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 وتقدير شكر 

 
 من، لما أبدوه التقريرساىم في إعداد ىذا  من كل لإلحصاء الفمسطيني بالشكر والتقدير إلى المركزي الجياز  يتقدم

 .حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبيم
 

بقيادة فريق فني من الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، وبدعم  2019 تقرير الفمسطينيون نياية عامتم إعداد  لقد
بمكتب الممثمية  ممثمة 2019لعام ( CFG)مجموعة التمويل الرئيسية لمجياز و  دولة فمسطينمشترك بين كل من  مالي

  .دولة فمسطينالنرويجية لدى 
 

     لمجيازلإلحصاء الفمسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية  المركزي الجياز  يتقدم
(CFG )التقريرفي إعداد ىذا  ةعمى مساىمتيم القيم. 
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 لعمريق الف
 

 إعداد التقرير  

  حاتم قرارية 

  ىناء البخاري  

   

 تدقيق معايير النشر  

  حنان جناجره 

   

 األولية المراجعة  

  دمحم الدريدي 

  جواد الصالح 

  رانيا أبو غبوش 

  ماىر صبيح 

 
  

 ةالمراجعة النيائي  

  زيدان وعناي 

  

 اإلشراف العام  

 رئيس الجياز عال عوض. د 
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 اتويلمحتئمة اقا
 

 صفحةال موضوعال
  دمةمقال 
  ييذتنف خصمم 
 01 منيجية التقرير :ولفصل األال  
 02  التاريخيةفمسطين في في الشتات و  الفمسطينيون  :نيثافصل الال   
 93 دولة فمسطين في الفمسطينيون  :لثثافصل الال   
 92 المفاىيم والمصطمحات :فصل الرابعال   
 30 المراجع    
 33 الجداول    
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 المقدمة
 

يحتــــل المواــــوع الــــديممرافي موقلــــا ميمــــا فــــي التنميــــة والتخطــــيا لــــدى كافــــة الــــدول والمجتملــــات عمــــى الصــــلد السياســــية 
في الحالـة الفمسـطينية تتخـذ الـديممرافيا مكانـة خاصـة حيـث يعـكل البلـد السـكاني احـد المحـددات  . واالجتماعية واالقتصادية

االساســية فــي خيــارات العــلي الفمســطيني فــي التنميــة العــاممة والتطــوير االقتصــادي، ال ســيما فــي اــوء محدوديــة المصــادر 
لمركزي لالحصاء الفمسطيني بإعداد ىـذا التقريـر الـذي في ذات السياق يأتي اىتمام الجياز ا   .الطبيلية والخيارات السياسية

 .يوفر قاعدة البيانات التي يتوجي ان تكون المنطمق االساسي نحو بناء سياسة سكانية فمسطينية
 
يحتوي ىذا التقرير عمى أحدث االحصاءات الرسمية حول الفمسطينيين في كافة مواقع تواجدىم، وذلك بلرض أىم  

يستند إعداد التقرير .  ةفي جميع أنحاء اللالم، بما في ذلك السمات الديممرافي نول عدد الفمسطينييالمؤعرات اإلحصائية ح
ة ير اإلدت السجالاو الجياز،  اذىفن تيلا التلدادات والمسوح، امنيادر مصعدة  نم جيازال ة لدىر متوفلا تانايبعمى ال
 .قةاللالت ذاية ينطلفمسات اسسؤ لماو  راتزاو الب ةالخاص

 
وأىـــم ســـماتيم الديممرافيـــة، كمـــا يلـــرض  4615أرااـــي فـــي العـــتات و  نيتاـــمن التقريـــر تقـــديرات حديثـــة ألعـــداد الفمســـطينيي

تقديرات حديثة ألعداد الفمسطينيين في كل من الافة المربية وقطاع غزة وفق آخر الملطيات المتوفرة، باالاافة لملديد من 
 . دولة فمسطين السمات الديممرافية الخاصة بالفمسطينيين في

 
وذلـك ألسـباي ، جدير بالذكر أن توفير بيانـات عـاممة حـول أعـداد الفمسـطينيين وسـماتيم تلتبـر مـن القاـايا العـائكة والملقـدة

مواوعية تتلمق بمصادر البيانات وحالة االندماج التي يليعيا جزء مـن الفمسـطينيين فـي بلـض الـدول الماـيفة ممـا يسـبي 
 .خاصة بالفمسطينيين وحدىم صلوبة الحصول عمى بيانات

 
حــول الســكان الفمســطينيين فــي مواقــع عمميــا ( االونــروا)رغــم االســتفادة مــن قواعــد البيانــات التــي توفرىــا وكالــة المــوث الدوليــة 

إال أنيـا تبقـى منقوصـة حيـث إعـكاالت تسـجيل الالجئـين  ،سـوريا ولبنـانو  التـي تعـمل األردن( دولة فمسطينخارج )األساسية 
 .كما أن تواجد الفمسطينيين في الخارج ال يقتصر عمى الالجئين فقا

 
عقــود مـن النكبـة وتعــريد  نحـو سـبع وبلــد، عقـود الحـتالل الاــفة المربيـة وقطـاع غـزة خمــسيـأتي ىـذا التقريـر بلــد أكثـر مـن 

اولـة جـادة مـن الجيـاز المركـزي ل حصـاء الفمسـطيني لواـع القـار  والمخطـا الفمسطينيين في عتى بقاع األرض ليعكل مح
نأمـل أن يجـد المسـتفيدون مـن ىـذا التقريـر .  ومتخذ القرار في الصورة اإلجمالية ألعداد الفمسطينيين واىم سماتيم الديممرافية

تيا القـدس العـريف وعـودة الالجئـين إلـى ما يساعدىم في عمميات التخطيا والتنمية نحو الدولـة الفمسـطينية المسـتقمة وعاصـم
 . ديارىم

 
 ونسأل هللا أن يتكمل عممنا بالنجاح،،،

 

 

 9102، كانون أول عال عوض. د
  رئيس الجياز
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 ممخص تنفيذي
 

فــي  يـون مم 2.106حـوالي  مـنيم فمسطيني، مميون  40.021 بحوالي 2019ياية عام نعـدد الفمسطينيين فـي اللالم يقدر  -
 .في اللالم نمن إجمالي عدد الفمسطينيي% 04.4أي ما نسبتو  دولة فمسطين

، حيـــث 9199 نيايـــة عـــام مـــعفـــي فمســـطين التاريخيـــة  واالســـرائيميين الفمســـطينينمـــن المتوقـــع أن يتســـاوى عـــدد الســـكان  -
 .مميون  4.4 كل منيم سيصل عدد

قـد بمـ  لمنساء الفمسطينيات فـي االردن  ةملدل الخصوبة الكمياظيرت البيانات المتوفرة حول الفمسطينيين في االردن ان  -
فـي المخيمـات أن متوسـا حجـم األسـرة الفمسـطينية  إلـىأعـارت البيانـات  كمـا، 9141مولـودا  لكـل امـرأة لملـام  0.0

 .9144اللام  فرد خالل 2.4بم  الفمسطينية 
أن نسبة األفراد دون الخامسة ععرة من اللمر  9116المقيمين في سوريا للام  نتعير البيانات المتوفرة حول الفمسطينيي -

ومــن جانــي آخــر بمــ  ملــدل الخصــوبة ،  %1.1فــأكثر  ســنة 32الــذين أعمــارىم فــي حــين بممــت نســبة ، %00.4 بممــت
أن متوسـا حجـم  إلـىأعـارت البيانـات  كمـا، 9141مولودا  لكل امرأة لملام  9.2في سوريا لمنساء الفمسطينيات  ةالكمي

 .9141فرد خالل اللام  1.4األسرة الفمسطينية بم  
أن نسبة األفراد دون الخامسة ععرة من اللمر  9144المقيمين في لبنان للام  نتظير البيانات المتوفرة حول الفمسطينيي -

 ةالخصـوبة الكميـملـدل كما بم   ، %3.1 (سنة فأكثر 32)في حين بممت نسبة الذين تبم  أعمارىم % 96 حوالي بممت
األسـرة الفمسـطينية أن متوسـا حجـم  إلـىأعـارت البيانـات  كمـا، مولودا  لكل امرأة 9.4في لبنان لمنساء الفمسطينيات 

 .9144خالل اللام  أفراد 1بم  

نسـبة األفـراد دون الخامسـة ععـرة مـن اللمـر أن  4615أرااـي المقيمـين فـي  نالمتـوفرة حـول الفمسـطينيي تتظير البيانا -
سـنة  32)فـي الوقـت الـذي بممـت فيـو نسـبة األفـراد الـذين أعمـارىم  %04.4ول نـاث % 09.6لمذكور  2018نياية عام 

   4615 فــــي أرااــــيلمنســــاء الفمســــطينيات  ةملــــدل الخصــــوبة الكميــــكمــــا بمــــ  ، %2.9ول نــــاث % 1.9لمــــذكور  (فــــأكثر
فـرد  1.2أن متوسـا حجـم األسـرة الفمسـطينية بمـ   إلـىأعـارت البيانـات  كمـا ،9145في اللام مولودا  لكل امرأة ( 0.11)

 .9145خالل اللام 

 فــردا  مميــون  9.146و، (%59.9) فــي الاــفة المربيــة فــردا   مميــون  3.020 بواقــع دولــة فمســطينيتــوزع الفمســطينيون فــي  -
 .9146نياية عام  في قطاع غزة( 11.4%)

مــن الســكان الفمســـطينيين فــي دولــة فمســطين الجئـــون، حيــث كانــت نســـبة % 19.9إلـــى ان  9144تعــير البيانــات للــام  -
من اجمـالي سـكان الاـفة المربيـة، فـي حـين بممـت نسـبة الالجئـين فـي قطـاع غـزة % 93.0الالجئين في الافة المربية 

 .من اجمالي سكان قطاع غزة% 33.4

          فـي 44.9إلى  9111في عام  411.3انخفات من  حيث دولة فمسطيننسبة اإلعالة في  الى إنخفاضتعير البيانات  -
 .9146اللام 

اللمــر  ارتفــع، حيــث (9146-9111)خــالل الســنوات  دولــة فمســطينتعــير البيانــات إلــى ارتفــاع فــي اللمــر الوســيا فــي  -
 .  9146سنة في اللام  91.4إلى  9111سنة في اللام  43.1 منالوسيا 
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ــة فمســطينملــدل المواليــد الخــام فــي  بمــ  - ملــدل  بمــ ، فــي حــين 9146عــام مــن الســكان  4111لكــل مولــودا   01.9 دول
 .9146من السكان عام  4111لكل حالة وفاة  0.4الوفيات الخام 

فـي  %9.6وفي الافة المربيـة % 2.2 بواقع، %2.5 دولة فمسطينفي  9146منتصف اللام  النمو السكانيبم  ملدل  -
  .غزة قطاع

 .9111فردا  عام  3.4مقارنة مع  9144عام فردا   2.4انخفض متوسا حجم األسرة إلى  -

ــايــد قى مــمبقــاء عل  توقــعالم لمــرلابمــ   - ســنة  49.6واقــع بســنة  41.1 دولــة فمســطينفــي  9146 للــام عنــد الــوالدة ةالحي
 .سنة ل ناث 42.9ولمذكور 
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 الفصل األول
 

 منيجية التقرير
 

تتطمي عممية واـع الخطـا التنمويـة واالجتماعيـة تـوفر اللديـد مـن المؤعـرات حـول الخصـائص الديممرافيـة والسـكانية، وفـي 
المختمفـــة، والتزامـــا بسياســـة الجيـــاز المركـــزي ل حصـــاء الفمســـطيني بعـــأن تحـــديث  ممقـــدمتيا عـــدد الســـكان المقـــدر وتوزيلـــاتي

تقديرات عـدد السـكان والمؤعـرات السـكانية بصـورة دوريـة، تـم إعـداد ىـذا التقريـر السـنوي بيـدا تـوفير بيانـات حديثـة وموثوقـة 
 .  ططينحول مختمف المؤعرات الديممرافية والسكانية، لممستخدمين من باحثين ودارسين ومخ

 
مـــن الجـــدير بالـــذكر أن عمميـــة جمـــع البيانـــات اإلحصـــائية حـــول العـــلي الفمســـطيني فـــي مختمـــف أمـــاكن تواجـــده فـــي اللـــالم 
تلتراـــيا عوائـــق مينيـــة وماليـــة وسياســـية، حيـــث يتلـــذر إجـــراء المســـوح والدراســـات الميدانيـــة المباعـــرة فـــي اللديـــد مـــن الـــدول 

لألطر الفنية الالزمـة الختيـار عينـات إحصـائية يـتم دراسـتيا مـن خـالل المسـوح  كما أن ىنالك غياي.  نالمايفة لمفمسطينيي
باإلاافة إلـى ذلـك فـان انـدماج اللديـد مـن أبنـاء العـلي الفمسـطيني فـي المجتملـات التـي يقيمـون فييـا .  والدراسات الميدانية

للوائــق السياســية التــي ال تتــيح إجــراء يجلــل عمميــة حصــرىم مســألة فــي غايــة التلقيــد، إاــافة لمتكمفــة الماليــة، ناىيــك عــن ا
دراسـات ومسـوح ميدانيـة فـي دول أخـرى حيـث أن عمميـة تنفيـذ المسـوح والدراسـات عمـى تمـك المجتملـات ال تتماعـى مـع مبـدأ 

لكل ىذه األسباي فان الجياز يسلى إلجراء عدد من النعـاطات التـي تتوافـق مـع الظـروا الراىنـة بحيـث .  سيادة تمك الدول
 .إصدار أفال التقديرات من الناحية المينية امن اإلمكانات المتاحة يتمكن من

 
 مصادر البيانات والمنيجية 0.0

، وعدد من دولة فمسطيناستندت بيانات ىذا التقرير إلى عدد من المسوح الميدانية والتلدادات التي نفذىا الجياز في 
الت اإلدارية المتوفرة لدى المنظمات الدولية ااافة الى عدد المسوح الميدانية التي أجريت في الدول المايفة وكذلك السج

من الدراسات واألبحاث التي أجرتيا المؤسسات واألفراد حول تقدير عدد أبناء العلي الفمسطيني وسماتيم الديممرافية 
بكة اللالمية الع عمى صفحاتالتقارير المفوض اللام لوكالة الموث الدولية، باإلاافة إلى بلض  واالجتماعية، منيا

 .بقاية الفمسطينيين في اللالم تلنىالخاصة بمجموعة المراكز التي ( اإلنترنت)
 

الكتـاي االحصـائي السـنوي اعتمـدت عمـى  4615فـي أرااـي من ناحية أخرى فإن البيانات التي تخص السكان الفمسطينيين 
-مــن خــالل ركــاز. 9146، (م.ج)الجمليــة اللربيــة القطريــة لمبحــوث والخــدمات الصــحية -جمليــة الجميــلو  9146 االســرائيمي

 .  بنك الملمومات لألقمية الفمسطينية في إسرائيل
 

 بيانـاتال مصـادر، وذلـك النحصـار في غاية الصلوبة والتلقيـد 4615أرااي عممية توفير البيانات عن الفمسطينيين في إن 
حــدود دولــة "والتــي تقــوم منيجيتيــا عمــى احتســاي كافــة اللــري والفمســطينيين فــي  إلســرائيميةدائــرة اإلحصــاء المركزيــة ا عمــى

ااــافة الــى   1مــن محافظــة القــدس J1ومنطقــة والتــي حســي التلريــف االســرائيمي تعــمل ىاــبة الجــوالن الســورية " إســرائيل
عـدد سـكان  اسـتبلاد، تـم 4615أرااـي عـدد السـكان الفمسـطينيين فـي  حسـاي، ليـذا عنـدما تـم 4615االرااي المحتمة عام 

J1منطقة 
    .من محافظة القدس 4

                                                 
1 J1 :4634إليو عنوة بليد احتاللو لمافة المربية عام تعمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي امو االحتالل اإلسرائيمي ت. 
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وقــد  تقــديرات منقحــة تلتمــد عمــى أحــدث الملطيــات،مــن  مســتمدةفيــي  دولــة فمســطينأمــا البيانــات المتلمقــة بالفمســطينيين فــي 
 ،الجيــاز المركــزي ل حصــاء الفمســطيني باالعتمــاد عمــى بيانــات التلــداد اللــام لمســكان والمســاكن والمنعــ ت ت مــن قبــلأعــد

، وبناء  عمى فرايات والت حول االتجاىات المتوقلة لمخصوبة والوفيـات واليجـرة الدوليـة لمسـكان الفمسـطينيين فـي 9144
 .خالل السنوات القادمة فمسطين

 
، (UNRWA) نغوث وتعميل الالجئيوكالة  تقديراتعمى  تلتمداألردن فيي  الفمسطينيين فيما يتلمق ببيانات في

وكالة  تعير سجالت   .حول الفمسطينيين في األردن بالتلاون مع بلض الييئات الدولية أجريتالمسوح التي باإلاافة إلى 
 ثانيكانون في فردا   2,327,540 حوبنيقدر  أن عدد الالجئين الفمسطينيين المسجمين في األردن( UNRWA)الموث 
2018

2 . 

 
بالتلاون مع الييئات أجريت ، فيي ملتمدة عمى المسوح التي سورياالسكان الفمسطينيين في  بالنسبة لمبيانات التي تمثل

حيث   ،والمستمدة من واقع سجالت الوكالة( UNRWA)الدولية، باإلاافة إلى تقارير المفوض اللام لوكالة الموث 
كانون وذلك في  فردا   631,111إلى أن عدد الالجئين الفمسطينيين المسجمين في سوريا يبم   وكالة الموثأعارت سجالت 

 .9 2018 ثاني

 
بالتلاون مع أجريت التي والتلدادات ، فيي ملتمدة عمى المسوح لبنانالسكان الفمسطينيين في  بالنسبة لمبيانات التي تمثل

، والمستمدة من واقع سجالت الوكالة( UNRWA)باإلاافة إلى تقارير المفوض اللام لوكالة الموث  الييئات الدولية،
فردا  وذلك في  524,340إلى أن عدد الالجئين الفمسطينيين المسجمين في لبنان يبم   وكالة الموثحيث أعارت سجالت 

 .9 2018 ثاني كانون 

 
السكان الفمسطينيين في باقي الدول اللربية والدول األجنبية، فيي مستقاة من تقديرات بلض  عدد أما البيانات التي تمثل

 .ذات اللالقة الباحثين والميتمين، ومن تقديرات جمليات ومراكز فمسطينية أخرى 
 

 فرضيات االسقاطات  9.0
 9144 اللام لمسكان والمساكن والمنع ت دلمتلداالنتائج النيائية عتمدت االسقاطات السكانية الملدة عمى عدد السكان وفق إ 

 :، وفق الفرايات التاليةكأساس ل سقاطات
عمى الفرايات  دولة فمسطينفي  نبنيت اإلسقاطات المتلمقة بأعداد الفمسطينيي: دولة فمسطينالفمسطينيون في  .4

 :التالية
  فـي الاـفة المربيـة وقطـاع غـزة كـل   9121- 9149خـالل الفتـرة % 00انخفاض ملدل الخصوبة الكميـة بنسـبة

 .ةحدعمى 

  فـــي كـــل مـــن الاـــفة المربيـــة   9121-9149خـــالل الفتـــرة مـــن % 21انخفـــاض ملـــدالت وفيـــات الراـــع بنســـبة
 . ةحدوقطاع غزة كل عمى 

  (9194-9144)مياجر سنويا خالل اللعر السنوات القادمة  5111بمقدار و  ةسالبافتراض صافي ىجرة دولية ،
 .9121لباقي السنوات حتى عام ساوي صفرا وصافي ىجرة ي

                                                 
 http://www.unrwa.orgالصفحة االلكترونية      2
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وفق بيانات دائرة % 9.9تم االعتماد عمى ملدل النمو السنوي السائد حاليا وىو  4615أرااي الفمسطينيون في  .9

 .3اإلحصاء اإلسرائيمية

 %.2.2تم االعتماد عمى ملدل نمو ثابت مقداره : الفمسطينيون في الدول اللربية .0

 %.1.5تم االعتماد عمى ملدل نمو ثابت مقداره : جنبيةالفمسطينيون في الدول األ .1
 

 ىيكمية التقرير  3.0
التقريــر، بينمــا يلــرض  منيجيــة اعــداد، يتنــاول الفصــل األول المقدمــةفصــول باإلاــافة إلــى  اربلــةيحتــوي ىــذا التقريــر عمــى 

ـــى البحـــر مـــن حيـــث و فـــي العـــتات  ن الفصـــل الثـــاني مواـــوع الفمســـطينيو  ـــدير أعـــداد الفمســـطينيين، فمســـطين مـــن النيـــر ال تق
ويلــرض الفصــل الثالــث مواــوع .  4615أرااــي والخصــائص الديممرافيــة لفمســطينيي العــتات فــي األردن وســوريا ولبنــان و 

في نياية اللام، وتوزيع السـكان حسـي حالـة المجـوء  دولة فمسطينمن حيث تقدير عدد سكان  دولة فمسطينالفمسطينيون في 
  ، وبلـــض الخصـــائص الديممرافيـــةدولـــة فمســـطينحســـي فئـــات عمريـــة مختـــارة، ونســـبة الجـــنس فـــي والتوزيـــع النســـبي لمســـكان 

 .، واخيرا  يلرض الفصل الرابع المفاىيم والمصطمحاتدولة فمسطينالفمسطينيين في  لمسكان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
لمن  2012 لملامالى ان ملدل النمو السنوي المقدر  البيانات حيث اعارت، 2012الكتاي االحصائي السنوي االسرائيمي  ، دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيمية 3

 %.2.2 ىو صنفوا باللري
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 الفصل الثاني
 

 الفمسطينيون في الشتات وفي فمسطين التاريخية 
 

 . في العتات وفمسطين التاريخية نلمفمسطينيي والديممرافية ىم المؤعرات السكانيةيستلرض ىذا الفصل ممخصا أل
 

 في العالم  نالفمسطينييتقدير أعداد  0.9

 
 

 9102 مفي العالم نياية عا نمميون نسمة عدد الفمسطينيي 03.311
 

فمســطيني، يتوزعــون حســي مكــان  مميــون  40.021حــوالي  فـــي اللــالم 2019بمــ  عـــدد الفمســطينيين المقــدر فــي نيايــة عــام 
ــة فمســطينفـــي  مميــون  2.106اإلقامــة بواقــع  حــوالي ، و فــي اللــالم نمــن إجمــالي عــدد الفمســطينيي% 04.4أي مــا نســبتو  دول

مميــون  62.65فــي الــدول اللربيــة  نبمــ  عــدد الفمســطينيي، و %49.1أي بنســبة  4615أرااــي فــي  مميــون فمســطيني 4.264
مـن % 2.2ألفـا  أي مـا نسـبتو  727 حـواليفـي الـدول األجنبيـة  نفي حين بم  عدد الفمسـطينيي، %11.5بنسبة  فمسطيني أي

 (4أنظر جدول رقم ) .في اللالم نإجمالي عدد الفمسطينيي
 

 

 

 9102نياية عام  اإلقامةالتوزيع النسبي لمسكان الفمسطينيين حسب دولة 
 

 
 

 

 

 في فمسطين التاريخية واإلسرائيميين الفمسطينينتقديرات أعداد  9.9
 

 

 2022سيتساوى عدد السكان الفمسطينيين واإلسرائيميين في نياية عام 
 

       في فمسطين التاريخية بم  حوالي الفمسطينيينتعير تقديرات الجياز المركزي ل حصاء الفمسطيني إلى أن عدد السكان 
المركزية مميون بناء عمى تقديرات دائرة اإلحصاءات  6.66اإلسرائيميين ، في حين بم  عدد 2019مميون نياية عام  3.31

وسيتساوى عدد السكان .  2019مع نياية عام مميون  6.78، ومن المتوقع ان يبم  عددىم 2018نياية عام  اإلسرائيمية
 .لكل منيم 4مميون  4.4حوالي  االسرائيميينالفمسطينين و  وسيصبح عدد، 2022عام نياية  معواإلسرائيميين  الفمسطينيين

                                                 
دائرة دة عمى  تقديرات بيانات السكان الفمسطينيين  تلتمد عمى تقديرات  الجياز المركزي ل حصاء الفمسطيني، في حين أن تقديرات أعداد اإلسرائيميين فيي ملتم 4

 .9146 اإلحصاء المركزية اإلسرائيمية
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 سنوات مختارة، عدد الفمسطينيين واإلسرائيميين المقدر في فمسطين التاريخية

 
 

 
  0261أراضي الخصائص الديمغرافية لفمسطينيي الشتات و  3.9

 
 

 الفمسطينيون في األردن 
لمنســـــاء  ةملـــــدل الخصـــــوبة الكميـــــ الـــــى ان 9141المقيمـــــين فـــــي االردن عـــــام  نتظيـــــر البيانـــــات المتـــــوفرة حـــــول الفمســـــطينيي

مـــن  4111مولـــودا  لكـــل  96.9مواليـــد الخـــام ملـــدل المولـــودا  لكـــل امـــرأة، وبمـــ   0.0حـــوالي قـــد بمـــ  الفمســـطينيات فـــي األردن 
بينمـا  مولـود حـي، 4111حالـة وفـاة لكـل  99.3فـي األردن فـي المخيمـات الفمسـطينية ملدل وفيات الراع  السكان، كما بم 

9141لملام  حي مولود 4111حالة وفاة لكل  92.4بم  ملدل وفيات األطفال دون الخامسة 
5.   

 
 

أظيرت أن  9144حول األوااع المليعية في المخيمات الفمسطينية في االردن للام ( FAFO)مؤسسة  ياوفي دراسة أعدت
%.  1.0 (ســنة فــأكثر 32)فــي حــين بممــت نســبة األفــراد  ،مــن اللمــر الخامســة ععــرةدون  ىــم مــن ســكان المخيمــات% 06.6

 6.فردا   2.4كما بم  متوسا حجم األسرة في المخيمات 
 
 
 

 الفمسطينيون في سوريا 
أن نســبة األفــراد دون الخامســة ععــرة مــن اللمــر   9116المقيمــين فــي ســوريا عــام  نتفيــد البيانــات المتــوفرة حــول الفمســطينيي

متوسـا حجـم األسـرة  كما أعارت البيانـات إلـى أن  ،7%1.1 (فأكثر سنة 32)الذين أعمارىم في حين بممت نسبة ، 00.4%
من جاني آخر بم  ملدل الخصوبة   .لنفس اللام  %4.3ملدل النمو السنوي  بم  ، و 9141فردا  لملام  1.4الفمسطينية بم  

لكـل مولـودا   96.9بمـ  ملـدل المواليـد الخـام و  ،لكـل امـرأةمولـودا   9.2 سـوريالمنسـاء الفمسـطينيات فـي  9141في اللـام  ةالكمي
مولـود حـي، بينمـا بمـ   4111حالة وفاة لكل  95.9سوريا في لمفمسطينيين  ملدل وفيات الراع بم  ، كمامن السكان 4111

  .8اللاملنفس  حي مولود 4111حالة وفاة لكل  04.2 ملدل وفيات األطفال دون الخامسة

                                                 
5 UNRWA, 2011.  UNRWA STATISTICS -2010- First issue , selected indicators  
6 FAFO ،9144، الفمسطينين في األردن لالجئيناألوااع المليعية في مخيمات ا 
 فمسطين -رام هللا ". 44"رقم . كتاي فمسطين اإلحصائي. 9144الجياز المركزي ل حصاء الفمسطيني،  7
 (5)المصدر السابق  8
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الـذكور فـي  بين% 48.3الذين لم يسبق ليم الزواج  2006في سوريا عام  (فأكثر ةسن 42) السكان الفمسطينيون بممت نسبة 
 حيــث مقارنــة بالــذكور ل نــاث، كمــا يالحـف ارتفــاع نســبة األرامــل الفمســطينيات اإلنـاث فــي ســوريا% 40.8النســبة حـين بممــت 

 .9أرمل من الذكور% 0.5مقارنة مع % 4.2بممت 
 
 الفمسطينيون في لبنان 

ــائج التلــداد اللــام لالجئــين الفمســطينيين فــي المخيمــات والتجملــات الفمســطينية فــي لبنــان للــام  9144أظيــرت نت
ان نســبة  10

 (ســـنة فـــاكثر 32)، فـــي حـــين بممــت نســـبة الــذين تبمـــ  اعمــارىم %96االفــراد دون الخامســـة ععــرة مـــن اللمــر بممـــت حــوالي 
ثــم منطقــة % 02.5منطقــة صــيدا بواقــع  أن الالجئــين الفمســطينيين فــي لبنــان يتمركــزون فــي كمــا اعــارت النتــائج الــى ،3.1%

النسـبة ىـذه ، كمـا بممـت %40.1ثـم فـي بيـروت بواقـع % 41.4بينمـا بممـت نسـبتيم فـي منطقـة صـور % 92.4العمال بواقع 
مــن الالجئــين % 1.6أعــارت النتــائج الــى أن حــوالي و . %1ثــم منطقــة البقــاع بواقــع % 4.4 (جبــل لبنــان) العــوا منطقــة فــي

 . جنسية غير الجنسية الفمسطينية يممكون الفمسطينيين 
 

 ةبمـ  ملـدل الخصـوبة الكميـ، فـي حـين %44.5، وبممـت نسـبة االسـر التـي ترأسـيا انثـى أفراد 1بم  متوسا حجم األسرة كما 
  .مولودا 9.4في المخيمات والتجملات الفمسطينية في لبنان  لمنساء الفمسطينيات

 

ة ءيســتطيلون القــرا ال) أميــون فــي لبنــان  (فــأكثر ســنة 44) مــن الالجئــين الفمســطينيين% 4.1أعــارت النتــائج إلــى أن حــوالي 
ين عمـــى عـــيادة ، بينمـــا بممـــت نســـبة الحاصـــم%00.4 (فـــأكثرســـنوات  0)بـــالتلميم لألفـــراد  االلتحـــاقبممـــت نســـبة و  .(والكتابـــة

 %.44.6جاملية فأعمى 
 

لبنـان المخيمـات والتجملـات الفمسـطينية فـي فـي ( سنة فـأكثر 42)بين الالجئين الفمسطينين البطالة  اظيرت النتائج أن ملدل
 .  في القوى اللاممة المعاركينبين من % 46.4 قد بم 

 

  0261أراضي الفمسطينيون في 
 تمميون فمسطيني، وتظير البيانا 4.264حوالي  4615أرااي في  9146بم  عـدد الفمسطينيين المقدر في نياية عام 

أنو مجتمع فتي حيث بممت  9145للام  4615أرااي في  المقيمين نالفمسطينييالتركيي اللمري لمسكان المتوفرة حول 
في الوقت الذي بممت فيو  %04.5ول ناث % 09.5 لمذكور 2018نسبة األفراد دون الخامسة ععرة من اللمر نياية عام 

 .11.%2.0ول ناث % 1.1لمذكور  (سنة فأكثر 32)نسبة األفراد الذين أعمارىم 
 

 لمنســاء مولــودا   0.44مقابــل  لكــل امــرأة ا  مولــود 0.11 الفمســطينياتلمنســاء  4615فــي أرااــي  ةالكميــ  ملــدل الخصــوبة بمــ 
ملـــدل  وبمـــ ، ا  فــرد 1.2أن متوســـا حجــم األســـرة الفمســطينية بمـــ   إلــىأعــارت البيانـــات  كمـــا  .9145فـــي اللــام ، الييوديــات

ن مـ 4111 كـلة لاوفـ ةلـحا 9.5كمـا بمـ  ملـدل الوفيـات الخـام  ،مـن السـكان 4111 لكـل ا  مولـود 90.0المواليد الخام حـوالي 
 .12أحياءمن المواليد  4111 لكل وفاة حاالت 2.1 فكانأما ملدل وفيات الراع لنفس اللام ان، كلسا

                                                 
  (6)لمصدر السابق ا  9

التلداد اللام لمسـكان والمسـاكن في المخيمات  ،2012الفمسطيني،  ل حصاءالمركزي، الجياز المركزي  االحصاءلجنة الحوار المبناني الفمسطيني، إدارة  10
 .، بيروت، لبنانتقرير النتائج التفصيمي ،2010-والتجملات الفمسـطينية في لبنان

الفمسطينيون .  بنك الملمومات لألقمية الفمسطينية في إسرائيل-من خالل ركاز .2012، (م.ج)الجملية اللربية القطرية لمبحوث والخدمات الصحية -جملية الجميل 11
 .في إسرائيل

 .9146 ، الكتاي االحصائي السنوي االسرائيمي9146 دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيمية 12
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 الفصل الثالث
 

 دولة فمسطينالفمسطينيون في 
 

 2019فــي نيايــة عــام  دولــة فمســطينفــي  نلمفمســطينيي والديممرافيــة ىــم المؤعــرات الســكانيةيســتلرض ىــذا الفصــل ممخصــا أل
 .بيانات المسوح االحصائية والسجالت االداريةوالتي تم اعتمادىا من 

 

 2019نياية عام  دولة فمسطينالفمسطينيين في عدد سكان  فردا  مميون  1.132حوالي 
 

ا  فـردمميـون  0.191 مـنيم ا  فـرد مميون  632.1بحوالي  دولة فمسطينفي  2019في نياية عام  نالفمسطينييعدد السكان  يقدر
عمــى  نتوزيــع الســكان الفمســطينييوحــول  . فــي قطــاع غــزة( %11.4) ا  مميــون فــرد 9.146و، (%26.6) فــي الاــفة المربيــة

من إجمـالي السـكان % 41.6المحافظات تعير البيانات إلى أن محافظة الخميل سجمت أعمى نسبة للدد السكان حيث بممت 
ــة فمســطينفــي  ، فــي حــين بممــت نســبة الســكان فــي محافظــة القــدس %13.6، ثــم محافظــة غــزة حيــث ســجمت مــا نســبتو دول
حيــث  9146كمــا تعــير البيانــات إلــى أن محافظــة أريحــا واألغــوار ســجمت أدنــى نســبة للــدد الســكان فــي نيايــة عــام %.  6.4
 .(0جدول رقم  ي/أنظر) .دولة فمسطينمن إجمالي السكان في % 1.0بممت 

 
 9102نياية عام  ،حسب المحافظة دولة فمسطينالتوزيع النسبي لمسكان الفمسطينيين في 

 
 

 من السكان الفمسطينيين في دولة فمسطين الجئون  42.2%
 

من السكان الفمسطينيين في دولـة فمسـطين % 19.9إلى أن   9144 لمسكان والمساكن والمنع ت مد اللااتلدلنات اايبرت اعأ
 414،  في حين بم  عددىم في الافة المربية حوالي 9144مميون الجئ عام  4.651ىم الجئون حيث يقدر عددىم بنحو 

% 33.4مميـون الجـئ بنسـبة  4.906من مجمل سكان الافة المربية، أما في قطاع غزة حـوالي % 93.0ألف الجئ بنسبة 
 .(9جدول رقم  ي/أنظر. )من مجمل سكان قطاع غزة
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 سنة 15تقل أعمارىم عن   دولة فمسطينمن األفراد في % 31.3
 

ســنة  15بأنــو مجتمــع فتــي، حيــث قــدرت نســبة األفــراد الــذين تقــل أعمــارىم عــن  دولــة فمســطينيمتــاز المجتمــع الفمســطيني فــي 
فــي % 03.0 بممــت النســبة قــد، مــع وجــود اخــتالا وااــح بــين الاــفة المربيــة وقطــاع غــزة، ف%05.0بـــ  9146نيايــة عــام 

    دولـة فمسـطينفـي  (فـأكثر سـنة 32)كمـا قـدرت نسـبة األفـراد الـذين أعمـارىم .  فـي قطـاع غـزة% 14.1 مقابـل الافة المربية
فــي % 9.5و فــي الاـفة المربيــة% 0.3 ، مــع وجـود اخــتالا بـين الاــفة المربيـة وقطــاع غــزة، حيـث بممــت النسـبة%0.0بــ 

 .(2جدول رقم  ي/أنظر) .قطاع غزة
 

 أنثى 011ذكر لكل  013.1 دولة فمسطيننسبة الجنس في 
 

أنثـى، بنسـبة مميـون  9.15ذكـر مقابـل مميـون  9.23 حـوالي دولـة فمسـطينفـي  9146بم  عدد الذكور المقدر في نياية عـام 
أنثــى، بنســبة مميــون  4.15ذكــر مقابــل مميــون  4.21 ا فــي الاــفة المربيــة فقــد بمــ  عــدد الــذكورـأمــ . 410.2جــنس مقــدارىا 
    أنثــى، بنســبة جــنس ألــف 663 ذكــر مقابــل مميــون  4.19فــي حــين بمــ  عــدد الــذكور فــي قطــاع غــزة  410.6جــنس مقــدارىا 

 .(1جدول رقم  ي/أنظر) .419.5 مقدارىا 
 

 دولة فمسطينعالة في اإلنسبة انخفاض 
 

فــي  44.9إلــى  2000فــي عــام  411.3انخفاــت مــن  حيــثنســبة اإلعالــة فــي دولــة فمســطين  إلــى انخفــاضتعــير البيانــات 
كبيـرا  فـي نسـبة اإلعالـة لكـل مـن الاـفة المربيـة وقطـاع غـزة  ا  فارقـ، أما عمى مسـتوى المنطقـة فـيالحف أن ىنـاك 9146اللام 

أمــا فــي قطــاع غــزة فقــد انخفاــت مــن .  9146عــام  33.9إلــى  9111عــام  94.3حيــث انخفاــت فــي الاــفة المربيــة مــن 
 .(41جدول رقم  ي/أنظر). 9146عام  46.9إلى  9111في اللام  449.5

 
 دولة فمسطينسنة العمر الوسيط في  91.1

 

اللمـر الوسـيا  ارتفـعحيـث  ،(9146-9111)خـالل السـنوات  دولـة فمسـطينتعير البيانات إلى ارتفاع في اللمر الوسيا في 
عند مقارنة البيانات بين الاـفة المربيـة وقطـاع غـزة كـل .  9146سنة في اللام  91.4 إلى 9111سنة في اللام  43.1 من

 44.1يالحــف اخــتالا اللمــر الوســيا، حيــث ارتفــع اللمــر فــي الاــفة المربيــة مــن ( 9146-9111)خــالل الفتــرة  ةحــدعمــى 
ســنة فــي  41.2، فـي حــين ارتفــع اللمـر الوســيا فـي قطــاع غــزة مـن 9146ســنة فـي اللــام  94.4إلــى  9111سـنة فــي اللـام 

 .(41جدول رقم  ي/أنظر). 9146سنة في عام  46.9إلى  9111ام الل
 

 دولة فمسطينتتجو معدالت المواليد الخام نحو االنخفاض في 
 

من  4111لكل  ا  مولود 11.6قد انخفض من  دولة فمسطينالسكانية إلى أن ملدل المواليد الخام في  اإلسقاطاتتعير 
أما عمى مستوى المنطقة فيالحف أن .  9146من السكان عام  4111لكل  ا  مولود 01.9 إلى  9111في عام  السكان

في  9146ىناك تباينا  في ملدل المواليد الخام لكل من الافة المربية وقطاع غزة حيث قدر ملدل المواليد الخام عام 
 4111لكل  ا  مولود 01.1في حين قدر في قطاع غزة لنفس اللام بـ  من السكان 4111ا  لكل مولود 94.4بـ  الافة المربية
 .(41جدول رقم  ي/أنظر) .من السكان
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 دولة فمسطينانخفاض معدالت الوفيات الخام في 
 

 0.4 إلى 9111في عام  من السكان 4111لكل  حالة وفاة 1.2من  فمسطين دولة ملدل الوفيات الخام المقدر في انخفض
، أما عمى مستوى المنطقة فيالحف أن ىناك فرقا  في ملدل الوفيات الخام لكل 9146من السكان عام  4111حالة وفاة لكل 

 من السكان في الافة المربية 4111حالة وفاة لكل  0.6ملدل الوفيات الخام  بم من الافة المربية وقطاع غزة، حيث 
 .(41رقم جدول  ي/أنظر) . 9146في عام  قطاع غزةفي من السكان  4111لكل   حالة وفاة 0.2 مقابل

 

 2019معام ل دولة فمسطينلمسكان في  النمومعدل % 9.1
 

النمو ملدل فقد بم  أما عمى مستوى المنطقة ، 9146في اللام  %9.2 فمسطيندولة في ملدل النمو السنوي اللام  بم 
 .(41جدول رقم  ي/أنظر) .عمى التوالي% 9.6و% 9.9لكل من الافة المربية وقطاع غزة  السنوي 

 

 دولة فمسطينانخفاض في متوسط حجم األسرة في 
 

إلى أنو قد طرأ انخفاض في متوسا حجم األسرة في  9144أعارت بيانات التلداد اللام لمسكان والمساكن والمنع ت 
فردا  عام  3.4مقارنة مع  9144فردا  عام  2.4، حيث انخفض متوسا حجم األسرة إلى 9111فمسطين مقارنة مع عام 

فردا   2.4مقارنة مع  9144فردا  عام  1.5جاني آخر انخفض متوسا حجم األسرة في الافة المربية إلى  من.  9111
في اللام  3.6مقارنة مع   9144فردا  في اللام  2.3، أما في قطاع غزة فقد انخفض متوسا حجم األسرة إلى 9111عام 

 .(41جدول رقم  ي/أنظر). 9111
 

 9103-9100لمفترة  فمسطيندولة معدالت خصوبة مرتفعة في 
 

مرتفلة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حاليا  في الدول األخرى، ويلود ارتفاع  دولة فمسطينتلتبر الخصوبة في   
مستويات الخصوبة إلى الزواج المبكر خاصة ل ناث، والرغبة في اإلنجاي، باإلاافة إلى اللادات والتقاليد السائدة في 

يني، ولكن ىنالك دالئل تؤكد عمى أن الخصوبة بدأت في االنخفاض خالل اللقد األخير من القرن المجتمع الفمسط
طرأ انخفاض عمى ملدل الخصوبة فقد  ،9141 اللنقودي متلدد المؤعرات الفمسطيني المسحفاستنادا  إلى نتائج .  المااي
أما عمى .  4666اللام  في ا  مولود 2.6مقابل  (9140-9144)لمفترة  ا  مولود  4.1 ، حيث بمفي دولة فمسطين الكمية

    مستوى المنطقة فيالحف استمرار ارتفاع ملدل الخصوبة الكمية في قطاع غزة عنو في الافة المربية خالل الفترة
. 4666في اللام  ا  مولود 2.2في الافة المربية مقابل ( 9140-9144)لمفترة  ا  مولود 0.4،  حيث بم  (4666-9140)

 .4666في اللام  ا  مولود 3.5مقارنة  (9140-9144)لمفترة  ا  مولود 1.2 ىذا الملدل قطاع غزة فقد بم أما في 
 .(41جدول رقم  ي/أنظر) 
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 لسنوات مختارة حسب المنطقة دولة فمسطينمعدل الخصوبة الكمية في 

 
4 

 .فمسطين –رام هللا .  2000المسح الصحي،  قاعدة بيانات.  9102الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، : المصدر* 
 .فمسطين –رام هللا .  2014 المسح الفمسطيني اللنقودي متلدد المؤعراتقاعدة بيانات .  9102الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، : المصدر**

 
 2019 معالفي ا رذكو بل الاقم ناثإل ل عند الوالدة ةالحيايد قى ممبقاء عل  توقعالم عمرلع ااارتف

 

عند فمسطين ارتفع اللمر المتوقع لألفراد حيث بم  توقع البقاء عمى قيد الحياة دولة نتيجة النخفاض ملدالت الوفاة في 
سنة ل ناث، مع وجود اختالا بين  42.9سنة لمذكور و 49.6سنة بواقع  41.1 دولة فمسطينفي  9146عام  الوالدة

سنة  41.0في الافة المربية  9146عام  عند الوالدةلبقاء عمى قيد الحياة الافة المربية وقطاع غزة، حيث بم  توقع ا
في قطاع غزة  عند الوالدة ةالحيايد قى ممبقاء عل  توقعالم لمرلاسنة ل ناث، في حين بم   42.2سنة لمذكور و 40.9بواقع 
ومن األسباي األخرى إلرتفاع ملدالت البقاء عمى قيد الحياة .  سنة ل ناث 41.4سنة لمذكور و 49.2سنة بواقع  40.3

 .(41جدول رقم  ي/أنظر). تحسن المستوى الصحي واالنخفاض التدريجي لملدالت وفيات الراع واألطفال عند الوالدة

  
 2019، والجنس توقع البقاء عمى قيد الحياة عند الوالدة حسب المنطقة

 

 
 

 .فمسطين -رام هللا  .9144تقديرات منقحة بناء  عمى النتائج النيائية لمتلداد اللام لمسكان والمساكن والمنع ت، . 2019الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، : المصدر   
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 9101مقارنة بالعام % 1 حوالي 9101في العام  دولة فمسطينعقود الزواج المسجمة في  انخفضت
 

  ، حيث بممت9144عن عام  انخفاتقد  دولة فمسطينفي  9145تظير البيانات أن عدد عقود الزواج المسجمة عام 
(.  9144عقدا  مقارنة بلام  3,703مقداره  بانخفاضأي ) 9144عقدا  عام  47,218مقارنة مع  9145عقدا  عام  43,515

من عدد عقود % 32.9بما نسبتو )عقدا   28,378في الافة المربية  9145ىذا وقد بم  عدد عقود الزواج المسجمة عام 
أما في قطاع غزة فقد بم  عدد عقود .  9144عقدا  مقارنة بلام  1,599بــ  قل، وىي أ(دولة فمسطينالزواج المسجمة في 
، (دولة فمسطينمن عدد عقود الزواج المسجمة في % 01.5بما نسبتو ) 9145في عام  ا  عقد 15,137الزواج المسجمة 

 .(3جدول رقم  ي/أنظر) .9144مقارنة بلام  ا  عقد 9,411بــ  أقلوىي 

 
   2018معدل الزواج الخام في العام  في  طفيف انخفاض

 

في  6.4بواقع  دولة فمسطينعمى مستوى  9145من السكان في عام  4111حالة زواج لكل  6.1بم  ملدل الزواج الخام 
من  4111حالة زواج لكل  41.1 دولة فمسطينفي  9144في حين بم  في عام .  في قطاع غزة 4.5الافة المربية و
 .(5جدول رقم  ي/أنظر).  في قطاع غزة  6.9وفي الافة المربية  41.2السكان بواقع 

 
 9101مقارنة بالعام  9101في العام  دولة فمسطينفي % 1.1وقوعات الطالق المسجمة بنسبة  انخفاض

 

مقارنة مع  واقلة 8,509 دولة فمسطينفي  9145وقوعات الطالق المسجمة فـي المحاكم العرعية خالل عام بم  عدد 
،  من جاني آخر بم  عدد وقوعات الطالق (9144واقلة مقارنة بلام  26مقداره  بانخفاضأي ) 9144واقلة عام  8,568

من عدد وقوعات % 63.0ما نسبتو )واقلـة  5,362في الافة المربية  9145المسجمة في المحاكم العرعية في عام 
أما في .  واقلة 03بحوالي  9144عن اللام  ارتفاعا  ، مسجال  (دولة فمسطينالطالق المسجمة في المحاكم العرعيـة في 

من عدد وقوعات % 37.0نسبتو  ما)واقلة  3,147قطاع غزة فقد بم  عدد وقوعات الطالق المسجمة في المحاكم العرعية 
 .9144واقلة عن اللام  62مقداره  وبانخفاض، (9145في اللام  دولة فمسطينق المسجمة في المحاكم العرعية في الطال
 .(4جدول رقم  ي/أنظر)

 
 دولة فمسطينفي معدل الطالق الخام في  ثبات

 

أما عمى  ،9145و 9144عامي في من السكان  4111حالة طالق لكل  4.5 دولة فمسطينبم  ملدل الطالق الخام في 
ملدل  بم الخام لكل من الافة المربية وقطاع غزة، حيث  الطالقمستوى المنطقة فيالحف أن ىناك فرقا  بسيطا  في ملدل 

حالة طالق لكل  4.6 مقابل 9145في عام  في الافة المربيةمن السكان  4111حالة طالق لكل  4.5الخام  الطالق
 9145قطاع غزة في اللام في من السكان  4111حالة طالق لكل  4.3في حين بم  .  9144في عام  من السكان 4111
 .(6جدول رقم  ي/أنظر) .9144 في اللام من السكان 4111حالة طالق لكل  4.4مقابل 
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 لفصل الرابعا
 

 المفاىيم والمصطمحات
 

  :(مؤشر) متوسط حجم األسرة
 .مجموع األفراد لفئة ملينة مقسوما عمى عدد أسر تمك الفئةيمثل متوسا عدد األفراد لألسرة الخاصة الواحدة ويساوي 

 

 : (مؤشر) د الخامليواالم دلمع
 . ما نةس لن خالاكسال من 4111كل ل دليواملاد عد

 

 : (مؤشر) مخالات افيل الو عدم
 .نةملي ل سنةالخ انلسكا من 4111ت لكل ياد الوفعد

 

  :(مؤشر) معدل الزواج الخام
 .من السكان في منتصف اللام 4111عدد حاالت الزواج لكل 

 

  :(مؤشر) معدل الطالق الخام
 .من السكان في منتصف اللام 4111عدد وقوعات الطالق لكل 

 

  :(مؤشر) نسبة اإلعالة
 فراد في اللمر  اليو األ فا  سنة  ماا 42عدد السكان اقل من ) اللمل عدد األعخاص الملالين لكل مائة عخص في سن

 .(، ماروبا بمائة(31-42)ويقسم الحاصل عمى  مجموع السكان في سن  (سنة فأكثر 32)
 

  :(مؤشر) وفيات الرضع معدل
 .بين تاريخ الوالدة وقبل بموغيم اللمر سنة واحدة مؤعر يقيس احتمالية الوفاة ما 
 

  :(مؤشر) توقع البقاء عمى قيد الحياة عند الوالدة
المولود إذا استمرت ملدالت الوفيات حسي اللمر السائدة حاليا  عمى واليا متوسا عدد السنوات التي يتوقع أن يليعيا 

 .الراىن وحتى وفاة جميع أفراد فوج المواليد
 
 : (مؤشر) طسيو عمر الال

 .ىو اللمر الذي يقسم السكان إلى مجموعتين متساويتين من ناحية اللدد
 

  :(مؤشر) النمو السكانيمعدل 
 .والوفيات ماافا إليو صافي اليجرة الدولية مقسوما عمى عدد السكان في منتصف اللام مؤعر يقيس الفرق بين المواليد

 

 : (مؤشر) نسبة الجنس
 .عدد الذكور لكل مائة من اإلناث امن السكان
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  :(مؤشر) يكمالة بوصلخادل مع
اإلنجابيــة حسـي ملــدالت الخصــوبة ( حيــاتين)خـالل فتــرة حياتيـا ( أو مجموعــة نســاء)متوسـا عــدد المواليـد أحيــاء لكــل امـرأة 

 .وفيما لم تتلرض المرأة لخطر الوفاةاللمرية لسنة ما، 
 

 :  حالة المجوء
وتعــمل أبنــاء الــذكور مــنيم  1242التــي احتمتيــا إســرائيل عــام  فمســطينحالــة المجــوء خاصــة بالفمســطينيين الــذين ىجــروا مــن 

 .وأحفادىم
 -:تصنف إلى

 .الصادرة عن وكالة الموث( المؤن )إذا كان الفرد الجئا  ولو اسم مسجل في بطاقة  التسجيل : الجئ مسجل .1
 .سبي كان ألي( المؤن )إذا كان الفرد الجئا  إال أنو غير مسجل في بطاقة وكالة الموث : الجئ غير مسجل .2
 .ىو كل فمسطيني ليس الجئا  مسجال  أو الجئا  غير مسجل: ليس الجئا   .3
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 2019نياية عام  ،ةامقاإلة ولد سبح لمعاالي ف ردمقالن ييينسطفملان كالسا ددع: 0 ولدج
Table 1: Estimated Palestinian Population in the World by Country of Residence, End  

Year 2019 
 

Country 
Palestinians  الفمسطينيون 

 الدولة
Percent النسبة Number اللدد 

State of Palestine 37.7 5,038,918 دولة فمسطين 

1948 Territory 12.0 1,597,483  1948أرااي  

Arab Countries 44.8 5,986,187 ةيبر للا لو دلا  

Foreign Countries 5.5 727,455 بيةنألجل ادو ال  

Total 011 0131013131 عو مجملا 

 
 

 

   2017  ،قةوالمنط جوءلمالة اب حسدولة فمسطين ح في نلفمسطينييان االسكعدد  : 9 لودج
Table 2: Population in the State of Palestine by Refugee Status and Region, 2017 

 

Region 

 ءو جملا ةلاح Refugee Status عو ممجلا

 ةقطنملا
Total 

 غير مبين
 Not Stated 

 Refugeeجئ        ال Non-Refugeeليس الجئا   

 ددللا ةبسنلا ددللا ةبسنلا ددللا ةبسنلا ددللا ةبسنلا

Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number 
State of Palestine 011 4,697,286 0.7 33,166 57.1 2,683,560 42.2 1,980,560  فمسطيندولة 

West Bank 011 2,823,633 1.1 32,403 72.6 2,049,782 26.3 741,448 يةربملافة الا 

Gaza Strip 011 1,873,653 0.0 763 33.8 633,778 66.1 1,239,112 زةغ عاطق 
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 2019م اعنياية  ،ظةافمححسب ال دولة فمسطين فير قدعدد السكان الم: 1 لودج
Table 3: Estimated Population in the State of Palestine by Governorate, End Year 2019 

 

Governorate 
 ناكسلا ددع ةبسنلا

 ةظفاحملا
Percent Number of Population 

State of Palestine 100.0 5,038,918 دولة فمسطين 
West Bank 59.9 3,019,948 الضفة الغربية 

Jenin 6.5 328,660 جنين 

Tubas & Northern Valleys 1.3 63,810 طوباس واألغوار العمالية 

Tulkarm 3.8 193,607 طولكرم 

Nablus 8.0 403,883 نابمس 

Qalqiliya 2.3 117,748 قمقيمية 

Salfit 1.6 79,303 سمفيت 

Ramallah & Al-Bireh 6.8 344,146   رام هللا والبيرة 

Jericho & Al Aghwar 1.0 51,883 أريحا واألغوار 

Jerusalem 9.1 456,625 القدس 

Bethlehem 4.5 227,452 بيت لحم 

Hebron 14.9 752,831 الخميل 

Gaza Strip 40.1 2,018,970 قطاع غزة 

North Gaza 7.9 396,851 عمال غزة 

Gaza 13.6 687,318 غزة 

Dier al Balah 5.8 290,165  دير البمح 

Khan Yunis 7.9 395,593 خانيونس 

Rafah 4.9 249,043 رفح 
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 2019م عاية يان ،جنسلواقة منطلاو  مرالع بسح دولة فمسطين عدد السكان المقدر في: 3 لودج
Table 4: Estimated Population in the State of Palestine by Age, Region and Sex, End Year 2019 

 

Age 

 دولة فمسطين ةبير غال ةضفلا ةز غ عاطق

 رمعلا
Gaza Strip West Bank State of Palestine 

 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 
0-4 146,920 153,247 300,167 191,740 201,189 392,929 338,660 354,436 693,096 0-4 

5-9 138,361 144,902 283,263 177,170 187,000 364,170 315,531 331,902 647,433 5-9 

10-14 123,152 128,996 252,148 164,900 172,489 337,389 288,052 301,485 589,537 10-14 

15-19 99,648 104,485 204,133 152,380 158,705 311,085 252,028 263,190 515,218 15-19 

20-24 93,488 96,868 190,356 142,341 150,238 292,579 235,829 247,106 482,935 20-24 

25-29 91,233 93,241 184,474 129,791 138,403 268,194 221,024 231,644 452,668 25-29 

30-34 71,681 72,205 143,886 106,075 110,078 216,153 177,756 182,283 360,039 30-34 

35-39 53,624 52,855 106,479 85,111 85,577 170,688 138,735 138,432 277,167 35-39 

40-44 44,235 44,091 88,326 75,370 77,152 152,522 119,605 121,243 240,848 40-44 

45-49 34,504 35,028 69,532 66,215 69,246 135,461 100,719 104,274 204,993 45-49 

50-54 28,398 29,910 58,308 55,122 58,393 113,515 83,520 88,303 171,823 50-54 

55-59 23,347 24,974 48,321 44,327 47,267 91,594 67,674 72,241 139,915 55-59 

60-64 16,318 16,257 32,575 31,710 33,087 64,797 48,028 49,344 97,372 60-64 

65-69 12,461 11,741 24,202 21,125 20,923 42,048 33,586 32,664 66,250 65-69 

70-74 8,323 7,658 15,981 14,987 13,538 28,525 23,310 21,196 44,506 70-74 

75-79 4,664 3,723 8,387 10,497 7,994 18,491 15,161 11,717 26,878 75-79 

80+ 5,347 3,085 8,432 12,049 7,759 19,808 17,396 10,844 28,240 80+ 

Total 995,704 1,023,266 2,018,970 1,480,910 1,539,038 3,019,948 2,476,614 2,562,304 5,038,918 مجموعال 
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 2019نياية عام  ،والجنس منطقةلاو عمر سب الح دولة فمسطيني ف انسكلمي بسنلا عيز و تلا :0 لودج
 

Table 5:  Percentage Distribution of  Population in the State of Palestine by Age, Region and Sex, End Year 2019 
 

Age 

 دولة فمسطين ةبير غال ةضفلا ةز غ عاطق

 رمعلا
Gaza Strip West Bank State of Palestine 

 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 14.8 15.0 14.9 12.9 13.1 13.0 13.7 13.8 13.8 0-4 

5-9 13.9 14.2 14.0 12.0 12.2 12.1 12.7 13.0 12.8 5-9 

10-14 12.4 12.6 12.5 11.1 11.2 11.2 11.6 11.8 11.7 10-14 

15-19 10.0 10.2 10.1 10.3 10.3 10.3 10.2 10.3 10.2 15-19 

20-24 9.4 9.5 9.4 9.6 9.8 9.7 9.5 9.6 9.6 20-24 

25-29 9.2 9.1 9.2 8.9 9.0 8.9 8.9 9.0 9.0 25-29 

30-34 7.2 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 30-34 

35-39 5.4 5.2 5.3 5.7 5.6 5.6 5.6 5.4 5.5 35-39 

40-44 4.4 4.3 4.4 5.1 5.0 5.1 4.8 4.7 4.8 40-44 

45-49 3.4 3.4 3.4 4.5 4.4 4.5 4.1 4.2 4.1 45-49 

50-54 2.9 2.9 2.9 3.7 3.8 3.8 3.4 3.4 3.4 50-54 

55-59 2.3 2.4 2.4 3.0 3.1 3.0 2.8 2.8 2.8 55-59 

60-64 1.6 1.6 1.6 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 60-64 

65-69 1.3 1.1 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 65-69 

70-74 0.8 0.7 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 70-74 

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

80+ 0.5 0.3 0.4 0.8 0.5 0.7 0.7 0.4 0.6 80+ 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموعال 
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 2004 -2018 ة،ظمحافلحسب ا دولة فمسطيني ف ة والكنائسعيشر الكم حافي المة المسجمج الزوا ودعق: 6 لودج
Table 6: Registered Marriages at the Shari’a Courts and Churches in the State of Palestine by Governorate, 2004-2018 

 

Governorate 
Year              السنة 

 ظةافمحال
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

 
2008 2007 2006 2005 2004 

State of Palestine 43,515 47,218 49,930 50,438 43,732 42,698 40,292 36,284 37,228 38,316 35,777 32,685 28,233 28,876 27,634 دولة فلسطين 

West Bank 28,378 29,977 30,827 29,701 27,638 25,388 23,764 913060 913000 023012 023003 003086 063101 063816 003000 الضفة الغربية 

Jenin 3,121 3,385 3724 3,590 3,298 3,180 2,997 2,792 2,766 2,511 2,331 2,430 1,871 2,010 1,861 جنين 

Tubas & Northern Valleys 662 755 836 766 739 604 578 517 508 457 412 280 424 448 353 
طوباس واألغوار 

 الشمالية

Tulkarm 2,110 2,201 2547 2,296 2,082 1,888 1,750 1,585 1,576 1,555 1,648 1,548 1,280 1,351 1,164 طولكرم 

Nablus 3,839 4,130 4129 3,971 3,857 3,558 3,414 2,803 3,017 2,714 2,822 2,707 2,194 2,365 2,307 نابلس 

Qalqiliya 1,257 1,256 1319 1,220 1,113 1,018 982 909 892 823 840 798 692 729 592 قلقيلية 

Salfit 858 875 912 958 805 807 866 770 760 626 609 514 431 447 479 سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh 3,164 3,338 3248 3,020 3,089 2,836 2,832 1,957 2,060 1,609 1,804 1,722 1,575 1,947 1,735   رام هللا والبيرة 

Jericho & Al Aghwar 450 413 418 457 424 300 334 316 293 314 306 259 307 271 242 أريحا واألغوار 

Jerusalem* 3,239 3,363 3199 3,263 2,931 2,896 2,191 1,397 1,844 2,907 2,927 2,945 2,554 2,511 2,435 القدس* 

Bethlehem** 1,670 1,744 1939 1,943 1,798 1,425 1,529 1,097 969 1,342 494 567 832 605 531 بيت لحم** 

Hebron 8,008 8,517 8556 8,217 7,502 6,876 6,291 6,022 5,500 4,981 4,921 4,806 4,220 4,022 3,852 الخليل 

Gaza Strip 15,137 17,241 19,103 20,737 16,094 17,310 16,528 063002 083131 003388 063661 033012 003001 093081 093101 قطاع غزة 

North Gaza 2,835 3,387 3641 4,094 3,089 3,405 3,071 2,982 3,126 3,259 2,978 2,631 2,071 2,211 2,064 شمال غزة 

Gaza 5,477 6,281 6944 7,315 5,966 6,276 5,980 6,115 6,380 6,507 5,803 5,097 4,445 4,592 4,582 غزة 

Dier al Balah 2,051 2,394 2728 2,820 2,160 2,394 2,190 2,149 2,194 2,337 2,353 1,756 1,649 1,605 1,632  دير البلح 

Khan Yunis 3,066 3,197 3564 4,096 3,010 3,182 3,258 3,077 3,397 4,028 3,363 2,851 2,348 2,352 2,421 خانيونس 

Rafah 1,708 1,982 2226 2,412 1,869 2,053 2,029 1,796 1,946 2,346 2,166 1,774 1,340 1,410 1,384 رفح 

* There is under reporting in  marriage cases for Jerusalem Governorate for the years (2010-2011(.  *  2011-2010) لملام  القدسعدد عقود الزواج  المسجمة في محافظة تسجيل ىناك نقص في(. 

* *There is under reporting in  marriage cases for Bethlehem Governorate for the years (2004-2008(. ** 2008-2004) لملام عدد عقود الزواج  المسجمة في محافظة بيت لحم  تسجيلىناك نقص في(. 
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 2004-2018، ةافظحالم سبح دولة فمسطين يف ةمجسملاطالق لا تاعو قو  :8جدول 
Table 7: Registered Divorces in the State of Palestine by Governorate, 2004-2018 

 

Governorate 
Year              السنة 

 حافظةالم
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

State of Palestine 8,509 03060 03001 03082 83611  83003     63083  6,155 6,150 5,761 5,009 4,043 3,756 4,211 3,961 دولة فمسطين 

West Bank 03169 03196 03060 33203 33890 33120 13832 13129 13981 13933 93013 93120 93919 93366 93113 الضفة الغربية 

Jenin 720 688 675 594 601 428 461 423 386 307 272 270 204 248 235 جنين 

Tubas & Northern Valleys 105 129 128 96 97 86 65 61 73 66 32 30 31 31 38 
طوباس واألغوار 

 العمالية

Tulkarm 464 462 493 459 469 358 324 283 361 294 302 225 221 245 218 طولكرم 

Nablus 783 857 750 713 694 614 590 558 624 470 433 375 302 412 331 نابمس 

Qalqiliya 285 249 295 248 220 209 191 141 176 158 173 129 117 104 98 قمقيمية 

Salfit 154 172 188 170 133 139 114 102 106 78 99 66 51 48 70 سمفيت 

Ramallah & Al-Bireh 825 730 659 735 683 720 564 492 354 577 382 398 430 457 450   رام هللا والبيرة 

Jericho & Al Aghwar 98 107 82 120 125 100 88 89 91 51 56 43 45 54 115 أريحا واألغوار 

Jerusalem 595 635 619 614 615 527 492 445 316 547 438 333 291 316 272 القدس 

Bethlehem* 251 254 261 225 221 149 182 140 158 163 111 100 99 134 44 بيت لحم* 

Hebron 1,082 1043 1015 940 867 765 678 658 628 533 506 429 441 417 433 الخميل 

Gaza Strip 13038 13939 13130 13960 93080 13102 9,090 93861 93088 93008 93910 03630 03093 03830 03608 قطاع غزة 

North Gaza 616 601 647 608 550 606 526 548 526 456 427 298 246 302 314 عمال غزة 

Gaza 1,127 1200 1179 1,192 1,080 1,066 1,022 983 1038 915 833 644 579 701 680 غزة 

Dier al Balah 435 448 493 501 393 460 382 397 426 327 293 187 250 247 221  دير البمح 

Khan Yunis 619 580 618 574 494 549 519 506 565 498 403 307 271 285 275 خانيونس 

Rafah 350 413 408 390 361 338 376 329 322 321 249 209 178 210 167 رفح 

*There is under  reporting in divorce cases for Bethlehem Governorate for the years (2004-2008  (2008-2004)عدد وقوعات الطالق المسجمة في محافظة بيت لحم لالعوام تسجيل ىناك نقص في *   .)
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 2004- 2018 حافظة،الم سبح دولة فمسطين يم فمعدل الزواج الخا: 0 لودج
Table 8: Crude Marriage Rate in the State of Palestine by Governorate, 2004-2018 

 

Governorate 
Year              السنة 

 ظةافمحال
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

 
2008 2007 2006 2005 2004 

State of Palestine 9.0 10.0 10.8 11.1 9.9 9.9 9.5 8.8 9.3 9.8 9.4 8.8 7.8 8.2 8.1 دولة فمسطين 

West Bank 9.7 10.5 11.0 10.8 10.2 9.6 9.2 7.9 8.1 8.2 8.0 8.0 7.2 7.6 7.2 الضفة الغربية 

Jenin 9.8 10.8 12.2 12.0 11.2 11.0 10.6 10.1 10.2 9.5 9.0 9.6 7.6 8.4 8.0 جنين 

Tubas & Northern Valleys 10.7 12.5 14.1 13.2 12.9 10.8 10.5 9.6 9.6 8.8 8.1 5.7 8.9 9.7 7.9 طوباس واألغوار العمالية 

Tulkarm 11.2 11.9 14.0 12.8 11.8 10.8 10.2 9.4 9.5 9.6 10.3 9.9 8.3 9.0 7.9 طولكرم 

Nablus 9.8 10.7 10.9 10.7 10.6 9.9 9.7 8.1 8.9 8.2 8.7 8.5 7.1 7.8 7.8 نابمس 

Qalqiliya 11.0 11.3 12.1 11.4 10.6 9.9 9.7 9.2 9.2 8.7 9.1 8.9 7.9 8.5 7.1 قمقيمية 

Salfit 11.2 11.7 12.5 13.4 11.5 11.8 13.0 11.8 12.0 10.1 10.1 8.7 7.5 8.0 8.8 سمفيت 

Ramallah & Al-Bireh 9.5 10.2 10.1 9.5 9.9 9.2 9.4 6.6 7.1 5.6 6.4 6.2 5.9 7.5 6.9   رام هللا والبيرة 

Jericho & Al Aghwar 8.9 8.3 8.6 9.5 9.0 6.4 7.3 7.0 6.6 7.2 7.2 6.2 7.6 6.9 6.3 أريحا واألغوار 

Jerusalem 7.3 7.8 7.5 7.8 7.1 7.2 5.5 3.6 4.8 7.7 7.9 8.1 7.1 7.1 7.0 القدس 

Bethlehem* 7.6 8.1 9.2 9.4 8.9 7.2 7.9 5.8 5.2 7.4 2.8 3.3 4.9 3.7 3.3 بيت لحم* 

Hebron 11.1 12.1 12.4 12.2 11.4 10.8 10.1 9.9 9.3 8.7 8.8 8.8 8.0 7.9 7.9 الخميل 

Gaza Strip 7.8 9.2 10.4 11.6 9.3 10.3 10.1 10.2 11.1 12.4 11.5 10.1 8.8 9.3 9.6 قطاع غزة 

North Gaza 7.5 9.3 10.3 11.9 9.2 10.5 9.8 9.8 10.6 11.4 10.8 9.9 8.1 9.0 8.8 عمال غزة 

Gaza 8.3 9.7 11.0 11.9 10.0 10.8 10.5 11.1 11.9 12.5 11.5 10.4 9.4 10.0 10.3 غزة 

Dier al Balah 7.4 8.9 10.4 11.0 8.6 9.8 9.3 9.4 9.8 10.8 11.2 8.7 8.4 8.5 8.9  دير البمح 

Khan Yunis 8.1 8.7 10.0 11.8 9.0 9.8 10.3 10.0 11.5 14.0 12.1 10.7 9.1 9.4 9.9 خانيونس 

Rafah 7.2 8.6 9.9 11.0 8.8 9.9 10.1 9.2 10.3 12.8 12.3 10.4 8.1 8.9 9.0 رفح 

 *There is  under reporting in  marriage cases for Bethlehem Governorate for the years (2004-2008(. * 2008-2004) لملام عدد عقود الزواج  المسجمة في محافظة بيت لحم  تسجيل ىناك نقص في(. 
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 2004-2018ة، ظالمحاف سبح دولة فمسطينم في اخلا قال طلا لدعم :2 دولج
Table 9: Crude Divorce Rate in the State of Palestine by Governorate, 2004-2018 

 

Governorate 
Year              ةسنال 

 ظةافمحال
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

State of Palestine 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.9 0.9 دولة فمسطين 

West Bank 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.9 0.1 0.1 0.0 0.0 الضفة الغربية 

Jenin 2.3 2.2 2.2 2.0 2.0 1.5 1.6 1.5 1.4 1.2 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 جنين 

Tubas & Northern Valleys 1.7 2.1 2.2 1.6 1.7 1.5 1.2 1.1 1.4 1.3 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9 طوباس واألغوار العمالية 

Tulkarm 2.5 2.5 2.7 2.6 2.7 2.1 1.9 1.7 2.2 1.8 1.9 1.4 1.4 1.6 1.5 طولكرم 

Nablus 2.0 2.2 2.0 1.9 1.9 1.7 1.7 1.6 1.8 1.4 1.3 1.2 1.0 1.4 1.1 نابمس 

Qalqiliya 2.5 2.2 2.7 2.3 2.1 2.0 1.9 1.4 1.8 1.7 1.9 1.4 1.3 1.2 1.2 قمقيمية 

Salfit 2.0 2.3 2.6 2.4 1.9 2.0 1.7 1.6 1.7 1.3 1.6 1.1 0.9 0.9 1.3 سمفيت 

Ramallah & Al-Bireh 2.5 2.2 2.1 2.3 2.2 2.3 1.9 1.7 1.2 2.0 1.4 1.4 1.6 1.8 1.8   رام هللا والبيرة 

Jericho & Al Aghwar 1.9 2.2 1.7 2.5 2.6 2.1 1.9 2.0 2.1 1.2 1.3 1.0 1.1 1.4 3.0 أريحا واألغوار 

Jerusalem 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.2 1.1 0.8 1.5 1.2 0.9 0.8 0.9 0.8 القدس 

Bethlehem* 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 0.7 0.9 0.7 0.8 0.9 0.6 0.6 0.6 0.8 0.3 بيت لحم* 

Hebron 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 الخميل 

Gaza Strip 1.6 1.7 1.8 1.8 1.7 0.0 0.8 0.8 0.2 0.8 0.0 0.9 0.0 0.1 0.1 قطاع غزة 

North Gaza 1.6 1.6 1.8 1.8 1.6 1.9 1.7 1.8 1.8 1.6 1.6 1.1 1.0 1.2 1.3 عمال غزة 

Gaza 1.7 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 1.6 1.3 1.2 1.5 1.5 غزة 

Dier al Balah 1.6 1.7 1.9 2.0 1.6 1.9 1.6 1.7 1.9 1.5 1.4 0.9 1.3 1.3 1.2  دير البمح 

Khan Yunis 1.6 1.6 1.7 1.7 1.5 1.7 1.6 1.7 1.9 1.7 1.5 1.1 1.0 1.1 1.1 خانيونس 

Rafah 1.5 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.9 1.7 1.7 1.8 1.4 1.2 1.1 1.3 1.1 رفح 

*There is under reporting in divorce cases for Bethlehem Governorate for the years (2004-2008  (2008-2004)لحم لالعوام عدد وقوعات الطالق المسجمة في محافظة بيت تسجيل ىناك نقص في *   .)
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 حسب المنطقة لسنوات مختارة دولة فمسطينلممؤشرات الديمغرافية في  ممخص :01 لجدو
Table 10: Demographic Indicators in the State of Palestine by Region, Selected Years 

 

Indicator 
Year       السنة 

 رشؤ ملا
2019 2018 2017 2016 2015 2010 2005 2000 

State of Palestine         دولة فمسطين 
Sex  Ratio 103.5 103.5 103.6 103.3 103.3 103.1 102.7 102.2 سنجلا ةبسن 

Dependency Ratio 71.2 71.9 72.5 72.3 73.0 78.7 96.3 100.6 ةلاعإلا ةبسن 

Median Age 20.7 20.5 20.3 20.0 19.8 18.5 16.7 16.4 ايسو لا مرللا 

Crude Birth Rate 30.2 30.5 30.7 30.9 31.9 32.8 37.3 40.9 ماخلا يدلواملل ادلم 

Crude Death Rate 3.7 3.8 3.8 3.5 3.6 4.1 4.0 4.5 الخام تايفو لا لدلم 

Growth  Rate 2.5 2.5 2.5 2.8 2.9 2.9 3.3 3.6 السكانيلدل النمو م 

Total Fertility Rate ... … … … 4.1*** 4.4** … * 5.9 يكمالوبة صخلا لدلم 

Life Expectancy at Birth (Males) 72.9 72.8 72.7 72.1 72.0 70.8 71.7 70.7 (ذكور) ة عند الوالدة الحيايد ق ىمع ءاقبلا عقو ت 

Life Expectancy at Birth (Females) 75.2 75.1 75.0 75.2 75.0 73.6 73.0 72.2 (اثنإ) ة عند الوالدةالحيايد ق ىمع ءاقبلا عقو ت 

Marriages Registered ... 43,515 47,218 49,930 50,438 37,228 28,876 23,890  جاو ز لا دو قع دادعأ 

Crude Marriage Rate ... 9.0 10.0 10.8 11.1 9.3 8.2 7.8 مخالا جوالز ا لدلم 

Divorces Registered ... 8,509 8,568 8,510 8,179 6,150 4,211 3,546  قالطلا تاعو قو  دادعأ 

Crude Divorce Rate ... 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 1.2 1.2 امخلا قاللدل الطم 

Average Household Size ... ... 5.1 … 5.2 5.5 5.9 6.1 ةر ساأل مجح اسو تم 

West Bank         ةيبر غلا ةفضلا 
Sex Ratio 103.9 104.0 104.1 103.3 103.3 103.1 102.7 102.2 ة الجنسبسن 

Dependency Ratio 66.2 67.0 67.9 66.6 67.4 73.7 90.6 94.3 ةلاعإلا ةبسن 

Median Age 21.7 21.4 21.2 21.2 20.9 19.4 17.7 17.4 ياوسلا رمللا 

Crude Birth Rate 27.7 28.0 28.1 28.5 29.0 30.1 34.5 38.8 مالخا ديلالموال دلم 

Crude Death Rate 3.9 4.0 4.0 3.7 3.7 4.2 4.1 4.6 ماخلا تايفو لا لدلم 

Growth  Rate 2.2 2.2 2.2 2.5 2.6 2.7 3.0 3.4 لدل النمو السكانيم 

Total Fertility Rate ... … … … 3.7*** 4.0** … * 5.5 يمكلا ةبو صخلا لدلم 

Life Expectancy at Birth (Males) 73.2 73.1 73.0 72.4 72.2 71.2 71.7 71.0 (ذكور) ة عند الوالدة الحيايد ق ىمع ءاقبلا عقو ت 

Life Expectancy at Birt (Females) 75.5 75.4 75.3 75.5 75.3 74.0 73.4 72.6 (اثنإ) ة عند الوالدةالحيايد ق ىمع ءاقبلا عقو ت 
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 رةتاخمت سنوالحسب المنطقة  دولة فمسطينلممؤشرات الديمغرافية  في  ممخص (:عتاب) 01 جدول
Table 10 (Cont.): Demographic Indicators in the State of Palestine by Region, Selected Years 

Indicator 
Year       السنة 

 رشؤ ملا
2019 2018 2017 2016 2015 2010 2005 2000 

Marriages Registered … 28,378 29,977 30,827 29,701 20,185 16,706 14,867  جاو ز لا دو قع دادعأ 

Crude Marriage Rate … 9.7 10.5 11.0 10.8 8.1 7.6 7.6 مخالا جوالز ا لدلم 

Divorces Registered … 5,362 5,326 5,165 4,914 3,273 2,466 2,120  قالطلا تاعو قو  دادعأ 

Crude Divorce Rate … 1.8 1.9 1.8 1.8 1.3 1.1 1.1 امخلا قاللدل الطم 

Average Household Size ... … 4.8 … 4.9 5.2 5.8 5.7 ةر ساأل مجح اسو تم 

Gaza Strip          قطاع غزة 
Sex Ratio 102.8 102.8 102.8 103.3 103.3 103.1 102.5 101.7 ة الجنسبسن 

Dependency Ratio 79.2 79.7 80.1 82.1 82.7 87.4 107.0 112.8 ةلاعإلا ةبسن 

Median Age 19.2 19.1 19.1 18.4 18.2 17.2 15.4 14.9 ياوسلا رمللا 

Crude Birth Rate 34.0 34.4 34.7 35.8 36.3 37.1 42.2 44.5 مالخا ديلل الموادلم 

Crude Death Rate 3.5 3.5 3.4 3.3 3.4 4.0 3.9 4.3 ماخلا تايفو لا لدلم 

Growth  Rate 2.9 2.9 3.0 3.3 3.4 3.3 3.8 4.0 لدل النمو السكانيم 

Total Fertility Rate ... … … … 4.5*** 5.2** … * 6.8 يمكلا ةبو صخلا لدلم 

Life Expectancy at Birth (Males) 72.5 72.4 72.3 71.5 71.3 70.2 71.2 70.4 (ذكور) ة عند الوالدة الحيايد ق ىمع ءاقبلا عقو ت 

Life Expectancy at Birt (Females) 74.7 74.6 74.5 74.6 74.4 72.9 72.3 71.5 (اثنإ) ة عند الوالدةالحيايد ق ىمع ءاقبلا عقو ت 

Marriages Registered … 15,137 17,241 19,103 20,737 17,043 12,170 9,023  جاو ز لا دو قع دادعأ 

Crude Marriage Rate … 7.8 9.2 10.4 11.6 11.1 9.3 8.1 مخالا جوالز ا لدلم 

Divorces Registered … 3,147 3,242 3,345 3,265 2,877 1,745 1,426  قالطلا تاعو قو  دادعأ 

Crude Divorce Rate … 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.3 1.3 امخلا قاللدل الطم 

Average Household Size ... … 5.6 … 5.7 6.4 6.2 6.9 ةر ساأل مجح اسو تم 

(   (...):  Not available            (...)  :  روفمتر غي    
(**): Data for (2008-2009)            (**) :(2009-2008)تمثل الفترة ات يانالب 

(***): Data for (2011-2013)            (***) :(2013-2011)تمثل الفترة ات يانالب 
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Introduction 
 

Demographics is a vital part of development and planning for all nations and societies on 
political, social and economic levels. In Palestine, demographics is largely important as the 
population plays a fundamental role in comprehensive Palestinian development and economic 
progress, especially in light of limited natural resources and political options. It is within this 
context that PCBS has prepared this report to serve as a database and a basic starting point for 
the establishment of a Palestinian population policy. 
 
This report contains the results of the latest official censuses and the most significant 
statistical indicators on the number of Palestinians throughout the world, along with other 
demographic facts. PCBS used data available from a variety of sources, including the census 
and surveys conducted by PCBS, in addition to the administrative records of relevant 
Palestinian ministries and institutions. 
 
The report contains the most up to date estimates of the number of Palestinians in Diaspora 
and inside 1948 Territory and 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 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, making it difficult to obtain data on 
Palestinians residing in those countries. 
  
Despite the fact that 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, those data remain incomplete due to difficulties and errors in the registration of 
Palestinian refugees, added to the fact that not all Palestinians living abroad are refugees. 
 
In the wake of more than five decades of Israeli occupation of the West Bank and Gaza Strip 
following the catastrophe (Nakba) that scattered Palestinians throughout the world, this report 
is a serious attempt by 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,  2019 Ola Awad, Ph.D 
 President of PCBS 
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Executive Summary 
 
- The population of Palestinians in the world at the end of 2019 is estimated at 13.350 

million, of whom 5.039 million live in the State of Palestine; they constitute about 37.7% 
of all Palestinians in the world. 

- It is anticipated that the Palestinian population and the Israeli population in historical 
Palestine will be equal at the end of 2022, of each of them reaching 7.1 million. 

- Data available on Palestinians living in Jordan showed that the total fertility rate for 
Palestinian women in Jordan was 3.3 births per woman in 2010. The average household 
size was 5.1 persons during 2011. 

- Data available on Palestinians living in Syria in 2009 indicated that the percentage of the 
individuals aged under 15 years was 33.1% and 4.4% were 65 years and above.  The total 
fertility rate for Palestinian women living in Syria was 2.5 births per woman and the 
average Palestinian household size was 4.1 persons in 2010. 

- Data available on Palestinians living in Lebanon in 2017 indicated that the percentage of 
individuals under 15 years nearly 29% while those (65 years and above) made up 6.4%. 
The total fertility rate for Palestinian women living in Lebanon was 2.7 births per woman 
and the average Palestinian household size was 4 persons in 2017.  

- Data available on Palestinians living in 1948 Territory at the end of 2018 indicated that the 
percentage of individuals under 15 years was 32.9% for males and 31.1% for females, 
while the percentage of individuals (65 years and above) was 4.2% for males and 5.2% for 
females.  The total fertility rate for Palestinian women living in 1948 Territory was 3.04 
births per woman and the average Palestinian household size was 4.5 persons in 2018. 

- In the State of Palestine, 3.020 million Palestinians live in the West Bank (59.9%) and 
2.019 million Palestinians live in Gaza Strip (40.1%) at the end of 2019. 

- Data for 2017 indicated that 42.2% of  Palestinians living in the State of Palestine are 
refugees, making up 26.3% of the total population of the West Bank. Refugees make up 
66.1% of the total population of Gaza Strip. 

- Data indicated a decrease in the dependency ratio in the State of Palestine, from 100.6 in 
2000 to 71.2 in 2019. 

- Data indicated that there was an increase in the median age in the State of Palestine in the 
period (2000-2019) from 16.4 years in 2000 to 20.7 years in 2019. 

- The crude birth rate in the State of Palestine reached 30.2 births per 1000 population in 
2019.  Meanwhile, the crude death rate reached 3.7 deaths per 1000 population in 2019.   

- The population growth rate in the State of Palestine was 2.5%: 2.2% in the West Bank and 
2.9% in Gaza Strip in 2019. 

- The average household size decreased to 5.1 persons in 2017 compared to 6.1 persons in 
2000. 

- Life expectancy in the State of Palestine in 2019 was 74.0 years: 72.9 years for males and 
75.2 years for females. 
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Chapter One 
 

Reporting Methodology 
 
The formulation of development plans and social development 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 of periodically updating population estimates and 
demographic indicators; this report was prepared to provide up to date and reliable data on 
those fields for users, researchers, scholars and planners. 
 
The process of collecting statistical data on the Palestinian people throughout the world faces 
many professional, financial and political difficulties. Surveys and direct field studies cannot be 
conducted in many of the countries hosting Palestinians. The technical framework necessary 
for the selection of statistical samples, for conducting surveys and field studies, is lacking. 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 they may 
conflict with the principles of the sovereignty of those countries. For all these reasons, PCBS 
attempts to conduct several activities in line with the prevailing 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 
Palestine and field surveys conducted in host countries. In addition, other sources were used, 
including administrative records available to international organizations, 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 
websites that belong to centers dealing with the Palestinian issue around the world.   
 
Data related to the Palestinian population in 1948 Territory are based on the Israeli Central 
Bureau of Statistics (Statistical Abstract) for 2019 and The Galilee Society, Arab National 
Society for Health Research & Services, 2019, Rikaz. Databank on the Palestinian Community 
in Israel.  
                                                                             
It is very complicated to obtain data on Palestinians residing in 1948 Territory since the data 
resources are limited to the Israeli Central Bureau of Statistics.  Their methodology is based on 
the calculation of all Palestinians within Israel, including the Syrian Golan Heights and the J1 
governorate of Jerusalem 0F

1, in addition to the areas of Palestine occupied in 1948. Therefore, in 
calculating the Palestinian population in 1948 Territory, the J11 population was excluded from 
the number of people in Jerusalem governorate.  
 
In regard to Palestinians in State of Palestine, figures are taken from revised estimates based on 
the latest data. The data were prepared by PCBS from the results of the Population, Housing 
and Establishments Census 2017 and based on a developed hypothesis of anticipated trends in 
fertility, death rates and international immigration of Palestinians into State of Palestine in 
future years.  
 

                                                 
1J1 :  Includes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967 . 
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Data on Palestinians in Jordan 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. UNRWA records indicate that the registered number of 
Palestinian refugees in Jordan was 2,327,540 in January 2018.1F

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 631,111 at January 2018.2  
 
Data on the Palestinian population in Lebanon are based on surveys and censuses conducted 
there in cooperation with international organizations and reports of the Commissioner General 
of UNRWA and the records of the agency.  UNRWA records show that the number of 
Palestinian refugees registered in Lebanon was 524,340 in January 2018.2 
 
Data on the Palestinian population in other Arabs states and foreign countries are derived from 
the estimates of researchers, associations and Palestinian centers.  
 

1.2 Population Projection Assumptions 
The population projections prepared based on the final results of the Population, Housing and 
Establishments Census 2017, According to the following assumptions: 
 

2. Palestinians in State of Palestine: Projections of the number of  Palestinians in State of 
Palestine are based on the following assumptions:  
• Decline of the total fertility rate by 33% during 2012-2050 in the West Bank and 

Gaza Strip. 
• Decline of the infant mortality rates by 50% during 2012-2050 in both the West 

Bank and Gaza Strip. 
• Negative net international migration by 8,000 migrants annually for the next ten 

years (2017-2027), and zero net migration for the rest of the years until 2050. 
 

3. Palestinians in 1948 Territory: The current annual growth rate is adopted, which is 2.2% 
according to data from the Israeli Bureau of Statistics 2F

3.  
4. Palestinians in Arab states: It has been assumed as a steady growth rate of 2.2%.  
5. Palestinians in foreign countries: It has been assumed as a steady 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 and 1948 Territory). Chapter three focuses on the end of year 
estimates of the Palestinian population in State of Palestine, 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 
 

3 Where Israeli statistics indicated that the estimated annual growth rate for 2018 for those classified as Arabs is 2.2% 
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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 
of Palestinians in Diaspora and in historical Palestine. 
 
2.1 Estimated World Population of Palestinians   
 
 
 

Palestinians in the world  are estimated to be 13.350 million at the end of 2019, distributed 
according to location as follows: 5.039 million in the State of Palestine , which is 37.7% of the 
Palestinian world population; 1.597 million in 1948 Territory 12.0%; 5.986 million in Arab 
countries 44.8%; and 727  thousand in foreign countries 5.5% (see table1). 
  

Percentage Distribution of Palestinian Population by Country of Residence,  
End of 2019 

 

 

 
 

 
 

2.2 Estimated Number of Palestinians and Israelis in Historical Palestine 
 

The number of Palestinians and Israelis will be equal at the end of 2022 
  

 

  PCBS estimates indicate that there were around 6.64 million Palestinians living in historical 
Palestine at the end of 2019.  There were 6.66 million Israelis at the end of 2018 according to 
estimates by the Israeli Central Bureau of Statistics and the number is expected to reach 6.78 
million Israelis by the end of 2019.  The number of Palestinians and Israelis will be equal at the 
end of 2022.  The number of Palestinians and Israelis will be about 7.1 million for each of them 3F

4 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Data on Palestinian populations is based on estimates by PCBS, while estimates of the Israeli population are based on figures 
in the annual Israeli Statistical Abstract 2019.  
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Estimated Population of Palestinians and Israelis in Historical Palestine, Selected Years 
 

 
 

2.3 Demographic Aspects of Palestinians in Diaspora and 1948 Territory  
 
• Palestinians in Jordan 
Available data on Palestinians living in Jordan in 2010 show that the total fertility rate of the 
Palestinian women in Jordan was about 3.3 births per woman, while the crude birth rate was 
29.2 births per 1000 of total population. The infant mortality rate in the Palestinian refugee 
camps in Jordan was 22.6 deaths per 1,000 live births, while the mortality rate of children 
under-five was 25.7 deaths per 1,000 live births in 2010. 4F

5   
 
The socio-economic conditions of the Jordan's Palestinian refugee camps study 2011, which 
was prepared by FAFO showed that 39.9% of persons in the Palestinian camps in Jordan aged 
under 15 years, while the percentage of elderly (65 years and above) was 4.3%, and the average 
household size was 5.1 persons.5F

6 
 
• Palestinians in Syria  
The data available on Palestinians living in Syria showed that 33.1% of the population were 
under the age of 15 while 4.4% aged 65 years and above in 2009. 6F

7  Data also indicated that the 
average size of the Palestinian household is 4.1 persons in 2010 and population growth was 
1.6% for the same year. On the other hand, the total fertility rate in 2010 for Palestinian women 
in Syria reached 2.5 births per woman, and the crude birth rate was 29.2 per 1000 of total 
population. The infant mortality was 28.2 deaths per 1000 live births and the mortality rate 
among children under five years was 31.5 deaths per 1000 live births. 7F

8  
 
In 2006, the Palestinian population aged 15 years and above in Syria, 48.3% of males were 
unmarried and 40.8% of females. Widowed persons in the Palestinian population living in 
Syria made up 4.2% of widowed females compared to 0.5% of widowed males.8F

9  
 
  
                                                 
5UNRWA, 2011.  UNRWA STATISTICS -2010- First issue, selected indicators. 
6 FAFO, the socio-economic conditions of the Jordan's Palestinian camp refugees study 2011 
7 PCBS, 2011. Palestinian Statistical Yearbook No. 11. Ramallah- Palestine.  
8  Ibid 5. 
9  Ibid 6. 
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• Palestinians in Lebanon  
The results of the Palestinian Refugee Camps and Localities Census  in Lebanon 201710

 

 
showed that the percentage of individuals under 15 years reached about 29%, while the 
percentage of those aged (65 years and above) is 6.4%. Results also indicated that Palestinian 
refugees in Lebanon are concentrated in Sidon with (35.8%), followed by North (25.1%), Tyre 
(14.7%), Beirut (13.4%), Al Chouf (Mount Lebanon) (7.1%) and Bekaa (4%).  Results also 
indicated that about (4.9%) of  the Palestinian refugees have another nationality. 

The Average Household Size was 4 persons, and the percentage of female-headed households 
was 17.5%, while the total fertility rate of Palestinian women in Lebanon was 2.7 births.  
 
Results indicate that about 7.4% of the Palestinian refugees (11 years and above) are illiterate 
(unable to read and write). The percentage of enrollment in education for individuals from 3 
years and above was 33.7%.  While the percentage of those holding a university degree and 
higher was 11.9%.  
 
Results showed that the unemployment rate among Palestinian refugees 15 years and above in 
Lebanon was 19.4% of the individuals participating in the labor force.  
 
• Palestinians in 1948 Territory   
The estimated number of Palestinians living in 1948 Territory at the end of 2019 was 1.597 
million. Data available on Palestinians living in 1948 Territory at the end of  2018 indicated 
that the percentage of persons under 15 years old was 32.8% for males and 31.8% for females, 
while the percentage of persons aged (65 years and above) was 4.4% for males and 5.3% for 
females 10F

11.  
 
 

The fertility rates among Palestinian women inside in 1948 Territory were 3.04 births per 
woman in 2018 compared with 3.17 births for Jewish women. The data also showed that the 
average Palestinian household size was 4.5 persons and the crude birth rate was 23.3 per 1000 
of total population, while the crude death rate was 2.8 persons per 1000 of total population. As 
for the average infant mortality rate was 5.4 per 1000 live births for the same year11 F

12.   
  

                                                 
10 Lebanese Palestinian Dialogue Committee, Central Administration of  statistics, Palestinian Central Bureau of  Statistics (2019)  The 
Population and Housing  Census in Palestinian Camps and  Gatherings-2017,  Detailed Analytical Report, Beirut, Lebanon. 
11 The Galilee Society, Arab National Society for Health Research & Services, 2019, Rikaz. Databank on the Palestinian Community in Israel. 
The Palestinians in Israel. 
12 Israeli Central Bureau of Statistics (Statistical Abstract) for 2019. 
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Chapter Three 
 

Palestinians in the State of Palestine 
 
This chapter summarizes the most important population and demographic indicators in the 
State of Palestine at the end of  2019 based on data surveys and administrative records. 
 

5.039 Million of Population in the State of Palestine at the End of 2019 
 

The estimated population of  the Palestinians in the State of Palestine at the end of 2019 was 
5.039 million: 3.020 million in the West Bank (59.9%) and 2.019 million (40.1%) in Gaza 
Strip. The highest population was in Hebron governorate with 14.9% of the total population, 
followed by Gaza governorate with 13.6% and Jerusalem governorate population with 9.1%. 
Jericho and Al - Aghwar governorate had the lowest population percentage of 1.0%. (See table 
3).  
 

Percentage Distribution of Population in the  State of Palestine by Governorate, 
 End 2019 

 

 
 

42.2% of the Palestinian Population in the State of Palestine are Refugees 
 

The Population, Housing and Establishments Census 2017 data showed that 42.2% of the total 
Palestinian population in the State of Palestine are refugees; estimated in numbers at 1.980 
million: 741 thousand in the West Bank (26.3% of the total population of the West Bank) and 
1.239 million in Gaza Strip (66.1% of the total population of Gaza Strip). (See table 2).  
 

38.3% of Population in the State of Palestine are Under 15 Years 
 

Palestinian society is young with 38.3% of the population aged under 15 years at the end of 
2019.  There were distinct regional differences: 36.3% in the West Bank compared to 41.4% in 
Gaza Strip.  The percentage of those aged (65 years and above) was 3.3%: 3.6% in the West 
Bank and 2.8% in Gaza Strip. (See table 5).  
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Sex Ratio in the State of Palestine is 103.5 Males per 100 Females 
 

At the end of 2019, there were 2.56 million males in the State of Palestine compared to 2.48 
million females, a sex ratio of 103.5.  In the West Bank, there were 1.54 million males and 1.48 
million females, a sex ratio of 103.9.  In Gaza Strip, there were 1.02 million  males and 996 
thousand females, a sex ratio of 102.8. (See table 4).  
 

Decline in Dependency Ratio in the State of Palestine 
 

Data indicated that the dependency rate decreased in the State of Palestine from 100.6 in 2000 
to 71.2 in 2019, but there was a distinct difference between the West Bank and Gaza Strip. The 
rate decreased in the West Bank from 94.3 in 2000 to 66.2 in 2019, while in Gaza Strip the rate 
decreased from 112.8 in 2000 to 79.2 in 2019. (See table 10).  
 

20.7 Years is the Median Age in the State of Palestine 
 

There has been a slight increase in the median age in the State of Palestine during (2000-2019): 
The median age increased from 16.4 years in 2000 to 20.7 years in 2019. In the West Bank, the 
median age increased from 17.4 years in 2000 to 21.7 years in 2019, while in Gaza Strip it 
increased from 14.9 in 2000 to 19.2 years in 2019. (See table 10).  
 

Decline in Crude Birth Rates in the State of Palestine 
 

Population projections indicated that the crude birth rate in the State of Palestine decreased 
from 40.9 births per 1000 population in 2000 to 30.2 births per 1000 population in 2019. The 
crude birth rate varied between 27.7 births per 1000 population in the West Bank and 34.0 
births per 1000 population in Gaza Strip in 2019.  (See table 10).   
 

Decline in Crude Death Rates in the State of Palestine 
 

Crude death rates declined from 4.5 deaths per 1000 population in 2000 to 3.7 deaths per 1000 
population in 2019. The crude death rate reached 3.9 deaths per 1000 population in 2019 in the 
West Bank, and 3.5 deaths per 1000 population in Gaza Strip.  (See table 10).    
 

The Population Growth Rate in the State of Palestine is 2.5% 
 

The population growth rate increased to be 2.5% in the State of Palestine in 2019: 2.2% in the 
West Bank and 2.9% in Gaza Strip. (See table 10). 
 

Decline in Average Household Size in the State of Palestine 
 

The Population, Housing and Establishments Census 2017 data showed that the household size 
in the State of Palestine declined to 5.1 persons in 2017 compared to 6.1 in 2000. On the region 
level,  the average household size declined in the West Bank to 4.8 persons in 2017 compared 
to 5.7 in 2000, where  in  Gaza Strip the average household size declined to 5.6 persons in 2017 
compared to 6.9 in 2000. (See table 10). 
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High Fertility Rates in the State of Palestine during 2011-2013 
 

The fertility rate in the State of Palestine is high compared to other countries due to early 
marriage, especially for females, and the desire to have children, in addition to the prevailing 
customs and traditions in the Palestinian society. However, there are indicators showed that the 
fertility rate has begun to decline over the past decade. According to the results of the 
Palestinian Multiple Indicator Cluster Survey 2014 (PMICS), the total fertility rate had 
decreased to 4.1 births during (2011-2013) compared to 5.9 births in 1999.  The fertility rate 
continued to be high in Gaza Strip compared to the West Bank during (1999-2013): 3.7 births 
during (2011-2013) in the West Bank compared to 5.5 births in 1999.  In Gaza Strip, the 
fertility rate was 4.5 during (2011-2013) compared to 6.8 in 1999. (See table 10).  
 
   

Fertility Rates in the State of Palestine by Region for Selected Years 
 

 
 

Sources :  
*Palestinian Central Bureau of Statistics, 2019. Database of the Health Survey, 2000. Ramallah-Palestine.  
**Palestinian Central Bureau of Statistics, 2019. Database of the Palestinian Multiple Indicator Cluster Survey 2014 (PMICS). 
Ramallah-Palestine.  

 
An Increase in Life Expectancy at Birth for Females Compared to Males in 2019 

 

As a result of the decrease in the mortality rate in the State of Palestine, the life expectancy at 
birth for persons has increased to 74.0 years: 72.9 for males and 75.2 for females in 2019. This 
varied by region with life expectancy at birth of 74.3 years in the West Bank: 73.2 years for 
males and 75.5 for females, while in Gaza Strip life expectancy at birth was 73.6 years: 72.5 
years for males and 74.7 for females. Reasons for the increase in life expectancy at birth 
includes improvements in health care and the gradual decrease of mortality rates among infants 
and children. (See table 10).  
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Life Expectancy at Birth in the State of Palestine by Region and Sex, 2019 
 

 
 

Sources : Palestinian Central Bureau of Statistics, 2019. Revised Estimates Based on the Final Results of Population, 
Housing and Establishments Census 2017. Ramallah-Palestine.  

 
A Decline in Registered Marriages in the State of Palestine by nearly 8% in 2018 

compared to 2017 
 

Data showed that the number of registered marriages in 2018 in the State of Palestine reached 
43,515 marriage contracts, compared to 47,218 marriage contracts in 2017 (A decrease of 
3,703 compared to 2017). The number of registered marriages  in 2018 in the West Bank was 
28,378 contracts (65.2% of the number of registered marriages in the State of Palestine), It is 
less by 1,599 contracts compared to 2017 . In  Gaza Strip, the number of registered marriages 
amounted to 15,137 contracts in 2018 (34.8% of  number of  marriages in Palestine), it is less 
by 2,104 contracts compared to 2017. (See table 6).  
 

A Slight Decline in the Crude Marriage Rate in 2018 
 

Crude marriage rate reached 9.0 per 1000 population in 2018 in the State of Palestine (9.7 in 
the West Bank and 7.8 in Gaza Strip).  Also, it reached 10.0 marriages per 1000 population in 
2017 in the State of Palestine, (10.5 in the West Bank and 9.2 in Gaza Strip). (See table 8).  
 

A Decline in Registered Divorce by 0.7% in the State of Palestine in 2018 Compared to 
2017 

 
The number of registered divorces in Sharia Courts reached 8,509 during 2018 in the State of 
Palestine compared to 8,568 cases in 2017 (A decrease of  59 cases compared to 2017). On the 
other hand, the number of registered divorces in the Sharia Courts in 2018 in the West Bank 
reached 5,362 cases (representing 63.0% of the number of registered divorces in Sharia Courts 
in the State of Palestine), with an increase for 2017 of about 36 cases. In Gaza Strip, the 
number of registered divorces in the Sharia Courts reached 3,147 cases (37.0% of the number 
of registered divorces in the Sharia Courts in the State of Palestine in 2018), it is less than 95 
cases compared to 2017. (See table 7).  
 

Steadiness in the Crude Divorce Rate in the State of Palestine 
 
Crude divorce rate in the State of Palestine amounted to 1.8 divorces per 1000 population in 
2017, 2018 by 1.8 cases in the West Bank and 1.6 cases in Gaza Strip, while in 2017, it reached 
(1.9 in the West Bank and 1.7 in Gaza Strip). (See table 9)  
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Chapter Four 

 
Concepts and Definitions 

 
 
Average Household Size (Indicator):  
An indicator that measures average household size in the target population. 
  
Crude Birth Rate (Indicator):  
The number of live births per 1000 population in a given year.   
 
Crude Death Rate (Indicator):  
The number of deaths per 1000 population in a given year. 
 
Crude Marriage Rate (CMR) (Indicator):  
The number of marriages per 1000 population in a given year. 
 
Crude Divorce Rate (CDR) (Indicator):  
The number of divorces per 1000 population in a given year. 
 
Dependency Ratio (Indicator):  
Number of dependants per 100 persons of working age (Sum of the population aged 0-14 and 
that aged 65 and above, to the population aged 15-64). 
 
Infant Mortality Rate (Indicator):  
Indicator that measures the probability of dying between birth and one year exactly. 
 
Life Expectancy at Birth (Indicator):  
The average number of years that a born might live if current mortality trends by age continue 
as is, and until the death of all members of that born regiment 
 
Median Age (Indicator):  
Age that divides the population into two parts of equal size, that is, there are as many persons 
with ages over the median as there are with ages below the median. 
 
Growth Rate (Indicator):  
Indicator measures the difference between births and deaths added to net international 
migration divided by population in mid-year.  
 
Sex Ratio (Indicator):  
An indicator that measures the number of males per one hundred females in a given year. 
 
Total Fertility Rate (Indicator):  
Indicator that measures the average number of children a hypothetical cohort of women would 
have at the end of their reproductive period if they were subject during their whole lives to the 
fertility rates of a given period and if they were not subject to mortality. 
 
Refugee Status: 
This status relates to Palestinians who were forced to leave their land in Palestine when it was 
occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. 
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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 who is not categorized under any of the two 
aforementioned status types. 
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