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ديمـتق  
 

قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ التعداد العام للسكان         تعتبـر الـتعدادات من أهم مصادر البيانات، حيث          

 وقـد تـم الحصول من خالله على مجموعة متكاملة من البيانات المتعلقة بالخصائص               2007 -والمـساكن والمنـشآت   

حصائية وجمع  كما قام الجهاز بتنفيذ العديد من المسوح اإل       .  الـسكانية واالجتماعـية واالقتـصادية للمجتمع الفلسطيني       

 . بيانات السجالت اإلدارية، حيث اعتمدت هذه الدراسة على تلك المصادر
 

وحرصـا مـنه علـى االستفادة القصوى من هذه البيانات قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بإصدار سلسلة من          

النهائية، وتقارير تفصيلية للنتائج    التقاريـر اإلحـصائية من بيانات التعداد والمسوحات المختلفة ومنها ملخصات النتائج             

 .النهائية لكل من السكان والمساكن والمباني والمنشآت
 

واسـتكماال لعمليات نشر وتعميم بيانات التعداد ولتحقيق االستخدام األمثل لهذه البيانات يقوم الجهاز المركزي لإلحصاء                

نات التعداد، بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام       الفلـسطيني بتنفـيذ مـشروع النشر والتحليل والتدريب الستخدام بيا          

والخـاص، ومن ضمن فعاليات هذا المشروع إعداد سلسلة من التقارير التنفيذية والدراسات الوصفية والتحليلية المعمقة،             

 .إلتاحة المجال ألفراد المجتمع لفهم وإدراك افضل لبيانات التعداد والمسوحات
 

لتحليلية كأحد مخرجات المشروع كي تكون مرجعا للمخططين ومتخذي القرارات في           يـسرنا أن نقـدم هـذه الدراسة ا        

 .القطاعين العام والخاص وجميع فئات المستخدمين من اجل بناء الدولة الفلسطينية على أسس علمية سليمة
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 ه للمستخدمينيتنو
 

راء واألفكار الواردة في هذه الدراسة تعبر عن رأي معدها، وال تعبر بالضرورة عن رأي الجهاز المركزي                 آلن ا إ 

 .يمسره القفلإلحصاء الفلسطيني أو مو
 
طيني والمصادر األخرى، وال يتحمل الجهاز       معد هذه الدراسة على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس         دعتما 

 .مسئولية أي خطأ في البيانات
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 الملخص التنفيذي
 

هـدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أهم التغيرات التي طرأت على مجموعة من المؤشرات الديموغرافية واالقتصادية                 

، وبشكل خاص التغيرات التي     2007 و 1997كان والمساكن والمنشآت في العامين      واالجتماعـية مـا بـين تعدادي الس       

حـدثت علـى الفجوة الموجودة بين هذه المؤشرات على المستوى الجغرافي، أو على مستوى الجنس كما هو الحال في                    

د خلصت الدراسة    وق  .كما أنها هدفت إلى تحديد العوامل التي كانت وراء نشوء هذه التفاوتات           . مؤشـرات سوق العمل   

إلـى استكـشاف مجموعة من التفاوتات في المؤشرات الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية، وتحديد العوامل المسببة               

 :لها، وفي التالي أهم هذه التباينات والعوامل المؤثرة على نشوئها واستمرارها
 

 :المؤشرات الديموغرافية ومؤشرات ظروف المسكن •

 في  2 نسمة لكل كم   3,881(سكانية في قطاع غزة ترتفع بشكل كبير عن مثيلتها في الضفة الغربية             ال تـزال الكـثافة ال     

وتزداد الكثافة السكانية في قطاع غزة       ). 2007 في الضفة الغربية في العام       2 نسمة لكل كم   416قطـاع غـزة، مقابل      

ارتفاع معدالت الفقر بين سكان قطاع      بوتيـرة أسـرع من زيادتها في الضفة الغربية، حيث يقترن ذلك بشكل رئيسي ب              

غزة، وانخفاض مستويات المعيشة فتلجأ األسر إلى تحسين مستوى معيشتها وضمان توفر معيل لألسرة في المستقبل من                 

. خـالل لجوئها إلى إنجاب أعداد أكبر من األطفال، ما يؤدي إلى إدخالها في حلقة مفرغة من الفقر واألسباب المؤدية له       

ـ    ائل التـي تعتمدها األسر للخروج من دائرة الفقر والمتمثلة بزيادة عدد أفراد األسر، تساهم في تعميق حالة                  أي أن الوس

 .الفقر لدى هذه األسر
 

تـرتفع خدمات البنية التحتية المقدمة في المناطق الحضرية مقارنة بالخدمات المقدمة في المناطق الريفية، وهو ما يعزز   

ناطق الحضرية حيث ترتفع جودة الحياة ومستوى الرفاهية، وتتوفر فيها الفرص التعليمية            فكـرة هجـرة األفراد إلى الم      

أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في نسبة القاطنين في المناطق الحضرية على حساب المناطق الريفية في                . األفـضل لألبـناء   

 .جميع المحافظات، وبشكل خاص في محافظات الضفة الغربية
 

. تي تسكن في مساكن ملك في محافظات قطاع غزة مقارنة بمثيلتها في محافظات الضفة الغربية              تـرتفع نـسبة األسر ال     

ويعـود ذلـك إلى انتشار المخيمات بشكل واسع في قطاع غزة، حيث أن غالبية سكان المخيمات يملكون المساكن التي                    

مقارنة بتكلفتها في الضفة الغربية، ما      كما أن تكلفة إنشاء هذه المباني في المخيمات عادة ما تكون منخفضة             . يـسكنوها 

هنالك أسباب أخرى تتعلق بالعوامل الجغرافية، حيث       . يـزيد مـن احتمالية تملك األسر في غزة للمساكن التي يسكنوها           

يضطر العاملون في الضفة الغربية في تجمعات بعيدة عن مكان سكناهم إلى استئجار المساكن بالقرب من أماكن عملهم،                  

 .  المسافات بين أماكن السكن وأماكن العمل في قطاع غزة قصيرة وغير متباعدةفي حين أن 
 

 :مؤشرات سوق العمل •

ويرجع ذلك إلى أن النساء يخترن عدم       . ال تـزال الفجـوة بين معدالت مشاركة الذكور واإلناث في سوق العمل كبيرة             

العمل حيث تنخفض أجور ورواتب اإلناث،      االنـضمام إلـى قوة العمل بسبب العادات والتقاليد أو بسبب ظروف سوق              

 .أو أن النساء يحبطن بسهولة بسبب عدم توفر فرص عمل مناسبة ومالئمة . وتطول مدة ساعات الدوام اليومية



 

 مؤشرات التعليم •

 44.9 للذكور و  44.8(انحـسرت الفجـوة مـا بين معدالت التحاق الذكور بالتعليم ومعدالت التحاق اإلناث بشكل كبير                 

، حيث ازدادت معدالت التحاق اإلناث بالتعليم بوتيرة أكبر من معدالت التحاق الذكور، ما أدى               )2007ث في العام    لإلنا

يعود ذلك إلى أن األوضاع المعيشية السيئة لألسر الفلسطينية تجبر نسبة            . إلـى تضاؤل الفرق بين النسبتين بشكل كبير       

التحصيل األكاديمي وااللتحاق بسوق العمل لتحسين الوضع       مـن الذكـور ممـن هم في سن الدراسة على التخلي عن              

في المقابل، ال زال هنالك اهتمام متزايد بتعليم الفتاة في األراضي الفلسطينية في نفس الوقت الذي                . المعيـشي ألسـرهم   

% 38.0من  (ة  هنالك ارتفاع في معدالت االلتحاق بالتعليم في محافظات الضفة الغربي           .تتراجع فيه نسب الزواج المبكر    

وقد كانت نسب االرتفاع في محافظات شمال الضفة الغربية أعلى           ). 2007في العام   % 44.8، إلى   1997فـي العـام     

يعود ذلك إلى اعتماد نسبة كبيرة من العاملين في محافظات شمال الضفة على             . مـنها فـي محافظات الوسط والجنوب      

. لتعليم حيث يتسربون من المدارس لاللتحاق بسوق العمل اإلسرائيلي        العمالة في إسرائيل، وجزء كبير منهم هم في سن ا         

وفـي الـوقت الذي يتم فيه إغالق سوق العمل اإلسرائيلي، فإن نسب التسرب من المدارس ألهداف العمل في إسرائيل                    

 .تقل، وبالتالي تزداد معدالت االلتحاق
 

 :مؤشرات البنية التحتية •

يعود ذلك إلى طبيعة    . ى خدمات البنية التحتية مقارنة بمساكن الضفة الغربية       تـرتفع نسب حصول مساكن قطاع غزة عل       

الـتجمعات الـسكنية في قطاع غزة، حيث تكتظ هذه التجمعات وتقترب المساكن من بعضها البعض بشكل كبير بعكس                   

 بشبكة عامة إن قرب التجمعات السكنية والمساكن من بعضها البعض يجعل عمليه ربطها         . محافظـات الـضفة الغربية    

في حين تتوزع التجمعات السكنية في محافظات الضفة الغربية على          . لخـدمات البنـية التحتية عملية أسهل وأقل تكلفة        

مـناطق جغرافية واسعة نسبياً، ما يعني البعد الجغرافي بينها، وبالتالي صعوبة ربط التجمعات السكنية البعيدة بالشبكات                 

طق الضفة الغربية في معظمها مناطق جبلية، ما يجعل من تمديد الشبكات داخل األرض              باإلضافة إلى كون منا    . العامة

وتتعدد هذه  . كما قامت الدراسة بتحديد األخطار الناجمة عن استمرار التفاوت في المؤشرات المختلفة           .  عملـية مكلفـة   

نموية متوازنة جغرافياً، بسبب    المخاطـر لكـنها تتمثل بشكل أساسي بتصعيب مهمة صانع القرار تجاه اتخاذ سياسات ت              

كما أن التباين في المؤشرات     . اخـتالف المؤشـرات الديموغـرافية واالقتصادية واالجتماعية بين المناطق الفلسطينية          

المخـتلفة أدى إلى خلق مناطق جغرافية تلقى تفضيالً للسكن فيها من قبل األفراد أكثر من غيرها، وهو ما يهدد بخطر                     

لى المناطق األكثر تفضيالً، وما ينتج عن ذلك من أخطار االكتظاظ السكاني والضغط على مرافق البنية                الهجرة الداخلية إ  

 .التحتية وارتفاع األسعار وغيرها
 

 الدراسة مجموعة من التوصيات التي من شأنها تقليص التفاوت بين المؤشرات على المستوى              قـدمت وفـي الـنهاية،     

وتتعدد الوسائل التي يمكن لصناع القرار استخدامها، وتتضمن أن تقوم الحكومة            . ةالجغرافـي، والحد من آثارها السلبي     

بتوجـيه بـند المـشاريع التطويرية في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية باتجاه التركيز على إقامة المشاريع                  

الستخدام خطط التنمية المختلفة لنفس     التطويـرية المخـتلفة فـي المناطق التي تعاني تراجعاً في مؤشراتها، باإلضافة              

وتـستطيع الحكومة إشراك القطاع الخاص في هذه العملية بشكل غير مباشر، وذلك من خالل قيام الحكومة                   . الهـدف 

 إن هذا    .بتهيئة البنية التحتية في المناطق المهملة وتطويرها وبناء المناطق الصناعية فيها لخدمة أعمال القطاع الخاص              

 يعمل على تشجيع أصحاب رؤوس األموال إلى االستثمار في تلك المناطق، ما يعني خلق فرص عمل جديدة                  كفـيل بأن  

كما قد ينتج عنه تحسن في مؤشرات أخرى تخص نسب          . ورفـع للمـستوى المعيـشي وتقليل لظاهرة الهجرة الداخلية         

 .امشاركة اإلناث، وتحسين جودة خدمات البنية التحتية المقدمة لألسر، وغيره
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  األولللفصا
 

 المقدمة
 

 وجود تفاوت بين المناطق الفلسطينية      1997تظهـر نـتائج الـتعداد العـام للـسكان والمـساكن والمنـشآت للعام                

ودلـت نـتائج التعداد إلى أن التفاوت في المؤشرات يمكن           .  فـي غالبـية المؤشـرات االقتـصادية واالجتماعـية         

كمـا لوحظ وجود تفاوت في المحافظات       .  م األول مالحظـته بـين الـضفة الغـربية وقطـاع غـزة فـي المقـا               

وتتعدد أسباب التفاوت والعوامل التي تعمل على تعميقه بين المناطق          .  الفلـسطينية فـي كـل مـنطقة علـى حـدا           

كمـا تتـرتب انعكاسـات مـتعددة، اقتـصادية واجتماعـية، في المناطق الفلسطينية نتيجة االختالف                 .   المخـتلفة 

ـ         اإلمكانية لدراسة   2007ويوفـر صـدور نـتائج تعـداد السكان          .   ل المقارنـة  الحاصـل فـي المؤشـرات مح

 .  التغيرات الحاصلة في تفاوت المؤشرات التنموية المختلفة
 

  أهمية الدراسة 1.1

تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة بسبب تطرقها لموضوع التفاوت في التطور على المستوى الجغرافي لعدد كبير من                 

وتشكل نتائجها مرجعاً مهماً لصانعي السياسات االقتصادية واالجتماعية        .    صادية واالجتماعية الهامة  المؤشرات االقت 

في فلسطين من أجل صياغة السياسات التنموية، وتخصيص الموارد المالية والمشاريع التنموية بشكل عادل على                 

ومن شأن التوزيع   .    طور المحافظات المختلفة  المناطق والتجمعات الفلسطينية بما يحقق إزالة التفاوت والفجوات في ت         

العادل للموارد االقتصادية المبني على المعرفة أن يسهم في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، ويعمل على                 

 .معالجة الظواهر االجتماعية السلبية المرتبطة باستمرار التفاوت الحاصل في تطور ونمو المؤشرات المختلفة
 

  الدراسة أهداف 2.1

     1997إلى استكشاف التغيرات الحاصلة في عدد من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية بين تعدادين               الدراسة   تهدف

 للوقوف على التغيرات التي طرأت على الفجوة القائمة في هذه المؤشرات بين القطاعات وبين مختلف                   2007و

 :جابة عن التساؤالت التاليةوبشكل خاص تسعى الدراسة لإل.  المناطق الفلسطينية

 .مدى االختالف الحاصل في المؤشرات بين التعدادين •

 .أسباب االختالف والعوامل التي ساهمت في تعميق الفجوة •

 .االنعكاسات المترتبة على التفاوت الحاصل •

 .اآلليات والخطوات الواجب إتباعها لتقليل التفاوت والحد من تأثيراته السلبية •
 

 سة إطار الدرا3.1

 :ستشمل الدراسة بالبحث والتحليل المؤشرات التالية

 ).عدد السكان، الزيادة السكانية، الكثافة السكانية، التركيب السكاني(المؤشرات الديموغرافية  •

 ).نوع حيازة المسكن، اقتناء السلع المعمرة(مؤشرات ظروف المسكن  •

املين، نسبة البطالة، عبء     القوى البشرية، نسبة المشاركة، عدد الع      (مؤشرات سوق العمل      •

 )اإلعالة

 ).االلتحاق بالتعليم(مؤشرات التعليم  •

 ).ربط التجمعات السكانية بشبكات الصرف الصحي، المياه، الكهرباء(مؤشرات البنية التحتية  •
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 الدراسة محتوى 4.1

 :تتكون هذه الدراسة من خمسة فصول، وذلك على النحو التالي

 . العامة للتنمية خالل الفترة الفاصلة بين التعدادينالمقدمة، والبيئة: الفصل األول •

 .المؤشرات الديموغرافية ومؤشرات ظروف المسكن: الفصل الثاني •

 .مؤشرات سوق العمل: الفصل الثالث •

 .مؤشرات التعليم: الفصل الرابع •

 .مؤشرات البنية التحتية: الفصل الخامس •

 .، والسياسة المطلوبة لمعالجتهامخاطر التفاوت بين المؤشرات المختلفة: الفصل السادس •
 

 تعدادينالالبيئة العامة للتنمية بين  5.1

تطـورات سياسـية واقتصادية واجتماعية مهمة       ) 2007-1997(شـهدت األراضـي الفلـسطينية خـالل الفتـرة           

المرحلة : ويمكن تقسيم الفترة السابقة ألربع مراحل أساسية      .  ومؤثـرة علـى مخـتلف شـؤون الحـياة ومجاالتها          

، المــرحلة الــرابعة 2005-2003، المــرحلة الثالــثة 2002-2000، المــرحلة الثانــية 1999-1997ألولــى ا

إذ شهدت كل مرحلة من     .  وسـيظهر الحقـاً خـالل التحلـيل أسـباب هـذا التقـسيم ومبرراته              .  2006-2007

 .راتالمراحل السابقة أحداثاً وتطورات ميزتها عن غيرها وساهمت في التأثير على مختلف المؤش
 

رافـق بـدء تطبـيق االتفاقـيات الـسياسية بـين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل حدوث تغيرات جذرية على                    

إذ أتاحــت االتفاقــيات للــسلطة الفلــسطينية لممارســة .  مــستويات عديــدة سياســية واقتــصادية واجتماعــية

رد االقتصادية، وإدارة هذه صـالحيات ضـمن الـوالية الجغـرافية فـي المـناطق والـتجمعات الرئيـسية والموا           

التجارية (وتـم صـياغة العالقات االقتصادية       .  المـوارد بمـا ينـسجم مـع األهـداف واألولـويات الفلـسطينية             

ورغم التحفظات  .   مـع الجانـب اإلسـرائيلي اسـتناداً التفـاق بـاريس االقتصادي            ) والمالـية وسـوق العمـل     

ود االتفاق االقتصادي، إال أن التطبيق العملي وما تخلله         العديـدة التـي أبـداها المـراقبون والمحللـون علـى بـن             

مـن تعقـيدات وممـاطالت وانتقائـية مـن الجانـب اإلسـرائيلي انعكـست إلـى حـد بعيد في إضعاف القاعدة                        

 .    اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني، كما ساهمت في تراجع الكثير من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية
 

لـسياسية واالقتـصادية فـي النـصف األول مـن التـسعينيات فـي نشوء عدد كبير من                   انعكـست التـرتيبات ا    

ولعل أبرز هذه الظواهر يتمثل في نشوء الوزارات        .  المؤسـسات الحكومـية التـي لـم تكـن موجـودة مـن قبل              

.  والـسلطات والهيـئات العامـة، وتركـز وجـود هـذه المؤسسات في مدن قطاع غزة ومحافظة رام اهللا والبيرة                    

وأدى تركزها وسط الضفة إلى حدوث      .  هم إنـشاؤها فـي اسـتيعاب جـزء مهـم من قوة العمل الفلسطينية              وسـا 

 ).2008ماس، (هجرة داخلية من التجمعات األخرى باتجاه المدن الرئيسية في غزة ووسط الضفة الغربية 
 

لي المقدم   ومـن الظواهـر األخـرى المهمـة والتـي بـرزت خـالل التـسعينيات تعـاظم مـستوى الدعم الدو                     

وشـهدت المـساعدات الدولـية تطـورات عديـدة، حـيث ارتـبطت واعتمدت في غالب األحيان                  .  للفلـسطينيين 

.  علـى الـتطورات الـسياسية واألمنـية واألوضـاع االقتـصادية واالجتماعـية السائدة في األراضي الفلسطينية                 

جمها أو توزيعها القطاعي أو الفئات      ونتـيجة لـذلك، اتـسمت المـساعدات بالـتذبذب الشديد، سواء فيما يتعلق بح              

 .المستفيدة منها وحتى على المستوى الجغرافي
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 ): 1999-1997(المرحلة األولى 

شـكّلت مـساعدات الـدول المانحـة أحـد المحـددات األساسـية فـي رسم مالمح ومؤشرات البيئة التنموية في                      

 وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية من       ولعـبت هـذه المـساعدات دوراً بـارزاً في بناء          .  األراضـي الفلـسطينية   

خـالل تخـصيص مـئات ماليـين الـدوالرات فـي هـذا المجـال، وسـاهمت فـي تحسين المؤشرات المتعلقة                       

كما نفذت السلطة الوطنية، من     .  بمـستوى الخـدمات وسـهولة االسـتفادة مـنها فـي التجمعات السكانية المختلفة              

 العامة، مشاريع عديدة في مجاالت الصحة والتعليم والخدمات         خـالل أمـوال المانحـين أو مـن خـالل المـوازنة            

 .  االجتماعية األخرى
 

ومارس .  الـبداية الفعلـية لعمـل أول مجلـس تشريعي في فلسطين           ) 1999-1997(شـهدت المـرحلة األولـى       

باتهم من  المجلـس دوره فـي إيجـاد البيـئة القانونـية المناسـبة والالزمـة لتحسين حياة الفلسطينيين وتلبية متطل                   

إضافة إلى ممارسة دوره    .  خـالل إقـرار العديـد مـن القوانـين والقـرارات فـي مخـتلف الشؤون والمجاالت                 

الرقابـي علـى أداء الحكـومات المتعاقـبة لـضمان التـزامها بتنفـيذ بـرامجها وخططهـا التنموية والتأكد من                      

 .  التوزيع العادل للموارد المالية واالقتصادية
 

 1999ت اإلحـصائية والـرقابية إلـى أن المؤشـرات االقتـصادية واالجتماعية في العام                تـشير بـيانات الجهـا     

ومن العوامل المؤثرة في    .  كانـت فـي أفـضل مـستوياتها فـي ذلـك العـام مقارنـة باألعوام السابقة والالحقة                  

مناطق تحـسن المؤشـرات، وفـي مـستوى حـياة الفلـسطينيين، حالـة الهدوء واالستقرار النسبيين التي سادت ال                   

والـبدء فـي مفاوضـات الوضع النهائي مع الجانب اإلسرائيلي، مما كان له              .  الفلـسطينية خـالل تلـك الفتـرة       

كبيـر األثـر فـي تعزيـز ثقـة المـستثمرين المحليـين واألجانـب بالبيئة االستثمارية، كما تزايدت ثقة المانحين           

 وانعكس ذلك في زيادة انتشار الخدمات       . بأهمـية وأثـر المـشاريع التـي يـنفذونها فـي األراضـي الفلسطينية              

 .االجتماعية وخدمات البنية التحتية وتعظيم استفادة السكان منها
 

 ):2002-2000(المرحلة الثانية 

، وما رافقها من إجراءات اإلغالق والحصار       2000شـكّل انـدالع انتفاضـة األقـصى الثانـية فـي أواخر العام               

ـ         ى انـتقال الـساحة الفلـسطينية من حالة االستقرار السياسي النسبي الذي             اإلسـرائيلية، مـنعطفاً محـورياً أدى إل

، إلـى حالـة من عدم االستقرار السياسي         1994سـاد بعـد مجـيء الـسلطة الوطنـية الفلـسطينية فـي العـام                 

وتـراجعت بالنتـيجة جمـيع المؤشـرات االقتـصادية واالجتماعـية، وتدهور المستوى المعيشي               .  واالقتـصادي 

 .ومستوى خدمات البنية التحتية المقدمة لهمللفلسطينيين 
 

ورغـم تأثـر كافـة القطاعـات اإلنتاجـية والمؤشـرات االجتماعـية، إال أنه يمكن مالحظة أن أبرز المؤشرات                     

الدالـة علـى تدهـور مـستوى المعيـشة هـو ارتفـاع مستويات البطالة والفقر، إضافة إلى الضرر الكبير الذي                      

ق البنـية التحتـية، والحـد مـن حرية التنقل لألفراد والسلع بين التجمعات               طـال الخـدمات االجتماعـية ومـراف       

إن المتتــبع للــشأن الفلــسطيني يمكــن أن يلحــظ مجمــوعة مــن الظواهــر المــرتبطة بالواقــع .  الفلــسطينية

فقـد أغلقـت إسـرائيل سـوق العمـل لديها أمام عشرات آالف العمال الفلسطينيين، كما                 .  والمعطـيات الجديـدة   

مما فاقم من مشكلة    .  ألنـشطة االقتـصادية فـي األراضـي الفلـسطينية مـن اإلجـراءات اإلسرائيلية              تأثـرت ا  

الـبطالة فـي المجـتمع الفلـسطيني، وازدادت حـدة الفقـر بـين الفلسطينيين، وطرأت تغيرات مهمة على توزيع                     

وتغير .  ناعةالعاملـين فـي األنـشطة االقتـصادية، كارتفـاع أعـداد العاملـين فـي الزراعة على حساب الص                   
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كمـا برزت تطورات في مؤشرات التعليم ونسب االلتحاق         .  الـتوزيع النـسبي للعاملـين حـسب مكـان العمـل           

والتـسرب مـن المـدارس، حـيث أن العمـل فـي إسرائيل كان يعد أحد أهم أسباب تسرب الطالب من المدارس                       

 .وانخفاض نسب االلتحاق
 

كبيـرة فـي التنقل، ما دفع العديد منهم إلى تغيير مكان            باإلضـافة إلـى ذلـك، واجـه الفلـسطينيون صـعوبات             

وأثـر ذلـك بالنتـيجة علـى التوزيع السكاني في     .  إقامـتهم واالنـتقال لإلقامـة بالقـرب مـن أمـاكن عملهـم         

وكـان هـذا التغيـر باتجـاه زيادة تركز السكان في المدن الرئيسية، وتحديداً في منطقة                 .  المحافظـات المخـتلفة   

عامل آخر مهم ساهم في رسم      .  ة علـى حـساب الـتجمعات الـريفية ومـدن الـشمال والجنوب             رام اهللا والبيـر   

 خالل  يين على مستوى دعم جيد لفلسطين     تمـثل فـي حفـاظ المانحين      ) 2002-2000(مالمـح المـرحلة الثانـية       

حـدث تحول في نمط التمويل من دعم         ونتـيجة لألوضـاع المـضطربة        ،لكـن .  األولـى سـنوات االنتفاضـة     

 ودعم الموازنة الجارية    ارئـة الطنـسانية    اإلغاثـة اإل    باتجـاه مـشاريع دعـم      يع التطويـرية والتـنموية    المـشار 

وأدى هـذا الـتحول بالنتـيجة إلـى تعطـل العمـل فـي عـدد من المشاريع التنموية ومشاريع البنية                      .  للـسلطة 

 .التحتية
 

أمعـنت سلطات االحتالل في     اسـتمرت اإلجـراءات اإلسـرائيلية تجـاه الفلـسطينيين خـالل هـذه المـرحلة، و                

إذ اسـتمرت سياسـة مـصادرة األراضـي وتدمير البنية التحتية ووضع العراقيل أمام تنفيذ       .  إجـراءاتها القمعـية   

المـشاريع التـنموية وبـناء المـساكن فـي المـناطق الفلـسطينية الخاضـعة للـسيطرة اإلسرائيلية وتحديداً في                     

السور ( إثـر حملـتها العسكرية       2002ة مـداها فـي العـام        ووصـلت اإلجـراءات اإلسـرائيلي     ).  ج(المـنطقة   

والتـي احـتلت خاللهـا معظـم المـدن الفلـسطينية فـي الضفة الغربية، وألحقت هذه الحملة أضراراً                    ) الواقـي 

وشرعت سلطات االحتالل   .  جـسيمة باألنـشطة االقتـصادية واالجتماعـية وحتـى علـى المـستوى الـسياسي               

من مساحة الضفة الغربية، وأحدث     % 13ر الـضم والتوسـع والـذي الـتهم          باإلعـداد والتنفـيذ لمـشروع جـدا       

تأثيـرات سياسـية واقتـصادية واجتماعـية وديموغـرافية انعكـست بـشكل سـلبي علـى مستوى ونوعية حياة                     

 .  الفلسطينيين
 

 ):2005-2003(المرحلة الثالثة 

لالحقة هدوءاً نسبياً رافقه حالة من التعافي          ، شهدت األعوام ا   2002بعـد وصول الحملة اإلسرائيلية ذروتها في العام         

فقد بدأت  .  وطرأ تحسن على مختلف المؤشرات االقتصادية واالجتماعية      .  فـي األوضـاع االقتصادية واالجتماعية     

وبدأ .  معـدالت الـبطالة ومـستويات الفقر باالنخفاض مع تحسن مستوى الدعم المالي العربي والدولي للفلسطينيين               

لفلـسطيني يعوض جزءاً من الخسائر التي تكبدها في المرحلة السابقة، وأخذ يتأقلم مع الواقع والمعطيات                االقتـصاد ا  

ومن المؤشرات الدالة على تحسن األوضاع االقتصادية    .  الجديـدة، وأبدى قدرة كبيرة على التكيف مع تلك المعطيات         

نية الصادرة ألغراض البناء في المناطق الفلسطينية،       والمـناخ السياسي واألمني التزايد المسجل في أعداد رخص األب         

 ).2009ماس، : (أنظر
 

بـدأت خالل هذه المرحلة عملية إعادة البناء والتأهيل لما تم تدميره خالل الحملة اإلسرائيلية في المرحلة السابقة من                   

.  ياً أو جزئياً خالل الحملة    مبانـي ومقـار حكومـية مدنية وعسكرية إضافة إلى منازل المواطنين التي تم تدميرها كل               

.  ورافـق عملـية إعـادة البناء حملة إصالح وتصويب مبادئ وأسلوب إدارة السلطة للحكم في األراضي الفلسطينية                 

والقت عملية اإلصالح رضا واستحسان مختلف الفعاليات       .  وشـمل هذا اإلصالح الجوانب المالية واألمنية واإلدارية       
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-2003(  إال أن حالة االنتعاش والتعافي التي مر بها االقتصاد الفلسطيني خالل السنوات               .والجهات المحلية واألجنبية  

 أعاقت االنتعاش الحاصل في     2006لـم تـدم طـويالً، وطـرأت مستجدات سياسية وأمنية جديدة في العام               ) 2005

 .األوضاع االقتصادية واالجتماعية والمناخ السياسي بشكل عام
 

 ):2007-2006(المرحلة الرابعة 

شهدت هذه المرحلة تطورات سياسية مهمة تمثلت بعقد االنتخابات التشريعية الثانية وفوز حركة حماس بغالبية مقاعد                

وقد القت نتائج االنتخابات ردود     .  المجلـس التشريعي، األمر الذي أهلها لتشكيل الحكومة وإدارة شؤون الفلسطينيين          

 .  لبية القوى الرئيسية في المجتمع الدوليفعل سلبية من الجانب اإلسرائيلي ومن غا
 

وفرضـت إسرائيل والمجتمع الدولي حصاراً اقتصادياً محكماً على المناطق الفلسطينية، وشمل هذا الحصار الجوانب               

 .ورافق هذه اإلجراءات حملة مقاطعة دولية وحصار سياسي للحكومة التي شكلتها حماس.  المالية والتجارية
 

ن بشكل كبير بسبب هذا الحصار، حيث انقطعت رواتب الموظفين بسبب احتجاز إسرائيل لعائدات              تأثـر الفلـسطينيو   

الجمارك التي اعتادت توريدها للخزينة الفلسطينية بشكل دوري، وانحسار ملحوظ للمساعدات الخارجية الموجهة لدعم              

 تدفق عدد من السلع األساسية كالوقود       كمـا تراجع تدفق المواد األولية الالزمة لإلنتاج، وتراجع        .  مـوازنة الـسلطة   

 .والطحين لقطاع غزة
 

، إضافة إلى عودة التوتر في الوضع األمني بعد   ةوأدى الحـصار ومـا ترتب عليه من تراجع في األنشطة االقتصادي           

 وما تبعه من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، أدى كل ذلك            2006عملية أسر الجندي اإلسرائيلي في منتصف العام        

فتزايدت معدالت الفقر والبطالة، وتراجع الناتج المحلي      .  إلى حدوث تدهور في األوضاع المعيشية لغالبية الفلسطينيين       

 ارتفاعاً حاداً في المستوى العام ألسعار السلع        2007كمـا شـهد النصف الثاني من العام         .  ونـصيب الفـرد مـنه     

وعانى .  ارتفاع أسعار المواد الغذائية في األسواق الدولية      االسـتهالكية األساسـية، وخـصوصاً الغذائية منها بسبب          

االقتـصاد الفلسطيني خالل تلك المرحلة من حالة الركود التضخمي، حيث االرتفاع الكبير والمتزايد في األسعار مع                 

 .  حالة من الركود االقتصادي والتراجع في المؤشرات االقتصادية
 

بتغيرات وتطورات مهمة، ولعبت    ) 2007-1997(ل الفترة السابقة    بـشكل عـام، مـرت األراضي الفلسطينية خال        

، وفي تحديد   نمجموعة من العوامل والمؤثرات دوراً أساسياً في رسم المالمح األساسية لألوضاع المعيشية للفلسطينيي            

ع للشأن الفلسطيني   ويستطيع المتتب .  واقع المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والخدمية ومدى استفادة الفلسطينيين منها        

مالحظـة التذبذب في الوضع التنموي في األراضي الفلسطينية خالل المراحل السابقة، وما ترتب عليه من تغييرات                 

ومن المهم التأكيد على أن التغير في األوضاع المعيشية وفي واقع المؤشرات            .  مهمـة في واقع المؤشرات المختلفة     

كما أن مجموعة العوامل والمؤثرات ساهمت بشكل كبير في         .  الفلسطينية المختلفة المخـتلفة كان متفاوتاً بين المناطق       

سنحاول في الفصول القادمة للدراسة     .  تحديـد وتغير مستوى التفاوت بين المناطق الفلسطينية في مختلف المؤشرات          

التي طرأت على   عـرض وتحلـيل عـدد من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية الرئيسية، والتعرف على التغيرات               

الـتفاوت في هذه المؤشرات بين المناطق الفلسطينية، والبحث في أسباب وتأثيرات هذا التفاوت والسياسات المطلوبة                

 .للحد من تأثيراته السلبية
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  تواريخ وأحداث سياسية واقتصادية مهمة في الفترة ما بين التعدادين6.1

القتصادية في رسم المالمح الرئيسية للفترة الفاصلة بين تعدادي         ساهمت مجوعة من األحداث والتطورات السياسية وا      

وكان لهذه األحداث تأثيرات مهمة ودوراً محورياً في تحديد مختلف المؤشرات االقتصادية            .  2007 و 1997العامين  

 لهافيما يلي أهم األحداث السياسية واالقتصادية وتاريخ حصو.  واالجتماعية وإحداث تغييرات جوهرية عليها
 
 

 :1997العام 

 .بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيلالبروتوكول الخاص بإعادة االنتشار في الخليل :  كانون الثاني17 •
 

 :1998العام 

 .من الضفة الغربية% 13 على الخطة األميركية لالنسحاب من إسرائيلوافقت : آب/ أغسطس24 •

 وينص االتفاق على  .  1اتفاق واي ريفر  وقع كل من ياسر عرفات ونتنياهو وكلينتون        : تشرين األول / أكتوبر 23 •

المنظمات "إعادة انتشار إسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية، وعلى قيام السلطة بترتيبات أمنية منها إخراج               

عن القانون، وتشكيل لجنتين األولى ثنائية فلسطينية إسرائيلية للتنسيق األمني، واألخرى ثالثية فيها             " اإلرهابـية 

، وتضم ثالثة خبراء من     "اإلرهاب"ع التحريض المحتمل على     الواليات المتحدة إضافة إلى الطرفين السابقين لمن      

كما نص على تشكيل لجنة أخرى ثالثية أيضا بهدف مراجعة وتنسيق    .  كـل طـرف إعالمي وقانوني وتربوي      

، على أن تستأنف مفاوضات الوضع النهائي والتوصل إلى اتفاق قبل الرابع من             "اإلرهـاب "األمـن ومحاربـة     

 .1999حزيران /يونيو
 

 :1999لعام ا

 .إيهود باراك بزعامة حزب العمل، واستلم الحكم  نتنياهو االنتخابات الرئاسيةخسر: 1999أيار /مايو •

واالتفاق هو تعديل   ".  2واي ريفر   "وسميت  ) مصر(مفاوضات شرم الشيخ    : 1999أيلول  /سبتمبر الـرابع مـن    •

وتنفيذ لها خاصة فيما يخص إعادة االنتشار وإطالق السجناء والممر          " 1واي ريفر   "وتوضيح لبعض النقاط في     

 .الترتيبات األمنية وغيرهااآلمن وميناء غزة و
 

 :2000العام 

إذ محاولة الرئيس األميركي بيل كلينتون التوصل إلى اتفاق الحل النهائي في كامب ديفد،              فشل  : تموز/ يوليو 11 •

 خاصة حول مدينة القدس ومقدساتها وعودة الالجئين وسواها         بقـيت االختالفات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين     

 .ةمن المسائل العالق

دخـول آرئـيل شـارون الحرم الشريف في القدس، ما أدى إلى اندالع مواجهات بين                : أيلـول /  سـبتمبر  28 •

الفلـسطينيين المحتجين على الزيارة االستفزازية والشرطة اإلسرائيلية، وهو ما شكل بداية الندالع المواجهات              

 .هداء والجرحى، التي سقط ضحيتها آالف الش)األقصى( التي عرفت باالنتفاضة الثانية 

اندالع انتفاضة األقصى الثانية وذلك بعد خروج المصلين في الحرم الشريف من صالة             : 29أيلـول   / سـبتمبر  •

 .في اليوم السابق" تدنيس شارون للحرم الشريف"الجمعة واالحتجاج على 

ت، حيث طرحت   الرئيس األمريكي كلينتون يعطي تعليماته بتسريع عملية المفاوضا       : كانون األول /  ديسمبر 23 •

تعنى المادة األولى بترسيخ السالم،     .  المقترحات األمريكية للتسوية النهائية، ويتكون المقترح من تمهيد ومادتين        

فيما ترك للطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي التفاوض في       .  والثانـية بالمـبادئ العامـة التفاق اإلطار المطروح        
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ويستند المبدأ الرئيسي فيها على النص الصريح       .  بطه ومواعيده المستقبل حول تفاصيل االتفاق وشروطه وضوا     

 .على إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، واالعتراف بانتهاء مطالب الطرفين تجاه بعضهما البعض
 

 :2001العام 

 .فشل مفاوضات طابا بين الفلسطينيين واإلسرائيليين: كانون الثاني/ يناير •

 . شارون رئيساً للوزراء في إسرائيلانتخاب آرئيل: شباط/ فبراير •

تشكيل لجنة دولية برئاسة السيناتور األمريكي السابق جورج ميتشل بعد أحداث االنتفاضة والتي             : آذار/ مـارس  •

أوصـت بوقـف جميع األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية، ووقف أعمال العنف من الجانبين بصفة                

 .لى طاولة المفاوضاتفورية والتعاون األمني والعودة إ

 األردنية من أجل إيقاف أعمال العنف بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي           -المبادرة المصرية : نيسان/ إبـريل  •

حيث طالبت المبادرة بتنفيذ استحقاقات المرحلة االنتقالية ووقف        .  وبـدء المفاوضات بينهما على أساس متوازن      

 يتوقف العنف الدائر في المنطقة، تمهيداً الستئناف مفاوضات المرحلة          الـسياسات اإلسـرائيلية العدوانية، حتى     

 .النهائية
 

 :2002العام 

 القادة العرب في قمة بيروت مبادرة السالم السعودية على أساس السالم وإقامة             يتبن: 2002آذار  / مـارس  28 •

، وإقامة  1967حتلة منذ عام    عالقـات طبيعية مع إسرائيل في مقابل انسحابها الكامل من األراضي العربية الم            

 . ماليين الجئ فلسطيني3.8دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل لـ

بـدء عملية الدرع الواقي والذي قامت القوات اإلسرائيلية فيه بإعادة احتالل غالبية مناطق              : آذار/  مـارس  29 •

وقد استمرت العملية حوالي الشهرين وأسفرت      .  ةالضفة الغربية في محاولة للقضاء على انتفاضة األقصى الثاني        

 .عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى وتدمير للبنية التحتية والعديد من المؤسسات الفلسطينية الرسمية

إعـالن الـسلطة الوطنـية الفلسطينية عن خطة المائة يوم والتي تضمنت سلسة من               : حزيـران /  يويـنو  28 •

امة، شملت األمن الداخلي والمالية والقضاء، باإلضافة إلى غيرها من المجاالت           اإلصالحات لكافة القطاعات الع   

 .األخرى

 .بدء بناء جدار الضم والتوسع: حزيران/ يونيو •
 

 :2003العام 

 .تعيين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات محمود عباس كأول رئيس وزراء فلسطيني: نيسان/ إبريل •

ـ    : نيـسان /  إبـريل  30 • ية األمـريكية عن نص خارطة الطريق إليجاد حل دائم للنزاع           إعـالن وزارة الخارج

وتحتوي الخطة على خطوات محددة على كل من الفلسطينيين واإلسرائيليين إتباعها من            .  الفلسطيني اإلسرائيلي 

كما تضم الخطة جدول زمنياً التخاذ هذه الخطوات تحت رعاية الرباعية           .  أجـل التوصـل إلـى تسوية سلمية       

 ).لواليات المتحدة األمريكية، االتحاد األوروبي، األمم المتحدة، روسياا(الدولية 
 

 :2004العام 

 .إعالن شارون لخطته في االنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة: نيسان/ إبريل •

 .  إعالن وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات: تشرين الثاني/  نوفمبر11 •
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 :2005العام 

داء محمود عباس اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ليصبح           أ: كانون الثاني /  يناير 15 •

 .رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية

إعالن كل من محمود عباس وآرئيل شارون خالل اجتماعهما في شرم الشيخ عن وقف متبادل               : شباط/ فبرايـر  •

 .للعمليات العسكرية

 . أحادي الجانب من قطاع غزةإسرائيل تنفذ خطة االنسحاب: آب/ أغسطس •
 
 
 

 :2006العام 

 .باألغلبية في االنتخابات التشريعية الفلسطينية) حماس(فوز حركة المقاومة اإلسالمية : شباط/ فبراير •

 ).حماس(تأسيس أول حكومة فلسطينية من حركة المقاومة اإلسالمية : آذار/ مارس •

 .ء في إسرائيلانتخاب إيهود أولمرت رئيساً للوزرا: نيسان/ إبريل •

وحركة المقاومة  ) فتح(بـدء الـشرارة األولى لالقتتال الداخلي بين حركة التحرير الفلسطيني            : أواخـر العـام    •

 ).حماس(اإلسالمية 

والتي استهدفت بشكل أساسي بلدة بيت      ) غيوم الخريف (بدء عملية العسكرية اإلسرائيلية     : تشرين الثاني / نوفمبر •

 .  اولة لوقف الصواريخ الفلسطينية التي تطال بلدة سيدروت اإلسرائيليةحانون شمالي قطاع غزة في مح
 

 :2007العام 

وبين حركة المقاومة   ) فتح(توقيع اتفاق مكة للمصالحة الوطنية بين حركة التحرير الفلسطيني          : شباط/ فبرايـر  •

 .زيز، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد الع)حماس(اإلسالمية 

 .تشكيل أول حكومة وحدة وطنية: آذار/ مارس •

 .على قطاع غزة) حماس(وصول االقتتال الداخلي ذروته بسيطرة حركة المقاومة اإلسالمية : حزيران/ يونيو •

 .إلغاء حكومة الوحدة الوطنية: حزيران/ يونيو •

 .سالم فياض.  تشكيل أول حكومة طوارئ برئاسة د: حزيران/ يونيو •

عقـد مؤتمر أنابوليس للسالم في مدينة أنابوليس في والية ميرالند األمريكية            : ين الثانـي  تـشر /  نوفمبـر  27 •

وبمـشاركة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت وعدد              

 .من زعماء العالم

سية باريس والذي تم فيه عرض خطة       عقد مؤتمر باريس للمانحين في العاصمة الفرن      : كانـون األول  / ديـسمبر  •

 .2011-2008 والتنمية الفلسطينية متوسط المدى لألعوام اإلصالح
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 الفصل الثاني
 

 المؤشرات الديموغرافية ومؤشرات السكن
 

  عدد السكان1.2

ويمثل هذا العدد   .   مليون نسمة  3.77 حوالي   2007بلـغ عـدد الـسكان فـي األراضـي الفلـسطينية نهاية العام               

إن هذه األرقام أقل    .  عـا فـي عـدد الـسكان خـالل الـسنوات العشر الفاصلة بين التعدادين بأكثر من الثلث                  ارتفا

 . مليون نسمة4من التقديرات السابقة لعدد السكان والتي كانت تتحدث عن 
 

اً في  تظهـر نـتائج الـتعداد اخـتالفاً فـي الـتوزيع النـسبي للسكان ما بين التعدادين، إذ شهد العقد الماضي نمو                      

عـدد سـكان قطـاع غـزة بوتيـرة أسـرع مـن نمـو السكان في الضفة الغربية، مما أدى إلى زيادة في الوزن                          

وقد بلغت الزيادة السكانية     %.  37.6إلى  % 35.6 نقطـة مـئوية من       2النـسبي لـسكان قطـاع غـزة بحوالـي           

وكانت .   غزةفي قطاع% 41، بيـنما بلغـت أكثـر مـن      %29.8 فـي الـضفة الغـربية        2007-1997للفتـرة   

تليها % 50.4الـزيادة الـسكانية األكبـر فـي محافظـات قطاع غزة بشكل رئيسي في محافظة شمال غزة بنسبة                    

أمـا فـي الضفة الغربية، فبلغت النسبة الكبرى في محافظة طوباس بنسبة             %.  44محافظـة رفـح نـسبة زيـادة         

ظة انخفاض نسبة الزيادة السكانية في      ومـن الجدير بالمالح   %.  41.5، تلـيها محافظـة الخلـيل بنـسبة          42.7%

خـالل الـسنوات العـشر الفاصلة بين التعدادين، مما أدى إلى            % 12محافظـة القـدس، والتـي لـم تـتعد الــ             

وبالرغم من ذلك، ال    .  انخفـاض وزنهـا النـسبي مـن مجمـوع األراضـي الفلـسطينية بحوالي نقطتين مئويتين                

ـ              ويعود السبب في ذلك إلى     .  ى بـين محافظات الضفة الغربية     تـزال الكـثافة الـسكانية فـي القـدس هـي األعل

اسـتمرار قـيام سـلطات االحـتالل بإعاقـة أعمـال البناء والتوسع التي يحاول الفلسطينيون في القدس القيام بها                     

 .استجابة للتزايد في أعدادهم
 

ال تزال محافظة   بعـد الـزيادات التـي حـصلت علـى عـدد الـسكان في المحافظات الفلسطينية بشكل متفاوت،                    

الخلـيل تحظـى بأكبـر عـدد سـكان فـي محافظـات الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغ عدد سكانها نهاية العام                     

نسمة، ثم 496,411 تلـيها مـن محافظـات القطـاع محافظـة غـزة بتعداد سكان       ).   نـسمة 552,164 (2007

فيما .   نسمة320,830كان يبلغ  نـسمة، ومحافظـة نابلس بعدد س   363,649  بـتعداد سـكاني       1محافظـة القـدس   

 ).  1أنظر الجدول ( نسمة 42,320سجل أقل عدد للسكان في محافظة أريحا واألغوار وبتعداد سكان بلغ 
 
 
 
 
 

                                                 
 الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية في العام              J1يضم  .  J2 و J1تشمل محافظة القدس ما يصطلح على تسميته          1

 فتشمل  J2أما تجمعات   .  ألخ..  ، سلوان، جبل المكبر   )ألخ..  الشيخ جراح، وادي الجوز   (فاط، بيت المقدس    بيت حنينا، شع  :   ويضم تجمعات مثل   1967

النتائج شبه  .  2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).  2008(أنظر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      .  رافات، مخماس، قلنديا، وغيرها   

 . فلسطين-رام اهللا). السكان والمساكن( ملخص -بيةالنهائية للتعداد في الضفة الغر
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  2007 و1997السكان في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة في العامين ): 1( جدول 
 

التغير في أوزان السكان بين  عدد السكان من مجموع السكان الكلينسبة المحافظة

 1997 2007 1997 2007 التعدادين
 المحافظة

 األراضي الفلسطينية 2,811,878 3,767,126 100 100 -

 الضفة الغربية 1,810,309 2,350,583 64.4 62.4 )2.0(

 جنين 195,299 256,619 6.9 6.8 )0.1(

 طوباس 35,216 50,261 1.3 1.3 0.0

 طولكرم 129,030 157,988 4.6 4.2 )0.4(

 نابلس 251,392 320,830 8.9 8.5 )0.4(

 قلقيلية 69,268 91,217 2.5 2.4 )0.1(

 سلفيت 46,688 59,570 1.7 1.6 )0.1(

 رام اهللا والبيرة 205,448 279,730 7.3 7.4 0.1

 أريحا واألغوار 31,501 42,320 1.1 1.1 0.0

 القدس 324,105 363,649 11.5 9.7 )1.8(

 بيت لحم 132,090 176,235 4.7 4.7 0.0

 الخليل 390,272 552,164 13.9 14.7 0.8

 قطاع غزة 1,001,569 1,416,543 35.6 37.6 2.0

 شمال غزة 179,690 270,246 6.4 7.2 0.8

 غزة 359,941 496,411 12.8 13.2 0.4

 دير البلح 144,890 205,535 5.2 5.5 0.3

 انيونسخ 196,662 270,979 7 7.2 0.2

 رفح 120,386 173,372 4.3 4.6 7.5
 

 تقرير السكان في األراضي     -النتائج النهائية .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2000( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      :المصدر

 .   فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: الفلسطينية

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة الغربية      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(ني  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي   

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 ملخص  - للتعداد في قطاع غزة    النتائج شبه النهائية  .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 .األرقام بين األقواس هي أرقام سالبة* 

 
  الكثافة السكانية2.2

يـستخدم مـصطلح الكـثافة الـسكانية لقياس معدل تواجد السكان في منطقة ما، وتعرف على أنها عدد السكان في                     

اب الكثافة السكانية على مستوى الدولة ككل، أو على مستوى أي مناطق مأهولة             ويمكن حس .  الكليومتر المربع الواحد  

 .بالسكان كاألقاليم أو المحافظات
 

، حيث كانت مستوياتها في قطاع غزة       )2 لكل كم  467 (1997بلغت الكثافة السكانية في األراضي الفلسطينية في العام         

 ضعف مثيلتها في    8.7لكثافة السكانية في قطاع غزة حوالي       تـرتفع بـشكل كبيـر عنها في الضفة الغربية، إذ تبلغ ا            

وسجلت أعلى كثافة   .  وتعتبر الكثافة السكانية في قطاع غزة أعلى كثافة سكانية على مستوى العالم           .  الـضفة الغربية  

ضفة أما في ال  .  سـكانية فـي قطاع غزة في محافظة غزة، تليها شمال غزة، ودير البلح، وكالً من رفح وخانيونس                 

وبالرغم من أن الكثافة السكانية     .  2 نسمة لكل كم   939الغـربية، فإن أعلى كثافة سكانية هي في مدينة القدس وبلغت            

فـي القـدس هي األعلى بين محافظات الضفة الغربية، إال أنها تنخفض عن أقل معدل للكثافة السكانية في محافظات                    
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، في حين أن أقل معدل      2 نسمة لكل كم   525ل كثافة سكانية    يلي محافظة القدس محافظة طولكرم بمعد     .  قطـاع غزة  

 .  2 نسمة لكل كم53 في األراضي الفلسطينية كان في محافظة أريحا واألغوار إذ بلغت 1997كثافة سكانية في العام 
 

 2007 و1997الكثافة السكانية في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة للعامين ): 2(جدول 
 

 )المساحة/ السكان( الكثافة السكانية

2007 1997 
 المحافظة (%)نسب التغير بين التعدادين 

 األراضي الفلسطينية 34.0 467 626

 الضفة الغربية 30.0 320 416

 جنين 31.3 335 440

 طوباس 42.0 88 125

 طولكرم 22.3 525 642

 نابلس 27.4 416 530

 قلقيلية 31.9 417 550

 سلفيت 27.5 229 292

 رام اهللا والبيرة 36.3 240 327

 أريحا واألغوار 34.0 53 71

 القدس  12.2 939 1,054

 بيت لحم 33.5 200 267

 الخليل 41.7 391 554

 قطاع غزة 41.4 2,744 3,881

 شمال غزة 50.4 2,946 4,430

 غزة 37.9 4,864 6,708

 دير البلح 41.9 2,498 3,544

 خانيونس 37.8 1,821 2,509

 رفح 44.0 1,881 2,709
 

 تقرير السكان في األراضي     -النتائج النهائية .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2000( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      :المصدر

 .   فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: الفلسطينية

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة الغربية      .    2007م للسكان والمساكن والمنشآت     التعداد العا ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

خص  مل -النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(
 

وبعد عشر سنوات من ذلك، ال يزال هذا التباين واضحاً في أرقام الكثافة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين                     

 مقارنة  2007إن ارتفاع نسبة الكثافة السكانية في األراضي الفلسطينية في العام            .    المحافظات الفلسطينية المختلفة  

كان مصدره األساسي االرتفاع الكبير في الكثافة السكانية في قطاع غزة بأكثر من                   %  34 بحوالي   1997عام  بال

في %  (12، وتراوحت ما بين     %30أما في الضفة الغربية، فإن نسبة االرتفاع في الكثافة السكانية لم تتجاوز             %.    41

 نسمة  416 حوالي   2007في الضفة الغربية نهاية العام      بذلك، بلغت الكثافة السكانية     ).    في طوباس %  (42و)  القدس

، ثم كل   2 نسمة لكل كم   642، تليها محافظة طولكرم بمعدل      2 نسمة لكل كم   1,054، أعالها في القدس بمعدل      2لكل كم 

أما محافظات قطاع غزة، فال تزال تشهد       .    ، على التوالي  2 نسمة لكل كم   530 و 550من قلقيلية ونابلس بمعدالت     

، تليها كل من    2 نسمة لكل كم   6,708 السكانية األعلى في األراضي الفلسطينية، وبخاصة محافظة غزة بمعدل           الكثافة

في حين أن أدناها في محافظة      .    ، على التوالي  2 نسمة لكل كم   3,544 و 4,430شمال غزة ودير البلح بمعدالت       

 .  ي، على التوال2 نسمة لكل كم2,509 و2,709 خانيونس ومحافظة رفح بمعدل 
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  التركيب السكاني3.2
 

 التركيب العمري للسكان •

يعـرف التـركيب العمـري للـسكان علـى أنـه عملـية توزيـع السكان حسب فئات األعمار المختلفة في موعد                       

وفـي هـذا اإلطار، تستخدم أكثر من فئة عمرية لتقسيم السكان، لكن غالباً ما يتم تقسيم                 .  2إسـناد زمنـي محـدد     

 : مرية التاليةالسكان إلى الفئات الع

  سنة15السكان الذين تقل أعمارهم عن  −

  سنة64 -15السكان الذين تتراوح أعمارهم من  −

  سنة 64السكان الذين تزيد أعمارهم عن  −
 

بغيره من  وعند النظر إلى التركيب السكاني للمجتمع الفلسطيني، يتضح أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي جداً مقارنة                

التركيب )  3(يوضح الجدول   .     سنة فأقل  15من السكان هم من الفئة العمرية        %  47الي  المجتمعات، إذ أن حو   

 .  العمري للسكان حسب فئات العمر في عدد من الدول
 

 2007التوزيع النسبي للتركيب العمري في عدد من الدول  في العام ): 3(جدول 
 

 الفئة العمرية إسرائيل فلسطين سوريا

  سنة15أقل من  29.2 47.0 44.8

  سنة64 -15 60.9 49.5 52.2

  فأكثر65 9.9 3.5 3.0

 United Nation (2007)  .Demographic Year Book 2007, New York :المصدر
 

 سنة، والسكان الذين تزيد     15السكان الذين تقل أعمارهم عن      (يـشكل السكان الفلسطينيون الذين هم خارج سن العمل          

، بلغت  1997وفي العام   .   السكان القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة       حوالي نصف )  سنة 64أعمـارهم عـن     

حيث ترتفع  .  في قطاع غزة  % 53.2في الضفة الغربية و   % 49فـي األراضي الفلسطينية، بواقع      % 50.6نـسبتهم   

 سن  ويتوزع السكان الذين هم خارج    .  النسبة في محافظات قطاع غزة بشكل ملحوظ عن مثيلتها في محافظات الضفة           

وما .   من عدد السكان في األراضي الفلسطينية      %47.1 عاماً، ويشكلون    15العمـل ما بين أطفال تقل أعمارهم عن         

 من عدد السكان الكلي في األراضي الفلسطينية في         %3.5 سنة، وبلغت نسبتهم     64بين كبار السن تزيد أعمارهم عن       

إذ ترتفع بشكل خاص    .   بقليل عن مثيلتها في قطاع غزة      وترتفع نسبة كبار السن في محافظات الضفة      .  1997العام  

في محافظات وسط الضفة مقارنة بمحافظات جنوب الضفة، في حين أنها تقع في الوسط فيما يتعلق بمحافظات شمال                  

 عاماً في قطاع غزة عن نظيرتها في الضفة الغربية، إذ تبلغ            15في المقابل، تزيد نسبة األطفال دون سن        .  3الـضفة 

 .في الضفة الغربية% 45.1في قطاع غزة مقابل % 50.3
 

.  انخفـضت نـسبة السكان خارج سن العمل في األراضي الفلسطينية خالل الفترة بين التعدادين، ولجميع المحافظات                

التركيب العمري  ) 4(ويبين الجدول   .  لكن ال تزال ترتفع مستوياتها في محافظات قطاع غزة عنها في الضفة الغربية            

 .ن في المحافظات الفلسطينية المختلفة بين التعدادينللسكا
 

                                                 
 . فلسطين- النتائج النهائية، رام اهللا-المسح الديموغرافي للضفة الغربية وقطاع غزة ). 1997(دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية   2
ومحافظات وسط الضفة وهي رام     . كرم، طوباس، وجنين  محافظات شمال الضفة وهي نابلس، سلفيت، قلقيلية، طول       : تقسم محافظات الضفة الغربية إلى      3

 .ومحافظات جنوب الضفة وهي الخليل وبيت لحم. اهللا، أريحا واألغوار، والقدس
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 2007 و1997النسبة المئوية للتركيب العمري للسكان في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة للعامين ): 4(جدول 
 

 فئات العمر

  سنة15أقل من  64-15 64أكثر من 

2007 1997 2007 1997 2007 1997 

 المحافظة

 األراضي الفلسطينية 47.1 44.0 49.4 52.9 3.5 3.1

 الضفة الغربية 45.1 41.3 51.1 55.3 3.8 3.4

 جنين  44.2 40.5 51.7 55.8 4.1 3.7

 طوباس  44.5 41.1 51.3 55.1 4.2 3.8

 طولكرم  42.9 39.0 52.6 56.9 4.5 4.1

 نابلس 45.7 39.9 50.6 56.3 3.7 3.8

 قلقيلية 45.0 42.0 50.6 54.9 4.4 3.1

 سلفيت 42.6 41.4 53.4 54.7 4.1 3.9

 رام اهللا والبيرة 43.3 39.1 52.0 56.9 4.7 4.0

 أريحا واألغوار 44.0 42.5 52.9 54.7 3.1 2.8

 القدس 42.9 40.2 53.9 56.7 3.1 3.1

 بيت لحم 43.4 40.1 52.5 56.1 4.1 3.8

 الخليل 49.9 45.2 47.2 52.2 2.9 2.6

 قطاع غزة 50.3 48.3 46.8 49.0 2.9 2.7

 شمال غزة 53.0 48.3 44.5 49.0 2.5 2.7

 غزة 50.3 48.3 47.1 49.0 2.7 2.7

 دير البلح 48.6 48.3 48.2 49.0 3.2 2.7

 خانيونس  49.4 48.3 47.3 49.0 3.3 2.7

 رفح 49.7 48.3 47.3 49.0 3.0 2.7

 تقرير السكان في األراضي     -النتائج النهائية .    1997م للسكان والمساكن والمنشآت     التعداد العا ).    2000(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     :  المصدر

 .   فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: الفلسطينية

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة الغربية      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(
 

 التركيب النوعي للسكان •

عدد (يـتم تقـسيم الـسكان حـسب الجنس إلى ذكور وإناث، حيث يتم حساب نسبة الجنس                  وفـق هـذا التـركيب       

 في كل من الضفة الغربية 103 بلغـت نسبة الذكور إلى اإلناث  1997وفـي العـام   ).   أنثـى 100الذكـور لكـل     

وبعـد عـشر سـنوات مـن إجـراء التعداد السكاني األول، وبالرغم من ازدياد السكان بحوالي                  .  وقطـاع غـزة   

وتدل البيانات على مستوى    .  الـثلث، ال تـزال أعـداد الذكـور تفـوق أعـداد اإلنـاث وبـنفس النـسبة تقريباً                   

المحافظـات علـى تقـارب نـسبة الذكـور إلـى اإلناث، إذ ال توجد تباينات تذكر بين هذه المحافظات فيما يخص                

 .  هذا المؤشر
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 2007 و1997في األراضي الفلسطينية للعامين ) أنثى 100عدد الذكور لكل (التركيب النوعي للسكان ): 5(جدول 
 

 المنطقة 1997 2007

 األراضي الفلسطينية 103.2 103.1

 الضفة الغربية 103.1 103.1

 قطاع غزة 103.2 103.0

 تقرير السكان في    -ائيةالنتائج النه .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2000( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      :المصدر

 .   فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: األراضي الفلسطينية

 -النتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة الغربية      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 -النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة       .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     ال

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 
 التوزيع الجغرافي للسكان •

.  ضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متفاوت     يـتوزع الـسكان الفلـسطينيون علـى الـتجمعات السكنية المختلفة في ال             

حضر، ريف،  : ويـصنف الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني الـتجمعات الـسكنية إلـى ثالثـة أنـواع                   

 أكثر، أو نسمة 10,000 سكانه عدد يبلغ تجمع حـيث يعـرف الـتجمع الحـضري علـى أنـه كـل       .  ومخـيمات 

4,000 بين  ما سكانها عدد يبلغ التي جمعاتحجمها، وجميع الت عـن  النظـر  بغـض  المحافظـات  مراكـز  وجمـيع 

 عامة كهرباء شبكة : األقل التالية على من العناصر عناصـر  أربعـة  فـيها  يتوفـر  أن  نـسمة شـريطة   9,999-

 تمنح ثانوية األسبوع، ومدرسة طيلة أيام لطبيب كامل بدوام صحي ومركـز  بـريد  ومكـتب  عامـة  مـياه  وشـبكة 

 .العامة الثانوية شهادة
 

بين     ما سكانه عدد يبلغ تجمع وكل نسمة، 4,000 عن سكانه عـدد  يقـل  تجمـع  كـل  يف، فإنـه يـشمل   أمـا الـر  

سـابقة الذكر، في حين يعرف المخيم على   مـن العناصـر   أربعـة  فـيه  تتوفـر  أن دون   نـسمة 9,999 - 4,000

 .الدولية الغوث وكالة قبل من ويدار مخيم، اسم عليها يطلق التي التجمعات أنه كافة
 

ويسكن حوالي  .  من عدد السكان  % 53.0 نحو   1997بلغـت نـسبة الـسكان فـي المـناطق الحـضرية في العام               

أما إذا نظرنا إلى التوزيع     .  في المخيمات % 16.0ثلـث الـسكان الفلـسطينيين فـي المـناطق الـريفية، وحوالي              

ت متفاوتة بشكل   الجغرافـي علـى مـستوى الـضفة الغـربية وقطـاع غـزة بـشكل منفصل، يتبين أن التوزيعا                   

مـن سـكان الـضفة الغـربية يـتوزعون بالتساوي بين المناطق             % 93.0ففـي حـين أن أكثـر مـن          .  كبيـر 

في % 63.5الحـضرية والـريفية، فـإن النـسبة األكبـر مـن سـكان غزة يسكنون في المناطق الحضرية بنسبة                     

% 5.4 المناطق الريفية    ، ويـسكن حوالـي ثلـثهم فـي المخـيمات، فـي حين تبلغ نسبة السكان في                 1997العـام   

 ).6أنظر جدول (
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 2007 و1997توزيع سكان األراضي الفلسطينية حسب نوع التجمع للعامين ): 6(جدول 
 

 السنة

2007 1997 

 العدد النسبة العدد النسبة

  ونوع التجمعالمنطقة

 األراضي الفلسطينية 2,601,669 100.0 3,767,126 100.0

 حضر 1,381,879 53.1 2,771,807 73.6

 ريف 805,360 31.0 645,028 17.1

 مخيم 414,430 15.9 350,291 9.3

 *الضفة الغربية 1,600,100 100.0 2,350,583 100.0

 حضر 745,406 46.6 1,617,467 68.8

 ريف 751,600 47.0 606,281 25.8

 مخيم 103,094 6.4 126,835 5.4

 قطاع غزة 1,001,569 100.0 1,416,543 100.0

 حضر 636,473 63.5 1,154,340 81.5

 ريف 53760 5.4 38,747 2.7

 مخيم 311,336 31.1 223,456 15.8

 تقرير السكان في    -النتائج النهائية .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت       ).    2000(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     :  المصدر

 .   فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: األراضي الفلسطينية

.  المؤشرات األساسية حسب نوع التجمع السكاني     .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا

 .1967ها للضفة العام  ال تضم ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتالل1997بيانات العام * 
 

.  إن الـتفاوت الـسابق يمـتد ليـصل إلـى التفاوت بين المحافظات المختلفة، خاصة بين محافظات الضفة الغربية                   

فبالـرغم مـن أن محافظـات الـضفة تتميـز عـن محافظـات قطـاع غـزة بارتفاع نسبة السكان في المناطق                        

في محافظة  % 71.8في محافظة الخليل، و   % 30.2 الـريفية، إال أن هـذه النـسبة مـتذبذبة جـداً، وتتـراوح بين              

.  وبـناء علـى هـذا الـتفاوت ينـشأ بطبـيعة الحال اختالف في تمركز السكان في المراكز الحضرية                   .  سـلفيت 

كمـا أن هـنالك اخـتالفاً فـي توزيـع الـسكان علـى المخيمات المختلفة، هذا عدا عن حقيقة أن سكان محافظتي                   

المـناطق الـريفية والحـضرية فقـط لعـدم وجـود مخـيمات داخل حدود                قلقيلـية وسـلفيت يـتوزعون علـى         

 .المحافظتين
 

بالـرغم مـن الـتفاوتات الـسابقة، يمكـن تقـسيم محافظـات الضفة بحسب تمركز السكان في الريف والحضر                     

طولكرم، قلقيلية، أريحا،   : محافظـات يتمركـز فـيها الـسكان بـشكل أساسي في المناطق الحضرية، وهي              : إلـى 

جنين، طوباس، نابلس،   : ومحافظـات يتمركـز الـسكان بـشكل أساسـي فـي مناطقها الريفية، وهي              .  والخلـيل 

 .سلفيت، رام اهللا والبيرة، القدس، بيت لحم
 

، أظهرت تغيراً كبيراً في توزيع السكان على        2007إن نـتائج تعـداد الـسكان والمـساكن والمنـشآت فـي العام               

إذ ارتفـع عدد سكان المناطق الحضرية بشكل        .  ئج الـتعداد األول   المـناطق الحـضرية والـريفية مقارنـة بنـتا         

وبالتالـي، فإن التقسيم السابق لمحافظات الضفة حسب تمركز السكان          .  كبيـر علـى حـساب المـناطق الـريفية         

الجدول التالي يوضح ارتفاع الوزن النسبي      .  فـي الـريف والحـضر قـد مـال لـصالح الـتجمعات الحـضرية               
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 الحـضرية فـي جمـيع محافظات الضفة الغربية، وبالتالي فإن النسبة األكبر من السكان                للـسكان فـي المـناطق     

 . يسكنون في المناطق الحضرية-باستثناء محافظة سلفيت-في محافظات الضفة الغربية 
 

 2007 و1997توزيع السكان على محافظات الضفة الغربية حسب نوع التجمع للعامين ):  7(جدول 
 

2007 1997 

 العدد النسبة العدد النسبة
  ونوع التجمعةالمحافظ

 جنين 195,299 100.0 256,619 100.0

 حضر 76683 39.3 147,004 57.3

 ريف 109506 56.1 99,244 38.7

 مخيم 9110 4.7 10,371 4.0

 طوباس 35,216 100.0 50,261 100.0

 حضر 11771 33.4 33,497 66.6

 ريف 19238 54.6 11,052 22.0

 مخيم 4207 11.9 5,712 11.4

 طولكرم 129,030 100.0 157,988 100.0

 حضر 59679 46.3 106,185 67.2

 ريف 53380 41.4 34,683 22.0

 مخيم 15971 12.4 17,120 10.8

 نابلس 251,392 100.0 320,830 100.0

 حضر 104563 41.6 177,093 55.2

 ريف 120382 47.9 112,904 35.2

 مخيم 26447 10.5 30,833 9.6

 قلقيلية 69,268 100.0 91,217 100.0

 حضر 42014 60.7 55,576 60.9

 ريف 27254 39.3 35,641 39.1

 سلفيت 46,688 100.0 59,570 100.0

 حضر 13164 28.2 21,614 36.3

 ريف 33524 71.8 37,956 63.7

 رام اهللا والبيرة 205,448 100.0 279,730 100.0

 حضر 70098 34.1 145,114 51.9

 ريف 122181 59.5 118,365 42.3

 مخيم 13169 6.4 16,251 5.8

 أريحا واألغوار 31,501 100.0 42,320 100.0

 حضر 14744 46.8 22,466 53.1

 ريف 10706 34 9,518 22.5

 مخيم 6051 19.2 10,336 24.4

 *القدس  113,896 100.0 363,649 100.0

 حضر 45554 40 314,118 86.4

 ريف 61625 54.1 40,700 11.2

 مخيم 6717 5.9 8,831 2.4

 بيت لحم 132,090 100.0 176,235 100.0

 حضر 45471 34.4 123,639 70.2
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 2007 و1997توزيع السكان على محافظات الضفة الغربية حسب نوع التجمع للعامين ):  7(جدول ): تابع(
 

2007 1997 

 العدد لنسبةا العدد النسبة
  ونوع التجمعالمحافظة

 ريف 76056 57.6 39,700 22.5

 مخيم 10563 8 12,896 7.3

 الخليل 390,272 100.0 552,164 100.0

 حضر 261665 67 471,161 85.3

 ريف 117748 30.2 66,518 12.0

 مخيم 10859 2.8 14,485 2.6

 تقرير السكان في    -النتائج النهائية .    1997ن والمساكن والمنشآت    التعداد العام للسكا  ).    2000( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني       :المصدر

 .   فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: األراضي الفلسطينية

.  المؤشرات األساسية حسب نوع التجمع السكاني     .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 .فلسطين -رام اهللا

 .1967 ال تضم ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة العام 1997بيانات العام * 
 

أمـا محافظـات غـزة، فتـنخفض فـيها نـسبة السكان القاطنين في المناطق الريفية بشكل كبير، إذ بلغت أعالها                      

وبذلك يتوزع السكان المتبقون على المناطق      .  فقط% 12.8 فـي محافظـة خانـيونس وبنسبة         1997فـي العـام     

وبحسب نتائج  .  الحـضرية والمخـيمات بـشكل أساسـي، وبنـسب تـتفاوت بشكل كبير من محافظة إلى محافظة                 

من إجمالي سكان المحافظة،    % 81، شـكّل سـكان المـناطق الحـضرية فـي محافظة غزة              1997تعـداد العـام     

% 31.3 فيما بلغت النسبة األدنى في محافظة دير البلح بواقع           . وهـي النـسبة األعلـى بـين محافظـات القطـاع           

 %.  41.4فقط، تليها محافظة رفح بنسبة 
 

 إلـى أن نـسبة الـسكان القاطنـين في المناطق الحضرية في قطاع غزة ال                 2007تـشير بـيانات تعـداد العـام         

ت أيضاً إلى ارتفاع هذه     وتشير البيانا .  تـزال تـستحوذ علـى الجـزء األكبـر مـن مجمـوع السكان في القطاع                

، مقابـل انخفـاض نسبة القاطنين في المناطق الريفية والمخيمات في جميع             1997النـسبة مقارنـة بـتعداد العـام         

لكـن يالحـظ أيـضاً اسـتمرار الـتفاوت فـي نـسب توزيع السكان على التجمعات السكنية على                    .  المحافظـات 

في محافظة  % 90.5طنين في المناطق الحضرية     ففـي حـين بلغـت نـسبة الـسكان القا          .  مـستوى المحافظـات   

 ).8أنظر جدول %(62.8غزة، تنخفض النسبة إلى أدناها في محافظة دير البلح وبنسبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 2007 و1997توزيع السكان على محافظات قطاع غزة حسب نوع التجمع للعامين ): 8(جدول 
 

 تقرير السكان في األراضي     -النتائج النهائية .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2000( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      :المصدر

 .   فلسطين-  رام اهللا.الجزء األول: الفلسطينية

رام .    المؤشرات األساسية حسب نوع التجمع السكاني     .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-اهللا

 
  مؤشرات ظروف السكن4.2

 األراضي الفلسطينية بين التعدادين، حيث      دلت النتائج على حدوث ارتفاع ملحوظ في العدد اإلجمالي للمساكن في           

وبلغت نسبة االرتفاع في العدد     %.    43.6 ألف مسكن، وبنسبة بلغت      584.5 ألف مسكن إلى     407.1ارتفع العدد من    

 .  في الضفة الغربية% 40.8، مقابل %48.6اإلجمالي للمساكن في قطاع غزة 
 

يليها %  58.3اكن الكلي تحققت في محافظة شمال غزة بواقع         ويالحظ من النتائج أن أعلى نسبة ارتفاع في عدد المس         

في المقابل، شهدت محافظة طولكرم أقل نسبة ارتفاع بين محافظات الضفة                       %.    51.5محافظة الخليل بنسبة     

 %.42.9وسجلت محافظة غزة أدنى نسبة ارتفاع بين محافظات القطاع بنسبة %) 33.1(
 

لحيازة لدى األسر إلى مساكن ملك ومستأجر غير مفروش ومستأجر مفروش، إضافة            وتتوزع المساكن حسب طبيعة ا    

 شكلت األسر التي تسكن في      1997وخالل تعداد العام    .    إلى أشكال حيازة أخرى كالحيازة بدون مقابل أو مقابل عمل         

 مساكن، سواء   فيما شكلت األسر التي تستأجر    .    من إجمالي األسر في األراضي الفلسطينية     %  78.1مساكن ملك   

2007 1997 

 العدد بةالنس العدد النسبة
 المحافظة ونوع التجمع

 شمال غزة 179,690 100.0 270,246 100.0

 حضر 112785 62.8 225,502 83.4

 ريف 6538 3.6 2,811 1.0

 مخيم 60367 33.6 41,933 15.5

 غزة 359,941 100.0 496,411 100.0

 حضر 291596 81 449,221 90.5

 ريف 6309 1.8 12,542 2.5

 مخيم 62036 17.2 34,648 7.0

 دير البلح 144,890 100.0 205,535 100.0

 حضر 45285 31.3 129,050 62.8

 ريف 4512 3.1 1,873 0.9

 مخيم 95093 65.6 74,612 36.3

 خانيونس 196,662 100.0 270,979 100.0

 حضر 136926 69.6 218,061 80.5

 ريف 25189 12.8 15,213 5.6

 مخيم 34547 17.6 37,705 13.9

 رفح 120,386 100.0 173,372 100.0

 حضر 49881 41.4 132,506 76.4

 ريف 11212 9.3 6,308 3.6

 مخيم 59293 49.3 34,558 19.9
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، 2007وفي العام   .    4من األسر في مساكن بدون مقابل      %  11.3، فيما تسكن    %9.7مفروشة أو غير مفروشة     

، وتبع ذلك انخفاض نسبة     %84.2ارتفعت نسبة األسر التي تسكن في مساكن ملك في األراضي الفلسطينية إلى               

 .، على التوالي%5.7و% 8.2ن مقابل إلى المساكن التي تسكن في بيوت مستأجرة أو التي تسكن في بيوت دو
 

وتدل البيانات على وجود تفاوت بين الضفة الغربية وقطاع غزة في التوزيع النسبي لألسر حسب أشكال الحيازة                    

، ترتفع  1997من األسر في الضفة الغربية في العام        %  75.3ففي حين شكلت األسر التي تملك المساكن        .    المختلفة

ويتبع ذلك تفاوت آخر في األشكال األخرى من حيازات المساكن، حيث تبلغ             .    ي قطاع غزة  ف%  83.2النسبة إلى   

، 2007وفي العام   .    في قطاع غزة  %  5.2في الضفة الغربية مقارنة بـ      %  12.2نسبة األسر المستأجرة للمساكن     

إال أن التباين فيما    حصل ارتفاع في نسب األسر التي تسكن في بيوت ملك في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة،                   

، 2007في العام   %  81.1إذ بلغت نسبة األسر التي تسكن في بيوت ملك في الضفة الغربية             .    بينهما ال يزال واضحاً   

وتبع ذلك انخفاض في أشكال الحيازة األخرى لكن باإلبقاء على التفاوتات السابقة كما             .    في قطاع غزة  %  89.4مقابل  

 ).   9أنظر جدول  (1997تم توضيحها في بيانات العام 
 

وعلى مستوى المحافظات الفلسطينية بدا التفاوت كبيراً بين األسر في شكل الحيازة للمسكن، حيث ترتفع نسبة األسر                 

على التوالي، في حين تنخفض     %  81.4و%  82.1التي تسكن في مساكن ملك في محافظتي الخليل وسلفيت وبلغت            

أما في قطاع غزة، فتزداد النسبة في        .    على التوالي %  67.1و%  67.9النسبة في محافظتي نابلس وأريحا إلى        

وتظهر نتائج تعداد العام    %.    74.2، في حين تنخفض في محافظة غزة إلى         %91.1محافظة دير البلح لتصل إلى      

  ارتفاع نسب المساكن الملك في جميع المحافظات، ولكن بنسب متفاوتة وهو ما أدى إلى حصول تغير كبير في            2007

 .أشكال الحيازة عبر محافظات كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
 

وبالنظر إلى محافظات الضفة الغربية، تشير النتائج إلى ارتفاع نسبة األسر التي تملك مساكن في محافظة جنين، وبذا                  

ليها محافظة  ت%.    86.7احتلت المحافظة المرتبة األولى من حيث نسبة األسر التي تسكن مساكن ملك، وبنسبة بلغت               

يجدر بالمالحظة أن الزيادة األكبر بين التعدادين قد تحققت في محافظة نابلس، إذ ارتفعت              %.    86.3بيت لحم وبنسبة    

أما النسب األدنى من حيث سكن األسر في بيوت         %.    80.7إلى  %  67.9نسبة األسر التي تسكن في مساكن ملك من         

، وهو ما يعكس حجم الصعوبات      %67.3ي محافظة القدس وبنسبة     ملك في محافظات الضفة الغربية فقد سجلت ف        

 .التي تواجه المقدسيين في بناء مساكنهم الخاصة
 

أما في محافظات قطاع غزة، فقد حلّت محافظة خانيونس في الترتيب األول من حيث نسبة األسر التي تسكن في                     

في العام  %  86.2حافظات القطاع، وبلغت    في حين حافظت محافظة غزة على النسبة األدنى بين م          .    مساكن ملك 

 ).9أنظر جدول  (2007
 

                                                 
 وذلـك في حالة حيازة المسكن بدون دفع مقابل كأن يكون المالك أب أو أم أو أحد أقارب األسرة أو أحد أفرادها الذين ال يقيمون بالمسكن أو مقدماً من                             4

 .جهة أخرى دون مقابل
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 2007 و1997 في العامين 5النسبة المئوية لألسر حسب المحافظة وحيازة المسكن): 9(جدول 
 

 السنة ونوع الحيازة

2007 1997 

 ملك مستأجر دون مقابل مقابل عمل ملك مستأجر دون مقابل مقابل عمل

 المحافظة

األراضي الفلسطينية 78.1 9.7 11.3 0.3 84.2 8.2 5.7 0.3

 الضفة الغربية 75.3 12.2 11.6 0.3 81.1 9.6 6.3 0.4

 جنين 79.6 7.6 12.2 0.2 86.7 5.9 5.4 0.4

 طوباس 79.4 4.9 14.4 0.5 83.0 6.0 8.6 0.6

 طولكرم 70.8 13.8 14.7 0.2 78.8 10.9 8.5 0.4

 نابلس 67.9 17.1 14.1 0.3 80.7 11.9 6.5 0.3

 قلقيلية 73.1 11.0 15.3 0.1 83.7 9.2 5.7 0.2

 سلفيت 81.4 5.0 13.1 0.1 84.7 5.8 8.7 0.3

 رام اهللا والبيرة 72.3 18.5 8.1 0.2 75.0 15.7 5.5 0.2

 أريحا واألغوار 67.1 15.0 11.6 5.2 73.6 14.6 5.4 3.1

 *القدس  72.0 18.6 8.4 0.3 67.3 11.7 4.3 0.2

 بيت لحم 77.5 10.7 11 0.2 86.3 8.1 3.0 0.2

 الخليل 82.1 6.8 10.4 0.2 84.0 6.4 7.9 0.3

 قطاع غزة 83.2 5.2 10.7 0.2 89.4 5.8 4.7 0.1

 شمال غزة 86.6 3.4 9.0 0.3 91.6 3.6 4.6 0.2

 غزة 74.2 8.4 16.6 0.3 86.2 8.1 5.7 0.0

 دير البلح 91.1 3.1 4.7 0.2 91.2 4.7 4.0 0.1

 خانيونس 86.4 3.6 9.1 0.2 93.1 2.5 4.4 0.0

 رفح 91.0 3.5 5.0 0.2 87.4 9.3 3.3 0.0

 تقرير المساكن في األراضي     -النتائج النهائية .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2000(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     :  المصدر

 .لسطين ف-رام اهللا.  الجزء األول: الفلسطينية

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة الغربية      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة      .    2007 والمنشآت   التعداد العام للسكان والمساكن   ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 .1967ال تضم ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية بعد العام * 

 
   توفر السلع المعمرة5.2

لع التي ال تبلى بسرعة، وهي التي تقدم الخدمة أو المنفعة بمرور الوقت، وال يتم               تعرف السلع المعمرة على أنها الس     

أبرز األمثلة على السلع المعمرة الثالجة، الغسالة، التلفاز،         .    استهالكها بشكل كامل من االستخدام األول للسلعة       

 .وغيرها
 

 األسر في األراضي الفلسطينية وبواقع            أن الطباخ هي السلعة األكثر توفراً لدى         1997تشير نتائج تعداد العام      

أما السلعة األقل توفراً في األراضي الفلسطينية فهي         %.    80.6، والثالجة   %84.8تليها التلفاز بواقع    %.    97.2

 ).10أنظر جدول % (4.0، يليها الكمبيوتر بنسبة %1.5التدفئة المركزية بواقع 
 

                                                 
، إال أن   )غير مصنّفة (، وغير مبين    )أشكال حيازة غير الواردة في الجدول     (أخرى  :  تقسم أشكال الحيازة باإلضافة إلى األشكال الواردة في الجدول إلى          5

 .من المجموع الكلي% 1نسبة هاتين الفئتين ال تربوان على 
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.  لمحافظات، تبدو االختالفات واضحة جداً فيما يتعلق ببعض السلع         وعند النظر إلى توفر هذه السلع على مستوى ا         

، فإن باقي السلع تشهد تفاوتات كبيرة على مستوى          )الطباخ، التلفاز، الثالجة، الغسالة   (فباستثناء السلع األكثر توفراً     

% 32 لها هذه السلعة     يبرز هذا التفاوت في مدى توفر سيارة خصوصية، إذ تبلغ نسبة األسر التي تتوفر             .    المحافظات

كما يمكن مالحظة هذا التفاوت فيما يخص توفر      %.    9.4في محافظة بيت لحم، مقابل أدناها في محافظة رفح وبواقع           

في القطاع، مقابل   %  70.2السخان الشمسي، إذ ترتفع نسب توفره في محافظات قطاع غزة بشكل خاص وبمعدل               

وقد بلغت أدناها بين محافظات الضفة الغربية في         .    تفاوت جداً انخفاضها في محافظات الضفة الغربية وبشكل م       

ويمتد هذا التفاوت إلى    .    في محافظة طولكرم  %  65.7، مقابل أعالها بنسبة     %29.7محافظة أريحا واألغوار وبنسبة     

 ).10ل أنظر جدو(، خط الهاتف، والكمبيوتر DVD/التدفئة المركزية، المكتبة المنزلية، الفيديو: السلع المتبقية
 

.  1997 معلومات عن سلع معمرة أخرى غير تلك المتوفرة في بيانات تعداد العام               2007ضمت بيانات تعداد العام     

في حين ال تتوفر معلومات     ).    ستااليت(راديو، وصحن القط    /مكنسة كهربائية، ميكرويف، مسجل   :  وشملت هذه السلع  

 .2007عن توفر جهاز الكمبيوتر في بيانات تعداد العام 
 

 إلى حصول اختالفات واسعة جدا في نسب تملك األسر للسلع المعمرة، فقد ارتفعت               2007تشير نتائج تعداد العام     

توفر السلع المعمرة لألسر بحسب المحافظة في العام         )  11(يوضح الجدول   .    غالبيتها في مقابل انخفاض بعضها    

 :تي يمكن مالحظة اآل1997، وعند مقارنته بالوضع في العام 2007

 .انخفاض في نسب توفر السيارة الخاصة والطباخ لألسر في األراضي الفلسطينية •

 .الثالجة، الغسالة، المكتبة المنزلية، التلفاز، وخط الهاتف: ارتفاع في نسب توفر السلع •

/تفـاوت مـا بـين االنخفـاض واالرتفـاع فـي نـسب توفـر سلع السخان الشمسي، تدفئة مركزية، فيديو                      •

DVD  . 
 

 أدى  1997ما يخص تتبع التفاوت على مستوى المحافظات، فيالحظ أن التغير في النسب مقارنة بتعداد العام                 أما في 

وفي حاالت أخرى   .    إلى جسر التفاوت فيما يخص بعض السلع، في حين تعمقت الفجوة في النسب في سلع أخرى                

 :أدى تغير النسب إلى خلق تفاوتات لم تكن موجودة
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 1997ألسر حسب توفر السلع المعمرة والمحافظة في العام نسبة ا): 10(جدول 
 

خط هاتف كمبيوتر  طباخ غسالة مكتبة تلفاز فيديو
تدفئة 

 مركزية

سخان 

 شمسي
 ثالجة

سيارة 

 خصوصية
 المحافظة

 األراضي الفلسطينية 20.4 80.6 61.4 1.5 97.2 73.4 13.9 84.8 13.4 19.6 4.0

 الضفة الغربية 23.3 81.9 56.5 2.0 97.3 72.4 15.8 86.6 15.1 20.3 4.7

 جنين 18.3 78.4 52.8 0.3 98.2 71.9 16.1 85.7 10.0 17.5 2.9

 طوباس 13.2 58.6 41.8 0.0 97.3 54.2 17.4 83.5 6.8 6.4 2.3

 طولكرم 20.8 89.7 65.7 0.3 98.2 77.9 19.4 87.6 12.3 28.4 4.2

 نابلس 23.6 84.8 60.8 1.6 98.4 78.4 17.5 89.0 13.6 26.7 5.3

 قلقيلية 21.1 85.9 61.9 0.6 98.0 78.2 14.7 86.1 11.5 25.5 3.6

 سلفيت 17.6 79.0 61.9 0.2 97.8 70.0 15.6 84.8 10.5 8.5 3.1

 رام اهللا والبيرة 28.6 90.1 65.5 5.2 97.6 75.4 19.3 88.2 25.2 21.9 7.6

 أريحا واألغوار 24.0 79.6 29.7 0.9 88.7 65.4 9.7 83.3 14.5 27.4 2.3

 *القدس  29.4 90.9 60.9 3.8 95.6 80.2 17.4 91.2 29.6 27.6 7.3

 بيت لحم 32.0 87.2 61.0 4.5 97.7 73.3 17.0 88.9 22.9 30.2 6.3

 الخليل 20.5 70.7 45.4 1.3 96.4 63.0 10.1 82.5 8.5 8.1 3.1

 قطاع غزة 15.1 78.4 70.2 0.6 97.0 75.1 10.5 81.6 10.2 18.3 2.6

 شمال غزة 14.6 80.9 77.8 0.5 96.7 77.9 10.4 83.4 9.8 15.9 2.1

 غزة 20.5 87.1 73.4 0.8 97.6 86.4 13.2 88.7 14.8 27.0 3.8

 دير البلح 12.4 72.1 71.7 0.5 97.1 72.2 8.9 80.1 7.2 12.5 2.2

 خان يونس 11.2 68.7 60.5 0.3 96.8 58.7 8.0 72.0 6.0 12.4 1.8

 رفح 9.4 71.7 63.9 0.5 95.6 68.1 8.7 75.6 7.4 12.0 1.8

 تقرير المساكن في    -النتائج النهائية .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت       ).    2000( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني       :المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  الجزء الثاني: األراضي الفلسطينية

 .1967من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية بعد العام ال تضم ذلك الجزء * 
 

وهي )  1997حسب بيانات العام    ( يالحظ أن ثالث من السلع األكثر توفراً لدى األسر           :جسر التفاوت بين المحافظات   

النخفاض الكبير في محافظة القدس     التلفاز، الثالجة، والغسالة قد شهدت ارتفاعاً في نسب توفرها لألسر، باستثناء ا            

وفي النتيجة، أدى ارتفاع النسب إلى تقليص الفجوة بين نسب توفر السلع              .    فيما يخص سلعتي التلفاز والثالجة    

كما أدى انخفاض نسب توفر السيارة الخاصة لدى األسر في كثير من             .    المذكورة لألسر في المحافظات المختلفة    

من جهة أخرى، فإن االرتفاع الكبير في نسب توفر مكتبة          .    وت بين المحافظات المختلفة   المحافظات إلى انحسار التفا   

منزلية لدى األسر في محافظات قطاع غزة مقابل ارتفاع متوسط في أوساط األسر في محافظات الضفة الغربية أدى                  

نسب توفر خط الهاتف لألسر     كما أن االرتفاع الكبير في      .    إلى جسر الفجوة بين محافظات الضفة ومحافظات القطاع       

 .في جميع المحافظات أدى إلى حسر الفجوة ما بين المحافظات بشكل كبير
 

 شهدت نسب توفر تدفئة مركزية لدى األسر الفلسطينية ارتفاعاً في جميع محافظات             :تعميق التفاوت بين المحافظات   

أدى ).    باستثناء محافظة غزة  (غزة  الضفة الغربية وبشكل متفاوت مقابل انخفاضها في جميع محافظات قطاع             

أما فيما يخص نسب توفر     .    االرتفاع غير المتوازن بين محافظات الضفة إلى تعميق التفاوت السابق بين المحافظات           

باستثناء انخفاض طفيف في محافظة     (الفيديو، فإن االرتفاع الكبير في نسب توفره لألسر في محافظات الضفة الغربية             

أدى إلى تعميق التفاوت بين      )  باستثناء محافظة دير البلح    (نخفاض بين محافظات قطاع غزة       مقابل اال )  القدس
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أما فيما يخص توفر السخان الشمسي، فبالرغم من ارتفاع نسب األسر التي يتوفر             .    محافظات الضفة ومحافظات غزة   

 .لها السخان الشمسي، إال أن التفاوتات ال تزال واضحة على مستوى المحافظات
 

% 95.6من  ( أدى انخفاض نسب توفر الطباخ في غالبية المحافظات وبشكل خاص في محافظة القدس               :ق تفاوت خل

 .  1997، إلى خلق تفاوت لم يكن واضحاً في نتائج تعداد %)74.9إلى 
 

 2007نسبة األسر حسب توفر السلع المعمرة والمحافظة في العام ): 11(جدول 
 

خط 

 هاتف
صحن مسجل تلفاز فيديو كتبةم غسالة ميكرويف  طباخ

مكنسة 

كهربائية

تدفئة 

مركزية

سخان 

شمسي
ثالجة

سيارة 

خصوصية
 المحافظة

42.5 76.0 18.2 90.2 69.1 20.6 83.0 15.6 95.0 25.9 2.5 64.7 89.4  األراضي الفلسطينية 19.0

43.7 78.7 23.7 90.1 66.9 19.4 79.7 24.5 93.7 33.6 3.7 62.8 88.9  لغربيةالضفة ا 21.7

41.1 78.3 21.3 92.2 66.9 16.7 88.7 15.8 96.2 28.0 1.1 61.9 90.2  جنين 16.6

31.8 73.5 16.0 87.8 57.7 16.0 81.9 17.1 93.2 18.2 0.4 49.2 84.7  طوباس 17.3

52.7 78.3 22.7 94.2 65.6 21.8 90.7 22.0 97.8 32.2 1.4 70.2 94.8  طولكرم 20.4

51.8 85.7 25.0 94.8 73.7 21.5 92.5 25.0 97.8 42.3 2.7 68.4 94.2  نابلس 22.2

40.2 82.6 21.7 91.9 71.4 19.9 89.4 25.2 95.8 23.8 2.4 63.5 92.7  قلقيلية 15.9

43.3 89.0 21.0 93.7 68.2 22.6 91.0 32.8 97.9 23.2 1.0 71.7 93.7  سلفيت 23.8

54.8 82.5 39.4 88.0 68.2 26.3 85.2 37.4 90.6 35.2 10.9 72.7 88.3  رام اهللا والبيرة 32.6

38.3 73.1 23.8 85.5 64.0 15.0 80.8 24.8 89.0 18.1 1.0 37.5 84.6  أريحا واألغوار 22.6

33.8 64.5 29.0 72.6 56.3 16.9 69.8 29.8 74.9 27.3 4.0 50.9 72.3   *القدس 22.9

45.9 71.5 28.0 90.0 63.8 19.7 85.2 24.9 93.6 32.7 6.1 67.6 88.5  بيت لحم 27.3

34.4 77.9 13.7 90.4 66.5 15.6 86.9 19.8 95.2 38.3 2.4 55.3 87.3  الخليل 16.9

40.5 71.2 8.6 90.3 72.8 22.5 88.8 0.0 97.2 12.5 0.3 68.0 90.3  قطاع غزة 14.2

36.3 69.4 6.0 91.6 78.7 25.0 90.5 0.0 97.2 8.9 0.3 83.3 92.0  شمال غزة 11.0

50.6 77.6 12.2 92.8 79.5 20.4 92.6 0.0 97.0 18.5 0.8 65.9 92.7  غزة 20.1

38.5 71.6 10.3 89.2 72.3 25.0 86.5 0.0 96.3 12.1 0.1 70.7 88.2  دير البلح 13.6

32.4 61.2 5.2 87.3 62.9 18.2 84.5 0.0 98.0 9.5 0.0 61.2 89.3  خان يونس 9.5

33.2 71.1 5.7 87.8 61.1 28.9 84.5 0.0 97.8 6.3 0.0 59.3 85.3  رفح 10.4

 تقرير المساكن في األراضي     -النتائج النهائية .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      :المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  الجزء الثاني: الفلسطينية

النـتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع       .  2007الـتعداد العـام للـسكان والمـساكن والمنـشآت           ).  2008(يني  الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسط       

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن( ملخص -غزة

 .1967ال تضم ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية بعد العام * 

 
 مؤثرة على نشوء واستمرار التفاوت في المؤشرات الديموغرافية ومؤشرات السكن العوامل ال6.2

تتعدد العوامل التي تؤثر على المؤشرات الديموغرافية ومؤشرات السكن السابقة، وتختلف هذه العوامل باختالف                 

غرافية واالقتصادية  ويتبع هذا التعدد واالختالف في هذه العوامل نشوء تباينات في المؤشرات الديمو            .    المحافظات

ويمكن إجمال العوامل المؤثرة على نشوء      .    واالجتماعية على مستوى المحافظات والتجمعات السكنية كما سبق ورأينا        

 :واستمرار التفاوت في المؤشرات الديموغرافية ومؤشرات السكن كاآلتي

الغربية، ويبدو أن ذلك مقترن بشكل      أظهرت النتائج ارتفاع معدل الزيادة السكانية في قطاع غزة مقارنة بالضفة             •

رئيسي بارتفاع معدالت الفقر بين سكان قطاع غزة، وانخفاض مستويات المعيشة إضافة إلى تدني، أو غياب،                 
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وفي ظل هذه المعطيات، فإن األسر في قطاع غزة تسعى إلى            .    مستوى شبكة الضمان االجتماعي الرسمية    

سرة في المستقبل من خالل لجوئها إلى إنجاب أعداد أكبر من            تحسين مستوى معيشتها وضمان توفر معيل لأل      

أي .    ويساهم هذا االعتقاد لدى هذه األسر في إدخالها في حلقة مفرغة من الفقر واألسباب المؤدية له               .    األطفال

ميق أن الوسائل التي تعتمدها األسر للخروج من دائرة الفقر والمتمثلة بزيادة عدد أفراد األسر، تساهم في تع                  

 .حالة الفقر لدى هذه األسر

في ظل ارتفاع معدل الزيادة السكاني في قطاع غزة بشكل يفوق نظيره في الضفة الغربية، وفي ظل ثبات                      •

مساحة أراضي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن الكثافة السكانية في قطاع غزة ترتفع بوتيرة أسرع من                  

 .نظيرتها في الضفة الغربية

إن .    غزة بشكل أساسي إلى مناطق حضرية ومخيمات، وتنخفض فيه المناطق الريفية بشكل واضح            ينقسم قطاع    •

عدم وجود مساحات واسعة من المناطق الريفية في قطاع غزة يعود لعدة أسباب، أبرزها انخفاض مساحة                   

عية، وهذا ما   القطاع ككل، حيث أن المناطق الريفية عادة ما ترتبط بوجود مساحات واسعة من المناطق الزرا               

باإلضافة إلى طبيعة التربة والجو وانخفاض كمية األمطار التي تهطل          .    تفتقده التجمعات السكنية في قطاع غزة     

 القطاع بشكل كبير    وفي ظل عدم اعتماد   .    سنوياً على القطاع ما يجعله غير مالئم للعديد من أنواع الزراعة           

 .ية التي تعتبر المكان األمثل لممارسة األنشطة الزراعيةعلى الزراعة، تنخفض حاجة وأهمية المناطق الريف

فكما سبق وأشرنا   .    هنالك سبب آخر يتعلق بتعريف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للتجمعات الحضرية           •

أكثر  أو نسمة 10,000 سكانه عدد يبلغ في الفصل الثاني، يعتبر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني كل تجمع         

 حضري، وهو بطبيعة الحال يؤدي إلى التعامل مع العديد من التجمعات السكنية الريفية على أنها                  أنه تجمع 

ومثال ذلك، منطقة بيت حانون في قطاع غزة التي ال يتم تعريفها            .    تجمعات حضرية بسبب ارتفاع عدد سكانها     

مساحات واسعة من األراضي    على أنها منطقة ريفية بسبب ارتفاع عدد سكانها، بالرغم من أن اشتمالها على               

كما تتعدد هذه المناطق في الضفة الغربية ويتم تصنيفها على أنها           .    الزراعية، واشتغال أهلها في قطاع الزراعة     

مناطق حضرية بسبب استيفائها للمعايير التي يستخدمها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في تصنيف                

 .  التجمعات

إذ يشكل  .    في محافظات قطاع غزة بشكل كبير مقارنة بمحافظات الضفة الغربية         ترتفع نسبة سكان المخيمات      •

، وينبثق عن ذلك ارتفاع مساحة      )1997تعداد العام   (عدد السكان في المخيمات حوالي ثلث سكان قطاع غزة           

، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع عدد الالجئين في قطاع غزة           .    المخيمات من المساحة الكلية للقطاع    

 .وارتفاع أعداد المواليد في أوساطهم مما يرفع من األهمية النسبية للمخيمات من إجمالي سكان القطاع

انخفضت األهمية النسبية للمناطق الريفية في الضفة الغربية بين التعدادين في مقابل االرتفاع الواضح لألهمية                 •

أهمية قطاع الزراعة في الضفة الغربية في       يرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض       .    النسبية للمناطق الحضرية  

ظل العوائق اإلسرائيلية الكثيرة التي يواجهها المزارع الفلسطيني من مصادرة األرض والسيطرة على مصادر               

المياه خاصة بعد البدء في بناء جدار الضم والتوسع، باإلضافة إلى المضايقات المختلفة من المستوطنين أو                  

أدى ذلك كله إلى العزوف عن االستثمار في األراضي الزراعية، والبحث عن             .    اقوات جيش االحتالل نفسه   

وتكون .    مصادر أخرى للرزق مما يؤدي إلى التوجه للمراكز الحضرية التي ترتفع فيها فرص العمل نسبياً                

لتها في  المخاطرة فيها من ناحية مصادرة الممتلكات أو التعرض للمضايقات اإلسرائيلية المختلفة أخف من مثي              

 .المناطق الريفية الواقعة على األطراف
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إن جودة خدمات البنية التحتية في المناطق الحضرية ترتفع عنها في المناطق الريفية، وينعكس ذلك على جودة                  •

الحياة ومستوى الرفاهية التي يمكن أن يتمتع بها األفراد مقارنة بالمناطق الريفية، وهو ما يعزز فكرة الهجرة                  

كما أن البحث عن فرص تعليمية أفضل لألبناء قد تدفع بالعائالت إلى االنتقال للعيش               .    طق الحضرية إلى المنا 

كما أن القرب الجغرافي    .    في المناطق الحضرية التي قد تتمتع مدارسها بارتفاع جودة التعليم األكاديمي فيها            

لوحدهم أو مع عائالتهم في بعض األحيان       للجامعات الفلسطينية من المراكز الحضرية، يعمل على انتقال األفراد          

إلى المراكز الحضرية القريبة من الجامعات والمعاهد، بداية ألهداف تتعلق بالتحصيل األكاديمي، وللحصول               

 .  على فرص العمل بعد ذلك

ترتفع نسبة األسر التي تسكن في مساكن ملك في محافظات قطاع غزة مقارنة بمثيلتها في محافظات الضفة                    •

ومن .    ومن األسباب التي قد تؤدي إلى هذا التباين، انتشار المخيمات بشكل واسع في قطاع غزة                .    بيةالغر

كما أن تكلفة إنشاء هذه المباني في        .    المعروف أن غالبية سكان المخيمات يملكون المساكن التي يسكنوها         

 الذي يزيد من احتمالية تملك األسر       المخيمات عادة ما تكون منخفضة مقارنة بتكلفتها في الضفة الغربية، األمر          

وقد يكون للعوامل الجغرافية مرة أخرى عالقة بارتفاع نسبة مالكي المساكن           .    في غزة للمساكن التي يسكنوها    

بين األسر، حيث يضطر العاملون في الضفة الغربية في تجمعات بعيدة عن مكان سكناهم، إلى استئجار                    

غيب هذه السمة إلى حد كبير في قطاع غزة حيث المسافات بين أماكن              المساكن بالقرب من أماكن عملهم، وت     

 .   السكن وأماكن العمل قصيرة وغير متباعدة
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 الفصل الثالث
 

 مؤشرات سوق العمل
 

من جهة  .    يقسم السكان من حيث عالقتهم بسوق العمل إلى أفراد داخل القوة البشرية، وأفراد خارج القوة البشرية                

، وأفراد  )6عاملين وعاطلين عن العمل   ( األفراد داخل القوة البشرية إلى أفراد داخل سوق العمل            أخرى، يتم تقسيم  

 .خارج قوة العمل ألسباب عديدة كالتفرغ للدراسة، أو التفرغ ألعمال المنزل أو كبر السن وغيرها
 

، سيتم  2007 و 1997امين  ألغراض هذه الدراسة، وانسجاماً مع بيانات تعدادي السكان والمساكن والمنشآت في الع            

 سنوات فأكثر، في حين يكون األفراد أقل        10بأنهم األفراد من عمر     )  قوة العمل (تعريف األفراد داخل القوة البشرية      

وبناء على ذلك، فإن النسب التي يتم احتسابها بناء على أعداد القوة البشرية              .     سنوات خارج القوة البشرية    10من  

 . سنوات فأكثر10ستضم األفراد من ) البطالةنسبة المشاركة، نسبة (
 

  القوة البشرية1.3

خالل السنوات العشر الفاصلة بين التعدادين، ازدادت القوة البشرية في األراضي الفلسطينية بحوالي النصف، بواقع                

ت وعند النظر إلى نسب الزيادة على مستوى المحافظا        .    7في قطاع غزة  %  45.1في الضفة الغربية، و   %  50.3

ففي حين بلغت أدنى نسبة زيادة في القوة البشرية في محافظة أريحا             .    المختلفة، تبدو التفاوتات واضحة فيما بينها     

وقد رافق الزيادة   %.    60.0، وصلت حدودها العليا في محافظة شمال غزة بنسبة تجاوزت           %28.9واألغوار بنسبة   

إال أن هذه الزيادة لم تكن منسجمة مع زيادة القوة البشرية، فقد            في القوة البشرية زيادة في األفراد داخل قوة العمل،          

 .  كانت تنخفض عنها كثيراً في بعض األحيان
 

أن الفجوة بين الزيادة في القوة البشرية والزيادة في قوة العمل كانت كبيرة جداً في بعض                   )  12(يوضح الجدول   

وبلغت أدناها في  .     كما هو الحال في محافظة طولكرم       نقطة مئوية  25.5المحافظات، ووصلت في بعض األحيان إلى       

وبناء على  %.    46.0، مع زيادة في قوة العمل بنسبة        %47.6محافظة رفح التي ازدادت فيها القوة البشرية بنسبة          

العاملة مما  الزيادة الطفيفة في القوة العاملة والمترافقة بالزيادة الكبيرة للقوة البشرية، ازداد عدد األفراد خارج القوة                 

 .يعني انخفاض في نسبة المشاركة
 
 
 

                                                 
قادر على العمل، ويرغب في الحصول على عمل، وقام بالبحث عن فرصة عمل خالل : فيه الشروط التاليةيعتبر الشخص عاطالً عن العمل إذا توفرت   6

 .فترة اإلسناد لكنه لم يجد
، في  1967 القدس الشرقية، وهو ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية بعد العام                 1997ال تـشمل بيانات القدس في العام          7

لذلك، باإلضافة إلى الزيادة السكانية المتحققة      .  تضم تجمعات سكانية أكبر    2007وبذلك فإن بيانات القدس في تعداد       .  تشملها 2007أن بيانات العام    حين  

 . خالل التعدادين، هنالك زيادة في نسب الزيادة ناتجة عن زيادة عدد التجمعات
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 2007و 1997حسب العالقة بقوة العمل والمحافظة للعامين )  سنوات فأكثر10(السكان الفلسطينيون ): 12(جدول 
 

 السنة والعالقة بقوة العمل

 1997 2007 نسب التغير بين التعدادين

القوة 

 البشرية

خارج قوة 

 العمل

 داخل قوة

 العمل
 القوة البشرية

خارج قوة 

 العمل

داخل قوة 

 العمل
 القوة البشرية

خارج قوة 

 العمل

داخل قوة 

 العمل

 المحافظة

48.4 56.0 34.6 2,503,353 1,693,179 810,174 1,687,410 1,085,318 602,092 
األراضي 

 الفلسطينية

 الضفة الغربية 400,637 663,000 1,063,637 536,354 1,061,794 1,598,148 33.9 60.1 50.3

 جنين 49,899 81,308 131,207 58,773 121,486 180,259 17.8 49.4 37.4

 طوباس 9,158 14,467 23,625 12,049 22,096 34,145 31.6 52.7 44.5

 طولكرم 35,864 51,650 87,514 38,082 77,155 115,237 6.2 49.4 31.7

 نابلس 67,630 104,036 171,666 79,376 150,008 229,384 17.4 44.2 33.6

 قلقيلية 17,161 28,504 45,665 21,036 41,544 62,580 22.6 45.7 37.0

 سلفيت 12,192 18,831 31,023 14,422 27,702 42,124 18.3 47.1 35.8

 رام اهللا والبيرة 50,996 90,135 141,131 67,254 120,743 187,997 31.9 34.0 33.2

 أريحا واألغوار 9,790 11,470 21,260 10,547 16,864 27,411 7.7 47.0 28.9

 *القدس 27,764 48,895 76,659 77,670 154,380 232,050 179.8 215.7 202.7

 بيت لحم 34,948 54,388 89,336 41,169 79,335 120,504 17.8 45.9 34.9

 الخليل 85,235 159,316 244,551 115,976 250,481 366,457 36.1 57.2 49.8

 قطاع غزة 201,455 422,318 623,773 273,820 631,385 905,205 35.9 49.5 45.1

 شمال غزة 33,912 73,819 107,731 48,690 124,378 173,068 43.6 68.5 60.6

 غزة 75,601 148,083 223,684 92,513 223,785 316,298 22.4 51.1 41.4

 دير البلح 29,033 63,025 92,058 38,963 92,010 130,973 34.2 46.0 42.3

 خانيونس 39,141 85,763 124,904 58,947 114,647 173,594 50.6 33.7 39.0

 رفح 23,768 51,628 75,396 34,707 76,565 111,272 46.0 48.3 47.6

 تقرير السكان في األراضي     -نهائيةالنتائج ال .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2000(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     :  المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: الفلسطينية

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة الغربية      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     ال

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 .1967للضفة الغربية بعد العام  ال تضم ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها 1997بيانات العام * 

 
  نسبة المشاركة2.3

قوة (تستخدم نسبة المشاركة للتعبير عن نسبة عدد األشخاص القادرين على العمل سواء عاملين أو عاطلين عن العمل                  

املة، فقد  وبناء على حقيقة ازدياد القوة البشرية بوتيرة أكبر من ازدياد القوة الع           .    مقسومة على القوة البشرية   )  العمل

في العام  %  35.5بلغت نسبة المشاركة في األراضي الفلسطينية       .    انخفضت نسبة المشاركة بين التعدادين بشكل كبير      

وقد بلغت أعالها في محافظة طولكرم بنسبة         .    في قطاع غزة  %  32.2في الضفة الغربية، و   %  37.5، بواقع   1997

في غالبية  %  31.0أما أدناها فقد بلغت نحو      .    لكل منهما %  39تليها كل من محافظتي نابلس وسلفيت بنسبة        %  41

 .في محافظات قطاع غزة
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، انخفضت نسبة المشاركة في جميع المحافظات الفلسطينية باستثناء محافظة خانيونس التي ارتفعت             2007وفي العام   

 على مستوى   وقد تفاوتت نسب االنخفاض في نسبة المشاركة        %.    34إلى  %  31.2فيها نسبة المشاركة من      

إذ انخفضت نسبة المشاركة في محافظة       .    المحافظات، وبلغت أعالها في محافظتي طولكرم وأريحا واألغوار         

كما %.    38.5إلى  %  45.7، كما انخفضت في محافظة أريحا واألغوار من          %33.0إلى  %  40.8طولكرم من   

أنظر الجدول  ( محافظات الضفة الغربية     يالحظ أن انخفاض نسب المشاركة في محافظات قطاع غزة كان أقل منه في            

13.( 
 

 حسب المحافظة والعالقة بقوة العمل )  سنوات فأكثر10(النسبة المئوية للسكان الفلسطينيون ): 13(جدول 

 2007 و1997للعامين 
 

 السنة والعالقة بقوة العمل

2007 1997 

نسبة 

 المشاركة

متعطل لم 

يسبق له 

 العمل

متعطل 

سبق له 

 العمل

 مشتغل
نسبة 

 المشاركة

متعطل لم 

يسبق له 

 العمل

متعطل سبق 

 له العمل
 مشتغل

 المحافظة

 األراضي الفلسطينية 82.1 10.5 7.4 35.5 80.6 12.1 7.3 32.4

 الضفة الغربية 85.3 9.6 1.9 37.5 85.7 6.8 7.5 33.6

 جنين 81.8 12.4 2.2 37.8 83.2 7.4 9.4 32.6

 طوباس 85.2 10.0 1.9 38.6 89.4 6.0 4.6 35.3

 طولكرم 83.7 11.0 2.2 40.8 84.5 7.5 8.0 33.0

 نابلس 85.8 9.5 1.9 39.2 86.9 6.5 6.5 34.6

 قلقيلية 83.9 9.3 2.5 37.4 85.9 7.0 7.1 33.6

 سلفيت 83.4 10.4 2.4 39.0 84.5 7.9 7.6 34.2

 رام اهللا والبيرة 87.0 9.3 1.3 35.9 88.8 6.3 4.9 35.8

 أريحا واألغوار 91.9 4.6 1.7 45.7 91.3 4.9 3.8 38.5

 *القدس  86.1 9.3 1.7 35.7 87.7 4.5 7.8 33.5

 بيت لحم 85.7 10.0 1.7 38.9 83.0 10.5 6.5 34.2

 الخليل 85.9 8.1 2.1 34.7 83.7 6.9 9.3 31.6

 قطاع غزة 75.8 12.3 3.8 32.2 70.5 22.5 7.0 30.2

 شمال غزة 80.5 11.3 2.6 31.4 68.6 25.0 6.3 28.1

 غزة 80.4 11.1 2.9 33.6 75.0 20.3 4.7 29.2

 دير البلح 72.3 12.6 4.8 31.4 67.7 25.5 6.8 29.7

 خانيونس 68.9 13.3 5.6 31.2 65.9 23.9 10.2 34.0

 رفح 70.1 15.7 4.5 31.4 71.7 19.6 8.7 31.2

 تقرير السكان في األراضي     -النتائج النهائية .    1997داد العام للسكان والمساكن والمنشآت      التع).    2000( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      :المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: الفلسطينية

 ملخص  -غربيةالنتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة ال      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 .1967لجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية العام  ال تشمل ذلك ا1997بيانات العام * 
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وتختلف نسب المشاركة بحسب الجنس بشكل كبير في األراضي الفلسطينية، إذ تنخفض نسب مشاركة اإلناث بشكل                 

، %62.5لفلسطينية  ، بلغت نسبة مشاركة الذكور في األراضي ا       1997وفي العام   .    كبير عن نسب مشاركة الذكور    

فقط، %  7.8في قطاع غزة، في حين بلغت نسبتها لإلناث في نفس العام            %  58.5في الضفة الغربية، و   %  64.8بواقع  

 .  في قطاع غزة% 5.2في الضفة الغربية، و% 9.3بواقع 
 

 حدودها العليا   فبالنسبة لمشاركة الذكور، بلغت النسبة    .    وينسحب هذا التفاوت إلى التفاوت على مستوى المحافظات       

، تليها محافظات نابلس، طولكرم، وطوباس وجنين بنسب مشاركة حوالي          %71.2في محافظة أريحا واألغوار بواقع      

فيما تبلغ حدودها الدنيا في محافظات قطاع غزة، وفي محافظة دير البلح بالتحديد مع نسبة مشاركة                .    لكل منها %  66

ناث، فإن التفاوتات فيما بين نسب مشاركتها على مستوى المحافظات تبدو           أما فيما يتعلق بمشاركة اإل    %.    56.4بلغت  

في %  3.8في محافظة أريحا واألغوار، تنخفض النسبة إلى حوالي          %  19.7ففي حين بلغت حدودها العليا      .    أكبر

 .  محافظة شمال غزة
 2007 و1997في العامين نسب مشاركة الذكور واإلناث في األراضي الفلسطينية بحسب المحافظة ): 14(جدول 

 

الفروقات في نسب المشاركة بين 

 )نقطة مئوية(التعدادين 
2007 1997 

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

 المحافظة

 األراضي الفلسطينية 62.5 7.8 54.4 9.6 )8.1( 1.8

 الضفة الغربية 64.8 9.3 56.2 10.1 )8.6( 0.8

 جنين 66.1 8.7 56.1 8.3 )10.0( )0.4(

 طوباس 66.1 10.3 57.5 12.7 )8.6( 2.4

 طولكرم 66.6 14.7 55.1 10.7 )11.5( )4.0(

 نابلس 67.5 10.3 58.1 10.5 )9.4( 0.2

 قلقيلية 64.7 8.7 56.3 9.3 )8.4( 0.6

 سلفيت 64.9 12.4 55.2 12.7 )9.7( 0.3

 رام اهللا والبيرة 62.7 9.5 57.5 13.7 )5.2( 4.2

 أريحا واألغوار 71.2 19.7 61.4 15.2 )9.8( )4.5(

 *القدس  63.1 6.9 55.6 10.3 )7.5( 3.4

 بيت لحم 65.3 11.1 56.1 11.2 )9.2( 0.1

 الخليل 62.6 5.5 54.8 7.4 )7.8( 1.9

 قطاع غزة 58.5 5.2 51.2 8.7 )7.3( 3.5

 شمال غزة 58.1 3.8 49.0 6.5 )9.1( 2.7

(0.2) )8.7( 5.5 52.1 t5.7 60.8 غزة 

 دير البلح 56.4 6.1 49.4 9.8 )7.0( 3.7

 خان يونس 56.9 5.1 53.5 13.7 )3.4( 8.6

 رفح 57.7 4.7 50.3 11.7 )7.4( 7.0

 تقرير السكان في األراضي     -النتائج النهائية .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2000(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     :  المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: ةالفلسطيني

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة الغربية      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة      .    2007لتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ا).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 .   فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 ).1967 ال تضم ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية العام 1997بيانات العام  

 .قواس هي أرقام سالبةاألرقام بين األ 
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 مقارنة بما كان عليه الوضع     2007تشير النتائج إلى انخفاض نسب مشاركة الذكور في األراضي الفلسطينية في العام             

إذ انخفضت مشاركة الذكور في جميع المحافظات الفلسطينية بعدة نقاط مئوية تراوحت بين                       .    1997في العام   

لمقابل، ارتفعت مشاركة اإلناث في غالبية المحافظات الفلسطينية، باستثناء االنخفاض          في ا .     نقطة مئوية  3.4-11.5

ويمكن مالحظة االرتفاع الكبير    ).     نقاط مئوية  4.5(، وأريحا واألغوار    ) نقاط مئوية  4(الكبير في محافظتي طولكرم     

 ).14نظر الجدول أ(في نسبة مشاركة اإلناث في محافظات غزة، وبالذات في محافظتي خانيونس ورفح 
 

  عدد العاملين3.3

% 18 ألف عامل، شكلوا     494.4 ما يقرب من     1997بلـغ عـدد العاملـين فـي األراضـي الفلـسطينية في العام               

ويـتوزع العاملـون علـى محافظـات الـضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تستحوذ الضفة                .  مـن عـدد الـسكان     

، شكل عدد العاملين في األراضي الفلسطينية ما        1997وفـي العام    .  الغـربية علـى أكثـر مـن ثلثـي العاملـين           

وترتفع هذه النسبة في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة، إذ بلغت           .  مـن عـدد الـسكان الكلـي       % 17.6نـسبته   

 .في قطاع غزة% 15.2في الضفة الغربية، في مقابل % 18.9
 

، سجلت  1997وفي العام   .  محافظاتويمـتد الـتفاوت فـي نـسبة العاملـين مـن إجمالي السكان على مستوى ال                

، تليها محافظتي طولكرم    %28.5محافظـة أريحـا واألغـوار أعلـى نـسبة عاملـين من مجموع السكان وبواقع                 

أمـا أدنـى نـسب فكانـت في محافظتي خانيونس ورفح            .  علـى التوالـي   % 23.1و% 23.3ونـابلس بنـسب     

 .على التوالي% 13.8و% 13.7وبلغت 
 

 تـزداد قـوة العمل، وهو ما قد ينعكس على عدد العاملين تبعاً لألوضاع االقتصادية في                 وبازديـاد عـدد الـسكان     

وخـالل الفتـرة مـا بـين الـتعدادين ازداد عـدد العاملين بحوالي الثلث، وهو ما يتسق مع الزيادة في                      .  الدولـة 

 الغربية مقابل   في الضفة % 34.6وبلغـت هـذه الزيادة في أعداد العاملين         .  عـدد الـسكان خـالل نفـس الفتـرة         

فقـط فـي قطـاع غـزة، كمـا أنهـا كانـت متفاوتة بشكل كبير جداً على مستوى المحافظات، وهو ما                       % 26.4

أدى إلـى تغييـر فـي نـسبة العاملـين إلـى إجمالـي السكان في المحافظات المختلفة وجسر الفجوة نسبياً ما بين                     

 ).  15أنظر جدول (المحافظات 
 

ـ     2007وفـي العـام      سبة األكبـر مـن عـدد العاملـين إلـى إجمالـي السكان في محافظة أريحا                 ، ال تـزال الن

تليها .   نقطة مئوية ما بين التعدادين     5.7، وذلـك بالـرغم مـن انخفاضـها بواقـع            %22.8واألغـوار وبواقـع     

أمــا .  علــى التوالــي% 21.4و% 21.4و% 21.5محافظــات نــابلس، وطــوباس، ورام اهللا والبيــرة بنــسب 

 %.12.8افظة دير البلح بنسبة بلغت أدناها فكانت في مح
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 2007 و1997أعداد العاملين في األراضي الفلسطينية في العامين ): 15(جدول 
 

(%)نسبة العاملين من إجمالي سكان المحافظة   عدد العاملين

2007 1997 

الزيادة في  أعداد 

 1997 2007 العاملين بين التعدادين
 المحافظة/ المنطقة

 األراضي الفلسطينية 494,357 652,839 32.1 17.6 17.3

 الضفة الغربية 341,659 459,890 34.6 18.9 19.6

 جنين 40,838 48,888 19.7 20.9 19.1

 طوباس 7,802 10,774 38.1 22.2 21.4

 طولكرم 30,023 32,179 7.2 23.3 20.4

 نابلس 57,996 69,008 19.0 23.1 21.5

 قلقيلية 14,397 18,072 25.5 20.8 19.8

 سلفيت 10,171 12,182 19.8 21.8 20.4

 رام اهللا والبيرة 44,390 59,738 34.6 21.6 21.4

 أريحا واألغوار 8,993 9,629 7.1 28.5 22.8

 *القدس  23,891 68,146 - 21.0 18.7

 بيت لحم 29,939 34,157 14.1 22.7 19.4

 الخليل 73,219 97,117 32.6 18.8 17.6

 قطاع غزة 152,698 192,949 26.4 15.2 13.6

 شمال غزة 27,288 33,419 22.5 15.2 12.4

 غزة 60,791 69,407 14.2 16.9 14.0

 دير البلح 20,984 26,370 25.7 14.5 12.8

 خان يونس 26,982 38,857 44.0 13.7 14.3

 رفح 16,653 24,896 49.5 13.8 14.4

 تقرير السكان في األراضي     -النتائج النهائية .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2000( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      :المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: الفلسطينية

 ملخص  -د في الضفة الغربية   النتائج شبه النهائية للتعدا   .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 .1967ال تضم ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية العام  1997بيانات العام * 

 
  نسبة البطالة4.3

كما يتم تقسيم العاطلين عن العمل إلى متعطلين سبق         .    ينقسم األفراد في قوة العمل إلى عاملين، وعاطلين عن العمل         

) معدل البطالة (لغت نسبة العاطلين عن العمل من إجمالي القوة العاملة          ب.    لهم العمل، ومتعطلين لم يسبق لهم العمل      

وترتفع النسبة في قطاع غزة عن مستواها في الضفة الغربية،          .    1997في العام   %  17.9في األراضي الفلسطينية    

ي جميع  ويتبع ذلك ارتفاع في نسب البطالة ف      .    في الضفة الغربية  %  14.7في قطاع غزة مقابل     %  24.2لتصل إلى   

.  محافظات قطاع غزة عن مستوياتها في محافظات الضفة، كما أن التفاوت يبرز بشكل أكبر بين محافظات غزة                   

في %  18.2وأعالها  %)  8.1(وفي حين بلغت أدنى نسبة بطالة في الضفة الغربية في محافظة أريحا واألغوار                

وأعالها في محافظة خانيونس    %  19.5سبة  محافظة جنين، بلغت أدناها في قطاع غزة في محافظة شمال غزة بن            

 %.31.3بنسبة 
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وفي .    بشكل عام، ترتفع نسب البطالة في أوساط اإلناث في األراضي الفلسطينية مقارنة بمثيلتها في أوساط الذكور                

في أوساط  %  20.8مقابل  %  17.5، بلغت نسبة البطالة في أوساط الذكور في األراضي الفلسطينية             1997العام  

   .اإلناث

وبالرغم من أن نسبة البطالة بين الذكور تنخفض عنها بين اإلناث في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إال أن ذلك                     

إن نسب بطالة الذكور تنخفض عن نسب بطالة اإلناث في          .    يختلف عند النظر إليها على مستوى المحافظات المختلفة       

 إال أن العكس صحيح فيما يتعلق بنسب البطالة في غالبية محافظات            ،)باستثناء قلقيلية (جميع محافظات الضفة الغربية     

فباستثناء محافظة غزة، إذ أن نسب البطالة بين أوساط اإلناث أقل من مثيلتها بين أوساط الذكور في                   .    قطاع غزة 

ة إلى القيود   يعود ذلك باألصل النخفاض نسبة مشاركة اإلناث في القوة العاملة، باإلضاف          .    باقي محافظات قطاع غزة   

 .التي ما زالت تحول دون انخراطها بصورة أقوى في سوق العمل
 

إال .    2007ال يزال التفاوت في نسب البطالة بين محافظات الضفة الغربية ومحافظات غزة واضحاً في تعداد العام                  

مقابل االرتفاع الواضح    تظهر انخفاضا في نسب البطالة في محافظات الضفة الغربية، في            2007أن نتائج تعداد العام     

فباستثناء محافظات أريحا واألغوار، وبيت لحم، والخليل في الضفة          .    في نسب البطالة في محافظات قطاع غزة       

يبين انخفاضها الكبير في    )  16(الجدول  .    الغربية، انخفضت نسب البطالة في جميع محافظات الضفة الغربية األخرى         

 . نقطة مئوية4.2 بواقع محافظة طوباس بالتحديد، إذ انخفضت
 

، ارتفعت  )19.4 إلى   29.9من  (أما في قطاع غزة، فباستثناء االنخفاض الكبير في نسبة البطالة في محافظة رفح               

 نقطة  11.9نسب البطالة بشكل كبير في جميع المحافظات، وبلغ أعلى ارتفاع لها في محافظة شمال غزة بواقع                    

 .مئوية
 

ت على نسب البطالة ما بين التعدادين في مختلف المحافظات الفلسطينية، ال تزال               بالرغم من التغيرات التي حصل    

في حين ال تزال    %.    32.3، تليها محافظة دير البلح بنسبة       %34.1أعلى نسبة بطالة في محافظة خانيونس وتبلغ        

أما %.    11.2 بنسبة   ، تليها محافظة رام اهللا والبيرة     %8.7أدنى نسب البطالة في محافظة أريحا واألغوار وتبلغ          

محافظة شمال غزة، فقد ارتفعت فيها نسبة البطالة لتنقلها من أقل نسبة بين محافظات قطاع غزة، إلى نسبة تجاوزت                   

31.4.% 
 

 أن الفجوة في نسب البطالة بين الذكور واإلناث آخذة في التناقص مقارنة بنتائج العام                2007تشير نتائج تعداد العام     

نقطة مئوية في الضفة الغربية، وحوالي نقطة مئوية        )  5.1  (1997لفجوة بين النسبتين في العام      فقد بلغت ا  .    1997

 نقطة مئوية واحدة في الضفة      1.4 إلى   2007إال أن هذه الفجوة تناقصت في العام        .    في قطاع غزة  )  1.3(واحدة  

تقريباً لكل  %  30ثبتت على مستوى    الغربية، في حين ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة لكل من الذكور واإلناث و             

 .منهما
 

يشار إلى أن   .    لإلناث%  15.4في مقابل   %)  14  (2007بلغت نسب البطالة بين الذكور في الضفة الغربية في العام           

التناقص في الفجوة في نسب البطالة بين الذكور واإلناث في محافظات الضفة الغربية نابع من التناقص في نسب                    

أما في  .    ا على حدة، إال أن وتيرة النقصان في نسب بطالة اإلناث أعلى منها في نسب بطالة الذكور                البطالة لكل منهم  

قطاع غزة، فإن انحسار الفجوة في نسب البطالة بين الذكور واإلناث يرجع إلى ارتفاع نسب البطالة بين اإلناث                     

 ).16أنظر جدول (بوتيرة أسرع من ارتفاعها بين أوساط الذكور 
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 2007 و1997نسب البطالة في األراضي الفلسطينية بحسب المحافظة والجنس في العامين ): 16(جدول 
 

2007 1997 

 كال الجنسين ذكور إناث كال الجنسين ذكور إناث
 المحافظة

 األراضي الفلسطينية 17.9 17.5 20.8 19.4 19.3 20.1

 الضفة الغربية 14.7 14.1 19.2 14.3 14.0 15.4

 جنين 18.2 17.7 21.9 16.8 16.6 18.2

 طوباس 14.8 13.7 21.8 10.6 9.2 16.9

 طولكرم 16.3 14.6 24.1 15.5 14.9 18.7

 نابلس 14.2 13.2 21.2 13.1 12.0 19.2

 قلقيلية 16.1 16.6 12.5 14.1 14.5 11.6

 سلفيت 16.6 14.9 25.8 15.5 14.5 20.2

 رام اهللا والبيرة 13.0 12.8 13.7 11.2 10.9 12.1

 أريحا واألغوار 8.1 7.5 10.6 8.7 8.7 8.9

 *القدس  13.9 13.6 17.6 12.3 12.8 9.3

 بيت لحم 14.3 13.8 17.5 17.0 17.9 12.7

 الخليل 14.1 13.7 19.4 16.3 15.8 19.8

 قطاع غزة 24.2 24.1 25.4 29.5 29.5 29.7

 شمال غزة 19.5 19.9 13.5 31.4 31.6 29.5

 غزة 19.6 18.8 28.0 25.0 23.7 37.7

 دير البلح 27.7 28.0 25.0 32.3 33.6 25.9

 خان يونس 31.1 31.3 28.9 34.1 36.3 25.0

 رفح 29.9 30.4 24.3 19.4 27.5 31.6

كان في األراضي    تقرير الس  -النتائج النهائية .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2000(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     :  المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: الفلسطينية

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة الغربية      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(صاء الفلسطيني   الجهاز المركزي لإلح  

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 ).1967ام  ال تضم ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية الع1997بيانات العام * 

 
  عبء اإلعالة5.3

يشير عبء اإلعالة إلى عدد األفراد الذين يعيلهم كل شخص من العاملين، ويتم حسابه بقسمة عدد السكان إلى عدد                     

، وهو ما   1997 في العام    5.7بناءاً على التعريف السابق، بلغ عبء اإلعالة في األراضي الفلسطينية           .    العاملين الكلي 

 في الضفة   5.3، بواقع   )من ضمنها إعالة نفسه   ( شخص   5.7 في األراضي الفلسطينية يعيل    يعني أن كل شخص عامل    

 .   في قطاع غزة6.6الغربية و
 

وبشكل عام، ترتفع أعباء اإلعالة في محافظات قطاع غزة مقارنة بمحافظات الضفة الغربية، كما أنها تتفاوت على                  

، تليها محافظة رفح بمعدل     7.3 في محافظة خانيونس بمعدل      سجل أعلى عبء لإلعالة   .    مستوى المحافظات المختلفة  

 .3.5فيما سجل أدنى عبء لإلعالة في محافظة أريحا واألغوار وبواقع .  7.2
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 2007 و1997نسب اإلعالة في األراضي الفلسطينية بحسب المحافظة في العامين ): 17(جدول 
 

 تقرير السكان في األراضي     -النتائج النهائية .    1997عام للسكان والمساكن والمنشآت     التعداد ال ).    2000(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     :  المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: الفلسطينية

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة الغربية      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 .1967 المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية بعد العام  ال تضم ذلك الجزء من1997بيانات العام * 
 

 إلـى ارتفاع أعباء اإلعالة في جميع المحافظات الفلسطينية باستثناء محافظتي            2007تـشير نـتائج تعـداد العـام         

 إال أن هيكلية هذا     وال تـزال أعـباء اإلعالـة تشهد تفاوتاً على مستوى المحافظات المختلفة،            .  رفـح وخانـيونس   

، سجل  2007وفي العام   .  الـتفاوت اخـتلفت وبالتالـي اخـتلف تـرتيب المحافظـات حسب أعباء اإلعالة األعلى               

يالحظ أن محافظة شمال غزة شهدت االرتفاع       .  8.1أعلـى عـبء لإلعالـة فـي محافظـة شـمال غزة وبواقع               

 شخص إضافي   1.51عامل اآلن أن يعيل     األكبـر فـي أعـباء اإلعالـة بـين الـتعدادين، إذ أن على كل شخص                  

تلـي محافظـة شمال غزة محافظة دير البلح التي سجلت عبء إعالة             .  إلـى الـذين كـان يعـيلهم فـي الـسابق           

أنظر جدول     (4.4وال يـزال أدنـى عـبء لإلعالـة مـن نـصيب محافظـة أريحا واألغوار وبواقع                   7.8بواقـع   

17  .( 
 

 ار التفاوت في مؤشرات سوق العمل  العوامل المؤثرة على نشوء واستمر6.3

وتؤثر هذه العوامل بشكل يخلق     .    تتأثر مؤشرات سوق العمل بالعديد من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية         

في اآلتي أبرز العوامل التي تؤثر على       .    التفاوتات في المؤشرات بحسب المناطق الجغرافية وبحسب الجنس وغيرها        

 : المؤشرات في سوق العملنشوء التفاوتات بين

 المحافظة 1997 2007 االنخفاض في مستويات اإلعالة بين التعدادين
 األراضي الفلسطينية 5.7 5.8 0.08
 الضفة الغربية 4.7 5.1 0.43
 جنين 4.8 5.3 0.47
 طوباس 4.5 4.7 0.16
 طولكرم 4.3 4.9 0.61
 نابلس 4.3 4.7 0.32
 قلقيلية 4.8 5.1 0.24
 سلفيت 4.6 4.9 0.30

 رام اهللا والبيرة 4.6 4.7 0.05
 أريحا واألغوار 3.5 4.4 0.90

 *القدس  4.8 5.3 -
 بيت لحم 4.4 5.2 0.75
 الخليل 5.3 5.7 0.36
 قطاع غزة 6.6 7.3 0.78
 شمال غزة 6.6 8.1 1.51
 غزة 5.9 7.2 1.23
 دير البلح 6.9 7.8 0.89

 خان يونس 7.3 7.0 (0.32)
 رفح 7.2 7.0 (0.27)
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تعتبر مشاركة اإلناث في سوق العمل في األراضي الفلسطينية منخفضة، وهو ما قد يشير إلى أن النساء يخترن                   •

عدم االنضمام إلى قوة العمل بسبب العادات والتقاليد أو بسبب ظروف متعلقة بسوق العمل نفسه من انخفاض                  

مدة ساعات الدوام اليومية، وعدم مالءمة العديد من المهن والوظائف          األجور والرواتب المتوفرة لإلناث، وطول      

أو أن النساء يحبطن بسهولة بسبب الظروف السابقة، أو بسبب عدم توفر فرص             .    الهتمامات وإمكانيات النساء  

 .عمل باألساس

.  القتصاديإن انخفاض نسبة مشاركة الذكور خالل السنوات الماضية مرهون بشكل كبير بالوضع السياسي وا               •

إذ أن إغالق سوق العمل اإلسرائيلي أمام العمالة الفلسطينية أدى إلى انخفاض نسبة التسرب من المدارس بسبب                 

انخفاض أعداد الذكور الذين يتركون مقاعد الدراسة لاللتحاق بسوق العمل اإلسرائيلي، وبالتالي ارتفاع نسب                

كما أن األوضاع السياسية من إغالقات وتدمير       .    لمتعلقة بالتعليم االلتحاق بالتعليم كما تم مالحظته في البيانات ا       

للبنية التحتية والمنشآت وانخفاض نسب االستثمار، أدى إلى انخفاض أعداد الوظائف الجديدة وفقد العديد من                 

إن ذلك يؤدي إلى إصابة الباحثين عن       .    فرص العمل، مما يعني البحث عن الوظائف بشكل متكرر دون جدوى          

 .مل باإلحباط، وتوقفهم عن البحث ما يعني خروجهم من قوة العمل وبالتالي انخفاض نسبة المشاركةالع

بالرغم من أن نسبة مشاركة اإلناث هي أصال نسبة منخفضة، إال أنها ارتفعت خالل الفترة بين التعدادين في                     •

ة اإلناث يعود إلى عدة أسباب      إن ارتفاع نسبة مشارك   .    الوقت الذي انخفضت فيه نسبة المشاركة لدى الذكور       

 األراضي الفلسطينية، خاصة في ظل استصدار قانون        ييتعلق أولها بتحسن ظروف سوق العمل أمام النساء ف        

للعمل يحمي حقوق النساء العامالت، ويمنحهن الحوافز لالنضمام للقوة العاملة، متمثلة بتأكيد الحق في الحصول               

، باإلضافة إلى منع التمييز في األجور وساعات الدوام بين اإلناث             على إجازات الوالدة وساعات الرضاعة    

ففي ظل  .    األسباب األخرى تتعلق بمستوى مشاركة الذكور وارتفاع نسب البطالة في أوساطهم            .    والذكور

انخفاض مشاركة الرجل لألسباب سابقة الذكر وألسباب أخرى تتعلق بجرح أو اعتقال معيل األسرة، وفي ظل                 

عدالت البطالة بين أوساط الذكور بسبب األوضاع السياسية واالقتصادية، فإن ذلك يعني عدم قدرة                ارتفاع م 

إن ذلك قد يدفع المرأة لاللتحاق بسوق العمل إلعالة األسرة، بسبب            .    على قيام بواجبات إعالة األسرة     المعيل

 .  و بسبب استشهادهعدم قدرة المعيل على االستمرار في إعالة األسرة بسبب توقفه عن العمل أ

، بالرغم من   1997 مقارنة بالعام    2007لقد الحظنا انخفاض نسب البطالة في محافظات الضفة الغربية في العام             •

إن ذلك يعود بشكل أساسي     .     أسوأ بكثير منها قبل ذلك العام      2000أن األوضاع السياسية واالقتصادية بعد العام       

 كما أوضحنا سابقاً كانت فترة انتعاش       1999-1997غم من أن الفترة     فبالر.    2007 و 1997 إلى طبيعة العامين  

كما .     بشكل خاص شهد تراجعاً في األوضاع األمنية والسياسية        1997اقتصادي واستقرار سياسي، إال أن العام       

 معظم  أن استالم نتنياهو لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية، وما تبعه من اإلغالقات المتكررة التي أثرت سلبياً على               

أما العام  .    المؤشرات االقتصادية ومنها البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء في ذلك العام                

، فقد شهد تحسناً نسبياً في األوضاع االقتصادية في الضفة الغربية بعد قيام الرئيس بإقالة الحكومة التي                  2007

تبع ذلك من عودة المساعدات المقدمة للسلطة        شكلتها حركة حماس، وبعد تشكيل حكومة سالم فياض وما            

 بعكس الضفة   1997 مقارنة بالعام    2007في المقابل، ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة في العام           .    الوطنية

ويعود ذلك إلى الحصار الذي تم فرضه على قطاع غزة، والذي كانت نتيجته تدهور كبير في جميع                  .    الغربية

 .المؤشرات االقتصادية
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 الفصل الرابع
 

 مؤشرات التعليم
 

  االلتحاق بالتعليم1.4

يستخدم مؤشر نسبة االلتحاق في التعليم للداللة على مستوى التعليم األكاديمي في بلد ما، حيث يتم قسمة أعداد                      

فرد بأحد  ويقصد بااللتحاق، تسجيل ال   ).     سنوات فأكثر  5(الملتحقين بالتعليم على العدد الكلي للسكان في سن التعليم          

وتشمل مراحل التعليم النظامية المرحلة االبتدائية أو اإلعدادية        .    مراحل التعليم النظامية، سواء كان منتظماً أو منتسباً       

أو الثانوية أو الكليات والمعاهد األكاديمية أو المهنية التي تعطي شهادات دبلوم متوسط أو المرحلة                  )  األساسية(

 .الجامعية
 

، بواقع  %38.0 في األراضي الفلسطينية     1997يف السابق، بلغت نسبة االلتحاق بالتعليم في العام          بناءاً على التعر  

وال يقتصر التفاوت في نسب االلتحاق بالتعليم       .    في قطاع غزة  %  43.7فقط في الضفة الغربية، في مقابل       %  37.7

في %  41.1دل التحاق الذكور بالتعليم     إذ بلغ مع  .    بحسب المنطقة الجغرافية، بل يتعداه إلى التفاوت بحسب الجنس         

 .فقط لإلناث% 36.7مقابل 
 

 إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في نسب االلتحاق بالتعليم في األراضي الفلسطينية بين              2007وتشير نتائج تعداد العام     

بة ويالحظ أن االرتفاع في نس    .    لكل من الذكور واإلناث   %  44.8إلى  %  38التعدادين، حيث ارتفعت النسبة من      

في قطاع غزة، في مقابل       %  48.5االلتحاق في قطاع غزة هي أعلى من مثيلتها في الضفة الغربية، فقد بلغت                 

 .في الضفة الغربية% 42.7
 

ومن الجدير بالمالحظة انخفاض التفاوت في نسب االلتحاق بالتعليم ما بين الذكور واإلناث بحسب بيانات تعداد العام                  

 نقاط  4 في نسب االلتحاق ما بين الذكور واإلناث في بعض األحيان إلى أكثر من                ، ففي حين وصل الفارق    2007

 على مستوى األراضي    2007، تضاءل الفرق إلى ما يقارب الصفر خالل العام          1997مئوية لصالح الذكور في العام      

: حال في محافظات  كما تعدل الفارق لصالح اإلناث في غالبية محافظات الضفة الغربية كما هو ال               .    الفلسطينية

أما في محافظات قطاع غزة، فبالرغم من       .    طوباس، رام اهللا والبيرة، أريحا واألغوار، القدس، بيت لحم، والخليل          

تضاؤل الفارق في نسب االلتحاق بالتعليم ما بين الذكور واإلناث، إال أن نسب االلتحاق بين صفوف الذكور ال تزال                    

أنظر ( بمقدار نقطة مئوية في جميع المحافظات باستثناء محافظة شمال غزة             ترتفع عن مثيلتها بين صفوف اإلناث     

 ).18جدول 
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والجنس  المحافظة حسب غزة وقطاع الغربية الضفة في) فأكثر أعوام 5 (الفلسطينيين النسبة المئوية للسكان): 18(جدول 

 2007و 1997 للعامين بالتعليم وااللتحاق
 

2007 1997 

 ذكور إناث كال الجنسين ذكور إناث ينكال الجنس
 المحافظة

 األراضي الفلسطينية 41.1 36.7 38.0 44.8 44.9 44.8

 الضفة الغربية 38.6 36.7 37.7 42.2 43.3 42.7

 جنين 37.0 33.8 35.5 42.5 43.3 42.9

 طوباس 37.9 35.0 36.5 43.4 44.8 44.1

 طولكرم 37.7 35.2 36.5 43.2 43.0 43.1

 نابلس 37.0 35.1 36.1 41.1 42.0 41.6

 قلقيلية 38.3 35.1 36.8 43.8 44.2 44.0

 سلفيت 40.0 36.6 38.3 45.6 45.9 45.7

 رام اهللا والبيرة 39.9 37.8 38.8 41.2 41.7 41.5

 أريحا واألغوار 33.1 31.8 32.5 38.8 39.7 39.2

 *القدس 38.7 37.3 38.0 40.1 41.3 40.7

 بيت لحم 37.1 36.8 37.0 41.9 44.1 42.9

 الخليل 41.0 39.7 40.4 43.8 45.5 44.6

 قطاع غزة 45.2 42.1 43.7 49.3 47.7 48.5

 شمال غزة 46.7 42.5 44.7 50.9 47.0 49.0

 غزة 43.9 41.4 42.7 48.4 46.8 47.6

 دير البلح 45.5 42.0 43.8 49.0 47.6 48.3

 خانيونس 45.7 43.0 44.4 48.9 49.0 48.9

 رفح 45.4 42.0 43.8 50.2 49.3 49.7

 تقرير السكان في األراضي     -النتائج النهائية .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2000( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      :المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: الفلسطينية

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة الغربية      .    2007اد العام للسكان والمساكن والمنشآت      التعد).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 ملخص  -غزةالنتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع       .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 .1967 ال تضم ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية بعد العام 2007بيانات العام * 

 
  العوامل المؤثرة على نشوء واستمرار التفاوت في مؤشرات التعليم2.4

م ما بين المحافظات الفلسطينية المختلفة، كما أنه يختلف بين أوساط الذكور عنه بين               يتفاوت مؤشر االلتحاق بالتعلي   

 :وتعزى هذه التفاوتات إلى مجموعة من العوامل كاآلتي.  أوساط اإلناث

وقد كانت نسب   .    1997 مقارنة بالعام    2007ارتفعت معدالت االلتحاق بالتعليم في األراضي الفلسطينية في العام           •

يعود ذلك إلى اعتماد    .    ي محافظات شمال الضفة الغربية أعلى منها في محافظات الوسط والجنوب           االرتفاع ف 

نسبة كبيرة من العاملين في محافظات شمال الضفة على العمالة في إسرائيل، وجزء كبير منهم هم في سن التعليم                   

ي يتم فيه إغالق سوق العمل      وفي الوقت الذ  .    حيث يتسربون من المدارس لاللتحاق بسوق العمل اإلسرائيلي        

 .اإلسرائيلي، فإن نسب التسرب من المدارس ألهداف العمل في إسرائيل تقل، وبالتالي تزيد معدالت االلتحاق

، بعد أن كانت معدالت االلتحاق      2007تساوت معدالت التحاق الذكور بالتعليم بمعدالت التحاق اإلناث في العام             •

 اإلناث، حيث ازدادت معدالت التحاق اإلناث بالتعليم بوتيرة أكبر من معدالت            بين الذكور ترتفع عنها بين أوساط     
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يعود ذلك إلى أن األوضاع المعيشية السيئة لألسر الفلسطينية تجبر نسبة من الذكور ممن هم في                .    التحاق الذكور 

في .    يشي ألسرهم سن الدراسة على التخلي عن التحصيل األكاديمي وااللتحاق بسوق العمل لتحسين الوضع المع            

المقابل، ال زال هنالك اهتمام متزايد بتعليم الفتاة في األراضي الفلسطينية في نفس الوقت الذي تأخذ به نسب                     

 ).ارتفاع سن الزواج لدى اإلناث(الزواج المبكر بالتراجع 

فراد بأهمية العملية   تعتمد معدالت االلتحاق بالتعليم على عدة عوامل؛ بعضها اجتماعية تتعلق بإيمان األسر واأل              •

التعليمية ذاتها، وبعضها أسباب ثقافية واقتصادية تخص نظرة األهل ألهمية التعليم والجدوى االقتصادية منه                 

وال يمكن الجزم بأن العوامل المتعلقة بالجوانب االقتصادية           .    وانعكاساته المستقبلية على الفرد واألسرة     

في مؤشرات االلتحاق بالتعليم وارتفاع هذه المؤشرات في غزة عنها           واالجتماعية هي المسبب الرئيسي للتفاوت      

من جهة أخرى، يمكن أين يكون للعوامل المتعلقة باختالف الخصائص الجغرافية للتجمعات             .    في الضفة الغربية  

 انتشار  إذ أن .    السكانية بين الضفة وغزة دور مهم في التأثير على مؤشرات االلتحاق بالتعليم في كلتا المنطقتين               

وتباعد التجمعات السكانية عن بعضها في الضفة الغربية، وعدم توفر شعب صفية لبعض المراحل التعليمية                  

المتقدمة في عدد من التجمعات النائية والمهمشة، يمكن أن يؤثر سلبياً في مؤشر االلتحاق بالتعليم في تلك                     

 .     ام، وعند اإلناث خصوصاًمما ينعكس على المؤشر في الضفة الغربية بشكل ع.  التجمعات
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 الفصل الخامس
 

 مؤشرات البنية التحتية
 

الكهرباء، المياه،  ( إلى ارتفاع نسبة المساكن المستفيدة من خدمات البنية التحتية الثالث            1997تشير إحصائيات العام    

حافظات دون وجود   وتبدو النسب متقاربة على مستوى الم     .    ، باختالف مصدر الخدمة المقدمة    )والصرف الصحي 

إذ تتراوح نسب توفر خدمة المياه في مساكن المحافظات       .    فروقات جوهرية فيما يخص االستفادة من الخدمات الثالث       

وكذلك األمر فيما   %.    82.5باستثناء محافظة طوباس التي تنخفض فيها النسبة إلى         %  99و%  92.4الفلسطينية بين   

 -باستثناء محافظة أريحا واألغوار   – توفرها في المحافظات الفلسطينية      يخص توفر خدمة الكهرباء، إذ تتراوح نسب      

تبين %.    99.3و%  93.4أما توفر خدمات الصرف الصحي، فتتراوح نسب توفرها بين           %.    99.1و%  92.4بين  

،  ارتفاع نسبة المساكن المستفيدة من خدمتي الكهرباء والصرف الصحي في الضفة الغربية             2007نتائج تعداد العام    

، في حين يصعب الجزم بذلك فيما يخص         %100حيث تقترب نسبة المساكن التي تتوفر لها هاتين الخدمتين من            

كما ال تتوفر مثل    .    خدمات المياه الختالف التصنيفات المستخدمة عن مصدر تزويد المساكن بالمياه ما بين التعدادين            

 .  هذه البيانات عن قطاع غزة
 

 ة للمساكن المأهولة حسب المحافظة وتوفر خدمات البنية التحتية في العامين النسبة المئوي): 19(جدول 

 2007 و1997 
 

2007 1997 
 المياه الكهرباء الصرف الصحي الكهرباء الصرف الصحي

 يوجد ال يوجد يوجد ال يوجد يوجد ال يوجد يوجد ال يوجد يوجد ال يوجد
 المحافظة

 األراضي الفلسطينية 95.7 4.2 97 2.9 97.4 2.1 98.6 0.7 97.9 1.2
 الضفة الغربية 94.5 5.4 97.4 2.5 97.0 2.8 99.1 0.5 99.1 0.3
 جنين 91.9 8.0 96.9 3 98.6 1.3 96.4 2.8 95.9 3.0
 طوباس 82.5 17.3 92.4 7.4 93.4 6.4 99.6 0.1 99.2 0.4
 طولكرم 98.0 2.0 99.1 0.8 99.3 0.6 99.8 0.2 99.4 0.5
 نابلس 94.2 5.7 98.7 1.2 98.8 1.1 99.5 0.2 99.2 0.4
 قلقيلية 94.9 5.0 97.5 2.3 98.7 1.1 99.7 0.2 99.3 0.6
 سلفيت 95.3 4.6 98.8 1.1 98.1 1.8 98.7 0.5 97.8 1.2
 رام اهللا والبيرة 96.5 3.3 98.3 1.6 96.6 3.1 94.9 3.6 92.7 5.5
 أريحا واألغوار 90.4 9.2 89.4 10.3 86.8 12.7 94.3 0.6 91.8 1.8
 *القدس 97.0 2.8 97.2 2.7 95.8 3.9 98.4 0.9 97.9 1.4
 بيت لحم 98.4 1.5 97.6 2.3 97.7 2.0 98.6 1.0 97.8 1.7
 الخليل 92.4 7.4 96.3 3.5 94.9 4.9 98.6 0.7 97.9 1.2

 قطاع غزة 98.1 1.8 96.2 3.7 98.2 1.6 - - - -
 شمال غزة 98.3 1.6 97.3 2.7 98.3 1.5 - - - -
 غزة 99.0 0.9 98.5 1.4 99.3 0.6 - - - -
 دير البلح 98.2 1.7 96.9 2.9 97.2 2.6 - - - -
 خانيونس 97.4 2.5 93.9 6.1 97.8 2.1 - - - -
 رفح 96.1 3.8 90.4 9.5 96.8 3.0 - - - -

الجزء :  تقرير المساكن في األراضي الفلسطينية  -النتائج النهائية .    1997اكن والمنشآت   التعداد العام للسكان والمس   ).    2000( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      :المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  األول

السكان ( ملخص   -النتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة الغربية       .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت       ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      

 . فلسطين-رام اهللا).  المساكنو

 . غير متوفر-.                  1967ال تشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية العام *  
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تختلف مصادر الحصول على خدمات البنية التحتية الثالث، ما بين الحصول عليها من الشبكة العامة المتخصصة                  

وتعتبر الشبكات العامة أهم مصدر لتزويد المساكن بخدمات المياه          .    يد الخدمة أو من مصادر أخرى متعددة       بتزو

 .8والكهرباء والصرف الصحي
 

 وجود تفاوت واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة اتصال المساكن                1997تظهر نتائج تعداد العام      

ويرجح هذا التفاوت لصالح قطاع غزة، الذي ترتفع فيه نسب          .    الصحيبالشبكات العامة للمياه، الكهرباء، والصرف      

إذ بلغت نسبة المساكن المتصلة بشبكات المياه،        .    االتصال بالشبكات العامة سابقة الذكر مقارنة بالضفة الغربية        

  %   79.2في مقابل   .    على التوالي %  50.4و%  95و%  91.6الكهرباء، والصرف الصحي العامة في قطاع غزة         

 .في الضفة الغربية، على التوالي% 24.5و% 94.2و
 

مياه وكهرباء (النسبة المئوية للمساكن المأهولة حسب المحافظة واتصال المساكن بالشبكات العامة ): 20(جدول 

 1997في العام ) وصرف صحي
 

 المياه الكهرباء الصرف الصحي

 متصل لغير متص متصل غير متصل متصل غير متصل
 المحافظة/ المنطقة

 األراضي الفلسطينية 83.4 16.5 94.6 5.3 33.3 66.5

 الضفة الغربية 79.2 20.7 94.2 5.7 24.5 75.3

 جنين 56.7 43.2 90.3 9.6 12.8 87.1

 طوباس 52.8 47.0 63.8 36.0 0.0 99.8

 طولكرم 78.5 21.4 97.7 2.2 26.3 73.6

 نابلس 76.4 23.5 97.7 2.2 50.3 49.6

 قلقيلية 80.8 19.1 90.0 9.9 45.1 54.7

 سلفيت 80.6 19.3 95.5 4.4 - 99.9

 رام اهللا والبيرة 91.5 8.4 97.0 2.9 19.1 80.6

 أريحا واألغوار 84.2 15.4 82.8 16.9 3.1 96.4

 *القدس 94.5 5.4 96.5 3.4 21.7 78.0

 بيت لحم 96.6 3.3 96.7 3.2 25.7 74.0

 خليلال 76.6 23.2 93.5 6.4 18.6 81.2

 قطاع غزة 91.6 8.3 95.4 4.5 50.4 49.4

 شمال غزة 92.8 7.1 96.6 3.3 70.1 29.7

 غزة 96.5 3.4 98.0 1.9 86.2 13.7

 دير البلح 91.7 8.2 96.1 3.8 10.0 89.8

 خانيونس 85.7 14.2 93.1 6.9 2.9 97.0

 رفح 84.8 15.2 88.9 11.0 42.4 57.5

 تقرير المساكن في األراضي     -النتائج النهائية .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2000( الفلسطيني    الجهاز المركزي لإلحصاء   :المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  الجزء الثاني: الفلسطينية

 .1967ال تشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية العام * 
 

حيث أن االختالفات فيما بين محافظات      .    ن أيضاً مالحظة هذا التفاوت بشكل كبير على مستوى المحافظات         كما يمك 

الضفة الغربية واسعة جداً، وتعمق الفجوة فيما بينها وبين محافظات قطاع غزة التي ترتفع فيها نسب اتصال المساكن                  

                                                 
يتناول األول اتصال المساكن بالشبكات العامة      .  المساكن بخدمات البنية التحتية ضمن إطارين     يجب االنتباه إلى أن هذا الجزء يتحدث عن اتصال             8

 .في حين أن الثاني يتناول حصول المساكن على الخدمات بغض النظر عن مصدرها، شبكة عامة أو من مصادر أخرى. لخدمات البنية التحتية
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فمن ناحية اتصال المساكن بشبكة المياه      .    الغربيةبالشبكات الثالث العامة بشكل واضح مقارنة بمحافظات الضفة          

فقط ومحافظة جنين بنسبة    %  53العامة، تراوحت نسب االتصال بشكل كبير وبلغت أدناها في محافظة طوباس بنسبة             

كما أن محافظة طوباس هي األدنى أيضاً       %.    96، فيما بلغت أعالها في محافظة غزة بنسبة تجاوزت الـ           56.7%

سب االتصال بالشبكات العامة للكهرباء والصرف الصحي، حيث بلغت نسبة المساكن المتصلة بشبكة              فيما يتعلق بن  

وفي الوقت الذي كانت فيه جميع مساكن محافظة طوباس         .    في محافظة غزة  %  98، مقابل   %63.8الكهرباء العامة   

 ).  20 جدول أنظر(في محافظة غزة % 86غير متصلة بشبكة الصرف الصحي العامة، تجاوزت نسبتها 
 

المياه، (نظراً الختالف التصنيفات المستخدمة لالستدالل على نسب المساكن المتصلة بالشبكات العامة للبنية التحتية               

 مع مؤشرات   2007، فإنه من الصعوبة بمكان مقارنة المؤشرات الواردة في تعداد العام            )الكهرباء، الصرف الصحي  

 سيتم عرض واقع المؤشرات الحالية ومحاولة استشفاف تغيرها مقارنة بنتائج            وبديالً عن ذلك،  .    1997تعداد العام   

 .التعداد السابق
 

المياه والكهرباء والصرف   ( إلى أن نسبة المساكن المتصلة بالشبكات العامة الثالث معاً           2007تشير نتائج تعداد العام     

وأن نسبة المساكن المتصلة بشبكتين فقط      .    من إجمالي المساكن في الضفة الغربية     %  33.7معاً قد بلغت    )  الصحي

، فيما تنخفض نسبة المساكن المتصلة بشبكتي المياه والصرف الصحي،           %46.3هما المياه والكهرباء ترتفع إلى       

وعند تتبع نسب المساكن المتصلة بشبكتين عامتين       .    على التوالي %  1.3و%  0.4والكهرباء والصرف الصحي إلى     

ثالث، نالحظ انخفاض نسبة المساكن المتصلة بشبكة الصرف الصحي العامة، وهو ما يعتبر             فقط من أصل الشبكات ال    

 .   من حيث انخفاض نسب االتصال في شبكة الصرف الصحي العامة1997امتداداً لوضع المساكن في تعداد العام 
 

 بالشبكات العامة الثالث    هنالك اختالفات واضحة على مستوى محافظات الضفة الغربية، خاصة فيما يتعلق باالتصال           

%    49.1(ففي حين أن نسب اتصال المساكن بالشبكات الثالث معاً في محافظتي قلقيلية وبيت لحم هي األعلى                  .    معاً

% 3.8و%  3.2(، تنخفض النسبة بشكل كبير جداً في محافظتي طوباس، وأريحا واألغوار             )على التوالي %  46.7و

 ).  على التوالي
 

فقد .    ت على مستوى محافظات الضفة الغربية فيما يخص االتصال بشبكتين فقط من أصل ثالث              كما يظهر التفاو  

، وهي أعلى نسبة اتصال     %83.3بلغت نسبة المساكن المتصلة بشبكتي المياه والكهرباء في محافظة أريحا واألغوار            

حافظة أريحا واألغوار على    مساكن بالشبكتين معاً بين محافظات الضفة الغربية، وهو ما يشير إلى أن حصول م               

.  النسبة األدنى لالتصال بالشبكات الثالث معاً عائد بشكل أساسي إلى نقص شبكات الصرف الصحي في المحافظة                 

، تليها محافظة الخليل بنسبة     %25.8كما حصلت نابلس على أدنى نسبة لالتصال بشبكتي المياه والكهرباء معاً بنسبة             

38.6  .% 

 بشبكتي المياه والصرف الصحي، والكهرباء والصرف الصحي، فهي منخفضة جداً ومتقاربة             أما من حيث االتصال   

وهو ما يؤكد مرة أخرى على استمرار انخفاض نسب المساكن المتصلة بخدمات             .    لجميع محافظات الضفة الغربية   

 ).21أنظر جدول  (1997الصرف الصحي كما تم مالحظته من نتائج تعداد العام 
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كهرباء،  مياه، العامة  بالشبكات واالتصال المحافظة حسب الضفة الغربية في المأهولة النسبة المئوية للمساكن): 21(جدول 

 200 7صحي،  صرف
 

صرف صحي غير متصل غير مبين  مياه كهرباء
كهرباء وصرف

 صحي

مياه وصرف 

 صحي
 مياه وكهرباء

مياه وكهرباء 

 وصرف صحي

االتصال بالشبكات 

 العامة

 الضفة الغربية 33.7 46.3 0.4 1.3 0.4 16.4 0.0 0.8 0.7

 جنين  16.7 48.4 0.6 1.1 0.4 31.4 0.1 1.0 0.4

 طوباس  3.2 46.7 0.4 0.6 0.5 44.9 0.0 2.8 0.8

 طولكرم  41.1 47.8 0.4 0.3 0.2 9.8 0.0 0.1 0.3

 نابلس 53.5 25.8 0.3 0.9 0.2 19.0 0.0 0.2 0.1

 قلقيلية 49.1 42.7 0.3 0.2 0.7 6.4 0.0 0.4 0.3

 سلفيت 11.7 73.3 0.6 0.5 0.3 13.5 0.0 0.2 0.0

 رام اهللا والبيرة 30.3 65.8 0.3 0.1 0.3 1.9 0.0 0.5 0.8

 أريحا واألغوار 3.8 83.3 0.6 0.1 2.9 3.7 0.0 3.9 1.5

  *القدس 38.6 51.8 0.2 0.3 0.5 3.0 0.0 0.5 5.1

 بيت لحم 46.7 50.1 0.2 0.3 0.7 0.9 0.0 0.3 0.6

 الخليل 28.5 38.6 0.4 3.7 0.4 26.6 0.0 1.4 0.3

 -النتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة الغربية      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      :المصدر

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967شمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية العام ال ت* 
 

 انخفاض نسبة ارتفاع نسب المساكن المتصلة بشبكات المياه العامة في مقابل المساكن              1997تبين نتائج تعداد العام     

 مساكن محافظات قطاع غزة أكثر ميالً إلى         وتبين النتائج أن  .    التي تحصل على المياه من خالل تمديدات خاصة        

وتشهد .    االتصال بشبكة المياه العامة عوضاً عن التمديدات الخاصة مقارنة بمساكن محافظات الضفة الغربية               

إذ .    محافظات الضفة الغربية تفاوتاً واسعاً في مصدر المياه المستخدم ما بين الشبكة العامة والتمديدات الخاصة                 

% 96.6، فيما بلغت النسبة     %52.8ساكن المتصلة بالشبكة العامة للمياه في محافظة طوباس وبلغت          تنخفض نسبة الم  

 ).  22أنظر جدول (في محافظة بيت لحم 
 

، 1997 مقارنة بتعداد العام     2007نظراً الختالف التصنيفات المستخدمة لنوع االتصال بشبكة المياه في تعداد العام             

لكن ما يمكن استنتاجه من نتائج تعداد العام         .    رنة مباشرة بين مؤشرات التعدادين    فإنه من غير الممكن عمل مقا      

ففي حين أن أياً من     .     هو االختالف الواضح بين المحافظات في المصدر الرئيسي للحصول على المياه             2007

الغربية تعتمد  ، فإن بعض محافظات الضفة      )ميكوروت(محافظات قطاع غزة غير متصلة بشبكة المياه اإلسرائيلية          

باستثناء محافظة  –لكن بشكل عام، فإن محافظات الضفة الغربية        .    على الشبكة اإلسرائيلية كمصدر لتزويدها بالمياه     

وتبلغ نسبة المساكن المتصلة بشبكة المياه       .     تعتمد على شبكة المياه المحلية كمصدر أول للتزود بالمياه           -سلفيت

لكل منهما، تليها محافظتي طولكرم     %  89م اهللا والبيرة، ومحافظة قلقيلية بنسبة       المحلية أعالها في كل من محافظة را      

 .، على التوالي%84.2و% 87وبيت لحم بنسب 
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 1997النسبة المئوية للمساكن المأهولة حسب المحافظة واتصال المسكن بالمياه في العام ): 22(جدول 
 

 المياهمصدر  شبكة عامة تمديدات خاصة ال يوجد غير مبين

 األراضي الفلسطينية 83.4 12.3 4.2 0.1

 الضفة الغربية 79.2 15.2 5.4 0.1

0.1 8.0 35.2 5s6.7 جنين 

 طوباس 52.8 29.7 17.3 0.2

 طولكرم 78.5 19.5 2.0 0.1

 نابلس 76.4 17.7 5.7 0.1

 قلقيلية 80.8 14.1 5.0 0.1

 سلفيت 80.6 14.7 4.6 0.1

  والبيرةرام اهللا 91.5 5.0 3.3 0.1

 أريحا واألغوار 84.2 6.2 9.2 0.4

 *القدس  94.5 2.5 2.8 0.2

 بيت لحم 96.6 1.8 1.5 0.1

 الخليل 76.6 15.8 7.4 0.2

 قطاع غزة 91.6 6.5 1.8 0.1

 شمال غزة 92.8 5.6 1.6 0.1

 غزة 96.5 2.5 0.9 0.1

 دير البلح 91.7 6.4 1.7 0.1

 خانيونس 85.7 11.7 2.5 0.1

 رفح 84.8 11.3 3.8 0.1

 تقرير المساكن في األراضي     -النتائج النهائية .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2000(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     :  المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: الفلسطينية

 .1967وة بعد احتاللها للضفة الغربية العام ال تشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عن* 
 

من %  15.5كما ترتفع نسب االعتماد على آبار الجمع كمصدر للمياه في محافظة جنين بشكل خاص، حيث تحصل                  

أما محافظة سلفيت، فإنها تعتمد بشكل كامل تقريباً على شبكة          .    مساكن المحافظة على مصدر المياه من آبار الجمع       

، في حين يعتمد حوالي     %82لية، وتبلغ نسبة المساكن في المحافظة التي تعتمد على هذه الشبكة حوالي             المياه اإلسرائي 

وحلت محافظة أريحا واألغوار في المرتبة الثانية       .    من المساكن األخرى على الصهاريج كمصدر للتزود بالمياه       %  5

 .من المساكن على هذه الشبكة% 31.4من حيث االعتماد على شبكة المياه اإلسرائيلية، حيث تعتمد 
 

فبالرغم من أن شبكة المياه المحلية      .    أما محافظات قطاع غزة، فإن مصادر حصولها على المياه غير واضحة تماماً           

من مساكن القطاع   %  50والصهاريج يبدوان المصدرين األساسيين لتزويد مساكن القطاع بالمياه، إال أن حوالي              

 ).  23أنظر جدول (رى تحصل على المياه من مصادر أخ
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 في للمياه الرئيسي المحافظة والمصدر حسب األراضي الفلسطينية في واألفراد المأهولة النسبة المئوية للمساكن): 23(جدول 

 200 7المسكن، 
 

 آبار جمع ينابيع صهاريج أخرى غير مبين
شركة مياه 

 إسرائيلية
 مصدر المياه شبكة مياه محلية

 األراضي الفلسطينية 57.7 5.6 5.3 0.2 12.3 18.4 0.5

 الضفة الغربية 72.0 8.8 8.2 0.4 9.5 0.3 0.8

 جنين 62.7 3.4 15.5 0.4 17.2 0.2 0.5

 طوباس 45.8 5.0 2.1 0.5 43.9 1.7 0.9

 طولكرم 84.2 5.2 7.6 1.4 0.6 0.5 0.4

 نابلس 68.4 11.4 8.6 0.2 11.2 0.1 0.1

 قيليةقل 89.4 3.3 4.8 0.2 1.9 0.1 0.3

 سلفيت 4.0 81.8 9.3 0.1 4.7 0.1 0.1

 رام اهللا والبيرة 89.3 7.3 1.6 0.2 0.6 0.1 0.9

 أريحا واألغوار 59.2 31.4 0.3 2.3 4.7 0.5 1.6

  *القدس 80.1 11.0 1.6 0.1 1.7 0.2 5.3

 بيت لحم 87.0 10.8 1.0 0.0 0.4 0.2 0.7

 الخليل 67.0 0.9 14.1 0.4 16.7 0.5 0.4

 قطاع غزة 33.2 0.0 0.2 0.0 17.1 49.5 0.0

 شمال غزة 71.7 0.0 0.2 0.0 13.3 14.8 0.0

 غزة 19.9 0.0 0.1 0.0 27.4 52.6 0.0

 دير البلح 17.9 0.0 0.0 0.0 30.3 51.7 0.0

 خانيونس 37.1 0.0 0.1 0.0 1.4 61.4 0.0

 رفح 24.8 0.0 1.0 0.0 3.1 71.0 0.0

 -النتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة الغربية      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(حصاء الفلسطيني   الجهاز المركزي لإل  :  المصدر

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 ملخص  - شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة      النتائج.    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 .1967ال تشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية العام * 
 

اكن في األراضي   من المس %  94.6 على أن    1997أما فيما يخص الحصول على خدمات الكهرباء، فتدّل نتائج العام           

الفلسطينية تحصل على الكهرباء من شبكة الكهرباء العامة، وهي الشبكات التابعة لشركة الكهرباء أو للمجلس البلدي                 

وال تبدو االختالفات كبيرة بين المحافظات من حيث المصدر الرئيسي للكهرباء، باستثناء محافظة               .    أو القروي 

، في مقابل ارتفاع نسبة المساكن التي تحصل على الكهرباء من خالل             %64طوباس التي تنخفض النسبة فيها عن       

 .مولد خاص
 

لكن يالحظ ارتفاع نسبة    .    ، ال تزال الفروقات على مستوى محافظات الضفة الغربية منخفضة جداً          2007وفي العام   

لتي تحصل على   المساكن التي تحصل على خدمة الكهرباء من الشبكة العامة في مقابل انخفاض نسب المساكن ا                

الخدمة من مولّد خاص خاصة في محافظة طوباس، التي انخفضت فيها نسبة المساكن التي تعتمد على المولد الخاص                  

في حين ال تتوفر هذه المعلومات عن        ).    24أنظر جدول   %  (95.5إلى  %  64في الحصول على الكهرباء من       

 .محافظات قطاع غزة
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 في المحافظة واتصال المسكن بالكهرباء حسب األراضي الفلسطينية في واألفراد المأهولة النسبة المئوية للمساكن): 24(جدول 

 200 7 و1997المسكن للعامين 
 

2007 1997 

مولد خاص ال يوجد غير مبين شبكة عامة  شبكة عامة مولد خاص ال يوجد غير مبين
 مصدر الكهرباء

 األراضي الفلسطينية 94.6 2.4 2.9 0.1 - - - -

 الضفة الغربية 94.2 3.2 2.5 0.1 97.7 0.9 0.7 0.7

 جنين 90.3 6.6 3.0 0.1 97.6 1.5 0.5 0.4

 طوباس 63.8 28.6 7.4 0.2 95.5 0.9 2.8 0.8

 طولكرم 97.7 1.4 0.8 0.1 99.0 0.6 0.1 0.3

 نابلس 97.7 1.0 1.2 0.1 99.1 0.6 0.2 0.1

 قلقيلية 89.9 7.6 2.3 0.1 98.4 1.1 0.2 0.3

 سلفيت 95.5 3.3 1.1 0.1 98.8 0.9 0.2 0.0

 رام اهللا والبيرة 97.0 1.3 1.6 0.1 98.1 0.5 0.5 0.8

 أريحا واألغوار 82.8 6.6 10.3 0.3 91.0 3.9 3.6 1.5%

 *القدس 96.5 0.7 2.7 0.1 93.7 0.6 0.6 5.1

 بيت لحم 96.7 0.9 2.3 0.1 98.1 0.4 0.9 0.6

 الخليل 93.5 2.8 3.5 0.1 97.5 1.2 1.0 0.3

 قطاع غزة 95.4 0.8 3.7 0.1 - - - -

 شمال غزة 96.6 0.7 2.7 0.1 - - - -

 غزة 98.0 0.5 1.4 0.1 - - - -

 دير البلح 96.1 0.8 2.9 0.1 - - - -

 خانيونس 93.1 0.8 6.1 0.1 - - - -

 رفح 88.9 1.5 9.5 0.1 - - - -

 تقرير المساكن في األراضي     -النتائج النهائية .    1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2000(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     :  المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: الفلسطينية

 ملخص  -د في الضفة الغربية   النتائج شبه النهائية للتعدا   .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 .1967ال تشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية العام * 

 . غير متوفر-
 

المتصلة بشبكة   إلى انخفاض نسبة المساكن      1997وفيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي، فتشير نتائج تعداد العام           

الصرف الصحي العامة في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة، حيث أن غالبية مساكن الضفة الغربية تعتمد في ذلك                   

من %  86.1ففي حين أن    .    كما يظهر هذا التفاوت بشكل كبير على مستوى المحافظات        .    على الحفر االمتصاصية  

لصحي، فإن محافظات مثل سلفيت وطوباس ليس لديها شبكة         مساكن محافظة غزة متصلة بالشبكة العامة للصرف ا       

كما أنها تنخفض في محافظات خانيونس، أريحا واألغوار إذ تبلغ نسبة اتصال المساكن في              .    عامة للصرف الصحي  

 .لكل منهما% 3الشبكة العامة للصرف الصحي حوالي 
 

الشبكة العامة للصرف الصحي في جميع محافظات        إلى ارتفاع نسبة المساكن المتصلة ب      2007تدل نتائج تعداد العام     

وبالرغم من ذلك، ال يزال هنالك تفاوت على مستوى المحافظات في االتصال بشبكة الصرف                 .    الضفة الغربية 

، فبعد أن كانت    1997لكن ما يلفت النظر اختالف التفاوت عما كان عليه الوضع في تعداد العام               .    الصحي العامة 

اس تفتقدان إلى وجود شبكة عامة للصرف الصحي، تم إنشاء الشبكة وبالتالي بلغت نسبة                محافظتي سلفيت وطوب  
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، على التوالي   2007في العام   %  4.3و%  12.7المساكن المتصلة بالشبكة العاملة للصرف الصحي في المحافظتين          

اع غزة في   من جهة أخرى، ال تتوفر معلومات عن خدمات الصرف الصحي في محافظات قط            ).    25أنظر جدول   (

 .2007نتائج التعداد العام للمنشآت والسكان والمساكن 
 

المحافظة واتصال المسكن بالصرف  حسب األراضي الفلسطينية في واألفراد المأهولة النسبة المئوية للمساكن): 25(جدول 

 200 7 و1997الصحي للعامين 
 

2007 1997 

غير مبين  حفرة صماء ال يوجد
 حفرة

 امتصاصية
شبكة عامة غير مبين  ال يوجد

حفرة 

 امتصاصية
شبكة عامة

 خدمة الصرف الصحي

 األراضي الفلسطينية 33.3 64.1 2.4 0.2 - - - - -

 الضفة الغربية 24.5 72.5 2.8 0.2 35.4 49.6 12.9 1.2 0.9

 جنين 12.8 85.7 1.3 0.1 18.5 66.7 13.9 0.3 0.6

 اسطوب 0.0 93.4 6.4 0.2 4.3 66.2 25.4 3.0 1.0

 طولكرم 26.3 72.9 0.6 0.1 41.8 50.5 7.0 0.4 0.4

 نابلس 50.3 48.5 1.1 0.1 54.8 39.4 5.2 0.5 0.1

 قلقيلية 45.2 53.6 1.1 0.2 49.6 36.2 13.5 0.4 0.3

 سلفيت 0.0 98.1 1.8 0.1 12.7 68.5 18.1 0.6 0.1

 رام اهللا والبيرة 19.1 77.5 3.1 0.3 30.7 39.8 27.3 1.2 1.0

 أريحا واألغوار 3.0 83.7 12.7 0.5 4.6 72.8 15.2 5.5 1.8

 *القدس 21.7 74.1 3.9 0.3 39.1 34.1 18.6 1.8 6.4

 بيت لحم 25.7 72.0 2.0 0.3 47.3 40.7 9.9 1.4 0.7

 الخليل 18.5 76.3 4.9 0.2 32.6 56.6 8.6 1.7 0.5

 قطاع غزة 50.4 47.8 1.6 0.1 - - - - -

 شمال غزة 70.1 28.2 1.5 0.2 - - - - -

 غزة 86.1 13.1 0.6 0.1 - - - - -

 دير البلح 10.0 87.3 2.6 0.2 - - - - -

 خانيونس 2.9 94.9 2.1 0.1 - - - - -

 رفح 42.4 54.5 3.0 0.1 - - - - -

 تقرير المساكن في األراضي     -  النتائج النهائية   .1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2000( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      :المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول: الفلسطينية

 ملخص  -النتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة الغربية      .    2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ).    2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(

 .1967ال تشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية العام * 

 . غير متوفر-
 

 العوامل المؤثرة على نشوء واستمرار التفاوت في مؤشرات خدمات البنية التحتية

الكهرباء، والمياه  :  التحتية الثالث ترتفع نسب حصول المساكن في المحافظات الفلسطينية على خدمات البنية             •

ويعود السبب في ذلك إلى تعدد مصادر كل خدمة، حيث يمكن الحصول على هذه الخدمات               .    والصرف الصحي 

 .  إما من الشبكات العامة، أو من المصادر األخرى التي تم توضيحها في الفصل السابق

حيث ترتفع  .    ة مقارنة بمساكن الضفة الغربية    ترتفع نسب حصول مساكن قطاع غزة على خدمات البنية التحتي          •

يعود ذلك  .    نسبة المساكن المتصلة بالشبكات العامة لخدمات البنية التحتية في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية             

إلى طبيعة التجمعات السكنية في قطاع غزة، حيث تكتظ هذه التجمعات وتقترب المساكن من بعضها البعض                  
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إن قرب التجمعات السكنية والمساكن من بعضها البعض يجعل         .    فظات الضفة الغربية  بشكل كبير بعكس محا   

في حين تتوزع التجمعات السكنية في      .    عمليه ربطها بشبكة عامة لخدمات البنية التحتية عملية أقل تكلفة أسهل          

ا، وبالتالي صعوبة   محافظات الضفة الغربية على مناطق جغرافية واسعة نسبياً، ما يعني البعد الجغرافي بينه             

باإلضافة إلى كون مناطق الضفة الغربية في معظمها مناطق         .    ربط التجمعات السكنية البعيدة بالشبكات العامة     

 .   جبلية، ما يجعل من تمديد الشبكات داخل األرض عملية مكلفة

) نابلس والخليل (سكان   أن محافظات الضفة الغربية األكبر حجماً من حيث عدد ال          2007تشير نتائج تعداد العام      •

يعود ذلك إلى أن ارتفاع مساحة المحافظتين وترامي        .    تعاني من انخفاض نسب االتصال بخدمات البنية التحتية       

أطرافهما يزيد من عدد التجمعات السكنية في محيط المدينة وبالتالي يزيد من صعوبة وصل هذه التجمعات                  

 .بالشبكة العامة وإيجاد شبكة موحدة تربطها

ولهذا، فإن المحافظات التي تنخفض في      .    عتبر الشبكة العامة من أهم مصادر التزويد بخدمات البنية التحتية          ت •

نسب االتصال بالشبكة العامة لعدم توفّرها، تنخفض فيها نسبة الحصول على خدمات البنية التحتية، كما هو                  

 .الحال بالنسبة لتوفر خدمة المياه في محافظتي جنين وطوباس
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 لفصل السادسا
 

 مخاطر التفاوت بين المؤشرات المختلفة، والسياسة المطلوبة لمعالجتها
 

يتبع هذا التفاوت   .    رأينا في الفصول السابقة مدى التفاوت في المؤشرات المختلفة على مستوى المحافظات الفلسطينية            

مخاطر وتختلف باختالف المؤشرات،    وتتعدد هذه ال  .    مخاطر مختلفة تؤثر على بنية المجتمع واالقتصاد الفلسطيني        

 :لكن يمكن الحديث بشكل أساسي عن المخاطر التالية
 

  مخاطر التفاوت في المؤشرات1.6

إذ أن لكل منطقة من المناطق       .    تصعيب مهمة صانع القرار تجاه اتخاذ سياسات تنموية متوازنة جغرافياً            •

ة واالقتصادية واالجتماعية، ما يعني اختالف       الفلسطينية خصوصية معينة من ناحية المؤشرات الديموغرافي       

إن هذا التباين الواسع في المؤشرات في المناطق          .    احتياجات كل منطقة باختالف واقع المؤشرات فيها       

الجغرافية يتطلب رسم سياسات تنموية خاصة بكل منطقة على حدا في إطار الخطة الوطنية، وبما يسمح بالحد                  

 .ذلك من تأثيراته السلبيةمن التفاوت الموجود والحد ك

إن التباين في المؤشرات المختلفة أدى إلى خلق مناطق جغرافية تلقى تفضيالً للسكن فيها من قبل األفراد أكثر                    •

من غيرها، وهو ما يهدد بخطر حصول الهجرة الداخلية من المناطق األقل تفضيالً للمناطق التي تتميز بصفات                 

ر الدالئل إلى حدوث هذا األمر بالفعل، إذ أن هنالك تزايداً في نزعة سكان              وتشي.    فضلى من وجهة نظر األفراد    

، وسكان محافظات   9المحافظات الشمالية والجنوبية في الضفة الغربية لالنتقال للعيش في محافظة رام اهللا والبيرة            

كما من  .    كانوهو ما ينذر ببدايات حدوث خلل ديموغرافي في توزيع الس         .    قطاع غزة للسكن في محافظة غزة     

المهم مالحظة أن غالبية األفراد الذين ينتقلون للسكن في المحافظات األكثر تفضيالً غالبا ما يكون ألهداف                   

العمل، ما أدى إلى عملية استقطاب للكفاءات من المناطق األخرى وتمركزها في المحافظة ما أدى إلى خلق                   

ويات المعيشة ما بينها وبين المحافظات األخرى، وما         تمايز في األجور، واألسعار، وإيجارات المساكن ومست      

إلى ذلك من تبعات على المحافظات المستقبلة للمهاجرين، وتحديداً ما يتعلق بارتفاع المستوى العام لألسعار                 

 .ولمختلف السلع والخدمات

ظات الضفة  تشير النتائج إلى ارتفاع الوزن النسبي للتجمعات الحضرية على حساب الريفية خاصة في محاف                •

وبالرغم من المشكلة التي أشرنا إليها في الفصل السابق فيما يخص تعريف الجهاز المركزي                  .    الغربية

لإلحصاء الفلسطيني للتجمع الحضري، حيث يتم على أساسه التعامل مع العديد من التجمعات الريفية على أنها                 

إن هذا الهجر للمناطق    .     الريف إلى المدينة   تجمعات حضرية، إال أن ذلك ال ينفي حقيقة الهجرة الحاصلة من           

 .الريفية التي تتعاظم فيها األهمية النسبية لقطاع الزراعة يعني تعميقاً لإلهمال الحاصل للقطاع

إن هجرة السكان الداخلية سواء من المحافظات الشمالية والجنوبية إلى محافظات الوسط في الضفة الغربية                  •

يف إلى المدن في مناطق الضفة الغربية تزيد من الضغط على الخدمات العامة             وقطاع غزة، أو الهجرة من الر     

تشمل هذه الخدمات خدمات التعليم والصحة، وخدمات البنية التحتية         .    في المناطق التي تشهد انتقال السكان إليها      

 .من السكانوغيرها، ما يؤدي إلى إضعاف قدرة هذه الخدمات على اإليفاء باحتياجات األعداد المتزايدة 

                                                 
 . فلسطين-رام اهللا. األسباب واآلثار االقتصادية: حافظة رام اهللا والبيرةهجرة العمالة الفلسطينية إلى م). 2008(ماس : أنظر  9
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حيث .    في المقابل، فإن الهجرة الداخلية تعمل على إفراغ المناطق المرسلة، ما يعني عدم تطّور هذه المناطق                 •

أن هجرها يؤدي إلى انخفاض أعداد السكان فيها أو انخفاض نسب النمو السكاني فيها مقارنة بالمناطق                    

دمات العامة فيها، إذ تصبح األولوية للمناطق التي        األخرى، وهو ما يؤدي إلى عدم تشجيع االهتمام بتطوير الخ         

 .ترتفع فيها أعداد السكان حتى تطال الفائدة من تطوير وتحسين الخدمات فيها عدداً أكبر من السكان
 

  السياسات المطلوبة للتخفيف من التفاوت بين المحافظات الفلسطينية2.6

 المختلفة بين المحافظات الفلسطينية تستدعي الحاجة لتدخل        إن المخاطر الناجمة عن استمرار التفاوت في المؤشرات       

وتتعدد .    صناع القرار للحد، أو للتخفيف، من هذه التفاوتات ما يعني التخفيف من اآلثار السلبية المترتبة عليها                  

 :الوسائل التي يمكن لصناع القرار استخدامها في ذلك، لكنها غالباً قد تتركز في اآلتي

ريع التطويرية في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية باتجاه التركيز على إقامة                توجيه بند المشا   •

المشاريع التطويرية المختلفة في المناطق التي تعاني تراجعاً في مؤشراتها، خاصة فيما يخص خدمات البنية                 

الفروقات بين المحافظات   إن تطّور قطاع البنية التحتية في مناطق على حساب مناطق أخرى يعمق              .    التحتية

بالتالي، فإن االنحياز في إنشاء مشاريع في المناطق التي تعاني من             .    الفلسطينية، وبين المدن واألرياف   

التراجع، يعني رفع مستوى الخدمات في جميع المناطق إلى مستوى متشابه، وبالتالي التقليل من اآلثار الضارة                

 .ساسيالمترتبة متمثلة بظاهرة الهجرة بشكل أ

إن .    كما يمكن للحكومة تحقيق السابق من خالل خطط التنمية، وبطريقة مشابهة لما تم ذكره في النقطة السابقة                 •

مراعاة حالة كل منطقة على حدا وبالرغم من كونها تحمل تكاليف مرتفعة على األمد القصير بسبب عملية                     

 الباهظة المترتبة على عملية إزالة اآلثار الضارة         التخطيط وغيرها، إال أنها في نهاية المطاف توفّر التكاليف         

المترتبة على األمد الطويل، كما هو حاصل في موضوع الهجرة الداخلية الحالية، وما ينجم عنه من ضغط على                  

 .  الخدمات في المناطق المكتظة في مقابل اهمال للمناطق صاحبة الكثافة السكانية المنخفضة

موازنة السلطة، وخطط التنمية على المستوى القطاعي باإلضافة إلى المستوى           :  ناستخدام الوسيلتين السابقتي   •

وهو ما يعني إعادة توجيه الموارد وتخصيصها تجاه القطاعات االقتصادية االنتاجية المهملة، كما              .    الجغرافي

ياته توجيهاً  إن إصالح وتطوير وضع القطاعات االقتصادية المهملة يحمل في ط         .    هو الحال في قطاع الزراعة    

غير مباشر لألفراد للعودة إلى المناطق التي هجروها بسبب عدم توفر فرص العمل، أو على الحد من مستويات                  

 .الهجرة الحالية

إذ .    كما يمكن للقطاع الخاص لعب دور في هذه العملية بشكل غير مباشر وذلك بالتنسيق مع صانعي السياسات                 •

اته في مناطق الوسط على حساب مناطق الجنوب والشمال عائد إلى           أن تمركز مؤسسات القطاع الخاص وشرك     

حقيقة مالءمة واقع البنية التحتية بمختلف عناصرها في مناطق الوسط لعمل هذه المؤسسات، في حين تنخفض                 

وبالتالي، فإن تهيئة البنية التحتية في المناطق المهملة وتطويرها          .    جودة هذه الخدمات في المناطق األخرى     

مة أعمال القطاع الخاص من خالل بناء المدن الصناعية وغيرها سيشجع أصحاب رؤوس األموال إلى                 لخد

االستثمار في تلك المناطق، ما يعني خلق فرص عمل جديدة ورفع للمستوى المعيشي وتقليل لظاهرة الهجرة                  

ين جودة خدمات   كما قد ينتج عنه تحسن في مؤشرات أخرى تخص نسب مشاركة اإلناث، وتحس              .    الداخلية

 .البنية التحتية المقدمة لألسر، وغيرها
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 جـعالمرا
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.  1997لمساكن والمنشآت   الـتعداد العـام للـسكان وا      .  2000الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني          .2

 .   فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول:  تقرير السكان في األراضي الفلسطينية-النتائج النهائية

.  1997الـتعداد العـام للـسكان والمساكن والمنشآت         .  2000الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني          .3

 .   فلسطين-رام اهللا.   الثانيالجزء:  تقرير السكان في األراضي الفلسطينية-النتائج النهائية

.  1997الـتعداد العـام للـسكان والمساكن والمنشآت         .  2000الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني          .4

 .   فلسطين-رام اهللا.  الجزء األول:  تقرير المساكن في األراضي الفلسطينية-النتائج النهائية
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.  2007الـتعداد العـام للـسكان والمساكن والمنشآت         .  2008الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني          .6

 . فلسطين-رام اهللا.  رير السكان تق-النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية

.  2007الـتعداد العـام للـسكان والمساكن والمنشآت         .  2008الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني          .7

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن( ملخص -النتائج شبه النهائية للتعداد في الضفة الغربية

.  2007لعـام للـسكان والمساكن والمنشآت       الـتعداد ا  .  2008الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني          .8

 . فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن( ملخص -النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة

.  2007الـتعداد العـام للـسكان والمساكن والمنشآت         .  2008الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني          .9
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Preface 
 
The Population, Housing and Establishment Census- 1997 is the cornerstone of the efforts of  
developing reliable up-to-date and comprehensive database.  Statistical surveys and data from 
administrative records are important data sources. 
  
PCBS is conducting Dissemination and Analysis of Census Finding to enhance awareness of 
available statistical data in general, and Census finding in particular, as well as their potential 
utilization and inter linkages with various socioeconomic conditions. 
 
The outputs of the project cover areas of dissemination and analysis of Census findings.  This 
includes producing a series of user-oriented reports at different levels of concern, including 
analytical, in-depth analysis, and summary reports, of which this report comes as on of the 
products in the regard. 
 
We hope that this project will contribute to improving the living standards of the Palestinian 
society through strengthening the development planning process at various levels. 
 
 
 
 
 
 
 
December, 2009   Ola Awad  

Acting President of PCBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Important Notes 
 

- The ideas presented in this document do not necessarily express PCBS official position. 
 
- The Researcher worked this study depending on data derived from the PCBS databases 

and other resources.  PCBS will not be responsible for any mistakes of these data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Executive Summary 
 

This study aims to show the major changes that took place regarding a set of economic 
demographic, and social indicators between the census of 1997 and the census of 2007, and 
the variations in these changes between different geographic localities.  It also aims to identify 
the determining factors for these variations.  The most important variations and the 
determinants of these variations are as follows:  

 
 Demographic indicators and the indicators of housing conditions: 

Population density in the Gaza Strip is still higher than the West Bank (3,881 inhabitants 
per km2 in the Gaza Strip, compared with 416 inhabitants per km2 in the West Bank in 
2007). The density of population in the Gaza Strip is increasing at a faster pace than it is 
in the West Bank.  This is primarily the consequence of high rates of poverty among the 
population in the Gaza Strip, and the low living standards that push families to have larger 
numbers of children in order to improve standards of living and ensure income sources for 
the family in the future. This in turn, leads to a vicious cycle of poverty.  
 
Public utilities provided in urban areas are better than those provided in rural areas, which 
encourages internal migration to urban areas where the quality of life is higher and 
individuals can access higher levels of welfare, and better education.  This has led to a 
significant increase in the proportion of individuals living in urban areas. 
 
The percentage of Gazan families living in their own housing units is higher than that of 
West Bank families.  This is due to the high number of refugee camps in the Gaza Strip, 
where the majority of camp residents own their own homes. In addition, the cost of 
constructing houses in the Gaza Strip’s camps is usually low compared to the cost of 
construction in the West Bank, which increases the likelihood of families in Gaza owning 
houses.  Other reasons are related to geographical factors; employees in West Bank 
workplaces often live far from their place of work which pushes them into the rental 
market. This is not the case in Gaza.   
 

 Labor market indicators 
There are still significant gaps between female and male labor market participation rates. 
This may be due to the fact that women choose not to join the work force because of 
customs and traditions.  Alternatively, it may be because of labor market conditions such 
as low female wages and salaries or a lack of employment opportunities for women.  

 
 Education indicators 

The gap between male and female education enrollment rates has receded significantly 
(44.8 for males and 44.9 for females in 2007).  Female enrollment rates increased at a 
faster pace than the male enrollment rate, which led to a significant decline in the 
difference between the two rates. The poor living conditions of Palestinian families forced 
many males, who are of school age, to give up education, entering the labor market to 
improve the living conditions of their families.  At the same time, there is a growing 
interest among Palestinian families in educating their daughters.  

 
Enrollment rates in West Bank governorates increased from 38.0% in 1997, to 44.8% in 
2007. This increase was higher in the northern governorates compared to the central and 
southern governorates.  A significant proportion of Palestinian males who are of school 
age and from the northern governorates are dropping out of the education system in order 



 

 

to work in Israel and Israeli settlements. During the Second Intifada, Palestinian workers 
were prevented from working in Israel which led to lower drop out rates from school and 
higher enrollment rates.  

 
 Infrastructure Indicators and Public Utilities: 

The percentage of Gazan families that are provided with utilities including electricity, 
water and sanitation is higher than the percentage of West Bank families.  This is due to 
the character of population distribution within the Gaza Strip in comparison to the West 
Bank. The population of Gaza is highly concentrated, rendering it easier and more cost 
effective to provide them with electricity and sanitation, etc., as the cost of connecting 
individual houses to the public network is much less.  
 

The study also identified the dangers arising from the continuing disparities in these 
indicators. Geographical imbalances necessitate costly and specific development policies 
designed to address these demographic, economic and social disparities.  Existing disparities 
have the potential to induce higher levels of internal migration, as the population moves 
towards locations with higher levels of service provision.  This can result in overcrowding, a 
consequence which would place considerable pressure on infrastructure and services as well 
as pushing up prices.   
 
Finally, the study provides a range of recommendations that would reduce the disparities 
between these indicators, and reduce their negative effects. One recommendation involves 
using the development projects that are part of the PNA budget to target areas with lower 
levels of development and service provision. Additionally, the government could actively 
invest in areas with low development by constructing industrial zones and by improving the 
quality of public utilities.  As a result of this, levels of internal migration may decline. 
Moreover, private sector investment in more peripheral areas may lead to more employment 
opportunities for females and thus result in an increase in the female labor force participation 
rate.   
 
 


