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  وتقدير شكر
 

  من  ، لما أبدوه التقريرساهم في إعداد هذا     من  كل ي بالشكر والتقدير إلى  لإلحصاء الفلسطينالمركزي  الجهاز يتقدم

 . حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم 
 
 بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم      2010، تقرير الفلسطينيون نهاية عام   تم إعداد لقد

وعدد من أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز            ) PNA(ية  مشترك بين كل من السلطة الوطنية الفلسطينمالي

)CFG ( للتنمية الوكالة السويسرية و بمكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية،    ممثلة 2010لعام  

 ).SDC( والتعاون 
 

      للجهازوعة التمويل الرئيسية    لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجم   المركزي الجهاز يتقدم

)CFG (  التقرير في إعداد هذا   ةالذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيم. 
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 تقديم
 

يحـتل الموضـوع الديمغرافـي مـوقعا مهما في التنمية والتخطيط لدى كافة الدول والمجتمعات على الصعد السياسية                   

صادية، في الحالة الفلسطينية تتخذ الديمغرافيا مكانة خاصة حيث يشكل البعد السكاني احد المحددات              واالجتماعـية واالقت  

االساسـية في خيارات الشعب الفلسطيني في التنمية الشاملة والتطوير االقتصادي، ال سيما في ضوء محدودية المصادر                 

هاز المركزي لالحصاء الفلسطيني بإعداد هذا التقرير       وفي ذات السياق يأتي اهتمام الج     . الطبيعـية والخيارات السياسية   

 .الذي يوفر قاعدة البيانات التي يتوجب ان تكون المنطلق االساسي نحو بناء سياسة سكانية فلسطينية
 

 يحتوي هذا  التقرير على أحدث االحصاءات الرسمية حول الفلسطينيين في كافة مواقع تواجدهم، وذلك بعرض أهم           

، ويستند إعداد    ة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السمات الديمغرافي  نائية حول عدد الفلسطينيي المؤشرات اإلحص 

 ،2007منشآت، الوكن مسا وال ن كاد العام للس  التعد، اامنهادر  مصعدة  ن م جهازال ة لدىرمتوفل اتانايب على الالتقرير 

 .قةالعالت  ذاية  ينطلفلسات ا سسؤ لماو رات زاوالب ةصة الخا  يراإلدت السجال  الل ا  الجهاز، أو من خ اذهفن  تيلا حسو موال
 

 في الشتات وإسرائيل وأهم سماتهم الديمغرافية، كما يعرض نكمـا يتـضمن التقريـر تقديرات حديثة ألعداد الفلسطينيي         

عديد تقديرات حديثة ألعداد الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وفق آخر المعطيات المتوفرة، باالضافة لل                

 . من السمات الديمغرافية الخاصة بالفلسطينيين في األراضي الفلسطينية
 

وذلك ألسباب  ، جدير بالذكر أن توفير بيانات شاملة حول أعداد الفلسطينيين وسماتهم تعتبر من القضايا الشائكة والمعقدة              

ين في بعض الدول المضيفة مما      موضـوعية تـتعلق بمـصادر البيانات وحالة االندماج التي يعيشها جزء من الفلسطيني             

 .يسبب صعوبة الحصول على بيانات خاصة بالفلسطينيين وحدهم
 

حول السكان الفلسطينيين في مواقع عملها      ) االونروا(رغم االستفادة من قواعد البيانات التي توفرها وكالة الغوث الدولية           

نها تبقى منقوصة حيث إشكاالت تسجيل الالجئين كما        ولبنان إال أ  ، سوريا، التي تشمل األردن  ) خارج فلسطين (األساسية  

 .أن تواجد الفلسطينيين في الخارج ال يقتصر على الالجئين فقط
 

وبعد نحو ست عقود من النكبة وتشريد       ، يأتـي هذا التقرير بعد أكثر من أربع عقود الحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة             

ادة من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لوضع القارئ        الفلـسطينيين فـي شـتى بقـاع األرض ليشكل محاولة ج           

نأمل أن يجد المستفيدون    .  والمخطـط ومتخذ القرار في الصورة اإلجمالية ألعداد الفلسطينيين واهم سماتهم الديمغرافية           

قدس الشريف  مـن هـذا التقرير ما يساعدهم في عمليات التخطيط والتنمية نحو الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها ال                

 . وعودة الالجئين إلى ديارهم
 

 ،،،واهللا نسأل أن يوفقنا لما فيه خير أهلنا

 
 
 

 2010، كانون أول عوضعال 
 ئم بأعمال رئيس الجهازالقا
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 والمصطلحاتالمفاهيم 
 

 :نسبة اإلعالة

 ) سنة فما فوق   65(وتعرف كذلك بنسبة كبار السن      . نـسبة عـدد المعالين اقتصاديا إلـى األشخاص المنتجين اقتصادياً         

 ). سنة64-15أي بين ( سنة إلى السكان الذين هم في عمر العمل 15إضافة إلى الصغار الذين تقل أعمارهم عن 
 
 :رةسألاجم ط حتوسم

 .ئةفالك لت أسر ددع ىمقسوما علينة عم فئة لدفراألاساوي مجموع ي والواحدةة خاصلاة رسألد لفرااأل ددعط سمتوثل يم
 
 :يةكلالة بوصلخادل مع

ـ م  ت الخصوبةب معدالسحة يابجنإلا) حياتهن(ياتها   ح  فترة لخال) مجموعة نساء  (رأةمكل ا  ل حياءألد ا ي عدد الموال  طتوس

 .امة نلس ةعمريال
 
  :نسبة الجنس

 .نكان السم ضثامن اإلنئة ام لر لككوذل اعدد
 

 :ةييعطب الةديالزامعدل 

  .ةينمع ةل فترخال ما معجت مفي تياوفال مقابليد الموال دعد في) صنقال وا( ئضفاال
 
 :د الخامليوا المدلمع

 .  مانة سلن خالاكس ال من1000كل ل دليواملاد عد
 
 :مخالات افيل الوعدم

 .نة معيل سنةالخ انلسكا من 1000ت لكل ياد الوفعد
 

 :  حالة اللجوء

 وتشمل أبناء   1948 خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام             حالـة اللجوء  

 .الذكور منهم وأحفادهم

 -:تصنف إلى

 . وكالة الغوث  عندرة  الصا ) المؤن ( وله اسم مسجل في بطاقة  التسجيل    اًإذا كان الفرد الجئ   : الجئ مسجل .1

 . ألي سبب كان) المؤن(وكالة الغوث   إال أنه غير مسجل في بطاقة   اًإذا كان الفرد الجئ  : الجئ غير مسجل .2

 .ليس الجئاً مسجالً أو الجئاً غير مسجل   كل فلسطيني هو  : اًليس الجئ .3
 
 :د الحياةيق ء علىقاوقع البت

طلح  المص اذف ه ر ويع ،ا استمرت اتجاهات الوفاة الحالية على حالها      إذ يشها الفرد عتي قد ي  ل ا ةوات اإلضافي السنهو معدل   

 .دةلوالا د عنةاحيل اى قيداء علبقال عقبتو اًضأي
 
 



 

  
 

 :ماج الخواعدل الزم

 .معاصف النتي من فكاالسن م 1000واج لكل لزات اال حدعد
 
 :ماق الخالعدل الطم

 .امعلاتصف كان في منسلن ا م1000لكل ات الطالق د وقوععد
 
 :طسيوعمر اللا

ـ ا ن هذا العمر   مغر  ص أ انسكال ددف ع صن أن   يأ ،دلعدا يةناح ين من تساويتين م عتومجم ىلإن  السكا الـذي يقسم     رلعم

 .همنر كب أنيثالف اصالنو
 



 

  
 

 ملخص تنفيذي
 

 فـي  يون مل 4.1حوالي    منهم  فلسطيني،  مليون 11.0 بحوالي 2010هاية عام   نعـدد الفلسطينيين فـي العالم     يقدر   -

 . في العالمنمن إجمالي عدد الفلسطينيي% 37.5راضي الفلسطينية أي ما نسبته األ

      مليون فرد  1.6و،  )%62.0 ( مليون في الضفة الغربية    2.5 يـتوزع الفلـسطينيون في االراضي الفلسطينية بواقع        -

 .في قطاع غزة) 38.0%(

، في حين ستصبح    2014التاريخية بحلول عام    من المتوقع أن يتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود في فلسطين            -

 مليون مقابل   6.7 حيث سيصل عددهم إلى      2020من السكان بحلول نهاية عام      % 48.2نسبة السكان اليهود حوالي     

 . مليون فلسطيني7.2

اد  أنه مجتمع فتي، إذ بلغت نسبة األفر2007 المقيمين في األردن لعام     نتظهـر البـيانات المتوفرة حول الفلسطينيي       -

، ومن جانب آخر بلغ معدل الخصوبة الكلي للفلسطينيين في األردن               %35.9دون الخامـسة عـشرة مـن العمـر          

 . مولوداً لكل امرأة3.3

 أن نسبة األفراد دون الخامسة عشرة من        2007 المقيمين في سوريا لعام      نتـشير البيانات المتوفرة حول الفلسطينيي      -

 مولوداً لكل امرأة    3.6لغ معدل الخصوبة الكلي للفلسطينيين في سوريا        ، ومن جانب آخر ب    %33.1العمـر بلغـت     

 .2007للعام 

 أن نسبة األفراد دون الخامسة عشرة من        2010 المقيمين في لبنان لعام      نتظهـر البيانات المتوفرة حول الفلسطينيي      -

صوبة الكلي للفلسطينيين   ، ومعدل الخ  %5.0 سنة فأكثر    65في حين بلغت نسبة الذين تبلغ أعمارهم        % 30.4العمر  

 .2007 مولوداً لكل امرأة وذلك للعام 3.0في لبنان 

 أنه مجتمع فتي، إذ بلغت نسبة األفراد        2007 المقيمين في إسرائيل لعام      ن المتوفرة حول الفلسطينيي   تتظهـر البيانا   -

، ومعدل  %3.2 فأكثر    سنة 65الذين أعمارهم   ، في حين بلغت نسبة      %40.6دون الخامـسة عـشرة مـن العمـر          

 أن متوسط حجم األسرة     إلى أشارت البيانات     كما ،2009 مولـوداً لكـل امـرأة للعام         3.5الخـصوبة الكلـي     

 .2009 فرد خالل العام 4.8الفلسطينية بلغ 

من السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية الجئون، حيث كانت         % 44.0 إلى ان    2010تـشير البيانات لعام      -

من اجمالي سكان الضفة الغربية، في حين بلغت نسبة الالجئين في قطاع            % 29.7لضفة الغربية   نسبة الالجئين في ا   

 .من اجمالي سكان القطاع% 67.4غزة 

 إلى    1997 من السكان عام     1000 مولوداً لكل    42.7انخفـض معـدل المواليد الخام في األراضي الفلسطينية من            -

 مولوداً، في حين انخفض معدل      31.9 إلى   2015 في العام     ويـتوقع أن يصل المعدل     2010 مولـوداً عـام      32.8

حالة وفاة  4.1 إلى 1997 من السكان عام 1000لكل  حالة وفاة    4.9الوفـيات الخـام في األراضي الفلسطينية من         

 . حالة وفاة3.6 إلى 2015 ويتوقع أن يصل المعدل في العام 2010 من السكان عام 1000لكل 
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 الفصل األول
 

 المقدمة
 

، توفر العديد من المؤشرات حول الخصائص       ةتتطلب عملية وضع الخطط التنموية واالجتماعية في األراضي الفلسطيني        

 المختلفة، والتزاما بسياسة الجهاز المركزي      مالديمغـرافية والـسكانية، وفـي مقدمـتها عدد السكان المقدر وتوزيعاته           

والمؤشرات السكانية بصورة دورية، تم إعداد هذا التقرير        لإلحـصاء الفلـسطيني بـشأن تحديث تقديرات عدد السكان           

الـسنوي بهـدف توفير بيانات حديثة وموثوقة حول مختلف المؤشرات الديمغرافية والسكانية، للمستخدمين من باحثين                

 .  ودارسين ومخططين
 

اكن تواجده في العالم    ومـن الجديـر بالذكـر أن عملية جمع البيانات اإلحصائية حول الشعب الفلسطيني في مختلف أم                

تعترضـها عوائق مهنية ومالية وسياسية، حيث يتعذر إجراء المسوح والدراسات الميدانية المباشرة في العديد من الدول                 

كما أن هنالك غياب لألطر الفنية الالزمة الختيار عينات إحصائية يتم دراستها من خالل المسوح               .  نالمضيفة للفلسطينيي 

باإلضافة إلى ذلك فان اندماج العديد من أبناء الشعب الفلسطيني في المجتمعات التي يقيمون فيها      .  ةوالدراسـات الميداني  

يجعـل عملـية حصرهم مسألة في غاية التعقيد، إضافة للتكلفة المالية، ناهيك عن العوائق السياسية التي ال تتيح إجراء                    

مسوح والدراسات على تلك المجتمعات ال تتماشى مع        دراسـات ومسوح ميدانية في دول أخرى حيث أن عملية تنفيذ ال           

لكل هذه األسباب فان الجهاز يسعى إلجراء عدد من النشاطات التي تتوافق مع الظروف الراهنة               .  مبدأ سيادة تلك الدول   

 .بحيث يتمكن من إصدار أفضل التقديرات من الناحية المهنية ضمن اإلمكانات المتاحة
 

 هجية مصادر البيانات والمن1.1

 الفلسطينية، وعدد      ياستندت بيانات هذا التقرير إلى عدد من المسوح الميدانية والتعدادات التي نفذها الجهاز في األراض       

من المسوح الميدانية التي أجريت في الدول المضيفة وكذلك السجالت اإلدارية المتوفرة لدى المنظمات الدولية اضافة الى                  

 أجرتها المؤسسات واألفراد حول تقدير عدد أبناء الشعب الفلسطيني وسماتهم    عدد من الدراسات واألبحاث التي  

 تقارير المفوض العام لوكالة الغوث الدولية، والمجموعة اإلحصائية الفلسطينية الصادرة عن             الديمغرافية واالجتماعية، منها 

 الدراسة التحليلية حول نتائج حصر      باالضافة إلى  ،المكتب المركزي لإلحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني في دمشق    

المكتب المركزي لإلحصاء       التي نفذت من قبل   2010المباني واألسر في مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في لبنان،   

) اإلنترنت( الشبكة العالمية   علىصفحاتال، باإلضافة إلى بعض 2010 عام والمصادر الطبيعية الفلسطيني في دمشق   

 . بقضية الفلسطينيين في العالم تعنىز التي   الخاصة بمجموعة المراك 
 

مـن ناحـية أخـرى فـإن البيانات التي تخص السكان الفلسطينيين داخل إسرائيل اعتمدت على المجموعة اإلحصائية                   

العدد      ) المجموعة االحصائية  (، والتي تصدر عن دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية       )سلـسلة سـنوات   (اإلسـرائيلية   

 .2010  لعام61
 

  على بياناتال مصادر، وذلك النحصار    في غاية الصعوبة والتعقيد   عملية توفير البيانات عن الفلسطينيين في إسرائيل        إن  

حدود دولة  " والتي تقوم منهجيتها على احتساب كافة العرب والفلسطينيين في           دائـرة اإلحـصاء المركـزية اإلسرائيلية      

  اضافة الى    1 من محافظة القدس   J1ومنطقة   تشمل هضبة الجوالن السورية      والتي حسب التعريف االسرائيلي   " إسـرائيل 

                                                 
  1 J1 : 1967 للضفة الغربية في عام احتاللهاتشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد. 

 



 

 22

 عدد سكان منطقة    استبعاد، لهذا عندما تم احتساب عدد السكان الفلسطينيين في إسرائيل، تم            1948االراضي المحتلة عام    

J1    للبنانيين الذين انتقلوا   إضافة الى العرب ا    ، والسكان العرب غير الفلسطينيين في هضبة الجوالن        مـن محافظة القدس

    .لالقامة المؤقتة في إسرائيل في السنوات االخيرة
 

تقديرات منقحة   من   مستمدةفهي  ) الضفة الغربية، قطاع غزة   (أما البيانات المتعلقة بالفلسطينيين في األراضي الفلسطينية        

يني باالعتماد على بيانات التعداد      الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط    ت من قبل  أعدوقد   تعـتمد علـى أحدث المعطيات،     

، وبناء على فرضيات وضعت حول االتجاهات المتوقعة للخصوبة والوفيات          2007 -العام للسكان والمساكن والمنشآت     

 .والهجرة الدولية للسكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية خالل السنوات القادمة
 

، )UNRWA ( نغوث وتشغيل الالجئي  وكالة تقديرات على تعتمد فهي وفيما يتعلق ببيانات الفلسطينيين في األردن

    وتشير سجالت   .  حول الفلسطينيين في األردن    بالتعاون مع بعض الهيئات الدولية  أجريت المسوحات التي   باإلضافة إلى 

عام  هاية ن مليون في   1.98  بنحو يقدر  أن عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في األردن        ) UNRWA( وكالة الغوث  

 ألف الجئ فلسطيني يسكنون في األردن غير مسجلين لدى االونروا حسب          282، مع العلم بأنه يوجد حوالي    20092

 الفلسطينيين المقيمين في األردن      ، مع العلم بأن غالبية  20003إحصائيات المركز القومي للدراسات والتوثيق لعام    

 .  يحملون الجنسية األردنية  
 

التي تمثل السكان الفلسطينيين في سوريا، فهي معتمدة على تقديرات أعدها المكتب المركزي لإلحصاء      وبالنسبة للبيانات 

والمصادر الطبيعية الفلسطيني في دمشق، وبعض المسوحات التي أجراها بالتعاون مع بعض الهيئات الدولية، باإلضافة      

  حيث أشارت سجالت  .قع سجالت الوكالة  والمستمدة من وا    ) UNRWA( إلى تقارير المفوض العام لوكالة الغوث   

 .2009 أفراد وذلك في نهاية عام    472,109 إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في سوريا يبلغ         وكالة الغوث 
 

وبالنسبة للبيانات التي تمثل السكان الفلسطينيين في لبنان، فهي معتمدة على تقديرات أعدها المكتب المركزي لإلحصاء           

 مثل  در الطبيعية الفلسطيني في دمشق، وبعض المسوحات التي أجراها بالتعاون مع بعض الهيئات الدولية        والمصا

، باإلضافة إلى   2010الدراسة التحليلية حول نتائج حصر المباني واألسر في مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في لبنان،       

وكالة   حيث أشارت سجالت .ع سجالت الوكالة والمستمدة من واق   ) UNRWA(تقارير المفوض العام لوكالة الغوث   

 .2009 فرداً وذلك في نهاية عام   425,640 إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان يبلغ          الغوث
 

أما البيانات التي تمثل السكان الفلسطينيين في باقي الدول العربية والدول األجنبية، فهي مستقاة من تقديرات بعض     

 .والمهتمين، ومن تقديرات جمعيات ومراكز فلسطينية أخرى   الباحثين 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
 www.unrwa.org: )االونروا( الخاصة بوكالة الغوث الدولية اإللكترونية الصفحة  2

 

 .، ذاكرة فلسطين2000 للدراسات والتوثيق، القومي المركز 3
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   فرضيات االسقاطات 2.1

 في األراضي الفلسطينية على     نبنيت اإلسقاطات المتعلقة بأعداد الفلسطينيي    : الفلـسطينيون في األراضي الفلسطينية     .1

 :الفرضيات التالية

 في الضفة الغربية وقطاع غزة كل       2025- 2007خالل الفترة   % 30انخفـاض معدل الخصوبة الكلية بنسبة        •

 .على حدة

 في كل من الضفة الغربية وقطاع       2025-2007خالل الفترة من    % 50انخفاض معدالت وفيات الرضع بنسبة       •

 . غزة كل على حدة

 .2025 حتى نهاية فترة اإلسقاطات عام 2007افتراض صافي هجرة دولية تساوي صفرا من عام  •

وفق بيانات دائرة اإلحصاء    % 2.4يل تم االعتماد على معدل النمو السنوي السائد حاليا وهو           الفلسطينيون في إسرائ   .2

 .اإلسرائيلية

 %.2.5تم االعتماد على معدل نمو ثابت مقداره : الفلسطينيون في الدول العربية.  3

 %.1.5تم االعتماد على معدل نمو ثابت مقداره : الفلسطينيون في الدول األجنبية .4
 
 كلية التقرير    هي3.1

يحـتوي هذا التقرير على ثالثة فصول باإلضافة إلى التقديم، يتناول الفصل األول مقدمة عامة حول التقرير، بينما يعرض                   

 فـي الـشتات وفلسطين من النهر الى البحر من حيث تقدير أعداد الفلسطينيين،    نالفـصل الثانـي موضـوع الفلـسطينيو       

ويعرض الفصل الثالث موضوع    .  تات في األردن وسوريا ولبنان وإسرائيل     والخـصائص الديمغـرافية لفلـسطينيي الـش       

الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية من حيث تقدير عدد سكان األراضي الفلسطينية في نهاية العام، وتوزيع السكان حسب                 

فلسطينية، وبعض  حالـة اللجـوء والـتوزيع النـسبي للـسكان حسب فئات عمرية مختارة، ونسبة الجنس في األراضي ال                  

 .الخصائص الديمغرافية لسكان األراضي الفلسطينية
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 الفصل الثاني
 

 الفلسطينيون في الشتات وفي فلسطين التاريخية 
 

 . في الشتات وفلسطين التاريخية نللفلسطينيي  والديمغرافيةهم المؤشرات السكانيةيستعرض هذا الفصل ملخصا أل
 

  في العالم ن تقدير أعداد الفلسطينيي1.3

 

 2010 م في العالم نهاية عان مليون نسمة عدد الفلسطينيي11.0
 

 فلسطيني، يتوزعون حسب مكان      مليون 10.97  حوالي  فـي العالم  2010بلـغ عـدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام         

،  في العالم  نمن إجمالي عدد الفلسطينيي   % 37.5بته  األراضي الفلسطينية أي ما نس     فـي   مليون 4.11اإلقامـة بواقـع     

 مليون  4.88 في الدول العربية     نبلغ عدد الفلسطينيي  ، و %12.4 بنسبة   أي  في إسرائيل   ملـيون فلسطيني   1.36حوالـي   و

من % 5.7 ألفاً أي ما نسبته      626 حواليفي الدول األجنبية     نفي حين بلغ عدد الفلسطينيي    ،  %44.4بنسبة   أيفلـسطيني   

 . في العالمنمالي عدد الفلسطينييإج
 

 2010 نهاية عام اإلقامةالتوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين حسب دولة : 1شكل 
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  واليهود في فلسطين التاريخية نتقديرات أعداد الفلسطينيي 2.3

 

 ريخية في فلسطين التا2020 مليون يهودي عام 6.7 مليون فلسطيني مقابل 7.2
 

تـشير تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بلغ حوالي                  

.   مليون بناء على تقديرات دائرة اإلحصاءات اإلسرائيلية       5.7، في حين بلغ عدد اليهود       2010 ملـيون نهايـة عام       5.5

 حيث سيبلغ عدد كل من اليهود والفلسطينين ما يقارب          2014هود مع نهاية عام     وسيتساوى عدد السكان الفلسطينيين والي    

من السكان  % 48.2وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي        . ملـيون وذلك فيما لو بقيت معدالت النمو السائدة حالياً          6.1

 .4ون فلسطيني ملي7.2 مليون يهودي مقابل 6.7 حيث سيصل عددهم إلى حوالي 2020وذلك بحلول نهاية عام 

                                                 
 تعتمد على تقديرات  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، في حين ان تقديرات أعداد اليهود فهي معتمدة على كتاب اإلحصاء  ت السكان الفلسطينيين بيانا4

 ). 61(عدد . 2010السنوي اإلسرائيلي 
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 سنوات مختارة، التاريخية فلسطين  عدد الفلسطينيين واليهود المقدر في: 2شكل 
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  الخصائص الديمغرافية لفلسطينيي الشتات وإسرائيل 3.3
 

 الفلسطينيون في األردن •

 أنه مجتمع فتي، إذ بلغت نسبة األفراد دون 2007 المقيمين في األردن عام نتظهـر البـيانات المتوفرة حول الفلسطينيي    

 .   فردا5.1ًمتوسط حجم األسرة الفلسطينية  كما بلغ، %35.9الخامسة عشرة من العمر 
 

مولوداً لكل امرأة، حيث كانت النساء       3.3حوالي   2007بلـغ معدل الخصوبة الكلية للنساء الفلسطينيات في األردن عام           

 امرأة، وبلغت   1000 مولوداً لكل    173.6األكثر مساهمة في هذا المعدل والتي بلغت        )  سنة 29-25(فـي الفئة العمرية     

 معدل  ، كما بلغ  2007 وذلك لعام     امرأة 1000 مولوداً لكل    149.2)  سنة 34-30(الخـصوبة للنـساء في الفئة العمرية        

، بينما بلغ معدل 2004 لعام حالة وفاة لكل ألف مولود حي 22.5في األردن في المخيمات الفلسطينية  وفـيات الرضـع     

 .العام لنفس  حيحالة وفاة لكل ألف مولود 25.1وفيات األطفال دون الخامسة 
 
 الفلسطينيون في سوريا •

 أن نسبة األفراد دون الخامسة عشرة من العمر          2009 المقيمين في سوريا عام      نتفـيد البيانات المتوفرة حول الفلسطينيي     

من جانب آخر بلغ    .  2007 فرداً للعام    4.9متوسط حجم األسرة الفلسطينية بلغ        أن ، كمـا أشارت البيانات إلى     33.1%

 حيث كانت النساء في الفئة      لكل امرأة، مولوداً   3.6 للفلسطينيين في سوريا     2007معـدل الخـصوبة الكلـي في العام         

 إمرأة في الفئة العمرية     1000 مولوداً لكل    216.1األكثر مساهمة في هذا المعدل والتي بلغت        )  سنة 29-25(العمـرية   

 كما بلغ معدل    .  امرأة 1000 مولوداً لكل    184.0)  سنة 34-30(ذاتهـا، وبلغـت الخـصوبة للنساء في الفئة العمرية           

سوريا     في  للفلسطينيين   2006 عام    معدل وفيات الرضع   بلغ.  لكـل ألـف من السكان     مولـوداً    29.3الموالـيد الخـام     

  حي حالة وفاة لكل ألف مولود     30.0ود حي، بينما بلغ معدل وفيات األطفال دون الخامسة           حالة وفاة لكل ألف مول     25.0

   .فترةلنفس ال
 

من الذكور  % 48.3 حسب الحالة الزواجية بنسبة      2007 في سوريا عام      سنه فأكثر  15 يـتوزع الـسكان الفلسطينيون    و

 في الفئة    هي أعلى نسبة للذين لم يتزوجوا     أنلإلناث، ويالحظ   % 40.8النسبة  ضـمن تصنيف لم يتزوج في حين بلغت         
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لإلناث، كما يالحظ ارتفاع نسبة األرامل الفلسطينيات       % 92.7للذكور و % 100.0سنة حيث بلغت    ) 19-15(العمـرية   

 .أرمل من الذكور% 0.5مقارنة مع % 4.2 بلغت حيث  مقارنة بالذكوراإلناث في سوريا
 

 الفلسطينيون في لبنان •

، أن نسبة األفراد دون الخامسة عشرة من العمر        2010 المقيمين في لبنان عام      نوفرة حول الفلسطينيي  تظهر البيانات المت  

 ذكرا لكل مائة    102.5، و بلغت نسبة الجنس      %5.0 فأكثر    سنة 65 أعمارهم   تبلغالذين  ، فـي حين بلغت نسبة       30.4%

والذين لم  )  سنة فأكثر  12(ينيين في لبنان    ، كما أشارت البيانات إلى أن نسبة السكان الفلسط        2010أنثـى خـالل العـام       

للذكور   % 48.4بواقع  % 48.2لإلناث، وبلغت نسبة المتزوجين     % 42.0للذكور و % 49.4بواقـع   % 45.8يتـزوجوا     

لإلناث، وبلغت نسبة األرامل الفلسطينيين     % 1.8للذكور و % 0.8بواقع  % 1.3لإلناث، وبلغت نسبة المطلقين     % 47.9و

كما بلغت نسبة السكان    .  2010لإلناث وذلك للعام    % 7.9للذكور و % 1.3بواقع  % 4.5ن حوالي   المقيمـين فـي لبـنا     

لإلناث، من  % 29.3للذكور و % 27.4بواقع  % 28.3والذين لم يلتحقوا بالتعليم     )  سنة فأكثر  15(الفلـسطينيين في لبنان     

لإلناث، في  % 52.5للذكور و % 51.1واقع  ب% 51.8 يجانب آخر بلغت نسبة الحاصلين على التعليم االبتدائي واإلعداد        

لإلناث وذلك          % 18.3للذكور و % 21.6بواقع  % 19.9حـين بلغـت نـسبة الحاصـلين علـى شهادة الثانوي فأعلى              

 .52010للعام 
 

 من جانب آخر بلغ     ، فرداً 4.4 إلى أن متوسط حجم األسرة الفلسطينية بلغ         2007كمـا أشـارت البيانات المتوفرة للعام        

لكل ألف من السكان لنفس العام،      مولوداً   21.8كما بلغ معدل المواليد الخام      ، لكل امرأة مواليد   3.0دل الخصوبة الكلي    مع

 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، بينما بلغ         19.2لبنان  في   نللفلسطينيي 2004 في العام     معدل وفيات الرضع   في حين بلغ  

 .2004للعام  حيمولوداً  وفاة لكل ألف حالة 20.2معدل وفيات األطفال دون الخامسة 
 
 

 الفلسطينيون في إسرائيل •

 المتوفرة  ت مليون فلسطيني، وتظهر البيانا    1.36 حوالي   في إسرائيل  2010 بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام        

الخامسة عشرة من العمر     أنه مجتمع فتي، إذ بلغت نسبة األفراد دون          2007 المقيمين في إسرائيل لعام      نحول الفلسطينيي 

 %.   3.2 فأكثر  سنة65 أعمارهم تبلغالذين ، في حين بلغت نسبة 40.6%
 

يعتبر هذا المعدل مرتفعاً    ، و 2009 لكل امرأة وذلك للعام      مولود 3.5  الخصوبة الكلي للفلسطينيين في إسرائيل     معدل بلغ

 أن  إلى أشارت البيانات    كما.   2009كل امرأة للعام     مولوداً ل  2.8 البالغ    في إسرائيل  الخصوبة لنـسبياً قياسـاً بمعـد     

      حوالي 2009 معدل المواليد الخام للعام      وبلغ.  2009 فرد خالل العام     4.8متوسـط حجـم األسـرة الفلـسطينية بلغ          

أما معدل  ان،  كلسن ا م 1000 كلة ل اوف ةلحا 2.7 كما بلغ معدل الوفيات الخام        مـن السكان   1000  لكـل  مولـود  26.2

 ذكر  102.2 بلغت 2009 الجنس للعام    نسبة ألف من المواليد األحياء علماً أن        لكل 6.8 فكانات الرضع لنفس العام     وفي

 .6لكل مائة أنثى
  

                                                 
 .2010سر في مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في لبنان، دراسة تحليلية حول نتائج حصر المباني واأل ،لإلحصاءالمكتب المركزي الفلسطيني : لمصدر ا  5 

 
 بيانات السكان الفلسطينيين تعتمد على تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، في حين ان تقديرات أعداد اليهود فهي معتمدة على كتاب اإلحصاء  6

 ).61(عدد . 2010السنوي اإلسرائيلي 
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 الفصل الثالث
 

 الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية
 

 في نهاية عام    ي الفلسطينية  في االراض  نللفلسطينيي  والديمغرافية هم المؤشرات السكانية  يستعرض هذا الفصل ملخصا أل    

 . والتي تم اعتمادها من مصادر مختلفة2010
 

 2010 مليون نسمة عدد سكان األراضي الفلسطينية نهاية عام 4.1حوالي 
 

 مليون في الضفة    2.5  فرد منهم  مليون 4.1 بحوالي    في األراضي الفلسطينية   2010 عـدد السكان في نهاية عام        يقـدر 

 على المحافظات   نوحول توزيع السكان الفلسطينيي   . في قطاع غزة  ) %38.0 (ملـيون فرد   1.6و،  )%62.0  (الغـربية 

من إجمالي السكان في    % 14.9تـشير البـيانات إلـى أن محافظـة الخليل سجلت أعلى نسبة لعدد السكان حيث بلغت                  

في محافظة القدس   ، في حين بلغت نسبة السكان       %13.2األراضـي الفلسطينية، ثم محافظة غزة حيث سجلت ما نسبته           

 حيث  2010كمـا تشير البيانات إلى أن محافظة أريحا واألغوار سجلت أدنى نسبة لعدد السكان في نهاية عام                  %.  9.4

 .من إجمالي السكان في األراضي الفلسطينية% 1.1بلغت 
 

 2010 نهاية عام حسب المحافظة الفلسطينية األراضيالتوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في  :3شكل 
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 من السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية الجئون% 44.0

 

من السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية هم الجئون        % 44.0، إلى أن    2010تـشير التقديـرات المتوفرة  لعام        

 ألف 757 بلغ عددهم في الضفة الغربية حوالي ، في حين2010 مليون الجئ نهاية عام  1.8حـيث يقـدر عددهم بنحو       

من % 67.4 مليون الجئ بنسبة     1.1من مجمل سكان الضفة الغربية، أما في قطاع غزة حوالي           % 29.7الجـئ بنسبة    

 .مجمل سكان قطاع غزة
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  سنة15من األفراد في األراضي الفلسطينية تقل أعمارهم عن % 41.1
 

ضي الفلسطينية بأنه مجتمع فتي، حيث قدرت نسبة األفراد الذين تقل أعمارهم عن       يمتاز المجتمع الفلسطيني في األرا  

 بلغت النسبة  قد، مع وجود اختالف واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ف   %41.1 بـ 2010 سنة نهاية عام 15

 سنة  65رهم عن  كما قدرت نسبة األفراد الذين تزيد أعما      .   في قطاع غزة % 44.2   مقابل في الضفة الغربية  % 39.2

في % 3.2 ، مع وجود اختالف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت النسبة        %2.9بـ في األراضي الفلسطينية  

   .في قطاع غزة% 2.4 الضفة الغربية 
 

  أنثى100 ذكر لكل 103.1نسبة الجنس في األراضي الفلسطينية 
 

أنثى، مليون  2.0ذكر مقابل   مليون 2.1  حوالي الفلسطينية في األراضي 2010بلغ عدد الذكور المقدر في نهاية عام   

أنثى،   مليون   1.25ذكر مقابل   مليون   1.29 ا في الضفة الغربية فقد بلغ عدد الذكور      ـ أم. 103.1بنسبة جنس مقدارها 

س   أنثى، بنسبة جن الف  769 ذكر مقابل ألف  793 في حين بلغ عدد الذكور في قطاع غزة    103.1بنسبة جنس مقدارها  

 .103.1 مقدارها 
 

 نسبة إعالة مرتفعة في األراضي الفلسطينية   
 

 في العام 78.7 إلى 1997 في عام 101.3تشير البيانات بأن نسبة اإلعالة في األراضي الفلسطينية قد انخفضت من    

 وقطاع غزة   كبيراً في نسبة اإلعالة لكل من الضفة الغربية   اًفارق، أما على مستوى المنطقة فيالحظ أن هناك   2010

أما في قطاع غزة فقد انخفضت من     .  2010 عام 73.7 إلى   1997 عام  94.7حيث انخفضت في الضفة الغربية من  

 .  2010 عام 87.4 إلى  1997 في العام 114.5
 

  سنة العمر الوسيط في األراضي الفلسطينية 18.5 
 

حيث تراوح ) 2010-1997(لسطينية خالل السنوات تشير البيانات إلى ارتفاع طفيف في العمر الوسيط في األراضي الف      

وعند مقارنة البيانات بين الضفة     .  2010 سنة في العام     18.5 و 1997 سنة في العام     16.4العمـر الوسـيط مـا بين        

يالحظ اختالف العمر الوسيط، حيث ارتفع العمر في        ) 2010-1997(الغـربية وقطاع غزة كل على حدة خالل الفترة          

، في حين ارتفع العمر الوسيط في قطاع        2010 سنة في العام     19.4 إلى   1997 سنة في العام     17.4من  الـضفة الغربية    

 .  2010 سنة في عام 17.2 إلى 1997 سنة في العام 14.8غزة من 
 
 

 تتجه معدالت المواليد الخام نحو االنخفاض في األراضي الفلسطينية
 

ف من   أل   لد لك و مول 32.8 نض مسينخفية لسطين  الفاضيري األ  فملخاا اليد لمو دل ا عن م  أىلانية إ  السك االسقاطاتيرتش

ليد   اوم لال د معي فك تبايناًن هنا أ حظالنفة قطنلمى اتوس مى عل امأ.  2015  م عادلو  مو31.9إلى  2010ام  عسكانال

ي    فدلو و م 30.1 لغربيةا فة ضل  ا في2010م  عااملخليد ا  او لمال   دمع ردحيث ق،   غزةطاعق و يةربغلافة لض  ا  من ل  لكمخاال

 . لود مو 37.1 ماعال س  ة لنفزغ اع قطفي قدر نحي
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 انخفاض معدالت الوفيات الخام في األراضي الفلسطينية   
 

.   يةربلع الدو لا  يفئدة  سالا تالعدمال بترنا قو ا م إذ سبياً نفضةخنمام لخ ااتيفن معدالت الو لى أ رة إمتوفل ا ياناتبلاتشير 

ن كاسل  ا  من 1000ل كة ل الة وفا  ح4.1ن  ميةنيطفلس ل اراضي  ألا في ةردقمل ااملخات ايوف ال تعدالفاض مانخع  يتوقاكم

فارق   كنان ه أ  حظيال فطقةن ملا ىوت مسىل ا عم أ،2015  امان عكلسن ا م  1000 كلة ل اوف ة لحا 3.6 ى لإ 2010م اع

         من لخاما اتي فول ادلعم اضفنخا وقعيتث ي حع غزة،اطق وةبيغرلة اف الض  نم م لكلخالات ا الوفي  معدلي فلضئي

  عام كانس من ال   فللكل أ فاة   والة  ح 3.8  ة إلى لغربية اي الضف  ف 2010ام  عفي  ناكسل ا ألف من    اة لكل  فولة   حا4.2

نحو        ىل إ2010م عالاوفاة في   حالة 4.0ن  م غزةع طافي قم خاوفيات ال ال لعدم فاضخان قعوتيين حفي .  2015

ات  خدم لالى  ع لصو حل افرصياة و حية الوع  نن حست لى إرشيا ي  موهو. 2015م اعن اك الس  ن مف ل أة لكل  اوفلة ا ح3.5

 .   ةحيلص ادمات الخ ر تطو ون   لدى السكا يلصحا  يوعلا ن  سح وت ةالطبي
 

 2010 للسكان في األراضي الفلسطينية منتصف العام    الزيادة الطبيعة معدل % 2.9
 

الضفة    يفلمعدل  الغ ين بحفي  ،%2.9ة ينلسطي لف اضيراألي ا ف2010 معالف اصتنمالزياة الطبيعية للسكان    عدل ملغب

لنمو كما هي خالل السنوات الخمس القادمة،       ات المعد ىبقأن ت  وقعتالمومن  %.   3.3قطاع غزة ي فو%  2.7ربية غال

ى بقاء لي إددالت الخصوبة مرتفعة رغم اتجاهها نحو االنخفاض سيؤ  ع مءاوبق ياتفالومعدالت ض انخفا أنيث ح

ة   ياد زالهذه    واجهة مة لاعية مالئم اجتم ويةصادتقا اتسياسب   لطتيسا  م وه و ،ن مرتفعةا لسكل ية عطبيلة ا  دزيا المعدالت

 .تبة في اعداد السكان للسنوات القادمة     لمترا
 

 ينيةطلسلفضي ا ارفي األ   ةضيلماات ا ونلسالل اة خ األسرحجم متوسط  يفض افخان
 

وسط تث انخفض م  يلسطينية، ح راضي الف جم األسرة في األ   ح سطتو انخفاضاً في م   ناك ه أنى  إلتـشير البيانات    

من جانب آخر انخفض متوسط حجم .  2007م عا فرداً 5.8 مقارنة مع   2010 فرداً عام    5.5حجم األسرة إلى    

أما في قطاع غزة فقد     ،  2007 اً عام د فر 5.5 مقارنة مع    2007 م فرداً عا  5.3ة إلى   غربياألسـرة في الضفة ال    

 .  2007 في العام 6.5 مقارنة مع 2010 فرداً في العام 5.8ة إلى راألسانخفض متوسط حجم 
 

 معدالت خصوبة مرتفعة في األراضي الفلسطينية    
 

د  ى، ويعوخر  األدول ال ي فياًلحادة  ئاالست اويمستبال نت قورما ا ذإ ةتفعمر يةالفلسطيني اضرة في األبخصولتبر اتع

د   يلقالتا  واتادإلى الع ضافة إلاب ،اإلنجابة في  غبالر و،ثا نلإل ةصاخر بك مل ا جاوة إلى الز  بخصوال تتوياع مسفاتار

  ن م يرخاألقد لعل ا خال اضنخفالا في تأدب بة وخص ل ا ى أنلع د كتؤئل لك دال اهنن  ولك ني،طيسلفلا المجتمع ي ئدة ف السا

 ى عل اضفخ نأ ار  ط،2007 ،آتنشمالون  اكسمل واناكس للالعام نهائية للتعداد  ل اجائلنتا  إلىاداًنتساف.  يضالمن ارلقا

1997م ي العا ف مولودا 6.0 مقابل 2007ام ي العف دا ولوم 4.6غ لبيث ح ةسطينيلفلي اضار في األيةلكالوبة   الخصدلعم

ه في الضفة الغربية خالل  نع غزة عا في قط ةكليلتوى المنطقة فيالحظ استمرار ارتفاع معدل الخصوبة ا مسا على أم.  

.  1997لودا في العام     مو 5.6 في الضفة الغربية مقابل     2007مولودا في العام      4.1بلغ  ث ،  حي )2007-1997(الفترة 

  د د  عسط متوغ بلكما.  1997 مولودا في العام   6.9 مقارنة 2007 مولودا في العام   5.3د بلغ قف  في قطاع غزةماأ
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  ،  مولودا 4.7ي لحوا 2006م  عاةيينط الفلسياضراأل ج في والزن ا هل بقس اتيو للااء سنبهم للاإنج قب س ن يذلال اطفألا

 .ةغز اعي قطفمواليد    5.0و ةبيرلغا  ضفة ال يف مولودا   4.6قع ابو
 

 2010 معال في ارذكوبل الاقم ناثإلة لالحيايد قى للبقاء عل  توقع المعمرلع ااارتف
 

قيد الحياة لألفراد،    ة لتحسن االوضاع الصحية في االراضي الفلسطينية هناك ارتفاع مستمر في توقع البقاء على  جتين

 كور ذل ل سنة 70.8ع قوانة ب س72.2ة نيطيلس  فل اضياراألفي  2010م اعتوقع البقاء على قيد البقاء عند الوالدة    بلغث يح

  2010 معااة  يلحا  دقي ىاء عل لبقتوقع ا  لغ ث بيح ة،  غزاعطقو ةبيالغر ين الضفة   ب فختال ا ود ج و ع لإلناث، م ةنس 73.6و

قع   اونة ب س71.6 ةزغع اط ق فيغن بلي حيف ،اثنإللة سن 74.0و وركذل نة ل س 71.2 عقوا سنة ب 72.6ة بي رغلا لضفة افي

ى  وتسلما حسن  ياة ت ح الد  قياء على بقالت العدماألسباب األخرى إلرتفاع من  .  ثنالإل   ة سن72.9وللذكور     نةس 70.2

 . الفطألاو رضع ال تياوف تعدالم ل يجريالتدفاض خنالوا ي صحلا
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 2010نهاية عام ة امقاإلة ولد سب حلمعاالي  فردمقالن ييينسطفللان كالس اددع: 1 ولدج
 

 الدولة   ددعلا ةبسنلا

  ةينيطسلفلا يضارألا 4,108,631 37.5

  ليئارسإ 1,360,214 12.4

  ةيبرعلا لودلا 4,876,489 44.4

  بيةنألجل ادوال 626,824 5.7

 عومجملا 10,972,158 100.0

 
 
 

   2010  اية عام،نه قة والمنطجوءللالة اب حس حيةلسطينفال راضيأل افي درق المنلفلسطينييان االسكعدد  : 2 لودج
 

 ءوجللا ةلاح
 عوممجلا

 جئ ال ئجال ريغ

   ددعلا ةبسنلا   ددعلا ةبسنلا   ددعلا ةبسنلا

 ةقطنملا

 يةاألراضي الفلسطين 1,808,829 44.0 2,299,802 56.0 4,108,631 100.0

 يةربغلضفة الا 756,688 29.7 1,790,037 70.3 2,546,725 100.0

 زةغ عاطق 1,052,141 67.4 509,765 32.6 1,561,906 100.0

 
 
 

 2010م اع نهاية ظةافمحنية حسب الطيلسلف األراضي افير قدعدد السكان الم: 3 لودج
 

 ةظفاحملا ناكسلا ددع ةبسنلا

 ةينالفلسطي األراضي 4,108,631 100.0

 غربيةال الضفة 2,546,725 62.0

 جنين 277,578 6.8

  طوباس 55,703 1.4

 طولكرم 167,382 4.1

 نابلس 344,070 8.4

  قلقيلية 98,730 2.4

 سلفيت 63,882 1.5

 لبيرةوا  اهللارام 305,757 7.4

  واألغوارأريحا 46,076 1.1

 القدس 385,669 9.4

  لحمبيت 191,487 4.6

 الخليل 610,391 14.9

   غزةقطاع 1,561,906 38.0

  غزةشمال 303,351 7.4

 غزة 543,195 13.2

 ح البلدير 226,778 5.5

 خانيونس 296,438 7.2

 رفح 192,144 4.7
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 2010م عاية ها نجنسلواقة منطلاو مر العبس حةسطينيلفلا راضي األلمقدر فيعدد السكان ا: 4 لودج
 

 نيةفلسطيلاي ضارألا ةبيرغال ةضفلا ةزغ عاطق

 نيسنجلا الك روكذ ثانإ نيسنجلا الك روكذ ثانإ نيسنجلا الك كورذ ثانإ
 رمعلا

124,797 130,303 255,100 171,138 177,694 348,832 295,935 307,997 603,932 0-4 

110,731 116,073 226,804 160,507 167,252 327,759 271,238 283,325 554,563 5-9 

102,522 106,549 209,071 156,398 163,674 320,072 258,920 270,223 529,143 10-14 

92,820 95,711 188,531 147,511 154,701 302,212 240,331 250,412 490,743 15-19 

75,852 78,502 154,354 123,130 129,018 252,148 198,982 207,520 406,502 20-24 

57,857 60,580 118,437 95,839 100,259 196,098 153,696 160,839 314,535 25-29 

46,522 48,233 94,755 82,763 85,964 168,727 129,285 134,197 263,482 30-34 

37,264 37,852 75,116 72,827 74,917 147,744 110,091 112,769 222,860 35-39 

30,341 31,859 62,200 61,286 64,055 125,341 91,627 95,914 187,541 40-44 

24,646 27,311 51,957 50,236 53,831 104,067 74,882 81,142 156,024 45-49 

19,044 20,617 39,661 37,694 40,104 77,798 56,738 60,721 117,459 50-54 

14,038 14,107 28,145 25,885 26,679 52,564 39,923 40,786 80,709 55-59 

10,639 9,507 20,146 20,367 18,941 39,308 31,006 28,448 59,454 60-64 

7,919 5,868 13,787 16,639 13,239 29,878 24,558 19,107 43,665 65-69 

5,921 4,009 9,930 12,751 9,357 22,108 18,672 13,366 32,038 70-74 

4,296 2,921 7,217 9,164 6,506 15,670 13,460 9,427 22,887 75-79 

3,847 2,848 6,695 9,444 6,955 16,399 13,291 9,803 23,094 80+ 

 مجموعال 4,108,631 2,085,996 2,022,635 2,546,725 1,293,146 1,253,579 1,561,906 792,850 769,056
 
 

 2010والجنس نهاية عام  منطقةلاوعمر سب ال حنيةطيسفللاي اضراألي  فانسكللي بسنلا عيزوتلا :5 لودج
 

 األراضي الفلسطينية ةيغربلالضفة ا ةزغ عاطق

 نسينجلا الك روكذ ثانإ نسينجلا الك روكذ ثانإ نسينجلا الك ركوذ ثانإ
 رمعلا

16.2 16.4 16.3 13.7 13.7 13.7 14.6 14.8 14.7 0-4 

14.4 14.6 14.5 12.8 12.9 12.9 13.4 13.6 13.5 5-9 

13.3 13.4 13.4 12.5 12.7 12.6 12.8 13.0 12.9 10-14 

12.1 12.1 12.1 11.8 12.0 11.9 11.9 12.0 11.9 15-19 

9.9 9.9 9.9 9.8 10.0 9.9 9.8 9.9 9.9 20-24 

7.5 7.6 7.6 7.6 7.8 7.7 7.6 7.7 7.7 25-29 

6.0 6.1 6.1 6.6 6.6 6.6 6.4 6.4 6.4 30-34 

4.8 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 5.4 5.4 5.4 35-39 

3.9 4.0 4.0 4.9 5.0 4.9 4.5 4.6 4.6 40-44 

3.2 3.4 3.3 4.0 4.2 4.1 3.7 3.9 3.8 45-49 

2.5 2.6 2.5 3.0 3.1 3.1 2.8 2.9 2.9 50-54 

1.8 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 55-59 

1.4 1.2 1.3 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 60-64 

1.0 0.7 0.9 1.3 1.0 1.2 1.2 0.9 1.1 65-69 

0.8 0.5 0.6 1.0 0.6 0.8 0.9 0.5 0.7 70-74 

0.7 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 0.8 0.5 0.5 75-79 

0.5 0.4 0.4 0.8 0.5 0.6 0.7 0.5 0.6 80+ 

  عومجملا 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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 1997 -2009 ة،ظمحافل حسب ايةينلسطفلاراضي األي  فة والكنائسعيشرالكم حافي المة المسجلج الزوا ودعق: 6 لودج
 

 ةنسلا

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 
 ظةافمحال

 ةنيطيسلفاضي الرألا 23,492 24,400 24,874 23,890 24,635 22,611 26,267 27,634 28,876 28,233 32,685 33,774 …

 ةيب الغرةضفلا             

 يننج 1,833 1,856 1,916 1,830 1,693 1,323 1,789 1,861 2,010 1,871 2,430 2,326 2,510

  سباوط 380 422 416 375 334 360 374 353 448 424 280 417 446

  رملكوط 1,194 1,172 1,231 1,078 1,026 718 1,204 1,164 1,351 1,280 1,548 1,540 1,552

  سبلان 2,340 2,352 2,342 2,164 1,919 1,241 2,060 2,307 2,365 2,194 2,707 2,822 2,714

  ليةقيلق 561 551 563 543 441 315 374 592 729 692 798 840 823

  تفيلس 510 513 522 452 471 515 487 479 447 431 514 609 626

 ةيربلاهللا وا مار 1,819 1,982 2,008 1,727 1,653 1,169 1,649 1,735 1,947 1,575 1,722 1,804 1,609

 راوغ واألايحرأ 219 235 241 245 221 234 268 242 271 307 259 306 2,907

  سقدلا 2,489 2,420 2,482 2,330 2,525 2,506 2,502 2,435 2,511 2,554 2,945 2,927 314

  لحمت يب 1,122 990 933 1,042 956 651 617 531 605 832 567 494 1,341

  يلخللا 3,416 3,792 3,445 3,081 3,244 3,287 3,458 3,852 4,022 4,220 4,806 4,921 4,979

 موعمجلا 15,883 16,285 16,099 14,867 14,483 12,319 14,782 15,551 16,706 16,380 18,576 19,006 19,821

 ةزاع غطق             

  ةزال غمش 1,306 1,309 1,525 1,783 1,748 1,800 2,020 2,064 2,211 2,071 2,631 2,754 …

  ةزغ 2,891 3,076 3,055 2,756 3,662 3,814 4,324 4,582 4,592 4,445 5,097 5,335 …

  لبلحا ريد 1,033 1,049 1,250 1,219 1,323 1,363 1,537 1,632 1,605 1,649 1,756 1,838 …

 ونسنياخ 1,551 1,729 1,876 2,104 2,218 2,062 2,293 2,421 2,352 2,348 2,851 2,984 …

  حفر 828 952 1,069 1,161 1,201 1,253 1,311 1,384 1,410 1,340 1,774 1,857 …

 موعمجلا 7,609 8,115 8,775 9,023 10,152 10,292 11,485 12,083 12,170 11,853 14,109 14,768 …

        ناتا بيرتوفيال   (...):       
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 1997-2009، ةافظحالم سبة حنييلسطفلا يضاألرا يف ةلجسملاطالق لا تاعوقو :7جدول 
 

 السنة

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 
 حافظةالم

 يةفلسطينلا راضيألا 3,449 3,465 3,761 3,546 3,687 3,045 3,909 3,961 4,211 3,756 4,043 4,399 …

 بيةرغلضفة الا             

 جنين 179 176 186 226 224 155 226 235 248 204 270 272 307

  باسوط 32 31 39 46 50 38 39 38 31 31 30 32 66

  لكرموط 180 219 223 196 177 146 211 218 245 221 225 301 294

  بلسان 284 344 398 324 339 216 346 331 412 302 375 433 470

  ةيلقيلق 85 85 126 87 87 47 104 98 104 117 129 173 158

   فيتلس 61 60 55 55 41 51 57 70 48 51 66 99 78

  ةالبيرو م اهللار 439 437 452 386 446 303 429 450 457 430 398 382 577

  غوارألايحا ورأ 55 53 53 67 57 40 39 44 54 45 43 56 51

  قدسلا 377 345 369 339 329 381 374 272 316 291 333 438 547

  محت ليب 137 160 160 111 117 86 132 115 134 99 100 111 163

  خليللا 314 303 327 283 340 312 403 433 417 441 429 506 533

 وعلمجما 2,143 2,213 2,388 2,120 2,207 1,775 2,360 2,304 2,466 2,232 2,398 2,803 3,244

 قطاع غزة             

  ةال غزمش 211 211 231 266 281 272 272 314 302 246 298 289 …

   ةزغ 486 487 523 524 570 428 626 680 701 579 644 625 …

  حلر البيد 174 176 256 191 200 178 214 221 247 250 187 181 …

 خانيونس 254 222 198 262 286 243 306 275 285 271 307 298 …

  حفر 181 156 165 183 143 149 131 167 210 178 209 203 …

 موعجملا 1,306 1,252 1,373 1,426 1,480 1,270 1,549 1,657 1,745 1,524 1,645 1,596 …

        اتان بيروفتيال   (...): 
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 1997- 2009 حافظة،الم سبحية ينلسط الفاضيراأل يم فمعدل الزواج الخا: 8 لودج
 

 ةسنال

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 
 ظةافمحال

 يةضي الفلسطينرااأل 8.4 8.5 8.4 7.8 7.8 7.0 7.9 8.1 8.2 7.8 8.8 8.8 …

 ةيبرغلا ةضفال              

 ينجن 9.5 9.3 9.4 8.7 7.8 6.0 7.9 8.0 8.4 7.6 9.6 8.9 9.4

  سباطو 10.9 11.7 11.1 9.6 8.3 8.6 8.7 7.9 9.7 8.9 5.7 8.1 8.4

  رملكطو 9.4 9.0 9.2 7.9 7.4 5.1 8.3 7.9 9.0 8.3 9.9 9.6 9.5

  سلناب 9.4 9.2 8.9 8.1 7.0 4.4 7.2 7.8 7.8 7.1 8.5 8.7 8.2

  ةليقيقل 8.2 7.8 7.8 7.3 5.7 4.0 4.6 7.1 8.5 7.9 8.9 9.1 8.7

  تفيسل 11.1 10.8 10.7 9.1 9.2 9.9 9.1 8.8 8.0 7.5 8.7 10.1 10.1

 ةريبلاو هللا مرا 9.0 9.5 9.3 7.7 7.2 4.9 6.7 6.9 7.5 5.9 6.2 6.3 5.5

 رواغاأل ويحاأر 7.0 7.3 7.3 7.2 6.3 6.5 7.2 6.3 6.9 7.6 6.2 7.1 7.1

  سقدال 7.8 7.4 7.5 7.0 7.5 7.3 7.3 7.0 7.1 7.1 8.1 7.9 7.7

  محل تبي 8.6 7.4 6.7 7.3 6.5 4.3 4.0 3.3 3.7 4.9 3.3 2.8 7.3

  يلخلال 8.9 9.5 8.3 7.2 7.3 7.2 7.3 7.9 7.9 8.0 8.8 8.8 8.6

 موعمجال 8.9 8.9 8.5 7.6 7.3 6.0 7.1 7.2 7.6 7.2 8.0 8.0 8.1

 اع غزةقط              

  ال غزةشم 7.3 7.0 7.8 8.8 8.3 8.2 8.9 8.8 9.0 8.1 9.9 10.0 …

  ةغز 8.1 8.3 8.0 7.0 9.0 9.1 10.0 10.3 10.0 9.4 10.4 10.6 …

  حلبلا ردي 7.2 7.0 8.1 7.6 8.0 8.0 8.7 8.9 8.5 8.4 8.7 8.8 …

 نسونيخا 7.9 8.5 9.0 9.7 10.0 9.0 9.7 9.9 9.4 9.1 10.7 10.8 …

  حرف 6.9 7.7 8.3 8.7 8.7 8.7 8.8 9.0 8.9 8.1 10.4 10.5 …

 عمومجال 7.6 7.9 8.2 8.1 8.9 8.7 9.4 9.6 9.3 8.8 10.1 10.3 …

        ناتا بيريتوفال  (...):          
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 1997- 2009ة، ظ المحافسبحة يلسطينفلا ضيرااألم في اخلا قالطلا لدعم :9 دولج
 

 ةسنال

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 
 ظةافمحال

 ةطينيسلفلا ياضراأل 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 0.9 1.2 1.2 1.2 1.0 1.1 1.1 …

 ةيبرغلا ةضفال               

 ينجن 0.9 0.9 0.9 1.1 1.0 0.7 1.0 1.0 1.0 0.8 1.1 1.0 1.1

  سباطو 0.9 0.9 1.0 1.2 1.2 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 1.2

  مركلطو 1.4 1.7 1.7 1.4 1.3 1.0 1.5 1.5 1.6 1.4 1.4 1.9 1.8

  سبلنا 1.1 1.3 1.5 1.2 1.2 0.8 1.2 1.1 1.4 1.0 1.2 1.3 1.4

  ةيقيلقل 1.2 1.2 1.7 1.2 1.1 0.6 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.9 1.7

  تفيسل 1.3 1.3 1.1 1.1 0.8 1.0 1.1 1.3 0.9 0.9 1.1 1.6 1.3

 بيرةلاو هللا مرا 2.2 2.1 2.1 1.7 1.9 1.3 1.8 1.8 1.8 1.6 1.4 1.3 2.0

 راوغألاو ايحأر 1.8 1.7 1.6 2.0 1.6 1.1 1.0 1.2 1.4 1.1 1.0 1.3 1.2

  سدقال 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 0.8 0.9 0.8 0.9 1.2 1.5

  محل تبي 1.1 1.2 1.2 0.8 0.8 0.6 0.9 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.9

  يلخلال 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9

 عمومجال 1.2 1.2 1.3 1.1 1.1 0.9 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.2 1.3

 اع غزةقط               

  ال غزةشم 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.0 1.1 1.0 …

  ةغز 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.0 1.4 1.5 1.5 1.2 1.3 1.2 …

  حلبلا ردي 1.2 1.2 1.7 1.2 1.2 1.0 1.2 1.2 1.3 1.3 0.9 0.9 …

 سوننيخا 1.3 1.1 0.9 1.2 1.3 1.1 1.3 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 …

  حرف 1.5 1.3 1.3 1.4 1.0 1.0 0.9 1.1 1.3 1.1 1.2 1.1 …

 عمومجلا 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 0.9 1.2 1.2 1.2 1.0 1.1 1.1 …

        ناتا بيرتوفيال (...):           
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  الفلسطينية حسب المنطقة لسنوات مختارةراضي للمؤشرات الديمغرافية  في األملخص :10 لجدو
 

 نةسلا

2010 2009 2005 2000 1997 
 رشؤملا

 ةينيطسلفالي اضرألا

 سنجلا ةبسن 101.9 102.2 102.7 103.1 103.1

 ةلاعإلا ةبسن 101.3 100.6 96.3 80.5 78.7

 طيسولا مرلعا 16.4 16.4 16.7 18.3 18.5

 ماخلا يدلواملل ادعم 42.7 40.9 37.3 32.7 32.8

 الخام تايفولا لدعم 4.9 4.5 4.0 4.3 4.1

 عدل الزيادة الطبيعيةم 3.8 3.6 3.3 2.9 2.9

 يكلالوبة صخلا لدعم 6.0 5.9 * … … 4.6**

 )ذكور (ةالحيايد ق ىلع ءاقبلا عقوت 70.2 70.7 71.7 70.5 70.8

 )اثنإ(ة احيلاد يقى لعء اقبلا عقوت 71.7 72.2 73.0 73.2 73.6

 جاوزلا دوقع دادعأ 23,492 23,890 28,876 … …

 مخالا جوالزا لدعم 8.4 7.8 8.2 … …

 قالطلا تاعوقو دادعأ 3,449 3,546 4,211 … …

 امخلا قال الطعدلم 1.2 1.2 1.2 … …

 ةرساأل مجح طسوتم 6.4 6.1 5.9 5.8 5.5

 ةيبرغلا ةفضلا

 ة الجنسبسن 102.1 102.2 102.7 103.1 103.1

 ةلاعإلا ةبسن 94.7 94.3 90.6 75.6 73.7

 يطوسلا رمعلا 17.4 17.4 17.7 19.1 19.4

 م الخاديلل الموادعم 41.2 38.8 34.5 30.1 30.1

 ماخلا تايفولا لدعم 5.1 4.6 4.1 4.4 4.2

 ةيعيلطبا ةادزيلا لدعم 3.6 3.4 3.0 2.6 2.7

 يلكلا ةبوصخلا لدعم 5.6 5.5 * … … 4.1**

 )رذكو(ة ايحلا ديق ىلع ءاقبلا عقوت 70.4 71.0 71.7 70.9 71.2

 )اثإن (لحياةا ديق ىل عالبقاء عقوت 72.2 72.6 73.4 73.7 74.0

 جاوزد ال عقودعداأ 15,883 14,867 16,706 19,821 …

 ماخلا جاوزلا لدعم 8.9 7.6 7.6 8.1 …

 قالطلا تاعوقو دادعأ 2,143 2,120 2,456 3,244 …

 مالطالق الخا لدعم 1.2 1.1 1.1 1.3 …

 ةرسألا مجح سطتوم 6.1 5.7 5.8 5.6 5.3
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 رةتاخمت سنوا لةقمنطل احسبنية طيلسلفاضي األر ايف ات الديمغرافية للمؤشرملخص ):عتاب (10 جدول
 

 ةنسلا

2010 2009 2005 2000 1997 
 رشؤملا

 ةزغ عاطق

 سنجلا ةبسن 101.5 101.7 102.5 103.1 103.1

 ةلاعإلا ةبسن 114.5 112.8 107.0 89.1 87.4

 طيسولا رمعلا 14.8 14.9 15.4 17.0 17.2

 ماخلا ديلاوملا لدعم 45.4 44.5 42.2 36.9 37.1

 ل الوفيات الخامدعم 4.7 4.3 3.9 4.1 4.0

 ةعييبطل ادةايزلا لدعم 4.1 4.0 3.8 3.3 3.3

 يلكلا ةبوصخلا لدعم 6.9 6.8 * … 5.3** …

 )ورذك(ة ايحلا ديق ىلع ءاقبلا عقوت 69.9 70.4 71.2 69.9 70.2

 )اثنإ(ة ايحل اديق ىلع ءاقبلا عقوت 71.0 71.5 72.3 72.5 72.9

 ج وازلد اوقع دادعأ 7,609 9,023 12,170 … …

 امخلاج اوزلا لدعم 7.6 8.1 9.3 … …

 قالطلا تاعوقو دادعأ 1,306 1,426 1,745 … …

 امخلاطالق لا لدعم 1.2 1.2 1.2 … …

 ةسراأل مج حطسوتم 6.9 6.9 6.2 6.3 5.8
    روفمتر غيي عنت:   (...)     
 1999ات لعام يانالب: (*)     
 2007م اعل تناياالب(**):      

 
 


