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  ي مخيمي نهر البارد والبداوي لالجئين الفلسطينيين في لبنانالوضع االجتماعي السياسي ف: دراسة

   للقوى العاملة لالجئين الفلسطينيين في لبنان2006 على مسح بناُء

  :الملخص

بين جماعة فتح اإلسالم اإلسالمية والجيش اللبناني داخل مخيم         الدائر  نتيجة للصراع المسلّح    

شمال مدينة طرابلس في األسابيع الثالثة األخيرة، فـر          وفي محيطه    ،نهر البارد لالجئين الفلسطينيين   

وبناء علـى   .  وإلى أماكن أخرى   ،غالبية سكان المخيم من منازلهم وانتقلوا إلى مخيم البداوي القريب         

، يقدم هذا التقرير الموجز إحـصاءات حـول المجمـوعتين           بيانات مسح أجري على األسر مؤخراً     

بيانـات  مقابلة ومقارنـة لل   يوفر التقرير   وفي حين   . من نهر البارد  السكانيتين األكثر تضرراً بالنزوح     

 استناداً إلى بعض المؤشرات،     ،د أوجه االختالف  بغرض تحدي  ؛ المجموعتين السكانيتين  المتعلقة بهاتين 

فيما يلي ملخص لـبعض النتـائج المتعلقـة         و.  إلى حد بعيد    بوجه عام  فهاتان المجموعتان متشابهتان  

  . على اعتبار أنه األكثر تضرراً باألزمة الحالية،لبارد بشكل أساسيبسكان مخيم نهر ا

إن تقديراتنا لعدد السكان في المخيم أدنى بكثير من التقديرات التي تتحدث عنها الـصحافة،               

 الفجوة بين عدد الالجئين      هو أحد التفسيرات لهذا األمر    .، والمنظمات غير الحكومية   ووكالة األونروا 

فاستناداً إلى  . سجلين لدى األونروا والعدد الفعلي لالجئين الذين يقيمون في مكان معين          الفلسطينيين الم 

، يوجـد مـا يقـارب       1998تقديراتنا التي اعتمدت على إحصاء شامل لعدد السكان ُأجري في العام            

 عاماً، وقرابة   15 شخص يقيمون في نهر البارد، وأن ثلث هؤالء السكان تقّل أعمارهم عن              18,900

  . عاما20ًهم تقّل أعمارهم عن نصف

في المتوسط من خمسة أشخاص، لكن هناك تفاوت كبير بـين            في نهر البارد     تتألف األسرة 

% 52من األسر في نهر البارد مؤلفة من سبعة أفراد أو أكثر، و           % 31 فهناك ما نسبته     ؛أحجام األسر 

من المساكن  % 14كما أن   . سرمن كافة األشخاص الذين يعيشون في المخيم ينتمون إلى مثل هذه األ           

على و. من المساكن تتألف من غرفتين    % 41في نهر البارد تتألف من غرفة واحدة فقط، في حين أن            

أن شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء كانت جيدة قبل اندالع األزمـة الحاليـة،              من  رغم  ال

لتي ستلحق بها نتيجة لهذا الـصراع        وا ،مفتوحاً حول حجم األضرار التي لحقت بها       يزال   ماالسؤال  ف

  .المسلّح

بأنها مرتفعة، ولكن بعض األطفـال       في مخيم نهر البارد      يز أعداد المسجلين في المدارس    تمت

 عاماً، يقدر بـأن     19-6 العمرية التي تتراوح ما بين       الفئةففي  . يتخلون عن الدراسة في فترة مبكرة     

 طفـالً   2,720يوجد في نهر البـارد حـوالى        و. يةمنهم ليسوا مسجلين في أية مؤسسة تعليم      % 20

كما أن الخـدمات    . ن في المدارس المتوسطة   ي طفالً مسجل  1,880 و ،ن في المدارس اإلعدادية   يمسجل

 فـي حـال     ، تتراجع نوعيتها بدرجة كبيرة    والتعليمية التي تقدم لهؤالء األطفال ربما تتوقف بالكامل أ        
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 وتوفير  ،عجزت وكالة األونروا عن إعادة بنائها وترميمها      ا   أو إذ  ،لحقت بتلك المدارس أضرار كبيرة    

  .األجهزة التعليمية الضرورية بحلول السنة الدراسية الجديدة

 ؛ سواء بالنسبة إلى النساء أو الرجال      متدنفهو   معدل مشاركة القوة العاملة في نهر البارد         أما

منظمـة  عايير  وفقاً لم  ،بلغ معدل البطالة  يو". نشط اقتصادياً "فهناك واحد فقط من أصل ثالثة راشدين        

وكما هو معتاد في    . %22إلى  " غير الدقيقة "بعض التقديرات   في  ، في حين يصل     %10العمل الدولية   

لتقديرات "وفقاً  % 36إذ تبلغ   منطقة الشرق األوسط، نجد أن معدالت البطالة لدى النساء هي األعلى            

فـي الفئـة    " لتقديرات غير دقيقة  "وفقاً  % 35ما يقارب   ب   ويبلغ معدل البطالة لدى الشبا     ،"غير دقيقة 

من القوة العاملة في المخيمين حصل أفرادها على شهادة ثانوية          % 22كما أن   .  عاماً 29-15العمرية  

  .أو شهادة أعلى منها

  الرجـال   السائدة لدى المطاعم أكثر قطاعات العمل      و ،الفنادق، والتجارة، و   البناء قطاعاتتعد 

  الدور األكثر أهمية   االجتماعيةالخدمات   و الصحة و  التعليم اتلعب قطاع تلمخيمين، في حين    في ِكال ا  

ر بأن نصف الـذكور     ويقد. في توفير فرص العمل للنساء، تليها قطاعات التجارة والفندقية والمطاعم         

وتوفير  في حين يعمل ربع الذكور في المبيعات         ،ن المخيمين هم من العمال الحرفيين     يالعاملين في هذ  

وهناك نسبة مرتفعة من المتخصصين بين النساء الناشطات اقتصادياً، علماً بأنه من الشائع             . الخدمات

   .أن نجد نساء يعملن في المبيعات وتوفير الخدمات

وكالة األونروا  سيحافظ موظفو    بينماو. من سكان نهر البارد داخل المخيم نفسه      % 63يعمل  

وعندما تتوقف  .  الحالية ة لألزم ة نتيج مصادر دخلها العظمى من العمال    ستفقد الغالبية   على مداخيلهم،   

العودة إلى   يجد العديد منهم صعوبة في    ساألعمال العسكرية ويعود الناس إلى منازلهم في نهر البارد،          

 أوالً، سيصار إلى هدم عدد من المنشآت، بما في ذلك المكاتـب، وورش              : وذلك لعدة أسباب   أعمالهم

ثانياً، ستلحق أضرار بالبنية التحتية للطرقات وشبكات الصرف الصحي والكهرباء،          . اجرالعمل والمت 

ثالثـاً، سـيتقلص حجـم قاعـدة        . وهو ما سيمنع العديد من المؤسسات المهنية من مزاولة أعمالهـا          

 نتيجة ألعمال العنف على المدى القـصير        ،المستهلكين الخاصة بالعديد من المؤسسات بدرجة كبيرة      

  .قلعلى األ

منهم يعملون أكثر من    % 45 ، إذ يوجد  يعمل سكان مخيم نهر البارد ساعات طويلة في العادة        

 أكثر مـن    يجنونفقط   من العاملين    %22فهناك  .  ساعة في األسبوع، لكن األجور الساعية متدنّية       56

 األسبوعية  كما يبلغ متوسط األجور   . كيين في الساعة  يدوالرين أمر  ليرة لبنانية، أي ما يعادل       3,000

  .اًكيير دوالراً أم76، أي  ليرة لبنانية114,000

يحـصلون علـى    % 48فهنـاك   . يملك العديد من األسر أكثر من نوع واحد من المـداخيل          

يجنون مداخيل من الملكيـات أو      % 3يجنون مداخيلهم من األعمال الحرة، في حين        % 35رواتب، و 

من األسر على مـداخيل ناتجـة عـن         % 72 كما تحصل . يحصلون على أنواع أخرى من المداخيل     
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، أي مـا     مليون ليرة لبنانيـة    6.3يقدر المدخول السنوي لألسرة في المتوسط       و. تحويالت المغتربين 

يوجد لدى ثلث األسر تقريباً نوع من أنواع المدخرات، إمـا فـي             كما  . كيير دوالر أم  4,200 يعادل

، و على شكل مجـوهرات وحلـي ذهبيـة         أ ،%6 وتشكّل   الجمعيات، أو في    %7وتشكّل  المصارف  

  .  توفيرها قليلة في العادةوالمبالغ المالية التي يتم. %28 وتشكّل

يصبح سكان نهر البارد معرضين وغير قـادرين بمفـردهم          مع تدنّي المداخيل والمدخرات،     

 تبرز حاجة إلى تـدخل كبيـر مـن جانـب          سوعلى األرجح   . على التعامل مع نتائج األزمة الحالية     

المانحين للمساعدة على إعادة بناء منازل الالجئين الفلسطينيين، وضمان مواصلة تعلـيم األطفـال،              

  .وإعادة بناء المؤسسات المهنية وتوفير فرص وظيفية جديدة

  

  :نبذة إيضاحية

بالقرب من مخيم   دائرة   تزال المعارك العسكرية بين الجيش اللبناني وعناصر فتح اإلسالم           ما  

وقد أجبرت أعمال العنف، بما في ذلـك        .  شمال مدينة طرابلس منذ ثالثة أسابيع      ،داخلهنهر البارد و  

أو غالبيتهم وفقـاً لـبعض      ( من سكان المخيم   قصف الجيش لمراكز فتح اإلسالم داخل المخيم، العديد       

قلـوا  ويبدو أن قسماً كبيراً من الالجئين الفلسطينيين في نهر البارد قد انت           .  على الخروج منه   )المزاعم

 رفاقهم الالجئون كل ما في وسعهم لتوفير الطعـام          بذلبشكل مؤقت إلى مخيم البداوي القريب، حيث        

  ".ألبناء أعمامهم النازحين"ووسائل الراحة 

 هذه الظروف الفظيعة، يرغب المجتمع الفلسطيني، والحكومـة اللبنانيـة، ووكالـة             في ظلّ   

لدولية، والمجتمع الدولي ككل فـي مـساعدة هـؤالء          األونروا، والمنظمات غير الحكومية المحلية وا     

يتطلـب  . وهناك حاجة ماسة إلى تنسيق الجهود، والتخطيط الجيد لهـذه المـساعدات           . المتضررين

إجراء تحليل يستند إلى الحقائق ُيعتمد عليه في اتخـاذ          وطالع على األوضاع عن كثب،       اال التخطيط

 ، وكالة األونروا والالجئين أنفسهم على دراية كاملـة     أن وعلى الرغم من   .القرارات وتنفيذ النشاطات  

 فـافو "  النرويجية مؤسسةال في استطاعة    فإن بالظروف الماثلة على األرض،      ،بال شك "Fafo   تقـديم 

  .إحصاءات حديثة تلقي بعض الضوء على المخيمين وعلى السكان الذين يعيشون فيهما

بالتعـاون مـع المكتـب المركـزي         "فافو"أجرت  ،  همطلع خريف  و 2006العام  خالل صيف   

 Palestinian Central Bureau of Statistics andالفلسطيني لإلحصاءات والموارد الطبيعيـة  

Natural Resources (PCBS) والحكومة ، المختلفة الفلسطينيةألحزابوبالتفاهم مع األونروا، وا 

 بغرض تعزيز فهم    ؛ة، مسحاً لعينة أسرية   ستعانة بالجئين فلسطينيين من المناطق المختلف     باالاللبنانية، و 

 2,744وبوجه عام، ُأجريت مقابالت مـع       . 1العالقة بين الالجئين الفلسطينيين وسوق العمل اللبنانية      

وعلى . 2المجاورة بنجاح " التجمعات" وفي عدد كبير من المناطق و      ،أسرة من كافة مخيمات الالجئين    

ليس كبيراً بما يكفي للسماح بتجزئته إلـى مجموعـات           أن حجم العينة التي شملها المسح         من رغمال
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فرعية صغيرة في كل موقع، فنحن نعتقد بأن العينات المأخوذة من مخيمي نهر البارد والبداوي كافية                

 ربما تكون هذه اإلحصاءات في غايـة        .3لتوفير غالبية المؤشرات الخاصة بهذين التجمعين السكانيين      

  .حجم التحدي اإلنساني الذي نواجههاألهمية، من وجهة نظرنا، لفهم 

عندما نتفحص األوضاع في نهر البارد في الصفحات التالية، فإن دراسـتنا تـشمل منطقـة                

. وبالمثل، يضم مخيم البداوي منطقة مجاورة تـسمى المنكـوبين         . ، والوافدين، وغرب السكة   الفيالت

بداوي أسرة من ال282 و، أسرة من نهر البارد526نتنا من وتتألف عي.  
  

  :الديموغرافيا

هناك اختالفات في تقديرات أعداد السكان في لبنان، واألرقام الخاصـة بأعـداد الالجئـين               

وفي حين يزيد عدد الالجئين المسجلين لدى األونروا ومديرية شؤون          . الفلسطينيين ال تُستثنى من ذلك    

ئ، فهناك مؤشرات تدّل علـى أن        الج 400,000الالجئين الفلسطينيين التابعة للحكومة اللبنانية على       

وفـي  . 4قيم على األراضي اللبنانية بالفعل    م الجئ فلسطيني    250,000العدد الفعلي ربما ال يتجاوز      

. انعكاس لهذه الحقيقة، تتفاوت التقديرات الخاصة بتعداد السكان في كل مخيم بدرجة كبيـرة أيـضاً               

 ، الجئ مسجل في نهر البارد     31,000ر من   وعلى سبيل المثال، يوجد وفقاً إلحصاءات األونروا أكث       

وتميل المقاالت التي تُنشر في الصحف اللبنانية إلـى         .  الجئ مسجل في البداوي    16,000وأكثر من   

 الجئ في نهر    40,000 بحيث تصل في بعض األحيان إلى        ،استخدام أرقام أكثر تضخماً إلى حد بعيد      

  .البارد لوحده

أيـضاً عـدداً مـن       "فـافو " أجرت   السنة الفائتة، املة في    بمسح القوة الع   يتعلقوفي مشروع   

إحدى هذه المقابالت ُأجريت فـي نهـر        . عالية في العديد من األماكن    ، ذات نوعية    ةالمقابالت المعمق 

البارد حيث أخبرنا السكان، بمن فيهم ممثلون عن قيادة المخيم وكبار موظفي وكالة األونـروا، بـأن               

 التقدير اآلخر إلى وجود عدد كبير من        وعزا.  نسمة 40,000-30,000 حجم السكان يتراوح ما بين    

وكما سنبين بعد قليل، يوجد القليل من األدلة اإلحصائية التـي تثبـت هـذا              . الالجئين غير المسجلين  

  .الزعم

هو عبارة عن سرد كامـل      و ، على إحصاء سكاني    "فافو"يعتمد إطار العينة التي استخدمتها      

 في  "فافو" من   دعم ب ةالمكتب المركزي الفلسطيني لإلحصاءات والموارد الطبيعي     ه  أجرا ،بأعداد األسر 

تحديد الميل  لكن بدون اطالع كامل على األوضاع داخل المخيمين، لن يكون في وسعنا             . 1998العام  

  في الفترة التي تلت ذلك     ،العام للنمو السكاني، أو التراجع في تعداد السكان، في نهر البارد والبداوي           

لكن بناء على معرفتنا بالمخيمات الفلسطينية األخرى، يبدو أنه حدث بعض التوسع الرأسي             . اإلحصاء

 ،ان اليوم المزيد من األسـر     ، وهو ما يشير إلى أن المخيمين باتا يضم        على األقل في المباني السكنية    

من % 6لمسح أن   يضاف إلى ذلك أنه جاء في ا      .  سنوات تسعبالمقارنة مع اإلحصاء الذي ُأجري قبل       
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من األسر في نهر البارد أضافت بعض الغرف إلى مساكنها منـذ العـام              % 7 و ،األسر في البداوي  

ن مـن   وباإلضافة إلى ذلك، تبي   . ، وهذا مؤشر على وجود نشاط عمراني في هاتين المنطقتين         2000

الفلـسطينيين   ألعـداد  1999 للعـام  "فـافو "، بالمقارنة مع مسح  2006المسح الذي ُأجري في العام      

، أن متوسط حجم األسرة يبلغ      5.35 والذي توصل إلى أن متوسط حجم األسرة هو          ،المقيمين في لبنان  

الرغم مـن   على  و. بوجه عام  ، مما يشير إلى حدوث زيادة طفيفة في أعداد السكان الفلسطينيين          5.5

  .6قيقةذلك، سنقدم إحصاءاتنا مفترضين أن األرقام التي توصل إليها ذلك اإلحصاء د

5 لها يبلـغ     الوسيط وأن الحجم    5.18ألسرة يبلغ   معدل حجم ا   أن   2006ن من مسح العام     تبي 

 في البداوي، وهـو     5لها يبلغ    الوسيط وأن الحجم    4.73 يبلغ   ألسرةمعدل حجم ا  في نهر البارد، وأن     

ل إليها مسح    كما أن هذه القيم أقل من تلك التي توص         . حجم األسر الفلسطينية في لبنان     وسيطأقل من   

وهو ما يشير   ،  7 ومعظم التجمعات الفلسطينية في لبنان     ،نيةي لكافة المخيمات الفلسط   1999 للعام   "فافو"

، كـان   1999ففي العـام    . راجع مع مرور الوقت في هذين الموقعين      تإلى أن متوسط حجم األسرة ي     

ـ    5.34 و 5.77 لألسرة في المخيمين     الوسيط والحجم   ألسرةمعدل حجم ا   بتلخـيص  . 8والي علـى الت

 زيادة طفيفـة    ،المسح ككل العينة التي شملها    ظهر حجم األسرة في     النتائج السابقة يتبين أنه في حين يُ      

 تناقصاً في البداوي ونهر     ، في الوقت نفسه،   ، فهو يظهر  2006 و 1999في الفترة الواقعة بين عامي      

  .سكانيالنمو الع ال يترافق بالضرورة مالبارد، مما يشير إلى أن النشاط العمراني 

 9,300 نسمة في نهر البارد و     18,900 إلى أن حجم السكان يقارب       2006يشير مسح العام    

 وال يوجد تفاوت كبير في التوزيع بين اإلناث والذكور وعلى صعيد العمـر فـي                .في البداوي نسمة  

ن ثلـث   من الـذكور، وأ   % 48من السكان هم من اإلناث و     % 52أن  ) 1 ( الجدول ظهرُيو. المخيمين

 وأن نصف عدد الـسكان      ، عاماً 15 في المخيمين تقل أعمارهم عن       %33  أي ما يشكّل   عدد السكان 

  . عاما20ً تقل أعمارهم عن %47وهو ما نسبته تقريباً 
  

  .الجنسالتوزيع السكاني في مخيمي البداوي ونهر البارد معاً وفقاً للفئات العمرية و: )1(الجدول 

   المئويةالنسبة  المجموع  إناث  ذكور  
  النسبة المئوية

   التراكمية

  العدد التقديري

   للسكان

  العدد

  )العينة(

 4,037  28,191  -  100  100  52  48  الكل

 346 2,418  9  9  100  51  49   سنوات0-4

 446 3,106  20  11  100  51 49   سنوات5-9

 535 3,720  33  13  100  52  48   سنة10-14

 949 6,628  56  24  100  48  52   سنة15-24

 811 5,676  76  20  100  55  45   سنة25-39

 736 5,144  95  18  100  55  45   سنة64 -40

 214 1,499  100  5  100  63  37   سنة وما فوق65
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ليس كل السكان الذين يعيشون في المخيمين من الالجئين الفلـسطينيين، لكـن الفلـسطينيين               

من السكان هم من الفلسطينيين، في       99.3%ففي نهر البارد، ُوجد أن      . يشكلون الغالبية العظمى فيهما   

ومن الواضح  . من السكان هم من اللبنانيين، وهناك القليل من أبناء الجنسيات األخرى          % 0.6حين أن   

 من  %1.5إذ يشكلون ما نسبته      من اللبنانيين    غالبيتهمأن البداوي يضم عدداً أقل من غير الفلسطينيين         

ووجد المـسح أن هنـاك عـدداً        . سكانالمن  % 98.3ن  يشكل الفلسطينيو سكان مخيم البداوي، بينما     

حقيقة أنه على صعيد لبنان ككل، تبـين         من   رغمعلى ال ضئيالً جداً من السوريين في كال المخيمين،        

  %.0.6أن السوريين الذين يقيمون في التجمعات الفلسطينية يشكلون 

سر تضم الجئاً فلسطينياً واحداً     إذا استثنينا عدداً قليالً من األسر في البداوي، نجد أن كافة األ           

من األسر في نهر البارد كامل أفرادها من الالجئين، فـي حـين أن              % 95.5وتبين أن   . على األقل 

وفي البداوي، تشكل أسر الالجئين غير      . األسر المتبقية تضم فرداً واحداً على األقل من غير الالجئين         

  %.92.8المختلطة 

لون لدى األونـروا، علـى      فة الفلسطينيين في المخيمين مسج    نجد أن كا  واستناداً إلى المسح،    

 نهـر  من سكان% 0.6 ، ما نسبتهلبنانغير  بلدان مضيفة أخرى  إلى عدد قليل منهم     انتقال  من رغمال

شؤون الالجئين الفلسطينيين التابعة     العامة ل  مديريةالكما أن كافة الالجئين تقريباً مسجلون لدى        . البارد

  %.99.5إذ يشكلون ما نسبته للدولة اللبنانية 

بصرف النظر عن الجنسية     ،ن في الصفحات التالية أشكاالً للتوزيع السكاني في المخيمين        سنبي 

  .9أو وضعية اللجوء بالنسبة إلى األشخاص الذين شملهم المسح

  

  :السكن

. اوي نظيره في البد   عنكما ذكرنا سابقاً، فإن متوسط حجم األسرة في نهر البارد يزيد قليالً             

 أفـراد علـى     عشرة هذه الحقيقة، كما يظهر أن األسر الكبيرة، وهي التي تضم            )1(يعكس الشكل   و

من السكان في نهر البارد     % 15  ما نسبته  في الواقع، ينتمي  . األقل، هي األكثر شيوعاً في نهر البارد      

  .في البداوي% 5 مثل هذه األسر الكبيرة، مقارنة بما نسبتهإلى 
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  النسبة المئوية لألسر واألفراد مقابل عدد األفراد في األسرة. حجم األسرة: )1 (الشكل

  
 يشير الحجم الكبير لألسرة في نهر البارد إلى أن هذا المخيم أكثـر ازدحامـاً مـن مخـيم                   

 الـشكل   ، انظر ي هذا االنطباع المساحات الخالية األكبر بعض الشيء في البداوي         ومما يقو . البداوي

د عدد قليل جداً من المنازل التي تحتوي على غرفة واحدة فقط، كمـا أن قرابـة ثلـث                    يوج ، إذ )2(

وهذا يتناقض مع الظروف السائدة فـي نهـر    .  تضم أربع غرف أو أكثر     %31أي ما نسبته    المنازل  

من المنازل تضم أربع غـرف      % 19من المنازل من غرفة واحدة فقط، و      % 14البارد، حيث تتألف    

 هي أنه إذا وضعنا جانباً حقيقة أننا نفتقر إلى مقياس مفـصل للحيـز الـسكني                 والخالصة. أو أكثر 

البـداوي  قاطني زدحام أشد من معاناة من مشكلة اال نهر البارد     قاطني معاناة، نجد   )باألمتار المربعة (

  .منها

  
  النسبة المئوية لألسر . المسكنحجم ): 2(الشكل 
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وفـي  ). 3(، انظر الشكل    عض المنازل حيزاً إضافياً   وباإلضافة إلى الحيز السكني، نجد أن لب      

وجد نسبة مئوية مرتفعة من المنازل التـي لهـا حيـز            تحين أن الشرفات أكثر شيوعاً في البداوي،        

 التي تملك   يضاف إلى ذلك أن نسبة المنازل في نهر البارد        . أرضي في محيطها في مخيم نهر البارد      

ويمكن أن تساعد هـذه     %). 5مقابل  % 10(تها في البداوي    حيزاً ُيستخدم في العمل تبلغ ضعف نظير      

ويمكن ألربعة مساكن مـن أصـل       . النقطة األخيرة في تفسير الحيز السكني األصغر في نهر البارد         

  .  ألغراض مختلفةأسطحتهاخمسة استخدام 
  النسبة المئوية لألسر . المساحات اإلضافية): 3(الشكل 

  
  

وفي البداوي نجـد أن كافـة دورات        .  مياه في كافة المنازل    من الناحية العملية، توجد دورة    

  .10دورات المياه مع األسر األخرىمن األسر في نهر البارد تتقاسم % 2المياه خاصة، في حين أن 

يحصل الناس على إمداداتهم الرئيسية من المياه في المخيمين بواسطة األنابيب التـي تـصل         

من األسر في نهـر البـارد علـى    % 92 و ،في البداوي من األسر   % 99 حيث تحصل    ؛إلى منازلهم 

كما أن  . وتحصل األسر المتبقية على حاجاتها من المياه من اآلبار        . احتياجاتها من المياه بهذه الطريقة    

 تملك خزانات مياه السـتخدامها      %98أي ما يشكّل     األسر تقريباً    معظم ولكن   ،المياه متقطعة  إمدادات

 فـي   االنقطـاع ويشتكي الناس في البـداوي مـن        . ا اإلمدادات من المياه   في الفترات التي تنقطع فيه    

  .إمدادات المياه أكثر مما يشتكي الناس في نهر البارد

على المياه المعبأة من أجـل      تعتمد أسرة واحدة من بين كل خمس أسر في كل من المخيمين             

الصالحة ستثناء قلة تشتري المياه      وتستخدم األسر المتبقية المياه التي تصلهم عبر األنابيب، با         الشرب،

أو تستخدم مياه   ) وهذا األمر أكثر شيوعاً في نهر البارد منه في البداوي         ( من صهاريج المياه     للشرب

  .اآلبار

 بين العديد من     فهو ناتج عن ضيق المسافات     ؛بالنظر إلى تقارب المباني السكنية في المخيمين      

من السكان فـي نهـر البـارد        % 36ان في البداوي و   من السك % 43ال عجب أن    فالمباني السكنية،   

من السكان في   % 43من السكان في البداوي و    % 52 وأشار". معتمة وكئيبة "يشتكون من أن مساكنهم     
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من المساكن في نهر    % 74من المساكن في البداوي و    % 63وُصنّف  ،  "التهوئة السيئة "نهر البارد إلى    

  ".رطبة"البارد بأنها 

كنية في المخيمين، يتضح أن الالجئين الفلسطينيين الذين يقيمون فـي           بتلخيص الظروف الس  

). 4 (الـشكل ، انظـر    البداوي أكثر رضى عن الوضع العام من أولئك الذين يقيمون في نهر البارد            

عـن أوضـاعها    " راضـية "أو  " راضية جداً "في البداوي   %) 76(فهناك ثالثة من بين كل أربع أسر        

   عن رضاها عن الوضـع      %)53 (ة من بين كل أسرتين في نهر البارد       رت أسر السكنية، في حين عب 

  .السكني في المخيم

  
  ألسرلالنسبة المئوية . الرضى العام عن الظروف السكنية: )4(الشكل 

  
  

  :التعليم

من يتسربون، ولكن العديد منهم     نسبياً اً مرتفع التعليم األساسي  يتلقون معدل األطفال الذين     ُيعد 

 بالمدارس في نهر البارد أعلـى       االلتحاقإلى أن معدل     )5 (ويشير الشكل . حلة مبكرة الدراسة في مر  

  . منه في البداوي
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  النسبة المئوية حسب الفئة العمرية.  سنة29-6من الفئة العمرية  النسب الحالية للمسجلين: )5(الشكل 

  
  

من بين  . ال في كال المخيمين    العالقة بين النظام التعليمي الخاص باألطف      )6( الشكل   نيبيكما  

عاماً، هناك واحد من أصل أربعة في البداوي وواحد مـن            19-6األوالد الذين تتراوح أعمارهم بين      

ئـة  أن ثلثي األفراد في هـذه الف      كما  غير ملتحق في أية مؤسسة تعليمية،       أصل خمسة في نهر البارد      

مـن  % 13من السكان في البداوي و    % 7بتدائية والمتوسطة، وأن    العمرية مسجلون في الدورات اال    

السكان في نهر البارد من المنتمين إلى هذه الفئة العمرية مسجلون في المدارس الثانوية، أو يتلقـون                 

 مـن النـسب     وباالنتقـال .  مسجل في المدارس المهنية    بعضهمكما أن   %). 1أقل من   (تعليماً أعلى   

 طفـالً   2,720يوجد في مجتمع نهر البارد حـوالى        المئوية إلى األرقام الفعلية، يشير المسح إلى أنه         

.  طفالً يتلقون تعلـيمهم فـي المـدارس المتوسـطة          1,880 و ،يتلقون تعليمهم في المدارس االبتدائية    

  .690 و1,430أن األرقام المناظرة في البداوي هي نجد وبالمقارنة، 
  

النسبة المئوية للمسجلين .  سنة19-6لعمرية النسب الحالية لألوالد المسجلين في المدارس من الفئة ا: )6(الشكل 

 شخصاً 6,990:  شخصاً في هذه الفئة العمرية؛ نهر البارد3,197: البداوي. وغير المسجلين في كافة المستويات

  .في هذه الفئة العمرية
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هناك فروقات دقيقة في أعداد المسجلين في المدارس بين الذكور واإلناث في مخـيم نهـر                

 يشير إلى أن أعداد اإلناث المسجلين في المدارس تزيد على أعداد المسجلين             )2(لجدول  لكن ا . باردال

مـن  % 43 عاماً، هنـاك     24-6 ففي الفئات العمرية التي تتراوح ما بين         ؛في المدارس من الذكور   

يضاف إلى ذلك أن النسبة المئوية للشباب الذين        . فقط من اإلناث  % 27الذكور غير المسجلين مقابل     

قرينتهـا لـدى     أقل بكثير من      أو الذين يتابعون تعليمهم العالي     ، تعليمهم في الصفوف الثانوية    نويتلق

أن الذكور في البداوي الملتحقين بهذه الصفوف التعليميـة         كما أنه من الواضح     .  في البداوي  الشابات

 المنتمـين   فقط من الذكور في البداوي من     % 7وفي حين أن    . أقل بكثير من نظرائهم في نهر البارد      

 عاماً بلغوا مرحلة التعليم الثانوي أو العالي، نجـد أن           24-6 التي تتراوح ما بين      ،إلى الفئة العمرية  

  .الذكور في نهر البارد بلغوا هذه المراحل التعليمية" أبناء عمومتهم"من % 16
  

  بة المئوية حسب النس سنة24-6من الفئة العمرية  ذكور واإلناثللمستويات التسجيل : )2(الجدول 

  
غير 

  مسجلين
  مهنية  ةمتوسط  ابتدائية

ثانوية أو 

  أعلى

النسبة 

  الكلية

العدد المقدر من 

  السكان

  العدد

  )العينة(

  1,837  12,809  100  14  2  20 32 31  الكل

  المخيمان  925  6,450  100  13  3  19  31 34  ذكورال

  912  6,359  100  15  1  21  34  28  ناثاإل

  572  4,002  100  10  1  17  36  35  الكل

  البداوي  288  2,015  100  7  2  16  32  43  ذكورال

  284  1,987  100  14  1  18  40  27  ناثاإل

  1,265  8,807  100  16  2  21  31  30  الكل

  637  4,435  100  15  4  20  30  31  ذكورال
نهر 

  البارد
  628  4,372  100  16  1  23  31  29  ناثاإل

  

ستوى المسجلين في التعليم العالي، يتبين لنا من        إذا انتقلنا من مستوى المسجلين الحالي إلى م       

 25، الذي يعرض نسب الذين أكملوا تعليمهم العالي من بين األشخاص البالغ أعمـارهم               )3(الجدول  

قمنا باختيـار هـذه الفئـة       . األوضاع التعليمية في المخيمين متشابهة إلى حد بعيد       عاماً أو أكثر، أن     

.  الرسمي ا تعليمه تخامسة والعشرين، تكون غالبية الطالب قد أكمل      العمرية مفترضين أنه عند سن ال     

يقدر بأن ربع السكان في هذه الفئة العمرية لم يكملوا تعليمهم االبتدائي، في حين              وكما يبين الجدول،    

  . على األقللون الشهادة الثانويةمأن الخُمس تقريباً يح

 أن عـدد الـذين      :الحظة األولى هـي    الم ؛يمكن استنتاج مالحظتين هامتين من هذا الجدول      

يحملون شهادة ثانوية أو شهادات أعلى منها من أبناء نهر البارد يفوق كثيراً عدد من يحملـون هـذه       
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 حيث يزيد الرجال الذين بلغوا هذا       ؛ويصح ذلك في حالة الذكور بوجه خاص      . في البداوي الشهادات  

 وجود تبـاين    :والمالحظة الثانية هي  . داوي عن الرجال في الب    %10المستوى في نهر البارد بمقدار      

 إلى بلوغ مستويات تعليمية تفـوق تلـك         ، ألسباب تاريخية  ، يزالون يميلون  مافالرجال  . بين الجنسين 

مـن  % 27وهذا التباين يزداد وضوحاً في نهر البارد حيث أكمـل           . التي تبلغها النساء في المتوسط    

مـن  % 16ر دراستهم الثانوية كحد أدنى مقارنة بنـسبة          عاماً أو أكث   25الرجال الذين تبلغ أعمارهم     

لكن وكما سنشير الحقاً، فإن هذا الوضع آخـذ بـالتغير لـصالح             . النساء الالتي أكملن هذه المرحلة    

  .النساء

  
 عاماً فما فوق، 25النسبة المئوية لتوزيع األشخاص الذين تبلغ أعمارهم . مستوى التحصيل العلمي: )3(الجدول 

   بلوغهلى مستوى علمي تموفقاً ألع

  

لم يكملوا 

المرحلة 

  اإلعدادية

المرحلة 

  اإلعدادية

  المرحلة 

  المتوسطة

تدريب 

مهني بعد 

  المتوسطة

تعليم 

  ثانوي

تدريب 

شبه 

تخصصي 

  بعد الثانوية

  المجموع  الجامعة

العدد 

المقدر 

  للسكان

  العدد

  )العينة(

 1,531 10,709  100  8  4  7  2  15  39  24  الكل

  المخيمان  728 5,092  100  11  7  6  4  13  38  22  ذكورال

  803  5,617  100  6  2  8  1  17  41  25  ناثاإل

  530  3,710  100  8  3  5  2  15  42  25  الكل

  البداوي  249  1,743  100  9  4  4  2  12  43  25  ذكورال

  281  1,967  100  8  2  5  1  17  41  25  ناثاإل

 1,001  6,999  100  8  5  8  3  15  38  23  الكل

  479  3,349  100  12  8  7  4  13  35  21  ذكورال
نهر 

  البارد
  522  3,650  100  5  2  9  2  17  41  25  ناثاإل

  

هناك واحد من كل أربعة من الالجئين الفلسطينيين الذين يقيمون في البداوي ونهر البـارد ال                

 ).4(نظر الجـدول    فاوت معتدل في مستويات األمية، ا     وهناك ت . 11يمكنهم القراءة والكتابة بشكل جيد    

 والمؤهالت العلمية األفضل الموجودة فـي نهـر         لكن يبدو أن معدالت التسجيل األعلى في المدارس       

وبالتـالي نـستنتج    . البارد تناظرها مستويات أمية أعلى بقدر بسيط مما هو موجود في مخيم البداوي            

  .بأن السكان في نهر البارد أفضل تعليماً من السكان في البداوي في المتوسط
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   من العمر وما فوق15 الذين بلغو التوزيع بالنسبة المئوية لألشخاص. يناألمية وفقاً للجنس: )4(ل الجدو

  )العينة (العدد  العدد المقدر للسكان  المجموع  أمي  شبه أمي  متعلّم  

  2,710  18,947  100  13  12  75  الكل

  المخيمان  1,247  8,906  100  9  12  79  الذكور

  1,436  10,041  100  16  12  72  اإلناث

  883  6,182  100  14  14  72  الكل

  البداوي  418  2,926  100  11  13  75  الذكور

  465  3,256  100  16  14  70  اإلناث

  1,827  12,765  100  13  11  76  الكل

  نهر البارد  856  5,981  100  9  11  80  الذكور

  971  6,785  100  16  11  73  اإلناث

    أن النساء على وشـك أن يتجـاوزن الرجـال فـي            نة أعاله حقيقة    تخفي اإلحصاءات المبي

وهذا يرجع إلى أننا أوردنا هذه البيانات بدون األخـذ بعـين االعتبـار عمـر                . المؤهالت التعليمية 

يبـين  . )8( والـشكل    )7( في الشكل    نينيالمنحنيين المب لندرس مثالً   . األشخاص الذين شملهم المسح   

الحظ التغير بدءاً من الفئات العمرية األكبر       . الفئات العمرية المنحنى األول مستوى األمية بالنسبة إلى       

فـي  % 90فالفتيات المتعلّمات يـشكلن     . إلى الفئات العمرية األصغر، وفي حالة النساء بوجه خاص        

 النسبة المئوية   )8(ويبين الشكل   %. 82البداوي ونهر البارد مقارنة بالشباب المتعلمين الذين يشكلون         

 والذين بلغوا المرحلة الثانوية أو حصلوا على شهادات بعـد           ،ت العمرية المختلفة  لألشخاص من الفئا  

 وفي حين أن النسبة المئوية من النساء الالتي بلغن هذا المستوى تتزايد باستمرار مع               .شهادة الثانوية 

 تـشير   ،لتالي وبا ،االنتقال من كل فئة عمرية إلى الفئة التي بعدها، فال يوجد ميل مناظر لدى الرجال              

إحصاءاتنا إلى أن مستويات تحصيلهم العلمي قد تراجعت، وأن الفتيات تفوقن في التحصيل التعليمي              

  .على الشباب
النسبة المئوية من األشخاص المتعلمين وفقاً . مستوى التحصيل العلمي في البداوي ونهر البارد معاً: )7(الشكل 

  )2,710 (للجنس والفئات العمرية
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النسبة المئوية . شخاص الذين يحملون شهادات ثانوية أو شهادات أعلى في البدواي ونهر البارد معاًاأل: )8(الشكل 

  من األشخاص المتعلمين وفقاً للجنس والفئات العمرية

  
  

  :العمالة

بـسن  "من السكان في البداوي ونهر البارد ينتمون إلى ما يطلق عليها عادة             % 68يقدر بأن     

 فـي   13والمالحظ أن معدل مشاركة القـوة العاملـة       . 12 عاماً 15 عنم تزيد   ، أي أن أعماره   "العمل

كما أن  . )5 (نظر الجدول ، ا %33مقابل  % 44البداوي أعلى بكثير من نظيره في نهر البارد، بنسبة          

والفجوة بين الجنسين في كال المخيمـين كبيـرة،         . لى النساء والرجال  إمعدل المشاركة أعلى بالنسبة     

 في  كما أن معدل مشاركة القوة العاملة     . ألمر غير الشائع في منطقة الشرق األوسط      ولكن ذلك ليس با   

 يفوق المعدل المتوسط     مختلف عنه في نهر البارد، حيث تبين أن معدل المشاركة في البداوي            البداوي

عـدل  م، فـي حـين أن       %37بالنسبة إلى كافة الالجئين الفلسطينيين الذين شملهم المسح، حيث بلغ           

  .كة في نهر البارد أقل من تلك النسبةالمشار

  
  قوة العاملة بالنسبة إلى الجنسينمعدل مشاركة ال: )5(الجدول 

  )العينة (العدد  العدد المقدر للسكان  المجموع  خارج القوة العاملة  ضمن القوة العاملة  

  883  6,182  100  56 44 المجموع

  البداوي  418  2,926  100  26  74  الرجال

  465  3,256  100  83  17  النساء

  1,827  12,765  100  67  33 المجموع

  نهر البارد  856  5,981  100  40  60  الرجال

  971  6,785  100  90  10  النساء
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 بمعايير منظمة العمل الدولية كمقياس، يتبين أن معدل البطالة في مخيمي البـداوي              بااللتزام  

والمالحظ أن المعـدل  ). 9(الشكل ظر على التوالي، ان% 10و% 14ونهر البارد لالجئين وصل إلى     

وهو واقع الحال عند أخذ معدل البطالة في المتوسط في كافة التجمعـات              ،األول يفوق المعدل الثاني   

وكما يبين الشكل، يرجع ارتفاع معدل البطالة في البداوي إلى ارتفـاع            . الفلسطينية التي شملها المسح   

  .معدل البطالة لدى النساء بشكل رئيسي فيه

  

  ، بالنسبة إلى الجنسين)ل الدوليةوفقاً لمعايير منظمة العم(معدالت البطالة : )9(الشكل 

  
    

). 10(الشكل  الشباب لدى كل من الرجال والنساء، انظر        يزيد معدل البطالة بدرجة كبيرة بين أوساط        

ن كـل أربـع      م ةوفيما يتعلق بالقوة العاملة في المخيمين، نجد أن واحداً من كل خمسة ذكور وواحد             

 ويبحثون عن   ، عاماً من بين العاطلين عن العمل      29-15في الفئة العمرية التي تتراوح ما بين        إناث  

  .14عمل باستمرار
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عاً، في البداوي ونهر البارد م) وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية(معدالت البطالة : )10(الشكل 

  بالنسبة إلى الجنسين والعمر

  
  

 يزالون بدون عمل منذ أكثر من سنة، وهنـاك          ما العاطلين عن العمل الذين      من% 44هناك    

ممن شملهم المسح لم يحددوا فترة % 36من العاطلين عن العمل منذ أقل من سنة، في حين أن       % 20

  .توقفهم عن العمل

، والذي نحصل عليه بتطبيق معايير      %10يرى العديد من المختصين أن معدل البطالة البالغ           

ولـذلك، عرضـنا    ". الحقيقـي "عكس وضع العمالـة     ياس التي وضعتها منظمة العمل الدولية، ال        القي

أنهم في عـداد القـوة      ب، يصنف عدداً أكبر من األشخاص       "غير دقيق "معدالت البطالة وفقاً لتعريف     

ـ     .  ويقبل أيضاً بفئة إضافية من الناس عاطلة عن العمل         ،العاملة ة يتضمن التعريف غير الدقيق للبطال

وتتألف هذه الفئة مـن األشـخاص       . في القوة العاملة، وكذلك العاطلين عن العمل      " المحبطين"العمال  

. 15 ألنهم يعتقدون باستحالة الحصول علـى عمـل        ؛ ولكنهم ال يبحثون عنه    ،الذين يرغبون في العمل   

ي، فـي البـداو   % 21إلى  % 14وبناء على ذلك، ترتفع معدالت البطالة بمقدار الضعف فترتفع من           

وانسجاماً مع هذا التعريف، نجد أن قرابـة        . )11(الشكل  ، انظر في نهر البارد  % 22إلى  % 10ومن  

في البداوي عاطالت عن العمل، في حين أن أكثر من ثلـث            %) 47(نصف النساء في القوة العاملة      

تمين ومن بين األشخاص المن   . عاطالت عن العمل في نهر البارد     %) 36(ات اقتصادياً   طالنساء الناش 

 عاماً في المخيمين، يتبين أن هناك نسبة مرتفعة بشكل          29-15إلى الفئة العمرية التي تتراوح ما بين        

  ). 12(الشكل  رلدى الرجال، انظ% 29لدى النساء العاطالت عن العمل، و% 55غير عادي تبلغ 
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  بالنسبة إلى الجنسين" غير الدقيق"معدل البطالة : )11(الشكل 

  
  

  عاً، بالنسبة إلى الجنسين والعمرفي البداوي ونهر البارد م" غير الدقيق"معدل البطالة : )12(الشكل 

  
  

وبالمقارنة بين سكان   . تبين أن الناشطين اقتصادياً هم األفضل تعليماً من بين السكان العاديين            

كّلون جـزءاً   وبين السكان الـذي ال يـش  ، الذين يشكّلون جزءاً من القوة العاملة،البداوي ونهر البارد  

فـي  % 4من المجموعة األولى يحملون شهادات تفوق الشهادة الثانوية مقابـل           % 16منها، يتبين أن    

من المجموعة  % 12من المجموعة األولى لم يكملوا تعليمهم مقارنة بـ         % 3المجموعة الثانية، وأن    

دات الجامعية لم يتمكنوا    كما يظهر الجدول نفسه أن العديد من حملة الشها        ). 6(نظر الجدول   ، ا ةالثاني

من الموظفين تلقّوا تعليماً عالياً، فإن نسبة مرتفعة تبلغ         % 9وفي حين أن    . على وظائف  من الحصول 
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وهذه النتائج تأتي منسجمة مـع نـسب البطالـة          . من العاطلين عن العمل تلقوا تعليماً مماثالً      % 18

  .ي األفضل تعليماًهذه الفئة العمرية هالمرتفعة بين الشباب على اعتبار أن 

  
األرقام . رد معاًباال في البداوي ونهر  عاماً فما فوق15 سنية للقوة العاملة لالمستويات التعليم: )6(الجدول 

  بالنسبة المئوية

  
لم يدخلوا 

  المدرسة

لم يكملوا 

  اإلعدادية
  المتوسطة  اإلعدادية

تدريب 

مهني بعد 

  المتوسطة

  الثانوية

تدريب شبه 

اختصاصي 

  انويةبعد الث

تعليم 

  عال
  المجموع

العدد المقدر 

  من السكان

  العدد

  )العينة(

  2,710  18,947  100  5  3  8  2  17  38  18 9   فما فوق15

  879  6,149  100  9  6  7  4  11  40 20  3  عاملون

عاطلون عن 

  العمل
2  25  30  10  6  3  5  18  100  807  115  

في القوة 

  العاملة
3  20  39  11  5  6  6  10  100  6,956  994  

ج القوة خار

  العاملة
12  17  37  20  1  9  2  2  100  11,991  1,716  

  

استناداً إلى المسح، يوجد عدد قليل جداً من األشخاص الذين أفادوا بأنهم يعملون في أكثر من                  

في نهر البارد يعملـون     % 1في البداوي و  % 2 ومن بين األشخاص العاملين، هناك       .16وظيفة واحدة 

عندما نورد المزيد من التفاصيل عن وظائف األشخاص المشار إليهم أدناه، فإن            . في وظائف إضافية  

وهي الوظيفة التي تعود بأعلى مدخول فـي العـادة،          " الوظيفة الرئيسية "كافة اإلحصاءات تشير إلى     

  .وهي التي تستحوذ على معظم ساعات العمل

 العمل إلى حد ما وفقاً للجـنس،        نقسم قطاعات  العام السائد في المنطقة، ت     الميلوانسجاماً مع     

ـ       %32أي ما يشكّل     ، فثلث الرجال تقريباً   ؛)7(الجدول  انظر   . اء في المخيمين يعملون في قطاع البن

 الذين يعملـون فـي التجـارة، والفنـادق،          من% 31وهناك حصة مشابهة من الرجال أي ما نسبته         

غيـر أن قطـاع     . %30إذ تعمل فيه ما نسبته       بالنسبة إلى النساء     هذا القطاع هام  كما أن   . والمطاعم

كما أن ثالـث    . %34التي تشكّل نسبة    العمل األكبر بالنسبة إلى النساء هو التعليم والخدمات الصحية          

وهـذا يعنـي أن     . %19إذ يشكّل    قطاع عمل بالنسبة إلى النساء هو قطاع الخدمات االجتماعية           أهم

لـى  إ بالنـسبة    كما أن القطاع الصناعي هام    . ع سيدات من أصل خمس يعملن في قطاع الخدمات        أرب

وهناك مـا   .  من كل عشرة رجال ونساء يعمل في هذا القطاع         اًسكان البداوي ونهر البارد ألن واحد     

ـ      التعليم والصحة   قطاعات من الرجال يعملون في   % 10يقارب    هـذه   ن، والخدمات االجتماعيـة، لك

 أن قطاعي    من رغموعلى ال . ر الوظائف للرجال منها للنساء    عات أقل أهمية بوجه عام في توفي      القطا
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الزراعة والصيد يحتالن أهمية بالنسبة إلى البعض كما هو واضح، فهما ال يحتالن أهمية في توليـد                 

  .المداخيل اإلجمالية للسكان في المخيمين

  
  القيم بالنسبة المئوية. ارد معاًفي مخيمي البداوي ونهر البقطاع التوظيف بالنسبة إلى الجنسين : )7(الجدول

  
الزراعة، 

  الصيد

التصنيع، 

  التنقيب

البناء، 

الكهرباء، 

  الغاز

تجارة، 

فنادق، 

  مطاعم

نقل، 

تخزين، 

  اتصاالت

مالية، 

سمسرة، 

  عقارات

خدمات 

تعليمية 

  وصحية

خدمات 

اجتماعية 

  وغيرها

  المجموع

العدد 

المقدر من 

  السكان

  العدد

  )لعينةا(

  873  6,107  100  11  12  1  4  31  27  11  3  الكل

  733  5,126  100  9  8  1  5  31  32  11  2  الرجال

  140  981  100  19  34  1  -  30  1  8  6  النساء

   

اعـات الوظيفيـة التـي      تعكس اإلحصاءات المتعلقة بوظائف األشخاص بشكل طبيعي القط         

ساء متخصصات في مهن متنوعة، نجـد       من الن % 39وفي حين أن    ). 8(الجدول  يعملون فيها، انظر    

مـن الرجـال    % 49ومن ناحية أخرى،    . االختصاصيين هم من    ل العاملين فقط من الرجا  % 15أن  

ء الالتي يـصنَّفن علـى أنهـن        من النسا % 11يصنَّفون على أنهم من العمال الحرفيين بالمقارنة مع         

قطـاع التعلـيم، والـصحة،       في حين يتطلب العمل فـي        .كذلك، وهذه الصورة تعكس قطاع العمل     

كما أن ربع الرجال وثلث النساء يعملن فـي الخـدمات    . والخدمات االجتماعية امتالك شهادة جامعية    

  .والمبيعات

 من النساء أعلى من أصحاب االختصاصات من        االختصاصات أصحاب    نسبة ذكرنا للتو أن    

ة متدنية، يوجد من الناحية العملية فـي      لكن بما أن المشاركة اإلجمالية للنساء في القوة العامل        . الرجال

).  مـن النـساء    383 مـن الرجـال و     770(كال المخيمين رجالن مقابل كل امرأة لديها اختصاص         

 أكبر مـن  االجتماعيةوبالمثل، نجد أن الرجال الذين يعملون في قطاعات التعليم والصحة، والخدمات    

  ). من النساء520 من الرجال مقابل 971(عدد النساء 
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  بارد معاً القيم بالنسبة المئويةالوظيفة تبعاً للجنس في مخيمي البداوي ونهر ال: )8(الجدول 

  
اختصاصيون، 

  مديرون

عمال 

  مكتبيون

عمال في 

الخدمات 

  والمبيعات

عمال 

مهرة في 

الزراعة 

  والصيد

عمال 

في مهن 

  حرفية

عمال في 

المصانع 

ومشغلو 

  ماكينات

وظائف 

  بسيطة
  المجموع

العدد 

لمقدر من ا

  السكان

  العدد

  )العينة(

  874  6,144  100  8  4  43  1  24  1  18  الكل

  734  5,133  100  7  4  49  1  23  1  15  الرجال

  140  981  100  12  -  11  2  34  2  39  نساءال

   

تشير بياناتنا إلى أن سكان مخيمي نهر البارد والبداوي متقاربون مـن حيـث الـصناعات                   

هو أن نسبة القوة العاملة التي تعمل في البناء في المخـيم األخيـر              لكن الفارق الرئيسي    . والوظائف

وبالعكس، نجد أن نـسبة مـن       . %23مقابل  % 33أي ما نسبته     في المخيم األول     التيأكبر من تلك    

مقابـل  % 34إذ تـشكّل    يعمل في التجارة، والفنادق، والمطاعم في نهر البارد أكبر منها في البداوي             

العمـال  و ،)%21(وظائف، نجد أن في البداوي نسبة أعلى من االختصاصيين       وفيما يتعلق بال  %. 26

، ونسبة أقـل مـن      )على التوالي % 20و% 15 (نهر البارد  مقارنة ب  )%(27دمات والمبيعات   في الخ 

  %).38مقابل % 51(العمال الحرفيين 

لكـن  . )9(الجدول  ة العظمى من السكان في المخيمين، انظر        يستوعب القطاع الخاص الغالبي     

. األونروا، والمنظمات غير الحكومية المختلفة، واألحزاب السياسية توظف أعداداً ال بأس بها أيـضاً             

 على هـؤالء    ومثل هذه المؤسسات توظف شخصاً واحداً تقريباً من بين كل خمسة أشخاص، ويغلب            

ؤسسات العديـد    وهم يتقاضون رواتب جيدة مقابل أعمالهم، كما توفر هذه الم          أصحاب التعليم العالي،  

من الفوائد األخرى التي ال يوفرها غالبية أرباب العمل اآلخرين، مثل الضمان الصحي، وإجـازات               

 مهمـاً وبالتالي فهي تلعب دوراً     .  واإلجازات المرضية المدفوعة، والمعاشات التقاعدية، إلخ      ،األمومة

التي تعمل  ة المئوية الكبيرة    والجدول يوضح النسب  . في رفاهية شريحة هامة من السكان في المخيمين       

   .في المنظمات غير الحكومية في البداوي مقارنة بنهر البارد
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  القيم بالنسبة المئوية. اب العملأنواع أرب: )9(الجدول 

  األونروا  

الهالل 

األحمر 

  الفلسطيني

منظمات 

غير 

حكومية 

  أخرى

منظمة التحرير 

 الفلسطينية

   سياسيةأحزاب

القطاع 

  الحكومي

شركات، 

تجارات 

  خاصة

مؤسسات 

  عائلية

أعمال 

أسرية 

  خاصة

أعمال 

  أخرى
  المجموع

العدد 

المقدر 

من 

  السكان

  العدد

  )العينة(

  879 6,149  100  6  0  7  69  1  3  6  1 9  الكل

  337  2,359  100  -  1  7  65  1  3  15  1  8  البداوي

  542  3,790  100  9  0  7  71  1  3  0  1  9  نهر البارد

  

كمـا أن ثلـث القـوة      ). 10(الجدول  ي وظائف مدفوعة األجر، انظر       يعملون ف  معظم الناس   

 أو يوظفون أفراد أسـرهم      ،العاملة تقريباً لديها مؤسساتها الخاصة، وهؤالء إما أنهم يعملون بمفردهم         

 أو مقاولون يوظفون أشخاصاً ال ينتمـون  ،)وهو األمر األكثر شيوعاً في البداوي منه في نهر البارد        (

  ). األمر األكثر شيوعاً في نهر الباردوهو(إلى أسرهم 

  
  لعمالة، األرقام بالنسبة المئويةوضعية ا: )10(الجدول 

  
موظف 

  براتب

موظف 

براتب، 

مؤسسة 

  عائلية

مع (رب عمل 

عمال برواتب من 

  )ةغير أفراد األسر

صاحب مهنة حرة 

أو يوظف أفراد (

  )األسرة فقط

عامل غير 

مدفوع األجر 

في مؤسسة 

  عائلية

، متدرب

عامل 

  بدون أجر

  المجموع

العدد 

المقدر 

من 

  السكان

  العدد

  )العينة(

  879  6,149  100  1  2  24  10  4  60  الكل

  337  2,359  100  0  1  31  4  2  63  البداوي

  542  3,790  100  1  3  19  14  5  58  نهر البارد

   

ن فيها،  يشويعمل غالبية السكان في مخيمي نهر البارد والبداوي لالجئين في األماكن التي يع              

مـن  % 5لمخيمين، نجد أن ستة من أصل عشرة يعملون في مخيمهم، و          بالنسبة ل ). 13(الشكل  انظر  

والسيدات تعملن في   . القوة العاملة في نهر البارد تعمل في مخيم آخر، هو البداوي في أغلب األحيان             

سيدات الموظفات  من ال % 80  نجد أن   وفي كال المخيمين،   ،أماكن قريبة من بيوتهن أكثر من الرجال      

وفي ظل الظروف السائدة في نهر البارد، يتعين االفتراض بـأن    . تعملن داخل المخيم الذي تسكن فيه     

 تـشير إلـى أن      )13(والمعلومات المبينة في الشكل     . ليالعمل داخل المخيم مستحيل في الوقت الحا      

عـين علـى المـرء       لكن يت  ،رزقهم بشكل مؤقت  وا مصادر   من األشخاص في نهر البارد فقد     % 63

 أن أربعة من أصل      من رغموعلى ال .  ال تنطبق على موظفي األونروا     االفتراض أيضاً بأن هذه الحالة    

هر البارد يعملون داخل مخيمهم، يمكن القول بأن خبراتهم مطلوبـة           نخمسة موظفين في األونروا في      
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كمـا أن   . سارة رواتبهم  وهم ال يرغبون في المخاطرة بخ      ، الظروف السائدة  في أماكن أخرى في ظلّ    

ونتيجة لذلك، وباعتبـار أن الموظـف       . موظفي الهالل األحمر الفلسطيني يعملون خارج نهر البارد       

الذي يحصل على رواتبه بين الحين واآلخر ربما يستمر في الحصول على راتبه لفترة من الوقـت،                 

 إما أنهـا    ؛لة في نهر البارد   من القوة العام  % 55يمكن للمرء االستنتاج بأن نسبة يمكن أن تصل إلى          

 شـخص   2,100وهذه النـسبة تنـاظر      . 17خسرت مداخيلها أو على وشك خسارتها في وقت قريب        

  .تقريباً

  

  األرقام بالنسبة المئوية). ئيسيةالوظيفة الر(مكان العمل : 13الشكل 

  
    

بارد حيـث   ، وخصوصاً في نهر ال    )11(الجدول  ديد من سكان المخيم ساعات طويلة، انظر        يعمل الع 

يبلـغ المعـدالن     ).في وظائفهم الرئيـسية   ( ساعة أو أكثر كل أسبوع       56يعمل نصف العمال تقريباً     

 ساعة على التـوالي، بـين يبلـغ         50 ساعة و  52الوسطي والمتوسط لساعات العمل في نهر البارد        

يـر بـين     يمكن أن ُيعزى سبب هذا التفاوت الكب       ،يوالتوالي في البدا    ساعة على  42 و 40المعدالن  

 حيث تعمل شريحة كبيرة من القوة العاملة فـي البـداوي            ؛المخيمين في جزء منه إلى نوع الوظائف      

ـ     الصالح المنظمات غير الحكومية، والتي تعمل وفقاً للساعات المتع          تعمـل   ارف عليها قانوناً، أي أنه

،  أقل من الرجـال    وتميل النساء إلى العمل ساعات    ). "عادي"والذي يمكن أن يوصف بأنه      (بدوام أقل   

 ساعة في األسبوع ثالثة أضعاف النسبة       35على سبيل المثال، تبلغ نسبة الناس الالتي يعملن أقل من           ف

وفي حين أن المعدلين الوسطي والمتوسط لساعات العمل هـو          ). 11(المئوية للرجال، انظر الجدول     

 وبما أن معدل مشاركة     ، ساعة فقط  35 ساعة للرجال، نجد أن معدل ساعات عمل النساء يساوي           50
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، فهـذا   %)10مقارنة بـ   % 17(النساء في القوة العاملة في البداوي أعلى بكثير منه في نهر البارد             

  .يقدم التفسير الثاني للتفاوت في متوسط ساعات العمل بين المخيمين

  
  ةالقيم بالنسبة المئوي.  للجنسينساعات العمل في الوظائف الرئيسية تبعاً: )11(الجدول 

  
 35أقل من 

  س
   س56-49   س35-48

 56أكثر من 

  س
  المجموع

العدد المقدر من 

  السكان

  العدد

  )العينة(

  879  6,149  100  36  13  31  20  المخيمان

  337  2,359  100  23  13  40  24  البداوي

  542  3,790  100  45  13  25  18  نهر البارد

  739  5,168  100  39  14  32  15  الرجال

  140  981  100  22  8  25  45  النساء

  

  :المدخول

على سبيل المثـال، ربمـا      ف. من الصعب قياس المداخيل بدقة من خالل المسوحات األسرية          

 ؛يشير الناس إلى مشكالت تؤثر في دقّة رواياتهم، وخصوصاً عندما تكون الفترة المشار إليها طويلة              

، مثل الهدايا، والمنح    المداخيل من جملة    يعدونهاألن الناس ال    " تُنسى"فهناك العديد من المداخيل التي      

وربما يجد الناس الفقراء إغراًء في التقليل مـن         . الدراسية، والمساعدات التي تقدمها وكاالت الغوث     

أحجام مداخيلهم اعتقاداً منهم أن المدخول المتدنّي ربما يحفز، أو يقوي علـى األقـل، مـن فـرص             

اك آخرون نعرف مـن عملنـا الميـداني         وهن. حصولهم على شكل من أشكال المعونات االجتماعية      

  الـذي  قتـصادي االنشاط  ال  يحصلون عليه أو    الذي مدخولال النوعي أنهم يختارون عدم اإلبالغ عن     

مـساعدات خاصـة تقـدمها      أن يخسروا   والذي يكون ضئيالً في بعض األحيان، مخافة        يقومون به،   

.  كافة مـداخيلهم   إلىعدم اإلشارة    وهناك أسباب أخرى تحملهم على       الفقر،األونروا لمن يعانون من     

لكن على الرغم من العديد من التحديات التي واجهناها، اعتقدنا بأنه من المفيد جمع البيانات المتعلقة                

  .بالمداخيل لزيادة فهمنا للحياة العملية لألشخاص وسبل رزقهم

 كافـة األفـراد      تبنّيناها للتعامل مع هذه القضية على طرح أسئلة على         اعتمدت المقاربة التي    

 وفي سائر الوظـائف األخـرى خـالل         ، تتعلق بالرواتب التي ُدفعت في وظائفهم الرئيسية       ؛العاملين

كما طرحنا أسئلة عن مدخول األسرة في السنة الفائتة، وطلبنا من المـستجوبين             . األسبوع المنصرم 

مقـسمة إلـى    (در دخل    التي حصلت عليها األسرة أو أي من أفرادها من مصا          ،تعداد كافة مداخيلهم  

وفيما يتعلق بالمداخيل الشهرية، طرحنا أسئلة أيـضاً عـن         .  مصدراً للدخل  34 بلغ مجموعها    ،)فئات

ومع أن هذه المقاربة استهلكت الكثير من الوقت، لكن خبرتنا الـسابقة            . المدخول في الشهر الماضي   



 24

جوبين تتعلق بكل مـن هـذه        وعرض أمثلة على المست    ،أثبتت لنا أن سرد كافة أنواع مصادر الدخل       

  .المصادر أثناء المقابالت زاد من دقة تقاريرنا

  3,000 فقط بأنهم يتقاضون أكثـر مـن         ربع العينة  حيث أفاد    ؛18 األجور الساعية متدنّية   تعد 

أجور أعلى بقليل في     إلى مستوى    )12(ويشير الجدول   .  في الساعة  أي ما يعادل دوالرين   ليرة لبنانية   

 ليـرة  3,000 مع نسبة مئوية أعلى من األشخاص الذين يجنون أكثر من         ،ي نهر البارد  البداوي منه ف  

 حيث  ،كما أن هذه النتيجة تتضح من متوسط األجور الساعية        ). 12 (الجدوللبنانية في الساعة، انظر     

تقريباً من نظيره فـي نهـر        ليرة لبنانية    1,000المعدل الوسطي اإلحصائي في البداوي أكبر بمقدار        

كما أن النتائج التي توصلنا إليها في نهر البارد تكافئ تقريبـاً متوسـط              ). 14(نظر الجدول   بارد، ا ال

  .2006النتائج الخاصة بكافة الفلسطينيين الذين شملهم مسح العام 

  
قسمة وية على األجور الم التوزيع بالنسبة المئ.األجر الساعي في الوظيفة الرئيسية بالليرة اللبنانية: )12(الجدول 

  إلى فئات

أقل من   
1,000  

1,000-
2,000 

2,000-
3,000  

3,000-
10,000 

أكثر من 
10,000  

  المجموع

العدد 

المقدر من 

  السكان

  العدد

  )العينة(

  755  5,280  100  4  20  21  37 19  المخيمان

  258  1,806  100  5  21  27  31  15  البداوي

  497  3,475  100  3  19  17  39  21  نهر البارد

  646  4,517  100  4  19  22  37  18  الرجال

  109  764  100  5  24  13  31  28  النساء

  

لكن كما ذكرنا سابقاً، يميل السكان في نهر البارد إلى العمل ساعات أطول من السكان فـي                   

وفـي حـين أن المجمـوع       .  الساعية المتدنيـة    أجورهم  عن البداوي، وهو ما يعوض بعض الشيء     

 مـا تجة عن الوظائف الرئيسية للنـاس فـي البـداوي ه          الوسطي والمتوسط األسبوعي للمداخيل النا    

نظـر  ، ا  ليرة لبنانية في نهـر البـارد       90,000 و 114,000 ليرة لبنانية، فهما     85,000 و 95,000

  بوجه عام مماثالً لمستوى األجور الذي تـم        يعدكما أن مستوى األجور في المخيمين       ). 13(الجدول  

وبما أنه يوجد عدد قليل جداً من األشـخاص الـذين           . ينحسابه في المسح الذي شمل كافة الفلسطيني      

يعملون في وظائف إضافية، فإن متوسط األجور األسبوعية لكافة الوظائف أكبر بدرجة ملحوظة من              

  .األجور الساعية للوظائف الرئيسية
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   ليرة لبنانية1,000بـ األجور األسبوعية للوظائف الرئيسية، : )13(الجدول 

  )العينة( العدد  العدد المقدر من السكان  متوسط   مئوية75  وسطي   مئوية25  

  810  5,666  90  125  107 60  المخيمان

  310  2,170  85  125  95  50  البداوي

  500  3,496  90  145  114  60  نهر البارد
  

وكما كان  .  كيف تتفاوت األجور بناء على عدد من الخصائص المختلفة         )14(يظهر الجدول     

 ،اص العاملون لدى األونروا أجوراً أعلى بكثير مـن األشـخاص اآلخـرين            متوقعاً، يتقاضى األشخ  

. ويمكن تفسير ذلك بدرجة كبيرة إلى الخلفية التعليمية وأنواع الوظائف التي يعمل فيها الناس هنـاك               

يتقاضى األشخاص الذين يعملون في قطاعي التعليم والصحة، إضافة إلى          وكما هو مبين في الجدول،      

 يرين وفي المقابل، وخصوصاً بالنسبة إلى االختصاصيين والمـد        ،اعية رواتب أعلى  الخدمات االجتم 

وفي األونروا أن الموظفين يتقاضون     ) الصناعيين(وكذلك العمال المكتبيين، ُوجد في هذين القطاعين        

 يشير بقوة إلى أن االستثمار فـي التعلـيم          )14( أن الجدول    كما. أجوراً أعلى من الموظفين اآلخرين    

واألهم من ذلك كله أنه يبدو      . د بنتائج مجزية، فكلما زاد مستوى التحصيل العلمي ارتفعت األجور         يعو

  .من المفيد امتالك شهادة ثانوية أو شهادة أعلى منها

ُوجد أن المعدل الوسطي لمداخيل السيدات أعلى من المعدل الوسطي لمداخيل الرجال، فـي                

، حيث تعمـل    )12(ه نتيجة للصورة التي يرسمها الجدول       وهذ. حين أن المعدل المتوسط أدنى بقليل     

والسبب هو أن السيدات الالتي يتمتعن      . نسبة أعلى من السيدات في مجموعات المداخيل العليا والدنيا        

بمستوى تعليمي جيد يتقاضون أجوراً جيدة مقارنة بالرجال، في حين أن الـسيدات الالتـي يتمـتعن                 

  يعملن في وظائف ذات أجور أدنى من أجور وظائف الرجـال مـن               أو منعدم  بمستوى تعليمي متدن 

  .ذوي الخلفية المشابهة
  

  

التوزيع بالنسبة .  ليرة لبنانية1,000بـ .األجر الساعي الوسطي والمتوسط للوظائف الرئيسية: )14(الجدول 

  المئوية للموظفين في مخيمي البداوي ونهر البارد لالجئين

  
المعدل 

  الوسطي

المعدل 

  وسطالمت

العدد المقدر من 

  السكان

  العدد

  )العينة(

  755  5,280  1.8  3  المخيمان

  258  1,806  2.1  3.6  البداوي

  497  3,475  1.7  2.7  نهر البارد

  الجنس

  646  4,517  1.9  2.9  ذكورال

  109  764  1.7  3.5  ناثاإل
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  المستوى التعليمي

  170  1,187  1.3  2.2  لم يكملوا الدراسة اإلعدادية

  306  2,144  1.7  2  لدراسة اإلعداديةأكملوا ا

  84  588  1.9  2.1  أكملوا الدراسة المتوسطة

  195  1,361  2.9  5.7  الثانوية وما فوق

  نوع المؤسسة

  66  462  6.7  10  األونروا

  5  35  1.7  5.7  جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

  45  315  2.2  2.3  منظمات غير حكومية أخرى

أحزاب سياسية منظمة التحرير الفلسطينية، 

  أخرى
3.8  2.5  154  22  

  3  21  2.2  2.9  القطاع الحكومي

  523  3,655  1.7  2.3  شركات أو مؤسسات خاصة

  44  308  1.4  1.8  مؤسسات عائلية

  2  14  1.2  1.2  عمل أسري خاص

  45  315  1.7  2  أعمال أخرى

  الصناعة

  24  168  1.3  1.7  الزراعة، صيد السمك

  78  546  1.5  2.3  تصنيع، تنقيب

  216  1,507  2.1  2.2  بناء، كهرباء، غاز

  222  1,552  1.4  2  تجارة، فنادق، مطاعم

  30  210  1.4  1.9  نقل، تخزين، اتصاالت

  89  624  3.3  7.2  تعليم، صحة

  92  645  3.1  4.3  خدمات اجتماعية وغيرها

  الوظيفة

  139  971  3.8  6.8  يروناختصاصيون ومد

  9  63  1.4  3.9  عمال مكتبيون

  169  1,180  1.4  2.1   الخدمات والمبيعاتعمال في

  11  77  1.9  2.1  عمال مهرة في الزراعة وصيد السمك

  336  2,351  1.9  2.2  صات حرفيةاحرفيون وعمال في اختص

  28  196  1.6  2.1  عمال في مصانع أو على ماكينات

  59  413  1.3  1.8  وظائف بسيطة
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  ينا معها مقابالت فـي البـداوي ونهـر          أن كافة األسر التي أجر     2006ن في مسح العام     تبي

نظر الجدول  ت المقابلة، ا  التي سبق ،  ثني عشر  أفادت عن مداخيلها خالل الشهور اإل      ،%3دا   ع ،البارد

وتبين أن نصف تلك األسر تقريباً لديها مدخول من األعمال الوظيفية، في حين أن مـا يزيـد          ). 15(

كما أن ثالثة أرباع األسر تقريباً تحصل علـى         . ة ثلث األسر تقريباً تحقق مداخيلها من مهن حر        عن

يمكن أن تأخذ تلك الحواالت شكل معاشات تقاعديـة، أو إعانـات            . شكل من أشكال الحواالت المالية    

 ،المنظمات غير الحكومية، أو يمكن أن تكون دعماً اقتصادياً من األقرباء           للمحتاجين من األونروا أو   

 أو النفقات االبتدائية التي يتطلبها العـالج         لتغطية النفقات الجارية   ؛الدالذين غالباً ما يقيمون خارج الب     

 ويمكـن أن يتـضمن      ،إلى مصادر دخل أخرى   % 6وأشار  . الصحي، والتعليم، وترميم المنازل، إلخ    

ذلك مداخيل الملكيات مثل إيجارات الشقق أو الغرف السكنية، ودفعـات التـأمين نتيجـة للتعـرض         

أثـاث،  ( واألدوات المستعملة األخرى     ،)والحليمثل السيارات،   ( الملموسة   ألضرار، وبيع األرصدة  

والجدول يشير إلى وجود فروقـات كبيـرة بـين          . انصيب، إلخ يجوائز ال و،  )ثياب، تجهيزات منزلية  

  ".أخرى"المخيمين بوجه عام، ولكن سكان البداوي غالباً ما كانوا يفيدون عن مصادر دخل 

  
  ر البارد، بالنسبة المئوية لألسرخل في البداوي ونهمصادر الد: )15(الجدول 

  
لديه 

  دخل
  أجور

مهنة 

  حرة
  حواالت

مصادر 

  أخرى
  المجموع

العدد المقدر من 

  األسر

  العدد

  )العينة(

  791  5,533  100  6  72  36  49  97  المخيمان

  281  1,967  100  10  74  37  52  94  البداوي

  510  3,566  100  3  72  35  48  99  نهر البارد

  

 6.3يقدر متوسط المدخول األسري السنوي في مخيمي البداوي ونهر البارد لالجئـين بــ                 

، مع وجود فـارق     )16(نظر إلى الجدول    كي، ا ير دوالر أم  4,200 أي ما يعادل   ،مليون ليرة لبنانية  

أي ما يعـادل     ماليين ليرة لبنانية     3ويعيش ربع أفقر األسر في المخيمين على        . بسيط بين المخيمين  

ويحقق ربع أغنى األسر مدخول أسرياً سـنوياً ال         .  أو أقل من ذلك في السنة      ،كيي دوالر أمر  2,000

بالنـسبة  ،  لكن مداخيل األجور  . كياًير دوالراً أم  5,533أي ما يعادل     مليون ليرة لبناني     8.3يقل عن   

ـ   700,000( أعلى في نهر البارد إلى حد ما         ،إلى األسر التي يعمل أبناؤها في وظائف       ) ةليرة لبناني

 في األسر التي يكون أبناؤها      ، المدخول المتوسط ألصحاب المهن الحرة     يزيدوبالمثل،  . منها البداوي 

ومن ناحيـة   . بمقدار مليون ليرة تقريباً عن المدخول في البداوي        ،أرباب عمل أو أصحاب مهن حرة     

 فـي البـداوي     ، على حواالت  في األسر التي تحصل   ،  أخرى، تشير بياناتنا إلى أن مداخيل الحواالت      

يضاف إلى ذلك أن األسر المعدودة في البداوي        . أعلى بشيء بسيط منها في نهر البارد في المتوسط        
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تتمتع بمداخيل أعلـى    " أخرى"التي أشارت على أنها تملك مداخيل من الملكيات أو من مصادر دخل             

  .بكثير
  

 ليرة 1,000 بـ .للمخيمين حسب مصادره السنويلمدخول األسري الحجم المتوسط والوسيط ل: 16)(الجدول 

  لبنانية

  المخيمان  نهر البارد  البداوي
  

  الوسيط  المتوسط  الوسيط  المتوسط  الوسيط  المتوسط

  4,850  6,316  4,800  6,307  5,420  6,331  )791= العدد(المدخول الكلي 

  4,800  6,631  4,800  6,892  5,400  6,191  )391= العدد(األجور 

  4,800  5,466  4,800  5,808  4,025  4,879  )283= العدد (مهن حرة

  850  1,317  900  1,279  840  1,384  )572= العدد(حواالت 

  2,400  4,397  2,400  3,041  3,600  5,098  )44= العدد(ملكيات وغيرها 

  

 األسر التي لم تفد عن أية مداخيل تعيش على مـدخراتها أو علـى               تكونربما  نشير إلى انه      

وكما . بأن لديها شكالً من أشكال المدخرات     % 34أي ما نسبته    وأفاد ثلث األسر تقريباً     . ىأشياء أخر 

في حسابات ادخار في المصارف، في حين       ، هناك بعض األسر التي تضع أموالها        )14(يبين الشكل   

أو االحتفـاظ بالمـدخرات      ،)الجمعيات(أنه من األكثر شيوعاً استخدام نوادي االدخار غير الرسمية          

وبياناتنا تشير إلى أن السكان في المخيمين ربما كانوا         .  شكل فضة وذهب ومعادن نفيسة أخرى      على

ثر شيوعاً في البـداوي، فـي       ك الجمعيات األ  تعديتبعون عادات مختلفة فيما يتعلق بالمدخرات، حيث        

  .ارد التقليدية التي تعتمد على الذهب هي األكثر شيوعاً في نهر الباالدخارحين أن طريقة 

  
  البارد، بالنسب المئوية من األسرأنماط االدخار في البداوي ونهر : )14(الشكل 
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 على وجه العموم عن مـداخيل       وكما رأينا، أفادت األسر الفلسطينية في البداوي ونهر البارد          

 المسح ال يقدم معلومات عـن       غير أن .  وأن ثلث األسر فقط لديها شكل من أشكال المدخرات         ،يةمتدنّ

 ومعرفتنا بـأحوال المخيمـين      ،توى االدخار، لكن بناء على مستوى المداخيل المتدنّي بوجه عام         مس

نتيجة للبحوث النوعية التي أجريناها، نشتبه في أن لدى غالبية األسر مبالغ محدودة جداً مودعة فـي                 

ـ         . المصارف أو مدخرة بطرق أخرى     سبة إلـى   وبالتالي، فإن انطباعنا العام ظنّي بدرجة كبيـرة بالن

  . في غالبية الوظائفمتدناألمن الوظيفي   أنومما يؤكد هذا االستنتاج. المخيمين

سألنا في المسح عما إذا كان في مقدور الناس تغطية نفقات أولية غيـر متوقعـة مقـدارها                    

وهـو مبلـغ    – وإلى أي مدى يمكنهم ذلك       يكي،ر دوالر أم  200أي ما يعادل     ليرة لبنانية    300,000

، )15(وكما يبين الشكل . الرغم من ذلك مدخوالً شهرياً عادياً    ولكنه يشكل على     -واضع نسبياً مالي مت 

رأى نصف المستجوبين تقريباً بأنهم سيكونون قادرين على تغطية كلفة بهذا الحجم إما بسحب مبـالغ                

ـ ). أقاربهم في غالبية األحيـان    ( أو بالحصول على دعم من شبكات معارفهم         ،من مدخراتهم  كك وش

وأجـاب  . النصف اآلخر بقدرته على تغطية مثل هذه المصاريف المفاجئة أو عبروا عن استحالة ذلك      

وهذه النتيجة  . أربعة من أصل عشرة في نهر البارد بأنهم لن يتمكنوا من تغطية مثل هذه المصاريف              

فح عـدد ال    تشهد على مدى خطورة أوضاع الالجئين الفلسطينيين في نهر البارد والبداوي، حيث يكا            

  .بأس به من الناس من أجل كسب ما يكفي لسد احتياجاتهم

  
إذا احتاجت أسرتك على نحو "إجابات األسر عن السؤال . القدرة على تغطية النفقات غير المتوقعة: )15(الشكل 

  " ليرة لبنانية، هل ستكون قادراً على جمع ذلك المال في غضون أسبوع؟300,000مفاجئ إلى مبلغ 
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  :الصةالخ

 واالشتباكات المـسلّحة    ،ُأجبر آالف الالجئين الفلسطينيين على النزوح بسبب األزمة الحالية          

 لضرر   معرضة  من الناس  وهناك مجموعة . داخل مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين وفي محيطه       

نية في القـوة    بوجه عام بمواردها البشرية المحدودة، ومشاركتها المتد      هذه المجموعة    تصنّف   إذ كبير

وبمدخراتها غير المناسبة التي     على الرغم من العمل لساعات طويلة،        ،العاملة، ومداخيلها المتواضعة  

  .ال تكفي للتعويض عن التراجع المفاجئ في المدخول في أوقات األزمات مثل األزمة الحالية

رد تقريبـاً قـد     واستناداً إلى إحصاءاتنا، ربما يكون نصف األشخاص الموظفين في نهر البا            

وفي حين أنهم   . وهم يعيشون وضعاً مأساوياً    ،خسروا وظائفهم ومداخيلهم بالكامل نتيجة لهذا الصراع      

 فالسكان فـي ذلـك     ؛ُيستقبلون بالترحاب وُيعطون مساكن في البداوي، من أقاربهم في بعض األحيان          

، أو أنهم غير قادرين على      ينالمخيم ليسوا في وضع يمكنهم من توفير الطعام والكساء لهؤالء النازح          

  .توفير ذلك لفترة زمنية طويلة على األقل، بدون الحصول على دعم خارجي

نود أن نلفت االنتباه إلى مرحلة ما بعد األزمة، عندما يعود النازحون، أو عندما ُيتوقع مـنهم                

وة العاملة في نهـر     من الق % 63قبل اندالع األزمة، كانت نسبة      . العودة إلى منازلهم في نهر البارد     

أنه سيكون من الصعب على العديد منهم استئناف وظائفهم         ونحن نفترض ب   ،البارد تعمل داخل المخيم   

 يـزال   ماأن الحجم الدقيق للدمار المادي      من  رغم  على ال   أنه : السبب األول هو   ؛السابقة لعدة أسباب  

لمكاتـب، وورش العمـل،   غير معروف، فهناك بعض المباني التي يتعين هدمها، بمـا فـي ذلـك ا             

 ستطال األضرار أيضاً البنيات التحتية للطرقـات، وشـبكات الـصرف الـصحي              :ثانياً. والمتاجر

على منازل السكان وظروفهم المعيـشية اإلجماليـة،        ، والتي باإلضافة إلى تأثيرها السلبي       والكهرباء

ة إلى االستثمارات، التي ربمـا      وستبرز الحاج . مالهاعنع المؤسسات التجارية من العودة إلى أ      مربما ت 

وكمـا  . ستكون كبيرة في بعض األحيان، من أجل مساعدة تلك المؤسسات على الوقوف على أقدامها             

.  من أجل توفير مثل هذه االستثمارات      رؤوس أموال رأينا، فإن غالبية الناس ليس لديهم مدخرات وال         

جع حجم قاعدة المستهلكين الخاصة بالعديد      ا يتر  ربما :ثالثاً. وبالتالي، ربما يلزم توفير مساعدات مالية     

ففـي  .  نتيجة ألعمال العنف، على المدى القصير على األقـل         ،من المؤسسات التجارية بدرجة كبيرة    

 عدد قليل مـن المـستهلكين       وجودالفترة التي ستعقب انتهاء األزمة مباشرة، ينبغي على المرء توقع           

كما ُيتوقـع أن تتراجـع      .  أن يعاد بناء المنازل المتضررة     بسبب تراجع أعداد السكان في المخيم إلى      

وأخيراً، . القدرة الشرائية للمستهلكين المحلّيين بسبب النقص العام في المداخيل الذي تسببت به األزمة            

بات المستهلكون من غير سكان المخيم يخافون من التسوق فيه، وربما يتطلب األمر وقتـاً طـويالً                 

  .من جديدهم ويعودون إلى الشراء من المخيم ريثما يعاد بناء ثقت

ستكون أعمال إعادة بناء المنازل والبنية التحتية أحد التحديات الثالثة الرئيسية عندما ينتهـي                

 أما التحدي الثالث الرئيسي فهـو       ، وسيمثل تأمين الوظائف للناس التحدي الثاني      ،القتال في نهر البارد   
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واستناداً إلى بياناتنا، يوجد في نهر البـارد حـوالى          . يلهم العلمي ضمان إمكانية متابعة األوالد تحص    

 وفرص حصول هؤالء علـى      ،متوسطةوال االبتدائية طفل على مقاعد الدراسة في الصفوف        4,500

 الدمار المنـشآت المدرسـية نتيجـة        مسالتعليم معرضة للخطر في السنة الدراسية التالية في حال          

تستطع وكالة األونروا إعـادة بنائهـا وتـوفير المـواد التعليميـة             للقصف والمعارك، وفي حال لم      

  .الضرورية في الوقت المناسب

وفي الختام، نشير إلى أنه مع تدنّي المداخيل وقلة المدخرات، أصبح سـكان نهـر البـارد                   

وفي وضع ال يمكّنهم من التغلب على الصدمات واألزمات الخارجيـة التـي             لضرر بالغ،   معرضين  

 االطالع على حجم الدمار المادي داخل نهر البارد، ينبغي توقع حصول تـدخل              نوود. لياًنشهدها حا 

كبير من جانب المانحين للمساعدة على إعادة بناء منازل الالجئين الفلـسطينيين، وضـمان التعلـيم                

 التجارية وإيجاد فرص عمـل جديـدة ألولئـك الـذين ال             المستمر لألطفال، وإعادة بناء المؤسسات    

يشهد السكان تراجعـاً    سوبدون هذه المساعدة، على األرجح      . يعون العودة إلى وظائفهم القديمة    يستط

  .خطيراً في سبل رزقهم ومستوى عيشهم
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كما استفاد المسح من دعـم منحـة        .  جرى تمويل المسح بشكل أساسي من قبل وزارة الشؤون الخارجية النرويجية           1

 International Development and Research Centerكندية حصل عليها مركز البحوث والتنمية الدوليـة  
(IDRC).  

 حالة، لم يتمكن المـشرفون      16 أسرة إجراء مقابالت، وفي      33ورفضت  .  أسرة 2,801 تألفت العينة األصلية من       2

 8من إجراء المقابالت لعدم قدرتهم على االتصال باألسر المختارة، أو بسبب المساكن التي ُوجدت خاليـة، وفـي                   

  . يتم التأكد من إمكانية االعتماد على المعلومات التي تم جمعهاحاالت، لم
الشمال، (تقريراً مجدوالً شامالً من هذا المسح، والذي سيوفر إحصاءات تتعلق بثالث مناطق             " فافو"ستنشر مؤسسة    3

اصـة بكـل    وبالنظر إلى القيود المفروضة على العينات، لن يحتوي التقرير على بيانـات خ            ). وبيروت، والجنوب 

وسيتضمن التقرير التفاصيل الضرورية المتعلقة بمنهجية البحث المتبعـة، بمـا فـي ذلـك االسـتفتاءات                 . مخيم

 .واستراتجية اختيار العينات
والسبب الرئيسي لهذه الفجوة هو الهجرة الكثيفـة لالجئـين          . من بين هؤالء، يعيش النصف تقريباً داخل المخيمين        4

، والـتـي كـان مقـصـدها بـشـكـل أساسـي دول الخليــج    1982منذ الـعـام  الفلسطينيين من لبـنـان    

  .Doraï 2003, Shiblak 2005) .(See also Pedersen 2003وأوروبا الغربية 
5 Khawaja 2003: 45. 
 موقعاً آخر، بما في ذلك المناطق المجاورة للمخيمات،         40 مخيماً لالجئين وأكثر من      12 شمل   1998إحصاء العام    6

 130,000وقد بلغ العدد اإلجمالي للسكان في اإلحصاء قرابـة          . الموجودة في أماكن أخرى   " بالتجمعات"وما يسمى   

 .شخص
 .Ugland (ed.) 2003 and Tiltnes 2005: ، انظر1999لالطالع على معلومات متعلقة بمسح العام  7
 .مباشرةأجريت الحسابات باالعتماد على البيانات الواردة في هذا التقرير  8
المستقبلية الناتجة عن المسح، حيث سنستثني كافة األسـر التـي ال تتـضمن الجئـاً     " فافو" هذا يتناقض مع تقارير  9

لكن بما أن هذه األسر نادرة، فهناك تأثير ضئيل أو ال تأثير على اإلحـصائيات علـى                 . فلسطينياً واحداً على األقل   

  .اإلطالق
يعيـشون فـي    ) إخوان في العادة، أو أب وابنه مع عائالتهم المنـاظرة         (قارب  في معظم الحاالت، سيكون هؤالء أ      10

لكن في مسحنا، اعتبرنا أن األشخاص الذين يعيشون        . المبنى السكني نفسه، وهو ما ال يعده الكثيرون أسرة منفصلة         

  .دية ووجبات الطعامالباب نفسه من أبناء أسر مختلفة، إذا كانوا ال يتقاسمون كافة مواردهم االقتصا/خلف المدخل
ولم يـتم االفتـراض   . استخدمنا في المسح األسري تعريفاً يأخذ بعين االعتبار قدرات القراءة والكتابة الفعلية للفرد          11

وبدالً من ذلك، سأل المسح إن كان فـي مقـدور           . بأن الشخص الذي أكمل صفاً معيناً أو سنة دراسية معينة متعلم          

، وما إذا كانوا قادرين علـى       )بسهولة أو بصعوبة  (التي تُكتب كل يوم مثل الصحف       هؤالء األشخاص قراءة المواد     

إن األشخاص الذين أشير إليهم بأنهم متعلمون هم األشخاص         ). بسهولة أو بصعوبة  (كتابة رسائل أو فقرات بسيطة      

  .الذين يستطيعون القراءة والكتابة بدون صعوبة
ة في بعض األحيان السكان، الذين بلغوا سن العمل باألشخاص الذين تقّل  تقيد اإلحصاءات المتعلقة بالقوة العامل12

  . عاماً فما فوق15لكننا أدخلنا في عداد القوة العاملة كافة األشخاص الذين بسن .  عاما65ًأعمارهم عن 
قـل فـي     بناء على توصيات منظمة العمل الدولية، جرى إدراج األشخاص الذين عملوا لمدة ساعة واحدة على األ                13

                 األسبوع الذي يسبق إجراء المقابلة، واألشخاص المتغيبين عن أعمالهم بشكل مؤقت بسبب اإلصابة بمـرض حـاد



 33

                                                                                                                                                      
على سبيل المثال، واألشخاص الذين يسعون بنشاط من أجل الحصول على وظيفة، وعلى استعداد لبدء العمل فـي                  

  ".ن اقتصادياًالناشطي"وأشرنا إلى هؤالء أيضاً بالسكان ". القوة العاملة"
  .الفترة المشار إليها هي األسبوع الذي يسبق إجراء المقابلة 14
ال يصحح حقيقة أننا استخدمنا األسبوع الفائت كفترة مرجعية، وهي مسألة يراها العديد من              " غير الدقيق "إن القياس    15

  .الناس غير مناسبة
ومقابالتنا النوعية نشير إلى أنه     .  يسبق إجراء المقابلة   وهنا أيضاً، نشير إلى أن الفترة المرجعية هي األسبوع الذي          16

  .من الشائع الحصول على وظائف إضافية بشكل متقطع
علـى  % 49 من بين كافة الموظفين الذين يتقاضون أجوراً في نهر البارد، يحصل نصفهم تقريباً أي مـا نـسبته                    17

أو % 30سبوعياً وهم يشكلون ما نـسبته       ويحصل اآلخرون على أجورهم إما أ     . أجورهم على شكل رواتب شهرية    

وهذا يؤكد علـى عـدم ثبـات        %. 1أو لدى اكتمال العمل ونسبتهم      % 1، أو وفقاً للكمية بنسبة      %19يومياً بنسبة   

  .فقط من العمال في البداوي يحصلون على أجور يومية% 4ومن أجل المقارنة، . المداخيل
 األشخاص الذين يعملون في مؤسسات عائلية، وال يحصلون علـى           عند حساب ومناقشة أجور األفراد، تم استبعاد       18

  .أجور، وكذلك األشخاص المتدربين الذين ال يتقاضون أجوراً

  


