
   
  
  
  
 

 

 
 

   
   

 

القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني/آلمة السيدة عال عوض  
 اليوم العالمي للسكان في األراضي الفلسطينية،  في المؤتمر الصحفي حول 

 اإلقـصـاء االجـتـمــاعـي وخـيـارات اإلدمـاج: ألن كـل شـخـص مـهـم"تحت عنوان  

 هللا مركز اإلعالم الحكومي، مدينة رام ا– 29/07/2010الخميس، 
 

غسان الخطيب مدير عام    . فـي الـبداية أتقدم بالشكر والتقدير لمركز اإلعالم الحكومي ولجميع القائمين عليه وباألخص د              

 .المركز على استضافتهم لنا من اجل عقد هذا المؤتمر الصحفي
 

بيتهم الدعوة لحضور   كمـا وأشـكر كافة وسائل اإلعالم بشتى أنواعها المسموعة والمرئية والمقروءة والصحفيين على تل              

وتغطية فعاليات هذا المؤتمر الهام من جهة وعلى متابعتهم وتغطيتهم لفعاليات اإلحصاء الفلسطيني منذ تأسيسه وحتى يومنا  

 . هذا
 

في األراضي الفلسطينية وعلى رأسه السيدة باربرا جورجي الممثل         ) UNFPA(كما وأشكر صندوق األمم المتحدة للسكان       

في األراضي الفلسطينية على دعمهم المادي والفني للشعب الفلسطيني وخصوصاً الجهاز المركزي            الخـاص للـصندوق     

، 2007 وعام   1997لإلحـصاء الفلـسطيني فـي تنفيذ  العديد من المسوح والمشاريع، من أهمها تعدادات السكان عامي                  

، تطوير وتعزيز قدرات    2010ة الفلسطيني   مسح األسر : عدد من األنشطة بالتعاون مع الصندوق منها      ويجري حالياً  تنفيذ     

كما يجري التخطيط لتنفيذ عدد من األنشطة مثل مسح استخدام الوقت           .   ،بـرنامج إحـصاءات المرأة والرجل، والهجرة      

 .وتطوير السجالت اإلدارية في الوزارات، ومسح العنف األسري ضمن الخطة البرامجية الجديدة للصندوق
 

على إحياء اليوم العالمي    ) UNFPA(ي لإلحصاء الفلسطيني وصندوق األمم المتحدة للسكان        وسـعياً من الجهاز المركز    

ألن "للـسكان ارتأينا عقد مؤتمر صحفي مشترك حول اليوم العالمي للسكان في األراضي الفلسطينية، وذلك تحت عنوان       

وضوعات وقضايا هامة، تتعلق    من اجل التطرق إلى عدة م     " اإلقصاء االجتمـاعي وخيارات اإلدماج   : كـل شـخص مهم    

بأهم اإلحصاءات حول السكان وأوضاعهم المختلفة في األراضي الفلسطينية، وأهمية وكيفية دعم األراضي الفلسطينية في               

توفير اإلحصاءات الضرورية حول الفئات المهمشة من اجل مساعدة المخططين وصناع القرار الستخدامها في برامجهم               

 .يتم العمل عليهاوخططهم التنموية التي 
 

 من كل عام ويهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة          11/07ويعتبـر الـيوم العالمي للسكان حدث سنوي يصادف في           

 .1989بالسكان، حيث تم اإلعالن عن هذا اليوم ألول مرة من قبل صندوق األمم المتحدة للسكان في عام 

ن أجل توفير البيانات والمعلومات الدقيقة في كافة مجاالت           اإلحصاء الفلسطيني جميع جهوده وطاقاته م       يكرس 

 المسيرة اإلحصائية مرحلة مهمة     وقد قطعت ونواحي الحياة لتكون بين يدي المخططين وراسمي السياسات التنموية،          



   
  
  
  
 

 

 
 

   
   

 

  على ملفي إنجاز المهام الموكلة إليها خالل الفترة السابقة، األمر الذي يتطلب منا الحفاظ على تلك المنجزات والع                 

  .التوسع في المجاالت التي يغطيها العمل اإلحصائي لتواكب االحتياجات المختلفة للمستخدمين

هناك التزام من السلطة الوطنية بان تكون سياساتها وخططها المستقبلية مبنية على األرقام والحقائق والبيانات                   

البيانات بصورة دقيقة لمتخذي القرار وصياغة   اإلحصائية، وهذا يقتضي ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوفير تلك           

البيانات اإلحصائية في صورة معلومات تكون ذات فائدة في عملية صناعة القرار، لتلبي حاجة المستخدمين وصناع                

 .القرار

النظام اإلحصائي الفلسطيني الذي    على أكثر من صعيد إلرساء قواعد        قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني       

لى المصادر األولية المتمثلة بالمسوح والتعدادات، والمصادر الثانوية المتمثلة بالسجالت االدارية               يرتكز ع 

  وخصوصيات المجتمع  وفق األسس والمعايير الدولية وبما يتالءم مع احتياجات         والسجالت المركزية وذلك     

 .الفلسطيني

عمل الجهاز على إعداد    ائي، لذا فقد    التكامل بين مكونات العمل اإلحص      نجاح العمل اإلحصائي   ضرورات من 

االعتماد بشكل أساسي على القدرات الوطنية، ومستنداً إلى التوصيات         لإلحصاءات الرسمية ب  اإلستراتيجية الوطنية   

، وقد تضمنت االستراتيجية ستة أهداف استراتيجية       الدولية في مجال إعداد الخطط اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاء       

النظام اإلحصائي الوطني، ونشر اإلحصاءات وزيادة استخدامها، وتطوير استخدام السجالت           دعم وترسيخ   :  تشمل

المركزية واإلدارية، وتطوير اإلحصاءات القطاعية، وتطوير العالقات الوطنية واإلقليمية والدولية، و أخيراً التطوير             

 .الفني واإلداري

ر وتعزيز استخدام السجالت اإلدارية والمركزية، وعليه       ضـمن أهداف االستراتيجية التي يسعى إليها  الجهاز تطوي          

فان من أولويات الجهاز خالل هذه المرحلة تطوير الوحدات اإلحصائية في الوزارات والمؤسسات الوطنية من اجل                

االستفادة منها لتقليص حجم االعتماد على المسوح الميدانية في توفير الرقم اإلحصائي الوطني، وتقليل العبء على                

المبحوثين، وتقليل االعتماد على الدعم المالي للمانحين، وفي السياق تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من                  

وزارة الـصحة، الحكم المحلي، شؤون األسرى والمحررين، العدل، الثقافة، سلطة النقد            : الـوزارات مـن أهمهـا     

اقية معها قبل يومين، كما يجري الترتيب لتوقيع مذكرة         الفلـسطينية، ووزارة االقتـصاد الوطني التي تم توقيع االتف         

 .تفاهم مع وزارة الشؤون االجتماعية خالل األسبوع القادم

قـام الجهـاز بإنجـاز العديـد من األنشطة اإلحصائية والتي كان من أبرزها تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن                     

ية في زمن يعد قياسيا مقارنة بباقي الدول، فضال عن تنفيذ           ، واإلعالن عن نتائجه األولية والنهائ     2007والمنـشآت   

عـدد كبير من المسوح األسرية واالقتصادية، كما تجري حاليا التحضيرات لتنفيذ التعداد الزراعي الفلسطيني األول                

 خـالل هـذا العام بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما ويولي الجهاز عناية خاصة بدراسة فئات خاصة من المجتمع                  



   
  
  
  
 

 

 
 

   
   

 

والتـي تحـتاج إلى رعاية وعناية خاصة كاألطفال، والشباب، والمسنون، والمرأة، والمعاقون، والفقراء، من اجل                

 .إظهار واقع هذه الفئات ومدى دمجها في المجتمع، ومراقبة وتقييم السياسات والتشريعات التي تعنى بهذه الفئات

ة اإلحصائية والتي تنفذ ألول مرة في األراضي الفلسطينية         كمـا يقوم الجهاز حاليا باإلعداد  وتنفيذ عدد من األنشط           

مثل مسح الهجرة والذي سيوفر بيانات ومؤشرات حول حجم ظاهرة الهجرة الدولية وخصائصها واتجاهاتها وهجرة               

الـشباب والعقـول الفلـسطينية إلى الخارج، باإلضافة إلى مؤشرات أخرى حول الهجرة العائدة والداخلية، كما يتم                  

ـ  داد حاليا لتنفيذ مسح المسؤولية االجتماعية المتوقع تنفيذه خالل النصف الثاني من العام الحالي بهدف مساعدة                اإلع

الحكـومة في تقييم دور القطاع الخاص في موضوع المسؤولية االجتماعية، كما يتم التحضير لتنفيذ مسح استخدام                 

 الرجال   حيث سيوفر بيانات هامة للحسابات القومية عن       الـوقت والـذي ينفذ للمرة الثانية في األراضي الفلسطينية،         

المدفوع لتفاوت القائم بين الجنسين في العمل        العمل مدفوع األجر وغير مدفوع األجر، وكذلك قياس ا         والنـساء في  

 ، والتعرف تقدير وفهم القوى العاملة، وخاصة القوى العاملة غير الرسمية        المدفوع األجر، إضافة إلى      وغير   األجـر 

،  سياسات مناسبة لرفاه السكان     الذي يساهم في وضع    رلألسر األم لـى الخـصائص االجتماعـية واالقتـصادية         ع

 حول الوقت المستخدم من قبل المرأة للقيام باألعمال المنزلية واألعمال اإلنتاجية سواء             توباإلضافة الى توفير بيانا   

 .أعماالً مدفوعة األجر أو غير مدفوعة األجر كانت

 عمـل الجهـاز على نشر الرقم اإلحصائي الوطني وتعميمه فقط بل يصل إلى تحديد الفجوات واعداد                  ال يقتـصر   

المقارنـات الدولـية والمحلـية ومحاولة سد الفجوات قدر اإلمكان، كما نسعى للوصول الى مستوى نشر جغرافي                  

حتياجات المستخدمين،  يتخطـى المـستوى الوطنـي ومستوى المنطقة لنصل إلى مستوى المحافظة، لضمان تلبية ا              

ونسعى إلى مأسسة نظام المراقبة اإلحصائي والذي يغطي مجموعة من المؤشرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية              

والمؤشـرات المـتعلقة بالتنمية المستدامة باإلضافة إلى المؤشرات المتعلقة بقياس تقدم المجتمع بما يشمل مؤشرات                

 .     الحكم
 

 في األراضي الفلسطينية، تشير اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء            وحـول أوضـاع  الـسكان      

 :الفلسطيني إلى ما يلي
 
 يفع الديموغراقلواا

 للسكان  العام أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والتي بنيت باالعتماد على نتائج التعداد             التيعلى التقديرات   بناًء  

 مليون  4.05  حوالي   األراضي الفلسطينية  في  2010، فقد بلغ عدد السكان المقدر منتصف عام         2007  والمساكن والمنشآت 

 مليون  2.51 حين بلغ عدد سكان الضفة الغربية المقدر حوالي           في.     مليون أنثى  1.99 مليون ذكر و   2.06 منهم   نسمة،

 مليون نسمة،   1.54  بحوالي  اع غزة لنفس العام    قدر عدد سكان قط    بينما.     مليون أنثى  1.24 مليون ذكر و   1.27نسمة، منهم   

 .   ألف أنثى756و ألف ذكر 779منهم 



   
  
  
  
 

 

 
 

   
   

 

 
 الكثافة السكانية 

ن ويلم  1.5لي  حوا  ركزتل  كل ذ دعو وي ص، خا كل غزة بش  عاطق وفي    عام بشكل  ةعفرت م نيةضي الفلسطي راالكثافة السكانية لأل  

 و نح 2010 لعام   ةمقدر ال يةسكانال  ةكثافال  غتبلإذ  ،  ينيينطسالفلئين  جالمن ال   مهمظعم  2مك  365  جاوزت ت الة  ساحخص في م  ش

 . ةغز في قطاع 2مك/دفر 4,206بل اقمربية غلا في الضفة 2كم/ فرد444 عقاوب ،ةينضي الفلسطياراأل في 2مك/در ف672
 

 معدالت الخصوبة

معدل الخصوبة الكلية في     علىانخفاض   طرأ   ،2007  ،والمساكن والمنشآت  للسكانإلى النتائج النهائية للتعداد العام       استناداً

 مولود في قطاع    5.2 مولود في الضفة الغربية، و     4.1بواقع    2007 مولود في العام     4.6 حيث بلغ    ،األراضي الفلسطينية 

 . في األراضي الفلسطينية1997مولود في العام  6.0 غزة في حين كانت 
 
 سرةاأل

الضفة   أسرة في   457,357أسرة، بواقع     694,652ة  نيطيسراضي الفل األي  ف  2010  ف العام صمنتر  قدمألسر ال الغ عدد   ب

، تآمنشلا و ساكنالموان  سك لل عامال  ادعدلتل  ةئيلنها ا جتائلنا  ىإل  ادنستاال ب ة، وذلك قطاع غز   فية  رس أ 237,295بية و رغلا

فض خانيث   ح ،يةنيسطفلل ا ضيرااأل  في  ةسرأل ا مجط ح توس م يفاً  خفاضن ا ك هنا نأ  ىلإ  البيانات  رتشي  رآخ  من جانب   2007

 .  1997 مارداً ع ف6.4مع نة قارم 2009عام داً  فر5.8ى إل ةألسر امحج طوستم
 

 المشاركة في القوى العاملة

في قطاع غزة، مقابل    % 11.2في الضفة الغربية و   % 15.8بواقع  % 14.1بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة إلى         

 .في قطاع غزة% 60.9في الضفة الغربية و% 70.0 العاملة، بواقع نسبة مشاركة الرجال في القوى% 66.7
 

 البطالة

أي % 22.0 بلغت 2010شير النتائج إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في الربع األول      ت

كما تصل نسبة   .    ي قطاع غزة  ف%  33.9في الضفة الغربية و   %  16.5اكثر من خمس المشاركين في القوى العاملة، بواقع         

 . بين الرجال% 21.1مقابل % 26.8البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 
 

  األسرة الشهريإنفاق

 األسرة الشهري النقدي على مختلف السلع       إنفاق، أن متوسط    2007 نتائج مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطينية        أشارت 

 دينار في قطاع    415 دينار في الضفة الغربية مقابل       708بواقع    (الفلسطينيةار أردني في األراضي      دين 608والخدمات بلغ   

 الفلسطينية على مجموعات الطعام الجزء األكبر من متوسط اإلنفاق الكلي لألسر في األراضي              النقدي اإلنفاق   شكل).    غزة

 ).في قطاع غزة% 37.7 مقابل الغربية في الضفة %31.7بواقع % (33.0حيث بلغت نسبة اإلنفاق على مجموعة الطعام 



   
  
  
  
 

 

 
 

   
   

 

 
 الفقر

قدر كما  ).    في قطاع غزة  %  55.7في الضفة الغربية، و   %  23.6(في األراضي الفلسطينية،    %  34.5  2007بلغ معدل الفقر    

نية خالل عام    الفلسطي األراضيفي  )  المكونة من ستة أفراد، بالغين اثنين وأربعة أطفال       ( لألسرة المرجعية    المتوسطخط الفقر   

   ،) دوالر أمريكي580حوالي ( شيكالً إسرائيلياً جديداً 2,375حوالي ب 2007
 

 معرفة القراءة والكتابة

، %5.6 تبلغ   الفلسطينية فأكثر في األراضي     سنة  15 أن نسبة األمية بين األفراد الذين أعمارهم         2009  بيانات عام   أظهرت

 حيث%.    8.7، في حين بلغت بين اإلناث       %2.6 الذكور   بين واإلناث، فبلغت    وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين الذكور      

في الضفة الغربية بينما في     %  5.1 حيث بلغت    غزة،أظهرت هذه النتائج تفاوتاً في نسبة األمية بين الضفة الغربية وقطاع             

 %.  5.4قطاع غزة 
 
 وبسلحاا

% 45.6و  ربية،لغا  ةفالضي  ف%  51.1قع  ابو(،  %49.2  ةيينطسفلي ال راضألاي  ف  وبساحجهاز    اهي لدي تلاسر  ألا  ةنسب  تغلب

   .2009م االع يف) غزة اعطي قف
 
 رنتتإلنا

في %  27.2 ، بواقع    2009 للعام   من األسر في األراضي الفلسطينية لديها اتصال باإلنترنت       %  28.5أن    البيانات  أظهرت

يعرفون )   سنوات فأكثر  10(  األفرادن اكثر من نصف     كما أشارت البيانات إلى أ    .  في قطاع غزة  %  30.9الضفة الغربية، و  

 . اإلنترنت فعليايستخدمونمن األفراد % 32.3، بينما %)59.1(استخدام اإلنترنت 
 
 :صحي النلتأميا

ة يبرفة الغ اد المؤمن عليهم صحياً في الض     فرأل ا ى أن عدد  ل، إ 2007   للسكان والمساكن والمنشآت   مد العا اتعدلنات ا ايبرت  اشأ

 2007، وفي العام    2004في العام   %  65.8ربية مقابل   غال  ضفةلن ا ا سك جملمن  م%  73.4  نولكشي  اًدفر  1,508,788بلغ  

     ،%11.5لة   وكا نأميهم ت نسبة األفراد الذين لدي   ت  غلما ب ينب  ،%42.9ن لديهم تأمين صحي حكومي      يذلبلغت نسبة األفراد ا   

 .لديهم تأمين خاص% 1.9و
 

 اإلعاقة

 الضفة الغربية باستثناء     فردا في  107,785  نأ  ىلإ  2007كن والمنشآت   ساسكان والم لل  املععداد ا لت ل ةهائينالج   النتائ تشارأ

).  ثىنأ  52,228كراً و ذ  55,557(منهم  )  لسكانا مجمل   نم%  5.3بة  سنب(ل  األقى  دة عل ح وا ةصعوبم  ديهل)  J1(القدس  

 . أنثى30,479راً و ذك29,562م ، منه)رداً ف60,041(ى لنظر األعل ا فيبةوعصالنت اع اإلعاقة، فكود نيع صىعلو



   
  
  
  
 

 

 
 

   
   

 

 
 نكسزة الايح

ع  ـ، بواق 2008في عام   %  86.3 أفراد األسرة حوالي     ألحد الفلسطينية التي تعود ملكية المسكن فيها         األسر نسبة     بلغت

 األراضي   تعيش في مساكن مستأجرة في     التيفي قطاع غزة، في حين أن نسبة األسر         %  93.0في الضفة الغربية و   %  83.0

 ).غزةفي قطاع % 4.5في الضفة الغربية و% 11.4بواقع (أسرة، % 9.2الفلسطينية بلغت 
 
 
 


