلك المخيماتأثر ووالمستوى التعليمي ومعدل الدخل الشهري لهم ؟
 
ق في اسـتجابات     الفرو ان اإلجابة على سؤال الدراسة فقد تم فحص فرضيات الدراسة لتبي          أجلمن  و

 : العينة والعرض التالي يوضح ذلك أفراد
 

  :هان والتي تنص على ىولاألالنتائج المتعلقة بفحص فرضية الدراسة . 1.5.4
 

  إجابات المبحـوثين حـول     في) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
ـ       والخدماتية في مخيم   االقتصادية و االجتماعية ضاعواأل ر عـدد   ات شمال الضفة الغربية تبعا لمتغي

  .األسرة أفراد

 
-Oneway(ن األحادي   ياهذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التب          لفحص  

Anova ( التالية توضح نتائج االختبار ولا عينة الدراسة والجدأفرادجابات إلداللة الفروق في : 

 
       ،االقتصادية و،االجتماعيةضاعهم أوجابات العينة على ابية إلالمتوسطات الحس : 23.4جدول 

 .والخدماتية في مخيمات شمال الضفة الغربية تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة                 
 

 مجاالت الدراسة المتوسطات الحسابية

  فأكثر9من  أفراد 9-7من  أفراد 6-4من  أفراد 3-1من 
 3.46 3.53 2.52 3.51 ماعيةاالجت ضاعواألمجال 
 3.36 3.45 3.39 3.45 االقتصادية ضاعواألمجال 
 2.95 2.99 2.96 2.98  الخدماتيةضاعواألمجال 
 3.26 3.32 3.29 3.31  الكليةاألداة
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  أفرادلعينة حسب متغير عدد ل) Oneway-Anova(ن األحادي يانتائج اختبار تحليل التب: 24.4جدول 
 .األسرة                

 
 المجال داخل المجموعات بين المجموعات

مجموع 
 المربعات

درجــات 
 الحرية

ــط  متوسـ
 المربعات

ــوع  مجم
 المربعات

درجــات 
 الحرية

متوســــط 
 المربعات

قيمة 
F 

ــتوى  مسـ
 الداللة

 ضاعواألمجال 
 االجتماعية

 
0.26 

 
3 

 
0.09 

 
94.57 
 

 
506 

 
0.18 

 
0.48 

 
0.69 

 ضاعواألمجال 
 االقتصادية

 
0.54 
 

 
3 

 
0.18 

 
86.25 
 

 
506 
 

 
0.17 

 
1.06 

 
0.36 

 ضاعواألمجال 
 الخدماتية

 
0.13 
 

 
3 

 
0.04 

 
59.99 
 

 
506 
 

 
0.11 

 
0.37 

 
0.77 

 0.31 1.18 0.06 506 31.33 0.07 3 0.22 الدرجة الكلية

 
  ية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصـائ           هنأ) 24.4(نالحظ من الجدول    

 )α = 0.05 (والخدماتيـة فـي     االقتصـادية  و االجتماعيـة  ضاعواأل  إجابات المبحوثين حول   في 
 . في جميع مجاالت الدراسةاألسرة أفرادمخيمات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير عدد 

 
 ال توجد به فروق ذات      األسرة أفراد والمتعلق بمتغير عدد     االجتماعية ضاعواأل مجال   نأنالحظ   •

ت الداللة اإلحصائية لـه     ان حيث ك  ،)α = 0.05(   إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية     داللة
 المخيمات في منطقة شمال الضـفة      ان العينة من سك   أفراد ولعل ذلك بسب إدراك وفهم       ،)0.69(

 في تحقيق العملية التنمويـة      االجتماعية ضاعواألية  أهمهم ب أسر أفرادالغربية على اختالف عدد     
 ان وبين المحيط تؤثر على عمليـة التنميـة لسـك   األسرة بين االجتماعيةنمط العالقات    نأحيث  

 عملية التعليم األكاديمي والعلمي والدعم المقدم لهذه القطاعات تمكن هذه           نأ إلىالمخيم باإلضافة   
 الدور الكبير لألهل في دعم عمليـة        إلىالمخيمات من تفعيل هذا الدور التنموي فيها، باإلضافة         

هم وتوجيههم نحو السلوكيات المحبذة التي تساعد في تحسين         أسر أفرادلتعليم ومتابعة تصرفات    ا
العالقات والمسلكيات الخاصة داخل المخيم مما ينعكس بشكل مباشـر علـى التنميـة الذاتيـة                

 .ية في المخيم ، لذا فقد تم قبول الفرضية الصفريةاألسرو
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 ال توجد به فروق ذات      األسرة أفرادتعلق بمتغير عدد     والم االقتصادية ضاعواأل مجال   نأنالحظ   •
ت الداللة اإلحصائية لـه     ان حيث ك  ،)α = 0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية     

 المخيمات الفلسطينية في منـاطق    ان العينة من سك   أفراد ولعل ذلك بسب وعي ومعرفة       ،)0.36(
 على تفعيل العملية التنموية في مخيماتهم       القتصاديةا ضاعواألية تأثير   أهمشمال الضفة الغربية ب   

تظامها تساعد فـي تنميـة   ان طبيعة وحجم المساعدات المقدمة من وكالة الغوث ودرجة        نأحيث  
 وما تملكه من استثمارات     األسرة مستوى الدخل الخاص ب    نأ إلى في المخيمات باإلضافة     األسرة

 فـي تلـك     األسـر لمخيمات وتحسن من وضع     وعقارات تعمل على دفع عجلة التنمية في تلك ا        
 .المخيمات، لذا فقد تم قبول الفرضية الصفرية

 
 ال توجد به فـروق ذات      األسرة أفراد الخدماتيه والمتعلق بمتغير عدد      ضاعواأل مجال   نأنالحظ   •

ت الداللة اإلحصائية لـه     ان حيث ك  ،)α = 0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية     
 المخيمات الفلسطينية فـي منـاطق   ان العينة من سكأفرادلعل ذلك بسب فهم ومعرفة      و ،)0.77(

هم بتأثير الخدمات الصحية وما يتـوفر مـن         أسر أفرادشمال الضفة الغربية على اختالف عدد       
 الناتج عن   ثر األ إلىمراكز صحية وطاقم طبي وأدوية وتقديم العالج للحاالت الخاصة باإلضافة           

 كـل   نأل والتعليم على اختالف مراحله باإلضافة للخدمات األساسية حيـث           توفر رياض األطفا  
ا تحقيق وتفعيل الدور التنموي لهذه المخيمات وتحسين المستوى المعيشي          هنأهذه الخدمات من ش   

 . المخيمات ، لذا فقد تم قبول الفرضية الصفريةانلسك
 
 ال توجد به فـروق ذات داللـة   ألسرةا أفراد الكلية والمتعلق بمتغير عدد      األداة مجال   نأنالحظ   •

ـ  حيث ك  ،)α = 0.05( إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية     ت الداللـة اإلحصـائية لـه       ان
 المخيمات في مناطق شمال الضفة      ان العينة من سك   أفراد ولعل ذلك بسب فهم ومعرفة       ،)0.31(

 االقتصـادية  وجتماعيـة اال ضـاع واأل الناتج عن ثر باألاألسرة أفرادالغربية على اختالف عدد    
 .والخدماتية على العملية التنموية ككل في المخيمات، لذا فقد تم قبول الفرضية الصفرية

 
 :هانية والتي تنص على انالنتائج المتعلقة بفحص فرضية الدراسة الث. 2.5.4

 
 في إجابات المبحوثين حول) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 والخدماتية في مخيمات شمال الضفة الغربية تبعا لمتغير ،االقتصادية و،االجتماعية ضاعواأل
 .المستوى التعليمي
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-Oneway(ن األحادي   يافقد تم إجراء اختبار تحليل التب     هذه الفرضية من فرضيات الدراسة،      لفحص  

Anova(  توضح نتائج االختبار التاليةولا عينة الدراسة والجدأفرادجابات إلداللة الفروق في  : 
 

  االقتصادية واالجتماعيةضاعهم أوجابات العينة على المتوسطات الحسابية إل: 25.4جدول 
  .والخدماتية في مخيمات شمال الضفة الغربية تبعا لمتغير المستوى التعليمي                

 
 مجاالت الدراسة المتوسطات الحسابية

أساسي 
 فما دون

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم ويانث إعدادي

 ضاعواألمجال 
 االجتماعية

3.64 3.54 3.49 3.52 3.50 3.54 

 ضاعواألمجال 
 3.45 3.44 3.32 3.37 3.43 3.37 االقتصادية

 ضاعواألمجال 
 الخدماتية

2.92 2.94 2.98 2.97 2.94 3.06 

 3.35 3.29 3.27 3.28 3.30 3.31  الكليةاألداة
 

 ينة حسب متغير المستوى لعل )Oneway-Anova(ن األحادي يا اختبار تحليل التبنتائج : 26.4جدول 
  .التعليمي                

 
  داخل المجموعات بين المجموعات

مجموع  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى Fقيمة 
 الداللة

 ضاعواأل مجال
 االجتماعية

0.42 5 0.08 94.41 504 0.18 0.45 0.81 

 ضاعواألمجال  
 0.32 1.16 0.17 504 85.80 0.19 5 0.99 االقتصادية

 ضاعواأل مجال
 الخدماتية

0.79 5 0.15 59.33 504 0.11 1.34 0.24 

 0.44 0.95 0.06 504 31.25 0.05 5 0.29 الدرجة الكلية
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(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية            هنأ) 26.4(نالحظ من الجدول    
α = 0.05 (   والخدماتية في مخيمـات     االقتصادية و االجتماعية ضاعواأل في إجابات المبحوثين حول 

 .شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى التعليمي في جميع مجاالت الدراسة
 
لمتعلق بمتغير المستوى التعليمي ال توجد به فروق ذات          وا االجتماعية ضاعواأل مجال   نأنالحظ   •

ت الداللة اإلحصائية لـه     ان حيث ك  ،)α = 0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية     
 المخيمات في منطقـة شـمال       ان العينة من سك   أفراد ولعل ذلك بسب معرفة ومالحظة       ،)0.81(

 في تحقيق العمليـة     االجتماعية ضاعواألية  أهمية ب الضفة الغربية على اختالف مستوياتهم التعليم     
 االهتمام بالمعاقين ودمجهم داخل إطار المجتمـع يسـاعد علـى           نأالتنموية في مخيماتهم حيث     

 التثقيف الصحي له دور فعال فـي        نأ إلىتنميتهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم التعليمية باإلضافة       
ل المخـيم مـن     دية والمؤسسات المتواجدة داخ   ن لأل  هنالك دور تنموي كبير    نأ كما   انتنمية السك 

دوار اجتماعية تدفع بالعملية التنموية وتساعد في تقدمها، لذا فقد تم قبـول             خالل ما تقوم به من أ     
 .الفرضية الصفرية

 
 والمتعلق بمتغير المستوى التعليمي ال توجد به فروق ذات          االقتصادية ضاعواأل مجال   نأنالحظ   •

ت الداللة اإلحصائية لـه     ان حيث ك  ،)α = 0.05(  مستوى الداللة اإلحصائية   داللة إحصائية عند  
 المخيمات الفلسطينية في مناطق     ان العينة من سك   أفراد ولعل ذلك بسب مالحظة وتفهم       ،)0.32(

 علـى   االقتصادية ضاعواألية تأثير   أهمشمال الضفة الغربية على اختالف مستوياتهم التعليمية ب       
 طبيعة المساعدات وديمومتها تـؤثر فـي العمليـة          نأوية في مخيماتهم حيث     تفعيل العملية التنم  
 من الحصول علـى أعمـال       انب المدن مكن السك   ان وجود المخيم بج   نأ إلىالتنموية باإلضافة   
شـاء  ان زيادة مستويات الدخل الخاص بهم ومكنهم مـن القيـام بالتملـك و      إلىوظائف مما أدى    

ـ       االستثمارات الخاصة بهم وتنمية م      تحسـين وتفعيـل     هنأصادر الدخل الخاصة بهم وهذا من ش
 .سع، لذا فقد تم قبول الفرضية الصفريةأوالعملية التنموية بالمخيم بشكل 

 
 الخدماتيه والمتعلق بمتغير المستوى التعليمي ال توجد به فـروق ذات         ضاعواأل مجال   نأنالحظ   •

ت الداللة اإلحصائية لـه     ان حيث ك  ،)α = 0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية     
 المخيمات الفلسطينية فـي منـاطق   ان العينة من سكأفراد ولعل ذلك بسب فهم ومعرفة      ،)0.24(

 الخدماتيه على تحسـين     ضاعواألية  أهمشمال الضفة الغربية على اختالف مستوياتهم التعليمية ب       
مياه والكهرباء وشبكات الصرف    كز التعليم وخطوط ال    مرا رن توف أوتفعيل العملية التنموية حيث     
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ـ  عملية تنموية داخل المجتمعات والتي ترتبط بالكثير من       يالصحي كلها أمور أساسية أل     ور األم
 . المباشر على رفاهية المواطن وتحسين وضعة ، لذا فقد تم قبول الفرضية الصفريةثرذات األ

 
مي ال توجد به فـروق ذات داللـة    الكلية والمتعلق بمتغير المستوى التعلي   األداة مجال   نأنالحظ   •

) 0.44(ت الداللة اإلحصائية لـه  انحيث ك) α = 0.05( إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  
 المخيمات في مناطق شمال الضفة الغربيـة        ان العينة من سك   أفرادولعل ذلك بسب فهم ومعرفة      

 والخدماتية  االقتصادية و ماعيةاالجت ضاعواأل الناتج عن    ثرعلى اختالف مستوياتهم التعليمية باأل    
 .على العملية التنموية في المخيمات، لذا فقد تم قبول الفرضية الصفرية

 
  :هنأدراسة الثالثة والتي تنص على النتائج المتعلقة بفحص فرضية ال. 3.5.4

 
 في إجابات المبحوثين حول) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 والخدماتية في مخيمات شمال الضفة الغربية تبعا لمتغير معدل االقتصادية واالجتماعية اعضواأل
 .الدخل الشهري 

 
ـ                ن األحـادي  يالفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة،  فقد تـم إجـراء اختبـار تحليـل التب

)Oneway-Anova (  ـ  ولا عينة الدراسة والجدأفرادجابات إلداللة الفروق في ح نتـائج   التاليـة توض
 :االختبار 

 
  االقتصادية واالجتماعيةضاعهم أو العينة على المتوسطات الحسابية الستجابات : 27.4جدول 

 .والخدماتية في مخيمات شمال الضفة الغربية تبعا لمتغير معدل الدخل الشهري                  
 

 مجاالت الدراسة المتوسطات الحسابية

 من أقل
1000 

1001- 
2000 

2001- 
3000 

3001- 
4000 

4001- 
5000 

5001-
6000 

 ضاعواألمجال 
 االجتماعية

3.45 3.55 3.52 3.54 3.55 3.50 

 ضاعواألمجال 
 االقتصادية

3.38 3.37 3.47 3.48 3.46 3.23 

 ضاعواألمجال 
 الخدماتية

2.96 3.98 2.97 2.96 2.93 3.02 

 3.25 3.31 3.33 3.32 3.30 3.27  الكليةاألداة
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 لعينة حسب متغير معدل ل )Oneway-Anova(ن األحادي يانتائج اختبار تحليل التب: 28.4جدول 
 . الدخل الشهري               

 
 المجال داخل المجموعات بين المجموعات

ــوع  مجم
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 F 

مســتوى 
 الداللة

 ضاعواألمجال 
 االجتماعية

0.83 5 0.16 94.00 504 0.18 0.89 0.48 

 ضاعواألمجال 
 0.04 2.31 0.16 504 84.84 0.39 5 1.94 االقتصادية

 ضاعواألمجال 
 0.94 0.23 0.11 504 59.99 0.02 5 0.13 الخدماتية

 0.40 1.02 0.62 504 31.23 0.06 5 0.31 الدرجة الكلية

 
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائيةهنأ) 28.4(نالحظ من الجدول 

)α = 0.05 ( في جميع متغيرات الدراسة وذلك تبعاً لمتغير معدل الدخل الشهري عدا مجال
 .االقتصادية ضاعواأل
 
 والمتعلق بمتغير معدل الدخل الشهري توجد بـه فـروق           االقتصادية ضاعواأل مجال   نأنالحظ   •

ت الداللة اإلحصـائية    انحيث ك ) α = 0.05( اللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية     ذات د 
 عينة الدراسة في المخيمات الفلسطينية في منطقـة شـمال           أفراد نأولعل ذلك بسب    ) 0.04(له  

 على عملية التنمية حيـث      االقتصادية ضاعواأل أثره الخاص حول ت   أيالضفة الغربية لكل منهم ر    
 المخيمات في شـمال الضـفة       ان لصالح فئة معدل الدخل الشهري المرتفع من سك        ت الفروق انك

ى، لذا فقد تم رفض الفرضـية       خراألشيكل على الفئات    )   60000-5001(الغربية الواقع بين    
 .الصفرية

 
 والمتعلق بمتغير معدل الدخل الشهري ال توجد به فـروق       االجتماعية ضاعواأل مجال   نأنالحظ   •

ت الداللة اإلحصـائية    انحيث ك ) α = 0.05( ئية عند مستوى الداللة اإلحصائية    ذات داللة إحصا  
 المخيمـات الفلسـطينية فـي       ان العينة من سك   أفرادولعل ذلك بسب معرفة وأدراك      ) 0.48(له  

يـة تـأثير    أهممناطق شمال الضفة الغربية على اختالف معدالت الدخل الشهري الخاص بهم ب           
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 طبيعة حجـم المخـيم والكثافـة    نأة التنمية في المخيمات حيث   على عملي  االجتماعية ضاعواأل
 هجرتهم نحو المدن لكي يجدوا متنفس لهم من ضـيق المسـاحة فـي               إلىية داخله أدت    انالسك

 طبيعـة المسـاعدات     نإ أيضاًالمخيم، وهذا له تاثيرا على العملية التنموية في تلك المخيمات، و          
 انب المدن مكن السـك    ان وجود المخيم بج   نأ إلىباإلضافة  وديمومتها تؤثر في العملية التنموية،      

 زيادة مستويات الدخل الخاص بهم ومكنهم       إلىمن الحصول على أعمال ووظائف وبالتالي أدى        
شاء االستثمارات الخاصة بهم وتنمية مصادر الدخل الخاصة بهم وهذا مـن         نإمن القيام بالتملك و   

 .سع، لذا فقد تم قبول الفرضية الصفريةأومخيم بشكل  تحسين وتفعيل العملية التنموية بالهنأش
 
 الخدماتيه والمتعلق بمتغير معدل الدخل الشهري ال توجد بـه فـروق   ضاعواأل مجال  نأنالحظ   •

ت الداللة اإلحصائية   ان حيث ك  ،)α = 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية      
 المخيمات الفلسطينية في مناطق     ان العينة من سك   دأفرا ولعل ذلك بسب فهم ومعرفة       ،)0.94(له  

 الخدماتيه علـى    ضاعواألية تأثير   أهمشمال الضفة الغربية على اختالف معدل الدخل الشهري ب        
 كهرباء ومياه فتوفر مثـل هـذه   أو مساكن أوت تلك الخدمات من طرق      انعملية التنمية سواء أك   

شاء المشاريع  انثمار والتملك في المخيم و    وال على االست  األمالخدمات يشجع األشخاص ورؤوس     
 . المخيم، لذا فقد تم قبول الفرضية الصفريةانالتنموية ذات العائد االقتصادي المجدي لسك

 
 الكلية والمتعلق بمتغير معدل الدخل الشهري ال توجد به فروق ذات داللة             األداة مجال   نأنالحظ   •

ـ  حيث ك  ،)α = 0.05( إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية     ت الداللـة اإلحصـائية لـه       ان
 المخيمات في مناطق شمال الضفة      ان العينة من سك   أفراد ولعل ذلك بسب فهم ومعرفة       ،)0.40(

 االقتصـادية  و االجتماعيـة  ضاعواأل الناتج عن    ثرالغربية على اختالف مستوياتهم التعليمية باأل     
 .تم قبول الفرضية الصفريةوالخدماتية على العملية التنموية في المخيمات، لذا فقد 

 
 فقـد تـم إجـراء       االقتصـادية  ضـاع واألوللكشف عن مواطن الفروق على مسـتوى مجـال          

 حسب متغيـر    االقتصادية ضاعواألللمقارنات البعدية إلظهار الفروق في مجال       ) Scheffe(اختبار
 .معدل الدخل الشهري 
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 جابات عينة إة لمعرفة دالالت الفروق في يللمقارنات البعد) Scheffe(نتائج اختبار : 29.4جدول 
 .الدراسة تبعاً لمجال األوضاع االقتصادية حسب متغير الدخل الشهري                

 

 
 العينة حسب متغير معدل الـدخل الشـهري         أفرادجابات  إ الفروق في    نأ) 29.4(لقد اظهر الجدول    

 يوجد فـروق  هنأ بعد التحليل ب   ديةاالقتصا ضاعواأل مخيمات شمال الضفة الغربية تبعاً لمجال        انلسك
شيكل، وبـين ذوي  ) 60000-5001(و) 50000-4001(بين ذوي مستوى الدخل الشهري المرتفع     

 نأشيكل، وهذا دليل يشيرعلى     ) 20000-1001(و) 10000 من   أقل(معدل الدخل الشهري المتدني     
 ضـاع واأل نأن  ، يؤيـدو  )3.4855(و) 3.4688(المبحوثين اللذين دخلهم عالي بمتوسط حسـابي        

، )3.3719(و) 3.2285( جيدة بدرجة كبيرة واللذين دخلهم متـدني بمتوسـط حسـابي             االقتصادية
 .  متوسطة بدرجة كبيرةاالقتصادية ضاعواأل نأيؤيدون ب

 
 
 
 

 معدل
 الدخل
 الشهري

  من أقل
1000 

)3.2285( 

1001-2000 
)3.3719( 

2001-3000 
)3.3815( 

3001-4000 
)3.4573( 

4001-5000 
)3.4688( 

5001-6000 
)3.4855( 

  منقلأ
1000 

)3.2285( 

 
---- 

 
0.1434 

 
0.1530 

 
0.2288 

 
0.2403 

 
0.2570 

1001-2000 
)3.3719( 

 
---- 
 

 
---- 

 
0.0096 

 
0.0854 

 
0.0969 

 
0.1136 

2001-3000 
)3.3815( 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
0.0758 

 
0.0873 

 
0.1040 

3001-4000 
)3.4573( 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
0.0115 

 
0.0282 

4001-5000 

)3.4688( 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

0.0167 

5001-6000 
)3.4855( 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
---- 
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 الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  والتوصياتاالستنتاجات

 
  االستنتاجات. 1.5

 
 إلـى توصل الباحث بعد جمع المعلومات بواسطة أداة الدراسة، وتحليلها، وإظهار النتائج، وتفسيرها             

ضـعف   غياب المرجعية السياسية، و إلى حقيقية في مخيمات شمال الضفة الغربية تعود     أزمةوجود  
تخصص  الشعبية وعدم    انلج دور ال  أيضاً، و  )األونروا (لالجئيندور الجهات المشرفة على شؤون ا     

 دور للسلطة الوطنية الفلسـطينية وأجهزتهـا        أيغياب   و ها في الشؤون الخدماتية والتنموية،      أفراد
ـ والبلـديات،    و ،األونـروا (،  لالجئـين ولة عن تقديم الخدمات     ؤتعدد الجهات المس   و الرسمية،  انلج

ء المسؤولية كـل     العجز في تقديم الخدمات وبالتالي إلقا      إلىدون التنسيق بينها، ويؤدي ذلك      ) شعبيةال
 :ا الباحث ما يليإليه التي توصل االستنتاجات، ومن اآلخرعلى 

 
ضـاع  و لأل لالجئـين  درجـة تقـدير ا     نأبعد التحليل اإلحصائي تم تفسير النتائج التي أظهرت          •

ت بدرجـة متوسـطة،     ان والخدماتية في مخيمات شمال الضفة الغربية ك       االقتصادية و االجتماعية
 االجتماعية ضاعواألفي  ) α=0.05(وق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة        ال توجد فر   هنأوتبين  

 فـي   األسرة أفراد والخدماتية في مخيمات شمال الضفة الغربية، تعزى لمتغير عدد           االقتصاديةو
 ال توجد فروق تبعا لمتغير المستوى التعليمي فـي          أيضاًجميع المجاالت، وأداة الدراسة الكلية، و     

 ضـاع واألداة الدراسة الكلية، وكذلك تبعا لمتغير الدخل الشهري، عدا مجال           جميع المجاالت، وأ  
ح وا حيث تبين وجود فروق دالة إحصائيا لصالح الفئة التي معدل دخلها الشهري يتر             االقتصادية

 .  شيكل6000-5001بين 
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 االسـتعمار   إلـى  باإلضـافة    يسـرائيل اإل االحتالل المتسبب الرئيسي في نكبة فلسطين هو        نإ •
 تدمير البنية   إلى اقتالع الفلسطينيين من وطنهم أدى       نإي والمجتمع الدولي بشكل عام، و     انلبريطا

ـ   نأ الخاصة بهم، بعد     االقتصادية و االجتماعية  قائمـا فـي   ان تم تدمير أساسها المادي الـذي ك
 تكـون مجتمعـاتهم غيـر       نأ إلىم، ولقد أدى تشتتهم اإلجباري      1948فلسطين قبل النكبة عام     

 والسياسـية ، وأصـبحت تجمعـاتهم غيـر     االقتصادية و االجتماعيةكة وفاقدة لمؤسساتها    متماس
 قسم الشعب الفلسطيني    نأوترتب عليها ب  . ضاعا غير مستقرة  أوطبيعية، وممزقة جغرافيا، تعيش     

 : يةان ثالث فئات سكإلى

o  االحتاللم والذين يطلق عليه 48 عام إسرائيلالفلسطينيون الباقون في فلسطين التي احتلتها 
 .ةيسرائيلاإل، ويحملون الجنسية "إسرائيلعرب "اسم

o انالسك" األصليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهم الذين يطلق عليهم انالسك 
 ).لالجئينغير ا" (المواطنين

o إلىوا ، فلجؤهماهم ومدنهم وقرأراضيوهم الذين تم تشريدهم من : الالجئون الفلسطينيون 
رة، وأقاموا داخل الخيام على بقع من واع غزة والدول العربية المجالضفة الغربية وقطا

الالجئون الفلسطينيون  ومنهم ".المخيمات"م المتحدة، أطلق عليها اسم األم استأجرتها رضاأل
ا للمخيمات ان وال ينتفعون من خدماتها وليسوا سكاألونرواالغير مسجلون في سجالت 

 .روا كمخيم بير زيت مثالن تعترف بها اال وجود مخيمات عديدة الإلىباإلضافة 

فـي الضـفة   % 21 النسبة المئوية التـي تقـارب       لالجئين المجتمع الفلسطيني والذي يشكل ا     نإ •
 مجتمع يعيش علـى الـنمط االسـتهالكي         انفي قطاع غزة من مجموع السك     % 70الغربية،  و  

واه البشرية علـى سـوق       مجتمع تعتمد ق   إلى االحتاللتاج حيث حول من قبل      ن لعناصر اإل   فاقد
 .ه تحت خط الفقرأفرادة يعيش أغلب يسرائيلاإلالعمل 

 
 ان لسـك  االقتصادية، و االجتماعية، و الديمغرافيةنات في معظم الخصائص     يايالحظ عدم وجود تب    •

 ان سـك  نأ إلـى المخيمات في شمال الضفة الغربية عن بعضها البعض، ويعود السبب في ذلك             
تهـى  انريبا يعيشون نفس الظروف التي فرضها عليهم التشتت حيث          م تق هنأ يتميزون ب  المخيمات

فرز نمطا اجتماعيا واقتصاديا خاصا في التعاطي مع الظروف          سكن المخيم الذي أ    إلىر  األمبهم  
 .الجديدة في حياتهم 
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 المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية تنامت وازدحمت بشكل كبيـر، وال تـزال الضـائقة     نإ •
 وتوالـدهم وبالتـالي زيـادة       اني منها المخيمات مستمرة، بحكم تنامي السـك       انتي تع ية ال انالسك

 ).األونروا( المخصصة لهم من وكالة الغوث الدولية رضأعدادهم على ذات بقعة األ

 
 وما يعيشه الالجئون من ظروف صـعبة إال         ماا ع 59بالرغم من طول فترة اللجوء الممتدة منذ         •

ية والفردية التي ال تزال تلعب      األسرماعي، والسياسي، وال روابطهم     م لم يفقدوا وعيهم االجت    هنأ
 .األم وطنهم إلى في حقهم بالعودة األمل ان، ودون فقداالجتماعيةدورا مميزا في حياتهم 

 
) المعيشي والسكني والصحي والتعليمي والعمالـة      (لالجئين الوضع االجتماعي، واالقتصادي     نإ •

 إلىم في الضفة الغربية     1948 الجئ سنة    48360ددهم من   متدني بشكل محسوس، حيث زاد ع     
ألف الجئ داخل المخيمات وقد     ) 184382( آالف الجئ عام، يعيش منهم حوالي        607770نحو  

 تدهور الوضـع    إلى ضغط شديد على الحياة داخل المخيمات، والذي يؤدي          إلىأدت هذه الزيادة    
 تقلـص عـدد     إلـى ، إضافة   جتماعيةاالالصحي فيها، وقلة المساكن، وسوء وضعف الخدمات        

روا، حيث يعيش هذا العدد الضـخم علـى         نو مخيما تشرف عليها األ    19 إلى 25المخيمات من   
مآسي واإلشـكاالت    العديد من ال   إلى دونما، مما يؤدي     4564ز مساحتها   وابقعة جغرافية ال تتج   

 : اليومية منها 

o تتزود بالمياه عبر شبكة مياه اهنأ ، حيث المياه التي تظهر عادة صيفا في المخيماتمشكلة 
 بهذه الحالة ان السكلجأقطاع المياه من الشبكة الرئيسية نتيجة خلل فيها يانالبلديات، وعند 

 المصادر المحلية لشراء الماء من أصحاب الصهاريج المحمولة بالمياه لبيعها للمواطن إلى
 بحيث يصل سعر الكوب ،انك خاصة لبعض السكأمال والتي هي رتوازيةاالمن اآلبار 

 . في الظرف الراهنالعامل دوالرات وهذا قد يوازي الدخل اليومي للفرد 4 للماء حداالو

o غياب الرقابة ي الجئو مخيمات شمال الضفة الغربية من المشاكل البيئة والصحية بسببانيع 
 خاصة ات عشوائيا بين المنازل، والباعة المتجولونيا النفتشارانالصحية الرسمية، حيث 

التصاق و، األونروا الصحية التي هي من مهمة يةاضعف العنواب المدارس، أبوعند 
 يةاعدم وجود رع و الرطوبة،إلىالمنازل ببعضها وافتقارها للتهوية والتشميس مما يؤدي 

راض المزمنة والموسمية األم، حيث تنتشر بينهم، وتكثر فيهم لالجئينصحية حقيقية 
 .لسكنية والصحيةضاعهم اأوالخطيرة بسبب 
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o ما نإ المترتب على ذلك، فاالجتماعي واالقتصاديالتأثير  واالكتظاظ ومحدودية المساحة 
 وهذه النسبة حدا العينة يسكنون في غرف مع األهل داخل البيت الوأفرادمن %23.7نسبته 
 ي وما يسببهان السكزدحامبحد ذاته دليل على اال، وهذا  شخص من عينة الدراسة121تمثل 

 العينة يسكنون داخل أفرادمن %10.8 نأمن مشاكل اجتماعية وصحية داخل المخيمات، و
 مواطنا ولعل ذلك ناتج عن 55 وقد بلغ عددهم من افرد العينة ،ةحدا و غرفةبيت مؤلف من

حيث  على الوضع االقتصادي السيئ آخر، ومؤشر األفرادالوضع االقتصادي السيئ لهؤالء 
ة يسكنون داخل بيت مصنع من صفيح الزينكو وقد بلغ عددهم من  العينأفرادمن %1.6 نأ

 ولعل ذلك ناتج عن مستوى الفقر الشديد الذي تعيش ضمنة هذه ، مواطنين8افرد العينة 
 العينة يسكنون في بيوت مكونة من حجر وطين، وهناك أفرادمن %1.2 نأ، واألسرة
 وهو ،مخاطر اجتماعيةإلى  واضح على الوضع االقتصادي السيئ والذي يؤديآخرمؤشر 

 العينة تزوجوا خالل الفترة أفرادمن % 11.8 ما نسبتهنأة، حيث خرأالزواج في سن مت
 . شخصا60 عينة الدراسة أفراد وقد بلغ عددهم من ضمن ماا ع33العمرية أكثر من 

 الخدماتية ضاعواأل على هي المشرف الرئيس) األونروا(لية  وكالة الغوث الدونأوبما 
 :تي بما يخصها يمات الفلسطينية تم استنتاج اآلمخلل

o تقليص إلى الفلسطينيين لالجئين دفع اإلىتهدف ) األونروا( وكالة الغوث الدولية نإ 
 إلىى كالهجرة خرأاعتمادهم على خدماتها الواجب عليها تقديمها، والبحث عن بدائل 

 قوية أطرافوث نيابة عن ا نتاج سياسة مخطط لها تنفذها وكالة الغهنأالغرب والتي نرى 
 . سياسيةهدافحة ألانمن الدول الم

o واضح من خالل إجابة المبحوثين التي األونروا التقصير في الخدمات الصحية من نإ 
 ذلك يؤثر على نأ حيث انخفاض عدد االطباء والممرضات بالنسبة لعدد السكانتمثلت في 

ما يؤثر على قطاع التنمية الصحية  م،للمواطنيننوعية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة 
 .في تلك المخيمات في شمال الضفة الغربية

o ية، لكننا نلحظ هنا التقصير انسن في المجتمعات االوياتول األأهم الوضع التعليمي من نإ
 هناك نقص في عدد الغرف الصفية في نأ في هذه المسألة، بحيث األونرواالواضح من قبل 

 أو على األكثر في التعليم العالي األسرة أفراد أحدألة قبول المدارس التابعة لها، ومس
 المدارس لهذه إلىالمهني، وعدم إدخال مختبرات الحاسوب والوسائل التعليمية المساعدة 

 .اللحظة
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o ةالعاملدي ي الفلسطينيين في المخيمات غير مستقرة، فحتى األلالجئين الوضع االقتصادي إن 
 عدم إلىر الذي يؤدي األممة، وا ميأوعملون بعقود سنوية والموظفين لدى وكالة الغوث ي

 العينة أفرادمن %16.3 نأين فيها، وهذا واضح من العامل لدى انماأل واالستقرارالشعور ب
 . شخص من عينة الدراسة83 وهذه النسبة تمثل المياومةيعملون بنظام 

 

 التوصيات 2.5
 

 اتساع  إلى في مخيمات شمال الضفة بحيث تؤدي        ةاالقتصادي و االجتماعية زمةاأل تتفاقم   نأيخشى  
دائرة الفقر وارتفاع معدل البطالة، وارتفاع حاالت الهجرة بين الشباب، وازدياد معدل التسرب من              

 إلـى ون العام، واللجـوء     انالمدارس، وتراجع المستوى العلمي لدى الطالب، وضعف االلتزام بالق        
 فـي صـفوف     االجتماعيـة  اآلفـات    تشـار ان إلى ضاًأيالعنف لحل المشاكل اليومية، مما يؤدي       

 على التعدي على الممتلكات الخاصـة والعامـة، وتـردي مسـتوى             األفرادالمراهقين، وتشجيع   
، االقتصـادية  و االجتماعيـة  ضـاع واألتحسين   لذلك ال بد للباحث من توصيات هدفها        الخدمات،  
 . ديارهمإلىحين عودتهم  الفلسطينيين للالجئينوالخدماتية 

 

 وكـل   األم وطنهم   إلى حقهم بالعودة    ان الفلسطينيين من خالل ضم    لالجئين تحل قضية ا   نأيجب   •
ه وبيته، و التعويض عن كل الخسائر السابقة المادية والمعنويـة وهـذا مـا               أرضيأخذ حقه في    

 .م المتحدة التي تتعلق بالقضية الفلسطينيةاألمه وكفلته كل القرارات  الدولية الصادرة عن أكدت
 
ضـاعهم فـي بيئـتهم الحاليـة        أو الفلسطينيين مستمرة ال بد من تحسين        لالجئين ا مأساة نأبما   •

 استدامة تنموية اجتماعية واقتصـادية    إلىخالل فترة وجودهم فيها بحيث يؤدي ذلك        ) المخيمات(
  ال تؤثر هذه العملية التنموية على المس بحقوقهم كالجئين في العودة والتعويض، لذلك ال بد               نأو

، والصـحية،   االقتصـادية ، و االجتماعيـة  في جميـع المجـاالت       لالجئينمن النهوض بوضع ا   
فسهم كجزء مهـم جـدا   نأ الفلسطينيين لالجئينوالتعليمية من خالل العمل على شراكة فعلية مع ا   

 :للتنمية المجتمعية ولذا ال بد من العمل على 
 

o  والترفيهيةاالجتماعيةلتعليمية و كالمرافق الصحية والالجئينزيادة المرافق الخدماتية . 
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o وعلى رأسها تخفيض االقتصادية لالجئيناة اان للتخفيف من معملاوضع برنامج اقتصادي ش 
 .لالجئين بزيادة نسبة العمال في مخيمات الالجئين اأمامنسبة البطالة، وإتاحة فرص العمل 

 

o وما يترتب عليها من  ساكنيها من االكتظاظ ذاقنالعمل على تطوير مساكن المخيمات إل
مشاكل صحية واجتماعية وهذا يتأتى من خالل خطة تقوم عليها المؤسسة الرسمية بمشاركة 

  : تحتوي علىنأة والفعاليات الشعبية، والخطة يجب األهليالقطاع الخاص والمؤسسات 

 كنمااألة للمخيمات الستعماالت بناء المساكن، والمالعب، و      ضافيتوفير المساحات اإل   ◊
 .ستمرار حجم التنامي الطبيعي المتتالي بافيهية المختلفة بما يتالئم معالتر

 
ة في تنمية حقيقية من حيث بناء ورش صـناعية          هماتقديم المزيد من المساعدات للمس     ◊

 اإلغاثيـة مختلفة وذلك للحد من البطالة، مما يقلل من االعتمـاد علـى المسـاعدات               
 .البسيطة

 
 . مخيمات في مؤسسات الوكالة المختلفةتوظيف الكادر المتعلم لساكني ال ◊

 
 . معاتلجازيادة منح التعليم للطالب المتفوقين والدارسين في ا ◊

 
 

 : )األونروا( توصيات خاصة لوكالة الغوث الدولية . 1.2.5

 
 الخـدمات   إلـى  الوصـول    أجل على زيادة خدماتها المتناقصة باستمرار من        األونروا تعمل   نأ •

التعليم، والصحة، والخـدمات  ( الفلسطيني في المخيمات والتي تشمل      الضرورية في حياة الالجئ   
 ) ، والبنية التحتيةاالقتصادية، واالجتماعية

 
 مـا ا في المخيمات وهذا يتطلـب نظ      لالجئين تنظر في جودة الخدمات المقدمة       نأ األونرواعلى   •

 الخدمات بما يـتالءم  ات بهدف تحسين هذه ان قاعدة بي  إلىفعاالً من المراقبة والتخطيط المستندين      
 .لالجئينوواقع ا

 
 اهتمـام  إلـى ضاعهم التي ذكرت سالفا بحاجة أو تدهور الوضع الصحي في المخيمات نتيجة    نإ •

 هذا االهتمام يتجسد في زيادة عدد األطبـاء وطـواقم التمـريض فـي           أول و األونرواكبير من   
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المراكز بمـا يـتالءم وأعـداد       نروا بعد تحسين أبنية ومعدات هذه       والمراكز الصحية التابعة لأل   
  .لالجئين اانالسك

 
 التعليمية فـي  اإلدارة تقوم نأنرى الغربية بما يخص الوضع التعليمي في مخيمات شمال الضفة         •

 التعليمية لإلطالع على الوضع التعليمي المتردي والمتمثل في نقـص        ضاعواأل بدراسة   األونروا
 ممـا يـؤثر سـلبا علـى    في الصف الواحـد    اكتظاظ الطالب إلىالغرف الصفية والذي يؤدي     

، وكذلك دراسة مدى إلحاق هـذه        من المدارس  ا في التسرب  تحصيلهم العلمي ويصبح سببا رئيس    
 . مكوناتها األساسية أحدالمدارس بالعملية التربوية العالمية والتي أصبح الحاسوب 

 
ومين من الخـدمات التـي     والمحرغير المسجلين    لالجئين على إعداد قائمة با    األونرواالعمل مع    •

" الجـئ فلسـطيني   "ير الحصول على وضع     يالذين لم يستوفوا مع   رغم ضآلتها ل   األونرواتقدمها  
 الخـدمات الصـحية والتعليميـة       إلى، ليتمكنوا من الوصول     م1950 عام   حسبما حددته الوكالة  

 . كحق مشروع لهم االجتماعيةو
 
ة، ومنظمـات المجتمـع المحلـي مـن      األهلي ن مع المؤسسات الوطنية   وا بالتع األونروا تقوم   نأ •

 .االقتصادية واالجتماعيةضاعهم أوفسهم ليكونوا شركاء لها في عملية تحسين نأ لالجئينا
 
 نأ مجموعة بسـيطة     أو الفلسطينيين ال تحل بشكل فردي وال يمكن لشخص          لالجئين قضية ا  نإ •

 هـذا   نأ على قناعة تامة ب     الباحث نإب، ولكن    والقري عاجلتضع حلوال لقضيتهم في المنظور ال     
الوضع االجتماعي، واالقتصادي، والخدماتي المتردي في مخيمات شمال الضفة الغربية خاصـة       

 يعالج بحلول سريعة تعمل عليها الجهات المختصة للحـد مـن            نأوالمخيمات بشكل عام يمكن     
وعة من اآلراء   ير، ولهذا يقترح الباحث مجم    ياسوأ المع  أ إلى في المخيمات    ضاعواألحدار هذه   ان

 :يعة تعمل الجهات المختصة على تطبيقها سر تكون حلوال نأيمكن 
 

o  برفع مستوى الخدمات)  والسلطة الوطنية الفلسطينيةاألونروا( التزام الجهات الرسمية 
 أزمةالمقدمة في مخيمات شمال الضفة الغربية وباألخص التعليم، والصحة، والحد من تفاقم 

 .  في المخيماتجئينلالساط اأوالبطالة في 
 

 

o ضاع أوة في المخيمات على معالجة األهلي بين الجهات الفلسطينية والمؤسسات ملاتوافق ش
  . خطوات التنمية في هذه المخيماتأولالمخيمات من خالل تحديد احتياجاتها وهذه 
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o  والسلطة الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، األونرواعقد لقاء تنسيقي دائم بين ،
 المشاكل في المخيمات والتي تشكل أبرز لحل ملالفعاليات الشعبية لوضع مخطط عمل شوا

  .انالهم اليومي للسك
 

o  غير المسجلين عبر تسجيلهم  اللالجئين بتنظيم حملة إلغاثة اعاجل بشكل األونرواقيام
  . مشكلتهم سابقاإلى معهم بنفس المضمون لتعريفات الالجئ واللذين اشرنا ملاوالتع

 

 
 

o في المخيمات يتمتعون برضى شعبي، ومواقفهم واضحة لالجئيناختيار ممثلين فعليين عن ا 
 ثقة بين الممثل والمواطن الالجئ كما حدث في التوقيع أزمةمن حق العودة كي ال يبقى 

 يتم اختيار هؤالء نأفسهم، على نأ لالجئينعلى أكثر من وثيقة سياسية دون الرجوع آلراء ا
ستبعاد المنطق العشائري والقبلي انزيهة داخل المخيمات، وبهذا يتم ابات حرة تخانالممثلين ب

 . عليه بعض الجهات الرسمية بالممارسة أكدت، واالحتاللوالجهوي الذي كرسه 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 92

 المصادر والمراجع 
 
يـة فـي مخيمـات      ان المؤثرة على المالمح التخطيطية والعمر     ملاالعو): م2003. ( تمام، م  أبو •

 . فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة–ظة طولكرم، جامعة النجاح الوطنية، نابلس محاف
، المركز القومي للدراسات والتوثيق،     )1(حق العودة، إصدارات سياسية     ): 1999. ( ستة،س أبو •

 .مطابع منصور، غزة، فلسطين

 .ل، موقع شملالجئينإحصائيات حول ا-الفلسطينيون في العالم): 2001. ( ستة، سأبو •
    202006/11/20 http://www.shaml.org/arabic/facts/index.htm  

 الفلسـطينية والتسـوية السياسـية       لالجئينات حقوق ا  انضم):  1996(ونآخراألزعر، م، خ و    •
 . ، القاهرةانسنمركز القاهرة لدراسات حقوق اال. الراهنة

 .، رام اهللا )2002( المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، -بديل •

منشـورات برنـامج    . ية العربية انسنتقرير التنمية اال  ): 2002(. ئيمانم المتحدة اال  األمبرنامج   •
 .  اناالجتماعي، عمء االقتصادي ومانالصندوق العربي لإلئي ومانم المتحدة االاألم

مطبعـة الحريـة    . ترجمـة سـمير محمـود     . الهجرة القسرية الفلسطينية  ): 1995. (جرار، ن  •
 .تجارية، نابلسال

 .دار الفارابي، بيروت. االقتصاديةالتنمية ): 1980. (حببيب، ك •

.  في مخيمات الضـفة الغربيـة      لالجئين الديمغرافية   االجتماعية ضاعواأل): 1999(ورانحمام،   •
 . الفلسطيني ، شملت والشتالالجئينمركز ا

 .منظمة التحرير الفلسطينية-لالجئيندائرة شؤون ا •

 http://www.plord.org/reports1/2.htmم،       2006/11/15
 http://www.pink.gov.psh1، م20-2-2007 •

 .دليل مخيمات الضفة الغربية •
    http://www.group194.net/?page=show_static&Id=10         

 .جامعة دمشق، دمشق. اإلحصاء االجتماعي والعينات): 1984. (، مانرمض •

، 83مد، العـدد  ، صا "ة للمخيمات الفلسطينية  يسرائيلاإلمشاريع التصفية   ): "1991.(الزرو، نواف  •
 .148-134ص

المخيمات الفلسطينية بين الواقع واالتجاهات السكنيةـ دراسة مخـيم      ): 1998(زعنون، فيصل   ال •
 .بالطة، مجلة جامعة النجاح الوطنية، العدد الثالث، نابلس

 http://www.un.orgم 2006/1/1. سجالت وكالة الغوث الدولية •

 . اة، الناصرةوا وطنهم، مؤتمر المس الالجئون في-المهجرون ):1997. (سعيد، م •

http://www.shaml.org/arabic/facts/index.htm
http://www.plord.org/reports1/2.htm
http://www.pink.gov.psh
http://www.group194.net/?page=show_static&Id=10
http://www.un.org
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مطبعة السـبيل،  . 2المخيم وجنين ملحمة الصمود والبطولة، ط     ): م2003(، خ، جرار، ح   انسليم •
 .انعم

مركز . الفلسطينيون في سورية الواقع الديمغرافي واالقتصادي واالجتماعي      ): 1995(السهلي، ن  •
 ).شمل(  والشتات الفلسطيني لالجئينا

أوضاع الالجئين الفلسطينيين في مخـيم      ): 2005(فلسطينية لحقوق االنسان،     المؤسسة ال  -شاهد •
 . لبنان– شاتيال

 .مركز بيضون، اربد. التنمية وخدمة المجتمع المحلي): 1991.(ونآخري، ن وواشطن •

حـق  :  سنة على تجريد الملكيـة       50) : 1999 أولون  انك6 - 1998ديسمبر/31. (غ، ر ياص •
 .410ة، العدد األهرام األسبوعي. العودة

 فـي الضـفة     لالجئـين ضاع مخيمـات ا   والمعالم الرئيسية أل  ):" 1991(صامد،.ي، ص انالصوب •
  .37-12 ،ص83صامد ،العدد ". الفلسطينية المحتلة

، القدس، الجمعيـة    "دراسة في علم اجتماع المخيمات      " عين بيت الماء    ): 1992.(عقل، محمود  •
 . الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية

 للنشـر والتوزيـع، اربـد،       األملدار  . التنمية في البالد العربية   ): 1995.( وآخرون ، ي انفرح •
 .األردن

 . ان،  عم1ط، 1 الضفة الغربية ج–موسوعة المخيمات الفلسطينية ): 1990. (قدسيه، ل •

الالجئـون  ): "1994لـول   أي. (في دائرة اإلعـالم الموحـد الفلسـطيني        سيةياقسم الشؤون الس   •
 . تونس. 24ص. 44مجلة عهد، العدد ". ونالفلسطيني

يمـي فـي    قل دراسة لتجربة التخطـيط اإل     -االجتماعيةالتخطيط للتنمية   ):  1997.  (الكردي، م  •
 .دار المعارف، مصر. انأسو

 . الفلسطينيين في الضفة الغربيةلالجئينضاع اأو):2001. (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني •

 194مركز العودة   •
     http://www.group194.net/?page=commitees&Id=14 

 .26، سلسلة الدراسات 1ط. الحق في التنمية): 2001. ( انسنالمركز الفلسطيني لحقوق اال •

 .  24، ص)1977-1976(المفوض العام لألمم المتحدة،  •

 الطبعـة   26 سلسلة الدراسـات     –الحق في التنمية    ): 2001(انسنالمركز الفلسطيني لحقوق اال    •
 .، رام اهللا، فلسطينىولاأل

 .، رام اهللا، فلسطيناالقتصادية لالجئينضاع اأو): 2006(دنىمؤسسة الشرق األ •
ـ قرارات : مؤسسة الدراسات الفلسطينية  • ـ  األم والصـراع العربـي     فلسـطين انم المتحـدة بش

 .1974 – 1947، ول، المجلد األيسرائيلاإل

http://www.group194.net/?page=commitees&Id=14


 94

، ترجمـة دار الجليـل،      1ط. جئـين لالطرد الفلسطينيين ووالدة مشكلة ا    ): 1993.(موريس، ب  •
 .األردن، انعم

.  المخيمات فـي فلسـطين     ان سك لالجئينيات التنموية   ولاالحتياجات واأل ): 1996.(منصور، خ  •
 . قبرص–الرنكا . مارس / 17 – 16 – 15ورشة عمل المنظمات غير الحكومية، 

. 1قدس العربية، ط  المجتمع الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وال      ): 1994(ون  آخربرج، و ياه •
 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية

 م2004 – القدس -مكتب اإلعالم  - وكالة الغوث الدولية •
     http://www.un.org/unrwa/arabic/index.htm       

 م2004 – القدس -مكتب اإلعالم  - وكالة الغوث الدولية •
    http://www.un.org/unrwa/arabic/Refugees/pdf/TABLE1.PDF             

 م2006 – القدس -مكتب اإلعالم  - وكالة الغوث الدولية •
    http://www.un.org/unrwa/arabic/Refugees/pdf/TABLE3.PDF 

 كما يراها أبنـائهم فـي معهـد         األردن في مخيمات    لالجئينمشكالت ا ): "1976.( ي، حياة ياغ •
 .، بيروت126-109ص.54/ 53، العدد 126-109ص". التابع لوكالة الغوث انتدريب عم

• http://www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/Palestine/articles/2004 

     _09/article13.shtml 
      http://www.ssrn.com/abstract=89595ssrn ، م1-5-2007 •

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/unrwa/arabic/index.htm
http://www.un.org/unrwa/arabic/Refugees/pdf/TABLE1.PDF
http://www.un.org/unrwa/arabic/Refugees/pdf/TABLE3.PDF
http://www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/Palestine/articles/2004
http://www.ssrn.com/abstract=89595ssrn
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  ةاناالستب : 1.3ملحق 
 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العليا

 مج التنمية الريفية المستدامةبرنا
 

 
 

 :أخي المواطن، أختي المواطنة
 

 تحية طيبة وبعد، 
  
 الفلسطينيين فـي    لالجئين االقتصادية و االجتماعية ضاعواأل(ية لدراسة   انيقوم الباحث بدراسة ميد    

 ةاناالسـتب  وألغراض الدراسة استخدم الباحث أداة       ،) التنمية   آفاقمخيمات شمال الضفة الغربية و    
 دراسته، ليستخلص النتائج والتعميمات والتوصيات حول مشكلة بحثـه      انلجمع المعلومات حول عنو   

 . األساسية
 

  تحري الموضوعية فـي اإلجابـة،      مالآ  التي تم إعدادها لهذا الغرض     ةاناالستبأرجو التفضل بتعبئة    
علـيكم بـه، وقـد      مقابل كل فقرة في المربع المناسب حسب ما ينطبـق            ) x ( إشارةوذلك بوضع   

 الدراسة ولـن  أهداف تفي نأا هانية ومجموعة من الفقرات التي من شولات األان البي ةاناالستبتضمنت  
 . شيء يدل على هويتكأيتتعدى االستخدام العلمي، لهذا ال داعي لكتابة 

 
 

 نكمواشاكرين لكم حسن تع
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  ةاناالستب : 1.3ملحق 
 

 :أقسامثالثة  إلى ةاناالستبتقسم 
 

 .في المربع المخصص لإلجابة التي تراها مناسبة) × (إشارةيرجى من حضرتكم وضع 

 

 يةولات األانالبي: ولالقسم األ

 

  ثىان .       2ذكر                 . 1:  الجنس-أوال

                                                                       من        .      4    40 -31      من .3   30ـ21من.      2   20 من أقل.       1:  العمر-ياانث

  فما فوق 61من .       6       60-51من.       5    50- 41                 

 أرمل.       4مطلق   .      3متزوج .       2     أعزب .  1: االجتماعيةالحالة - ثالثا

  9-7من.       3      6-4من .        2      3-1من.       1:ألسرةا أفرادعدد -رابعا

  فاكثر                                         9من.       4                         

  دبلوم.     4 وي انث.      3 إعدادي .      2أساسي فما دون .      1: مستوى التعليم-خامسا

   دراسات عليا .       6بكالوريوس  .       5                              

   2000-1001من .         2      1000 من أقل.     1: معدل الدخل الشهري بالشيكل-سادسا

        4000- 3001من.     4    3000- 2001من   .     3                                

  6000-5001من .      6     5000-4001من.      5                                        

  اهلي.      4   وكالة الغوث .        3حكومي .       2خاص        . 1: قطاع العمل-سابعا
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 االقتصادية واالجتماعيةالخصائص الديمغرافيه وويشمل : يانقسم الثال

 

 : الديمغرافيهالخصائص .أ 

 

 غرفة مع األهل     .  3 شقة ضمن عمارة.        2 بيت مستقل .      1  :كن الس-1

  غرفأربعة.      4ثالث غرف  .      3 انغرفت   .   2ة حداغرفة و   .  1 :عدد الغرف-2

 إسمنتحجر و.      4  إسمنتبلوك و.      3حجر وطين    .    2زينكو    . 1: نوع البناء-3

  
  :الجتماعيةاالخصائص  .ب 

  48فلسطينيي .        4  الجئة.      3قروية .       2مدنية .       1 : متزوج من-1

 من خارج العائلة .       2  من األقارب.       1 : صلة القربى بين الزوجين-2

    27/ 23من .      3   22/ 18من.      2  فما دون/ 17.      1: سن الزواج-3

  فما فوق33من .       5    32 / 28 من  4.                       

 هلك أتك وأسر.       2     زوجتك وأبنائك       .1: تك تتكون من أسر -4

  :االقتصاديةالخصائص  .ج 

 معلم .       5موظف .       4تاجر .       3  ملاع.      2مزارع .      1 :  نوع عملك-1

 : .............غير ذلك حدد .      6                 

  مةوا مي.     3   مؤقت .       2   دائم  .     1 :  وضع العمل-2

  أرضنمرة .       3عمارة سكنية  .       2      محل تجاري . 1: ملكية عقارات-3

 .............        غير ذلك حدد .      5ال شيء مما ذكر          4.                    
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 لالجئين والخدماتية ،االقتصاديةو، االجتماعية ضاعواأل هي ثالثة مجاالت ويشمل: ثالثالقسم ال

 : شمال الضفة الغربية مخيماتالفلسطينيين في 

 االجتماعية ضاعواأل:  ولالمجال األ .أ 

 أرضمع
 بشدة

 موافق دأيمح أرضمع
موافق 
 بشدة

 الرقم الفقرة

 1 منسجمة  ية في المخيمألسراالروابط      
 في المخيم التقاليد انتحكم عالقة الجير     

 االجتماعية
2 

 في المخيم بالتعليم بكافة األسرةتهتم      
 مراحله 

3 

ها للتعليم أفراد في المخيم األسرةتدعم      
 المهني المتخصص

4 

 في المخيم بعالج المشاكل األسرةتهتم      
 ا السلوكية ألطفاله

5 

 6  كبار السن يةا في المخيم برعاألسرةتهتم      
 في المخيم بدمج المعاقين  في األسرةتهتم      

 7 المجتمع

 8  في المخيم بالتثقيف الصحياألسرةتهتم      
 9 ة منآ في المخيم األسرةمنازل      
 في تنمية إيجابيدية في المخيم دور نلأل     

 10 شخصية الشباب 

 للنهوض إيجابيدية في المخيم دور نلأل     
 بواقع المرأة اجتماعيا 

11 

 المساحة الضيقة في المخيم على هماتس     
  االجتماعيةتفسخ الروابط 

 
12 

ساعد قرب المخيم من المدن على اكتساب      
 13 عادات تخص المدينة
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 األسرة إلىشباب المخيم ال يرجعون      
 هم إلشراكها في حل مشاكل

14 

 مناسبة لقضاء كنأمايوجد في المخيم      
 وقت الفراغ 

15 

برامج الترفيه في المخيمات ضرورية      
 لتنمية طاقات الشباب 

16 

 المدن القريبة إلىيتوجه أبناء المخيم      
 كمتنفس لهم لضيق المساحة المتوفرة 

17 

 18  في المخيمات كبير األسرةمتوسط عدد      
 المخيمات طابع التفاعل انغلب على سكي     

 االجتماعي بين الفرد والجماعة 
19 

 إلىية في المخيمات انأدت الكثافة السك     
 20 حرافات سلوكية ان

 
 االقتصادية ضاعواأل:  يانالمجال الث .ب 

 أرضمع
 بشدة

 موافق دأيمح أرضمع
موافق 
 بشدة

 الرقم الفقرة

 المخيم  فيسرةمساعدات وكالة الغوث لأل     
 غير منتظمة

1 

 األسرةالمساعدات التي تحصل عليها      
 منتظمة

2 

 يكفي األسرةالدخل الذي تحصل عليه      
 االحتياجات األساسية للمعيشة 

3 

 مشروع استثماري يعود األسرةتمتلك      
 عليها بالدخل المناسب 

4 

 بالحصول على قروض األسرةتهتم      
 لتحسين ظروفها

5 

 على مساعدات مالية من األسرةتحصل      
 جهات محلية 

6 
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 األسرةالمساعدات التي تحصل عليها      
 دائمة 

7 

 قرب المخيمات من المدن على هماس     
  اقتصاديالالجئينتحسين وضع ا

8 

 زيادة عدد إلى في المخيم األسرةتنظر      
  مصدر اقتصادي هان العائلة بأفراد

9 

 الالجئ لتحسين إليه بالتعليم ينظر االهتمام     
 مستواه المعيشي 

10 

 فلسطين المحتلة أراضيقرب المخيم من      
 م ساعد على تحسين الوضع 48عام 

 االقتصادي 
11 

    فلسطين المحتلة عام أراضيالعمل في      
 12 المخيم  م مصدرا أساسي للدخل في 48

العمل في الزراعة مصدر دخل اساسي      
  م    48 بعد الهجرة مباشرة عام لالجئين

13 

 زيادة الدخل مقدمة للسكن إلىالسعي      
 14 خارج حدود المخيم 

 15 فرص العمل محدودة داخل حدود المخيم      
 16  المخيم من البطالةاني غالبية سكانيع     
 المخيم من الحصار اني سكانيع     

 17 االقتصادي
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 )األونروا( المقدمة من وكالة الغوث الدولية الخدماتيةضاعواأل:  الثالثالمجال  .ج 

 أرضمع
 بشدة

 موافق دأيمح أرضمع
موافق 
 بشدة

 الرقم  )األونروا( توفر وكالة الغوث الدولية 

 1 الخدمات الطبية الكافية     
عدد كاف من األطباء يتناسب مع حجم      

 2  في المخيم انعدد السك

كاف من الممرضات يتناسب مع عدد      
  في المخيمانحجم عدد السك

3 

العالجات الكافية للحاالت المرضية      
 4 المزمنة 

 5  المخيمانخدمات رياض األطفال لسك     
 6 خدمات التعليم األساسي واإلعدادي      
 7 خدمات التعليم المهني      
 8 معيلجاخدمات التعليم ا     
 9 بكة الكهرباء خطوط ش     
 10 خطوط شبكة المياه      
 11 توصيل شبكة الصرف الصحي       
 12 تعبيد الطرق الداخلية      
 13 اجات الخاصة  تيحمساكن لذوي اال     
 14 تعديل مساكن ذوي االحتياجات الخاصة       
 15 مساعدات بصورة منتظمة      
 16 حلوال لمشكلة البطالة     
شطة ن من خالل االلالجئينبرامج تثقيفية      

 17 )دورات، محاضرات(المجتمعية المختلفة 

 
 ليهأبونمر  : الباحث
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ةاناالستبرسالة تحكيم : 2.3ملحق   
 

 ربيع عويس حفظه اهللا : حضرة الدكتور

 ةاناالستبتحكيم : الموضوع
 :تحية طيبة وبعد

 وتبدي مالحظاتك   ةاناالستب على هذه    االطالع رجو من حضرتكم كمشرف رئيس على هذه الدراسة       أ
  وهم ةاناالستبعليها راجيا التكرم بمخاطبة االساتذة التالية اسماؤهم لتحكيم 

 
 . التاريخ في جامعة النجاح الوطنيةذاستأ/ نظام عباسي. د.أ •
 .رئيس برنامج دراسات التنمية الريفية المستدامة/ زياد قنام. د •
 . علم االجتماع في جامعة القدس المفتوحةذاستأ/ الهيجاأبوخالد . د •
 .  االقتصاد والعالقات الدوليةذاستأ/ سعادة ارشيد •
 . ريكيةاألممعة العربية لجا االقتصاد في اذاستأ/ لؤي الشيخ •
 .محلل احصائي/ دياعالء ف •
 .محلل احصائي/ بكرأبو أحمد •

 
 :ر التحكيم هي وا محانعلما 

 
 .والقصر والوضوح والغموض مدى مالئمة الفقرات من حيث الطول  . 1
 الفلسطينيين في محافظـات     لالجئينمخيمات ا (مدى مالئمة الفقرات للفئة المستهدفة       . 2

 .وللبيئة الفلسطينية ) شمال الضفة الغربية 
 .تماء الفقرة للبعد الذي تقيسه انمدى  . 3
 .ة ألكثر من معنى حدامن حيث احتمال الفقرة الو . 4
 .الفقرات من حيث سالمة اللغة المستخدمة في  . 5
 . فقرات ترونها مناسبة أيإضافة  . 6
 . الفقرات المقترح حذفها . 7

 
 نكموامع خالص شكري وتقديري لجهودكم وتع

 
 ليةأبونمر  : الباحث
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  حتى غزة في الدول العربية والضفة الغربية وقطاع لالجئين توزيع عدد اإلىيشير  : 1.2ملحق 

  )م2004 – القدس -مكتب اإلعالم  - وكالة الغوث الدولية( م3/2006 /31            
 

عدد  المنطقة
 المخيمات

 لالجئينعدد ا
 المسجلين

 داخل لالجئينعدد ا
 المخيمات

 286110 1827877 10 األردن

 213349 404170 12 انلبن

 115473 432048 10 سوريا

 184382 699817 19 الضفة الغربية

 479364 986034 8 ةقطاع غز

 1278678 4349946 59 المجموع
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 ).2001أبو ستة، (،طرد فيها الفلسطينيون من مواطنهميبين الفترة الزمنية التي  : 2.2ملحق 
 

 لالجئينعدد ا عدد القرى التاريخ

ية ان القوات البريطيةاتداب وتحت حمن االأثناء
 إسرائيل نوقبل إعال

213 (52 %) 413,794 

 339,272 (% 42) 264 1948خالل حرب 

بما في ذلك تواريخ (بعد توقيع اتفاقيات الهدنة 
 )غير معروفة

54 (6 %) 52,001 

 805,067 (% 100) 531 المجموع

 
 دولة  نيا وقبل إعال  ان بريط يةا وهم تحت حم   لالجئينودية طردت أكثر من نصف ا     ليها القوات   نأ أي

 ).2001 ستة، أبو( قوات العربية فلسطين وقبل دخول الإسرائيل
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ية هم المعلومات ذات األيبين أسماء كل المخيمات في الضفة الغربية، وبعض :  3.2ملحق 
 ) : 2001 ستة،أبو(المتوفرة 

 

 اسم المخيم الرقم
تاريخ 

 شاءناال

/ المحافظة
 الموقع

المساحة عند 
شاء ناال

 بالدونم

المساحة 
 ليةالحا

 مالحظات

  198 98 القدس 1966 مخيم شعفاط 1

  360 92 اهللا رام 1948 األمعري مخيم 2

  145 160 رام اهللا 1949 عمار مخيم دير 3

  240 240 رام اهللا 1949 الجلزون مخيم 4

  253 230 رام اهللا 1949 قلنديا مخيم 5

 منظم غير 25  رام اهللا 1948 قدورة مخيم 6

 غير منظم 23 23 رام اهللا 1948 زيت مخيم بير 7

 غير منظم 5 - رام اهللا 1970 سلواد مخيم 8

 غير منظم - - القدس 1948 عناتا مخيم 9

 غير منظم 200 - القدس 1949 العوجا مخيم 10

  115 60 بيت لحم 1948 دةياع مخيم 11

  340 258 بيت لحم 1949 الدهيشة مخيم 12

مخيم بيت  13
 " أوجبريل 

 "العزة

  135 24 الخليل 1949

  280 108 الخليل 1950 الفوار مخيم 14

  347 258 الخليل 1949 العروب مخيم 15

  689 689 أريحا 1948 جبر مخيم عقبة 16

 مخيم عين 17

 انالسلط
  708 708 أريحا 1948

 مغلق 270 270 أريحا 1948 النويعمة مخيم 18
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 مغلق - - أريحا 1967 كرامة مخيم 19

  194 225 نابلس 1949 الفارعة خيمم 20

 منظم غير 27 - نابلس 1949 جنيد مخيم 21

  470 167 نابلس 1950 بالطة مخيم 22

  162 163 نابلس 1950 عسكر مخيم 23

 مخيم عين بيت 24

 )1رقم (الماء 
  28 28 نابلس 1950

  230 226 نابلس 1952 شمس مخيم نور 25

  265 165 طولكرم 1950 طولكرم مخيم 26

  473 372 جنين 1953 جنين مخيم 27

  6382 4564 - - المجموع 

 
خطاء من  هناك أ ، حيث وردت    )3.2(مالحظات الباحث حول المعلومات التي وردت في ملحق رقم          

عبـد الـرحمن   . وقد اتفق في صحة هذه المعلومات مـع د     ،قبل المصدر سيقوم الباحث بتصحيحها    
 :وهي كالتاليفلسطين / الالجئين في جامعة القدس المفتوحة مدير مركز دراسات / المغربي 

 
تاريخ  اسم المخيم الرقم

 االنشاء

/ المحافظة
 الموقع

المساحة عند 
االنشاء 
 بالدونم

المساحة 
 الحالية

 مالحظات

مخيم بيت  13
 " جبريل أو

 "العزة

  135 24 بيت لحم 1949

 مهجور 270 270 أريحا 1948 النويعمة مخيم 18

غير  - - أريحا 1967 كرامة خيمم 19
 موجود

غير  27 - نابلس 1949 جنيد مخيم 21
 موجود
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 ستة، أبو(ت المتوفرة عنها، يبين أسماء كل المخيمات في قطاع غزة، وبعض المعلوما : 4.2ملحق 
2001.( 

 
تاريخ  المنطقة اسم المخيم الرقم

 شاءناال

المساحة عند 
 بالدونم شاءناال

 المساحة الراهنة

 لدونمبا
 747 519 1949 غزة مخيم الشاطئ 1

منطقة  جباليا مخيم 2
 جباليا

1948 1403 1448 

 589 559 1948 ىالوسط النصيراتمخيم  3

 478 528 1949 ىالوسط مخيم البريج 4

 548 599 1949 ىالوسط مخيم المغازي 5

 132 156 1949 ىالوسط مخيم دير البلح 6

 564 549 1949 يونسانخ يونسانمخيم خ 7

 1364 - 1949 رفح مخيم رفح 8

 5870 4313 - - المجموع 
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، لالجئيندائرة شؤون ا((، 1948 لعام لالجئينقديرها لتعدد ا يوضح جهة التقدير وت: 5.2ملحق 
 .)منظمة التحرير الفلسطينية

 

 
 
 
 
 
 

 صةالمصادر المخت/  حسب الجهات 1948 الفلسطينيين عام لالجئينتقدير أعداد ا الرقم
 750.000 م المتحدةاألم 1

 766.000 لجنه التوفيق 2

 670.000 يةانالخارجية البريط 3

 914.221 "روا ناال" وكالة الغوث الدولية  4

 604.000  موشيه أفرت–ي إسرائيلتقدير  5

 520.000 ةيسرائيلاإلالملفات  6

 940.000 التقديرات العربية 7

  حسب الباحثين والدارسين1948لسطينيين عام  الفلالجئينتقدير أعداد ا الرقم

 804.747  ستةأبو انسليم. د 1

 770.000  لغدأبويت انج 2

 744.150 وليد الخالدي 3

 800.000 محمد سعيد 4

 726.000  بابادجيانرمض. د 5

 1.200.387 ناهض زقوت 6

 810.000 ليا زريقيإ 7

 1.000.000 عودة شحادة 8

 750.000 سهيل الناطور 9
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 - وكالة الغوث الدوليـة (، األونروالدى غير المسجلين  المسجلين ولالجئينيبين عدد ا : 6.2ملحق 

 ).م2004 – القدس -مكتب اإلعالم 
 

 
الر
 قم

الالجئون  المنطقة
المسجلون 

مع 
 األونروا

الالجئون غير 
المسجلون 

 األونروامع 

مجموع 
 لالجئينا

 الكلي

لالجئيا
 %ن

 انعدد السك

 وماعم

 1.138.126 15.6 864524 11.989 852.626 قطاع غزة 1

 2.011.930 12.2 675412 67.642 607.770 الضفة الغربية 2

 48الجئو  3
 الداخل

- 250.00 250.00 4.5 1.113.000 

1.639.71 األردن 4
8 

278.608 1918326 34.8 2.522.431 

 494.021 8.2 453602 61.951 391.973 انلبن 5

 456.381 7.2 397957 14.984 - ياسور 6

 51.755 0.7 42974 42974 - مصر 7

 291.495 4.9 274.762 274.762 - السعودية 8

باقي دول  9
 الخليج

- 148615 148615 2.7 152.000 

 78.884 1.4 87.884 78.884 - العراق وليبيا 10

بالد عربية  11
 ىخرأ

- 5.887 5.887 0.5 5.887 

الية أمريكا الشم 12
 والجنوبية

- 183.767 183.767 3.3 269.782 

 269.722 4.2 234.008 234.008 - باقي دول العالم 13

3.874.73 المجموع 14
8 

1429071 5303809 100 8.855.414 
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 )www.islamonline.net/Arabic/In (، الفلسطينيينلالجئين الخاص بعودة ا194قرار : 7.2 ملحق 
 

 1948 ) ديسمبر (ولون األان ك11بتاريخ ) 3الدورة  ( 194قرار رقم 
 

 لالجئيندولي دائم وتقرير حق ا القدس في نظام شاء لجنة توفيق تابعة لألمم المتحدة وتقرير وضعنإ
الم فـي فلسـطين فـي     تحقيق السإلى بحيث تؤدي ضاعواأل تعديل  ديارهم في سبيلإلىفي العودة 
 .المستقبل 

 الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد نإ

ـ للتقدم الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة مـن وسـيط    تعرب عن عميق تقديرها . 1 م األم
  تلك التسوية التي ضحى،لمية للحالة المستقبلة في فلسطينسبيل تعزيز تسوية س المتحدة الراحل في

ـ ،وكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلةوتشكر للوسيط بال. بحياته هاأجلمن   يهم للواجـب فـي  ان وتف

 .فلسطين

 :كون لهـا المهمـات التـالي       ت م المتحدة األمتنشئ لجنة توفيق مؤلفة من ثالثة دول أعضاء في          . 2

م المتحـدة  األمسيط  وإلىكلت أوبالمهمات التي   الظروف القائمة تستلزمنأ القيام بقدر ما ترى -أ    
 .1948سنة ) ويام (أيار 14لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم،  الصادر في 

 وتلـك المهمـات   ،ا القـرار الحـالي  إليهوالتوجيهات المحددة التي يصدرها   تنفيذ المهمات-ب    
 .األمن مجلس أوا الجمعية العامة إليهة التي قد تصدرها ضافياإل والتوجيهات

  وسـيط إلى األمن مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس أيةب) األمنبناء على طلب مجلس (  القيام-ج    

علـى طلـب    وينتهي دور الوسيط بنـاء . م المتحدة للهدنةاألم لجنة إلى أو ،م المتحدة لفلسطيناألم
 األمـن قرارات مجلـس    التي ال تزال،ق القيام بجميع المهمات المتبقية من لجنة التوفياألمنمجلس 
 .م المتحدة لفلسطيناألم وسيط إلىتكلها 

 مكونة من الصـين وفرنسـا واتحـاد الجمهوريـات     ،لجنة من الجمعية العامة  تعرضنأتقرر . 3
التـي    اقتراحاً بأسماء الـدول الـثالث  ،ريكيةاألمات يالسوفياتية والمملكة المتحدة والوال االشتراكية

 .دورتها الحالية  منول القسم األنهايةموافقتها قبل ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية ل
 وبـين  ، ذاتهـا طرافوقت عالقات بين األ  تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقربنأتطلب من اللجنة 

 . واللجنةطرافهذه األ

ضات المنصوص عليهـا فـي قـرار    وا توسيع نطاق المفإلىوالسلطات المعنية  تدعو الحكومات .4
 البحث عن اتفاق بطريـق  إلىو, 1948سنة ) نوفمبر (ي ان تشرين الث16 في الصادر األمنمجلس 

المعلقـة    بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل،ق مع لجنة التوفيأو مباشرة أماتجري  ضاتوامف
 .بينها

http://www.islamonline.net/Arabic/In
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, معونة الحكومـات والسـلطات المعنيـة     التدابير بغيةذ لجنة التوفيق إلتخاإلىتصدر تعليمات . 5
 .بينها  تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقةإلحراز

, واألبنية الدينية في فلسـطين   والمواقع- بما فيها الناصرة- المقدسة كنمااأل يةاتقرر وجوب حم. 6
ووجوب إخضـاع الترتيبـات   , والعرف التاريخي ا وفقاً للحقوق القائمة،إليهوتأمين حرية الوصول 

 لـدى  ،وعلى لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة. الفعلي لمتحدةم ااألم إلشراف يةاالمعمولة لهذه الغ
 نظام دولي دائم فـي  نأفي دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بش  الجمعية العامةإلىتقديمها 

 ووجوب طلب   ،المقدسة الموجودة في هذه المنطقة     كنمااأل نأ تتضمن توصيات بش   منطقة القدس أن  
 يـة ابحم ات رسمية مالئمة فيما يتعلـق ان السياسية في المناطق المعنية تقديم ضممن السلطات اللجنة

التعهدات على الجمعية  ه وعرض هذ،كنمااأل هذه إلى والوصول ، المقدسة في باقي فلسطينكنمااأل
 .العامة للموافقة

فـي ذلـك    بما ، هذه المنطقةنإ ف،ات عالمية ثالثانالقدس بدي  ارتباط منطقةإلى نظراً هنأتقرر  . 7
 ديس وأبعـدها  أبورة التي يكون أبعدها شرقاً واا القرى والمدن المجإليه يضاف, بلدية القدس الحالية

، شـعفاط  وأبعدها شماالً) بما فيها المنطقة المبنية في موتسا(لحم وأبعدها غرباً عين كارم  جنوباً بيت
توضع تحت  نأ ويجب ،ىخراأل ة مناطق فلسطينملاة خاصة منفصلة عن معملا تتمتع بمعنأيجب 

 .م المتحدة الفعليةاألممراقبة 

جديدة بغية تأمين نزع السالح في مدينة القدس في أقرب وقت   تدابيرذا اتخاألمنتطلب من مجلس   
 .ممكن

اقتراحاتهـا    الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعـة إلى لجنة التوفيق لتقدم إلىتعليمات  تصدر 
 المتميزتين الحد يؤمن لكل من الفئتين, ظام دولي دائم لمنطقة القدس ننأمفصلة بش

 .لمنطقـة القـدس   األقصى من الحكم الذاتي المحلـي المتوافـق مـع النظـام الـدولي الخـاص      

 مع السلطات المحلية فيما يتعلق ة يتعاون صالحية تعيين ممثل لألمم المتحد لجنة التوفيق مخولةنإ  
 . القدس المؤقتة لمنطقةاإلدارةب

 مدينـة القـدس     إلـى أقصى حرية ممكنة للوصول     ،  جميعهم،   فلسطين انتقرر وجوب منح سك   . 8
  تتفق الحكومات والسلطات المعنية علـى نأ إلى وذلك ،ديدة وبطريق الجوالبر والسكك الح بطريق

 .ترتيبات أكثر تفصيالً

ة لعرقلة الوصـول غلـى   أول محأي ب،فوراً األمن تعلم مجلس نأ لجنة التوفيق بإلىتصدر تعليمات 
 .زمةالمجلس التدابير الأل  وذلك كي يتخذ،طراف من األأيالمدينة من قبل 

ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية، مـن   جادي لجنة التوفيق بالعمل إلإلىتصدر تعليمات 9. 
ـ   بما،ا تسهيل نمو المنطقة االقتصاديهنأش لمرافـئ   اإلـى  الوصـول  انفي ذلك عقد اتفاقيات بش

 .والمواصالت والمطارات واستعمال وسائل النقل
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 ديـارهم  إلىالراغبين في العودة  لالجئين ، في أقرب وقت ممكن،تقرر وجوب السماح بالعودة10. 
 إلـى الممتلكات للذين يقررون عدم العودة  ووجوب دفع تعويضات عن, مهانوالعيش بسالم مع جير

ـ   دما عن، مصاب بضررأوديارهم وعن كل مفقود  ون الـدولي  انيكون من الواجب وفقاً لمبـادئ الق
 . السـلطات المسـؤولة    أوضرر من قبـل الحكومـات       لاأو   ان يعوض عن ذلك الفقد    نأصاف  نواإل

 تـأهيلهم  إعـادة  و، وتوطينهم من جديـد ،لالجئين اإعادةبتسهيل   لجنة التوفيقإلىوتصدر تعليمات  
م األمالمحافظة على االتصال الوثيق بمدير إغاثة        وب وكذلك دفع التعويضات  دي  االجتماعي واالقتصا 

ـ   ومن خالله بالهيئات والوكاالت المتخصصة المناسبة في منظمة، الفلسطينيينلالجئين المتحدة م األم
  .المتحدة

ين تحـت  العاملواستخدام الخبراء الفنيين  تفوض لجنة التوفيق صالحية تعيين الهيئات الفرعية. 11
تها الواقعـة علـى عاتقهـا    ماا وظائفها والتزبصورة مجدية بحاجة إلية لتؤديا هنأمرتها، ما ترى إ

 جميـع  ذاويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخ حاليبموجب نص القرار ال
  مـوظفي يةاين العام عدداً محدداً من الحراس لحماألمويقدم . لتأمين سالمة اللجنة زمةالتدابير الال

 .هااللجنة ودور

 تقارير عـن تطـور   العام بصورة دورية يناألم إلى تقدم نأ لجنة التوفيق بإلىتصدر تعليمات . 12
ــدمها  ــي يق ــة ك ــىالحال ــس إل ــن مجل ــى واألم ــاءإل ــة   أعض ــمنظم ــدةاألم  .م المتح

ـ إلـى  ومع لجنة التوفيق نو التعاإلى جميعاً  تدعو الحكومات والسلطات المعنية.13  جميـع  ذا اتخ
 .الحالي ة للمساعدة على تنفيذ القرارالتدابير الممكن

الترتيبـات المناسـبة لتـوفير     ذا واتخقديم ما يلزم من موظفين وتسهيالتين العام تاألمترجو . 14
 .الحالي  لتنفيذ أحكام القرارزمةوال الالاألم

 10 وامتنـاع  13 صوتاً مقابل 23 بـ 128العامة رقم  تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها  
 .عن التصويت 
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ـ    / غزة في الضفة الغربية وقطاع       المسجلين لالجئينإجمالي عدد ا   : 8.2ملحق   اريخ ملخص حتى ت
 ).م2004 – القدس -مكتب اإلعالم  - وكالة الغوث الدولية(م، 30.9.2006
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 األونروافي مناطق عمليات ، ) الالجئةاألسر أفرادعدد (إحصاءاتيوضح  : 9.2ملحق 
 ).م2004، مكتب االعالم سجالت وكالة الغوث الدولية األونروا(، م2006.لولأي.30
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سجالت وكالة (، اثناال ومعدل التسجيل ونسبة األونروا توزيع مدارس –التعليم  : 10.2ملحق 
  .).الغوث الدولية األونروا
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م، 2000 – 1953سطين المسجلين ونسبة النساء من معدل النمو السنوي لالجئي فل :  11.2ملحق 
 .)سجالت وكالة الغوث الدولية األونروا(
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لخصـائص الديمغرافيـة واالجتماعيـة واالقتصـادية     ل  جـداول التحليـل اإلحصـائي      1.4ملحق  
 لكـل مخـيم      والنسـب المئويـة    لتـي تبـين التكـرارات      ا لسكان مخيمات شمال الضفة الغربيـة     

 ).SPSSنتائج التحليل اإلحصائي(فردا من تلك المخيمات، من
 

 :حول خصائص السكان في مخيمات شمال الضفة الغربية لكل مخيم منفردا جاءت النتائج بما يلي 
 

  :مخيم جنينالخصائص الديمغرافية للعينة في 
 

 . يوضح طبيعة السكن ألفراد العينة من سكان مخيم جنين: 1.4جدول 
 

 النسبة العدد طبيعة السكن 
 %37.5 33 بيت مستقل

 %44.3 39 شقة ضمن عمارة

 %18.2 16 غرفة مع األهل

 %100 88 المجموع

 
 .يوضح عدد غرف المسكن ألفراد العينة من سكان مخيم جنين : 2.4جدول 

  
 النسبة العدد عدد غرف المسكن

 %11.4 10 حدةاغرفة و

 %29.5 26 غرفتان

 %43.2 38 ثالث غرف

 %15.9 14 عة غرف فأكثرأرب

 %100 88 المجموع

 
 .يوضح نوع بناء المسكن ألفراد العينة من سكان مخيم جنين : 3.4جدول 

 
 النسبة العدد نوع بناء المسكن

 %1.1 1 زينكو
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 %1.1 2 حجر وطين
 %92 81 بلوك وإسمنت
 %5.7 5 حجر وإسمنت

 %100 88 المجموع

 
  :يم جنينمخالخصائص االجتماعية للعينة في 

 
  .يوضح جنس العينة في مخيم جنين: 4.4جدول 

 
 النسبة العدد الجنس

 %72.7 64 ذكر
 %27.3 24 نثىأ

 %100 88 المجموع
 

 . يوضح الفئات العمرية للعينة في مخيم جنين :5.4جدول 
 

 النسبة العدد الفئة العمرية
 %8 7  سنة20أقل من 

 %11.4 10  سنة30-21من 
 %33 29  سنة40-31من 
 %14.8 13  سنة50-41من
 %15.9 14  سنة60-51من 
 %17 15  فما فوق61

 %100 88 المجموع
 

 .يوضح الحالة االجتماعية ألفراد العينة في مخيم جنين: 6.4جدول 
 

 النسبة العدد الحالة االجتماعية
 %29.5 26 ء/أعزب
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 %42 27 ة/متزوج
 %13.6 12 ة/مطلق
 %14.8 13 ة/أرمل
 %100 88 موعالمج

 
 .يوضح عدد أفراد األسر في العينة في مخيم جنين: 7.4جدول 

 
 النسبة العدد عدد أفراد األسرة

 %12.5 11  أفراد 3-1من 
 %50 44  أفراد 6-4من 
 %25 22  أفراد 9-7من 
 %12.5 11  فأكثر 9من 

 %100 88 المجموع
 

 . ي مخيم جنينيوضح المستوى التعليمي ألفراد العينة ف: 8.4جدول 
 

 النسبة العدد المستوى التعليمي
 %2.3 2 أساسي فما دون

 %19.3 17 إعدادي
 %22.7 20 ثانوي 

 %10.2 9 دبلوم
 %29.5 36 بكالوريوس 

 %15.9 14 دراسات عليا 
 %100 88 المجموع

 
 .يوضح طبيعة أصل الزوج أو الزوجة ألفراد العينة من سكان مخيم جنين : 9.4جدول 

 
 النسبة العدد ة من /تزوجم

 %21.6 19 ة/مدني



 124

 %22.7 20 ة/قروي

 %40.9 36 ة/الجئ

 %14.8 13 م1948ة/فلسطيني

 %100 88 المجموع

 
 .يوضح صلة القربى بين الزوجين ألفراد العينة من سكان مخيم جنين : 10.4جدول 

 
 النسبة العدد صلة القربى 

 %61.4 54 من األقارب
 %38.6 34 من خارج العائلة

 %100 88 المجموع
 

 .يوضح سن الزواج ألفراد العينة من سكان مخيم جنين: 11.4جدول 
 

 النسبة العدد سن الزواج
 %9.1 8 عام فما دون17
 %17 15 عام18-22
 %36.4 32 عام23-27
 %19.3 17 عام28-32
 %18.2 16 عام فأكثر33من

 %100 88 المجموع

 
 . األسرة ألفراد العينة من سكان مخيم جنين يوضح شكل تكوين: 12.4جدول 

 
 النسبة العدد شكل تكوين األسرة 

 %59.1 52 زوجتك وأبنائك
 %40.9 36 هلكأتك وأسر

 %100 88 المجموع
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  :مخيم جنين للعينة في الخصائص االقتصادية
 

 . يوضح معدل الدخل الشهري بالشيكل ألفراد العينة في مخيم جنين: 13.4جدول 
 

 النسبة العدد خل الشهري بالشيكل الد
 %29.5 26 1000أقل من 

 %27.3 24 2000-1001من 
 %17 15 3000-2001من
 %11.4 10 4000-3001من
 %5.7 5 5000-4001من 
 %9.1 8 6000-5001من 

 %100 88 المجموع
 

 . يوضح قطاع العمل ألفراد العينة في مخيم جنين: 14.4جدول 
 

 لنسبةا العدد قطاع العمل 
 %29.5 26 خاص

 %36.4 32 حكومي
 %20.5 18 وكالة الغوث

 %13.6 12 أهلي
 %100 88 المجموع

 
 .يوضح نوع العمل ألفراد العينة من سكان مخيم جنين : 15.4جدول 

 
 النسبة العدد نوع العمل 

 %3.4 3 مزارع
 %35.2 31 ملاع

 %10.2 9 تاجر
 %34.1 30 موظف
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 %11.4 10 معلم
 %5.7 5 لكغير ذ

 %100 88 المجموع

 
 .يوضح وضع العمل ألفراد العينة من سكان مخيم جنين : 16.4جدول 

 
 النسبة العدد وضع العمل 

 %50 44 دائم
 %31.8 28 مؤقت

 %18.2 16 مياومة

 %100 88 المجموع

 
 .يوضح ملكية العقارات ألفراد العينة من سكان مخيم جنين : 17.4جدول 

 
 النسبة العدد ات ملكية العقار

 %4.5 4 محل تجاري
 %5.7 5 عمارة سكنية

 %22.7 20 نمرة أرض
 %45.5 40 ال شيء مما ذكر

 %21.6 19 غير ذلك حدد

 %100 80 المجموع

 
  :مخيم الفارعةالخصائص الديمغرافية للعينة في 

 
 . يوضح طبيعة السكن ألفراد العينة من سكان مخيم الفارعة: 18.4جدول 

 
 النسبة العدد ة السكنطبيع
 %33.3 13 بيت مستقل
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 %38.5 15 شقة ضمن عمارة
 %28.2 11 غرفة مع األهل

 %100 39 المجموع

 
 .يوضح عدد غرف المسكن ألفراد العينة من سكان مخيم الفارعة : 19.4جدول 

 
 النسبة العدد عدد غرف المسكن 

 %10.3 4 حدةاغرفة و
 %23.1 9 غرفتان

 %48.7 19 ثالث غرف
 %17.9 7 أربعة غرف فأكثر

 %100 39 المجموع

 
 .يوضح نوع بناء المسكن ألفراد العينة من سكان مخيم الفارعة : 20.4جدول 

 
 النسبة العدد نوع بناء المسكن 

 --- --- زينكو
 --- --- حجر وطين

 %97.4 38 بلوك وإسمنت
 %%2.6 1 حجر وإسمنت

 %100 39 المجموع

 
  :مخيم الفارعة للعينة في ماعيةاالجتالخصائص 

 

 . يوضح جنس العينة في مخيم الفارعة: 21.4جدول 
 

 النسبة العدد الجنس
 %84.6 33 ذكر

 %15.4 6 نثىأ
 %100 39 المجموع
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 . يوضح الفئات العمرية للعينة في مخيم الفارعة:22.4جدول 
 

 النسبة العدد الفئة العمرية
 %12.8 5  سنة20أقل من 

 %10.7 4  سنة30-21من 
 %51.3 20  سنة40-31من 
 %12.8 5  سنة50-41من
 %12.8 5  سنة60-51من 
 --- ---  فما فوق61

 %100 36 المجموع
 

 .يوضح الحالة االجتماعية ألفراد العينة في مخيم الفارعة: 23.4جدول 
 

 النسبة العدد الحالة االجتماعية
 %12.8 5 ء/أعزب
 %82.1 32 ة/متزوج
 --- --- ة/مطلق
 %5.1 2 ة/أرمل

 %100 39 المجموع
 

 .يوضح عدد أفراد األسر في العينة في مخيم الفارعة: 24.4جدول 
 

 النسبة العدد عدد أفراد األسرة
 %12.8 5  أفراد 3-1من 
 %43.6 17  أفراد 6-4من 
 %30.8 12  أفراد 9-7من 
 %12.8 5  فأكثر 9من 

 %100 30 المجموع
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 . يوضح المستوى التعليمي ألفراد العينة في مخيم الفارعة: 25.4جدول 
 

 النسبة العدد المستوى التعليمي
 --- --- أساسي فما دون

 %10.3 4 إعدادي
 %25.6 10 ثانوي 

 %15.4 6 دبلوم
 %33.3 13 بكالوريوس 

 %15.4 6 دراسات عليا 
 %100 39 المجموع

 
 .لزوجة ألفراد العينة من سكان مخيم الفارعة يوضح طبيعة أصل الزوج أو ا: 26.4جدول 

 
 النسبة العدد متزوج من 

 %20.5 8 ة/مدني
 %20.5 8 ة/قروي
 %46.2 18 ة/الجئ

 %12.8 5 1948ة/فلسطيني

 %100 39 المجموع

 
 .يوضح صلة القربى بين الزوجين ألفراد العينة من سكان مخيم الفارعة : 27.4جدول 

 
 سبةالن العدد صلة القربى 

 %53.8 21 من األقارب
 %46.2 18 من خارج العائلة

 %100 39 المجموع
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 .يوضح سن الزواج ألفراد العينة من سكان مخيم الفارعة: 28.4جدول 
 

 النسبة العدد سن الزواج 
 %5.1 2 عام فما دون17
 %15.4 6 عام18-22
 %46.2 18 عام23-27
 %23.1 9 عام28-32
 %10.3 4 عام فأكثر33من

 %100 39 المجموع

 
 .يوضح شكل تكوين األسرة ألفراد العينة من سكان مخيم الفارعة : 29.4جدول 

 
 النسبة العدد شكل تكوين األسرة 

 %64.1 25 زوجتك وأبنائك
 %35.9 14 هلكأتك وأسر

 %100 39 المجموع

 
  :مخيم الفارعة للعينة في االقتصاديةالخصائص 

 
 . لدخل الشهري بالشيكل ألفراد العينة في مخيم الفارعةيوضح معدل ا: 30.4جدول 

 
 النسبة العدد الدخل الشهري بالشيكل 

 %25.6 10 1000أقل من 
 %28.2 11 2000-1001من 
 %20.5 8 3000-2001من
 %12.8 5 4000-3001من
 %7.7 3 5000-4001من 
 %5.1 2 6000-5001من 

 %100 39 المجموع
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 . العمل ألفراد العينة في مخيم الفارعةيوضح قطاع : 31.4جدول 
 

 النسبة العدد قطاع العمل 
 %30.8 12 خاص

 %38.5 15 حكومي
 %23.1 9 غوثالوكالة 

 %7.7 3 أهلي
 %100 39 المجموع

 
 .يوضح نوع العمل ألفراد العينة في مخيم الفارعة : 32.4جدول 

 
 النسبة العدد نوع العمل 

 %12.8 5 مزارع
 %41 18 عامل
 %7.7 3 تاجر

 %12.8 5 موظف
 %15.4 6 معلم

 %10.3 4 غير ذلك

 %100 39 المجموع

 
 .يوضح وضع العمل ألفراد العينة في مخيم الفارعة : 33.4جدول 

 
 النسبة العدد وضع العمل 

 %51.3 20 دائم
 %30.8 12 مؤقت

 %17.9 7 ومةامي

 %100 39 المجموع
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 .رات ألفراد العينة في مخيم الفارعة يوضح ملكية العقا: 34.4جدول 
 

 النسبة العدد ملكية العقارات 
 %5.1 2 محل تجاري
 %5.1 2 عمارة سكنية

 %23.1 9 نمرة أرض
 %46.2 18 ال شيء مما ذكر

 %20.5 8 غير ذلك حدد

 %100 39 المجموع

 
 : )1(سكان مخيم رقم لالديمغرافية خصائصال
 

 ). 1(ألفراد العينة من سكان مخيم رقميوضح طبيعة السكن : 35.4جدول 
 

 النسبة العدد طبيعة السكن 
 %36.1 13 بيت مستقل

 %41.7 15 شقة ضمن عمارة
 %22.2 8 غرفة مع األهل

 %100 36 المجموع

 
 ).1(يوضح عدد غرف المسكن ألفراد العينة من سكان مخيم رقم : 36.4جدول 

 
 النسبة العدد عدد غرف المسكن 

 %11.1 4 ةغرفة واحد
 %25 9 غرفتان

 %44.4 16 ثالث غرف
 %19.4 7 أربعة غرف فأكثر

 %100 36 المجموع
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 )1(يوضح نوع بناء المسكن ألفراد العينة من سكان مخيم رقم: 37.4جدول 
 

 النسبة العدد نوع بناء المسكن 
 %2.8 1 زينكو

 --- --- حجر وطين
 %91.7 33 بلوك وإسمنت
 %5.6 2 حجر وإسمنت

 %100 36 المجموع

 
 )1(سكان مخيم رقمل :الخصائص االجتماعية

 
  1يوضح جنس العينة في مخيم رقم : 38.4جدول 

 
 النسبة العدد الجنس

 %83.3 30 ذكر

 %16.7 6 نثىأ

 %100 36 المجموع

 
 .1 يوضح الفئات العمرية للعينة في مخيم رقم :39.3جدول 

 
 النسبة العدد الفئة العمرية

 %5.6 2  سنة20 أقل من

 %13.9 5  سنة30-21من 

 %30.6 11  سنة40-31من 

 %13.9 5  سنة50-41من

 %16.7 6  سنة60-51من 

 %19.4 7  فما فوق61

 %100 36 المجموع
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 1يوضح الحالة االجتماعية ألفراد العينة في مخيم رقم : 40.4جدول 

 
 النسبة العدد الحالة االجتماعية

 %19.4 7 ء/عزبأ

 %80.6 29 ة/وجمتز

 --- --- ة/مطلق

 --- -- ة/رملأ

 %100 36 المجموع

 
 .1يوضح عدد أفراد األسر في العينة في مخيم رقم : 41.4جدول 

 
 النسبة العدد عدد أفراد األسرة

 %8.3 3  أفراد 3-1من 

 %55.6 20  أفراد 6-4من 

 %22.2 8  أفراد 9-7من 

 %13.9 5  فاكثر 9من 

 %100 36 المجموع

 
 . 1يوضح المستوى التعليمي ألفراد العينة في مخيم رقم : 42.4جدول 

 
 النسبة العدد المستوى التعليمي

 --- --- ساسي فما دونا

 %22.2 8 عداديإ

 %22.2 8 ثانوي 

 %8.3 3 دبلوم

 %30.6 11 بكالوريوس 

 %16.7 6 دراسات عليا 

 %100 36 المجموع
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 )1(الزوج أو الزوجة ألفراد العينة من سكان مخيم رقميوضح طبيعة أصل : 43.4جدول 
 

 النسبة العدد متزوج من 
 %19.4 7 ة/مدني

 %22.2 8 ة/قروي
 %41.7 15 ة/الجئ

 %16.7 6 1948ة/فلسطيني

 %100 36 المجموع

 
 .)1(يوضح صلة القربى بين الزوجين ألفراد العينة من سكان مخيم رقم: 44.4جدول 

 
 النسبة دالعد صلة القربى 

 %50 18 من األقارب
 %50 18 من خارج العائلة

 %100 36 المجموع

 
 .)1(يوضح سن الزواج ألفراد العينة من سكان مخيم رقم: 45.4جدول 

 
 النسبة العدد سن الزواج 

 %5.6 2 عام فما دون17
 %19.4 7 عام18-22
 %44.4 16 عام23-27
 %19.4 7 عام28-32
 %11.1 4 عام فأكثر33من

 %100 36 المجموع
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 .)1(يوضح شكل تكوين األسرة ألفراد العينة من سكان مخيم رقم: 46.4جدول 
 

 النسبة العدد شكل تكوين األسرة 
 %58.3 21 زوجتك وأبنائك

 %41.7 15 هلكأأسرتك و

 %100 36 المجموع

 
 )1(سكان مخيم رقملالخصائص االقتصادية 

 
 ). 1(هري بالشيكل ألفراد العينة في مخيم رقم يوضح معدل الدخل الش: 47 4 جدول

 
 النسبة العدد الدخل الشهري بالشيكل 

 %27.8 10 1000أقل من 

 %25 9 2000-1001من 

 %11.1 4 3000-2001من

 %16.7 6 4000-3001من

 %11.1 4 5000-4001من 

 %8.3 3 6000-5001من 

 %100 36 المجموع

 
 .1راد العينة في مخيم رقم يوضح قطاع العمل ألف: 48.4جدول 

 
 النسبة العدد قطاع العمل 

 %38.9 14 خاص

 %36.1 13 حكومي

 %13.9 5 وكالة الغوث

 %11.1 4 هليأ

 %100 36 المجموع

 
 
 
 



 137

 .)1(يوضح نوع العمل ألفراد العينة في مخيم رقم: 49.4جدول 
 

 النسبة العدد نوع العمل 
 %8.3 3 مزارع

 %30.6 11 ملاع
 %8.3 3 تاجر

 %44.4 16 موظف
 %5.6 2 معلم

 %2.8 1 غير ذلك

 %100 36 المجموع

 
 .)1(يوضح وضع العمل ألفراد العينة في مخيم رقم: 50.4جدول 

 
 النسبة العدد وضع العمل 

 %52.8 19 دائم
 %27.8 10 مؤقت

 %19.4 7 ومةامي

 %100 36 المجموع

 
 .)1(ينة في مخيم رقميوضح ملكية العقارات ألفراد الع: 51.4جدول 

 
 النسبة العدد ملكية العقارات 

 %5.6 2 محل تجاري
 %11.1 4 عمارة سكنية

 %16.7 6 نمرة أرض
 %52.8 19 ال شيء مما ذكر

 %13.9 5 غير ذلك حدد

 %100 36 المجموع
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 :سكان مخيم عسكرل  الديمغرافيةخصائصال
 

 . سكان مخيم عسكريوضح طبيعة السكن ألفراد العينة من : 52.4جدول 
 

 النسبة العدد طبيعة السكن 
 %34.1 29 بيت مستقل

 %40 34 شقة ضمن عمارة
 %25.9 22 غرفة مع األهل

 %100 85 المجموع

 
 .يوضح عدد غرف المسكن ألفراد العينة من سكان مخيم عسكر : 53.4جدول 

 
 النسبة العدد عدد غرف المسكن 

 %14.1 12 حدةاغرفة و
 %24.7 21 غرفتان

 %44.7 38 ثالث غرف
 %16.5 14 أربعة غرف فأكثر

 %100 85 المجموع

 
 .يوضح نوع بناء المسكن ألفراد العينة من سكان مخيم عسكر : 54.4جدول 

 
 النسبة العدد نوع بناء المسكن 

 --- --- زينكو
 --- --- حجر وطين

 %90.6 77 بلوك وإسمنت
 %9.4 8 حجر وإسمنت

 %100 85 المجموع
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 :سكان مخيم عسكرل  االجتماعيةخصائصال
 

 .يوضح جنس العينة في مخيم عسكر: 55.4جدول 
 

 النسبة العدد الجنس

 %80 68 ذكر

 %20 17 ثىأن

 %100 85 المجموع

 
 .يوضح الفئات العمرية للعينة في مخيم عسكر: 56.4جدول 

 
 النسبة العدد الفئة العمرية

 %10.6 9  سنة20أقل من 

 %5.9 5  سنة30-21من 

 %22.4 19  سنة40-31من 

 %14.1 12  سنة50-41من

 %24.7 21  سنة60-51من 

 %22.4 19  فما فوق61

 %100 85 المجموع

 
 .يوضح الحالة االجتماعية ألفراد العينة في مخيم عسكر: 57.4جدول 

 
 النسبة العدد الحالة االجتماعية

 %43.1 29 ء/أعزب

 %48.2 41 ة/متزوج

 %4.7 4 ة/قمطل

 %12.9 11 ة/أرمل

 %100 85 المجموع
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 .يوضح عدد أفراد األسر في العينة في مخيم عسكر: 58.4جدول 

 
 النسبة العدد عدد أفراد األسرة

 %11.8 10  أفراد 3-1من 

 %48.2 41  أفراد 6-4من 

 %27.1 23  أفراد 9-7من 

 %12.9 11  فأكثر 9من 

 %100 85 المجموع

 
 . يوضح المستوى التعليمي ألفراد العينة في مخيم عسكر: 59.4جدول 

 
 النسبة العدد المستوى التعليمي

 %2.4 2 أساسي فما دون

 %18.8 16 إعدادي

 %21.2 18 ثانوي 

 %14.1 12 دبلوم

 %31.8 27 بكالوريوس 

 %11.8 10 دراسات عليا 

 %100 85 المجموع

 
 .زوجة ألفراد العينة من سكان مخيم عسكر يوضح طبيعة أصل الزوج أو ال: 60.4جدول 

 
 النسبة العدد متزوج من 

 %21.2 18 ة/مدني
 %21.2 18 ة/قروية
 %44.7 38 ة/الجئة

 %12.9 11 م1948ة/فلسطيني

 %100 85 المجموع
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 .يوضح صلة القربى بين الزوجين ألفراد العينة من سكان مخيم عسكر : 61.4جدول 
 

 بةالنس العدد صلة القربى 
 %55.3ِ 47 من األقارب

 %44.7 38 من خارج العائلة

 %100 85 المجموع

 
 .يوضح سن الزواج ألفراد العينة من سكان مخيم عسكر : 62.4جدول 

 
 النسبة العدد سن الزواج 

 %7.1 6 عام فما دون17
 %16.5 14 عام18-22
 %41.2 35 عام23-27
 %21.2 18 عام28-32
 %14.1 12 عام فأكثر33من

 %100 85 المجموع

 
 .يوضح شكل تكوين األسرة ألفراد العينة من سكان مخيم عسكر: 63.4جدول 

 
 النسبة العدد شكل تكوين األسرة 

 %62.4 53 زوجتك وأبنائك
%37.6 32 هلكأتك وأسر  

 %100 85 المجموع

 
 :سكان مخيم عسكرل  االقتصاديةخصائصال

 . لشيكل ألفراد العينة في مخيم عسكريوضح معدل الدخل الشهري با: 64.4جدول 
 

 النسبة العدد الدخل الشهري بالشيكل 

 %28.2 24 1000أقل من 
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 %29.4 25 2000-1001من 

 %17.6 15 3000-2001من

 %11.8 10 4000-3001من

 %8.2 7 5000-4001من 

 %4.7 4 6000-5001من 

 %100 85 المجموع
 

 . لعينة في مخيم عسكريوضح قطاع العمل ألفراد ا: 65.4جدول 
 

 النسبة العدد قطاع العمل 

 %31.8 27 خاص

 %37.6 32 حكومي

 %17.6 15 وكالة الغوث

 %12.9 11 أهلي

 %100 85 المجموع
 

 .يوضح نوع العمل ألفراد العينة في مخيم عسكر : 66.4جدول 
 

 النسبة العدد نوع العمل 
 %8.2 7 مزارع

 %28.2 24 ملاع
 %10.6 9 تاجر

 %42.4 36 موظف
 %7.1 6 معلم

 %3.5 3 غير ذلك

 %100 85 المجموع
 

 .يوضح وضع العمل ألفراد العينة في مخيم عسكر : 67.4جدول 
 

 النسبة العدد وضع العمل 
 %51.8 44 دائم

 %29.4 25 مؤقت
 %18.8 16 مياومة

 %100 85 المجموع
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 .مخيم عسكر يوضح ملكية العقارات ألفراد العينة في : 68.4جدول 
 

 النسبة العدد ملكية العقارات 
 %3.5 3 محل تجاري
 %3.5 3 عمارة سكنية

 %22.4 19 نمرة أرض
%52.9 45 ال شيء مما ذكر  

 %17.6 15 غير ذلك حدد

 %100 85 المجموع

 
 :سكان مخيم بالطةالديمغرافية لخصائص ال
 

 . يم بالطةيوضح طبيعة السكن ألفراد العينة من سكان مخ: 69.4جدول 
 

 النسبة العدد طبيعة السكن 
 %36.9 45 بيت مستقل

 %36.9 45 شقة ضمن عمارة
 %26.2 32 غرفة مع األهل

 %100 122 المجموع

 
 .يوضح عدد غرف المسكن ألفراد العينة من سكان مخيم بالطة : 70.4جدول 

 
 النسبة العدد عدد غرف المسكن 

 %9.8 12 غرفة واحدة
 %23.8 29 غرفتان

 %48.4 59 ثالث غرف
 %18 22 أربعة غرف فأكثر

 %100 122 المجموع
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 .يوضح نوع بناء المسكن ألفراد العينة من سكان مخيم بالطة : 71.4جدول 
 

 النسبة العدد نوع بناء المسكن 
 %4.9 6 زينكو

 --- --- حجر وطين
 %89.3 109 بلوك وإسمنت
 %5.7 7 حجر وإسمنت

 %100 122 المجموع

 
 :سكان مخيم عسكرل  االجتماعيةخصائصال
 

 . يوضح جنس العينة في مخيم بالطة: 72.4جدول 
 

 النسبة العدد الجنس
 %75.4 92 ذكر

 %24.6 30 نثىأ
 %100 122 المجموع

 
 . يوضح الفئات العمرية للعينة في مخيم بالطة:73.4جدول 

 
 النسبة العدد الفئة العمرية

 %7.4 9  سنة20أقل من 
 %9 11  سنة30-21ن م

 %27.9 34  سنة40-31من 
 %15.6 19  سنة50-41من
 %18.9 23  سنة60-51من 
 %21.3 26  فما فوق61

 %100 122 المجموع
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 .يوضح الحالة االجتماعية ألفراد العينة في مخيم بالطة: 74.4جدول 
 

 النسبة العدد الحالة االجتماعية
 %38.5 47 ء/أعزب
 %45.1 55 ة/متزوج
 %7.4 9 ة/مطلق
 %9 11 ة/أرمل

 %100 122 المجموع
 

 .يوضح عدد أفراد األسر في العينة في مخيم بالطة: 75.4جدول 
 

 النسبة العدد عدد أفراد األسرة
 %10.7 13  أفراد 3-1من 
 %52.5 64  أفراد 6-4من 
 %21.3 26  أفراد 9-7من 
 %15.6 19  فأكثر 9من 

 %100 122 المجموع
 

 . يوضح المستوى التعليمي ألفراد العينة في مخيم بالطة: 76.4 جدول
 

 النسبة العدد المستوى التعليمي
 %1.6 2 أساسي فما دون

 %18 22 إعدادي
 %20.5 25 ثانوي 

 %13.1 16 دبلوم
 %34.4 42 بكالوريوس 

 %13.3 15 دراسات عليا 
 %100 122 المجموع
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 .أو الزوجة ألفراد العينة من سكان مخيم بالطة يوضح طبيعة أصل الزوج : 77.4جدول 
 

 النسبة العدد ة من /متزوج
 %21.3 26 ة/مدني

 %21.3 26 ة/قروي
 %45.1 55 ة/الجئ

 %12.3 15 م1948ة/فلسطيني

 %100 122 المجموع

 
 .يوضح صلة القربى بين الزوجين ألفراد العينة من سكان مخيم بالطة: 78.4جدول 

 
 النسبة ددالع صلة القربى 

 %52.5 64 من األقارب
 %47.5 58 من خارج العائلة

 %100 122 المجموع

 
 .يوضح سن الزواج ألفراد العينة من سكان مخيم بالطة : 79.4جدول 

 
 النسبة العدد سن الزواج 

 %4.9 6 عام فما دون17
 %14.8 18 عام18-22
 %45.9 56 عام23-27
 %24.6 30 عام28-32
 %9.8 12 عام فأكثر33من

 %100 122 المجموع
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 .يوضح شكل تكوين األسرة ألفراد العينة من سكان مخيم بالطة: 80.4جدول 
 

 النسبة العدد شكل تكوين األسرة 
 %63.9 78 زوجتك وأبنائك

 36.1% 44 هلكأتك وأسر

 %100 122 المجموع

 
 :سكان مخيم عسكر االقتصادية لخصائصال
 

 . لدخل الشهري بالشيكل ألفراد العينة في مخيم بالطةيوضح معدل ا: 81.4جدول 
 

 النسبة العدد الدخل الشهري بالشيكل 
 %25.4 31 1000أقل من 

 %29.5ِ 36 2000-1001من 
 %26.2 32 3000-2001من
 %11.5 14 4000-3001من
 %3.3 4 5000-4001من 
 %4.1 5 6000-5001من 

 %100 122 المجموع
 

 . اع العمل ألفراد العينة في مخيم بالطةيوضح قط: 82.4جدول 
 

 النسبة العدد قطاع العمل 
 %31.1 38 خاص

 %33.6 41 حكومي
 %21.3 26 غوثالوكالة 

 %13.9 17 أهلي
 %100 122 المجموع

 



 148

 .بالطة  يوضح نوع العمل ألفراد العينة في مخيم: 83.4جدول 
 

 النسبة العدد نوع العمل 
 %14.8 18 مزارع

 %36.1 44 ملاع

 %9 11 تاجر

 %13.1 16 موظف

 %16.4 20 معلم

 %10.7 13 غير ذلك

 %100 122 المجموع

 
 .يوضح وضع العمل ألفراد العينة في مخيم بالطة : 84.4جدول 

 
 النسبة العدد وضع العمل 

 %52.5 64 دائم

 %32.8 40 مؤقت

 %14.8 18 ومةامي

 %100 122 المجموع

 
 .ة العقارات ألفراد العينة في مخيم بالطةيوضح ملكي: 85.4جدول 

 
 النسبة العدد ملكية العقارات 

 %10.7 13 محل تجاري

 %2.5 3 عمارة سكنية

 %21.3 26 نمرة أرض

%46.7 57 ال شيء مما ذكر  

 %18.9 23 غير ذلك حدد

 %100 122 المجموع
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 :سكان مخيم طولكرمالديمغرافية لخصائص ال
 

 .  السكن ألفراد العينة من سكان مخيم طولكرميوضح طبيعة: 86.4جدول 
 

 النسبة العدد طبيعة السكن 
 %42.6 40 بيت مستقل

 %37.2 35 شقة ضمن عمارة
 %20.3 19 غرفة مع األهل

 %100 94 المجموع

 
 .يوضح عدد غرف المسكن ألفراد العينة من سكان مخيم طولكرم: 87.4جدول 

 
 النسبة العدد عدد غرف المسكن 

 %8.5 8 حدةافة وغر
 %28.7 27 غرفتان

 %43.6 41 ثالث غرف
 %19.1 18 أربعة غرف فأكثر

 %100 94 المجموع

 
 .يوضح نوع بناء المسكن ألفراد العينة من سكان مخيم طولكرم: 88.4جدول 

 
 النسبة العدد نوع بناء المسكن 

 --- --- زينكو
 %4.3 4 حجر وطين

 %90.4 85 بلوك وإسمنت
 %5.3 5 سمنتحجر وإ

 %100 94 المجموع
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 :سكان مخيم طولكرماالجتماعية لخصائص ال
 . يوضح جنس العينة في مخيم طولكرم: 89.4جدول 

 
 النسبة العدد الجنس

 %75.5 71 ذكر

 %24.5 23 نثىأ

 %100 94 المجموع

 
 . يوضح الفئات العمرية للعينة في مخيم طولكرم:90.4جدول 

 
 النسبة العدد الفئة العمرية

 %10.6 10  سنة20أقل من 

 %8.5 8  سنة30-21من 

 %31.9 30  سنة40-31من 

 %11.7 11  سنة50-41من

 %19.1 18  سنة60-51من 

 %18.1 17  فما فوق61

 %100 94 المجموع

 
 .يوضح الحالة االجتماعية ألفراد العينة في مخيم طولكرم: 91.4جدول 

 
 النسبة العدد الحالة االجتماعية

 %27.7 26 ء/أعزب

 %53.2 50 ة/متزوج

 %7.4 7 ة/مطلق

 %11.7 11 ة/أرمل

 %100 94 المجموع
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 .يوضح عدد أفراد األسر في العينة في مخيم طولكرم: 92.4جدول 

 
 النسبة العدد عدد أفراد األسرة

 %8.5 8  أفراد 3-1من 

 %51.1 48  أفراد 6-4من 

 %26.6 25  أفراد 9-7من 

 %13.8 13 ثر  فأك9من 

 %100 94 المجموع

 
 . يوضح المستوى التعليمي ألفراد العينة في مخيم طولكرم: 93.4جدول 

 
 النسبة العدد المستوى التعليمي

 %2.1 2 أساسي فما دون

 %18.1 17 إعدادي

 %31.9 30 ثانوي 

 %12.8 12 دبلوم

 %23.4 22 بكالوريوس 

 %11.7 11 دراسات عليا 

 %100 94 المجموع

 
 .يوضح طبيعة أصل الزوج أو الزوجة ألفراد العينة من سكان مخيم طولكرم: 94.4جدول 

 
 النسبة العدد متزوج من 

 %21.3 20 ة/مدني
%14.9 14 ة/قروي  

 %41.5 39 ة/الجئ
 %22.3 21 1948ة/فلسطيني

 %100 94 المجموع

 



 152

 . سكان مخيم طولكرميوضح صلة القربى بين الزوجين ألفراد العينة من: 95.4جدول 
 

 النسبة العدد صلة القربى 
 %66 62 من األقارب

 %34 32 من خارج العائلة

 %100 94 المجموع

 
 .يوضح سن الزواج ألفراد العينة من سكان مخيم طولكرم: 96.4جدول 

 
 النسبة العدد سن الزواج 

 %4.3 4 عام فما دون17
 %24.5 23 عام18-22
 %41.5 39 عام23-27
 %21.3 20 عام28-32
 %8.5 8 عام فأكثر33من

 %100 94 المجموع

 
 .يوضح شكل تكوين األسرة ألفراد العينة من سكان مخيم طولكرم: 97.4جدول 

 
 النسبة • العدد • شكل تكوين األسرة  •

 %53.2 • 50 • زوجتك وأبنائك •
%46.8 • 44 • هلكأتك وأسر •  

 %100 • 94 • المجموع •
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 : طولكرمسكان مخيماالقتصادية لخصائص ال
 

 . يوضح معدل الدخل الشهري بالشيكل ألفراد العينة في مخيم طولكرم: 98.4جدول 
 

 النسبة العدد الدخل الشهري بالشيكل 

 %28.7 27 1000أقل من 

 %31.9 30 2000-1001من 

 %20.2 19 3000-2001من

 %12.8 12 4000-3001من

 %4.3 4 5000-4001من 

 %2.1 2 6000-5001من 

 %100 94 وعالمجم

 
 . يوضح قطاع العمل ألفراد العينة في مخيم طولكرم: 99.4جدول 

 
 النسبة العدد قطاع العمل 

 %34 34 خاص

 %37.2 35 حكومي

 %14.9 14 وكالة الغوث

 %13.8 13 أهلي

 %100 94 المجموع

 
 .يوضح نوع العمل ألفراد العينة في مخيم طولكرم: 100.4جدول 

 
 النسبة العدد نوع العمل 

 %11.7 11 مزارع
 %25.5 24 عامل
 %6.4 6 تاجر

 %36.2 34 موظف
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 %16 15 معلم
 %4.3 4 غير ذلك

 %100 94 المجموع
 

 .يوضح وضع العمل ألفراد العينة في مخيم طولكرم: 101.4جدول 
 

 النسبة العدد وضع العمل 
 %64.9 61 دائم

 %22.3 21 مؤقت
 %12.8 12 مياومة

 %100 94 المجموع

 
 .يوضح ملكية العقارات ألفراد العينة في مخيم طولكرم: 102.4جدول 

 
 النسبة العدد ملكية العقارات 

 %12.8 12 محل تجاري
 %2.1 2 عمارة سكنية

 %20.2 19 نمرة أرض
 47.9% 45 ال شيء مما ذكر

 %17 16 غير ذلك حدد

 %100 94 المجموع

 :سمخيم نورشم لسكان الخصائص الديمغرافية
 

  .يوضح طبيعة السكن ألفراد العينة من سكان مخيم نور شمس: 103.4جدول 
 

 النسبة العدد طبيعة السكن 
 %32.6 15 بيت مستقل

 %39.1 18 شقة ضمن عمارة
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 %28.3 13 غرفة مع األهل

 %100 46 المجموع

 
 .يوضح عدد غرف المسكن ألفراد العينة من سكان مخيم نورشمس: 104.4جدول 

 
 النسبة العدد غرف المسكن عدد 

 %10.9 5 غرفة واحدة
 %23.9 11 غرفتان

 %45.7 21 ثالث غرف
 %19.6 9 أربعة غرف فأكثر

 %100 46 المجموع

 
 .يوضح نوع بناء المسكن ألفراد العينة من سكان مخيم نورشمس: 105.4جدول 

 
 النسبة • العدد • نوع بناء المسكن  •

 --- • --- • زينكو •
 %2.2 • 1 • حجر وطين •
 %97.8 • 45 • بلوك وإسمنت •
 --- • --- • حجر وإسمنت •

 %100 • 46 • المجموع •
 

 :مخيم نورشمس لسكان جتماعيةالخصائص اال
 

 . يوضح جنس العينة في مخيم نورشمس: 106.4جدول 
 

 النسبة العدد الجنس

 %82.6 38 ذكر

 %17.4 8 نثىأ

 %100 46 المجموع
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 .م نورشمس يوضح الفئات العمرية للعينة في مخي:107.4جدول 
 

 النسبة العدد الفئة العمرية

 %4.3 2  سنة20أقل من 

 %13 6  سنة30-21من 

 %8.7 4  سنة40-31من 

 %19.6 9  سنة50-41من

 %23.9 11  سنة60-51من 

 %30.4 14  فما فوق61

 %100 46 المجموع

 
 .يوضح الحالة االجتماعية ألفراد العينة في مخيم نورشمس: 108.4جدول 

 
 النسبة العدد ة االجتماعيةالحال

 %47.8 22 ء/أعزب

 %26.1 12 ة/متزوج

 %10.9 5 ة/مطلق

 %15.2 7 ة/أرمل

 %100 46 المجموع

 
 .يوضح عدد أفراد األسر في العينة في مخيم نورشمس: 109.4جدول 

 
 النسبة العدد عدد أفراد األسرة

 %13 6  أفراد 3-1من 

 %52.2 24  أفراد 6-4من 

 %21.7 10 فراد  أ9-7من 

 %13 6  فأكثر 9من 

 %100 46 المجموع
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 . يوضح المستوى التعليمي ألفراد العينة في مخيم نورشمس: 110.4جدول 
 

 النسبة العدد المستوى التعليمي

 %6.5 3 أساسي فما دون

 %6.5 3 إعدادي

 %30.4 14 ثانوي 

 %21.7 10 دبلوم

 %26.1 12 بكالوريوس 

 %8.7 4 دراسات عليا 

 %100 46 المجموع
 

 .يوضح طبيعة أصل الزوج أو الزوجة ألفراد العينة من سكان مخيم نورشمس: 111.4جدول 
 

 النسبة العدد متزوج من 
 %21.7 10 ة/مدني

 17.4% 8 ة/قروي

 %45.7 21 ة/الجئ
 %15.2 7 1948ة/فلسطيني

 %100 46 المجموع

 
 .ن ألفراد العينة من سكان مخيم نورشمسيوضح صلة القربى بين الزوجي: 112.4جدول 

 
 النسبة العدد صلة القربى 

 %58.7 27 من األقارب
 %41.3 19 من خارج العائلة

 %100 46 المجموع
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 .يوضح سن الزواج ألفراد العينة من سكان مخيم نورشمس: 113.4جدول 
 

 النسبة العدد سن الزواج 

 %4.3 2 عام فما دون17
 %19.6 9 عام18-22
 %43.5 20 عام23-27
 %23.9 11 عام28-32
 %8.7 4 عام فأكثر33من

 %100 46 المجموع
 

 .يوضح شكل تكوين األسرة ألفراد العينة من سكان مخيم نورشمس: 114.4جدول 
 

 النسبة العدد شكل تكوين األسرة 
 %60.9 28 زوجتك وأبنائك

 39.1% 18 هلكأتك وأسر

 %100 46 المجموع
 

 :مخيم نورشمس لسكان جتماعيةالالخصائص ا
 

 .يوضح معدل الدخل الشهري بالشيكل ألفراد العينة في مخيم نورشمس: 115.4جدول 
 

 النسبة العدد الدخل الشهري بالشيكل 

 %30.4 14 1000أقل من 

 %30.4 14 2000-1001من 

 %13 6 3000-2001من

 %13 6 4000-3001من

 %8.7 4 5000-4001من 

 %4.3 2 6000-5001من 

 %100 46 المجموع
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 . يوضح قطاع العمل ألفراد العينة في مخيم نورشمس: 116.4جدول 
 

 النسبة العدد قطاع العمل 

 %37 17 خاص

 %39.1 18 حكومي

 %8.7 4 وكالة الغوث

 %15.2 7 أهلي

 %100 46 المجموع

 
 .يوضح نوع العمل ألفراد العينة في مخيم نورشمس: 117.4جدول 

 
 النسبة العدد لعمل نوع ا

 %8.7 4 مزارع
 %34.8 16 عامل
 %8.7 4 تاجر

 %34.8 16 موظف
 %8.7 4 معلم

 %4.3 2 غير ذلك

 %100 46 المجموع

 .يوضح وضع العمل ألفراد العينة في مخيم نورشمس: 118.4جدول 
 

 النسبة العدد وضع العمل 
 %56.5 26 دائم

 %28.3 13 مؤقت
 %15.2 7 مياومة

 %100 46 موعالمج

 
 .يوضح ملكية العقارات ألفراد العينة في مخيم نورشمس: 119.4جدول 

 
 النسبة العدد ملكية العقارات 

 %6.5 3 محل تجاري
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 --- --- عمارة سكنية
 %32.6 15 نمرة أرض

 47.8% 22 ال شيء مما ذكر
 %13 6 غير ذلك حدد

 %100 46 المجموع
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