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 ةــــــمقدم
 

إن دراسة الجوانب المع�ش�ة لح�اة الالجئین في أماكن سكناهم اص�ح 
مطل�ًا مهمًا الرت�اطها �ح�اة جزء من السكان �ما لهذا من آثار وت�عات تنمو�ة 

أولئك  مختلفة �شكل یوضح الظروف الحق�ق�ة لمستو�ات الح�اة التي �ح�اها
الالجئون ومدى تشا�ه هذه الظروف �مث�التها في قطاعات السكان االخرى في 

 المجتمع.

انطلقت الس�اسة األردن�ة تجاه قضا�ا اللجوء والنزوح �انسجام وتوافق 
تـــام مع التراث العر�ي المنفتح على قضا�ا اإلنسان ومعاناته وفق قواعد أساس�ة 

منطقة  تراثها المعروف عبر التار�خ الطو�ل فيوضعت ركائزها الق�ادة الهاشم�ة ب
�عد  1947اللجوء الفلسطیني منذ عام فقد بدأ ، تعرضت ألزمات ال حصر لها

صدور قرار األمم المتحدة بتقس�م فلسطین ونتیجة لألعمال العسكر�ة التي حدثت 
) ألف فلسطیني إلى هجرة 750قبل و�عد إنشاء دولة إسرائیل اضطر حوالي (

�عد االعتداءات والمذا�ح التي ارتكبتها القوات اإلسرائیل�ة إلج�ارهم على أراضیهم 
ولجأ هؤالء إلى الدول العر��ة المجاورة ، وكان لألردن النصیب األكبـر  .الهجرة

% من 42الستق�ال الالجئین الفلسطینیین ، حیث یوجـد فـي األردن مــا �قارب 
 ا.المسجلین لدیهالفلسطینیین مجموع الالجئین 

وفي االردن ظهرت لحیز الوجود العدید من الدراسات التي تلقي الضوء 
على االوضاع المع�ش�ة لالجئین الفلسطینیین داخل وخارج المخ�مات في فترات 

وتوصلت الدراسة المیدان�ة الحال�ة الى العدید من النتائج واالستخالصات . سا�قة
�ما یوفر  ،الالجئین الفلسطینیین في المخ�مات ال�الغة االهم�ة �النس�ة الوضاع

قاعدة ب�انات كبیرة وموثقة ودق�قة ستعزز من قدرات الدائرة والمؤسسات الدول�ة 
والحكوم�ة في االعتماد على هذه الب�انات والمعلومات لرسم الس�اسات واتخاذ 

لعل�ا القرارات المالئمة لهذه الشر�حة الوطن�ة وفق معاییر المصلحة الوطن�ة ا
 للدولة االردن�ة.



 العر��ةوقد شجعني عمق الدراسة ومستواها المتمیز لتكون �اللغتین 
واالنجلیز�ة التاحة الفرصة امام ال�احثین والمهمتمین والقراء العادیین لقراءتها، 
خاصة وانها تعالج موضوعًا حیو�ًا لقطاع مهم من المجتمع الفلسطیني في 

نة اوضاعهم المع�ش�ة �مخ�مات فلسطین�ة الجئة الخارج والتاحة الفرصة لمقار 
 في اماكن و�لدان أخرى.

الشكر للحكومة النرو�ج�ة على دعمها لهذه الدراسة � وال �فوتني أن أزجي
وتمو�لها، وال �فوتني أن اتقدم �الشكر على الجهود المخلصة التي بذلت الظهار 

ودائرة االحصاءات هذا العمل �ما یلیق �ه، من قبل مؤسسة فافو النرو�ج�ة 
، كذلك نشكر وكالة غوث ل في دائرة الشؤون الفلسطین�ةالعامة وفر�ق العم

األنروا على تعاونهم خالل مراحل تنفیذ  –وتشغیل الالجئین الفلسطینیین 
 الدراسة.

أخیرًا، فإنني اذ اضع هذه الدراسة بین یدي ال�احثین والمهتمین واصحاب 
 ا والتوفیق لمسعانا �صددها.دة منههللا االفا ألسألالقرار 

29/10/2014 
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 مقدمة: الفصل األول

 

يلخص هذا التقرير نتائج دراسة الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين القاطنين في ثالثة عشر مخيما 

 يدرس تغير هذه الظروف منذ نهاية التسعينات. . كذلك فانه1في األردن

  مسح شامل لثالثة عشر مخيما لالجئين الفلسطينيين  -يعتمد هذا التقرير على مصدرين للبيانات: األول

مسح متعدد المواضيع لعينة ممثلة لالجئين الفلسطينيين في  -(. والثاني2211نيسان إلى حزيران )

 التي المسح بياناتمن هذه البيانات  تم أحيانا استكمال (.2211أيلول إلى تشرين ثاني مخيمات األردن )

 خالل الوقت. المقارنة و ذلك  بهدف 1444 عام في فافو بواسطة جمعها تم

 

يشتمل المسح الشامل على استمارة قصيرة نسبيا وعلى معلومات أساسية عن السكن والبنية التحتية، 

العمر، والوضع األسرة، مثل الجنس و  ودخل األسرة والسلع المعمرة، كذلك بيانات لكل فرد من أفراد

 االجتماعي، وصفة اللجوء، الجنسية، والوضع الصحي، والتحصيل العلمي والمشاركة في قوة العمل.

 

هي استمارة األسرة والتي جمعت بيانات عن  األوليأما مسح العينة فقد اشتمل على استمارتين : 

الدخل، المدخرات والديون والسلع ية،أيضا عن األسرة كوحدة واحدة )مستوى السكن والمنطقة السكن

الجنس، العمر، الوضع االجتماعي، وضع ) أفرادا ألسرةبيانات عن كل فرد من  إضافة إلىالمعمرة(  

 واالنتظاممن الخدمات الصحية، التحصيل العلمي  االستفادةاللجوء والجنسية، األمراض المزمنة و 

 الحالي ، العمل، البطالة والدخل(

 

جيه أسئلة عن التوجهات مارة الفرد المختار عشوائيا ، حيث تم في هذه االستمارة تواست هي الثانية

خدمات الصحية والتعليم، المشاركة في قوة العمل، الشعور باألمن واألمان المثل الرضا عن واآلراء )

في سنة فأكثر، وذلك  12في منطقة السكن( وهذه األسئلة وجهت إلى فرد تم اختياره عشوائيا وعمره 

 .2كل أسرة

 

يعتمد هذا التقرير بشكل كبير على تقريرين آخرين يحتويان على نتائج تفصيلية، يقارن األول بشكل 

( والثاني يقارن ما بين الظروف المعيشية لالجئين داخل 2219جانغ أساسي ما بين المخيمات )تلتنس و 

أهم النتائج  أحد .تظهر3(2213نغ تلتنس و جاجئين القاطنين خار  المخيمات )المخيمات مع ظروف الال

                                                           
على أراضي حكومية مملوكة أو مستأجرة لغرض  1407و  1491إن عشرة من الثالثة عشر مخيما كانت قد أنشأت على خلفية األزمة عام  1

سن، إقامة مخيمات لالجئين الفلسطينيين و قد تم االعتراف بها بشكل رسمي كمخيمات من قبل األنروا. إن المخيمات الثالثة الباقية )األمير ح
با( كانت باألصل تجمعات لالجئين الفلسطينيين و التي تم االعتراف بها الحقا من قبل الحكومة األردنية كمخيمات و لكنها ال تزال غير سخنة، مادا

 معترف بها من قبل األنروا، و مع ذلك فليس لهذا أي تأثير على الخدمات المقدمة من قبل األنروا في هذه المخيمات.  
من االستبيان الخاص بالمسح الشامل و كذلك مسح العينة على الرابط التالي  اإلنجليزية تتوفر النسخة العربية و 2

efugees.htmlr-palestinian-cond-http://www.fafo.no/ais/middeast/jordan/refugees/living 
مخيم على يتوفر هذان التقريران، حيث التقرير الثاني متوفر باإلنكليزية و العربية، باإلضافة لعدد من تقارير الجداول المتضمنة إلحصائيات لكل 3

 www.fafo.noحدى، كلها موجودة على الموقع اإللكتروني لمؤسسة فافو

http://www.fafo.no/ais/middeast/jordan/refugees/living-cond-palestinian-refugees.html
http://www.fafo.no/ais/middeast/jordan/refugees/living-cond-palestinian-refugees.html
http://www.fafo.no/
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خار  المخيمات متسقة و متساوية مع ظروف  لالجئيناألساسية للتقرير األخير بأن الظروف المعيشة 

أنها بشكل عام أفضل بكثير مما هو حال الالجئين الفلسطينيين داخل  إالغير الالجئين من األردنيين، 

ت سابقة لمؤسسة فافو حول الالجئين الفلسطينيين في المخيمات.  تكرر هذه النتيجة ما أظهرته دراسا

( و تتوصل إلى أن النتائج السابقة ال تزال قائمة : حيث 2222، خواجا وتلتنس 1447ارنبيرغ ) األردن

(، و بالرغم 2219)االونروااألونروا يشكل األردن موطنا لخمسي الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى 

أن الظروف  الفلسطينيين إالمتواصل بتحسين الظروف المعيشية لالجئيه  من أن األردن قد قام بشكل

المعيشية لالجئين الفلسطينيين في المخيمات ال تزال في تراجع بالرغم من الخدمات المقدمة من قبل كل 

الذين تتحسن  األفرادوالحكومة األردنية. من المهم وربما من المهم جدا مالحظة أن األونروا من 

حد ما مع انتقال  إلىي المخيمات يغادرون المخيمات، بينما يبقى اآلخرون. يترافق هذا التوجه ظروفهم ف

 الحقا أنأفراد ذوي وضع اقتصادي سيء إلى المخيمات، عالوة على ذلك وكما سيظهر في هذا التقرير 

ات، و هذا الذين يطلق عليهم " غزيين سابقا" داخل المخيمات اكبر منها خار  المخيم األشخاصنسبة 

ما يؤثر على الصورة العامة بما أن هذه الفئة ذات وضع اقتصادي أسوء من غيرها من الفلسطينيين 

على مختلف الصعد، و بالتالي فإن محصلة  كل هذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تجعل سكان 

 المخيمات يعيشون ظروف معيشية أدنى من غيرهم وسطيا.

 

 

العامة  اإلحصاءاته الدراسة من خالل تعاون وثيق ما بين فافو ودائرة لقد تم جمع البيانات في هذ

، كذلك فإن فافو قد تلقت دعما وتعاونا كبيرا من قبل دائرة الشؤون الفلسطينية والتي هي صاحبة األردنية

لهذه الدراسة وفي  اإلعدادقد قدمت دعما كبيرا في مرحلتي  أيضااألونروا هذه الدراسة، بالمقابل فان 

مرحلة التحليل.. لقد تم تمويل هذه الدراسة من قبل حكومة النرويج. وان هذا التقرير سيقوم و لعدة 

حول  1444تعود إلى دراسة فافو عام  وإحصاءات أرقاممرات بمقارنة اإلحصاءات الحالية مع 

العامة  اإلحصاءاتمخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن، والتي تمت أيضا وفي حينه ما بين دائرة 

 ودائرة الشؤون الفلسطينية وجامعة اليرموك.

 

 

 

 المسح الشامل

في هذه الدراسة  ،لقد تم تنفيذ المسح الشامل في مخيمات الالجئين الفلسطينيين الثالثة عشر في األردن

و بدال من . هو مطلوب عادة لتغطية األغراض التنفيذيةمما  أضيقكان التعريف الجغرافي للمخيم 

تغطية كل المناطق التي يمكن اعتبارها أجزاء من المخيمات هذه األيام بما فيها التوسعات الطبيعية 

للمخيمات فقد اقتصر المسح الشامل و بالتالي كنتيجة  طبيعية مسح العينة أيضا على ما يعرف بالحدود 

لسطينية. وقد تم تحديد كما هي محددة في صالحيات دائرة الشؤون الفالرسمية أو التاريخية للمخيمات  

 وتعريف هذه الحدود بدعم من قبل دائرة الشؤون الفلسطينية.

 

 

، و تم تسجيل جميع األبنية والمساكن جميععملية تسجيل  تمت شاملةالفي المرحلة الثانية من الدراسة 

ولقد تمت هذه العملية من خالل أكثر من زيارة وصلت في بعض األسر الساكنة داخل المخيمات، 
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 األسرمقابلة  و قد شكلتجل التأكد من دقة وصحة عملية التسجيل. أزيارات من  ثالث إلى األحيان

 إجراءشباط وتم االنتهاء من  20. لقد بدأت عملية التسجيل في الشامل المسح المرحلة الثالثة منالمسجلة 

أسرة تسكن  92193. خالل عملية التسجيل فقد تم تسجيل 2211حزيران  21المقابالت المباشرة في 

يين لم يتمكنوا أحيانا من االلتقاء نأن الباحثين الميدا إلى الحدود التاريخية للمخيمات. ونود اإلشارة داخل

رفضت إجراء  األسرعض أن ب إلى إضافة،على الرغم من قيامهم بأكثر من زيارة للمسكن ببعض األسر

المقابلة على الرغم من تدخل ممثلين عن دائرة الشؤون الفلسطينية.  إن نسبة عدم االستجابة مختلفة من 

 األسرهذه حجم من ثالثة في المائة. ولكون  إلى أكثر بالمائة دواحن أقل من لكنها تتراوح م آلخرمخيم 

المستحيل تحديد العدد الدقيق لسكان المخيمات نه يصبح من إفغير معروف، التي لم تستجب للدراسة 

تسجيل بهذه الطريقة عادة الذلك فان عملية  إلى داخل ما يعرف بالحدود التاريخية لهذه المخيمات. إضافة

نسبة أربعة في المائة. ولكننا وفي مثل حالة هذا المسح وبسبب تقدير أقل من الواقع بنتائجها  تحملما 

 .هذا القدر إلىنسبة الخطأ ال تصل دقته وكثافته نتوقع أن 

 

 
 

 تمت مقابلتهم  الذين فرادفردا، وهم األ 229132تكون  92392 ـلا األسربالمجمل يمكن القول أن مجوع 

وكما  ،توزيع السكان 1رقم  مخطط البيانييظهر الحيث من المسح الشامل،  األساسية في المرحلة الثالثة

للمخيمات هو أعلى من ذلك. على افتراض  تاريخيةالحدود ال ضمن الفعلين عدد السكان أشرنا بال شك أ

بالنسبة  أيضا( وكذلك لفصل الثانيوذلك لألسر التي تمت مقابلتها )ا 2.1ة هو األسرأن معدل حجم 

 ،بالمائة 2قلة التقدير وهي  إلى ( إضافةاألسربالمائة من مجموع  1.2ر التي لم تتم مقابلتها وهي )لألس

وجدنا أن ولقد نسمة.  211222 إلىللمخيمات يصل  ةحقيقي للسكان ضمن الحدود التاريخين الحجم الإف

وذلك وفق التعريف  فلسطينيون ونتمت مقابلتهم هم الجئ الذينبالمائة من األشخاص  47.2ه تما نسب

أسرة  تعتبر االجئ افلسطيني اأسرة تحتوي على األقل فرد ن أيأالخاص بهذه الدراسة والذي يفيد ب

 40.2 أيفردا  147092ن إتفاصيل أكثر( وبالتالي ف الفصل الثاني من أجلانظر فلسطينية الجئة )

 .ونفلسطيني ونالجئ همتم اشتمالهم في هذا المسح  الذينمن السكان  بالمائة
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 مخيم كل في مقابلتها تمت التي األسر عدد: 1 بياني مخطط

 

 

مبنى، بينما كان عدد المساكن  31911تحديدها في المسح فقد كانت أما بالنسبة لعدد األبنية التي تم 

 على التوالي من أرقام دائرة الشؤون الفلسطينية 7222و  0222بـ  مسكنا، وهذا الرقم أعلى 92347

 (.2221دائرة الشؤون الفلسطينية لسنوات سابقة )

غوث و تشغيل المسجل لدى وكالة  رقمقل من الأالمسح هو  الناتج عنعدد السكان  إن على كل حال،

تتم  لمو التي دبا أم السخنة و األمير حسن وو ذلك باستثناء مخيمات . في حينه نرواواأل الالجئين

ت فان الرقم اإذا ما أخرجنا هذه المخيمات خار  اإلحصاء، ف4نرواواأل إحصاءاتتغطيتها من قبل 

 31نروا كما هو بتاريخ والمسجلين لدى األو  االجئ 322144بالمائة من  23، أي 112111يصبح 

(. وبالتالي فان ذلك لم يكن خار  التوقع خاصة أن 2.2جدول  2211نروا و)األ 221كانون األول 

وليس بحدود  ،كما تم تعريفها بالحدود التاريخيةلذين يعيشون فعليا في المخيمات )لسكان اتوجه لالمسح 

 (.األمر الواقع والتوسعات

                                                           
إلشارة إليه في المالحظة األولى، فقط عشرة مخيمات من المخيمات الثالثة عشر معترف عليها رسميا من قبل األونروا، و بالتالي كما تم ا  4

 تسجيل إحصاءات الوكالة للمخيمات يقتصر فقط على العشرة مخيمات الرسمية.

547 

577 

793 

1,153 

1,254 

2,039 

2,173 

2,528 

3,315 

3,538 

3,835 

7,004 

11,586 

 -  2,000  4,000  6,000  8,000  10,000  12,000  14,000

السخنة

الطالبية

مادبا

الزرقاء

االمير حسن

سوف

اربد

جرش

عزمي المفتي

الحسين

الوحدات

حطين

البقعة

االسر
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مكن اعتبار نتائج المسح الشامل ومسح العينة الذي قمنا بإجرائه منطبقا على المناطق التي ي مبدئيا ال

 الذينن ظروف السكان إنروا فواأل لكن وتبعا لدائرة الشؤون الفلسطينية و ،تمثل توسعا للمخيمات

ات. يسكنون في توسعات المخيمات ليس مختلفة مقارنة بمن يسكنون داخل الحدود التاريخية للمخيم

بيانات والتحليالت الخاصة بهذه الدراسة والمعروضة في هذا التقرير تنطبق الن أوبالتالي فإننا نعتقد 

 ة لسكان توسعات المخيمات.يعلى الظروف المعيش أيضا

 

 العينة مسح
تشرين  21تشرين أول و  23في الفترة الواقعة ما بين  العينة العمل الميداني لدراسة مسحلقد تم تنفيذ 

التي تم تسجيلها في المسح  األسرمنتظمة لكل  خطية . والعينة هي عينة عشوائية2211الثاني عام 

أسرة وذلك  422بحيث كانت  ةالشامل للمخيمات الثالثة عشر. في مخيم حطين تمت زيادة حجم العين

المتبقية على المخيمات  أسرة 3122 ـبينما  تم توزيع ال ل مستقل،بشكخص المخيم يجل عمل تقرير أمن 

ثني عشر ضمن نسب تطابق حجم تمثيلها السكاني.  وقد تم اختيار فرد واحد من كل أسرة بشكل إلا

 عاما فأكثر ليجيب على استمارة الفرد العشوائي. 12عمره عشوائي على أن يكون 

 9222البالغة  ةمن العين بالمائة 49من  قليال أكثر هو ،وأسرة استمارة 3773 ـانتهى العمل الميداني ب

ثالثة و ستون أسرة رفضوا  .(1)جدول رقم أسرة. ولتوضيح ذلك استخدمنا أربع مناطق أساسية

 كانت وحدات سكنية خالية بشكل أساسي. المشاركة في البحث. باقي األسر غير المشاركة

إننا لم نخص مخيم حطين بتقرير خاص، و بدال من ذلك بالرغم من زيادة العينة في مخيم حطين، ف

 ،مخيمات الطالبية.لذلك فرزنا 1استخدمنا أربع مناطق رئيسية للتقرير و هي موضحة بالجدول رقم 

وهي جميعها تقع   ،ومخيم األمير حسن (يسمى عمان الجديد )أيضاالوحدات  (جبل الحسين )أوالحسين 

أي  المجموعة نفس إلىدبا أدبا الذي يقع في محافظة مأخيم متم إضافة م أيضافي محافظة عمان و

نظرا للحجم  ،لوحدهكمنطقة أو مجموعة . أما مخيم البقعة فتم اعتباره مجموعة تقرير منطقة عمان

تقريرا يخصه  ثاره وحجمه في العينة حيث يمكن أن نبني عليهالذي يمثله هذا المخيم و بسبب آ السكاني

ا في م( فقد تم اشتمالهو شنلرأ يسمى ماركا كذلكالسخنة و حطين ) ،مخيمات الزرقاء. أما كمنطقة لوحده

 ،حيث أنها تقع داخل محافظة الزرقاء. وأخيرا المنطقة الرابعة في الشمال ،منطقة واحدة وهي الزرقاء

    وكالهما في محافظة اربد،  وكذلك مخيم جرش  (الحصن)ومخيم الشهيد عزمي المفتي   ،مخيم اربد

إلي  إضافة الفصل الثاني(انظر  ،قد قدموا من قطاع غزة معظم سكانه مخيم غزة بسبب أن أيضايسمى )

 جميع هذه المخيمات صنفت تحت منطقة الشمال. ،في جرشسوف مخيم 

 المقابلة وحالة العينة.  1 رقم جدول

 التقرير مناطق 

 

 المجموع الشمال الزرقاء البقعة عمان

 3773 122 1227 1220 122 مكتملة استمارات

 227 72 21 20 22 * استجابة عدم

 9222 422 1221 1212 422 العينة حجم

 .رفض حاالت كانت إجابة بدون التي االستمارات من بالمائة 10 يقارب ما*( 
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 السكان: الثانيالفصل 

 

من  بالمائة 47الذين يشكلون  ،هذا القسم المالمح الديموغرافية األساسية لالجئين الفلسطينيين يعرض

نرى  كذلك. وعأن الزوا  ما بين الالجئين وغير الالجئين غير شائ .و هو يظهرمجموع اسر المخيمات

يساعد في  ماوهو  ،حد المخيمات وهو مخيم جرشأحاملي الجنسية األردنية شبه غير حاضرين في  أن 

الالجئين  كيفية وجودهذا القسم  عرضكذلك يستتفسير سبب ارتفاع نسبة الفقر في هذا المخيم. 

 جزء من التحول الديمغرافي العام في األردن.كالفلسطينيين في المخيمات 

 

 تعريف الالجئين الفلسطينيين

يتعامل هذا التقرير من حيث تعريف الالجئ الفلسطيني بما يتفق مع التصنيف األردني، والذي تم 

ألردنية ومؤسسة فافو  في العديد من المسوح، حيث تم استخدامه من قبل دائرة اإلحصاءات العامة ا

 ن المسح الذي بين أيديناإ. وبالتالي ف1449عام اإلحصاء السكاني لألردن لفي  ىاستخدام ذلك للمرة األول

 ضمن المجموعات التالية: األسرة أفرادأن يتم تصنيف كل  يتطلب

 .1491الجئي العام  -1

 .1407نازحين من عام  -2

 .1407ومن ثم نازحين في عام  1491الجئين من عام  -3

 .من قطاع غزة -9

 .غير الجئين -2

دولة الذي كان مكان سكنه الدائم في المنطقة التي تسمى اليوم  فردهو ال 1491الالجئ من عام إن الفرد 

ائيلية عام اإلسرللحرب العربية  نتيجةوالذي أصبح الجئا في الدول المجاورة  (1491مناطق ) إسرائيل

 إلى" فهو الشخص الذي وصل 1407نازحين من العام نعه من العودة.أما النازح "تم م ، و1491

. "الجئين 1491ولم يكن من الجئي العام  ،1407األردن بسبب حرب العام  النهر( الضفة الشرقية من)

ومن ثم استقروا في  ،1491أجبروا على الرحيل أوال بسبب حرب العام  الذين فرادثم نازحين" هم األ

بسبب  1407في العام  أخرىورحلوا مرة  (1421كانت جزءا من األردن منذ العام )الضفة الغربية 

وفي  ، وصلوا لألردن من قطاع غزة الذين فراديسمون "من قطاع غزة" وهم األ الذين الحرب.أما

ن بعضا فإ كذلكهم العودة، ، ولم يكن باستطاعت1407حرب العام قد رحلوا لألردن بسبب معظمهم كانوا 

اللجوء والنزوح من  حالةأحفاد هذه الفئات األربعة فقد ورثوا  . وأما1491ن منذ العام والجئأساسا منهم 

ال يمكن  الذين فرادكل األتشمل  حيث ،المتبقيةفي هذا التصنيف فهي الفئة  جهة األب. أما الفئة الخامسة

ن وسوري مفيه نبم ،من خلفيات متنوعة أفرادوهي تشمل  .خرىاأل تصنيفهم ضمن التصنيفات األربعة

ال ض األردنيين من أصول فلسطينية، والذين بع إلى ، إضافةأخرى ن وأية جنسيات أجنبيةوومصري

 يعتبرون أنفسهم الجئين وفق التعريف المحدد هنا.
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من مكونات " أو ببساطة "الجئ" في هذا التقرير تعني أي فرد يالجئ فلسطينعبارة استخدام  إن

التي و نروا، واألالذي تعتمده  فلسطيني" الالجئ ال" و هذا يختلف عن تعريف. أعاله التصنيفات األربعة

يسكنون  اكانو الذين تعرفهم باألشخاص الذينن الفلسطينيين ئيتتحدد صالحياتها في تقديم الخدمات لالج

فقدوا بيوتهم  والذين 1491أيار  12حتى  1490حزيران  1في موطنهم األصلي في الفترة الواقعة بين 

خدمات محدودة لبعض  أيضانروا تقدم واأل . مع العلم أن1491العام  لحربكنتيجة وسائل عيشهم و 

 .آثار الحرببفعل  1491 العامنزحوا بعد  الذينالنازحين الفلسطينيين 

األفراد ، فإننا نستخدم فقط بيانات فرادأننا وعند الحديث عن خصائص األإلى رورة اإلشارة هنا من الض

ة الفلسطينية الالجئة، بناءا على األسربناءا على التصنيفات األردنية، وبالتالي فإننا نستعرض وضع 

 كما هو معرف أعاله. االجئ افلسطيني اتحتوي على األقل فردكأسرة تعريفها 

الجئ  أيفي المخيمات الفلسطينية في األردن ال يوجد فيها  األسرين ونصف بالمائة من تاثنإن 

 األسرمن هذه  بالمائة 49سر الجئة. فيما أهي  األسربالمائة من مجموع  47.2فلسطيني. وبالتالي فان 

على  زتالمختلطة حا األسرسر مختلطة. معظم هذه أهي فقط  بالمائة 0والالجئة تحتوي فقط الجئين 

 زوا  رجال الجئين بنساء غير الجئات إن  مابين الجئين وغير الجئين. صفة اللجوء من خالل التزاو

 .1444، وهذه النسبة مستقرة منذ العام من عكسه شائع أكثر بخمس أضعاف أمر 

 

 األردنية الجنسية لديهم المخيمات سكان من بالمائة وثمانون خمسة

ن ولديهم رقم وطني ون أردنيو( هم مواطنبالمائة 12في األردن )معظم الالجئين الفلسطينيين إن 

 ردنيين غير الالجئين.لألالحقوق السياسية والمدنية  يتمتعون بكافة نووبالتالي فهم مواطن

بدون رقم نية لديهم جوازات أردنية مؤقتة )ال يحملون الجنسية األرد الذينن كل الالجئين إوتقريبا ف

من قطاع غزة(  فرادهي أل( جوازات مؤقتة لسنتين )بالمائة 49) منهم العظمىاألغلبية يحمل وطني(. 

من الضفة الغربية و ليسوا  ن هموهي لمسنوات ) 2جوازات سفر مؤقتة لمدة بينما هناك من يحملون 

 أخرى،يحملون جنسيات  الجئين فلسطينييننادرة ل أخرىحاالت  أيضاحاملين للجنسية األردنية(. هنالك 

 تصاريح لإلقامة في األردن. يملكون أصال حتى من ال أوديهم فقط  تصاريح إقامة مؤقتة، أو من ل

 اوطني ارقم فقط ستة بالمائةيملك  ،حيثاألعلى في مخيم جرش يعدم وجود جنسية أردنية هنسبة  إن

هم ممن يدعونهم . بالمقابل فان أكثر من تسعة أشخاص من بين كل عشرة من الجئي المخيم اأردني

 29ن الغزيين سابقا يكونون إيحملون جوازات سفر مؤقتة لسنتين. في مخيم حطين مثال ف و لغزييينا

 نسبة كبيرة من سكان المخيم. هيمن مجمل الالجئين و بالمائة

نهم يواجهون بعض أل اوطني اال يحملون رقم الذينلالجئين الفلسطينيين ا و بشكل خاص تحديدمن المهم 

والتي  ،يحملون الجنسية األردنية الذينالتي ال يواجهها باقي الالجئين الفلسطينيين  التعقيدات و القيود

و ، مثال لحصول على عمل حكوميفهم ال يستطيعون ااالقتصادية، و  االجتماعية تؤثر على أوضاعهم

 صندوق دعم الفقر، بما فيهامحدودية الوصول لبعض الخدمات  أيضا، ومحدودة العقاريةحقوق ملكيتهم 

 مين الصحي الحكومي.أالجامعات الحكومية، والت

 نروا.والفلسطينيين مسجلون لدى األ الالجئينن بالمائة من سكان مخيمات يستة وثمانيجدر بالذكر أن 
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 األخرى البالد مع التواصل ضعف – 1491 الجئي من األول الجيل أعداد تناقص

ويعني  ،يسكنون المخيمات هم من الجيل األولين ذال 1491خمسة في المائة من الجئي  بيقار إن ما

 أقاموا في ما يسمى اليوم إسرائيل. و 1491ذلك أنهم ولدوا قبل الحرب في عام 

 23: أصلهم يتركز في بعض المناطق ولكن ،1491 أراضي من كل مناطق 1491العام  والجئلقد قدم 

أنهم امتداد  إما ولدوا أو بالمائة 19هللا، أصولهم من منطقة رام  بالمائة 14بالمائة من منطقة الخليل، 

 بجذور مقدسية. 1491بالمائة من الجئي  0بالمائة قدموا من بئر السبع، و 12، ائالت من يافالع

 أو أوالد ،والدين) لها أقارب من الدرجة األولى يسكنون في الخار  األسرثالثة وعشرون بالمائة من 

 بالمائة 02سبة نعندما كانت ال 1444انخفاض حاد مقارنة بالعام ة(. ويمثل ذلك األسر أفراد ألحد إخوة

أو  ض الهجرةاانخف ذلك إلىن لهم أقارب من الدرجة األولى في الخار . يؤشر أفي حينه ب أفادواوالذين 

 زيادة العودة وربما كالهما.

ما يقارب  دأفا. في األسر التي تعيش في الشمال خار  األردن لالجئين وجود أقاربتتركز حاالت 

في  األسرفي عمان وخمس  األسرن لهم أقارب خار  األردن مقارنة بثلث أفي الشمال ب األسرنصف 

فلسطين المحتلة والخليج العربي وأوربا هو أكثر شيوعا لدى  وجود أقارب في مخيم البقعة. كذلك فان

 منه في باقي المناطق. الالجئين في الشمال

(،  وهذا ليس باألمر المستغرب 1491مناطق العام ) رب لهم في إسرائيلعائالت قليلة بوجود أقاأفادت 

،  وهذا (لجيل األولل أقارب حيث أنهم) بقي منهم على قيد الحياةاألول ومن  في ظل تناقص أعداد الجيل

لتناقص نسبة وجود أقارب خار  األردن  في هذه المرحلة مقارنة بالعام  اما يمكن أن يكون سببا آخر

1444. 

 

 ما حدا إلى شاب مجتمع

انخفاض معدل الخصوبة وانخفاض  بولكن بسب ذات شعب فتي، ابأنهتصنف األردن من حيث السكان 

في عام  بالمائة 21قد انخفضت من  12ن نسبة السكان تحت سن إف ،معدل الوفيات في العقدين األخيرين

 الخصوبة فإن المقابلب. ( (DOS and ICF 2010: 12-14 2224في عام  بالمائة 37 إلى 1417

 DOS and ICF) الوطني بالمعدل مقارنة واضح بشكل أعلى هي المخيمات في الشباب ونسبة

International 2013: Figure 3) تلتنس  الخواجا و) 1444كان الوضع كذلك في العام  أيضاو

 12تقل  عن  ممن سكان المخيمات أعماره بالمائة 92ن إ(. على ضوء المسح الشامل ف21-22: 2222

 .2211 عامفي  سنة

 أزواجهن من أكثر يعمرن النساء معظم

أعلى لصالح النساء مقارنة بالرجال حتى  و تبقى نسب الزوا  من الذكور أبكرتتزو  اإلناث في سن 

تبدأ النسبة  يصبح معظم الرجال متزوجين و يبقون كذلك في حينفصاعدا  سن. ومن هذه السن الثالثين

 .النساء عند تراجعتو  باالنخفاض
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 21، ما بين فمثال. بين النساء بسبب تصاعد وتيرة الترملزوا  ال معدل انتشار يمكن تفسير انخفاض

هن أرامل،  على التوالي 09إلى  02 سنة و في عمر  24 إلى 22في عمر  النساءمن  بالمائة 31 إلى

بعض الرجال كذلك فقط واحد واثنان بالمائة.  فالنسبةفقدوا زوجاتهم  الذينوبمقارنة ذلك مع الرجال 

األصغر سنا فارق العمر بين الزو  و زوجته  يكونوفي مثل هذه الحاالت  ،لديهم أكثر من زوجة

 ، وإنما نرىيعشن أكثر من أزواجهنفقط أن النساء  تليسالمسألة . تعيش بعده أن إمكانيةيعزز و، كبيرا

 اللواتي يفقدن أزواجهن. مقارنة بالنساء لترملفي حالة االرجال أكثر ميال للزوا   أن

 نسبة هناك  فمثال،.  بالرجال مقارنة زوا  بدون يبقين و يتزوجن لم الذين للنساء أعلى نسبة هناك أيضا

 العمرية الفئة في أبدا الزوا  لهن يسبق لم والالئي الرجال من أعلى النساء من أضعاف أربعة و ضعفين

 .التوالي على سنة 24  و 32

 

 متزوجات سنة 52 أعمارهن ممن نساء عشرة كل من ستة

الزوا  األول عند  للعمر 5الوسيطن إف سنة 22في سن فحدا ما،  إلى المبكر  اللزو يميل الناس عادة

 مستقرة عبر األجيال.العمرية وتبدو الفجوة  ،لدى الرجال أعلى مما هو لدى النساء

بالمائة من اإلناث  23ن إف وهو العمر القانوني للزوا (سنة ) 14إلى  11من في الفئة العمرية 

. ولكال الفئتين بالمائة 94ن النسبة هي إف سنة 29  إلى 22من متزوجات، بينما في الفئة العمرية 

 منهذه النسبة  و قد صعدت، تمنهن متزوجا بالمائة 92فان سنة  29إلى  11من يتين من النساء العمر

فان ستة من بين كل عشرة نساء يصبحن  22سن  إلى. وعند وصولهن 1444بالمائة في عام  21

 .فقط مطلقات )تزوجن و لكن طلقن أزواجهن(منهن  بالمائة 2فان  22متزوجات.  وقبل بلوغهن سن 

 

 األسر حجم في انخفاض
في  0.3و  ،1440في عام  0.7: فقد كان 1442ة بشكل ملموس منذ العام األسرانخفض معدل حجم 

فأكثر( شائعة أكثر في  أفرادتسعة كبيرة الحجم ) األسر. كانت 2211في عام  2.1بينما  ،1444عام 

 بمقدار الثلثين.حيث تقلصت بالمائة(،  1) 2211عام ببالمائة( مقارنة  22) 1444عام 

بالمقابل فان مخيم جرش  اثني عشر مخيما لالجئين،في   2.3 إلى 9.4ما بين  معدل حجم األسر يتراوح

تتكون  األسربالمائة من  17كبيرة الحجم:  أسر ذلك بوجودفسره وي، 2.1 األسرعال لحجم  يبرز بمعدل

 .خرىلمخيمات األل المعدلضعف يشكل وهذا  أفراد فأكثر، 4من 

 

 

 

                                                           
وي من الحدود تحت و فوق الحد الوسط، بغض النظر عن قيمة الوسيط هو  الحد الوسط في توزيع مرتب من القيم األدنى لألعلى بعدد متسا  5

 هذه الحدود، و في المقابل فإن المتوسط هو المعدل الحسابي لكل الحدود في التوزيع.  
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 تقريبا أسر خمسة كل من أربعة تشكل النووية األسر
       مع أطفال  أحد الوالدينفي المخيمات هي اسر نووية، تتكون من زوجين وأطفال أو  األسرمعظم 

بدون أطفال  ألزوا بالمائة(، اسر  0: أسرة من فرد واحد )خرىاأل األسر(. أنواع بالمائة 71جميعها )

 بالمائة( وثلثيها أسر تحتوي على ثالث أجيال. 4بالمائة(، اسر ممتدة )  7)

 . 1444فض عدد األسر الممتدة للنصف منذ العام هذا و قد انخ

. وهذا النوع من األسربالمائة من مجموع  12حوالي  أنثىسرة األرب  الالئي يكون فيها األسرتشكل 

ذات رب أسرة  كل األسربالمائة من  20يقودها الرجال:  التي األسرمقارنة ب حساسية أكثر يكون  األسر

 3بنسبة مقارنة  و ذلك ،طفل واحد أو أكثر ل أمهاتبالمائة مكونة من  21من فرد واحد و  أنثى  تتكون

  التوالي لألسر ذوات األرباب الذكور.بالمائة على  و واحدبالمائة 
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 المسكن: الثالثالفصل 

 

تفيد النتائج أن ظروف السكن قد  حيثوظروف مناطق الالجئين.  معايير السكنيناقش هذا القسم 

 و يتفاوت بوضوح بين للعديدتحسنت بشكل عام منذ حقبة التسعينات، لكن مازال االزدحام يمثل مشكلة 

ن العديد من المساكن في المخيمات تتكون من مواد بناء إالسكن، ف جودةفيما يتعلق بو المخيمات.

 عازلة بشكل فعال، مواد بناؤها غير ة و العديد منهاو معرضة للرطوبقليلة التهوية  ،هذه المساكنمؤقتة

 المزدحمةبسب التركيبة وصيفا. حارة بشكل ملموس و اشتاء فهي باردة و صعبة التدفئةوبالتالي 

من  لدرجة كبيرة ، وهي عرضة للضجيجخالل النهار إلضاءة كافية فال تتعرض المساكنللمخيمات 

 األمن والجريمة. المفاهيم حولهذا القسم  يتناول. كذلك المبنىخار  

 

 شيوعا يزداد شقق في السكن

بالدار، ولكن انتشار الشقق يزداد وشيوعها واضح  األسر في المخيمات تسكن في ما يصطلح عليه أغلبية

 .1444منذ العام 

إلى  إضافة أربعة غرف وهي تقع في الطابق األرضي، الدار هي بيت منفرد ويتكون من غرفتين إلى

ما مالصقة لها، وعبر الوقت نجد أنه قد تم البناء في هذه المساحة المالصقة التابعة للدار ثم مساحة 

يحصل التوسع بشكل عمودي.قلصت القوانين كثيرا من هذا التوسع العمودي داخل المخيمات، و لكن تم 

ذلك فقد كان  التقليل من حدة هذه القوانين تدريجيا و تم تعديلها لكي تتناسب مع طرق البناء. مثال

أنه ومنذ كانون الثاني سنة  ممنوعا وإلى وقت قريب بناء ثالث طوابق داخل بعض المخيمات، إال

 من المسموح بناء ذلك من خالل الحصول على موافقة من دائرة الشؤون الفلسطينية. فإنه 2212

، فإنهم مازالوا يسمون أجيال تعيش سوية بالنسبة لألسر الكبيرة، خاصة تلك الكثيرة العدد وذات ثالثة 

بيوتهم دار على الرغم أنها قد تتكون من بناء ذو ثالثة طوابق. و مع ذلك، وفي ظل تناقص عدد األسر 

حتى أربع،   أو الممتدة، فإن ما كان يعرف بالدار قد تحول إلى بناء مكون من وحدتين سكنيتين أو ثالث

 الطبقات شققا.وفي هذه الدراسة اعتبرنا الطابق األرضي دار وباقي 

 

 (األرض ملكية وضوح عدم من الرغم على) بيوتهم يملكون سرأ خمسة كل من أربعة

بالمائة مستأجرين  10و  ،أفادوا بذلك بالمائة( حسبما 11أربعة من كل خمسة أسر بيوتهم ) تمتلك حوالي

 بالمائة يسكنون دون مقابل. بينما ثالثة

على الرغم من عدم وجود ما يثبت التملك لتلك األرض. هذه يؤكد سكان المخيمات على ملكية مساكنهم 

أنها استأجرتها بعقود طويلة  ملكا لها أو األردنية، وهي إما األرض تم تقديمها بال مقابل من قبل الحكومة

لهذه األرض، فإن المساكن  األمد من قبل مالكيها. بالمقابل وعلى الرغم من عدم وجود مسمى قانوني
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 بأنهم اشتروا مساكنهم. آخرون قد بنوها أفادوا بالمائة قد 29ى أرض الواقع، وإن تباع وتشترى عل

 بالمائة(. 39بالمائة( أو ورثوها ) 92بأنفسهم )

أسر يملكون مساكنهم في مخيم السخنة نجد  12من كل  4تتفاوت حيازة المساكن عبر المخيمات: فبينما 

 لوحدات.أسر  يملكون مساكنهم في مخيم ا 12من كل  7فقط 

ما يقارب من نصف األسر التي تستأجر مساكنها تستأجره من أقارب، بينما النصف اآلخر يقوم بذلك 

 من سوق العقار )بما في ذلك من خالل األصدقاء، المعارف ومالكي العقارات(.

 
 الواحد للفرد مربع متر 52 إلى 12 بين يتراوح السكن مساحة معدل

متر مربع.    42و  71المسكن الواحد في المخيمات على التوالي يبلغ المتوسط والوسيط لمساحة 

متر مربع فأكثر،في المقابل  122وتقريبا فان أسرة من كل خمس أسر الجئة تعيش في مسكن مساحته 

 متر مربع. 22بالمائة في مساحة أقل من  12يسكن 

 17على التوالي. تملك  عامترا مرب 12و  22يبلغ المتوسط والوسيط للمساحة التي يشغلها فرد واحد 

فقط يعيش فيها الفرد في أقل  بالمائة 12متر مربع على األقل للفرد الواحد. بينما  32بالمائة من األسرة 

 متر مربع. 1من 

إن الفروق ما بين المخيمات بسيطة، وهي تتراوح من حيث المتوسط والوسيط و على التوالي ما بين  

مترا مربعا في السخنة. يملك كل من من  17و 22د في الطالبية إلى مترا مربعا للفرد الواح 13و  17

متر مربع للفرد على األقل )بنسبة  32التي لديها مساحة  مخيمي السخنة وحطين الجزء األكبر من األسر

متر مربع فأكثر للفرد  32في مخيمي الحسين وجرش لديها  بالمائة من األسر 12بالمائة(. بينما فقط  22

 الواحد.

 

 المعدل في الواحد للمسكن غرف ثالثة

تتشكل المساكن على  وليس المطبخ، الحمام، الممر أو المخزن() الغرفة هي ما يحدد للجلوس أو للنوم

في المائة من األسر  17بالمائة من األسر. فقط  91األغلب من ثالثة غرف، حيث هي كذلك لنسبة 

 3و  2.1والوسيط لعدد الغرف ألسر المخيمات هو أكثر. المتوسط  تعيش في مساكن من أربع غرف أو

، لكن فيما يتعلق بالمساكن المكونة من غرفة واحدة 1444على التوالي. وهو وضع مشابه لنتائج عام 

 بالمائة. 2إلى 4فقد هبطت النسبة من 

بالمائة من األسر في حطين، البقعة  19، و 13، 12هنالك اختالفات ما بين المخيمات: فبينما وبالتتالي 

بالمائة في كل من  20والزرقاء  يعيشون في مساكن مكونة من  أربع غرف فأكثر، نجد أن النسبة هي 

المعدل ، عدد الغرف المتاح للسكان فان الفارق محدود  عزمي المفتي وسوف. وعندما نأخذ المتوسط أو

خيم األمير حسن" وأما الوسيط في كل المخيمات فهو في م 2.42في الوحدات إلى  2.24و يتراوح بين 

 ثالثة، ما عدا الوحدات فهو غرفتين.
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 التسعينات ذمن للنصف انخفض االزدحام

وانخفضت نسبته إلى  -أكثر يعيشون في غرفة واحدة أو نعرف االزدحام هنا بوجود ثالثة أشخاص

ف األسر لديها أقل من شخصين بالمائة في كل أسر المخيمات. تقريبا نص 17إلى  39النصف من 

 يعيشون في غرفة واحدة.

و ليس بسبب  األسرة يعزى انخفاض مشكلة االزدحام عما كانت عليه سابقا إلى انخفاض عدد أفراد

بل  جرى  ،كبيرة المساحة،حيث لم يحدث  بناء مساكن جديدة أو أكبر الزيادة في البناء أو بناء شقق

 توسع لمساحة الشقق نفسها.

األوضاع االقتصادية األفضل. حيث  مقارنة باألسر ذات االزدحاممن مشكلة  نسبيا األفقر األسر تعاني

بالمائة من  37تعاني من ازدحام سكني، بينما  دخالفي الخميس األكثر  فقط من األسر بالمائة 9أن 

األسر ذات الدخل األدنى لديها ازدحام سكني. و حيث ال يوجد ارتباط مباشر ما بين عدد غرف السكن 

ما بين الدخل  اإلرتباطي بالتباينمع الدخل، فإن االنخفاض في االزدحام المترافق مع زيادة الدخل يتأثر 

في الخمس  من األسر بالمائة 10أعلى. حيث أن  األسرة يصبح الدخل فرادوحجم األسرة: كلما قل عدد أ

 بالمائة لدى األسر من الخميس األفقر. 32األعلى للدخل لديهم أقل من ستة أفراد في األسرة، مقابل 

السخنة إلى  بالمائة في مخيمي األمير حسن و 13و  12يتراوح معدل االزدحام ما بين المخيمات من 

 بالمائة في جرش. 29في الوحدات و بالمائة 23

 

 السكن مستوى تحسن
مستقل ومناسب وكذلك الحمامات  6. مثال أصبح وجود مطبخ1444تحسنت ظروف السكن منذ العام 

شائعا. حيث نالحظ بوضوح تغيرا  أمرا أمرا سائدا، وقد أصبح وجود مرحاض داخل المسكن أيضا

بالمائة فقط من المساكن بدون حمامات مستقلة و  2أن نسبة إيجابيا بالنسبة لوجود حمامات مستقلة بحيث 

 .1444بالمائة عام  29التي انخفضت من 

أسرة واحدة  أن . إضافة1444يفتقد مسكن واحد من كل عشرين مسكنا لشبكة المياه، و هذا أقل من عام 

ع من كل عشر حيث أفادت سب ،بانقطاع المياه، وهذا يمثل انخفاضا حادا من بين كل ست أسر أفادت

أن المياه تنقطع بشكل كبير أو بشكل دائم. انقطاع  بالمائة 2. وقد أفاد 1444أسر بانقطاع المياه في عام 

المياه ال يمثل مشكلة سائدة في مخيم البقعة  ومخيمات عمان والزرقاء كما أفادت معظم األسر، بينما أفاد 

 نصف األسر في الشمال بوجود ذلك.من ما يقارب 

بالمائة من األسر التي تمتلك خزانات  10بالمائة من اسر المخيمات ليس لديها خزانات مياه، و  ثالثة

عن طاقة هذه الخزانات، حيث أن الطاقة االستيعابية الضعيفة لدى بعض األسر  بالرضامياه تشعر 

 عرضة لنقص المياه. مقارنة مع حجم األسرة يجعل هذه األسر

                                                           
الشقق المطبخ هو منطقة فيها حنفية )صنبور مياه( و مجلى باإلضافة لموقد طبخ أو ما شابه، و هي عادة غرفة مستقلة في المسكن، و تكون في  6

 الحديثة قطاع خاص مرتبط بغرفة المعيشة و لكنها غير مفصولة بحائط، الحمام هو غرفة مستقلة فيها حنفية مياه و حوض استحمام أو دوش.
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بالمائة  10بالمائة من أسر المخيمات، بينما  71ساسي لمياه الشرب لدى تمثل مياه الشبكة المصدر األ

 بالمائة مياه صحية معبئة في قوارير بالستيكية. 13يعتمدون على مياه جالونات مفلترة، و 

بالمائة من األسر تشترك وتحصل على الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء، وقد تحسنت  47أكثر من 

األسر التي يحصل عندها انقطاع من وقت إلى  ،  حيث أن1444لموس منذ العام هذه الخدمة بشكل م

 بالمائة. 0إلى  بالمائة 27أسبوعيا ) نادرا( قد هبطت من  آخر أو

مرحاضهم غير متصل بشبكة  أن أفادت بالمائة من األسر 1بالنسبة للصرف الصحي )المراحيض(، 

ر متصلة بشبكة الصرف الصحي تقع في مخيمي الصرف الصحي.األغلبية الكبرى من المساكن الغي

بالصرف الصحي ال يمثل قضية كبرى خاصة أن هذه المساكن  االتصالالسخنة. إن عدم  جرش و

 متصلة بحفر امتصاصية أو فنية، وهي من حيث المبدأ تمثل معالجة مقبولة للفضالت.

وجود شبكة صرف يمثل مخيم جرش بشكل عام حالة سيئة من حيث الصرف الصحي وذلك لعدم 

حيث قد تكون المياه ملوثة  صحي. كذلك يزداد الوضع سوءا بسبب التسريب و شبكة المياه سيئة التمديد

و كذلك فإن شح المياه يعيق النظافة، ومن حسن الحظ أنه يتم اآلن بناء شبكة صرف  و ذات نوعية سيئة

 (.SDC 2013صحي في جرش )

 

 للمسكن الداخلية لبيئةا مشاكل

الكثير من األسر بعدم رضاها عن البيئة الداخلية للمسكن، حسب عدة مؤشرات فإن الوضع أسوأ  أفادت

أفادوا بأن  بالمائة 02أن مساكنهم تعاني من الرطوبة، و  بالمائة 09. أفاد 1444مما كان عليه الحال في 

 .1444العام لإلزعا  من خار  المسكن وهذا يشكل ارتفاعا بمقدار عشر نقاط منذ  مساكنهم عرضة

للكثافة و ازدحام البيوت  أدتعند بناء هذه المخيمات و تطورها والتي  االنتظامأدت العشوائية وعدم 

كمية الضوء الواردة للكثير من المساكن ، وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة السكان  إلى تقليص المتالصقة

 بالمائة(. 91أن مساكنهم مظلمة وقاتمة ) أفادوا الذين

إن ما يقارب الثالثة إلى واحد من أصحاب الدخل المرتفع مقارنة بأصحاب الدخل المنخفض لم يفيدوا 

الجغرافية فان األسر في عمان  االختالفاتبأن مساكنهم تعاني من الظروف السكنية السيئة. وبالنظر إلى 

مخيمات الشمال فوضعها  أكثر سوءا مما هو الحال في الزرقاء و البقعة مثال، وأما أفادت بأن أوضاعها

 لمخيمات عمان. امشابه

 السكن ظروف عن بالرضا يشعرون أسر أربع كل من ثالث

بالمائة( من جميع األسر يشعرون بالرضا عن الظروف العامة لسكنهم،  79ما يقارب الثالث من أربع )

 بالمائة(. 09حيث كانت اثنتان إلى ثالث ) 1444وهذا ما يمثل تحسنا عن العام 

األسرة( فإن  أفراد باألساس نتج عن انخفاض عددونتيجة لتحسن وضع مساحة المسكن )بالمقابل فإنه 

عدم الرضا عن الخصوصية وعن مساحة المسكن تقلصت إلى حدا ما. ولكن و خاصة في ضوء 

فإن عدم ازدياد مستوى الرضا عن  االنخفاض في عدد األسر التي ال تملك مطبخ مستقل و حمام مستقل،

 األجيال الشابة. توقعات ارتفاعيعود ربما إلى  لمسكن بشكل واضحا
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أبدت عدم رضاها عن ذلك وهي بذلك نفس النسبة في  بالمائة من األسر 27وحول تكلفة السكن فإن 

 .1444العام 

و حسب اعتقاد الناس فقد أصبحت مشكلة الضجيج أسوأ من ذي قبل. وهم أيضا عبروا عن عدم رضاهم 

 ، قد يكون السبب رفع التوقعات بسبب مقارنتها1444نوعية مياه الحنفيات أكثر من العام فيما يتعلق ب

 .لتي أصبحت أكثر شيوعا من ذي قبلالمعبئة و ا و المياه الصحية بنوعية المياه المفلترة في غالونات

كذلك هي  بالمائة(، 32إن النسب األعلى من حيث عدم الرضا عن ظروف السكن كانت في عمان )

 لكليهما. بالمائة( 22قاء والبقعة حيث كانت )للزر بالمائة(  منها 31أعلى بكثير في الشمال )

 

 باألمان عام شعور

 11و  12بالمائة مقارنة ب  10إن أعلى نسبة للشعور الدائم باألمان في المسكن سجلت في الشمال )

باألمان في الحارة والمنطقة  يتعلق األمرللمناطق الثالث األخرى التي شملتها الدراسة(. وعندما  بالمائة

األوسع المحيطة بالسكن، فإن النتيجة تختلف فيما يتعلق باألطفال، الرجال والنساء، ويصبح الشعور 

 بالمائة اعتقدوا بأنه 32أقل في الليل مقارنة بالنهار، خاصة فيما يتعلق باألطفال والنساء: فقط  باألمان

 42بالمائة هي عن لألطفال، بينما أفاد  11المنزل بعد حلول الظالم، و تخر  من  من اآلمن للمرأة أن

أنه من اآلمن للرجال أن يكونوا خار  المنزل بعد المساء. وتأتي هذه النتائج على الرغم من أن  بالمائة

 من كل عشرة مساكن يعيشون في شوارع مضاءة. 4

 

 المخدرات وتعاطي العنف، الجريمة، مشاكل
 بان يعتقدون تقريبا أشخاص خمسة كل بين من أربعة حواليفإن  باألمان، العام الشعور من بالرغم

 .سكنهم مناطق في مشكلة تمثل المخدرات وتعاطي والعنف الجريمة

فيما يتعلق بالمؤشرات الثالثة، فان الوضع في عمان أسوأ من المتوسط، وهو أفضل قليال في البقعة  

األمر في الزرقاء هو األفضل. ولكن أيضا في الزرقاء، فان أكثر من وفي مخيمات الشمال، بينما بدا 

بالمائة من المستجيبين أفادوا بأن العنف/ الجريمة وتعاطي الكحول والمخدرات تمثل مشكلة  72

 مجتمعية.

هذه أرقام مرتفعة. و بما أن السؤال هنا عن المفاهيم واآلراء،  فهذا ال يعني أن نستنتج بأن الجريمة 

حول والمخدرات كثيرة االنتشار داخل المخيمات. وإنما يؤشر ذلك إلى القلق العارم من معدالت والك

الجريمة و تعاطي الكحول، وبأن هذه األمور بحاجة أكثر إلى التحقق منها و تطوير السياسات و اتخاذ 

 إجراءات.
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 حارته عن راضي غير خمسة كل بين من واحد

أو غير راضية إلى حد ما عن حارتها، وثالثة  بأنها غير راضية أبداأفادت أسرتان من كل عشرة اسر 

من عشرة أفادوا بالمثل من حيث رضاهم عن منطقتهم السكنية. لم يتغير المفهوم العام للحارة و المنطقة 

 .2211و حتى  1444السكنية منذ العام  

سكنية األوسع من حيث توفر ما انتقلنا للتفاصيل، تظهر لنا تطورات إيجابية في المنطقة ال وإذا

المؤسسات الثقافية والعمل و فرص التوظيف. كذلك فان األمان بالنسبة لألطفال والمواصالت العامة قد 

 تحسنا من وجهة نظر الناس.

يشكل الحصول على عمل قريبا من السكن أمرا مهما للناس. بالنسبة لهذا المؤشر فقد كانت نسبة عدم 

بالمائة عبروا عن عدم رضاهم  1مائة غير راضيين عن المدارس المحلية، وبال 4بالمائة.  22الرضا 

 عن الخدمات الصحية.

فيما يتعلق بالتباين الجغرافي وقضية عدم الرضا عن منطقة السكن، فان األمر مشابه لما هو عليه  أما

لمائة في با 22الحال بالنسبة لظروف السكن. عدم الرضا بشكل عام عن الحي السكني والحارة كان 

أعلى من الشمال. في عمان فإن  عمان، وهو أعلى مما هو الحال في مخيمي البقعة والزرقاء، وهو أيضا

 بأنها مستاءة من منطقتها السكنية. أسرتين من كل خمس أسر أفادت

أما فيما يتعلق بالمدارس والخدمات الصحية، فإن حجم االستياء هو نفسه تقريبا في كل المناطق ماعدا و

بالمائة لكل من المدارس والخدمات الصحية بالتتالي، مقارنة  12و  19الشمال، حيث كان أكبر ) في

 بثمانية و سبعة بالمائة في المناطق الثالث األخرى(.

عدم الرضا عن المواصالت العامة كان قليال في كل المناطق األربعة. عدم الرضا عن األسواق 

بالمائة غير راضين( في منطقة عمان . ومن جهة  يبا )واحدكان منخفضا و غير موجود تقروالتجارة 

أخرى عبر أكثر من نصف المستجيبين وفي كل المناطق عن عدم رضاهم عن العمل والتوظيف وتوافر 

 فرص العمل.
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 الصحة: الرابع الفصل

 

خالل ذلك يستعرض هذا القسم وضع الالجئين الفلسطينيين من حيث استخدام الخدمات الصحية. و في 

آليات الحصول على التأمين الصحي  سيتم التطرق إلى المشاكل الصحية المزمنة والتدخين. و مناقشة

بالحصول على  وكيف أن العمل في القطاع العام خاصة مرتبط إيجابا  1444وكيف تحسنت منذ العام 

 تأمين صحي.

إلى العالقة ما بين مستوى  يضالقد تم استعراض أشكال البحث عن الخدمات الصحية، و تعرض القسم أ

للخدمات الصحية األساسية داخل  المقدم األبرز أن االونروا هي الدخل والصحة. و يجدر بالذكر

للقطاع  المخيمات. و يستخدم الالجئون الخدمات الصحية في القطاع العام أكثر بكثير من استخدامهم

الالجئين بدوا  أن إال ضا مقبول من الالجئينونروا ، فبينما تحصل على رالخاص. وبالعودة لخدمات األ

 أكثر رضا تجاه  خدمات القطاع العام، وأيضا بشكل خاص تجاه الخدمات الصحية للقطاع الخاص.

 

 الصحي وضعهم عن وجيد جدا جيد بدرجة برضاهم أفادوا بالغين عشرة كل بين من تسعة

رضاهم بدرجة جيد جدا عن وضعهم الصحي و بالمائة من البالغين الالجئين عبروا عن  خمسة وأربعون

بالمائة قالوا بأنها سيئة  2.2بأنها معتدلة أو مقبولة، و  أفادوا بالمائة 12.2بالمائة بدرجة جيد، بينما  37

أو سيئة جدا. وبالنسبة للنساء فكانت نسبة من أفدن بسوء الوضع الصحي أقل خاصة النساء في منتصف 

 العمر.

التعليم والدخل. لذلك فإننا نجد ثالثة  ضعهم الصحي مرتبط من حيث التحسن بمستوىتقدير األفراد لو إن

و أربعة من بين كل خمسة لديهم تعليم ابتدائي  تعليم رسمي،فأكثر بدون  12من كل خمسة أفراد في سن 

ا لديهم تعليم أساسي شاركوهم بهذ الذينأفادوا بأن صحتهم جيدة جدا، بينما واحد من بين اثنين من 

األشخاص كبار السن كانوا أقل تعليما  التقدير. من المفهوم أن التعليم يتأثر بعامل العمر خاصة أن

 وصحة. وبالتالي فإن األثر اإليجابي للتعليم على تقييم وضعهم الصحي يبقى محققا عندما يرتبط بالعمر

يكملوا التعليم األساسي أيضا. مثال، بينما شخص واحد من بين كل اثنين في العشرينات من العمر لم 

 أيضا بذلك التقدير. يقدرون وضعهم الصحي بجيد جدا، فإن ثلثي من أكملوا الثانوي أفادوا

هنالك تباين ما بين مناطق الدراسة حيث أن نسبة أعلى من الناس في الزرقاء والبقعة مقارنة بعمان 

ر ألمراض مزمنة في كل من والشمال أفادوا بان صحتهم جيدة جدا، و يتوافق هذا مع حاالت أكث

 الزرقاء والبقعة.

 

 يوميا السجائر يدخنون 99 إلى 52 عمرب الرجال من بالمائة 02 من أكثر

عاما فأكثر( في المخيمات يدخنون يوميا،  12بالمائة من الرجال ) 23معظم المدخنين من الرجال:  

    من الرجال  99إلى  22لدى الفئة العمرية  والميل أكبر للتدخين  مقارنة بثالثة في المائة من النساء. 

 بالمائة(. 02أكثر من )
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في المقابل، فإن حقيقة نسبة تدخين النساء قد تكون أعلى مما وجدناه لدى النساء، خاصة لدى الشابات، 

 حيث  أن التدخين غير مقبول اجتماعيا  للنساء الشابات، –ربما ينكرن أنهن يدخن ألسباب اجتماعية 

صرحن  مما أكثر و هذا يعرض النساء لدخان التبغ الرجال غالبا ما يدخنون في المنزل، أن إلى إضافة

 التدخين السلبي كذلك يؤثر على األطفال أيضا. به من أنهن يدخن،

، مما يدل على أن حمالت 2211و حتى عام  1444منذ عام  مستوى و النسبةالحافظ التدخين على نفس 

 وكذلك القيود على التدخين لم تحقق إال نجاحا محدودا جدا.التوعية تجاه التدخين  

يدخنون يوميا في البقعة، بالمائة  32األربع ) ال تتباين نسبة انتشار التدخين كثيرا بين مناطق الدراسة

بالمائة ممن  22بالمائة( والتدخين اليومي يزداد شيوعا مع زيادة الدخل: حيث أفاد  22عمان والشمال 

بالمائة من الخمس األعلى  32بالمقابل أفاد بشكل يومي يس األدنى للدخل بأنهم مدخنون هم ضمن الخم

. كذلك فإن التدخين ينخفض مع التعليم األكثر وهو أقل لدى الفئة التي لديها االدخل بأنهم مدخنون يومي

 تعليم ثانوي و عالي في كل الفئات العمرية.

 

 المتدني التعليم وأصحاب الفقراء لدى أكثر المزمنة األمراض

صرح خمسة بالمائة من مجمل الجئي المخيمات بأنهم يعانون من مشاكل صحية مزمنة بشكل جدي 

آخرون أن لديهم حالة مرضية طويلة بالمائة  0ن اعتباره نشاطات طبيعية، أفاد لدرجة أنها تعيق ما يمك

ل و األمراض الصحية المزمنة منخفض فإن شيوع المشاك ، و كما هو مفهوم،7األمد ذات طبيعة أقل شدة

 بين الشباب و لكنه يرتفع بثبات مع تقدم العمر ابتداء من سن الخامسة و العشرين.

يبدو أن  اعتالل الصحة الشديد و طويل األمد منتشر بين الذكور بشكل أكبر منه بين اإلناث نوعا ما، 

ث، على أية حال، فإن الفرق بين الجنسين قد بينما تنتشر المشاكل الصحية المزمنة األقل حدة بين اإلنا

يفسر أيضا ولو جزئيا باختالف المفاهيم بين الجنسين و التوقعات المختلفة للرجال و النساء لما قد 

 يتضمنه مفهوم الروتين والنشاطات أو الواجبات اليومية.

بالمائة من أصحاب  10بين البالغين بشكل سلبي مع الدخل: صرح  يرتبط اعتالل الصحة المزمن الشديد

الدخل األدنى )ثالثون عاما فأكثر( بأنهم يعانون اعتالل مزمنا في الصحة )مرض جدي و مزمن( 

 مقارنة بـعشرة في المائة ألصحاب الدخل األعلى.

ال يزداد انتشار األمراض المزمنة مع انخفاض الدخل، و لكن ما يزداد هو مدى جدية المرض، و ذلك 

 فقر و الذي صرح بشكل أكثر قليال عن اعتالل الصحة المزمن.باستثناء القسم األ

ينخفض  و كما كان الحال بالنسبة لمن اعتبروا حالتهم الصحية سيئة، فإن انتشار اعتالل الصحة المزمن

بشكل منتظم مع تعزيز التعليم، و أن الربط بين التعليم و اعتالل الصحة المزمن أقوى منه بين الدخل و 

ة الطويلة األمد، إن المشاكل الصحية الشديدة و الطويلة األمد أكثر شيوعا بسبع لثمان المشاكل الصحي

بدون تعليم عن نسبتهم بين المتعلمين بتعليم عالي، يبقى هذا  عاما فأكثر 32مرات بين األفراد البالغين 

                                                           
تم طرح السؤال التالي حول جميع أفراد األسرة: هل يعاني )اسم( من أي مرض جسدي أو نفسي طويل األمد؟ أو من معاناة بسبب إصابة، إعاقة 7

مية، و قد و تقدم في السن؟ و تم في سؤال ثان التساؤل فيما إذا كانت هذه المشكلة الصحية المحددة تعيق )االسم( من أداء نشاطاته الروتينية اليوأ
 تم تصنيف المشكلة الصحية المزمنة على أنها شديدة في حال تمت اإلجابة على السؤال الثاني باإليجاب.
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زا حين يتم عزله الشديدة المزمنة متمي الربط اإليجابي بين التعليم األفضل و انخفاض انتشار األمراض

 22عن مفعول  العمر، مثلما كانت الحالة تماما بالنسبة للتقييم الذاتي للصحة. بالنسبة لألفراد البالغين 

 22تعليما هي  األقلعاما فأكثر، فإن الفجوة لحاالت وجود أمراض مزمنة شديدة بين األفراد األعلى و 

 ية.ئودرجة م

شكل متساوي بين المخيمات، يحتوي مخيم الوحدات على النسبة ال تتوزع الصحة المعتلة طويلة األمد ب

أمراض صحية شديدة و مزمنة بنسبة ثمانية بالمائة، بينما يحتوي مخيمي سوف و  األعلى لحاالت

بالمائة لكل  12، بينما يحوي مخيمي الزرقاء و الحسين )بالمائة  10بالمائة، مخيم اربد  3السخنة على 

انتشار لحاالت األمراض المزمنة سواء كانت شديدة أم ال، بينما تملك حطين، وهي أعلى نسبة  منهما(

 أدنى نسبة بين المخيمات )تسعة بالمائة لكل منهم(. مأدبا و البقعة

 

 الصحي بالتأمين مشمولون تقريبا المخيمات سكان نصف

ذلك أيضا على لقد تحسن مستوى التغطية للتأمين الصحي في األردن في السنوات األخيرة. وانعكس 

 20نقطة من  22 بـوإحصائيات هذا المسح حيث أن حجم المشمولين بالتأمين الصحي ارتفع  أرقام

. ال توجد فروقا جوهرية لها عالقة بالجنس فيما يتعلق 2211بالمائة عام  90إلى  1444بالمائة عام 

تملهم التأمين بشكل أكثر األكبر سنا و األصغر سنا عادة ما يش بتغطية التأمين الصحي لكن األشخاص

 من غيرهم.

إن أكثر نماذ  التأمين شيوعا هو تأمين الضمان االجتماعي والذي يوفر لكل الموظفين ومن في 

رعايتهم، الفقراء،  المعاقين، األردنيين و األطفال ستة سنوات فأقل من القادمين من غزة كذلك 

بالمائة من الجئي المخيمات  37تقريبا حيث للمتبرعين بالدم. تصل نسبة المشمولين به إلى الثلث 

(. هناك واحد بالمائة مشمولون بتأمين الجامعات،وهو 1444عام بالمائة  14مشمولين بهذا التأمين )

أيضا شكل من أشكال التأمين الحكومي. ثالثة بالمائة مؤمنون من قبل الخدمات الطبية الملكية، وهو 

 األمنية ومن يعيلونهم.  األجهزةبرنامج يغطي العسكريين والعاملين في 

الحصول على التأمين ذو صلة بالتعليم والدخل، حيث أن الالجئين أصحاب الدخل المنخفض والتعليم 

أصحاب التعليم األعلى والدخل  عرضة لعدم وجود تأمين صحي لهم مقارنة بالالجئين أكثر المتدني هم

تقريبا متشابه لكل الفئات بغض النظر عن التعليم  المرتفع. أما من حيث الشمول بالتأمين الحكومي فهو

على تأمينات أخرى مثل الخدمات الطبية الملكية، التأمين الخاص وتأمين  االشتمالأو الدخل. لكن 

 بالمائة من فئة األفراد 11الجامعات فهي تتأثر بحجم الدخل و التعليم. مثال، التأمين الخاص متوفر لدى 

 )الخميس األدنى(. س األعلى( مقارنة باثنين بالمائة من الفئة األدنى للدخلذوي الدخل األعلى )الخمي

بالمائة من حاملي جوازات العامين مثال )وهم  11الجنسية أو المواطنة لها عالقة بالتأمين أيضا،حيث أن 

بالمائة من حاملي جوازات  92الغزيون سابقا( مشمولون في برامج تأمين صحي. و لكننا نجد أن 

أقل من ستة سنوات وفي داخل المخيمات أفادوا بان لديهم تأمين صحي. ولكن و  تين وأعمارهمالسن

حسب القانون فإنهم جميعا مشمولون بالتأمين الحكومي، و هذا ما يفيد بأن الغزيين سابقا ليس لديهم 

 معرفة كافية بحقوقهم.
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المخيمات المختلفة، ويرجع ذلك إلى ذلك، يوجد تفاوت ملموس من حيث تغطية التأمين ما بين  إضافة

، السخنة، سوفي خمسة من المخيمات )إلى التفاوت في الحصول على التأمين الحكومي. ف باألساس

بالمائة في   3بينما فقط  الطالبية، مادبا واربد(، فان نصف السكان فأكثر لديهم تأمين صحي حكومي،

سكان المخيم هم في السابق من غزة، حيث مخيم جرش لديهم تأمين حكومي، وهذا يفسر من خالل كون 

يحد ذلك من حصولهم على الخدمات، بما في ذلك االشتراك في التأمين الصحي الحكومي. إن الغياب 

شبه الكامل للتأمين الصحي الحكومي في مخيم جرش هو الذي يفسر النسبة المنخفضة للتغطية بالتأمين 

(. المالحظة األخيرة هي أنه في مخيم عزمي المفتي فإن بالمائة 12الصحي بشكل عام  في المخيم )فقط 

الكثيرين من هذا المخيم  بالمائة، وذلك لكون 11وجود تأمين الخدمات الطبية الملكية أمر مألوف بنسبة 

 يعملون في القوات المسلحة.

 

 استخداما األكثر هي نرواواال من والمقدمة الحكومية الصحية الرعاية

من مجمل الالجئين في المخيمات كانوا قد استفادوا من الخدمات الطبية خالل االثني  ثالثة عشرة بالمائة

بالمائة ممن يعانون من أمراض حادة بحثوا عن عال   43، و 8عشر شهرا التي سبقت المقابلة معهم

بالمائة ممن لديهم أمراض مزمنة  رعاية  72يتلقى خالل الثالثين يوما التي سبقت المقابلة ، كذلك 

 نتظمة ومتابعة صحية.م

بحثوا  الذينبالمائة من  93أما على صعيد زيارة ومراجعة المؤسسات الصحية لسكان المخيمات فيظهر 

عن رعاية صحية خالل االثني عشر شهرا التي سبقت المقابلة معهم كانوا قد ذهبوا لمستشفيات عامة و 

 11بينما األونروا عاية صحية من عيادات بالمائة حصلوا على ر 34لعيادة عامة،  بالمائة فقط ذهبوا 4

بالمائة بحثوا عن استشارة صحية أو عال   3بالمائة عيادة خاصة و  4بالمائة زاروا مستشفى خاص و 

 .9في مستشفى عسكري

اإلصابة، أفاد  مقدم للخدمات الصحية في حالة المرض الحاد أو وعندما تم سؤال المبحوثين عن أفضل

المستشفى  بأنه بالمائة 1، بينما أفاد األونروا بالمائة عيادة  21تشفى الحكومي، بأنه المس بالمائة 22

 مستشفى عسكري.وبالتتالي عيادة خاصة، عيادة عامة، بالمائة  2 و ،3،  9الخاص، وأفاد 

أو المرض المفاجئ،  اإلصابة يفضل زيارتهم في حالة الذينجهات الرعاية الصحية  حين سألنا عن

األطباء الخاصين. فحيث  للتوجه بشكل أكبر للمستشفيات وبشكل أقل إلى العيادات أو  ظهر ميل الناس

فإن  ،1444والعيادات الخاصة عام األونروا  يستخدمون عيادات على التواليبالمائة  20و  32كان 

. على العكس من ذلك فإن نسبة من يراجعون المستشفيات 2211في عام  بالمائة 17و  22النسب كانت 

إلى عشرة بالمائة على التوالي. أما نسبة  بالمائة، و من أربعة 39إلى  22العامة والخاصة قفزت  من 

 بالمائة. 1و 7من يبحثون عن رعاية طبية في العيادات العامة فقد بقيت مستقرة حول 

الصحية بالمائة( هي أكثر المؤسسات  97)األونروا بالمائة( وعيادات  24تعتبر المستشفيات الحكومية )

التي يزورها الالجئون للمتابعة الصحية الخاصة باألمراض والمشاكل الصحية المزمنة، يليها 
                                                           

ة من إحصاءات الدراسة: صحة األم و الطفل، مثل فحوصات أثناء الحمل، فحوصات األطفال و اللقاحات خالل السنة تم استثناء الحاالت التالي 8

 األولى.
 الحظ أنه من الممكن لكل فرد زيارة أكثر من نوع خدمة صحية.  9
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بالمائة(  7بالمائة( والعيادات الخاصة ) 4)بالمائة( والعيادات العامة  12المستشفيات الخاصة )

 بالمائة(. 2والمستشفيات العسكرية )

أكبر من فئة أصحاب الدخل المرتفع مقارنة  تستقبل المستشفيات والعيادات الخاصة مراجعين

هم من أصحاب الدخل األونروا بالمؤسسات الصحية األخرى. على العكس من ذلك فإن أغلب مراجعي 

عانون ي بالمائة من الذين يراجعون المستشفيات الحكومية هم ممن 24األدنى.  كذلك فإن ما ال يقل عن 

 لمائة من مستخدمي المؤسسات الصحية األخرى.با 17و  13 مشاكل صحية مزمنة، مقارنة بـ

 

 الوالدة بعد و قبل الصحية الرعاية على تهيمن نرواواأل

نروا المزود األساسي للرعاية الصحية الخاصة بالحوامل وتعتبر مؤسسات الرعاية األولية التابعة لأل

للمؤسسات الحكومية والخاصة هي بالمائة. بينما النسبة  71لالجئين في المخيمات، حيث تستخدم بنسبة 

 24بالمائة على التوالي. يزداد الميل الستخدام المؤسسات الصحية الخاصة بزيادة الدخل ) 13و  12

أن شعبية  بالمائة لدى الخميس األدنى دخال( و من الجلي 2بالمائة لدى الخميس األعلى دخال  مقابل 

األفقر واللواتي يبحثن عن رعاية صحية قبل وبعد  نروا هي األعلى لدى النساءوالخدمات الصحية  لأل

 (.األونروابالمائة من الخميس األعلى دخال يستخدمن خدمات  23الوالدة )فقط 

 

 الصحية الخدمات عن عام رضا

تعبر الصورة العامة عن رضا عام عن الخدمات الصحية، و لكن تحصل المؤسسات الصحية الخاصة 

قالوا بأنهم راضون جدا كانت األقل  الذينعلى تقدير أعلى من المؤسسات األخرى. نسبة المستخدمين 

ت الحكومية راضون إلى حد ما(، العيادات والمستشفيا بالمائة 77بالمائة،  19)األونروا لدى مستخدمي  

 بالمائة 24و  02بالمائة راضون جدا،  27و  92)األونروا حصلت على درجة رضا أعلى من مراكز 

 30بالمائة راضون جدا و  02إلى حدا ما راضون( و درجة رضا أقل من خدمات القطاع الخاص )

 راضون إلى حدا ما عن المستشفيات الخاصة(.

راضية عن الخدمات التي تحصل عليها فقد تم سؤالهم عن ثالثة  بأنها غير أما الفئة القليلة التي أفادت

 -2الطويل والتأخير  االنتظار -1لتبرير ذلك: اإلجابات في معظمها تركزت حول ثالثة أمور:  أسباب

الدواء المناسب  -3عدم تلقي  المساعدة المتوقعة، مثل مقابلة الطبيب أو تحويلهم إلى طبيب أخصائي و 

 أنه غالي الثمن. ولم يكن متوفرا أ

من التقديرات العامة إلى تقييم الخدمات الطبية فيما قبل وبعد الوالدة خاصة، فإن المراكز  باالنتقال

الصحية الخاصة قد حصلت على تقييم أفضل من قبل النساء المتلقيات لهذه الخدمة، نصف النساء وجدنه 

قد حصلن على نفس نسبة التقييم بجيد،  وربع األونروا  بنوعية ممتازة. بالمقابل فإن عيادات الحكومة و

 أن هذه الخدمات سيئة أو سيئة جدا. المستخدمات أعطينه تقييم ممتاز.  وفئة قليلة من اعتبرن
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 التعليم:  الخامسالفصل 

 

يعرض هذا القسم إحصائيات متعلقة بالتحصيل العلمي، وااللتحاق الحالي بالتعليم، وكذلك مفهوم 

التعليمية. ويحدد هذا القسم اتجاها ايجابيا عاما للتحصيل العلمي منذ التسعينيات، حيث نجد أن  الخدمات

اإلناث تتفوق على الذكور من حيث التحصيل العلمي. وفيما يتعلق بااللتحاق بالتعليم، نجد أن كال من 

 سابق.أكثر شيوعا من ال مرحلة الطفولة المبكرة التعليمية، و التعليم الجامعي أصبحا

هي المقدم الرئيسي للتعليم األساسي في مخيمات الالجئين األونروا يوثق القسم الخامس كيف أن 

الفلسطينية، و نجد أنه من خالل استطالع رأي الغالبية العظمى من أفراد العينة أن خدمات التعليم 

ين أن تقييمهم لخدمات و الحكومة األردنية  ممتازة أو جيدة جدا، في حاألونروا األساسي المقدمة من 

جين الجدد فإن القضايا األربع األكثر يالتعليم الخاص هي أفضل نوعا ما، ووفقا ألولياء األمور و الخر

هي حجم األونروا إلحاحا و بحاجة إلى معالجة من أجل تحسين خدمات التعليم األساسي في مدارس 

الطالب، باإلضافة إلى المباني و المرافق الصفوف المدرسية، و نظام الفترتين، و تصرف و سلوك 

 المدرسية.

 

 ةالجامعي دراساتال شعبية تزايد

مخيمات الالجئين الفلسطينية مع مرور الوقت، حيث أن هناك انخفاض االلتحاق بالتعليم في  تحسن

ية األكبر من الفئات العمر باالنتقالو ذلك  إكمال التعليم األساسيمطرد في نسبة األفراد الذين فشلوا في 

حصلوا  الذين فراداأل نسبة في المتوافقة الزيادة مع و هذا ليس متفقا ذلك، معسنا إلى األصغر سنا. و

 92 عن أعمارهم تقل الذين السكان نسبة في تراجع أساسي هو إن التفسير .الثانوي بعد ما تعليمعلى 

 بدأ الذي األمر المتوسطة(، الدبلومات) المجتمع كليات من تعليمية درجات على حصلوا والذين سنة

 ستة هناك حيث أن .التعليم الجامعي إلىالعزوف عنه من قبل نسبة كبيرة من األفراد متجهين بدال منه 

 الدرجة على حصلوا قد سنة 39 - 32 من العمرية الفئة في النساء و الرجال من كال من بالمائة

 - 22 من العمرية الفئة في (العدد ضعفمن  يقارب ماأي ) الجنسين كال من بالمائة 11 بينما الجامعية،

 .  الدرجة نفس أكملوا قد سنة 24

 الحكومة سياسة في للتغير جزئية نتيجة المجتمع كليات في المهني التعليم على الطلب في االنخفاض كان

 في عمل عقد على الحصول المجتمع كليات درجات على الحاصلين بإمكان لم يعد التسعينات،حيث في

درجة  البكالوريوس )دائرة  إلىالمدنية، و بدال من ذلك تم رفع شرط التوظيف في القطاع العام  الخدمة

(. في نفس الوقت تقريبا، شهدت األردن زيادة هائلة في عدد 2222021اإلحصاءات العامة و فافو 

نسبة  ، حيث تتطابقالجامعاتشهدت المخيمات زيادة في عدد خريجي ولذلك الحقا الجامعات الخاصة، 

 سنة من العمر.  35الحاصلين على شهادات جامعية لمن هم دون  الرجال و النساء
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 العلمي التحصيل في المخيمات بين كبير تباين

، ففي مخيمات مثل السخنة، و اربد، و في المخيمات الالجئين بينهناك تباين كبير في التحصيل العلمي 

سنة فأكثر لم يكملوا  22من البالغين الذين تبلغ أعمارهم  بالمائة 22ك حوالي الزرقا، و الوحدات هنا

في كل من مخيمي مأدبا   بالمائة 10الحال ألقل من  هو حتى التعليم للمرحلة االبتدائية، في حين أن هذا

سنة فأكثر في مخيم  22ن أعمارهم من السكان الذي بالمائة 27ن فإخر، آجانب ومن و األمير حسن. 

في مخيمي الحسين و  بالمائة 4فقط حوالي  و لكن وف بلغوا ما بعد المرحلة الثانوية من التعليمس

 قد حققوا نفس االنجاز. ءالزرقا

واألقل تأهيال متساوية في اتساعها: في مأدبا ما  علىالفجوة بين المخيمات فيما يتعلق بالشباب األإن 

سنة قد حصلوا على تعليم بعد  39و  22من الالجئين الذين تتراوح أعمارهم بين  بالمائة 32يزيد عن 

. في نفس الفئة العمرية، ءالنسبة المئوية في الزرقا من المرحلة الثانوية، و التي هي أكثر بثالثة أضعاف

 الشابات يتفوقن على الرجال في كل المخيمات، ما عدا مخيم واحد )الطالبية(.

حاصلين سنة ال 39و  22الذين تتراوح أعمارهم بين  فراداأل إلىالمجتمع و بالنظر  اتاستثناء كليعند 

، و مع ذلك أقل وضوحا الجنسينالفرق بين  فإنكحد أدنى شهادة البكالوريوس(، التعليم الجامعي )على 

وف و مخيم سأضعاف النسبة من الشابات في خمسة  مثال: إنف بين بعض المخيماتواضحة فجوة يوجد 

وفي مخيم الزرقا  ،مأدبا مقارنة مع مخيم الزرقا و الوحدات و الحسين قد حصلوا على درجة جامعية

من الشباب الذكور  بالمائة 11فقط ثالثة بالمائة من الشباب الذكور قد حصلوا على تعليم جامعي، بينما 

هذا االختالف بشكل كنتيجة يؤثر ومأدبا و الطالبية قد حصلوا على درجة جامعية.  يفي كل من مخيم

واضح على فرص عمل الناس في سوق العمل، و أنواع الوظائف التي يمكن أن يحصلوا عليها و 

 مستويات األجور ...الخ.

 

 
 االقتصادي بالوضع مرتبط الثانوي بعد ما لمرحلة العلمي التحصيل

من الالجئين الذين تتراوح  مائةبال 13بينما هناك  للوضع االقتصادي. تبعا التحصيل العلمي يختلف

 الخميس األدنى في  األسرا بأنه)تعرف  األقل دخال سرلأل ممن ينتمونسنة  39 إلى 22أعمارهم من 

من الشباب الذين أسرهم  بالمائة 1 إلىلدخل( لم يكملوا مرحلة التعليم األساسي، هذا صحيح بالنسبة ل

 األعلى للدخل(. الخميسيتمتعون بالدخل األعلى )أي في 

التفاوت في الوضع االقتصادي أكثر وضوحا: حيث أن  يكونفيما يتعلق بالتعليم ما بعد مرحلة الثانوية، 

األكثر فقرا قد بلغوا  األسراألكثر غنا بالمقارنة مع  األسرمن  فرادأكثر من ثمانية أضعاف نسبة األ

 في المائة.  9مقابل  39مرحلة ما بعد التعليم الثانوي، 
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 األمية نسبة تقلص

في التحصيل  قدمالتبشكل أو بآخر  يعكسلالجئين الفلسطينيين  األمية بالنسبة 10في مستوى إن التغير

حيث أن معرفة القراءة و الكتابة تختلف تبعا للجنس و العمر و المستوى االقتصادي. فضال العلمي. 

كان هناك تطور إيجابي  بين المخيمات. لقدعلى ذلك، كما هو الحال في التحصيل العلمي، هناك تفاوت 

سنة فما فوق   15حيث أن نسبة الالجئين األميين الذين بلغت أعمارهم  2211و  1444بين عامي 

لنساء منه لدى عند ا التوجه اإليجابي أكبرعشرة في المائة. و كان  إلىثمانية عشرة  منانخفضت 

 الرجال.  نقاط مئوية فقط مما هي لدى ستقل باآلن عند النساء أنسبة األمية لذلك فالرجال ، 

فيما يتعلق بالجيل األكبر سنا، فاألمية منتشرة على نطاق واسع و خاصة بين النساء، أما بالنسبة لألفراد 

سنة فيندر وجود األمية الكاملة، و الفجوة بين الجنسين فعليا غير موجودة. في الحقيقة  92تحت عمر 

 سن تحت العمرية الفئات كل لدى النساء لدى هي مما أعلى دائما جالالر لدى األمية نسبة نإف،

، وهذا يعزز نتائج التحصيل العلمي و يوضح أن النساء الفلسطينيات الالجئات في المخيمات قد األربعون

 تفوقن على الرجال في المخيم  خالل العقدين األخيرين على األقل.

للنظام لجهود األخيرة ا أهمية كبيرة حيث أنه يظهر نتائجقد يكون موضوع محو األمية لدى الشباب ذو 

بالمائة من اإلناث الذين تتراوح  40 إلى 42حيث أن  و يظهر الفرق واضحا بين الجنسين ،التعليمي

في المائة  42 إلى 41سنة يستطيعون القراءة و الكتابة بسهولة، و ذلك مقابل  29 إلى 12أعمارهم من 

 العمرية. من الذكور في نفس الفئة

مع األسف، هناك عدد كبير من الشباب يلتحقون بالتعليم األساسي و لكنهم ال يكملون المرحلة االبتدائية، 

يجيدون االبتدائي التعليم  يجيدون القراءة و الكتابة. إن تسعة من كل عشرة شباب بلغوا و أقل من نصفهم

بالمائة يعرفون القراءة و الكتابة( و  42اث )القراءة و الكتابة. و مع ذلك، هناك تباين واضح بين اإلن

بالمائة يعرفون القراءة و الكتابة(، حيث هناك ثالثة بالمائة من الشباب الذين أكملوا المرحلة  19الذكور )

األساسية ال يعرفون القراءة و الكتابة بشكل كامل )واحد بالمائة إناث و خمسة بالمائة ذكور(. باإلضافة 

المائة من الذكور و واحد بالمائة من اإلناث صغار السن الذين أكملوا المرحلة األساسية إلى ذلك، اثنان ب

 اإللزامية مازالوا يعانون من صعوبات في القراءة و الكتابة أو من واحدة منها.

في المائة( األميين بشكل كامل أو شبه األميين من الالجئين الذين تتراوح  02ما يقارب من ثلثي )

 سنة هم من الرجال، في حين أن الثلث المتبقي من النساء.   39إلى  22 أعمارهم من

 42بالمائة في مخيم الحسين بعمان إلى  12نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة  في المخيمات تتراوح بين 

 بالمائة في مخيم مأدبا جنوب العاصمة.

                                                           
رة يستطيعون قراءة  المواد تعريف وظيفي لألمية في هذه الدراسة، حيث تم االستقصاء فيما إذا كان أفراد األستم استخدام  10

المكتوبة  المستخدمة يوميا مثل الصحف أو الرسائل. عالوة عن االستقصاء عن المقدرة على كتابة رسائل بسيطة أو رسالة لصديق، 

اد الذين و إذا كانت اإلجابات نعم، فيتم االستقصاء فيما إذا كان باإلمكان عمل هذه األشياء يتم بسهولة أو بصعوبة ما. هؤالء األفر

يستطيعون القراءة و الكتابة بسهولة تم اعتبارهم غير أميين، بينما تم تصنيف آخرين بأنهم أنصاف أميين أو أميين بشكل كامل. 

األفراد المصنفون في المجموعة األخيرة ال يستطيعون القراءة حتى بصعوبة. و قد تم اعتبار األفراد الذين أنهوا المرحلة األساسية 

 بنجاح غير أميين.على األقل 
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  1444 عام منذ األطفال برياض االلتحاق معدالت في ارتفاع

(.و بالتالي ينعكس 2224في األردن )اليونيسيف  التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أكثر شعبيةأصبح 

. في عام 2211 – 1444هذا على زيادة نسبة االلتحاق لدى أطفال المخيمات بالروضة خالل األعوام 

ة )السنة من األطفال الذين بلغت أعماهم أربع و خمس سنوات التحقوا بالروض بالمائة 11فقط ، 1444

بالمائة في نفس  23المبتدئة و السنة الثانية التمهيدي(، بينما ارتفعت نسبة االلتحاق بالروضة إلى  األولى

 الفئة العمرية بعد اثني عشر عاما. 

ينتشر التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بشكل ملحوظ أكثر لدى األطفال الذين تبلغ أعمارهم خمس 

. و السبب جزئيا 11بالمائة( 32( من الذين يبلغ أعمارهم أربع سنوات )بنسبة بالمائة 72سنوات )بنسبة 

هو التكلفة المادية، و لكن السبب الرئيسي على األرجح يعود ألن معظم أولياء األمور يعطون أولوية 

أكثر ألطفالهم في عمر الخمس سنوات من أجل تحضيرهم لاللتحاق بالمدرسة في السنة القادمة. عالوة 

ذلك، االلتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة متفاوت تبعا للوضع االقتصادي: و هو يرتفع على 

 عند االنتقال من كل خميس دخل  آلخر.  ببطء

بالروضة عبر الثالثة عشر مخيم. ولتغطية الفجوة بين المخيم  بااللتحاقهناك اختالفات كبيرة فيما يتعلق 

نقطة مئوية: في حين أن طفلين من كل ثالثة  92في أعلى القائمة و المخيم في أدنى القائمة نحتا  إلى 

في مخيم سوف،  يوجد طفل واحد  بالمائة( تبلغ أعمارهم خمس سنوات ملتحقون بالروضة 07أطفال )

 بالمائة( في مخيم الزرقاء ملتحق بالروضة. 27ال )فقط من كل أربعة أطف

 

 بالمدرسة االلتحاق عن عامة نظرة

ن األطفال في عمر الستة ال يعد االلتحاق المتأخر بالمدرسة مشكلة، حيث أن اثنين في المائة فقط م

ع واحد هو السن الذي يبدأ فيه التعليم اإللزامي( غير ملتحقين بالمدرسة و ذلك بالمقارنة مأعوام )و

بالمائة من الفئات العمرية التي تليها. ومن عمر السنة السابعة إلى التاسعة يبقى االلتحاق بالمدرسة ثابتا 

 11بالمائة، و لكن يبدأ باالنحدار في سن العاشرة و عند بلوغ سن الخامسة عشرة، يبقى فقط  44بنسبة 

مرحلة التعليم األساسي إلى أن يصل  . هناك بعض األطفال يبقون في12بالمائة في المدرسة األساسية

عمرهم إلى السادسة عشر أو حتى السابعة عشر )ثالث عشرة و أربع عشرة بالمائة على التوالي(، مما 

 يدل إلى أن الرسوب المتكرر في المدرسة أمر شائع.

مارهم في سن تسعى قلة قليلة فقط للتعليم والتدريب المهني و التقني: ثالثة بالمائة من الشباب الذين أع

السادسة و السابعة عشرة، اثنين بالمائة من الذين أعمارهم تصل إلى ثمانية عشر عاما، و أخيرا واحد 

 بالمائة من الذين تصل أعمارهم إلى التاسعة عشرة.

، 29، 22إلى التاسعة عشرة سنة، فإن نسبة االلتحاق بالمرحلة الثانوية هو  بالنسبة لألعمار من السادسة

ة بالمائة على التوالي. االلتحاق بكليات المجتمع كانت النتائج هي أربعة، و تسعة، و ستة، و ، و ست10

أربعة بالمائة لكل من األعمار من الثامنة عشرة إلى عمر الواحدة و العشرين سنة على التوالي. أخيرا 

                                                           
 عالوة على ذلك، فان خمسة بالمائة من الذين أعمارهم خمس سنوات قد التحقوا فعال بالمرحلة االبتدائية )السنة األولى(.11
 
 باإلضافة لذلك، واحد بالمائة فقط في سن الخامسة عشرة دخلوا التعليم الثانوي. 12
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سنة  29 – 11 بالمائة من الشباب في الفئة العمرية من 12فيما يتعلق بااللتحاق بالجامعات فإن 

ملتحقون في بالجامعات. معظم الطلبة الملتحقين بالجامعة هم في أعمار الثامنة عشرة إلى الواحدة 

 بالمائة. 14إلى  19والعشرين سنة، حيث تتراوح نسبة االلتحاق بين 

ب لمن تبلغ أعمارهم الرابعة و العشرين أن القليل من طال لاللتحاق بالجامعة ثالثة بالمائة يدل معدل

 المخيمات يستمرون في تعليمهم بعد حصولهم على درجة البكالوريوس.

 

 اإلناث لدى أعلى األساسي بالتعليم االلتحاق معدل

في المائة. إن إجمالي التحاق البنات في مرحلة التعليم األساسي  40.7 13يبلغ إجمالي االلتحاق بالمدرسة

االلتحاق في مرحلة التعليم األساسي في المخيم  14أعلى بقليل من االلتحاق لدى األوالد. كذلك يبلغ صافي

لي إجما في المائة. مجددا فإن صافي االلتحاق بالنسبة للبنات أعلى قليال منه لدى األوالد. يتفاوت 49.9

و صافي معدل االلتحاق بين المخيمات، يسجل مخيم الوحدات أقل صافي معدل التحاق لألطفال بالتعليم 

األساسي ، بينما يسجل مخيمي األمير حسن و سوف أعلى صافي التحاق حيث تبلغ الفجوة خمس نقاط 

 مئوية. 

 

 نرواواأل بمدارس ملتحقون أطفال عشر من ةتسع

للمرحلة األساسية في المخيمات الفلسطينية تبلغ واحد و األونروا دارس نسبة األطفال الملتحقين بم

تسعون في المائة، و سبعة بالمائة من األطفال ملتحقون بالمدارس الحكومية، و اثنان بالمائة فقط من 

األطفال ملتحقون بالتعليم األساسي في المدارس الخاصة. لألوالد عادة أولوية أكثر للتمتع بالخدمات 

ثالثة أوالد مقابل بنت واحدة(. نسبة االلتحاق بالمؤسسات التعليمية يمية الخاصة من البنات )لالتع

الخاصة هو أعلى لدى األطفال األصغر سنا، و تقل تدريجيا مع التقدم بالسن، يتعلق هذا بالمقدرة على 

ة للفصول تحمل التكاليف حيث أن رسوم المدارس الخاصة تميل إلى االعتدال إلى حد ما بالنسب

 المدرسية الستة األولى ، و لكنها تبدأ باالرتفاع بشكل كبير بعد ذلك و بشكل ملحوظ.

وكما هو متوقع، االلتحاق بالمؤسسات التعليمية الخاصة مرتبط بالظروف االقتصادية )واحد بالمائة في 

االلتحاق  على خميس الدخل األدنى مقابل ثمانية بالمائة  لخميس الدخل األعلى(، ينطبق ذلك أيضا

بالمدارس الحكومية. حيث أنه ال توجد مدارس حكومية تقع داخل المخيمات العشرة المعترف فيها من 

في  ومية. و النتيجة هي انخفاض جوهريلتكاليف المواصالت للمدارس الحك نروا، وقد يعزى ذلكواأل

في المرحلة األساسية مع األونروا عدد الطالب الفلسطينيين الالجئين الملتحقين بالمدارس التي تديرها 

بالمائة من األطفال في األسر  11إلى  األفقر بالمائة من األطفال في األسر 42تحسن دخل أسرهم، من 

 األغنى. 

                                                           
لهذا نسبة إجمالي االلتحاق بالمدرسة، هي حاصل قسمة عدد الملتحقين بمستوى تعليمي معين على عدد األفراد الكلي في الفئة العمرية الموافقة  13

 بسبب تكرار الصفوف و االلتحاق المبكر. %122المستوى التعليمي، قد ترتفع النسبة ألعلى من 
فراد الملتحقين من الفئة العمرية الموافقة رسميا لمستوى تعليمي على عدد األفراد الكلي لنفس الفئة تحسب نسبة صافي االلتحاق بتقسيم عدد األ 14

 العمرية  
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يختلف نوع المدرسة الملتحق فيها بحسب مكان اإلقامة، لدينا ثالثة مخيمات بنسبة أقل بشكل ملحوظ من 

نروا. مخيم الحسين يحظى بالنسبة األقل اللتحاق وطفال بمدارس األاأل اللتحاق بالمائة 41 لـمعدل ا

بالمائة، بينما وصلت نسبة التحاق األطفال  02نروا، حيث وصلت هذه النسبة إلى واألطفال بمدارس األ

بالمائة.  في  19في كل من مخيمي األمير حسن و السخنة إلى األونروا في المدارس التي تشرف عليها 

و الزرقا  فإن جميع األطفال تقريبا يتمتعون بالخدمات  سوفت مثل مخيم جرش و بعض المخيما

 نروا. والتعليمية المقدمة من األ

بالمائة لجميع األطفال الذين  41إلى  1444بالمائة في سنة  43من األونروا بمدارس  االلتحاقتراجع 

عليمية الخاصة، فان المدارس الحكومية التحقوا بالتعليم األساسي. و عوضا عن االنتقال إلى الخدمات الت

 م.  1444تستقبل اآلن سبعة بالمائة من التالميذ، حيث كانت النسبة تساوي خمسة بالمائة في سنة 

 

 الثانوية بالمرحلة نوملتحق عشرة والسابعة السادسة أعمارهم بلغت الذين نصف

المهني أو يستمرون في المرحلة بعد التخر  من المرحلة األساسية، فان الطالب يختارون التدريب 

الثانوية، و التي تنقسم إلى اتجاهين هما التعليم المهني و التعليم األكاديمي. حيث أن ذروة االلتحاق 

بالمائة على  29و  22بالمرحلة الثانوية هي في أعمار السادسة و السابعة عشرة، بنسبة التحاق هي 

بيا كما كان عليه في التسعينيات، حيث أنه كان هناك على األقل التوالي. لم يعد التعليم الثانوي المهني شع

طالبين من كل عشرة طالب من المخيمات ملتحقين بالتعليم الثانوي الفرع المهني )دروري و نصار 

(. في الوقت الحاضر فإن نسبة االلتحاق لطالب المرحلة الثانوية في 2222، خواجة و تيلتنس 1441

بالمائة.وتماما كما هو الحال في التسعينات،  13نخفضت إلى النصف، حيث تبلغ الفرع الثانوي المهني ا

بالمائة للذكور( هي تقريبا ضعف  10فان االلتحاق يختلف حسب الجنس. حيث أن نسبة التحاق الذكور )

 نسبة التحاق اإلناث )تسعة بالمائة لإلناث(.

 

 المدرسي لتسربا بالمائة واحد

. لجميع األعمار قبل الخامسة عشر، حيث 15سي منذ أواخر التسعيناتانخفضت نسبة التسرب المدر

يبقى معدل التسرب المدرسي أقل أو أعلى بقليل من واحد بالمائة. يرتفع التسرب المدرسي إلى أربعة 

مما  –تماما كما كانت عليها النسبة في التسعينيات )حتى ستة بالمائة(  –بالمائة في سن السادسة عشرة 

اك الكثير من الشباب الذين يتركون المدرسة عند إكمال التعليم األساسي أو عند حلول الوقت يعني أن هن

الذي يفترض به إكمال التعليم  األساسي اإللزامي. الفرق بين الجنسين ضئيل، حيث أن معدل التسرب 

ابعة إلى المدرسي وصل إلى واحد بالمائة لكل من األوالد و البنات الذين تتراوح أعمارهم بين الس

 السابعة عشرة سنة.

 

 

                                                           
يحسب معدل التسرب المدرسي بمقارنة الحضور المدرسي في تاريخ المقابلة بالحضور في السنة الدراسية السابقة، و يحسب معدل التسرب  15

 في المدرسة للسنة السابقة و ليسوا منتظمين في وقت المقابلة.  ببساطة بنسبة الطالب المنتظمين 
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 المدرسي للتسرب الرئيسيان السببان هما والفقر المنزلية األعمال

سنة( كانت اإلعاقة المتعلقة  22في العقدين السابقين )البيانات المتعلقة باألفراد الذين تقل أعمارهم عن 

العامل األساسي المذكور لمنع بشكل أساسي باعتالل الصحة الجسدية و النفسية و صعوبات التعلم هي 

 بالمائة(. 01األطفال من االلتحاق بالتعليم )

تختلف األسباب المذكورة لترك التعليم األساسي قبل األوان، أي بعد بدء التعليم و قبل إكمال مرحلة 

ره لكل التعليم األساسية اإللزامية، حيث أن عدم االهتمام بالتعليم هو السبب الرئيسي المذكور، وقد تم ذك

سنة.  كذلك يشكل الفقر و الواجبات  22ستة من عشرة من المتسربين و الذين تقل أعمارهم عن 

 و الزوا  سببين رئيسيين آخرين لترك التعليم. باالرتباطاألسرية بما فيها المتعلقة 

 

 األساسي التعليم عن العام الرضا مدى

 )آخذين كل األمور المتعلقة بالتعليم بعين االعتبار( الغالبية تعتقد أن التعليم األساسي ممتاز أو جيد جدا

ممتازة أو جيدة األونروا قالوا أن مدارس   17و اآلباء 16بالمائة من كل من الطالب السابقين 72حيث 

بالمائة من الطالب تقيم المدارس الحكومية بنفس الطريقة. وفي   11بالمائة من اآلباء و  77جدا، بينما 

بالمائة من اآلباء يعتقدون  22 –نفس الوقت يتم تقييم المدارس الخاصة بالممتازة في كثير من األحيان 

و المدارس الحكومية تعتبر ممتازة األونروا رس بالمائة منهم يعتقدون أن مدا 14و  27ذلك، بينما فقط 

 و ذلك على التوالي.

 

 الرئيسي القلق هو الفصول حجم

باستثناء حالتين، تتشابه ردود الفعل المتعلقة باألوضاع و المجاالت التي تحتا  إلى تعزيز في كل من 

 طابقة.و المدارس الحكومية، حيث أن وجهات نظر اآلباء و الطالب متاألونروا مدارس 

هو الحجم الكبير للفصول، حيث األونروا السبب الوحيد المذكور بشكل متكرر كسبب مقلق في مدارس 

تم ذكره من أكثر من نصف المدلين بالبيانات. أربعة من عشرة يعتقدون أن حجم الفصول الكبير يمثل 

ة يشيرون إلى أن و تجب معالجته. حوالي أربعون بالمائ تحديا كبيرا في المدارس الحكومية أيضا

بحاجة إلى تطوير األونروا الجوانب المادية )األبنية، األدوات و الوسائل( لكل من المدارس الحكومية و 

و تغيير. حتى أنه نسبة أعلى من المدلين بالبيانات أفادت بأن قدرات و مهارات المدرسين بحاجة إلى 

تدريس المواد، كذلك القدرات التربوية و تطوير إضافي. و هذا البند يشمل الخبرات و المهارات في 

 طرق التدريس و التواصل و التعامل مع الطالب.

المظهر الرابع الذي يؤثر بشكل سلبي على البيئة التعليمية هو نظام الفترتين، و بموجب ذلك تستخدم  

ة. وفي الحقيقة مدرستان نفس المرافق المادية ، واحدة في الفترة الصباحية و الثانية في الفترة المسائي

يطبقون نظام  173مدرسة من أصل  120)األونروا فإن هذا النظام المطبق على نطاق واسع من 

                                                           
 اعتمدوا في إجاباتهم على تجاربهم و مفهومهم للمدارس التي داوموا فيها. 29 -12من الشباب بعمر  422قام حوالي  16
جابات إلى الطفل األكبر في حال وجود من األهل بطفل واحد على األقل في المرحلة االبتدائية وقت المقابلة و تعزى اإل 1222وجد حوالي  17

 أكثر من طفل منتظمين بالمدرسة في نفس الوقت.
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الفترتين( بالمقارنة مع تطبيقه في المدارس الحكومية هو ما يفسر القلق األكبر لكثير من الناس فيما 

 ثالثة من بين عشرة أفادوا بذلك.  –األونروا يتعلق بمدارس 

ثة من عشرة من المدليين بالبيانات يعتقدون أن سلوك الطالب و انضباطهم بحاجة إلى حوالي ثال

 تحسين.

 بالمائة من المدلين بالبيانات لمضمون ما يتم تدريسه و طريقة عرض المادة التعليمية 12كذلك أشار 

 للطالب، أي جودة المناهج و الكتب المدرسية.
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 العاملة القوى في المشاركة: السادسالفصل 

 

انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل من أهم النتائج الرئيسية في هذا القسم. كذلك دراسة الوظيفة  يعد

و بنية مجال العمل بالنسبة لالجئين الذين يعملون بأجر، حيث تظهر اختالفات واضحة بين النساء و 

و مديرات في  عالي هن في الغالب يعملن كمختصاتالرجال، و نجد أن النساء اللواتي لديهن تعليم 

 قطاعات التعليم و الصحة و الخدمات االجتماعية. 

ازدادت أهمية العمل الوظيفي و اإلداري بالنسبة للمرأة منذ أواخر التسعينيات، فيما لم تتغير كثيرا بنية 

 لدى الرجال. قطاع العمل و المهن

أو األونروا أعلى هم في الغالب يعملون في القطاع العام أو في  يوضح القسم السادس أن الالجئين بتعليم

أعلى من الرجال في  لدى المؤسسات الغير حكومية )المنظمات األهلية(. نسبة النساء العامالت بأجر

لساعات أقل و يتقاضين أجرا  الوظائف الرسمية. يميل الناس للعمل ألسابيع طويلة، و لكن تعمل النساء

 كثير من الرجال.بالساعة أقل ب

 

 الدولية العمل منظمة إطار

يعتمد هذا التقرير في المقام األول على البيانات التي تم جمعها بناءا على تعريف العمالة و غيرها من 

( عمر 2يفرز إطار العمل هذا )شكل رقم  منظمة العمل الدولية.حسب توصيات جوانب العمل المطبقة 

اقتصاديا )القوى العاملة( و الغير ناشطين )خار  القوى العاملة(. تشتمل الناشطين  العمل للسكان إلى

القوى العاملة على كل العاملين حاليا أو الغائبين بشكل مؤقت عن العمل، و كذلك العاطلين عن العمل و 

يرغبون بالعمل، كذلك الذين يبحثون عن عمل بشكل جاد و قادرون على بدء العمل فيما لو عرض 

مل العمل كل من العمل المأجور )أجر نقدي أو عيني( و كذلك النشاطات الغير مدفوعة عليهم. يش

األجر، على سبيل المثال كمتدرب أو في منشأة ملك لألسرة و لمدة ساعة واحدة على األقل في األسبوع 

 السابق.

مكن للمرء أن مجموعة معايير للشخص الفاشل. فعلى سبيل المثال، يل او من الممكن تعريف البطالة وفق

إلى مجموعة العاطلين عن العمل الذين يأسوا  يترك حالة "البحث عن العمل بشكل جدي" و ينضم أيضا

نتيجة تطبيق هذا التعريف سيقبلون الوظيفة في حال عرضها عليهم. إن  من البحث عن العمل، و لكنهم

ي نسبة المشاركة بقوة العمل و و ذلك بتضمين ما يعرف بالعمال المحبطين سوف يزيد  ف الواسع للبطالة

 يعطي معدالت البطالة أعلى .كذلك فإن استثناء معيار "يريد العمل" سيعطي نفس المفعول.

تم تطبيق إطار منظمة العمل الدولية في مسح العينة، بينما جمعت الدراسة الشاملة بيانات للقوى العاملة 

 طبقا ين تزيد أعمارهم عن عشر سنواتألسرة الذا تلف، تم ببساطة تصنيف جميع أفرادبشكل مخ

 . هذا القسم معتمد على البيانات من كال الدراستين.18لنشاطهم الرئيسي في األسبوع الماضي

                                                           
 سأل المسح عن ما كان يفعله الفرد في معظم وقته األسبوع الماضي و كانت فئات اإلجابة كالتالي: العمل، طالب، ربة منزل، عاطل عن العمل 18

 قادر على العمل، متقاعد، صاحب دخل )من مصادر أخرى غير العمل و التقاعد(.ال يبحث عن عمل، عاطل عن العمل و يبحث عن عمل، غير 
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العمل قوة لقياس الدولية العمل منظمة إطار: 5 رقم الشكل

 

 

 

 للنساء بالنسبة خاصة العاملة، بالقوى منخفضة مشاركة

سنة فما فوق( داخل المخيمات يشكلون ما يقارب ستين بالمائة من إجمالي  12السكان في سن العمل )

بالمائة، حيث انخفضت  03نفس النسبة في التسعينيات. نسبة المشاركة بالقوى العاملة بلغت  –السكان 

. هناك تباين كبير بين 1444بخمس درجات مئوية عما كانت عليه في الدراسة التي أجريت في عام 

نساء بالمائة بينما هي لل 02الجنسين، حيث أن حجم مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت أكثر من 

بالمائة من خالل نتائج دراسة  03أقل من عشرة بالمائة. بلغت نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة 

بالمائة وفقا لنتائج الدراسة الشاملة. أما بالنسبة للنساء فقد بلغت النسبة ثمانية و تسعة  72العينة، و بلغت 

 بالمائة على التوالي.

ع االتجاه الوطني المتمثل بانخفاض مطرد في حجم مشاركة الذكور النتائج المتعلقة بالرجال تتوافق م

سوح العمالة و البطالة بالقوى العاملة  كما هو موثق من قبل دائرة اإلحصاءات األردنية من خالل م

 (.2212دائرة اإلحصاءات العامة السنوية )

بالمائة  03إلى  1443ة سنة بالمائ 71اقتصاديا من  أظهرت النتائج انخفاضا في نسبة الرجال الناشطين

. من ناحية أخرى، و وفقا لإلحصائيات الوطنية، هناك تقدم ايجابي في نسبة مشاركة اإلناث 2211سنة 

بالمائة بالنسبة للنساء على  12إلى  12بالقوى العاملة في نفس الفترة الزمنية، و التي ارتفعت من 

 التي حصلنا عليها من خالل دراستنا.الصعيد الوطني، و هي نسبة أعلى بكثير من النتائج 

و عام  1444انخفضت نسبة البالغين العاطلين عن العمل الذين صرحوا أنهم أرادوا أن يعملوا بين عام 

 من عشرين إلى عشرة بالمائة بالنسبة للرجال، و من خمسة إلى اثنين بالمائة بالنسبة للنساء. 2211

اء في فترة التعليم أكثر من السابق، فإن ثلث الشباب الذكور على الرغم من أن شباب المخيم يطيلون البق

سنة فاعلون اقتصاديا. حيث أن ذروة المشاركة في  14إلى  12في المخيم الذين تتراوح أعمارهم من 

السكان

(فأكثر15)السكان في سن العمل 

(فاعلين اقتصاديا)القوى العاملة

العاملين

االعاملين حالي
الغائبين بشكل 

مؤقت

الغير عاملين

خار  قوى 

غير )العمل
(فاعلين

الذين أقل 
15من 
سنة
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سنة. و تنخفض  39إلى  22بالمائة  وتقع في الفئة العمرية من  42القوى العاملة للرجال هي بنسبة 

سنة فاعلين  24إلى  22لعمر ليصبح نصف الرجال فقط في الفئة العمرية من تدريجيا مع التقدم با

 بالمائة أبدا. 19اقتصاديا. كذلك ال يتجاوز معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة 

أربع  –بالمائة  07نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة هي األعلى في منطقة عمان، حيث بلغت 

وسط بالنسبة للرجال في المخيم. يرتبط هذا على األرجح بوجود فرص عمل نقاط مئوية أعلى من المت

بشكل  اقتصادياأفضل في عمان. نساء المخيم في الشمال )بشكل أساسي في محافظة أربد( هن ناشطات 

بالمائة، هذا األمر يوضح شعبية العمل الزراعي، فضال عن  11المعدل العام و ذلك بنسبة  أكثر من

ل التصنيع، و خاصة ما يسمى بالمناطق الصناعية المؤهلة في بعض المخيمات. على العمالة في مجا

سبيل المثال، بعض أرباب العمل في هذه المناطق الصناعية يوفرون المواصالت للعامالت من النساء 

 العادات لمامع معايير التقاليد و  لتتناسبمن مخيم عزمي المفتي، و يضمنون لهن بيئة عمل منفصلة 

 بر سلوكا مناسبا، و بالتالي يجعلون العمالة في متناول النساء في هذا المخيم.يعت

 

 للمرأة بالنسبة خاصة العاملة، القوى في المشاركة من المزيد يجلب التعليم من المزيد

وفقا للدراسات السابقة، وجدنا أن التحصيل العلمي له تأثير إيجابي على المشاركة في القوى العاملة، و 

سنة و  12بين الذكور الذين أعمارهم أكثر من  اقتصاديابالمائة ناشطين  29خاصة بالنسبة للمرأة. يعد 

نهوا المرحلة األساسية من التعليم الذين لم يكملوا المرحلة األساسية من التعليم ، و بين الذكور الذين أ

بالمائة ناشطون اقتصاديا. تزداد مشاركة المرأة في القوى العاملة بشكل واضح للواتي حصلن  72هناك 

على التعليم لما بعد المرحلة الثانوية. و هي تبلغ خمس درجات مئوية أو أقل للواتي أكملن المرحلة 

نسبة في حالة إكمال المرحلة الثانوية من التعليم. لكن نسبة األساسية من التعليم أو أقل، و تتضاعف ال

بالمائة. لكن و كما  20المشاركة في القوى العاملة للنساء بتعليم عالي ترتفع بشكل كبير و تصل إلى 

 سنرى الحقا، فإن نسبة البطالة لدى النساء المتعلمات جيدا هي أعلى أيضا.

 

 لشبابا و الشابات على عكسية آثار له الزواج

،وبالتوافق مع دور الذكر التقليدي في إعالة للزوا  أثر قوي على عملية المشاركة بالقوى العاملة

بالمائة(  42ن )يالمشاركة في القوى العاملة للشباب الذكور الذين أنهوا تعليمهم و متزوج تعد، األسرة

، أخرىوا  يجلب معه توقعات الزفان النساء،  مبالنسبة لمعظوبالمائة(.  77أعلى بكثير من العزاب )

و بعكس القفزة في نسبة المشاركة بقوة العمل . لذا الواجبات المنزليةو تلك المتعلقة باألمومةبالتحديد 

 أساسان نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة تنخفض من مستوى متدني إفدرجة مئوية،  22 بـللرجال 

 ساء المتزوجات.لزوا  إلى نسبة أربعة بالمائة للنلهن ابالمائة للنساء اللواتي لم يسبق  22و هو 

 العمل قوة في األطفال من قليل عدد

سنة  19 إلى 12عدد قليل من األطفال الفلسطينيين الالجئين و الذين تتراوح أعمارهم بين يوجد سوى  ال

انخفضت حين فانه ال يذكر، في  اقتصاديا. أما عدد الفتيات النشاطات 2211و ذلك في عام يعملون 

وغالبية  إلى اثنين بالمائة. 1444في عام بالمائة نسبة األوالد المشاركين في القوى العاملة من ستة 

 األطفال العاملين غير ملتحقين بالمدرسة.
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هناك نسبة أعلى من األطفال الغير ملتحقين بالتعليم و الغير ناشطين اقتصاديا ممن هم ناشطون اقتصاديا 

يبحثون عن عمل(. بينما فقط واحد و نصف بالمائة من األوالد الذين تتراوح أعمارهم  و ال يتعلمون )أو

بالمائة غير  2.4من عشرة إلى أربع عشرة سنة غير ملتحقين و لكنهم أفراد في القوى العاملة، يوجد 

مارهن عاملين. و بالمثل فإن عددا ال بأس به من الفتيات اللواتي تتراوح أع ملتحقين بالمدرسة و غير

بالمائة مستثنيات من  كل من النظام التعليمي و سوق   3.7من عشرة إلى أربع عشرة سنة و بنسبة 

 العمل.

 . و يبرر ذلك1444أصبح الشباب الذكور هم أعضاء أقل تواجدا في القوى العاملة اليوم مقارنة بعام 

 باب مستبعدة من العمل و التعليمبزيادة معدالت االلتحاق بالتعليم، و لكن يوجد نسبة أعلى للذكور الش

سنة  14و  12بالمائة من الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  17على حد سواء، حيث نجد أن 

سنة، و بينما  29إلى  22بالمائة للذكور الذين تبلغ أعمارهم  14هم في حالة "خمول"، وتصبح النسبة 

سنة )ثالثة بالمائة  14إلى  12عا بين من تبلغ أعمارهم يعد الجمع بين المدرسة و العمل للشباب أقل شيو

سنة )ثمانية  29إلى  22يفعلون ذلك(، يصبح ذلك أكثر شيوعا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 بالمائة يفعلون ذلك(.

 

 ومديرات كمحترفات متزايد بشكل عملنت النساء

فا واضحا بين الجنسين، حيث تعمل النساء أكثر تظهر بنية قطاع العمل و المهنة للعاملين بأجر اختال

مقابل ستة بالمائة(، و يرجع  32كمحترفات أو مديرات في قطاعي التعليم و الصحة مقارنة بالرجال )

 ذلك إلى ارتفاع التحصيل العلمي لديهن بشكل عام.

من اليوم يعملن و يشكل هذا نقلة من سنوات التسعينيات عندما كانت هناك نسبة أعلى من النساء أكثر 

، 1444(، و بالمقارنة بسنة 2211بالمائة سنة  14، و 1444بالمائة سنة  32بأعمال فنية أو مكتبية )

مقابل ستة بالمائة(، وهن يعملن بشكل  11فإن النساء العامالت أصبحن أكثر تركزا في قطاع الخدمات )

ن أقل كثيرا في قطاع التصنيع من ذي بالمائة(. ونجده 92مقابل  94أكبر في قطاعي التعليم و الصحة )

قطاع العمل لم تتغير بشكل جذري في  بالمائة(. بالنسبة للرجال، فإن الوظيفة وبنية 32مقابل  11قبل )

هذا يعني ضمنا أن أعلى مجموعة من المهن هي الحرف اليدوية و التجارة العقد الماضي أو نحو ذلك، 

أما القطاعات بالمائة(.  10بالمائة( و المهن األولية ) 22بالمائة(، الخدمات وعمال المبيعات ) 39)

 11بالمائة(، التصنيع ) 29تجارة و إصالح المركبات )ي ف الثالثة األكثر عمال من قبل الرجال هي

 بالمائة(. 19بالمائة(، و البناء )

الجنسين، و ذو أهمية واضحة أكثر منذ التسعينيات لكل من  19أصبح العمل اإلداري في القطاع العام

 يعمل اآلن خمسة بالمائة من النساء و تسعة بالمائة من الرجال في هذا القطاع.

من المعروف أن السن و التحصيل العلمي هما عامالن رئيسيان يرتبطان بتحديد رب العمل. إن قسما 

القطاع في  وظائف يشغلونسنة  94إلى  32كبيرا من النساء المتوسطات العمر الذين تبلغ أعمارهن من 

النوع األكثر أهمية "لرب  العام و ذلك أكثر من باقي النساء و الرجال. تشكل الشركات الخاصة عموما

                                                           
 يشمل العمل اإلداري في القطاع الحكومي دوائر الدولة و كذلك القوى المسلحة و قطاع األمن العام.   19
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العمل" و من ثم المنشآت األسرية كثاني أهم نوع لرب العمل. غالبا ما يعمل الناس الحاصلين على تعليم 

غير حكومية، في حين أن الناس أو المؤسسات الاألونروا عالي في القطاع العام أو أنهم يعملون في 

 األقل تعليما يميلون للعمل في األعمال الغير رسمية أو في المشاريع األسرية.

حصلوا على تعليم  يعمل األفراد بمختلف الخلفيات التعليمية في قطاعي المواصالت و البناء. حتى ممن

. و بينما يعمل معا القطاعين نهذيبعد المرحلة الثانوية يوجد حوالي عشرة بالمائة منهم يعملون في 

، فإن نسبة كبيرة يعملون كسائقي تاكسي و يقومون بأعمال مشاريعالبعض في مراكز إدارية و يملكون 

 االستثمار الغير كافي للمهارات، و ما يطلق عليه البطالة المقنعة. عضلية في مواقع البناء، مما يشير إلى

 

 شيوعا أكثر عملال عقود

الالئي  النساء نسبة ألن متوقع و هذا(. المائة في 31 مقابل 23) الرجال من أكثر عمل عقود تملك النساء

 في في حين أنه( . المائة في 13 مقابل 42) الرجال من رسمية أكثر وظائف فيعمال مأجورا  يعملن

بالمجمل . الخاص لحسابهم( المائة في ستة مقابل 13) النساء من أكثر الرجاليعمل  األحيان من كثير

 فقط المائةب 22 كان آنذاك،. 1444 عام في كان عليه الوضع مما أفضل عمل عقد على الحصوليعد 

 .2211 عامال فيبالمائة  33أصبحت النسبة   حين في ،عمل بعقود يعملون مخيمفي ال الالجئين جميع من

 

 للنساء أقل عمل ساعات

ساعة عمل متوسطة  91 مع بالمقارنة ساعة 92) الرجال من أقل لساعات العمل إلى النساء تميل

و يدفع لهن أقل بكثير من الرجال مقابل ساعة العمل، وذلك عند إجراء المقارنة بين األفراد  (أسبوعيا

الذين يعملون في نفس قطاع الصناعة أو المهنة و الحاصلين على خلفية تعليمية مشابهة. و لكن بما أن 

على منافع  القطاع الرسمي أكثر من الرجال، فإنهن أكثر حصوال النساء يعملن في وظائف منتظمة في

 غير مدفوعة األجر مثل الحق في إجازة مدفوعة األجر ، و إجازة مرضية مدفوعة األجر، و التقاعد.

 

 المنزل من قريبايعمل  الثلث

في منطقتهم السكنية، بينما  نصف هؤالء يعملونداخل المخيم الذي يقيمون به و يعمل ثلث العاملين 

 خر.آفي مكان  ان الباقيانالثلثيعمل 

 

 الوظيفي األمن بانعدام أفادوا خمسة من اثنين

اثنين من خمسة يخشون فقدان وظائفهم. و كما هو متوقع، هذا الخوف أقل بين العاملين في األعمال 

 كذلك لدى من لديهم عقد عمل.اإلدارية الحكومية، و العاملين في قطاعي التعليم و الصحة، و 
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 عملهم عن راضون األغلبية

بالمائة. ستة بالمائة من سكان المخيم العاملين  74الناس العام عن األعمال التي يقومون بها  رضايبلغ 

غير راضين أبدا عن أعمالهم. أما العاملون في قطاع البناء فهم األقل رضا عن عملهم. أما موظفو 

كبير جدا  رضاو المؤسسات الغير حكومية فيعبرون عن األونروا لدى كل من  الحكومة و الموظفون

 أقل بوظائفهم. رضابوظائفهم، بينما يميل العاملون في القطاع الخاص إلى 

عبر عنها  الرضاعن العمل بشكل ايجابي مع التحصيل العلمي، حيث أن أعلى درجة من  الرضايرتبط 

 من درجة الثانوية العامة. األشخاص الذين تحصيلهم العلمي أعلى

 

 النساء لدى قليال أعلى بطالة نسبة

بالمائة لدى النساء.أما  10بالمائة و  13أن معدل البطالة لدى الرجال هو  2211وجد المسح الشامل عام 

معدل البطالة الموسعة، و التي هي استنادا إلى تعريف منظمة العمل الدولية تشمل أيضا األفراد 

 بالمائة للنساء. 14بالمائة للرجال و  12البحث عن عمل، و هي تبلغ المحبطين من 

 

 العمل عن عاطلون الشباب ثلث

بالمائة طبقا  30بالمائة ) 33سنة  29إلى  12تبلغ البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 

دى الشباب  في الفئة للتعريف الموسع للبطالة(، هذه النسبة تعتبر أعلى بثالث مرات عن نسبة البطالة ل

 32سنة و أعلى بثمانية مرات من النسبة لدى القاطنين في المخيم و أعمارهم  39إلى  22العمرية من 

 سنة فما فوق.

 معاكس لدى النساء. األمرما ارتفعت درجة التحصيل العلمي لدى الرجال، و لكن لكتقل البطالة 

 

 المخيمات في البطالة نسبة تباين

البطالة )طبقا للتعريف الموسع( هي األعلى في ف. من مخيم آلخر إيجاد عمل مأجورتختلف صعوبة 

 17وف )جميعهم بنسبة بطالة تبلغ يليه مخيمات البقعة و السخنة وسبالمائة( و  11مخيم عزمي المفتي )

    بالمائة(. أقل نسبة بطالة وجدت في مخيم األمير حسن بنسبة  10بالمائة(، ثم مخيم جرش بنسبة )

بالمائة(. و مع ذلك، هناك تباين جوهري لنسبة البطالة طبقا  12بالمائة( و مخيم الحسين بنسبة ) 11)

لمفتي نسبة البطالة للنساء هي األعلى في مخيم عزمي افداخل بعض المخيمات.  بما في ذلك للجنس، 

أعلى بنسبة ثمانية  بالمائة لكل منهما(، و هي 29وف و الوحدات تبلغ )بالمائة(، و في مخيمي س 22)

مخيمات الثالثة )عزمي بالمائة و تسعة و تسعة بالمائة على التوالي عن نسبة البطالة للرجال في هذه ال

السخنة بلغت ثالثة بالمائة فقط، هذا المخيم وف، و الوحدات(. نسبة البطالة للنساء في مخيم المفتي، و س

للنساء ستة بالمائة هما المخيمان الوحيدان اللذان  مع مخيم األمير حسن الذي بلغت فيه نسبة البطالة

كانت نسبة البطالة فيهما للرجال  أعلى بشكل واضح من نسبة البطالة لدى النساء. تبلغ الفجوة بين نسبة 
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نقطة مئوية، حيث أن نسبة البطالة للرجال في هذا المخيم  10البطالة للرجال و النساء في مخيم السخنة 

 بالمائة. 14 هي األعلى و تبلغ

 

 البطالة معدالت في أو العاملة القوى في المشاركة عملية على يؤثر ال األردنية الجنسية وجود عدم

يعتبر الفلسطينيون الالجئون في المخيمات و الذين ال يحملون الجنسية األردنية ناشطين اقتصاديا بقدر 

تركيبة سوق العمل ال تؤثر على ارتفاع نسبة المواطنين الذين يحملون الجنسية األردنية. العقبات في 

البطالة. طبقا للبحث الشامل، فإن الفلسطينيين الالجئين و الذين يحملون جواز سفر لسنتين، أو لخمس 

سنوات، أو الذين يحملون وثائق أخرى، و لكن ال يحملون الرقم الوطني األردني، جميعهم كانت نسبة 

لدى المواطنين األردنيين. و مع ذلك، كما سوف يظهر في القسم  البطالة الموسعة لديهم نفس النسبة

التالي و األخير فان نسبة الفقر لدى الفلسطينيين الالجئين و الذين ال يحملون رقما وطنيا هي األعلى، و 

 هذا يوحي بأنهم ربما ال يعانون من ارتفاع نسبة البطالة، بل أن أجورهم أقل بكثير.

 

 قبل ذي نم أقل المقنعة البطالة

أسبوعيا و ذلك مقارنة  ساعة 32بالمائة من النساء اليوم أقل من  11يعمل ثمانية بالمائة من الرجال و 

. إن البطالة المقنعة المرتبطة بالوقت و 1444بالمائة على التوالي في عام  99بالمائة و  11مع 

قد   -في جميع األعمال ساعة  32 من أقل يعملون الذين أولئك بين إضافية لساعات للعمل ستعداداال

و فقد صرح ستة بالمائة من الذكور العاملين و ثمانية بالمائة .نفسها الزمنية الفترة في ا بشكل كبيرتراجع

برغبتهم في العمل لساعات إضافية في حين أن النسبة قد تضاءلت  1444من اإلناث العامالت في عام 

هذا إلى زيادة عدد ساعات العمل حاليا و هذا ما جعل ما اليوم بقيمة واحد بالمائة لكل منهما. يعزى 

 ل شيوعا.قيصطلح عليه بـ "العمل الجزئي" أ

 هم ال يصرحونالرجال و لكنمقارنة بعمل الالنساء في كثير من األحيان يعملن دون الحد األدنى لساعات 

لديهن  أي اعفات"هن "عامالت مضكثير من النساء الهذا متوقع حيث و بطالة مقنعة أعلى. وجود ب

 أعمالهن المدفوعة األجر. إلى صعبة باإلضافة منزلية واجبات
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 الفقر و الدخل: السابعالفصل 

 

يستقصي هذا القسم عن الوضع االقتصادي العام لالجئين الفلسطينيين في المخيمات. و من أجل الوصول 

 و النسبي و المطلق الفقردخل األسرة السنوي و ثروتها، و يتم فحص  باالعتبارإلى ذلك فإنه يأخذ 

. من خالل النتائج الرئيسية هناك تباين ملحوظ في نسبة الفقر بالمخيمات، حيث أن مخيم جرش ذاتيال

 كان األسوأ في معظم المؤشرات.   

كان سيئا  جرش مخيمحيث أن المخيمات، في الفقر في ملحوظ تباين هناك كان الرئيسية النتائج من خالل

بدرجة كبيرة في معظم المؤشرات. عالوة على ذلك فان هذا القسم يوضح أن احتمالية حدوث الفقر 

األسرة، و األمراض المزمنة، و انخفاض التحصيل العلمي، كذلك بسبب  تزداد مع ازدياد عدد أفراد

 البطالة و عدم وجود الجنسية األردنية.

قييم دور المؤسسات التي تقدم المساعدات في التخفيف من حدة الفقر، و يجد أن القسم السابع بت يختم

بشكل جيد و  أهدافهاتصل األونروا مساعدات الفقر المقدمة من خالل صندوق المعونة الوطنية و 

 أساسية بالنسبة للمستفيدين من تلك المعونات. 

 

 1444 لسنة مشابهان توزيعه و الدخل مستوى

 أيضاجئين أن تدلي بقيمة دخلها بناءا على قائمة لمصادر الدخل، و الجميع أسر اللقد تم الطلب من 

ة معا خالل السنة الماضية. كان متوسط و وسيط الدخل األسر أفرادالدخل الكلي لألسرة من جميع 

ى قيمة اعتمد تحليلنا عل دينار أردني. 3270و  2112هو  اتالسنوي لألسرة لجميع سكان المخيم

 كون المتوسط يتأثر بسهولة بالقيم المتطرفة. بسببالوسيط لدخل األسرة و ذلك 

و . 1444سنة  عن 2211دينار أردني في سنة  1222حوالي  وسطياالدخل السنوي لألسرة ازداد 

 2204كان ف أما المتوسطدينار أردني،  1122ة السنوي كان األسردخل  وسيطللوراء، فان  بالعودة 

لمؤشر أسعار المستهلك فان متوسط  20و بناءا على تقرير اإلحصاءات األردنية العامة أردني.دينار 

 2211دينار أردني في عام  3229دينار أردني أي ما يعادل  2204كان  1444دخل األسرة في عام 

بعد تعديله حسب مؤشر أسعار المستهلك. وبالتالي كان متوسط دخل األسرة السنوي الفعلي في عام 

 بعد تعديله حسب مؤشر أسعار المستهلك. 1444أقل من متوسط الدخل في عام  2211

دينار أردني،  1422أفادت أسرة واحدة من كل أربعة اسر في المخيمات بأن دخلها السنوي أقل من 

دينار. فقط أسرة واحدة بالمائة أفادت بأن  2322بالمائة من األسر لديهم دخل سنوي أكثر من  12بينما 

ة  داخل األسردخل  و وسيط متوسطفإن كما ذكرنا أعاله، و دينار سنويا. 12022دخلها أكثر من 

لم  و بالتالي إن. سنةعشرة  ياثن هما قبل دينار أعلى من 1222حوالي  اكان 2211سنة ي المخيمات ف

                                                           
في عام  124.40و بلغت قيمته  ./http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/mainتم نشر مؤشر أسعار المستهلك على الرابط التالي:  20

 (122=  2220)السنة األساس  1444عام  12.47و  2211

http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/
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عضها تتبع ب أن 3خطوط الرسم البياني في شكل من المفترض لف 1444توزيع الدخل منذ سنة يتغير 

و  2211أن توزيع الدخل في عامي بيوحي  إال أن الرسم البياني ،مع العلم أنها ال تتطابق تماماالبعض. 

 للمقارنة. نقابال 1444

 والسنة(  األردني بالدينار) الدخل مجموعات مع األسر نسبة. السنوي األسرة دخل: 3 شكل

 

 

خل دال إن وسيط(. 2جئين الثالثة عشرة )جدول الة بين مخيمات الاألسرهناك تفاوت كبير في دخل 

سرة في مخيم األمير حسن و هو المخيم األعلى دخال سنويا لألسرة من بين كل المخيمات، ألالسنوي ل

في مخيم جرش، و هو المخيم األقل دخال لألسرة بين جميع أما دينار أردني.  3292كان فقط 

دخل الوسيط و المتوسط لبين  االختالف يعددينار أردني.  2922الدخل السنوي وسيط المخيمات، كان 

عادل و توزيع دخل بجدا ويوحي  ةل المرتفعولدخأقل لانتشار  إلى و هذا ما يشير بسيطا السنوية األسر

 .ومتساوي في مخيمات الالجئين

 

 اإلقامة مكان حسب لألسرة السنوي الدخل وسيط و متوسط: 5 جدول
 العدد الوسيط المتوسط 

 1229 3292 3022 حسن األمير

 2231 3222 3121 سوف

 220 3222 3044 الطالبية

 772 3222 3922 مأدبا

 3327 3222 3922 الحسين

 3279 3222 3340 المفتي عزمي

 11312 3222 3377 البقعة

 230 2702 3127 السخنة

 1119 2002 3214 الزرقا

 3237 2092 3201 الوحدات

 0121 2912 3102 حطين

 2123 2921 2192 اربد

 2222 2922 2772 جرش

 34292 2112 3270 المجموع
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 تنوعا أقل األسرة دخل
 31ن بمصادر الدخل، سواء الدخل النقدي أو العيني، و ذلك وفقا لقائمة مفصلة مكونة م األسرأفادت 

: الدخل من األجور و يخمس مجموعات رئيسية ه إلىخل المختلفة مصدرا للدخل. صنفت مصادر الد

و  نرواوالتشغيل الذاتي، الدخل من التحويالت )بما في ذلك من األقارب و األصدقاء و الحكومة و األ

 .أخرىخل من مصادر دو الدخل من الممتلكات، و ال ،(أخرىمؤسسات 

بالمائة  02مصادر الدخل الرئيسية،  ستة بالمائة من األسر في المخيم أفادت بأن لديها ثالثة أو أكثر من

بالمائة( أفادت بأن لديهم دخل من األجور  00تعتمد على نوع واحد من مصادر الدخل. ثلثي األسر )

 23( ، 1444بالمائة سنة  21بالمائة  لديهم دخل من التحويالت ) 99( ، و 1444بالمائة في  72)

أفادوا بأن  ( و أربعة بالمائة من األسر1444ة سنة بالمائ 32بالمائة لديهم دخل من التشغيل الذاتي )

لديهم دخل من الممتلكات وأربعة بالمائة أيضا لديهم دخل من مصادر أخرى )خمسة لديهم دخل من 

وهذا يشير بأن دخل األسرة  (. 144421الممتلكات و ثمانية لديهم دخل من مصادر أخرى في عام 

 عليه في التسعينيات.أصبح إلى حد كبير أقل تنوعا مما كان 

يعتبر التوجه نحو توزيع أقل لمصادر الدخل انعكاسا النخفاض المشاركة في القوى العاملة، و ألسر 

أصغر حجما، و قلة انتشار األسر الممتدة. و بالتزامن مع ارتفاع معدالت االلتحاق بالتعليم، تكون 

بالتالي انخفاض طبيعي في مصادر الدخل. القابلين للعمل في كثير من األسر، و  النتيجة قلة األفراد

في أعمالهم الرئيسية، وهذا يمنع الكثير  إلى ذلك، أفاد العاملون بأنهم يعملون لساعات طويلة باإلضافة

من العمل في أعمال إضافية و بالتالي يقلل من إمكانية أن يكون لألسر أكثر من مصدر للدخل، على 

 خل من التشغيل الذاتي.سبيل المثال الجمع بين األجور و الد

 

 التحويالت دخول أشكال كل شيوع قلة

بالمائة، أقل  20بأنهم تلقوا بعض التحويالت. ما يقارب واحدة لكل أربعة ) أفاد ما يقارب نصف األسر

وأصدقاء. عشرة بالمائة من األسر تلقوا  بالمائة( يتلقون دعما من أقارب 92حيث كانت  1444من عام 

بالمائة تلقوا مساعدات  4بالمائة( و  0حيث كانت النسبة سابقا المعونة الوطنية ) عدات من صندوقمسا

 كل األسرلبالمائة  12صلت إلى (.  الرواتب التقاعدية و1444بالمائة عام  13هبطت من )األونروا من 

الرسمية بالمائة( ربما يكون ذلك نتاجا النتشار التوظيف في القطاع العام والقطاعات  0ارتفعت عن )

األخرى بشكل أكبر. أربعة وثالث بالمائة على التوالي من األسر يتلقون مساعدات من صندوق الزكاة 

 والمؤسسات األخرى.

أن جزءا من األسر يعتمد عليها  أقل شيوعا من السابق، إال على الرغم أن دخول التحويالت أصبحت

(. وإلى حدا كبير فان ذلك يرتبط 1444المائة عام ب 11بالمائة مقارنة بـ  10أكثر من السابق ) هذه األيام

األسر الممتدة قد تقلصت، وأن األسر من فرد واحد أو فردين  بالتغيير في بنية وحجم األسر حيث نجد أن

بدون أطفال قد ازدادت.  ونسبة كبرى من األسر التي تعتمد على الدخول من التحويالت  أو ما يشابهها، 

ة أو من مؤسسات عامة أو خاصة تدعم الفقراء، هي األسر التي تتكون من وقد تكون معاشات تقاعدي

 كبار للسن، أو ممن هم عاطلون عن العمل.

                                                           
 لذلك فالبيانات قابلة للمقارنة. 2211و  1444تتطابق قوائم مصادر الدخل في مسوح عام  21
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 الثروة مؤشر حيث من دنىاأل هو جرش مخيم

، لذلك فإن مقياس الثروة يعطي صورة أفضل إلى آخرقد يتقلب الدخل بشكل كبير عند البعض من وقت 

يتشكل مؤشر الثروة عادة من البيانات المتعلقة حيث  لألسر على المدى الطويل، االقتصاديعن الوضع 

لقد قمنا بتطبيق ما يصطلح عليه تحليل العنصر األساسي ة واألصول التي تمتلكها األسرة. المعمر بالسلع

  .23وبالمقابل أيضا معلومات عن مستوى المسكن، 22سلعة معمرة 31من أجل بناء مؤشر يعتمد على 

، ن السلع المعمرةم 31من مجموع  13إلى  7د وثمانون بالمائة من أسر المخيمات تمتلك ما بين واح

، فإن حيازة بعض السلع يبدو 3سلعة معمرة. كما يظهر في الجدول  13تمتلك أكثر من  بالمائة 12بينما 

و  ون و الستاليتغسالة المالبس والتلفزي و أمرا شائعا، مثل الثالجة و الفرن و المروحة الكهربائية

الفريزر( و المكيفات نادرة وقليلة، وبينما أسرة واحدة من ، المجمد )الهاتف النقال. على العكس من ذلك

 بالمائة لديهم اتصال انترنت. 7بالمائة( تمتلك حاسوبا، فان  20كل أربعة )

 

 (34330=  األسر عدد)األسر نسب،معمرة سلعة 31 امتالك 3 جدول
 55 ثالجة

 1 )فريزر(مجمد 

 59 فرن غاز / كهرباء للطبخ

 49 كيزر كهرباء للماء

 6 كاز أو سوالر للماء أوكيزر غاز 

 2 سخان شمسي

 59 مروحة كهربائية

 4 مكيف

 52 غسالة كهربائية

 9 جالية صحون كهربائية

 21 مكنسة كهربائية

 5 ماكنة خياطة

 94 خالط كهربائي

 15 ميكروويف

 15 المياهجهاز لفلترة 

 5 مبرد ماء )كولر(

 16 مدفأة  كهرباء

 48 مدفأة  كاز/ سوالر/ غاز

 12 راديو/ مسجل

 CD Player 9مدمجة  أقراصمشغل 

 54 تلفزيون

 56 ستاليت

 DVD 9فيديو 

 1 كاميرا تصوير

 1 كاميرا فيديو

 5 هاتف أرضي

 55 هاتف خلوي )نقال(

 26 )حاسوب( كمبيوتر شخصي

 8 انترنتاشتراك 

 18 سيارة خاصة أو شاحنة

 9 دراجة نارية

 

                                                           
  3المعمرة في الجدول رقم  31الـيمكن إيجاد قائمة السلع  22
البنود الستة األخرى هي: نوع المسكن، ملكية المسكن، نوع المطبخ، نوع المرحاض، مساحة إضافية للمسكن مثل: حديقة منزل، حديقة مطبخ،  23

 منزل مالصق و طوابق،  شرفة، سطح، محل، ورشة، و ملكية أراضي زراعية، أراضي أخرى و ملكية عقارات.
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( والذي يعزز  9مخيم األمير حسن يقف على أعلى سلم المخيمات على صعيد مؤشر األصول )جدول 

ي عشر شهرا معلومات الدخل، خاصة أن مخيم األمير حسن لديه أعلى وسيط لدخل األسرة بالنسبة لالثن

من أسر مخيم األمير حسن في الخميس األدنى  بالمائة 4تصنيف  الدراسة(. تمالتي سبقت المقابلة )

بالتوافق مع ،و( وفس مخيم مثل) األعلى مجموعةال في تصنيفهم تم بالمائة 27 بينما ،لمؤشر األصول

 ىنتائج الدخل، فان مخيم جرش هو األفقر على اإلطالق، حيث تم تصنيف  نصف األسر تقريبا في أدن

بالمائة من األسر كانت في الفئة العليا من المؤشر. ويمكن القول  7بينما فقط فان  فئة لمؤشر األصول،

 أن مخيم السخنة مشابه لوضع مخيم جرش من حيث سوء األوضاع.

 

                      المخيم حسب األصول مؤشر مجموعات من خميس فئة كل في المخيمات في لألسر المئوية النسبة 9 جدول

 (34330= األسر عدد)

 األعلى عالي وسط متدني األدنى 

 27 29 21 11 4 حسن األمير

 22 22 22 14 19 مادبا

 21 17 22 22 17 الزرقاء

 22 23 11 17 17 الحسين

 27 21 17 17 11 سوف

 17 14 22 22 14 حطين

 14 14 21 22 21 الوحدات

 21 22 14 14 21 اربد

 10 17 14 22 22 الطالبية

 22 22 11 10 23 المفتي عزمي

 19 11 21 22 29 البقعة

 7 12 11 27 33 السخنة

 7 11 12 22 94 جرش

 11 14 22 21 23 األسر جميع

 

وعندما قمنا بفحص الصلة ما بين مؤشر األصول و دخل األسرة كان االتساق منطقيا. أكثر من نصف 

األدنى  أيضا من حيث الدخل كانت األسر التي تقع في خانة األكثر فقرا )مجموعة خميس األدنى للدخل(

 من حيث خانة مؤشر األصول )مجموعة الخميس األدنى لمؤشر األصول(.

 
 
 

 مدخرات يمتلكون من قلة
أفادت بأن لها حساب ادخار في البنوك أو المؤسسات المالية  بالمائة من األسر 3المدخرات نادرة. فقط 

 من الذهب أو المعادن الثمينة األخرى، وخمسة بالمائة أفادوا بأن لديهم مدخرات األخرى، ثالثة بالمائة
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حيث كانت  1444بأنهم أعضاء في جمعيات لالدخار. إن ذلك يمثل انخفاض واضح مقارنة بالعام  أفادوا

على التوالي، وعلى األقل كانت واحدة من  19و  ،9، 0النسبة للمخيمات حول أنواع المدخرات الثالث 

 احد من أشكال االدخار الثالثة.كل خمسة أسر تستخدم شكل و

أنها ستتدبر عملية سداده، ولكن أكثر من  بالمائة من األسر عليها ديون. أفادت األغلبية واحد وأربعون

 بأنها تجد صعوبات في سداد هذه الديون. األسر التي عليها ديون أفادت ثالثة أرباع

 
 فقيرة بأنها نفسها تصنف خمسة كل من واحدة أسرة

أنفسهم فقراء. ولو أخذنا نصف هذه األسر الفقيرة كمجموعة مستقلة فإن  يقارب خمس األسر يعتبر ما

أنهم ال يعتقدون أن ظروفهم ستتحسن  فقراء متشائمين"، خاصةمن كل عشرة فيها يمكن تسميتها " واحدة

يث العيش الجيد" من حفقط من أسر المخيمات في خانة " بالمائة 11في المستقبل. وقد تم تصنيف 

 مقياس الفقر.

 

 مختصر مدخل – الفقر

وهذا ما ( الذاتي الفقر كذلك و نسبيالو المطلقاستخدمت الدراسة العديد من خطوط الفقر )حدود الفقر 

مخيمات  في لتحديد الفقراء إلى معدالت مختلفة من الفقر، ويرسم صورة متسقة و ملونة يمكن أن يفضي

فقط خط الفقر الوطني. ويأخذ كمرجعية له التقديرات األخيرة الالجئين الفلسطينيين. سنستخدم هنا 

بنود  دينار أردني معتمدة على 113.7بـ  المطلق خط الفقر للحكومة األردنية حول الفقر، والتي حددت

والذي  2212اإلنفاق الغذائي و غير الغذائي و التي تم جمعها من خالل مسح دخل ونفقات األسرة لعام 

اإلحصاءات العامة األردنية. تم جمع بياناتنا لهذه الدراسة في ربيع و خريف عام  نفذ من قبل دائرة

يصرحوا عن دخلهم السنوي لفترة اإلثني عشرة شهرا السابقة للمقابلة. كان  ، طلب من األسر أن2211

، وهي فترة تداخل جيدة مع 2211عام  حتى منتصف 2212ذلك سيغطي الفترة من منتصف العام 

دينار للفرد الواحد سنويا كخط فقر. وعلينا أن  119لوطنية. و هكذا فإننا استخدمنا الرقم البيانات ا

أنه بما أن بيانات الدخل وبيانات اإلنفاق غير قابلة للمقارنة، فإن معدالت الفقر المعتمدة على  نوضح

وضة في  " تقرير عن  والمعر الدخل فيه غير قابلة للمقارنة أبدا مع معدالت الفقر المعتمدة على اإلنفاق

نستخدم  أننا(  مع العلم 2212أوضاع الفقر في األردن" ) دائرة اإلحصاءات العامة ووزارة التخطيط 

 عبارة " خط الفقر الوطني" ألغراض لغوية.

 

 المخيمات بين ما كبير تفاوت: عشر كل من فقيرة أسر ثالث

لى من بالمائة تقريبا.يعتبر مخيم جرش هو األع 31دينار أردني  119تبلغ نسبة خط الفقر وباعتماد 

بالمائة  14فتتفاوت النسب ما بين  (. وبالنسبة للمخيمات األخرى9مخطط بالمائة ) 23حيث خط الفقر 

بالمائة )الوحدات(. ومعظم المخيمات صغيرة الحجم لديها معدل خط فقر اقل مما هو  39)الزرقاء( إلى 

 لدى المخيمات الكبيرة.
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 (السكن منطقة حسب الفقيرة األسر نسبة) سنويا للفرد أردني دينار 119 الفقر خط باعتماد الفقر نسب 9 مخطط

 

 
 هامشية أكثر األسر أنواع بعض

يختلف خط الفقر بشكل كبير ما بين األسر المختلفة. األسر ذات الفرد الواحد األعزب و عاطل عن 

بالمائة( ، أسر من زوجين وأكثر من  34من ثالثة أجيال )بالمائة فقراء(، األسر التي تتكون  22العمل )

بالمائة( و هي األكثر  30بالمائة( وأسرة تتكون من أحد الوالدين فقط مع أطفال ) 91أطفال ) أربعة

األسر المكونة  بالمائة فقراء( وأما 0حرمانا، بينما األسر التي تتكون من فرد واحد عامل فهي األفضل )

 جيد. أطفال أو بدون أطفال فهم يعيشون بشكل أربعةمن زوجين وأقل من 

 

 الفقر من يخفضان الدخل ومصادر الدخل أصحاب تعدد

طالما أن الدخل الناتج عن التوظيف والعمل هو المصدر الرئيسي للدخل لمعظم أسر الالجئين 

مل والتوظيف. بحالة الع يرتبط بشكل مباشر لألسراالقتصادي الفلسطينيين في المخيمات، فإن المستوى 

 على الدخل من التحويالت وهي األكثر لالعتماداألسر التي ليس لها دخل من العمل المأجور تميل 

بوالد واحد  (. يشكل المسنون الذين يعيشون لوحدهم واألسرخمسة أسر فقيرة من كل   ثالثةحساسية )

بالمائة من األسر التي  32إلى أن تخلوا من أفراد عاملين. إضافة  التي جزءا كبيرا من األسر مع أطفال

 تحوي فرد واحد عامل هي أسر فقيرة.

بالمائة(   92تصبح نسبة الفقر أعلى بكثير لدى األسر التي تعتمد فقط على الدخل من التشغيل الذاتي )

بالمائة(، و لكنها تصبح األقل في األسر التي ذات  29بينما لدى األسر ذات دخل من األجور فهي )

 بالمائة(. 17ل من األجور و التشغيل الذاتي سويا )مصادر دخ

لألسر. بشكل عام، فان زيادة مصادر الدخل  االقتصاديةيعد تنوع الدخل عامال مهما فيما يتعلق بالحالة 

بالمائة  39يؤدي إلى تحسين األوضاع لدى األسر،  أو على األقل فهو يقلل من خطر الوقوع في الفقر: 

في المائة لدى األسر التي  10للدخل تكون فقيرة مقارنة ب  من األسر التي تعتمد على  مصدر وحيد

 لديها ثالثة مصادر دخل فأكثر.
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 متالزمان أمران المستوى دون والسكن الفقر

بشكل وثيق بفقر الدخل، بمعنى آخر فان الالجئين األكثر فقرا يسكنون المساكن  الرديءيرتبط السكن 

األسر التي تعيش في مساكن  بثالثة من  حاال.  يظهر تطبيق مقاييس السكن غير المناسب أن األسوأ

األسر( هم أعلى بثالث مرات من حيث احتمالية أن  بالمائة من كل 19مؤشرات السكن دون المستوى )

 بالمائة(. 22.2بالمائة مقابل  09يكونوا فقراء مقارنة بمن يسكنون في مساكن ذات نوعية أفضل )

 

 األسرة في التعليم مستوى مع انخفاض باضطراد الفقر معدل يرتفع

ود الفقر. في األسر التي يوجد يوثق المسح وجود ترابط عكسي ما بين مستوى التعليم لدى األسر و وج

بالمائة منها فقراء. يزداد الفقر على النحو التالي:   22فيها فرد واحد فقط يحمل شهادة ما بعد الثانوية فان 

منهم فقراء، وتلك  بالمائة 31في األسر التي يكون مستوى التعليم األعلى فيها هو التعليم الثانوي فان 

بالمائة، واألسر ذات التعليم االبتدائي   32األساسي فان نسبة الفقر هي التي فيها التعليم األعلى هو 

 بالمائة. 92وليس األساسي أو الثانوي فإن نسبة الفقر هي 

 
 الغزية األصول ذات األسر لدى الفقر نحو اكبر ميل

كاملة، هم إن الالجئين الفلسطينيين الذين ال يملكون رقما وطنيا، وبالتالي ليسوا أصحاب جنسية أردنية 

أفقر بضعفين من أصحاب الجنسية أردنية. إن معظم من ال يحملون جنسية أردنية بين الالجئين 

الفلسطينيين في األردن هم الغزيون سابقا. تحوي كل المخيمات الفلسطينية أفرادا ال يحملون الجنسية 

بالمائة من سكانه،  49 األردنية لكن اثنين من المخيمات تستضيف النسبة الكبرى منهم وهي مخيم جرش

و ربع سكان مخيم حطين. و بالتالي ليس مصادفة أن مخيم جرش هو األكثر فقرا. و كذلك يصنف مخيم 

 حطين بين المخيمات األعلى فقرا.

 
 (المساواة عدم) بالدخل التفاوت تقلص

بين عامي  2.39إلى  2.93باستخدام معامل جيني فإن التفاوت العام للدخل في المخيمات قد انخفض من 

 . 221124و عام  1444

كما تم ذكره سابقا فان متوسط دخل الفرد متفاوت من مخيم إلى آخر مما يعني عدم التساوي ما بين 

المخيمات. بالمقابل فان معامل جيني لكل مخيم على حدة يظهر أن التفاوت على صعيد المخيم الواحد قد 

السخنة. أما مخيمات  عدا في مخيمي الطالبية وما 2211إلى  1444انخفض بشكل ملموس في الفترة 

مثل جرش وحطين، واللذان يظهران نسب فقر عالية، فيظهر فيهما تفاوت أكبر في الدخل مقارنة 

أفراد المجتمعات  بمخيمات أخرى مثل الزرقاء. هذه النتائج مهمة بالنسبة للنظرة العامة التي تقول أنه

 ، الحال ليس كذلك.الفقيرة  متشابهون في الفقر. ببساطة

 

                                                           
امل جيني على منحني لورنز، و هو منحني تردد تراكمي يقارن توزيع الدخل بتوزيع متناسق يمثل المساواة في الدخل، يشكل معامل يعتمد مع 24

قياسا جيني من تعيين النسبة التراكمية لألسر )من الفقيرة للغنية( على المحور األفقي و نسبة الدخل التراكمي على المحور العمودي، و يقدم م
 اوت الدخل متدرجا من الصفر للواحد حيث يمثل الصفر المساواة الكاملة في الدخل و الواحد بعدم المساواة نهائيا )تفاوت كامل(.  شامال لتف
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 لمستحقيها تصل المساعدات

بالمائة مساعدات من  12، بينما يتلقى األونروا تتلقى ثمانية بالمائة من أسر المخيمات مساعدات من 

صندوق المعونة الوطنية. أما باقي أشكال المساعدات من مؤسسات أهلية ومن لجان الزكاة فيصل كل 

 يتلقى الالجئون في الشمال مساعدات فقر من المؤسسات أكثر من غيرهم.بالمائة من األسر.  3منها إلى 

دينار(  119بالمائة من غير الفقيرة عند خط الفقر الوطني ) 2بالمائة من األسر الفقيرة و  22تحصل 

بالمائة من األسر غير  2بالمائة من الفقراء و  21. وبشكل مشابه فان 25األونرواعلى مساعدات من 

قون مساعدات من صندوق المعونة الوطني، وأما مساهمات المؤسسات األهلية غير الحكومية الفقيرة يتل

 14أكبر بكثير عند األسر الفقيرة مما هي لدى األسر غير الفقيرة. ذهبت  أيضا و لجان الزكاة فهي

ا أكثر أسر دخله بالمائة من مساعدات صندوق المعونة الوطنية إلى 10و األونروا بالمائة من مساعدات 

( دينار أردني وهو خط الفقر الوطني. ما يقارب ثلثي األسر المتلقية للمساعدات من قبل 119من )

دينار للفرد الواحد للعام الواحد، والذي يساوي خط  217أسر دخلها أقل من  المزودين أعاله تصل إلى

إلى حدا  أهدافه ر يصل إلىدوالر يوميا. وهذا يعني أن دعم الفق 2الفقر العالمي المستخدم غالبا وهو 

 كبير.

 

 نرواواأل من هو مما أعلى الوطني المعونة صندوق من المقدم الدعم مقدار

لكل  وانروبأربع مرات مما تقدمه األ في المعدل، يقدم صندوق المعونة الوطني دعما ماليا )نقديا( أكثر

 دينار، وهو ما 742الوطنية هو  أسرة فقيرة. وإن وسيط كمية الدعم السنوي المقدم من صندوق المعونة

بالمائة من الدخل السنوي لألسر المتلقية للمساعدات. أما وسيط الدعم السنوي المقدم من  72يمثل نسبة 

تقدم مساعدات عينية باإلضافة للدعم المالي. األونروا دينار. ولكن علينا أن نذكر أن  119فهو األونروا 

غذائية بناءا على معدل الدخل وبغض النظر عن عمر الفرد، طرود  أشهر 3كل األونروا بحيث توزع 

 .2211دوالر حسب أيلول  23و تقدر قيمتها السوقية بما يقارب 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
في هذا  أسرةلمساعدة الفقر، فان وضعية الفقر لكل  األسرةما قبل تلقي المساعدة هي التي تحدد تأهل  لألسرةالظروف االقتصادية  أنطالما  25

 مقدار دعم الفقر من دخلها إنقاصحسابها من خالل  أعيدالجزء من القسم 
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