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 وتقدير شكر 

 
 من، لما أبدوه التقريرساهم في إعداد هذا  من كل لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى المركزيالجهاز  يتقدم

 .حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم
 

بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم  2102، تقرير الفلسطينيون نهاية عامتم إعداد  لقد
وعدد من أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز        ( PNA)مشترك بين كل من السلطة الوطنية الفلسطينية  مالي

(CFG ) للتنميةالوكالة السويسرية و بمكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية،  ممثلة 2102لعام 
 (.SDC)والتعاون 

 
     للجهازلإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية  المركزيالجهاز  يتقدم

(CFG )التقريرفي إعداد هذا  ةالذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيم. 
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 المقدمة
 

يحتــــل المواــــور الــــديممرافي موقلــــا مهمــــا فــــي التنميــــة والتخطــــيط لــــدس كافــــة الــــدول والمجتملــــات علــــى الصــــلد السياســــية 
في الحالـة الفلسـطينية تتخـذ الـديممرافيا مكانـة خاصـة حيـث يعـكل البلـد السـكاني احـد المحـددات  . واالجتماعية واالقتصادية

االساســية فــي خيــارات العــلي الفلســطيني فــي التنميــة العــاملة والتطــوير االقتصــادي، ال ســيما فــي اــوء محدوديــة المصــادر 
لمركزي لالحصاء الفلسطيني بإعداد هذا التقريـر الـذي في ذات السياق يأتي اهتمام الجهاز ا   .الطبيلية والخيارات السياسية

 .يوفر قاعدة البيانات التي يتوجي ان تكون المنطلق االساسي نحو بناء سياسة سكانية فلسطينية
 
يحتوي هذا  التقرير على أحدث االحصاءات الرسمية حول الفلسطينيين في كافة مواقع تواجدهم، وذلك بلرض أهم  

يستند إعداد التقرير .  ةفي جميع أنحاء اللالم، بما في ذلك السمات الديممرافي نالمؤعرات اإلحصائية حول عدد الفلسطينيي
 تيلا حسو موال ،2112منعآت، الو كن مساوالن كاد اللام للسالتلد، اامنهدر امصعدة  نم جهازال ة لدسر متوفلا تانايبعلى ال

 .قةاللالت ذاية ينطلفلسات اسسؤ لماو  راتزاو الب ةة الخاصير اإلدت السجالاو الجهاز،  اذهفن
 

سرائيل وأهم سماتهم الديممرافية، كما يلرض تقديرات حديثة  نيتامن التقرير تقديرات حديثة ألعداد الفلسطينيي في العتات وا 
ألعــداد الفلســطينيين فــي كــل مــن الاــفة المربيــة وقطــار طــزة وفــق ةخــر الملطيــات المتــوفرة، باالاــافة لللديــد مــن الســمات 

 . الديممرافية الخاصة بالفلسطينيين في األرااي الفلسطينية
 

وذلـك ألسـباي ، ت عاملة حـول أعـداد الفلسـطينيين وسـماتهم تلتبـر مـن القاـايا العـائكة والملقـدةجدير بالذكر أن توفير بيانا
مواوعية تتللق بمصادر البيانات وحالة االندماج التي يليعها جزء مـن الفلسـطينيين فـي بلـض الـدول الماـيفة ممـا يسـبي 

 .صلوبة الحصول على بيانات خاصة بالفلسطينيين وحدهم
 

حــول الســكان الفلســطينيين فــي مواقــع عملهــا ( االونــروا)ن قواعــد البيانــات التــي توفرهــا وكالــة المــوث الدوليــة رطــم االســتفادة مــ
إال أنها تبقى منقوصة حيث إعكاالت تسجيل الالجئين كما أن  ،سوريا ولبنانو  التي تعمل األردن( خارج فلسطين)األساسية 

 .تواجد الفلسطينيين في الخارج ال يقتصر على الالجئين فقط
 

عقــود مــن النكبــة وتعــريد  ســتوبلــد نحــو ، عقــود الحــتالل الاــفة المربيــة وقطــار طــزة أربــعيــأتي هــذا التقريــر بلــد أكثــر مــن 
اولـة جـادة مـن الجهـاز المركـزي ل حصـاء الفلسـطيني لواـع القـار  والمخطـط الفلسطينيين في عتى بقار األرض ليعكل مح

نأمل أن يجـد المسـتفيدون مـن هـذا التقريـر .  ومتخذ القرار في الصورة اإلجمالية ألعداد الفلسطينيين واهم سماتهم الديممرافية
تها القـدس العـريف وعـودة الالجئـين إلـى ما يساعدهم في عمليات التخطيط والتنمية نحو الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصـم

 . ديارهم
 

 ،،،واهلل نسأل أن يوفقنا لما فيه خير أهلنا

 

 2102، كانون أول عوضعال 
  رئيس الجهاز
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 ملخص تنفيذي
 
فــــي  يـــونمل 1.1حـــوالي  مـــنهم فلســـطيني، مليـــون 44.6 بحـــوالي 2142هايـــة عـــام نعــــدد الفلســـطينيين فــــي اللـــالم يقـــدر  -

 .في اللالم نمن إجمالي عدد الفلسطينيي% 32.2األرااي الفلسطينية أي ما نسبته 

، في حين ستصـبح 2146 مع نهاية عاممن المتوقع أن يتساوس عدد السكان الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية  -
مليـون مقابـل  ..6 لـىحيـث سيصـل عـددهم إ 2121من السكان بحلول نهايـة عـام % 1.94نسبة السكان اليهود حوالي 

 .مليون فلسطيني 2.2
مولـودا  لكـل  393 قـد بلـ  ملـدل الخصـوبة الكلـي للفلسـطينييناظهرت البيانات المتـوفرة حـول الفلسـطينيين فـي االردن ان  -

اللـــام  فـــرد خـــالل 1.8أن متوســـط حجـــم األســـرة الفلســـطينية بلـــ   إلـــىأعـــارت البيانـــات  كمـــا، 2141لللـــام  امـــرأة
2141. 

أن نسبة األفراد دون الخامسة ععرة من اللمر  .211المقيمين في سوريا للام  نالبيانات المتوفرة حول الفلسطينييتعير  -
ومــن جانــي ةخــر بلــ  ملــدل الخصــوبة ،  %191فــأكثر  ســنة 66الــذين أعمــارهم فــي حــين بلمــت نســبة ، %3394 بلمــت

أن متوسـط حجـم األسـرة  إلـىأعـارت البيانـات  كما، 2141مولودا  لكل امرأة لللام  296الكلي للفلسطينيين في سوريا 
 .2141فرد خالل اللام  1.4الفلسطينية بل  

أن نسبة األفراد دون الخامسة ععرة من اللمر  2144المقيمين في لبنان للام  نتظهر البيانات المتوفرة حول الفلسطينيي -
ملـــدل الخصـــوبة الكلـــي كمـــا بلـــ   ، %694ســـنة فـــأكثر  66فـــي حـــين بلمـــت نســـبة الـــذين تبلـــ  أعمـــارهم % 3494 بلمـــت

أن متوسـط حجـم األسـرة  إلـىأعـارت البيانـات  كمـا، 2144مولودا  لكـل امـرأة وذلـك لللـام  298للفلسطينيين في لبنان 
 .2144فرد خالل اللام  191الفلسطينية بل  

أن نســبة األفــراد دون الخامســة ععــرة مــن  2144للــام  المقيمــين فــي إســرائيل نالمتــوفرة حــول الفلســطينيي تتظهــر البيانــا -
   ملــدل الخصــوبة الكلــيكمــا بلــ  ، %194فــأكثر  ســنة 66الــذين أعمــارهم ، فــي حــين بلمــت نســبة %3696اللمــر بلمــت 

فــرد  1.8أن متوســط حجــم األســرة الفلســطينية بلــ   إلــىأعــارت البيانــات  كمــا ،2144مولــودا  لكــل امــرأة لللــام  3.3
 .2144خالل اللام 

      مليــــون فــــرد 4.2و، (%6496) مليــــون فــــي الاــــفة المربيــــة 2.7 الفلســــطينيون فــــي االرااــــي الفلســــطينية بواقــــعيتــــوزر  -
 .في قطار طزة( 3891%)

مــن الســكان الفلســطينيين فــي األرااــي الفلســطينية الجئــون، حيــث كانــت % 1192إلــى ان  2142تعــير البيانــات للــام  -
اجمالي سكان الافة المربية، في حـين بلمـت نسـبة الالجئـين فـي قطـار من % 2..2نسبة الالجئين في الافة المربية 

 .من اجمالي سكان القطار% 62.1طزة 

    فــي ..26إلــى  1997فــي عــام  41493تعــير البيانــات بــأن نســبة اإلعالــة فــي األرااــي الفلســطينية قــد انخفاــت مــن  -
 .2142اللام 

، حيــث (2142-2..4)رااــي الفلســطينية خــالل الســنوات تعــير البيانــات إلــى ارتفــار طفيــف فــي اللمــر الوســيط فــي األ -
 .  2142سنة في اللام  4.92إلى  2..4سنة في اللام  4691 مناللمر الوسيط  ارتفع
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إلـــى    2..4مـــن الســـكان عـــام  4111مولـــودا  لكـــل  1292انخفـــض ملـــدل المواليـــد الخـــام فـــي األرااـــي الفلســـطينية مـــن  -
مولودا ، في حين انخفض ملدل الوفيات  .349إلى  2146ويتوقع أن يصل الملدل في اللام  2142مولودا  عام  3292

 ،2142مـن السـكان عـام  4111لكل حالة وفاة  .39إلى  2..4من السكان عام  4111لكل حالة وفاة  .19الخام من 
 .حالة وفاة 3.6إلى  2146ويتوقع أن يصل الملدل في اللام 

بلــ  الملــدل فــي الاــفة ف، %391فــي األرااــي الفلســطينية  2142ة الطبيليــة للســكان منتصــف اللــام دبلــ  ملــدل الزيــا -
 .%3.6وفي قطار طزة % 2.2المربية 

 .2..4فردا  عام  691مقارنة مع  2142عام فردا   6.6انخفض متوسط حجم األسرة إلى  -

سـنة  2194سـنة للـذكور و 24.3سـنة بواقـع  22.2في األرااـي الفلسـطينية  2142بل  توقع البقاء على قيد الحياة عام  -
 .ل ناث
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46 

 

 الفصل األول
 

 منهجية التقرير
 

الخصــائص ، تــوفر اللديــد مــن المؤعــرات حــول ةتتطلــي عمليــة واــع الخطــط التنمويــة واالجتماعيــة فــي األرااــي الفلســطيني
المختلفــة، والتزامــا بسياســة الجهــاز المركــزي ل حصــاء  مالديممرافيــة والســكانية، وفــي مقــدمتها عــدد الســكان المقــدر وتوزيلــاته

الفلسطيني بعأن تحديث تقديرات عدد السكان والمؤعرات السكانية بصورة دورية، تم إعداد هـذا التقريـر السـنوي بهـدف تـوفير 
 .  ططينبيانات حديثة وموثوقة حول مختلف المؤعرات الديممرافية والسكانية، للمستخدمين من باحثين ودارسين ومخ

 
مـــن الجـــدير بالـــذكر أن عمليـــة جمـــع البيانـــات اإلحصـــائية حـــول العـــلي الفلســـطيني فـــي مختلـــف أمـــاكن تواجـــده فـــي اللـــالم 
تلتراـــها عوائـــق مهنيـــة وماليـــة وسياســـية، حيـــث يتلـــذر إجـــراء المســـوح والدراســـات الميدانيـــة المباعـــرة فـــي اللديـــد مـــن الـــدول 

لألطر الفنية الالزمـة الختيـار عينـات إحصـائية يـتم دراسـتها مـن خـالل المسـوح  كما أن هنالك طياي.  نالمايفة للفلسطينيي
باإلاافة إلـى ذلـك فـان انـدماج اللديـد مـن أبنـاء العـلي الفلسـطيني فـي المجتملـات التـي يقيمـون فيهـا .  والدراسات الميدانية

للوائــق السياســية التــي ال تتــيح إجــراء يجلــل عمليــة حصــرهم مســألة فــي طايــة التلقيــد، إاــافة للتكلفــة الماليــة، ناهيــك عــن ا
دراسـات ومسـوح ميدانيـة فـي دول أخـرس حيـث أن عمليـة تنفيـذ المسـوح والدراسـات علـى تلـك المجتملـات ال تتماعـى مـع مبـدأ 

لكل هذه األسباي فان الجهاز يسلى إلجراء عدد من النعاطات التـي تتوافـق مـع الظـروف الراهنـة بحيـث .  سيادة تلك الدول
 .إصدار أفال التقديرات من الناحية المهنية امن اإلمكانات المتاحة يتمكن من

 
 مصادر البيانات والمنهجية 0.0

الفلسطينية، وعدد من  ياستندت بيانات هذا التقرير إلى عدد من المسوح الميدانية والتلدادات التي نفذها الجهاز في األراا
المسوح الميدانية التي أجريت في الدول المايفة وكذلك السجالت اإلدارية المتوفرة لدس المنظمات الدولية ااافة الى عدد 
من الدراسات واألبحاث التي أجرتها المؤسسات واألفراد حول تقدير عدد أبناء العلي الفلسطيني وسماتهم الديممرافية 

العبكة اللالمية  على صفحاتالتقارير المفوض اللام لوكالة الموث الدولية، باإلاافة إلى بلض  اواالجتماعية، منه
 .بقاية الفلسطينيين في اللالم تلنىالخاصة بمجموعة المراكز التي ( اإلنترنت)
 

ائية اإلسرائيلية من ناحية أخرس فإن البيانات التي تخص السكان الفلسطينيين داخل إسرائيل اعتمدت على المجموعة اإلحص
بنـك ، 2142للـام  63 اللـدد( المجموعة االحصائية) ، والتي تصدر عن دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية(سلسلة سنوات)

    التــــابع للجمليــــة اللربيــــة القطريــــة للبحــــوث والخــــدمات الصــــحية ( ركــــاز) عــــن االقليــــة الفلســــطينية فــــي اســــرائيل  المللومــــات
 (.جملية الجليل)
 

 علـى بيانـاتال مصـادر، وذلـك النحصـار فـي طايـة الصـلوبة والتلقيـدعملية توفير البيانات عـن الفلسـطينيين فـي إسـرائيل إن 
" حـدود دولـة إسـرائيل"والتـي تقـوم منهجيتهـا علـى احتسـاي كافـة اللـري والفلسـطينيين فـي  دائرة اإلحصاء المركزيـة اإلسـرائيلية

ااــافة الــى االرااــي   1مــن محافظــة القــدس J1ومنطقــة الجــوالن الســورية  والتــي حســي التلريــف االســرائيلي تعــمل هاــبة

                                                 
1 J1 : 4.62تعمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي امته إسرائيل عنوة بليد احتاللها للافة المربية في عام. 
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مـن  J1عـدد سـكان منطقـة  اسـتبلاد، لهذا عنـدما تـم احتسـاي عـدد السـكان الفلسـطينيين فـي إسـرائيل، تـم 4.18المحتلة عام 
    .محافظة القدس

 
تقــديرات منقحــة مــن  مســتمدةفهــي ( الاــفة المربيــة، قطــار طــزة)أمــا البيانــات المتللقــة بالفلســطينيين فــي األرااــي الفلســطينية 

الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني باالعتماد علـى بيانـات التلـداد اللـام  ت من قبلأعدوقد  تلتمد على أحدث الملطيات،
اء  على فراـيات واـلت حـول االتجاهـات المتوقلـة للخصـوبة والوفيـات والهجـرة ، وبن2112 -للسكان والمساكن والمنعآت 

 .الدولية للسكان الفلسطينيين في األرااي الفلسطينية خالل السنوات القادمة
 

، (UNRWA) نطوث وتعميل الالجئيوكالة  تقديراتعلى  تلتمدفيما يتللق ببيانات الفلسطينيين في األردن فهي 
وكالة  تعير سجالت   .حول الفلسطينيين في األردن بالتلاون مع بلض الهيئات الدولية أجريتح التي المسو باإلاافة إلى 

2144عام نهاية مليون في  49.8 بنحويقدر  أن عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في األردن( UNRWA)الموث 
2 . 

 
بالتلاون مع الهيئات أجريت ، فهي ملتمدة على المسوح التي سوريابالنسبة للبيانات التي تمثل السكان الفلسطينيين في 

حيث   ،والمستمدة من واقع سجالت الوكالة( UNRWA)الدولية، باإلاافة إلى تقارير المفوض اللام لوكالة الموث 
نهاية  وذلك في فردا   16.,186إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في سوريا يبل   وكالة الموثأعارت سجالت 

2عام 
2144. 

 
بالتلاون مع الهيئات أجريت ، فهي ملتمدة على المسوح التي لبنانبالنسبة للبيانات التي تمثل السكان الفلسطينيين في 

حيث أعارت ، والمستمدة من واقع سجالت الوكالة( UNRWA)الدولية، باإلاافة إلى تقارير المفوض اللام لوكالة الموث 
فردا  وذلك في نهاية عام  436,154إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان يبل   وكالة الموثسجالت 

2
2144. 

 
أما البيانات التي تمثل السكان الفلسطينيين في باقي الدول اللربية والدول األجنبية، فهي مستقاة من تقديرات بلض الباحثين 

 .ة أخرسوالمهتمين، ومن تقديرات جمليات ومراكز فلسطيني
 

 فرضيات االسقاطات  2.0
في األرااي الفلسطينية على  نبنيت اإلسقاطات المتللقة بأعداد الفلسطينيي: الفلسطينيون في األرااي الفلسطينية .4

 :الفرايات التالية
  فــي الاــفة المربيــة وقطــار طــزة كــل   2126- 2112خــالل الفتــرة % 31انخفــاض ملــدل الخصــوبة الكليــة بنســبة

 .ةحدعلى 

  في كـل مـن الاـفة المربيـة وقطـار   2126-2112خالل الفترة من % 61انخفاض ملدالت وفيات الراع بنسبة
 . ةحدطزة كل على 

  2126حتى نهاية فترة اإلسقاطات عام  2112افتراض صافي هجرة دولية تساوي صفرا من عام. 

                                                 
2 http://www.unrwa.org 
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وفق بيانات دائرة اإلحصاء % 2.6يا وهو الفلسطينيون في إسرائيل تم االعتماد على ملدل النمو السنوي السائد حال .2
 .اإلسرائيلية

 %.2.5تم االعتماد على ملدل نمو ثابت مقداره : الفلسطينيون في الدول اللربية.  3
 %.1.5تم االعتماد على ملدل نمو ثابت مقداره : الفلسطينيون في الدول األجنبية. 1

 
 هيكلية التقرير  3.0

التقريـر، بينمـا يلـرض الفصـل  منهجيـة اعـداد، يتناول الفصـل األول المقدمةفصول باإلاافة إلى  اربلةيحتوي هذا التقرير على 
فـــي العـــتات وفلســـطين مـــن النهـــر الـــى البحـــر مـــن حيـــث تقـــدير أعـــداد الفلســـطينيين، والخصـــائص  نالثـــاني مواـــور الفلســـطينيو 

سـرائيل رض الفصـل الثالـث مواـور الفلسـطينيون فـي األرااـي ويلـ.  الديممرافية لفلسطينيي العتات في األردن وسوريا ولبنـان وا 
الفلسطينية من حيث تقدير عدد سكان األرااي الفلسطينية في نهاية اللام، وتوزيع السـكان حسـي حالـة اللجـوء والتوزيـع النسـبي 

ألرااــي للســكان حســي فئــات عمريــة مختــارة، ونســبة الجــنس فــي األرااــي الفلســطينية، وبلــض الخصــائص الديممرافيــة لســكان ا
 .، واخيرا  يلرض الفصل الرابع المفاهيم والمصطلحاتالفلسطينية
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4. 

 

 الفصل الثاني
 

 الفلسطينيون في الشتات وفي فلسطين التاريخية 
 

 . في العتات وفلسطين التاريخية نللفلسطينيي والديممرافية هم المؤعرات السكانيةيستلرض هذا الفصل ملخصا أل
 

 في العالم  نتقدير أعداد الفلسطينيي 0.2
 

 2102 مفي العالم نهاية عا نمليون نسمة عدد الفلسطينيي 11.6
 

فلسـطيني، يتوزعـون حسـي مكـان اإلقامـة  مليـون 44.6حـوالي  فــي اللـالم 2142بل  عـدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 
 4.1حــوالي ، و فــي اللــالم نمــن إجمــالي عــدد الفلســطينيي% 32.2األرااــي الفلســطينية أي مــا نســبته فـــي  مليــون 1.1بواقــع 

بنســبة  أيمليـون فلسـطيني  6.4فـي الـدول اللربيــة  نبلـ  عــدد الفلسـطينيي، و %42.4أي بنسـبة  فـي إســرائيل مليـون فلسـطيني
مـــن إجمـــالي عـــدد % 6.2ألفـــا  أي مـــا نســـبته  666 حـــواليفـــي الـــدول األجنبيـــة  نفـــي حـــين بلـــ  عـــدد الفلســـطينيي، 11.6%

 .في اللالم نالفلسطينيي
 

 2102نهاية عام  اإلقامةالتوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين حسب دولة 
 

 

 
 

 واليهود في فلسطين التاريخية نتقديرات أعداد الفلسطينيي 2.2
 

 في فلسطين التاريخية 2121مليون يهودي عام  4.1مليون فلسطيني مقابل  7.2
 

تعــير تقــديرات الجهــاز المركــزي ل حصــاء الفلســطيني إلــى أن عــدد الســكان الفلســطينيين فــي فلســطين التاريخيــة بلــ  حــوالي  
ايـة نه مليـون بنـاء علـى تقـديرات دائـرة اإلحصـاءات اإلسـرائيلية .69، في حـين بلـ  عـدد اليهـود 2142مليون نهاية عام  6.8
وسيتسـاوس عـدد السـكان الفلسـطينيين واليهـود .  2142مـع نهايـة عـام مليـون  691، ومن المتوقع ان يبل  عـددهم 2144عام 

مليـون وذلـك فيمـا لـو بقيـت ملـدالت النمـو  6.6حيث سيبل  عدد كل من اليهود والفلسطينين ما يقاري  2146مع نهاية عام 
حيــث سيصــل  2121مــن الســكان وذلــك بحلــول نهايــة عــام % 4..1هــود حــوالي وستصــبح نســبة الســكان الي.  الســائدة حاليــا  

 .3مليون فلسطيني 2.2مليون يهودي مقابل  ..6عددهم إلى حوالي 
                                                 

كتاي اإلحصاء  بيانات السكان الفلسطينيين  تلتمد على تقديرات  الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني، في حين ان تقديرات أعداد اليهود فهي ملتمدة على 3
 (.63)عدد . 2142السنوي اإلسرائيلي 
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 سنوات مختارة، التاريخية فلسطين  عدد الفلسطينيين واليهود المقدر في

 
 

سرائيل  3.2  الخصائص الديمغرافية لفلسطينيي الشتات وا 
 
  األردنالفلسطينيون في 

 

بلـ  ملـدل  كمـا  .%291ملدل النمـو السـنوي قـد بلـ  فردا ، و  198اظهرت البيانات ان متوسط حجم األسرة الفلسطينية قد بل  
مولـودا  لكـل الـف مـن  2.92 بل  مواليد الخامو مولودا  لكل امرأة،  393حوالي الخصوبة الكلية للنساء الفلسطينيات في األردن 

بينمـا بلـ   حالة وفاة لكل ألف مولود حـي، 22.6في األردن في المخيمات الفلسطينية ملدل وفيات الراع  كما بل السكان، 
2141لللام  حي حالة وفاة لكل ألف مولود 26.2ملدل وفيات األطفال دون الخامسة 

4.   
 
 الفلسطينيون في سوريا 

أن نســبة األفــراد دون الخامســة ععــرة مــن اللمــر   .211المقيمــين فــي ســوريا عــام  نتفيــد البيانــات المتــوفرة حــول الفلســطينيي
متوسـط حجـم األسـرة  كمـا أعـارت البيانـات إلـى أن  ،5%191فـأكثر  سـنة 66الـذين أعمـارهم في حين بلمـت نسـبة ، 3394%

من جاني ةخر بل  ملدل الخصوبة   .لنفس اللام  %496ملدل النمو السنوي  بل  ، و 2141فردا  لللام  1.4الفلسطينية بل  
لكـل ألـف مولـودا   2..2بلـ  ملـدل المواليـد الخـام  و ،لكـل امـرأةمولـودا   296 للفلسـطينيين فـي سـوريا  2141الكلي فـي اللـام 

حالـة وفـاة لكـل ألـف مولـود حـي، بينمـا  2892سـوريا فـي للفلسـطينيين  2141عـام  ملدل وفيات الراـع بل  ، كمامن السكان
  .6اللاملنفس  حي حالة وفاة لكل ألف مولود 3496 وفيات األطفال دون الخامسةبل  ملدل 

 
مـن الـذكور اـمن % 48.3حسـي الحالـة الزواجيـة بنسـبة  2006فـي سـوريا عـام  سنه فـأكثر 46 يتوزر السكان الفلسطينيون

فـي الفئـة اللمريـة  هـي يتزوجـواأعلـى نسـبة للـذين لـم أن ل نـاث، ويالحـظ % 40.8النسـبة تصنيف لم يتـزوج فـي حـين بلمـت 
ل ناث، كمـا يالحـظ ارتفـار نسـبة األرامـل الفلسـطينيات اإلنـاث فـي % 92.7للذكور و% 100.0سنة حيث بلمت ( .46-4)

 .7أرمل من الذكور% 0.5مقارنة مع % 4.2بلمت  حيث مقارنة بالذكور سوريا

                                                 
4 UNRWA, 2011.  UNRWA STATISTICS -2010- First issue , selected indicators  
 فلسطين -رام اهلل ". 44"رقم . كتاي فلسطين اإلحصائي. 2144المركزي ل حصاء الفلسطيني،  الجهاز 5
 (4)المصدر السابق  6
  (5)لمصدر السابق ا  7
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 الفلسطينيون في لبنان 
، أن نسبة األفراد دون الخامسة ععرة من 2144المقيمين في لبنان عام  نتظهر البيانات المتوفرة حول الفلسطينيي

ذكرا لكل مائة  892.، و بلمت نسبة الجنس %694فأكثر  سنة 66أعمارهم  تبل الذين ، في حين بلمت نسبة %34.4اللمر
سنة  42)بنان في لمتزوجات ال طيرالفلسطينيات  االناثكما أعارت البيانات أن نسبة  ، 2144أنثى خالل اللام 

وذلك % 492، وبلمت نسبة األرامل %293 ات، وبلمت نسبة المطلق%6292 اتبلمت نسبة المتزوجكما ، و % 43.7(فأكثر
 .2144لللام 

 

مـن جانـي ةخـر بلـ  ملـدل  ،فـردا   191إلى أن متوسط حجم األسرة الفلسـطينية بلـ   2144كما أعارت البيانات المتوفرة لللام 
حالـة وفـاة لكـل ألـف  46.1لبنـان فـي  نللفلسطينيي ملدل وفيات الراع في حين بل ، لكل امرأة مولودا   298الخصوبة الكلي 

 .8لنفس اللام حيمولودا  حالة وفاة لكل ألف  4291بينما بل  ملدل وفيات األطفال دون الخامسة  مولود حي،
 

 الفلسطينيون في إسرائيل 
المتـوفرة حـول  تمليـون فلسـطيني، وتظهـر البيانـا 4.1حوالي  في إسرائيل 2142بل  عـدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 

، فـي %36.6 قـد بلمـت ععـر مـن اللمـر الخامسـةنسـبة األفـراد دون  الـى ان 2144للـام  المقيميين في إسرائيل نالفلسطينيي
 %.   194فأكثر  سنة 66أعمارهم  تبل الذين حين بلمت نسبة 

 
يلتبـر هـذا الملـدل مرتفلـا  ، و 2144 لكـل امـرأة وذلـك لللـام  ا  مولـود 393 الخصوبة الكلـي للفلسـطينيين فـي إسـرائيل ملدل بل 

أن متوســط  إلــىأعــارت البيانــات  كمــا.  2144لكــل امــرأة لللـام  مواليــد 391البــال   فــي إسـرائيل الخصــوبة لنسـبيا  قياســا  بملــد
 لكـل ا  مولـود 2691حـوالي  2144ملدل المواليد الخام لللام  وبل .  2144اللام  خالل ا  فرد 1.8حجم األسرة الفلسطينية بل  

أمــا ملـدل وفيــات الراــع لــنفس ان، كلســن امـ 4111 كــلة لاوفــ ةلــحا 2.2كمــا بلـ  ملــدل الوفيــات الخـام  مـن الســكان 4111
ذكـر لكـل مائـة  412.1 بلمـت 2144الجـنس لللـام  نسـبةعلمـا  أن  أحيـاءألـف مـن المواليـد  لكـل وفاة حاالت 692 فكاناللام 
 .9أنثى

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .2144لبنان، ، قاعدة بيانات المسح اللنقودي الرابع متلدد المؤعرات في مخيمات وتجملات الفلسطينيين في 2142لجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ا  8

 

 (.63)عدد . 2142كتاي اإلحصاء السنوي اإلسرائيلي  9
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 الفصل الثالث
 

 الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية
 

فــي نهايــة عــام  فــي االرااــي الفلســطينية نللفلســطينيي والديممرافيــة هــم المؤعــرات الســكانيةيســتلرض هــذا الفصــل ملخصــا أل
 .والتي تم اعتمادها من مصادر مختلفة 2142

 

 2012مليون نسمة عدد سكان األراضي الفلسطينية نهاية عام  6.6حوالي 
 

مليــون فــي الاــفة  2.2 فــرد مــنهم مليــون 1.1بحــوالي  فــي األرااــي الفلســطينية 2012عــدد الســكان فــي نهايــة عــام  يقــدر
على المحافظات تعير  نوحول توزيع السكان الفلسطينيي . في قطار طزة( %38.1) ا  مليون فرد 4.2و، (%64.6)  المربية

مــن إجمــالي الســكان فــي األرااــي % 4691البيانــات إلــى أن محافظــة الخليــل ســجلت أعلــى نســبة للــدد الســكان حيــث بلمــت 
كما %.  9.2، في حين بلمت نسبة السكان في محافظة القدس %13.3الفلسطينية، ثم محافظة طزة حيث سجلت ما نسبته 

مـن % 1.1حيث بلمت  2012تعير البيانات إلى أن محافظة أريحا واألطوار سجلت أدنى نسبة للدد السكان في نهاية عام 
 .إجمالي السكان في األرااي الفلسطينية

 
 2102نهاية عام  حسب المحافظةالفلسطينية  األراضيالتوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في 

 
 

 الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية الجئونمن السكان % 66.2
 

من السـكان الفلسـطينيين فـي األرااـي الفلسـطينية هـم الجئـون حيـث % 1192، إلى أن 2142تعير التقديرات المتوفرة  للام 
ألـف الجـن  2.8فـي حـين بلـ  عـددهم فـي الاـفة المربيـة حـوالي  ، 2142مليـون الجـن نهايـة عـام  .49يقدر عددهم بنحـو 

مــن مجمــل % 62.1مليــون الجــن بنســبة  494مــن مجمــل ســكان الاــفة المربيــة، أمــا فــي قطــار طــزة حــوالي % 2.92 بنســبة
 .سكان قطار طزة
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 سنة 15من األفراد في األراضي الفلسطينية تقل أعمارهم عن % 61.2
 

   يمتاز المجتمع الفلسطيني في األرااي الفلسطينية بأنه مجتمع فتي، حيث قدرت نسبة األفراد الذين تقل أعمارهم عن 
  بلمت النسبة قد، مع وجود اختالف وااح بين الافة المربية وقطار طزة، ف%40.2بـ  2012سنة نهاية عام  15

سنة في  66كما قدرت نسبة األفراد الذين تزيد أعمارهم عن .  في قطار طزة% 43.7 مقابل في الافة المربية% 38.4
في الافة % 3.3 ، مع وجود اختالف بين الافة المربية وقطار طزة، حيث بلمت النسبة%2.9بـ األرااي الفلسطينية 

  .في قطار طزة% 2.3 المربية
 

 أنثى 011ذكر لكل  013.2نسبة الجنس في األراضي الفلسطينية 
 

أنثى، مليون  2.14ذكر مقابل مليون  2.24 حوالي في األرااي الفلسطينية 2142بل  عدد الذكور المقدر في نهاية عام 
أنثى، مليون  4.32ذكر مقابل مليون  6493 ا في الافة المربية فقد بل  عدد الذكورـأم . 41392بنسبة جنس مقدارها 
أنثى، بنسبة جنس الف  823 ذكر مقابلألف  861في قطار طزة  في حين بل  عدد الذكور 41392بنسبة جنس مقدارها 

 .413.2 مقدارها 
 

 نسبة إعالة مرتفعة في األراضي الفلسطينية
 

في اللام  ..26إلى  1997في عام  41493تعير البيانات بأن نسبة اإلعالة في األرااي الفلسطينية قد انخفات من 
كبيرا  في نسبة اإلعالة لكل من الافة المربية وقطار طزة حيث  ا  فارق، أما على مستوس المنطقة فيالحظ أن هناك 2142

    أما في قطار طزة فقد انخفات من.  2142عام  2192إلى  2..4عام  192.انخفات في الافة المربية من 
 . 2142عام  8691إلى  2..4في اللام  44196

 
 سنة العمر الوسيط في األراضي الفلسطينية  01.2 

 

حيث تراوح  ،(2142-2..4)تعير البيانات إلى ارتفار طفيف في اللمر الوسيط في األرااي الفلسطينية خالل السنوات 
عند مقارنة البيانات بين الافة المربية .  2142سنة في اللام  4.92و 2..4سنة في اللام  4691اللمر الوسيط ما بين 
يالحظ اختالف اللمر الوسيط، حيث ارتفع اللمر في الافة ( 2142-2..4)خالل الفترة  ةحدوقطار طزة كل على 

، في حين ارتفع اللمر الوسيط في قطار طزة من 2142سنة في اللام  2191إلى  2..4سنة في اللام  4291المربية من 
 .  2142سنة في عام  4296إلى  2..4ام سنة في الل 4198

 

 تتجه معدالت المواليد الخام نحو االنخفاض في األراضي الفلسطينية
 

ف من أل لد لكو مول 32.2 نض مسينخفية لسطينالف ااير ي األف ملخاااليد لمو دل الن مأ ىلانية إالسك االسقاطات يرتع
ليد او ملال دمل يف ك تباينا  ن هناأ حظالنفة قطنلمس اتو سم ىعل امأ.  2146 معا دلو مو  ..34إلى  2142ام ع سكانال
ي ف دلو و م 3194لمربية افة الا في  2142م عا املخليد ااو لمال دمل ردحيث ق، طزة طارقو  يةربملافة لاا من للك مخاال
 .لودمو  32.3 مالالس ة لنفز ط ارقط فيقدر  نحي
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 انخفاض معدالت الوفيات الخام في األراضي الفلسطينية
 

.  يةربللا لدو لا يفئدة سالا تاللدمالب ترنا قو ا مإذ سبيا  ن فاةخنمام لخا اتيفن ملدالت الو لى أرة إمتوفلا ياناتبلاتعير 
م ان عكاسلا من 4111ل كة لالة وفاح .39ن م يةنيطفلسلا راايألا في ةر دقملا املخات اوفيال تلدالفاض مانخع يتوق اكم

 يف لفارق ائي كنان هأ حظيالف طقةنملا سو تمس ىلا عمأ ،2146 امان عكلسن ام 4111 كلة لاوف ةلحا 396 ىلإ 2142
 اة لكلفو لة حا 191 من لخاما اتيفو لا دللم اضفنخا وقعيتث يح ر طزة،اطقو  ةبيمر لة افالا نم م لكلخالات االوفي ملدل

 قعو تيين حفي .  2146 عام كانسمن ال فللكل أفاة و الة ح 398 ة إلىلمربية اي الافف 2142ام عفي  ناكسلاألف من 
 نمف لأ ة لكلاوفلة اح 396 نحو ىلإ 2142م لالاوفاة في حالة  398ن م طزةر طافي قم خاوفيات الال للدم فاضخان

 يلصحا يوعلان سحوت ةات الطبيخدملالى ع لصو حلا فرصياة و حية الوعن نحست لىإ رعيا يم وهو . 2146م اعن اكالس
 .  ةحيلصادمات الخر تطو و ن لدس السكا

 
 2102للسكان في األراضي الفلسطينية منتصف العام  الزيادة الطبيعةمعدل % 3.1

 

    في الافة المربية% 2.2، بواقع %391في األرااي الفلسطينية  2142بل  ملدل النمو السنوي منتصف اللام 
حيث إن انخفاض . القادمة األربعومن المتوقع أن تبقى ملدالت النمو كما هي خالل السنوات .  في قطار طزة% 3.6و

مستوس الوفيات وبقاء ملدالت الخصوبة مرتفلة سيؤدي إلى ارتفار ملدل الزيادة الطبيلية للسكان، وهو ما سيتطلي 
 .  لمترتبةسياسات اقتصادية واجتماعية مالئمة لمواجهة هذه الزيادة ا

 
 ينيةطلسلفضي اار في األ  ةضيلماات او نلسالل اة خاألسر  حجممتوسط  يفض افخان

 

، 2..4إلى أنه طرأ انخفاض في متوسط حجم األسرة في األرااي الفلسطينية مقارنة مع عام  2142تعير بيانات عام 
من جاني ةخر انخفض .  2..4فردا  عام  691مقارنة مع  2142فردا  عام  6.6حيث انخفض متوسط حجم األسرة إلى 

، أما في قطار طزة فقد 2..4فردا  عام  694مقارنة مع  2142فردا  عام  6.3متوسط حجم األسرة في الافة المربية إلى 
 .    2..4في اللام  .69مقارنة مع  2142فردا  في اللام  6.4انخفض متوسط حجم األسرة إلى 

 
 2111-2112للفترة رتفعة في األراضي الفلسطينية معدالت خصوبة م

 

تلتبر الخصوبة في األرااي الفلسطينية مرتفلة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حاليا  في الدول األخرس، ويلود ارتفار   
مستويات الخصوبة إلى الزواج المبكر خاصة ل ناث، والرطبة في اإلنجاي، باإلاافة إلى اللادات والتقاليد السائدة في 

ئل تؤكد على أن الخصوبة بدأت في االنخفاض خالل اللقد األخير من القرن المجتمع الفلسطيني، ولكن هنالك دال
طرأ انخفاض على ملدل الخصوبة الكلية في األرااي فقد  ،2141مسح األسرة الفلسطيني فاستنادا  إلى نتائج .  المااي

أما على مستوس المنطقة .  2..4في  اللام  مواليد 691مقابل  .211-2118للفترة  ا  مولود 1.1الفلسطينية، حيث بل  
،  حيث (.211-2..4)فيالحظ استمرار ارتفار ملدل الخصوبة الكلية في قطار طزة عنه في الافة المربية خالل الفترة 

 أما في قطار طزة فقد بل   .2..4في اللام  ا  مولود 696في الافة المربية مقابل  .211-2118للفترة  ا  مولود 191بل  
 .  2..4في اللام  ا  مولود .69مقارنة  .211-2118للفترة  ا  مولود 6.2 هذا الملدل
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، إذ بل  ملدل الخصوبة الكلية في 10يالحظ ارتفار ملدل الخصوبة الكلية في األرااي الفلسطينية مقارنة بالدول اللربية
اي الفلسطينية ، لذا تلتبر األرا2141وذلك في اللام  مولود 2.4مولود، وفي تونس  .29ر مولود، وفي مص 3.8األردن 

 .من الدول ذات مستوس خصوبة مرتفع
 

 لسنوات مختارة معدل الخصوبة الكلية في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة

 
4 

 .فلسطين–رام اهلل .  1997قاعدة بيانات التلداد اللام للسكان والمساكن والمنعات، .  2102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر* 
 .فلسطين–رام اهلل .  2010مسح األسرة الفلسطيني قاعدة بيانات .  2102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر**

 
 2102 معالفي ا رذكو بل الاقم نا إل ة لالحيايد قى للبقاء عل  توقعالم عمرلع ااارتف

 

نتيجة النخفاض ملدالت الوفاة في األرااي الفلسطينية ارتفع اللمر المتوقع لألفراد حيث بل  توقع البقاء على قيد الحياة 
سنة ل ناث، مع وجود اختالف بين  2194سنة للذكور و 2493سنة بواقع  22.2في األرااي الفلسطينية  2142عام 

    سنة بواقع   2394في الافة المربية  2142على قيد الحياة عام  الافة المربية وقطار طزة، حيث بل  توقع البقاء
سنة للذكور    2192سنة بواقع  2294سنة ل ناث، في حين بل  اللمر المتوقع في قطار طزة 2196سنة للذكور و 24.2

واالنخفاض ومن أسباي ارتفار ملدالت البقاء على قيد الحياة األخرس تحسن المستوس الصحي .  سنة ل ناث 2396و
 .التدريجي لملدالت وفيات الراع واألطفال

  
 2102، والجنس توقع البقاء على قيد الحياة عند الوالدة حسب المنطقة

 
 

 .فلسطين -رام اهلل . 2112تقديرات منقحة بناء  على النتائج النهائية للتلداد اللام للسكان والمساكن والمنعآت، . 2102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر   

                                                 
10  Population Reference Bureau.  World Population Data Sheet, 2012. 
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 لفصل الرابعا
 

 المفاهيم والمصطلحات
 
 :رةسألاجم ط حتوسم
 .ئةفالك لت أسر ددع ىمقسوما علينة لم فئةل دفراألاساوي مجمور يو  الواحدةة خاصلاة ر سألد لفرااأل ددعط سمتو ثل يم
 

 :يةكلالة بو صلخادل مع
 ت الخصــوبةي ملــدالســحة يــابجنإلا( حيــاتهن)ياتهــا ح فتــرة لخــال( مجموعــة نســاء) رأةمــكــل ال حيــاءألد ايــعــدد الموال طتوســم
 .امة نلس ةلمريال
 

 : نسبة الجنس
 .نكان السما ثامن اإلنئة ام لر لككو ذلا عدد

 
 :ةييعطبال ةديالز امعدل 

  .ةينمل ةل فتر خال ما معجتم في تياوفال مقابليد المو ال دعد في( صنقال وا) ئضفاال
 

 :د الخامليواالم دلمع
 . ما نةس لن خالاكسال من 4111كل ل دليواملاد عد
 
 :مخالات افيل الو عدم
 .نةملي ل سنةالخ انلسكا من 4111ت لكل ياد الوفعد
 
 :الرضعات فيل و عدم
 .نةملي ل سنةالخ المواليد االحياء من 4111ت الراع الذين تقل اعمارهم عن سنة لكل ياد وفعد
 

 :  حالة اللجوء
ــة اللجــوء وتعــمل أبنــاء  4.18خاصــة بالفلســطينيين الــذين هجــروا مــن األرااــي الفلســطينية التــي احتلتهــا إســرائيل عــام  حال

 .الذكور منهم وأحفادهم
 -:تصنف إلى

 .وكالة الموث عنالصادرة ( المؤن)وله اسم مسجل في بطاقة  التسجيل  ا  إذا كان الفرد الجئ: الجئ مسجل .4
 .ألي سبي كان (المؤن)وكالة الموث إال أنه طير مسجل في بطاقة  ا  إذا كان الفرد الجئ: الجئ غير مسجل .2
 .ليس الجئا  مسجال  أو الجئا  طير مسجلكل فلسطيني هو : ا  ليس الجئ .3

 
 :د الحياةيق ء علىقاوقع البت

طلح المصـ اذف هـر ويلـ ،إذا اسـتمرت اتجاهـات الوفـاة الحاليـة علـى حالهـا يعـها الفـردلتي قـد يلا ةوات اإلاافيالسنهو ملدل 
 .دةلوالا دعن ةاحيلا ى قيداء علبقال عقبتو  ا  اأي
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 :ماج الخواعدل الز م
 .ملاصف النتي من فكاالسن م 4111واج لكل لز ات االح دعد
 
 :ماق الخال عدل الطم
 .امللاتصف كان في منسلن ام 4111لكل ات الطالق د وقوععد
 
 :طسيو عمر الال
ن هــذا اللمــر مــمر صــأ انســكال ددف عــصــنأن  يأ ،دللــدا يــةناح ين مــنتســاويتين معتو مــجم ىلــإن الســكاالــذي يقســم  رللمــا
 .همنر كبأ نيثالف اصالنو 
 

 :نسبة اإلعالة
الفئة في  األفرادمجمور  فأكثر الىسنة  66 األفراد في الفئة اللمرية إليهم سنة ماافا   (41-1)في الفئة اللمرية  األفرادعدد 

 .سنة ( 61-46) اللمرية
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 2012نهاية عام ة امقاإلة ولد سبح لمعاالي ف ردمقالن ييينسطفللان كالسا ددع: 0 ولدج
Table 1: Projected Population in the World by Reside Country, End Year 2012 

 

Country 
Palestinians الفلسطينيون 

 الدولة
Percent النسبة Number اللدد 

Palestinian Territory 37.7 4,356,931 ةينيطسلفلا ياار ألا  

Israel 1221 193989313 ليئار سإ  

Arab Countries 44.5 591429016 ةيبر للا لو دلا  

Foreign Countries 527 6559456 بيةنألجل ادو ال  

Total 011 11,552,716 عو مجملا 

 
 
 

   2012  اية عام،نه قةوالمنط جوءللالة اب حسح يةلسطينفال راضيأل ا في درقالم نلفلسطينييان االسكعدد  : 2 لودج
Table 2: Projected Population in the Palestinian Territory by Refugee Status and 

Region, End Year 2012 
 

Region 

 ءو جللا ةلاح Refugee Status عو ممجلا

 ةقطنملا
Total نجال ريط  Non-Refugee Refugee جنال 

 ددللا ةبسنلا ددللا ةبسنلا ددللا ةبسنلا

Percent Number Percent Number Percent Number 
Palestinian Territory 01101 4,356,931 55.8 2,432,550 44.2 1,924,381 يةاألراضي الفلسطين 

West Bank 01101 2,684,066 70.3 1,886,571 29.7 797,495 يةربملافة الا 

Gaza Strip 01101 1,672,865 32.6 545,979 67.4 1,126,886 زةط راطق 
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 2012م اعنهاية  ظةافمحنية حسب الطيلسلفاألراضي ا فير قدعدد السكان الم: 3 لودج
Table 3: Projected Population in the Palestinian Territory by Governorate, End Year 2012 

 

Governorate 
 ناكسلا ددع ةبسنلا

 ةظفاحملا
Percent Number of Population 

Palestinian Territory 100.0  4,356,931 ةينالفلسطي األراضي 
West Bank 61.6 2,684,066 غربيةال الضفة 
Jenin  6.7 292,248 جنين 
Tubas  1.4 59,584 طوباس  
Tulkarm 4.0 173,859 طولكرم 
Nablus 8.3 360,231 نابلس 
Qalqiliya 2.4 103,989 قلقيلية  
Salfit  1.5 66,880 سلفيت 
Ramallah & Al-Bireh 7.4 324,114 لبيرةوا اهلل رام 
Jericho and Al Aghwar 1.1 48,716 واألطوار أريحا 
Jerusalem 9.2 400,438 القدس 
Bethlehem 4.6 202,196 لحم بيت 
Hebron 15.0 651,811 الخليل 
Gaza Strip 38.4 1,672,865 غزة قطاع  
North Gaza 7.5 328,689 طزة عمال 
Gaza 13.3 578,874 طزة 
Deir El-Balah 5.6 242,978 حالبل دير 
Khan Yunis 7.3 315,852 خانيونس 
Rafah 4.7 206,472 رفح 
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 2012م عاية هان جنسلواقة منطلاو  مرالع بسح ةسطينيلفلا راضياأل  عدد السكان المقدر في: 4 لودج
Table 4: Projected Population in the Palestinian Territory by Age, Region and Sex, End Year 2012 

 

Age 

 نيةفلسطيلاي ضار أل ا ةبير غال ةضفلا ةز غ عاطق

 رمعلا
Gaza Strip West Bank Palestinian Territory 

 نيسنجلا الك رو كذ ثانإ نيسنجلا الك رو كذ ثانإ نيسنجلا الك كورذ ثانإ

Females Males Both Sexes Females Males Both Sexes Females Males Both Sexes 
0-4 134,529 140,621 275,150 179,411 186,934 366,345 313,940 327,555 641,495 0-4 

5-9 116,789 122,205 238,994 164,735 171,182 335,917 281,524 293,387 574,911 5-9 

10-14 105,170 109,777 214,947 157,610 164,667 322,277 262,780 274,444 537,224 10-14 

15-19 97,360 100,561 197,921 152,467 159,732 312,199 249,827 260,293 510,120 15-19 

20-24 83,181 85,768 168,949 134,186 140,584 274,770 217,367 226,352 443,719 20-24 

25-29 64,489 67,201 131,690 105,691 110,601 216,292 170,180 177,802 347,982 25-29 

30-34 50,262 52,477 102,739 86,406 90,041 176,447 136,668 142,518 279,186 30-34 

35-39 40,690 41,576 82,266 76,771 79,166 155,937 117,461 120,742 238,203 35-39 

40-44 32,722 33,645 66,367 65,785 68,063 133,848 98,507 101,708 200,215 40-44 

45-49 26,699 29,010 55,709 54,365 57,682 112,047 81,064 86,692 167,756 45-49 

50-54 21,064 23,197 44,261 42,471 45,388 87,859 63,535 68,585 132,120 50-54 

55-59 15,658 16,185 31,843 29,726 30,984 60,710 45,384 47,169 92,553 55-59 

60-64 11,554 10,767 22,321 21,457 20,758 42,215 33,011 31,525 64,536 60-64  

65-69 8,583 6,790 15,373 17,439 14,566 32,005 26,022 21,356 47,378 65-69 

70-74 6,192 4,174 10,366 13,395 9,832 23,227 19,587 14,006 33,593 70-74 

75-79 4,322 2,820 7,142 9,327 6,497 15,824 13,649 9,317 22,966 75-79 

80+ 4,024 2,803 6,827 9,509 6,638 16,147 13,533 9,441 22,974 80+ 

Total 823,288 849,577 1,672,865 1,320,751 1,363,315 2,684,066 2,144,039 2,212,892 4,356,931 مجموعال 
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 2012والجنس نهاية عام  منطقةلاو عمر سب الح نيةطيسفللاي اضر األ ي ف انسكللي بسنلا عيز و تلا :5 لودج
 

Table 5:  Percentage Distribution of  Population in the Palestinian Territory by Age, Region and Sex, End Year  2012 
 

Age 

 نيةفلسطيلاي ضار أل ا ةبير غال ةضفلا ةز غ عاطق

 رمعلا
Gaza Strip West Bank Palestinian Territory 

 نيسنجلا الك رو كذ ثانإ نيسنجلا الك رو كذ ثانإ نيسنجلا الك كورذ ثانإ

Females Males Both Sexes Females Males Both Sexes Females Males Both Sexes 
0-4 16.3 16.6 16.5 13.6 13.7 13.6 14.6 14.8 14.7 0-4 

5-9 14.2 14.4 14.3 12.5 12.6 12.5 13.1 13.3 13.2 5-9 

10-14 12.8 12.9 12.9 11.9 12.1 12.0 12.3 12.4 12.3 10-14 

15-19 11.8 11.8 11.8 11.5 11.7 11.6 11.7 11.8 11.7 15-19 

20-24 10.1 10.1 10.1 10.2 10.3 10.2 10.1 10.2 10.2 20-24 

25-29 7.8 7.9 7.9 8.0 8.1 8.1 7.9 8.0 8.0 25-29 

30-34 6.1 6.2 6.1 6.5 6.6 6.6 6.4 6.4 6.4 30-34 

35-39 4.9 4.9 4.9 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5 5.5 35-39 

40-44 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.6 4.6 4.6 40-44 

45-49 3.3 3.4 3.3 4.2 4.2 4.1 3.9 3.9 3.9 45-49 

50-54 2.6 2.7 2.7 3.2 3.3 3.3 3.0 3.1 3.0 50-54 

55-59 1.9 1.9 1.9 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1 2.1 55-59 

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

65-69 1.0 0.8 0.9 1.3 1.1 1.2 1.2 1.0 1.1 65-69 

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

75-79 0.5 0.3 0.4 0.7 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 75-79 

80+ 0.5 0.3 0.4 0.7 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 80+ 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموعال 
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 1999 -2011 ة،ظمحافلحسب ا يةينلسطفلاراضي األ ي ف ة والكنائسعيشر الكم حافي المة المسجلج الزوا ودعق: 6 لودج
Table 6: Registered Marriages at the Shari’a Courts and Churches in the Palestinian Territory by Governorate, 1999-2011 

 

Governorate 
Year            السنة 

 ظةافمحال
2011 2010 2009

 
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

Palestinian Territory 36,284 37,228 38,316 35,777 32,685 28,233 28,876 27,634 26,267 22,611 24,635 23,890 24,874 ةنيطيسلفاضي الر أل ا 
West Bank 211065 211005 011031 011004 001586 061301 061816 051550 041802 021301 14,483 14,867 16,099 ةيبالغر  ةضفلا 
Jenin  2,792 2,766 2,511 2,331 2,430 1,871 2,010 1,861 1,789 1,323 1,693 1,830 1,916 يننج 
Tubas  517 508 457 412 280 424 448 353 374 360 334 375 416 سباو ط  
Tulkarm 1,585 1,576 1,555 1,648 1,548 1,280 1,351 1,164 1,204 718 1,026 1,078 1,231 رملكو ط  
Nablus 2,803 3,017 2,714 2,822 2,707 2,194 2,365 2,307 2,060 1,241 1,919 2,164 2,342 سبلان  
Qalqiliya 909 892 823 840 798 692 729 592 374 315 441 543 563 ليةقيلق  
Salfit  770 760 626 609 514 431 447 479 487 515 471 452 522 تفيلس  
Ramallah & Al-Bireh 1,957 2,060 1,609 1,804 1,722 1,575 1,947 1,735 1,649 1,169 1,653 1,727 2,008  ةير بلاهلل و ا مار 
Jericho and Al Aghwar 316 293 314 306 259 307 271 242 268 234 221 245 241 راو طواأل ايحر أ 
Jerusalem 1,397 1,844 2,907 2,927 2,945 2,554 2,511 2,435 2,502 2,506 2,525 2,330 2,482 سقدلا  
Bethlehem

* 
  *لحمت يب 933 1,042 956 651 617 531 605 832 567 494 1,342 969 1,097

Hebron 6,022 5,500 4,981 4,921 4,806 4,220 4,022 3,852 3,458 3,287 3,244 3,081 3,445 يلخللا  
Gaza Strip 061001 081143 001488 061663 041011 001053 021081 021103 001405 011212 10,152 9,023 8,775 ةز اع غطق 

North Gaza 2,982 3,126 3,259 2,978 2,631 2,071 2,211 2,064 2,020 1,800 1,748 1,783 1,525 ةز ال طمع  
Gaza 6,115 6,380 6,507 5,803 5,097 4,445 4,592 4,582 4,324 3,814 3,662 2,756 3,055 ةز ط  
Deir El-Balah 2,149 2,194 2,337 2,353 1,756 1,649 1,605 1,632 1,537 1,363 1,323 1,219 1,250 لبلحا ريد  
Khan Yunis 3,077 3,397 4,028 3,363 2,851 2,348 2,352 2,421 2,293 2,062 2,218 2,104 1,876 ونسنياخ 
Rafah 1,796 1,946 2,346 2,166 1,774 1,340 1,410 1,384 1,311 1,253 1,201 1,161 1,069  حفر  
 *There is  under reporting in  marriage cases for Bethlehem Governorate for the years (2002-2008(.  *  2008-2000) لللام هناك نقص في  عدد عقود الزواج  المسجلة في محافظة بيت لحم(. 
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 1999-2011، ةافظحالم سبة حنييلسطفلا يضاألرا يف ةلجسملاطالق لا تاعو قو  :8جدول 
Table 7: Registered Divorces in the Palestinian Territory by Governorate, 1999-2011 

 

Governorate 
Year            السنة 

 حافظةالم
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

Palestinian Territory 6,155 6,150 5,761 5,009 4,043 3,756 4,211 3,961 3,909 3,045 3,687 3,546 3,761 يةفلسطينلا راضيأل ا 
West Bank 31312 31283 31244 21014 21310 21232 21466 21314 21361 01885 21218 21021 21300 ةيبالغر  ةضفلا 
Jenin  423 386 307 272 270 204 248 235 226 155 224 226 186 يننج 
Tubas  61 73 66 32 30 31 31 38 39 38 50 46 39 سباو ط  
Tulkarm 283 361 294 302 225 221 245 218 211 146 177 196 223 رملكو ط  
Nablus 558 624 470 433 375 302 412 331 346 216 339 324 398 سبلان  
Qalqiliya 141 176 158 173 129 117 104 98 104 47 87 87 126 ليةقيلق  
Salfit  102 106 78 99 66 51 48 70 57 51 41 55 55 تفيلس  
Ramallah & Al-Bireh 492 354 577 382 398 430 457 450 429 303 446 386 452  ةير بلاهلل و ا مار 
Jericho and Al Aghwar 89 91 51 56 43 45 54 115 39 40 57 67 53 راو طواأل ايحر أ 
Jerusalem 445 316 547 438 333 291 316 272 374 381 329 339 369 سقدلا  
Bethlehem

* 

  *لحمت يب 160 111 117 86 132 44 134 99 100 111 163 158 140
Hebron 658 628 533 506 429 441 417 433 403 312 340 283 327 يلخللا  
Gaza Strip 21863 21088 21508 21215 01645 01524 01845 01658 01541 01281 01401 01426 01383 ةز اع غطق 

North Gaza 548 526 456 427 298 246 302 314 272 272 281 266 231 ةز ال طمع  
Gaza 983 1038 915 833 644 579 701 680 626 428 570 524 523 ةز ط  
Deir El-Balah 397 426 327 293 187 250 247 221 214 178 200 191 256 لبلحا ريد  
Khan Yunis 506 565 498 403 307 271 285 275 306 243 286 262 198 ونسنياخ 
Rafah 329 322 321 249 209 178 210 167 131 149 143 183 165  حفر  
*There is  under  reporting in  divorce  cases for Bethlehem Governorate for the years (2002-2008  (2008-2002)هناك نقص في  عدد وقوعات الطالق المسجلة في محافظة بيت لحم  لالعوام *   2)
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 1999- 2011 حافظة،الم سبحية ينلسطالف اضير األ  يم فمعدل الزواج الخا: 0 لودج
Table 8: Crude Marriage Rate in the Palestinian Territory by Governorate, 1999-2011 

 

Governorate 
Year            ةسنال 

 ظةافمحال
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

Palestinian Territory 008 102 108 104 000 800 002 000 801 801 800 800 004  يةضي الفلسطينرااأل 
West Bank 800 001 000 001 001 802 806 802 800 601 803 806 005 ةيبر غلا ةضفال 
Jenin  9.9 10.1 9.4 9.0 9.6 7.6 8.4 8.0 7.9 6.0 7.8 8.7 9.4 ينجن 
Tubas  9.1 9.3 8.6 8.0 5.7 8.9 9.7 7.9 8.7 8.6 8.3 9.6 11.1  سباطو  
Tulkarm 9.4 9.5 9.6 10.3 9.9 8.3 9.0 7.9 8.3 5.1 7.4 7.9 9.2  رملكطو  
Nablus 8.1 8.9 8.2 8.7 8.5 7.1 7.8 7.8 7.2 4.4 7.0 8.1 8.9 سلناب  
Qalqiliya 9.1 9.2 8.7 9.1 8.9 7.9 8.5 7.1 4.6 4.0 5.7 7.3 7.8 ةليقيقل  
Salfit  11.9 12.0 10.1 10.1 8.7 7.5 8.0 8.8 9.1 9.9 9.2 9.1 10.7 تفيسل  
Ramallah & Al-Bireh 6.3 6.8 5.5 6.3 6.2 5.9 7.5 6.9 6.7 4.9 7.2 7.7 9.3 ةر يبلاو  هللا مرا 
Jericho and Al Aghwar 6.8 6.4 7.1 7.1 6.2 7.6 6.9 6.3 7.2 6.5 6.3 7.2 7.3  رواطاألو  يحاأر 
Jerusalem 3.6 4.8 7.7 7.9 8.1 7.1 7.1 7.0 7.3 7.3 7.5 7.0 7.5 1سقدال  
Bethlehem 5.7 5.1 7.3 2.8 3.3 4.9 3.7 3.3 4.0 4.3 6.5 7.3 6.7 محل تبي  
Hebron 9.7 9.2 8.6 8.8 8.8 8.0 7.9 7.9 7.3 7.2 7.3 7.2 8.3 يلخلال  
Gaza Strip 10.1 11.1 12.4 11.6 10.1 8.8 9.3 9.6 9.4 8.7 8.9 8.1 8.2 اع غزةقط 

North Gaza 9.6 10.5 11.4 10.8 9.9 8.1 9.0 8.8 8.9 8.2 8.3 8.8 7.8 ال طزةعم  
Gaza 11.1 11.9 12.5 11.5 10.4 9.4 10.0 10.3 10.0 9.1 9.0 7.0 8.0  ةطز  
Deir El-Balah 9.3 9.8 10.8 11.3 8.7 8.4 8.5 8.9 8.7 8.0 8.0 7.6 8.1 حلبلا ردي  
Khan Yunis 10.2 11.6 14.2 12.2 10.7 9.1 9.4 9.9 9.7 9.0 10.0 9.7 9.0 نسو نيخا 
Rafah 9.2 10.3 12.9 12.3 10.4 8.1 8.9 9.0 8.8 8.7 8.7 8.7 8.3 حرف  
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 1999- 2011ة، ظالمحاف سبحة يلسطينفلا ضيرااأل م في اخلا قال طلا لدعم :1 دولج
Table 9: Crude Divorce Rate in the Palestinian Territory by Governorate, 1999-2011 

 

Governorate 
Year            ةسنال 

 ظةافمحال
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

Palestinian Territory 005 005 005 003 000 001 002 002 002 101 002 002 003  ةطينيسلفلا ياضر األ 
West Bank 003 003 003 002 001 001 000 000 000 101 000 000 003 ةيبر غلا ةضفال 
Jenin  125 124 121 120 121 028 120 120 120 027 120 121 029 ينجن 
Tubas  121 123 122 026 026 026 027 029 029 029 122 122 120  سباطو  
Tulkarm 127 222 128 129 124 124 126 125 125 120 123 124 127  مر كلطو  
Nablus 126 128 124 123 122 120 124 121 122 028 122 122 125 سبلنا  
Qalqiliya 124 128 127 129 124 123 122 122 123 026 121 122 127 ةيقيلقل  
Salfit  126 127 123 126 121 029 029 123 121 120 028 121 121 تفيسل  
Ramallah & Al-Bireh 126 122 220 123 124 126 128 128 128 123 129 127 221 بيرةلاو  هللا مرا 
Jericho and Al Aghwar 129 220 122 123 120 121 124 320 120 121 126 220 126  راو طألاو  ايحأر 
Jerusalem 121 028 125 122 029 028 029 028 121 121 120 120 121 سدقال  
Bethlehem 027 028 029 026 026 026 028 023 029 026 028 028 122 محل تبي  
Hebron 121 120 029 029 028 028 028 029 028 027 028 027 028 يلخلال  
Gaza Strip 008 001 008 005 002 000 003 003 003 000 003 003 003 اع غزةقط 

North Gaza 128 128 126 125 121 120 122 123 122 122 123 123 122 ال طزةعم  
Gaza 128 129 128 127 123 122 125 125 124 120 124 123 124  ةطز  
Deir El-Balah 127 129 125 124 029 123 123 122 122 120 122 122 127 حلبلا ردي  
Khan Yunis 127 129 128 125 121 120 121 121 123 121 123 122 029 سوننيخا 
Rafah 127 127 128 124 122 121 123 121 029 120 120 124 123 حرف  
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 الفلسطينية حسب المنطقة لسنوات مختارة راضيللمؤشرات الديمغرافية  في األ  ملخص :01 لجدو
Table 10: Demographic Indicators in the Palestinian Territory by Region, Selected Years 

 

Indicator 
Year     السنة 

 رشؤ ملا
2012 2011 2010 2009 2005 2000 

Palestinian Territory       ةينيطسلفالي اضر أل ا 
Sex  Ratio 10322 10322 10321 103.1 102.7 102.2 سنجلا ةبسن 

Dependency Ratio 7529 7520 7827 8025 96.3 100.6 ةلاعإلا ةبسن 

Median Age 1922 1820 1825 18.3 16.7 16.4 طيسو لا مرللا 

Crude Birth Rate 3227 3228 3228 32.7 37.3 40.9 ماخلا يدلواملل ادلم 

Crude Death Rate 329 420 421 4.3 4.0 4.5 الخام تايفو لا لدلم 

Natural Increase Rate 320 229 2.9 2.9 3.3 3.6 لدل الزيادة الطبيليةم 

Total Fertility Rate … … 424** … … * 5.9 يكلالوبة صخلا لدلم 

Life Expectancy at Birth (Males) 7123 7120 7028 70.5 71.7 70.7 (ذكور) ةالحيايد ق ىلع ءاقبلا عقو ت 

Life Expectancy at Birt (Females) 7421 7329 7326 73.2 73.0 72.2 (اثنإ)ة احيلاد يقى لعء اقبلا عقو ت 

Marriages Registered … 36,284 379228 389316 28,876 23,890 جاو ز لا دو قع دادعأ 

Crude Marriage Rate … 827 922 927 8.2 7.8 مخالا جوالز ا لدلم 

Divorces Registered … 6,155 69150 59761 4,211 3,546 قالطلا تاعو قو  دادعأ 

Crude Divorce Rate … 125 125 125 1.2 1.2 امخلا قاللدل الطم 

Average Household Size 5.6 528 528 528 5.9 6.1 ةر ساأل مجح طسو تم 

West Bank       ةيبر غلا ةفضلا 
Sex Ratio 10322 10322 10321 103.1 102.7 102.2 ة الجنسبسن 

Dependency Ratio 7027 7320 73.7 75.6 90.6 94.3 ةلاعإلا ةبسن 

Median Age 2020 2020 1924 19.1 17.7 17.4 يطوسلا رمللا 

Crude Birth Rate 3021 3021 3021 30.1 34.5 38.8 مالخا ديلل الموادلم 

Crude Death Rate 420 421 422 4.4 4.1 4.6 ماخلا تايفو لا لدلم 

Natural Increase Rate 227 226 227 2.6 3.0 3.4 ةيليلطبا ةادزيلا لدلم 

Total Fertility Rate … … 420** … … * 5.5 يلكلا ةبو صخلا لدلم 

Life Expectancy at Birth (Males) 7127 71.4 7122 70.9 71.7 71.0 (رذكو )ة ايحلا ديق ىلع ءاقبلا عقو ت 

Life Expectancy at Birt (Females) 7425 74.3 7420 73.7 73.4 72.6 (اثإن) لحياةا ديق ىلع البقاء عقو ت 

Marriages Registered … 209165 209185 19,839 16,706 14,867 جاو ز د العقو  دعداأ 

Crude Marriage Rate … 728 820 821 7.6 7.6 ماخلا جاو ز لا لدلم 

Divorces Registered … 39392 3,273 3,244 2,466 2,120 قالطلا تاعو قو  دادعأ 

Crude Divorce Rate … 123 1.3 123 1.1 1.1 مالطالق الخا لدلم 

Average Household Size 5.3 526 5.5 526 5.8 5.7 ةر سألا مجح سطتو م 

 

  



PCBS :2012،الفلسطينيون في نهاية عام  
 

 3. 
 

 

 

 
 

 رةتاخمت سنوال ةقمنطلا نية حسبطيلسلفاضي األر ا يف ات الديمغرافيةللمؤشر  ملخص (:عتاب) 01 جدول
Table 10 (Cont.): Demographic Indicators in the Palestinian Territory by Region, Selected Years 

 

Indicator 
Year     السنة 

 رشؤ ملا
2012 2011 2010 2009 2005 2000 

Gaza Strip       قطاع غزة 
Sex  Ratio 10322 10321 10321 103.1 102.5 101.7 سنجلا ةبسن 

Dependency Ratio 8520 8720 87.4 89.1 10720 112.8 ةلاعإلا ةبسن 

Median Age 1726 1720 1722 17.0 15.4 14.9 طيسو لا مرللا 

Crude Birth Rate 3723 3722 3721 36.9 42.2 44.5 ماخلا يدلواملل ادلم 

Crude Death Rate 328 329 4.0 4.1 3.9 4.3 الخام تايفو لا لدلم 

Natural Increase Rate 325 323 323 3.3 3.8 4.0 لدل الزيادة الطبيليةم 

Total Fertility Rate 222 222 **5.1 … … * 6.8 يكلالوبة صخلا لدلم 

Life Expectancy at Birth (Males) 7027 7025 7022 69.9 71.2 70.4 (ذكور) ةالحيايد ق ىلع ءاقبلا عقو ت 

Life Expectancy at Birt (Females) 7325 7322 7229 72.5 72.3 71.5 (اثنإ)ة احيلاد يقى لعء اقبلا عقو ت 

Marriages Registered … 169119 17,043 18,477 12,170 9,023 جاو ز لا دو قع دادعأ 

Crude Marriage Rate … 1021 11.1 12.4 9.3 8.1 مخالا جوالز ا لدلم 

Divorces Registered … 29763 2,877 29517 1,745 1,426 قالطلا تاعو قو  دادعأ 

Crude Divorce Rate … 127 1.9 1.7 1.3 1.3 امخلا قاللدل الطم 

Average Household Size 6.1 623 624 623 6.2 6.9 ةر ساأل مجح طسو تم 

    روفمتر طيي لنت     (...)
 1999ات للام يانالب: (*)

 (        2009-2008)تمثل الفترة ات يانالب: (**)



 

Palestinian National Authority 

Palestinian Central Bureau of Statistics 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Palestinians at the End of Year, 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
December , 2012 



PCBS: Palestinians at the End of Year, 2012 

PAGE NUMBERS OF ENGLISH TEXT ARE PRINTED IN SQUARE BRACKETS. 

TABLE ARE PRINTED IN THE ARABIC ORDER (FROM RIGHT TO LEFT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

December, 2012. 

All rights reserved 

 

Suggested Citation: 
 

Palestinian Central Bureau of Statistics, 2012.  Palestinians at the End of Year, 2012. 

Ramallah - Palestine. 
 

All correspondence should be directed to: 

Palestinian Central Bureau of Statistics 

P.O.Box 1647, Ramallah - Palestine  

 

Tel: (970/972) 2 2982700 

Fax: (970/972) 2 2982710 

Toll Free:1800300300 

E-Mail :diwan@pcbs.gov.ps 

Web-Site:  http://www.pcbs.gov.ps  

 

 

This document is prepared in accordance with the standard 

procedures stated in the Code of Practice for Palestine Official 

Statistics 2006 



PCBS: Palestinians at the End of Year, 2012 

Acknowledgment  
 

The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) extends its deep appreciations to all 

who contributed to the success of this report for being well dedicated in performing 

their duties. 

 

This Report has been planned and conducted by a technical team from PCBS and with 

joint funding by the Palestinian National Authority (PNA) and the Core Funding Group 

(CFG) for the year 2012 represented by the Representative Office of Norway to PNA 

and the Swiss Development and Cooperation Agency (SDC). 

 

Moreover, PCBS very much appreciates the distinctive efforts of the Core Funding 

Group (CFG) for their valuable contribution to funding the report. 

 



PCBS: Palestinians at the End of Year, 2012 



PCBS: Palestinians at the End of Year, 2012 

Team Work 

 

 Report Preparation  

 Hatem Qarareyeh  

 Hana Bukhari  

   
 Dissemination Standard  

 Hanan Janajreh  

   
 Preliminary Review  

 Mohammed Duraidi  

 Jawad Al- Saleh  

  
 Final Review   

 Mahmoud  Jaradat   
   

 Overall Supervision  

 Ola Awad President of PCBS 

 
  



PCBS: Palestinians at the End of Year, 2012 

  



PCBS: Palestinians at the End of Year, 2012 

Table of Contents 
 

Page Subject 

  
 Introduction  

  
 Executive Summary  

  
[13] Reporting Methodology Chapter One: 

   
[15] Palestinians in Diaspora and in Historical Palestine Chapter Two: 

  
[19] Palestinians in the Palestinian Territory Chapter Three: 

   
[23] Concepts and Definitions Chapter Four: 

   
29 Tables  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCBS: Palestinians at the End of Year, 2012 

  



PCBS: Palestinians at the End of Year, 2012 

Introduction 
 

Demographics occupy an important place in development and planning for all nations and 

societies on a political, social and economic level. In the Palestinian case, demographics have 

a special status since the population is one of the fundamental factors in the Palestinian 

people's options of comprehensive development and economic progress, especially in light of 

limited natural resources and political options. It is within this context that the PCBS has 

prepared this report, which provides a database to be used as a basic starting point for the 

establishment of a Palestinian population policy. 
 

This report contains the results of the latest official censuses with the most significant 

statistical indicators on the number of Palestinians living all over the world, including 

demographic features. 
 

This report was based on the data available to the PCBS from different sources, including the 

population, housing and establishments census of 2007, surveys conducted by the PCBS, and 

the administrative records of the relevant Palestinian ministries and institutions. 
 

This report contains the most updated estimates of the number of Palestinians in Diaspora and 

those living in Israel with their most significant demographic features. The report also 

supplies updated estimates of the number of Palestinians living in the West Bank and Gaza 

Strip based on the latest available data.  
 

The formulation of comprehensive data on the Palestinian population and its features is a 

thorny and complex issue due to objective reasons related to the sources of data and the fact 

that some Palestinians who live abroad integrate into the host countries, which makes it 

difficult to obtain data on the Palestinians residing in these countries. 

  

Despite the fact that the PCBS used the database provided by UNRWA on the number of 

Palestinians in the areas where it operates outside Palestine, including Jordan, Syria and 

Lebanon, this data remains incomplete due to difficulties and errors in the registration of 

Palestinian refugees, added to the fact that not all Palestinians living abroad are refugees. 
 

This report comes after four decades of Israeli occupation of the West Bank and Gaza Strip 

and six decades after the catastrophe that scattered the Palestinians all over the world. This 

report is a serious attempt by the PCBS to put the reader, the planner and the decision maker 

in the overall picture of the number of Palestinians and their most significant demographic 

features. 
 

We hope that those who seek information from this report will find what they need for 

planning and development towards an independent Palestinian state with Jerusalem as its 

capital and the return of Palestinian refugees to their homes. 

 

 

 

 

December, 2012 Ola Awad 

 President of PCBS 
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Executive Summary 
 

- The world population of Palestinians at the end of 2012 is estimated at 11.6 million, of 

which 4.4 million live in the Palestinian Territory. This constitutes about 37.7% of all 

Palestinians in the world. 

- It is anticipated that the Palestinian population and the Jews population in historical 

Palestine will be equal by the end of 2016.  By the end of 2020, Jews will make up 49.1% 

of the total population: there will be 6.9 million Jews compared to 7.2 million 

Palestinians. 

- Data available on Palestinians living in Jordan shows that the total fertility rate among 

Palestinians was 3.3 births per woman in 2010. The average household size was 4.8 

persons during 2010. 

- Data available on Palestinians living in Syria in 2009 indicated that the percentage of 

individuals below 15 years of age was 33.1% and the percentage of individuals over 65 

years of age was 4.4%.  The overall fertility rate for Palestinians living in Syria was 2.5 

births per woman and the average Palestinian household size was 4.1 persons in 2010. 

- The available data on Palestinians living in Lebanon in 2011 indicated that the percentage 

of individuals under 15 years of age was 31.1% while those over 65 years of age made up 

6.1%. The total fertility rate for Palestinians living in Lebanon was 2.8 births per woman 

and the average Palestinian household size was 4.4 persons in 2011.  

- Data available on Palestinians living in Israel in 2011 indicated that the percentage of 

individuals under 15 years of age was 36.5%, while the percentage of individuals over 65 

years of age was 4.1%.  The overall fertility rate was 3.3 births per woman and the 

average Palestinian household size was 4.8 persons in 2011. 

- In the Palestinian Territory, 2.7 million Palestinians live in the West Bank (61.6%), and 

1.7 million Palestinians live in Gaza Strip (38.4%). 

- Data for 2012 indicate that 44.2% of Palestinians living in the Palestinian Territory  are 

refugees, which makes 29.7% of the total population of the West Bank. Refugees make 

up 67.4% of the total population of Gaza Strip. 

- Data indicated that the dependency ratio in the Palestinian Territory has fallen from 101.3 

in 1997 to 75.9 in 2012. 

- Data indicate that there was a slight increase in the median age in the Palestinian 

Territory in the period 1997-2012, from 16.4 years in 1997 to 19.2 years in 2012. 

- The crude birth rate in the Palestinian Territory has fallen from 42.7 births per 1000 

population in 1997 to 32.7 births per 1000 population in 2012.  The rate is expected to 

reach 31.9 births in 2015.  Meanwhile, the crude death rate has fallen from 4.9 deaths per 

1000 population in 1997 to 3.9 deaths per 1000 population in 2012.  The rate is expected 

to become 3.6 by 2015. 

- In mid-2012, the natural population increase in the Palestinian Territory was 3.0%: 2.7% 

in the West Bank and 3.5% in Gaza Strip. 

- The average household size has decreased to 5.6 persons for 2012, compared to 6.4 

persons in 1997. 

- Life expectancy in the Palestinian Territory in 2012 was 72.7 years: 71.3 years for men 

and 74.1 years for women. 

  



PCBS: Palestinians at the End of Year, 2012 

 

 

 



PCBS: Palestinians at the End of Year, 2012 

[13] 

 

Chapter One 
 

Reporting Methodology 
 

The formulation of development plans and social development in the Palestinian Territory  

requires the availability of several indicators relating to demographic characteristics and 

population. The main indicators are those on population and population distribution. As a 

commitment to the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) policy on periodically 

updating population estimates and demographic indicators, this report was prepared to provide 

recent and reliable data on these fields for users, researchers, scholars, and planners. 
 

The process of collecting statistical data on the Palestinian people all over the world faces 

many professional, financial, and political difficulties. Surveys and direct field studies cannot 

be conducted in many of the countries hosting Palestinians. There is a lack of technical 

framework necessary for the selection of statistical samples or studied theory surveys and field 

studies. In addition, the integration of the Palestinian people into the communities in which 

they reside makes the counting process very difficult, in addition to the financial cost. 
 

There are also political obstacles to studies and field surveys in other countries since these may 

contradict their principles of sovereignty. For all these reasons, the PCBS attempts to conduct 

several activities in conjunction with the current conditions so that, in terms of professionalism, 

they can produce the best estimates within the available resources. 
 

1.1 Data Sources and Methodology  

Data in this report are based on a number of field surveys and censuses carried out by PCBS in 

the Palestinian Territory and a number of field surveys conducted in host countries. In addition, 

other sources were used, including administrative records available to international 

organizations, a number of studies conducted by establishments and individuals to estimate the 

number of Palestinians and their demographic and social characteristics, including the report of 

the Commissioner General of UNRWA, and pages on the Internet belonging to centers dealing 

with the Palestinian issue around the world.   
 

Data related to the Palestinian population inside Israel are based on the Statistical Abstract of 

Israel (various years) and data from the Israeli Central Bureau of Statistics (Statistical Abstract) 

No. 63 for 2012. The information bank of the Palestinian minority in Israel (Rakaz) is related to 

the National Arab Association for Research and Health Services (Jaleel Association).   
 

Providing data about Palestinians residing in Israel is very complicated since the data resources 

are limited to the Israeli Central Bureau of Statistics.  Their methodology is based on 

calculating all the Arabs and Palestinians within the state of Israel, including the Syrian Golan 

Heights and the J1 province of Jerusalem,
1
 in addition to the Palestinian Territory occupied in 

1948. Therefore, in calculating the Palestinian population in Israel, the J1
1
 population were 

excluded from the number of people in the Jerusalem governorate.  
 

In regard to Palestinians in the Palestinian Territory (West Bank, Gaza Strip), figures are taken 

from revised estimates based on the latest data. The data were prepared by the PCBS from the 

results of the population, housing and establishments survey of 2007, based on a developed 

hypothesis on anticipated trends in fertility, death rates, and international immigration of 

Palestinians into the Palestinian Territory in future years.  

                                                 
1 J1 Includes those parts of Jerusalem governorate annexed by Israel in 1967. 
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With regard to Palestinians in Jordan, data are taken from estimates of the United Nations 

Relief and Works Agency (UNRWA), in addition to surveys conducted in collaboration with a 

number of international organizations in Jordan. The UNRWA records indicate that the 

registered number of Palestinian refugees in Jordan was estimated at 89.1  million at the end       

of 2011.
2
   

 

Data for the Palestinian population in Syria are based on surveys conducted in cooperation with 

international organizations and reports of the Commissioner General of UNRWA and derived 

from the records of the agency. The UNRWA records indicate that the number of registered 

refugees in Syria was 486,946 at the end of 2011.
2
  

 

Data for the Palestinian population in Lebanon are based on surveys conducted there in 

cooperation with international organizations and reports of the Commissioner General of 

UNRWA and the records of the agency.  The UNRWA records show that the number of 

Palestinian refugees registered in Lebanon was 436,154 at the end of 2011.
2
 

 

Data on the Palestinian population in other Arab states and foreign countries are derived from 

the estimates of researchers, associations and Palestinian centers.  

 

1.2  Population Projection Assumptions 

1. Palestinians in the Palestinian Territory: The projections of the number of Palestinians 

in the Palestinian Territory are based on the following assumptions:  

 The decline of the total fertility rate by 30% during 2007-2025 in the West Bank 

and Gaza Strip. 

 Decline of infant mortality rates by 50% during 2007-2025 in both the West Bank 

and Gaza Strip. 

 The presumption of net international immigration is equal to zero from 2007 to the 

end of the projection period in 2025. 

2. Palestinians in Israel: The current annual growth rate is adopted, which is 2.5% 

according to data from the Israeli Bureau of Statistics.  

3. Palestinians in Arab states: It has been assumed as a steady growth rate of 2.5%. 

4. Palestinians in foreign countries: It has been assumed as a fixed growth rate of 1.5%. 

 

1.3 Report Structure 

The report constitutes a preface and four chapters.  Chapter one comprises the methodology.  

Chapter two presents a report on Palestinians in Diaspora and in historical Palestine (estimating 

the number of Palestinians in the world and the demographic characteristics of Palestinians 

living in Jordan, Syria, Lebanon, Israel). Chapter three focuses on end of year estimates of the 

Palestinian population in the Palestinian Territory, the percentage distribution of population by 

selected age groups, sex ratio, refugee status, and other specific demographic characteristics. 

Finally, chapter four presents the concepts and definitions. 

 

                                                 
2 http://www.unrwa.org 
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Chapter Two 
 

Palestinians in Diaspora and in Historical Palestine 
 

 This chapter presents a summary of the most important demographic and population indicators 

in the Diaspora and in historical Palestine. 
 

2.1 Estimated World Population of Palestinians   

 

 
 

There are estimated to be 11.6 million Palestinians in the world at the end of 2012, distributed 

according to location as follows: 4.4  million in the Palestinian Territory,  which is 37.7% of 

the Palestinian world population; 1.4 million in Israel (12.1%); 5.1 million in Arab countries 

(44.5%); and 655 thousand in foreign countries (5.7%). 

  
Percentage Distribution Population  of  Palestinian by Country  of Residence,  

End year 2012 
 

 

 
 

 
 

2.2 Estimated Number of Palestinians and Jews in historical Palestine 
 

7.2 Million Palestinians compared to 6.9 million Jews in 2020 in Historical Palestine 
  

 

PCBS estimates indicate that there were around 5.8 million Palestinians living in historical 

Palestine at the end of 2012, while there were 5.9 million Jews end year 2011 according to 

estimates by the Israeli Central Bureau of Statistics for 2011 , and by end of 2012 is expected to 

reach 6.0 million Jews. The number of Palestinians and Jews will total about 6.5 million of 

each by the end of 2016. By providing current growth rates to remain the same. However, the 

number of Palestinians in historical Palestine will total 7.2 million compared to 6.9 Jews by the 

end of 2020.
3
 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Data on Palestinian populations is based on estimates by PCBS, while estimates of the Jewish population are based on figures 

in the annual Israeli Statistical Abstract 2012, Issue no. 63.  
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Projected Population for Palestinian and Jews Population in Historic Palestine, 
Selected Years 

 
 

2.3 Demographic Aspects of Palestinians in Diaspora and Israel 
 

 Palestinians in Jordan 

Data indicate that the Palestinian household size is 4.8 persons and the annual growth rate is 

2.4%.  The average fertility of Palestinian women in Jordan is around 3.3 births per woman 

with a crude birth rate of 29.2 births per thousand.  The infant mortality rate in Palestinian 

refugee camps in Jordan is 22.6 deaths per thousand live births, while the mortality rate of 

children up to five years of age is 25.7 deaths per thousand live births in 2010.
4
   

 

 Palestinians in Syria  

The available data on Palestinians living in Syria showed that in 2009, 33.1% of the population 

were aged less than 15, while 4.4% were aged 65 years and above.
5
  Data also indicate that the 

Palestinian household size was 4.1 individuals in 2010 and population growth was 1.6 for the 

same year. The total fertility in 2010 of Palestinians in Syria was 2.5 births for each woman and 

the crude birth rate was 29.2 per thousand of the total population. The infant mortality in 2010 

was 28.2 deaths per thousand live births and the mortality rate among children below five years 

of age was 31.5 deaths per thousand births. 
6
  

 

In 2006, in the Palestinian population aged 15 years and above in Syria, 48.3% of males were 

unmarried and 40.8% of females. The highest percentage of unmarried individuals was in the 

15-19 age group: 100% of males and 92.7% of females. Female widows in the Palestinian 

population living in Syria were 4.2% compared to 0.5% for males. 
7
   

 

 Palestinians in Lebanon  

The available data on Palestinians living in Lebanon in 2011 showed that 31.1% of the 

population were aged less than 15, while 6.1% were aged 65 years old and above.  The sex 

ratio was 98.2 males per hundred females in 2011.  The data also indicated that the percentage 

unmarried female Palestinian in Lebanon (12 years and over) 43.7%, and as the percentage of 

                                                 
4
UNRWA, 2011.  UNRWA STATISTICS -2010- First issue, selected indicators 

5 PCBS, 2011. Palestinian Statistical Yearbook No. 11. Ramallah- Palestine.  

6  Previous Source (4) 

7  Previous Source (5) 
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married women (52.2%), and the percentage of divorced 2.3%, and the percentage of widows 

1.7% for the year 2011.
 
 

 

The available data for 2011 indicate that the average Palestinian household size was 4.4 

persons, the total fertility rate was 2.8 births per woman and  the infant mortality rate was 15.0 

per thousand live births and the mortality rate for children below the age of five was 17.0 per 

thousand live births in the same year.
8
 

 

 Palestinians in Israel  

The estimated number of Palestinians living in Israel at the end of 2012 was 1.4 million. 

Available data on Palestinians living in Israel in 2011 show that 36.5% of the population were 

aged less than 15, while 4.1% were aged 65 years old and above.  
 

The total fertility rate for Palestinians living in Israel was 3.3 births per woman in 2011. This 

rate is higher than the Israeli fertility rate of 3.0 births per woman for the same year.  The 

Palestinian household size was 4.8 persons in 2011. The crude birth rate was 25.0 births per 

thousand out of the total population and the crude mortality rate was 2.7 per thousand. The 

infant mortality rate in 2011 was 6.7 per thousand live births and the sex ratio was 102.0 males 

per hundred females.
9
 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
8
 The Palestinian Central Bureau of Statistics2012, database the survey fourth-indicators Cluster in Palestinian refugee camps 

in Lebanon, 2011. 
9
 Israeli Statistical Yearbook, 2012: Issue 63. 
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Chapter Three 
 

Palestinians in the Palestinian Territory 
 

This chapter summarises the most important population and demographic indicators in the 

Palestinian Territory at the end of 2011,  based on different sources.   
 

4.4 Million of Population in Palestinian Territory at the End of 2012 
 

The estimated population of Palestinians in the Palestinian Territory at the end of 2012 was 4.4 

million: 2.7 million in the West Bank (61.6% ) and 1.7 million (38.4%) in Gaza Strip.  The 

highest population was in Hebron with 15.0% of the total population, followed by Gaza 

governorate with 13.3% and the Jerusalem population with 9.2%. Jericho and Al Aghwar had 

the lowest population rate of 1.1%.  

 
Percentage Distribution of Population  in The Palestinian Territory by Governorate, 

 End year 2012 

 
 

44.2% of Palestinian Population in Palestinian Territory are refugees 
 

Estimates for 2011 indicate that 44.2% of the total Palestinian population in the Palestinian 

Territory were refugees, estimated in number at 1.9 million: 7.1 thousand in the West Bank 

(29.7% of the total West Bank population) and 1.1 million in Gaza Strip (67.4% of the total 

population in Gaza Strip).  
 

40.2% of Population in Palestinian Territory below age of 15 years 
 

Palestinian society in the Palestinian Territory is a young society with 40.2% of the population 

aged less than 15 at the end of 2012.  There was a distinct regional difference with a rate of 

38.1% in the West Bank compared to 43.7% in Gaza Strip.  The percentage of those aged 65 

years old and above was 2.9%: 3.3% in the West Bank and 2.3% in Gaza Strip .  
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Sex Ratio in Palestinian Territory is 103.2 Males per 100 Females 
 

At the end of 2012, there were 2.21 million males in the Palestinian Territory compared to 2.14 

females, a sex ratio of 103.2.  In the West Bank, there were 1.36 million males and 1.32 million 

females, a sex ratio of 103.2.  In Gaza Strip, there were 850 thousand males and 823 thousand 

females, a sex ratio of 103.2.  
 

High Dependency Ratio in Palestinian Territory 
 

Data indicate that the dependency rate fell in the Palestinian Territory from 101.3 in 1997 to 

75.9 in 2012, but there was a distinct difference between the West Bank and Gaza Strip. In 

2012, the rate decreased in the West Bank from 94.7 in 1997 to 70.7 in 2012 while in Gaza 

Strip the rate decreased from 114.5 in 1997 to 85.0 in 2012.  
 

19.2 Years is the Median Age in the Palestinian Territory 
 

There has been a slight increase in the median age in the Palestinian Territory during 1997-

2012: the median age rose from 16.4 years in 1997 to 19.2 years in 2012. In the West Bank, the 

median age rose from 17.4 years in 1997 to 20.0 years in 2012, while in Gaza Strip it increased 

from 14.8 in 1997 to 17.6 years in 2012.    
 

Decline in Crude Birth Rates in Palestinian Territory 
 

Population projections indicate that the crude birth rate in the Palestinian Territory will decline 

from 32.7 crude births per thousand of population in 2012 to 31.9 crude births in 2015. The 

crude birth rate varies between 30.1 births in the West Bank and 37.3 births in Gaza Strip in 

2012.     
 

Decline in Crude Mortality Rates in Palestinian Territory 
 

The crude mortality rates are relatively low compared to those prevailing in Arab countries. 

Crude mortality rates are expected to decline from 3.9 deaths per 1000 population in 2012 to 

3.6 deaths per 1000 population by 2015.  The crude mortality rate should fall from 4.0 deaths 

per thousand population in 2012 in the West Bank to 3.8 deaths per thousand population by 

2015, while in Gaza Strip should fall from 3.8 deaths per thousand population in 2012 to 3.5 

deaths per thousand population by 2015, This indicates the improvements in the quality of life 

and public access to medical services.    
 

3.0% Population Increase in Palestinian Territory mid 2012 
 

The rate of population increase in the Palestinian Territory in mid 2012 was 3.0%: 2.7% in the 

West Bank and 3.5% in Gaza Strip. It is anticipated that this growth rate will remain stable over 

the coming five years since the mortality rate is declining and fertility rates remain high, 

despite a tendency to slow. This will therefore require appropriate economic and social policies 

to deal with the population increase in coming years.    
 

Decline in Household Size in the Palestinian Territory 
 

Data indicate that the Household Size fell in the Palestinian Territory from 6.4 in 1997 to 5.6 in 

2012,  In the West Bank, the average household size fell to 5.3 persons in 2012 compared         

to 6.1 in 1997.  while in Gaza Strip, the average size fell to 6.1 persons in 2012 compared to 6.9 

in 1997. 
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High Fertility Rates in the Palestinian Territory 
 

The fertility rate in the Palestinian Territory is high compared to other countries due to early 

marriage, especially for females, and the desire to have children, in addition to the customs and 

traditions prevailing in Palestinian society, but there are indicators that the fertility rate has 

begun to decline over the past decade. According to the results of the Palestinian household 

survey in 2010, the total fertility rate had fallen to 4.4 births during 2008-2009 compared to 6.0 

births in 1997.  The fertility rate continued high in Gaza Strip compared to the West Bank 

during 1997-2009, with 4.0 births during 2008-2009 in the West Bank compared to 5.6 births in 

1997.  In Gaza Strip, the fertility rate was 5.2 during 2008-2009 compared to 6.9 in 1997.   

 

The total fertility rate in the Palestinian Territory is high compared to Arab countries: 3.8 births 

in Jordan, 2.9 births in Egypt and 2.1 births in Tunisia in 2010. 
10

   
 

Increased Life Expectancy in 2012 
 

As a result of the decrease in the mortality rate in the Palestinian Territory, the life expectancy 

for individuals has increased to 72.7 years: 71.3 for males and 74.1 for females in 2012. This 

varied by region with life expectancy of 73.1 years in the West Bank: 71.7 years for males and 

74.5 for females, while in Gaza Strip live expectancy was 1298 years: 70.7 years for males and 

73.5 for females.  Reasons for the increase in life expectancy include improvements in health 

care and the gradual decrease of mortality rates among infants and children. 

 

 

   
Life Expectancy at Birth in the Palestinian Territory by Region and sex, 2012 

 
 

 

Sours : Palestinian Central Bureau of Statistics, 2012. Revised  Estimate  Based on the Final Results of Population, 

Housing and Establishment Census 2007. Ramallah-Palestine.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Population Reference Bureau. World Population Data Sheet, 2012.  
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Chapter Four 
 

Concepts and Definitions 
 

Average household size:  

It refer to the average number of privet household member calculated through dividing the total 

number of member for a certain category by number of household for that   particular category. 
  

Crude Birth Rate: 
The number of births per 1,000 persons in a given year.  
 

Crude Death Rate: 
The number of deaths per 80111 persons in a given year. 
 

Crude Marriage Rate (CMR): 

The number of marriages per 1000 population in mid year. 
 

Crude Divorce Rate (CDR): 

The number of divorces per 1000 population in mid year. 
 

Dependency Ratio: 
The ratio of the persons defined as economically dependent to those in the ages defined as 

economically productive; arbitrary defined as the ratio of the elderly (those 65 years and over) 

plus the young (those under 15 years of age) to the population in the “working ages” (those 15-

64 years of age). 
 

Infant Mortality Rate  
The number of infant deaths under one year of age in a given year per 1,000 live births during 

the year. 
 

Life Expectancy: 
The average number of additional years a person would live if current mortality trends were to 

continue.  Most commonly cited as life expectancy at birth9 
 

Median Age: 
The age which divides a population into two numerically, equal groups; that is, half of the 

people are younger than this age and the second half are older. 
 

Rate of Natural Increase: 
The rate at which a population is increasing (or decreasing) in a given year due to an increase 

(or decrease) of births against deaths expressed as a percentage of the base population. 
 

Refugee Status: 

This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in the Palestinian 

Territory occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. 

Registered Refugees: It applies to registered refugees holding refugee registration cards 

issued by UNRWA. 

Non-Registered Refugees: It applies to unregistered refugees who do not hold refugee 

registration cards issued by UNRWA. 

Non-Refugee: It applies to any Palestinian not categorized under any of the two 

aforementioned status types. 
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Sex Ratio: 
The number of males per 100 females in a population. 
 

Total Fertility Rate: 
The average number of children that would be born alive to a woman (or group of women) 

during her life time if she were to pass through her childbearing (15-49) years conforming to 

the age specific fertility rates of a given years.  The sum of age specific fertility rates is 

multiplied by 5. 

 
 

 
 
 

 

 




