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 ميقـدت
 

ذ التعداد األول للسكان     يفنني بتطيعدادات من أهم مصادر البيانات، حيث قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس  ر التعتبت

،  وقد تم الحصول من خاللهما على مجموعة متكاملة            2007، ثم التعداد الثاني في عام     1997والمساكن والمنشآت، عام    

تعلقة بالخصائص السكانية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع، كما قام الجهاز بتنفيذ العديد من المسوح      من البيانات الم

 .سة على نتائج تلك المصادر جميعها    راوقد اعتمدت هذه الد    .  األسرية وجمع البيانات من السجالت اإلدارية  
 

ار سلسلة من التقارير اإلحصائية من بيانات  اً منه على االستفادة القصوى من هذه البيانات قام الجهاز بإصد  صوحر

ة، وتقارير تفصيلية للنتائج النهائية لكل من السكان والمساكن         هائيالتعداد والمسوحات المختلفة ومنها ملخصات النتائج الن       

 .تآ شوالمن ي والمبان
 

ت يقوم الجهاز المركزي لإلحصاء   كماال لعمليات نشر وتعميم بيانات التعداد ولتحقيق االستخدام األمثل لهذه البيانا       تواس

ا   الفلسطيني بتنفيذ مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد، بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، ويشمل هذ                  

اد المجتمع لفهم وإدراك أفضل لبيانات       رفإعداد سلسلة من التقارير التحليلية لنتائج التعداد، إلتاحة المجال أل             ع والمشر

 . والمسوحات   التعداد 
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 .القطاعين العام والخاص وجميع فئات المستخدمين من اجل بناء الدولة الفلسطينية على أسس علمية سليمة
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 التنفيذي الملخص
 

ائص االجتماعية والزواجية والتعليمية لألسر الفلسطينية،      تهدف الدراسة بشكل عام إلى إعطاء صورة تفصيلية عن الخص         

: وذلك من أجل تنمية المجتمع و وضع خطط تنموية لألسر الفلسطينية، وذلك من خالل تحقيق العديد من األهداف ومنها                  

 التعرف  التعـرف على الخصائص االجتماعية والسكانية والتعليمية واالقتصادية لألسر في األراضي الفلسطينية، وكذلك            

 .على احتياجات األفراد في المجاالت السكانية واالقتصادية والتعليمية

 أسرة في قطاع غزة،     214,692( أسرة بواقع    628,962 في األراضي     الفلـسطينية الخاصـة    بلـغ عـدد األسـر      •

 144,381 ( بواقع   1997 أسرة عام    447,189 في حين بلغت     2007خالل  )  أسـرة في الضفة الغربية     414,270

ـ  ، وذلك بنسبة زيادة في عدد األسر مقارنة مع تعداد عام           )أسرة في الضفة الغربية    302,808رة في قطاع غزة،     أس

 .)قطاع غزة% 59.2الضفة الغربية، % 47.2األراضي الفلسطينية، % 51.1( بواقع 1997

 .   ربيةالتي تسكن في التجمعات الحضرية في قطاع غزة أكثر منها في الضفة الغالخاصة نسبة األسر  •

الخاصة التي تسكن التجمعات الريفية في األراضي الفلسطينية وكذلك نسبة األسر           الخاصة  انخفاض في نسبة األسر      •

، ويعزى ذلك االنخفاض في نسبة      2007خالل عام   % 8.8إلى  % 14.1التـي تسكن في المخيمات قد انخفضت من         

عات الريفية سابقاً بسبب الزيادة في عدد السكان        األسـر الـريفية إلـى انطباق تعريف الحضر على كثير من التجم            

 .1997 مقارنة مع تعداد 2007وتوفر الخدمات، وكذلك اختالف الحدود اإلدارية للمخيمات عام 

 أي 2025 أسرة عام 1,269,648 إلى 2009عام  753,904 يتوقع ارتفاع عدد األسر في األراضي الفلسطينية من •

 .    أسرة42,979ة سنوية و بمعدل زياد% 68.4بنسبة زيادة 

 أي بنسبة   2025 أسرة عام    906797, إلى   2009عام   494,531من  يـتوقع ارتفاع لعدد األسر في الضفة الغربية          •

 .أسرة 25,281وبمعدل زيادة سنوية % 61.3زيادة 

بنسبة أي    2025أسرة عام    162476, إلى   2009 عام   262,079من  يـتوقع ارتفـاع لعدد األسر في قطاع غزة           •

 . أسرة17,840 ةوبمعدل زيادة سنوي% 81.7زيادة 

، أما كل من    )1.99-1( ازدادت بشكل ملحوظ في األراضي الفلسطينية لفئة         1997،  2007كثافة المسكن بين عامي      •

 +).   3(فكانت الزيادة طفيفة بينما انخفضت بشكل كبير عند الفئة ) 2.99 – 2 و1اقل من (الفئتين 

 أكبر الخليل محافظة ، حيث سجلت1997السكان تعداد عن انخفض قد 2007 السكان ادتعد في األسرة حجم متوسـط  •

 فقد غزة قطاع محافظات في الغربية، أما الضفة في محافظات وذلك قلقيلية محافظة تليها ثم األسرة لحجـم  متوسـط 

 .غزة محافظة تليها ثم غزة أكبر متوسط شمال محافظة سجلت

 الريف في النووية األسر نسبة قطاع غزة، كذلك في أعلى منها الغربية الضفة في ةالنووي األسر نسبة فـي  االرتفـاع  •

المخيم،  أو في الحضر أعلى منها الريف في واحد فرد من تتكون التي األسر المخيم ونسبة أو الحضر في أعلـى منها 

 الحضر في األسر المركبة بةنس الريف، بينما أو الحضر في أعلى منها المخيم في الممتدة األسر نسبة أن كمـا تبـين  

 .المخيم أو الريف في منها أعلى

 تعدادي حسب األمية نسبة بين اًحواض فرقًا هناك أن غزة، حيث وقطاع الغربية الضفة في األمية نسبة في انخفـاض  •

 ).2007، 1997(السكان 



 

 

 لمين حسبمال نسبة بين اًحواض اًفرق هناك أن غزة، حيث قطاع و الغربية الضفة لمين فيمال األفراد نسبة في انخفاض •

 ).2007، 1997( السكان تعدادي

 يدل قد، 1997مقارنة مع النسبة عام 2007 السكان حسب تعداد فأعلى البكالوريوس درجة حملة األفراد ارتفاع نسبة •

 .العليا إلكمال دراساتهم األفراد هؤالء لدى اًحواض اًهتوج هناك أن علىذلك 

كذلك تشير النتائج أن االرتفاع ناث،  لكل من الذكور واإلالبكالوريوس فأعلى درجة ن يحملونالذي األفراد نسبة ارتفاع •

 .في نسبة األفراد اإلناث اللواتي يحملن درجة البكالوريوس فأعلى كانت أكبر من الذكور

 .عامة بصورة ورلصالح الذك االرتفاع وأن الجنسين بين لألفراد والكتابة القراءة معرفة معدالت في يوجد فرق واضح •

، 2007نـسبة المتزوجين من كال الجنسين في الضفة الغربية أعلى من نسبة المتزوجين في قطاع غزة خالل عام                    •

أما على صعيد األراضي    ،  في قطاع غزة كانت أعلى من الضفة الغربية        1997بينما كانت نسبة المتزوجين في عام       

 .   1997 مقارنة بعام 2007الفلسطينية وجد انخفاض في نسبة المتزوجين لعام 

وذلك في الضفة الغربية حسب     % 65.7 سنة فأكثر وذلك بنسبة      12احـتل الحـضر أعلى نسبة لألفراد المتزوجين          •

 .2007تعداد السكان 

 سنة،  18.0 سنة ولإلناث    23 في األراضي الفلسطينية     1997بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور في العام           •

 .   2007 سنة لإلناث في العام 19.4سنة للذكور و 24.6وقد أصبح 

، وقد أصبح   1997 من السكان في عام      1000 حالة زواج لكل     8.4معدل الزواج الخام في األراضي الفلسطينية بلغ         •

 .2007 من السكان في عام 1000 حالة زواج لكل 8.8

   للذكور، % 18.2(بواقع   فردا14,761ًالمطلقون في األراضي الفلسطينية )  فأكثر سـنة  12 (األفـراد   بلـغ عـدد   •

% 80.4ذكور، و % 19.6( فرداً بواقع    10,996 فقد بلغ عدد المطلقين،      1997، أمـا فـي عام       )لإلنـاث % 81.8

 .، تبين انخفاض نسبة المطلقين ما بين التعدادين وارتفاع نسبة المطلقات)اإلناث

، أما بالنسبة لإلناث فقد ارتفعت      %)2.6( بنسبة   نـسبة العـزاب من الذكور انخفضت خالل العشر سنوات األخيرة           •

 %).3.5(خالل نفس الفترة وبنسبة 

، وكذلك  )لكل منهما % 55.1(نـسبة العـزاب بـين الذكور في الضفة الغربية وقطاع غزة قد تساوت حيث بلغت                  •

           وقطاع غزة بالنـسبة لإلنـاث فقـد لـوحظ أيـضا تقريباً تساوي في نسبة العزوبية لدى اإلناث في الضفة الغربية         

 .2007على التوالي حسب التعداد %) 44.9، 44.5%(

في األراضي الفلسطينية كانوا    ) الذين عقدوا القران ألول مرة    (من األفراد الخاطبين    % 53.9أشارت النتائج إلى أن      •

 من  %50.6 فقد لوحظ أن     2007، أما في عام     1997من اإلناث في عام     % 46.2مـن الذكـور، فـي حين كانت         

 .  لإلناث% 49.4األفراد الخاطبين كانوا من الذكور، في حين كان 

     هناك انخفاض في نسبة الترمل عند اإلناث ما بين التعداديين وبنسبة          .  مـن األرامـل كانـوا من اإلناث       % 90.2 •

1.3.% 

لقطاع غزة  % 38للضفة الغربية و  % 44.1نـسبة القـوة العاملة المشاركة في األراضي الفلسطينية بواقع           % 41.9 •

 2007خالل العام 

وقد انخفضت هذه النسبة ، %67.7العمل  سن ضمن الذكور مجموع إلى العاملة القوى في الذكور مشاركة بلغت نسبة •

، ويعود هذا االنخفاض إلى اإلغالقات اإلسرائيلية المستمرة        %69.0 حيث بلغت    1997مقارنـة مع نتائج مسح عام       



 

 

اندالع انتفاضة األقصى، وكذلك بسبب ارتفاع معدالت البطالة بين الرجال في     علـى األراضـي الفلـسطينية بعـد         

 .األراضي الفلسطينية

، 1997 العاملة لمحافظات الضفة الغربية أكبر منها في محافظات قطاع غزة حسب تعدادي              ىنـسبة المشاركة للقو    •

أما بالنسبة لسكان الريف فقد تبين      ، أمـا بالنسبة لسكان الحضر فقد لوحظ أن نسبة القوى العاملة انخفضت           .  2007

 .أن نسبة القوى العاملة لم تتغير خالل العشر سنوات األخيرة

، فقد لوحظ   1997في عام   % 20.3، بينما بلغ    2007خالل العام   % 21.5بلغ معدل البطالة في األراضي الفلسطينية        •

، حيث  %1.2ضي الفلسطينية وذلك بمعدل     وجود ارتفاع في معدالت البطالة خالل العشرة سنوات الماضية في األرا          

 .2007في العام % 22.1مقابل % 20.3 حوالي 1997بلغ معدل البطالة بين الذكور خالل عام 

 .  سجل قطاع غزة معدالت بطالة أعلى مما عليه في الضفة الغربية •

حسب % 35.3ت النسبة   سنة لكال الجنسين حيث كان    ) 24-15(بلـغ معدل البطالة أعلى مستوياته في الفئة العمرية           •

 .1997عام % 28.8مقارنة مع ، 2007تعداد 

تقريباً نصف األسر في األراضي الفلسطينية تعتمد على األجور والرواتب من القطاع الخاص كمصدر دخل رئيسي                 •

 .2007خالل العام % 54.8وبنسبة 

 1997، أما في عام     2007 عام    دنانير أردني في األراضي الفلسطينية في      608بلـغ متوسط إنفاق األسرة الشهري        •

 .  ديناراً) 579(فقد بلغ متوسط إنفاق األسرة الشهري في األراضي الفلسطينية 

 ديناراً مقارنة مع متوسط إنفاق األسرة الشهري        618 بلغ   1997متوسـط إنفاق األسرة الشهري للضفة الغربية لعام          •

ة فقد لوحظ انخفاض كبير في متوسط إنفاق األسرة          دينار، أما بالنسبة لقطاع غز     708 الـبالغ    2007خـالل العـام     

 .2007 ديناراً خالل العام 415ديناراً، في حين بلغ ) 490 (1997الشهري حيث بلغ متوسط اإلنفاق الشهري خالل 

فقد بلغ متوسط إنفاق األسرة     .  متوسـط اإلنفاق الشهري األعلى كان في التجمعات الحضرية واألدنى في المخيمات            •

 . ديناراً في التجمعات الحضرية651 ديناراً مقابل 601 ديناراً وفي الريف 454 المخيمات الشهري في

 كانت تتمتع بمستوى معيشي أفضل من المتوسط،        1997مـن األسـر فـي األراضي الفلسطينية في عام           % 22.5 •

 .2007في عام % 28.5مقارنة مع 

من إجمالي األسر الفلسطينية تعاني     % 30.3د تبين أن    ، فق %34.6نـسبة الفقر ارتفعت بين األسر الفلسطينية بنسبة          •

خالل % 22.5، مقابل   )قطاع غزة % 51.8الضفة الغربية، و  % 19.1( وذلك بواقع    2007مـن الفقـر خالل العام       

 ).قطاع غزة% 38.2الضفة الغربية، و% 15.6( وذلك بواقع 1997العام 

 خالل الفترة      في قطاع غزة  % 35.6غربية مقابل   في الضفة ال  % 22.4نـسبة األسـر الفقيـرة قـد ارتفعت بنسبة            •

1997-2007.   



 

 

 



 23

 الفصل األول
 

 المقدمة
 

تعتبر دراسة مقارنة الخصائص االجتماعية واألسرية والزواجية والتعليمية واالقتصادية لألسرة في األراضي الفلسطينية             

مـن الدراسـات المهمـة حيث تقوم بتشخيص ودراسة الوقع االجتماعي لألسرة الفلسطينية واالقتصادي للسكان وكذلك                 

ألساسية للسكان وذلك من خالل دراسة التوزيع الجغرافي والخصائص السكانية لألسرة           تـشخيص الواقـع في القضايا ا      

الفلـسطينية حـسب مؤشرات متنوعة منها حجم ونوع األسرة والتركيب النوعي والعمري لألسرة، والعالقة بقوة العمل                 

ل دراسة الحالة التعليمية    وكذلك من خال  .  والحالـة العملـية، الحالـة الـصحية متمـثلة بأنواع الصعوبات واإلعاقات            

والـزواجية واالقتصادية لألسرة الفلسطينية وعالقة ذك بالتنمية وذلك من أجل مساعدة صناع السياسات ومتخذي القرار                

 .من أجل المساهمة في التخطيط السليم والتنمية في مختلف المجاالت
 

  منطقة الدراسة1.1

محافظة، وتعتبر المحافظة أعلى مستوى في الهيكل    ) 16( إداريا إلى    تـناولت الدراسـة األراضي الفلسطينية التي تنقسم       

اإلداري مـن التقـسيمات اإلدارية في األراضي الفلسطينية، بحيث تضم المحافظة الواحدة العديد من التجمعات السكانية         

 : في قطاع غزة وهي كما يلي5 محافظة في الضفة الغربية و11ويبلغ عددها 
 

ل محافظات جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، رام اهللا والبيرة، القدس، أريحا، الخليل، وطوباس              وتشم :الـضفة الغـربية   

 .وسلفيت
 

 . ويشمل محافظات شمال غزة، غزة، دير البلح، خان يونس، رفح:قطاع غزة
 

وزع بنسبة   لقطاع غزة، وتت   2 كم 365 للضفة الغربية، و   2 كم 5,655 منها   2 كم 6,020وتبلغ مساحة األراضي الفلسطينية     

 .من مساحة فلسطين التاريخية% 22.3قطاع غزة وتشكل مساحة األراضي الفلسطينية % 6.1للضفة الغربية و% 93.9
 

  أهمية الدراسة2.1

تعـد دراسة الخصائص االجتماعية واألسرية والزوجية والتعليمية من الدراسات النادرة التي تتناول جميع الموضوعات               

تعتبر هذه الدراسة بأنها أول دراسة في فلسطين .  ية وما يتعلق بها في األراضي الفلسطينية     الخاصـة بالتـركيبية األسر    

 .   حول خصائص األسر الفلسطينية وتركيبتها المختلفة2007، 1997تتناول المقارنة بين بيانات تعدادي السكان 
 

ت الحديثة والمقارنة للمخططين وصناع     وتبـرز أهمـية الدراسة بأنها توفر المؤشرات وتشخص الواقع بناء على البيانا            

فلسطين والتي تساهم في وضع الخطط المستقبلية لتحديد احتياجات األسرة الفلسطينية، وكذلك             في   الـسياسات والقـرار   

باإلضافة إلى مساعدة الباحثين    .  تـساهم وتـساعد فـي التخطـيط ولعملـيات التنمية وإعادة تقييم البرامج والتدخالت              

لمهتمين في الدراسات السكانية بتوفير أهم اإلحصاءات ومؤشرات حول التركيبية األسرية وما يخصها من               ا نواألكاديميي

 .خصائص اجتماعية واقتصادية وزوجية وتعليمية
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  أهداف الدراسة3.1

الخصائص االجتماعية والزواجية والتعليمية لألسر الفلسطينية،      إعطاء صورة تفصيلية عن     تهـدف الدراسـة بشكل عام       

وضع خطط تنموية لألسر الفلسطينية، وتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق العديد من األهداف             أجل تنمية المجتمع و   وذلك من   

التعرف على الخصائص االجتماعية والسكانية والتعليمية واالقتصادية وكذلك التعرف على احتياجات األفراد في             : ومنها

كما تهدف الدراسة إلى توفير     .  ب المنطقة في األراضي الفلسطينية    المجـاالت الـسكانية واالقتـصادية والتعليمية حس       

المؤشـرات اإلحـصائية الحديثة حول الخصائص االجتماعية والسكانية والزواجية والتعليمية واالقتصادية وذلك حسب              

نية باالضـافة إلى معرفة نسبة التغير التي حصلت على المؤشرات السكا          .  2007،  1997بـيانات تعـدادي الـسكان       

 سنوات من تنفيذ التعداد العام للسكان          10واألسـرية والـزواجية واالقتـصادية لألسـر فـي األراضي الفلسطينية بعد              

 .1997والمساكن 
 

  مصادر الدراسة4.1

 وكذلك لعام   1997اعـتمدت الدراسـة بشكل أساسي على نتائج وبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام                

 أنـه يوفـر الكثيـر مـن المؤشرات والبيانات والمعدالت والنسب المتعلقة بحجم األسرة وخصائصها                 ، حـيث  2007

الديمغـرافية واالجتماعـية والزواجية والتعليمية واالقتصادية والسياسية والصحية والبيئية والسكنية والمعيشية، كما تم              

ء الفلسطيني المتعلقة بالقوى العاملة والزواج      االعـتماد علـى معظـم المسوحات التي نفذها الجهاز المركزي لإلحصا           

والطـالق ومـستويات المعيـشة وغيرها، كما شملت بعض الكتب والتقارير التي تم إصدارها من الباحثين والجامعات                  

 .والمؤسسات األهلية والحكومية، من أهمها تقارير التنمية البشرية في فلسطين
 

  األساليب اإلحصائية5.1

 والنسب  تأهداف وأسئلة الدراسة تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية الوصفية مثل التكرارا          للـتحقق مـن تغطـية       

لدراسة الفروق بين بعض متغيرات     ) Chi-Square(تـم استخدام اختبار التحليل اإلحصائي       .  المـئوية والمتوسـطات   

 .اسة الرقمية لدراسة الفروق بين متوسطات بعض متغيرات الدرTالدراسة الوصفية وكذلك اختبار 
 

  البرامج اإلحصائية 6.1

اعــتمد الــباحث فــي معالجــة البــيانات علــى الحاســب اآللــي مــن خــالل اســتخدام البــرنامج اإلحــصائي                   

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)  . 
 

  منهجية الدراسة7.1

هدف تحديد المشاكل وإيجاد العالقة بين الظواهر لتحديد     اسـتخدم المـنهج الوصـفي للتعـرف على خصائص األسرة ب           

االحتـياجات المختلفة، وكذلك تم استخدم المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الظواهر السكانية واالقتصادية لألسرة وكذلك               

 .  التعليمية والزواجية لألسرة ومعرفة التغيرات التي حصلت عليها خالل العشرة سنوات الماضية
 

 توى الدراسة  مح8.1

 .تحتوي الدراسة على سبعة فصول تتخللها مجموعة من األشكال والرسوم البيانية والجداول والمالحق
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  المقدمة:الفصل األول

المقدمـة، منطقة الدراسة، أهمية الدراسة، وأهداف الدراسة، مصدر البيانات، األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل               

 .خدمة في عملية التحليل، منهجية الدراسة، محتوى الدراسةالبيانات، البرامج المست
 

  التوزيع الجغرافي لألسر في األراضي الفلسطينية :الفصل الثاني

المنطقة، الجنس، التجمع السكاني، المحافظة، التركيب      (الـتوزيع الجغرافـي لألسـر فـي األراضي الفلسطينية حسب            

 .2007، 1997وذلك حسب بيانات تعدادي السكان ) العمري

 .2007، 1997المنطقة، التجمع السكاني وذلك حسب بيانات تعدادي السكان (الكثافة السكانية حسب 
  

  الخصائص السكانية لألسرة الفلسطينية:الفصل الثالث

حجم األسرة، نوع األسرة، التركيب النوعي و العمري لألسرة، العالقة بقوة العمل والحالة             (خـصائص األسـرة حسب      

 .2007، 1997وذلك حسب بيانات تعدادي السكان ) ، الحالة الصحية متمثلة بأنواع الصعوبات واإلعاقاتالعملية
 

 ةالحالة التعليمية لألسرة الفلسطيني: الفصل الرابع

وذلك حسب بيانات تعدادي             ) الجـنس، المنطقة، التركيب العمري    (الحالـة التعليمـية لألفـراد فـي األسـرة حـسب             

 .2007، 1997السكان 
 

 التركيبية الزواجية لألسرة الفلسطينية: الفصل الخامس

الجنس، المنطقة، المحافظة، التركيب العمري، التجمع السكاني،       (التعـرف علـى خصائص األفراد المتزوجون حسب         

 تعدادي    حسب بيانات ) المـؤهل العلمـي، قـوة العمـل والحالة العملية، مدة الحياة الزوجية، صلة القرابة بين الزوجين                

 .2007، 1997السكان 
 

فترة الطالق، صلة القرابة، أسباب الطالق، الجنس، المنطقة، المحافظة، التركيب         (خـصائص األفـراد المطلقون حسب       

 .2007، 1997حسب بيانات تعدادي السكان ) العمري، التجمع السكاني، المؤهل العلمي، قوة العمل والحالة العملية

الجنس، المنطقة، المحافظة، (فراد غير المتزوجين والذين عقدوا قرانهم واألرامل حسب        التعـرف علـى خـصائص األ      

حسب بيانات تعدادي                 ) التـركيب العمـري، الـتجمع الـسكاني، المـؤهل العلمـي، قـوة العمـل والحالـة العملـية                   

 .2007، 1997السكان 
 

 الخصائص االقتصادية لألسرة الفلسطينية: الفصل السادس

القوى البشرية، البطالة، مصدر الدخل، اإلنفاق واالستهالك، مستوى        (خـصائص األفـراد الناشـطين اقتصادياً حسب         

الجنس، المنطقة،  (كذلك سيتم التعرف على خصائص الناشطين اقتصادياً من خالل المتغيرات التالية            ).  المعيشة، والفقر 

 .2007، 1997سب بيانات تعدادي السكان وذلك ح) المحافظة، التركيب العمري، التجمع السكاني
 

  النتائج والتوصيات:الفصل السابع
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 الفصل الثاني
 

 التوزيع الجغرافي لألسر في األراضي الفلسطينية
 

تحظـى دراسـة توزيـع األسر باهتمام كبير في الدراسات السكانية وذلك لما لتلك الدراسة من عالقة وثيقة بالمركزية                    

بها المراكز العمرانية وبالتالي يمكن تحديد احتياجات األسرة بطرق علمية حسب عدد األسر             الجغـرافية التـي تتمـتع       

 .ونوعها طبقا للتوزيع الجغرافي
 

أسر خاصة، وأسر   : ، إلى قسمين  1997وتقسم األسر حسب ما جاء في تقارير التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت             

التحليل على حسب نوع األسر الخاصة وذلك ألن الغالبية العظمى من           ، وبذلك سوف نكتفي في      "مـسكن عام  "جماعـية   

األسـر في األراضي الفلسطينية هي أسر خاصة، ومن خالل الجزء التالي سوف يتم معرفة الخصائص المتعلقة باألسر                  

 .الخاصة في األراضي الفلسطينية
 

  التوزيع الجغرافي لألسر1.2

سـر الخاصـة في األراضي الفلسطينية حسب بيانات التعداد السكاني                   يـناقش هـذا الجـزء الـتوزيع الجغرافـي لأل          

، تتمثل األسر الخاصة حسب عدد أفرادها       )2007،  1997( حـسب نـوع األسـر الخاصـة          2007،  1997لألعـوام   

د األسر  وال تشمل االسر في المساكن العامة، ولمعرفة أعدا       ) فرد واحد ، مركبه، ممتدة، نووية(والعالقـات بـين األفراد      

، أشارت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن      )الضفة الغربية، قطاع غزة   (الفلـسطينية الخاصة حسب المنطقة الجغرافية       

 أسرة بواقع             628,962 أن األسـر الفلـسطينية الخاصـة في األراضي الفلسطينية بلغ عددها              2007والمنـشآت لعـام     

 بواقع    1997 أسرة عام    447,189، مقارنة مع    ) أسرة في الضفة الغربية    414,270 أسـرة في قطاع غزة،       214,692(

، وذلك بنسبة ارتفاع في عدد األسر مقارنة مع         ) أسرة في الضفة الغربية    302,808 أسـرة في قطاع غزة،       144,381(

).                   1.2(ل  ، جدو )قطاع غزة % 59.2الضفة الغربية،   % 47.2األراضي الفلسطينية،   % 51.1( بواقع   1997تعـداد عام    

)Chi-Square =365.5, P-value <0.0001( 
 

 )2007، 1997( توزيع األسر الفلسطينية الخاصة في األراضي الفلسطينية حسب التجمع لألعوام 2.2

خل فـي الـبداية ال بـد أن نفـرق بين المراكز العمرانية والتجمعات السكانية فالتجمعات السكانية هي مناطق سكنية دا                

فثمة تباين في األسس التي تعتمد عليها الدول في التمييز بين المراكز العمرانية والتي تضم عدداً                .  المراكـز العمرانية  

مـن التجمعات السكانية ووزارة الحكم المحلي الفلسطينية اعتمدت على األساس السياسي واإلداري إن صح التعبير دون            

وعلى هذا  ، )والتاريخي والشكلي ، س السكاني أو الديموغرافي واالقتصادي    األسا(سـواه مـن االعتـبارات والتي منها         

األسـاس يمكن التمييز بين نمطين من المراكز العمرانية في األراضي الفلسطينية وهي الحضر والريف، أما المخيمات                 

 وذلك وفق   ،)مخيمات، ريف، حضر(فـتقع ضـمن الحـدود اإلدارية للحضر، فقد تم تصنيف التجمعات السكانية إلى               

توجيهات لجنة وطنية، الحكم المحلي والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أعضاء فيها، حيث تم التصنيف على أساس                

أما المخيمات فهي معرفة بأنها تدار من قبل        ، عدد السكان والمرافق والخدمات هذا بالنسبة للتجمعات الحضرية والريفية        

لي تم فصل المخيمات عن الحضر، وأهم ما يميز تقسيم الجهاز المركزي لإلحصاء             وكالة الغوث وتشغيل الالجئين وبالتا    

أما الصورة العامة للمركز العمراني     .  الفلـسطيني التعرف على خصائص كل تجمع سكاني ومعرفة الخدمات المتوفرة          

تقسيم وزارة الحكم   فتـشكله الـتجمعات السكانية داخل هذا المركز أما بخصوص حدود المحافظات فاعتمد الجهاز على                
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ولمعرفة عدد ونسبة األسر الخاصة     .  المحلـي وسوف يعتمد الباحث على تقسيم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني          

 ).  1.2(حسب نوع التجمع السكاني في األراضي الفلسطينية موضح من خالل جدول 
 

معات الحضرية في األراضي الفلسطينية     أن نسبة األسر الخاصة في التج     ) 1.2(أظهـرت النـتائج الموضحة في جدول        

، 1997، مقارنة ذلك مع نتائج تعداد       )الضفة الغربية % 69.6، قطاع غزة % 81.7(بواقع  % 73.7 بلغت   2007لعـام   

بواقع          % 57.3 بنسبة   1997حـيث كانـت نـسبة األسـر الخاصة في التجمعات الحضرية لألراضي الفلسطينية لعام                

بهـذا نالحظ أن نسبة األسر الخاصة التي تسكن في التجمعات           ).  الـضفة الغـربية   % 54.8، قطـاع غـزة   % 62.7(

الحـضرية فـي قطـاع غزة أكثر من األسر الخاصة التي تسكن في الحضر في الضفة الغربية، ويعود ذلك إلى صغر                      

زراعية إلى مناطق   مـساحة القطـاع فال مجال لوجود التجمعات الريفية وال سيما بعد أن حولت الكثير من األراضي ال                 

وبالتالي تحولت إلى تجمعات    ، كمـا أن معظم الحدود اإلدارية للمدن توسعت على حساب األراضي الزراعية           .  سـكنية 

فقط من إجمالي األسر الخاصة في القطاع حسب تعداد         % 2.8ويؤكد ذلك انخفاض نسبة األسر الريفية لتشكل        ، سـكنية 

 .2007عام 
 

 )2007، 1997( لألعوام  والمنطقةتجمعحسب نوع الالخاصة   الفلسطينيةألسرالتوزيع النسبي ل: 1.2جدول 
 

 الضفة الغربية قطاع غزة األراضي الفلسطينية

2007 1997 2007* 1997 2007 1997 

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

 نوع

 التجمع

 حضر 165,875 54.8 288,094 69.6 90,561 62.7 175,344 81.7 256,436 57.3 476,500 73.7

 ريف 119,677 39.5 103,722 24.9 8,135 5.6 6,117 2.8 127,812 28.6 112,604 17.4

 مخيمات 17,256 5.7 22,454 5.4 45,685 31.6 33,231 15.5 62,941 14.1 57,157 8.8

 المجموع 302,808 100.0 414,270 100.0 144,381 100.0 214,692 100.0 447,189 100.0 628,962 100.0

 األراضي – تقرير السكان –النتائج النهائية : 1997 - التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.1999 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   :المصدر

 .الفلسطينية

  . فلسطين–هللا رام ا.   الضفة الغربية– تقرير السكان –نتائج النهائية للتعداد ال.  2009لجهاز المركزي ا: المصدر حسابات الباحث باإلعتماد على *
 

بواقع    % 17.4 بلغت   2007أمـا بالنسبة لألسر الخاصة التي تسكن في التجمعات الريفية في األراضي الفلسطينية لعام               

صة ، حيث كانت نسبة األسر الخا     1997وذلك مقارنة مع نتائج تعداد      ، )الضفة الغربية % 24.9، قطـاع غـزة   % 2.8(

% 39.5قطاع غزة   % 5.6(بواقع  % 28.6 بلغت   1997التـي تـسكن التجمعات الريفية في األراضي الفلسطينية لعام           

منه نالحظ انخفاض في نسبة األسر الخاصة التي تسكن التجمعات الريفية في األراضي الفلسطينية،              ).  الـضفة الغربية  

ية انخفض بشكل كبير في األراضي الفلسطينية خالل العشر         فإنـنا نالحـظ أن األسر الخاصة التي تسكن المناطق الريف          

وقد لوحظ أن نسبة االنخفاض في عدد األسر الريفية لمناطق قطاع غزة أكبر منها في الضفة الغربية،                 ، سـنوات السابقة  

وهذا %.  37.0، بينما بلغت نسبة االنخفاض في الضفة الغربية         %50.0حـيث بلغـت نسبة االنخفاض في قطاع غزة          

 .عود إلى تحول بعض المناطق الريفية إلى مناطق حضرية حسب التعريف من الجهاز المركز لإلحصاء الفلسطينيي
 

قطاع % 15.5(بواقع  % 8.8 بلغت   2007بالنـسبة لألسر الخاصة التي تسكن المخيمات في األراضي الفلسطينية لعام            

 حيث بلغت نسبة األسر التي تسكن المخيمات في         ،1997، وذلك مقارنة مع نتائج تعداد       )الـضفة الغربية  % 5.4غـزة،   

وقد لوحظ أن نسبة    ).  الضفة الغربية % 5.7قطاع غزة،   % 31.6(بواقع  %) 14.1 (1997األراضـي الفلسطينية لعام     

، ويعود هذا االنخفاض إلى أن األسر التي تسكن         %8.8إلى  % 14.1األسـر التي تسكن في المخيمات قد انخفضت من          

 في قطاع غزة توجهت إلى السكن في المناطق الحضرية وهذا قد أثر على نسبة األسر التي تسكن في                   مخيمات الالجئين 
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المخيمات، وكذلك يعود إلى الزيادة السكانية المتضخمة في المخيمات، حيث أن حدود المخيمات وعددها محدود مقارنة                 

إلشارة إلى أن األسر في المخيمات ال تمثل جميع         كما ال بد من ا    .  مع عدد السكان واألسر التي تزيد من سنة إلى أخرى         

 إلى مشاريع التوطين التي قامت      االـسكان الالجئـين فـي األراضي الفلسطينية بل أن الكثير من سكان المخيمات انتقلو              

باإلضافة إلى انتقال جزء من السكان إلى المدن        ، بإنـشائها سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي في السبعينات والثمانينات          

، وعدم صالحيتها الستيعاب عدد كبير من السكان      ، لمجـاورة نتـيجة الرتفاع عدد أفراد األسر وصغر مساحة المسكن          ا

ناهـيك علـى انه لم يقطن جميع السكان الالجئين بعد الهجرة في المخيمات، وكذلك اختالف الحدود االدارية للمخمياات             

 .1997مقارنة مع الحدود االدارية لعام 
 

قد أشارت النتائج إلى أنه خالل العشر سنوات السابقة وجد ارتفاع في عدد األسر الخاصة التي تسكن في                  وخالصة ذلك ف  

أما بالنسبة لألسر الخاصة التي تسكن المناطق الريفية فإننا نالحظ          .  الـتجمعات الحـضرية فـي األراضي الفلسطينية       

في األراضي الفلسطينية خالل العشر سنوات السابقة  انخفـاض كبير في عدد األسر الخاصة التي تسكن المناطق الريفية            

حيث لوحظ أن   ، وذلك بسبب تحول بعض المناطق الريفية إلى مناطق حضرية نتيجة لزيادة عدد السكان وتوفر الخدمات              

نـسبة االنخفاض في عدد األسر الخاصة لمناطق قطاع غزة كانت أكبر منها في الضفة الغربية، ويرجع سبب انخفاض                   

سر الخاصة في التجمعات الريفية في الضفة الغربية إلى تحول بعض المناطق الريفية إلى تجمعات حضرية مما                 نسبة األ 

أدى إلـى نسبة الزيادة السكانية في المناطق الحضرية على عكس المناطق الريفية، ولكن على عكس مناطق قطاع غزة                   

وهذا يشير إلى   ،  أكبر منها في مناطق الضفة الغربية      فقـد كان االنخفاض في نسبة األسر الخاصة التي تسكن المخيمات          

بينما األسر الخاصة في الضفة الغربية فإننا       ، أن األسـر الخاصة في قطاع غزة تتجه للسكن من المخيمات إلى الحضر            

 ). 1.2(نالحظ أنها تترك المناطق الريفية لكي تسكن المناطق الحضرية، ويتضح ذلك من خالل شكل 
 

 2007، 1997 لألعوام  والمنطقةتجمعالنوع حسب الخاصة  الفلسطينيةألسر يع النسبي لالتوز: 1.2شكل 
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األراضي الفلسطينية  قطاع غزة  الضفة الغربية

 
 

 )2007، 1997( توزيع األسر الفلسطينية الخاصة في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة لألعوام 3.2

 كان هناك ثالث محافظات على 2007م إلى أنه في عا) 2.2(وشكل ) 2.2(أظهـرت النـتائج الموضـحة فـي جدول         

الخليل، غزة،  ( والمحافظات هي على التوالي     ، مـستوى األراضـي الفلـسطينية تحظى بأكبر عدد من األسر الخاصة             

 1997، بينما في عام     ) أسرة 88,000- 67,000(، ويتـراوح عدد األسر الخاصة في المحافظات السابقة بين           )القـدس 

، حيث  )القدس، الخليل، غزة  (تي تحظى بأكبر عدد من األسر الخاصة هي على التوالي           كانـت المحافظـات الـثالثة ال      
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أسرة، وقد تبين أن محافظة الخليل هي       ) 60,000 -52,000(تـراوح عـدد األسر في أي من المحافظات السابقة بين            

عدل خصوبة مرتفع، كما    ، حيث أن لديها م    2007أكثر محافظة في األراضي الفلسطينية لديها عدد أسر خاصة في العام            

م والتي  .  ق 3500تأتي أهمية محافظة الخليل في أنها هي المدينة الفلسطينية التاريخية العريقة والتي يعود تاريخها إلى                

يـوجد فـيها الحـرم اإلبراهيمـي، وبالرغم من أن هذه المدينة كانت الهدف األول لألطماع االستيطانية االستعمارية                    

حيث كان أول عمل استيطاني استعماري في الضفة الغربية إقامة النواة االستيطانية في             ،  الغربية اإلسـرائيلية في الضفة   

، فاألطماع اإلسرائيلية في الخليل ال تحتاج إلى بيان فرجال الدين اليهود يؤكدون أن              27/9/1967كفـار عـصيون في      

في في هذه المدينة يؤكد على أن مضايقات االحتالل         إال أن التفوق الديموغرا   ، الخليل هي الهدف األول للتهويد بعد القدس      

 .  للسكان الفلسطينيين لن يثنيهم عن الصمود والبقاء في هذه المحافظة وغيرها من المحافظات
 

، فأنه يرجع   2007أما بالنسبة لمحافظة غزة التي احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد األسر الخاصة والسكان في العام                 

 فهي المحافظة المهيمنة ولها أثر واضح في        - وإن صح التعبير   –غـزة تمثل المحافظة األم للقطاع       إلـى أن محافظـة      

وذلـك ألسباب عدة منها العامل التاريخي والسياسي وتواجد كافة المؤسسات الحكومية والخاصة كما أنها تمثل   ، اإلقلـيم 

وهذا أدى إلى معاناة هذه     ، دن الصغرى المجاورة  القاعـدة التجارية للقطاع فهي منطقة استقطاب للسكان من القرى والم          

 2007أما المحافظة التي احتلت المرتبة الثالثة في تعداد         .  المحافظـة من التضخم الحضري وما ينتج عنه من مشكالت         

، فقد لوحظ أن محافظة     )2007 و 1997(فقد زاد عدد األسر الخاصة بها مقارنة بين عامي          .  فكانـت محافظـة القدس    

حيث أن محافظة .  2007 المرتبة األولى، أصبحت تحتل المرتبة الثالثة في عام    1997نـت تحـتل في عام       القـدس كا  

 وقيامة  – صلى اهللا عليه وسلم      –القـدس تضم مدينة القدس وهي أقدم مدن العالم وكذلك أولى القبلتين ومعراج الرسول               

فوق ديموغرافيا بالرغم من قرار الضم التي أصدرته        ويبدو جليا أن هذه المدينة استطاعت أن تت       ، المـسيح علـيه السالم    

ومنذ ذلك الحين وسلطات االحتالل اإلسرائيلية      ، 28/6/1967الحكـومة اإلسـرائيلية بعـد احتاللها للضفة الغربية في           

تمـارس سياسـات مـن اجل تهويد القدس والتي تشمل مصادرة األراضي ومصادرة بطاقات الهوية المقدسية لحرمان                  

 حق اإلقامة في القدس ناهيك عن هدم أالف المساكن الفلسطينية وذلك لجبار سكان القدس لمغادرتها والسكن                 سكانها من 

على التوالي  ) سلفيت، طوباس، أريحا(كما لوحظ أيضا أن عدد األسر الخاصة في كل من محافظات            .  في مناطق أخرى  

) 2.2(لسطينية، ويتضح ذلك من خالل جدول       كانـت وال تـزال تحظـى بأقل عدد من األسر الخاصة في األراضي الف              

 ).2.2(وشكل 
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 )2007، 1997(التوزيع النسبي لألسر الخاصة في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة لألعوام : 2.2شكل 
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 )2007، 1997(األسر الفلسطينية الخاصة حسب المحافظة لألعوام : 2.2جدول 
 

 محافظةال 21997 12007

 جنين 32,863 46,527

 طوباس 5,792 8,628

 طولكرم 22,314 29,706

 قلقيلية 11,413 15,998

 سلفيت 7,830 10,956

 نابلس 42,886 58,729

 رام اهللا والبيرة 34,653 49,543

 3القدس 59,542 67,879

 أريحا 5,086 7,252

 بيت لحم 22,602 31,424

 الخليل 57,827 87,645

 شمال غزة 24,965 39,516

 غزة 52,411 75,004

 دير البلح 20,860 31,332

 خان يونس 28,677 42,416

 رفح 17,468 26,424

 المجموع 447,189 628,962

 

                                                 
 ملخص  –نتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية       ،  ال  2007 -التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت    .  2008 الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلسطيني،       1

 .68قطاع غزة، النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة، ص . 94ص . فلسطين–،رام اهللا ) السكان والمساكن(

 .،  النتائج النهائية،  تقرير السكان،  األراضي الفلسطينية1997 التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .1999إلحصاء الفلسطيني،  الجهاز المركزي ل2

 التعداد  .1999 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   :  أسرة خاصة ضمن أسر محافظة القدس باإلعتماد على        40,552حيث تم إضافة    : حـسابات الـباحث    3

 . فلسطين–رام اهللا .   محافظة القدس،  الجزء األول-تقرير السكان.  النتائج النهائية،  1997لعام للسكان والمساكن والمنشآت ا
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 )2007، 1997( جنس رب األسرة في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة لألعوام 4.2

أن نسبة األسر التي رب األسرة فيها ذكر في         ) 3.2(جدول  الموضحة في   ) 2007(أظهـرت نتائج التعداد السكاني لعام       

، في حين بلغت نسبة األسر      )قطاع غزة % 93.0، الضفة الغربية % 90.1(بواقع  % 91.2األراضـي الفلسطينية بلغت     

بينما كانت نسبة األسر التي رب      ، )قطاع غزة % 7.0، الضفة الغربية % 9.9(بواقع  % 8.8التي رب األسرة فيها أنثى      

، )قطاع غزة % 92.0، الضفة الغربية % 90.5(بواقع  % 91 في األراضي الفلسطينية     1997سـرة فيها ذكر في عام       األ

، وعند  )قطاع غزة % 8.0، الضفة الغربية % 9.5(بواقع  % 9بيـنما بلغـت نـسبة األسـر التي رب األسرة فيها أنثى              

سب متقاربة، مما يشير على أن المجتمع الفلسطيني         فإننا نالحظ أن الن    2007،  1997المقارنة بين نتائج تعدادي السكان      

 .  كان وال زال مجتمع يعتمد على الذكور كأرباب أسر
 

 )2007 – 1997(التوزيع النسبي لألسر الخاصة حسب جنس رب األسرة والمنطقة لألعوام : 3.2جدول 
 

 السنة األسرةجنس رب   % الفلسطينيةاألراضي  %الضفة الغربية  %قطاع غزة

 ذكر 91.0 90.5 92.0

 أنثى 9.0 9.5 8.0

1997 

 ذكر 91.2 90.3 93.0

 أنثى 8.8 9.7 7.0

2000 

 ذكر 89.7 89.3 90.4

 أنثى 10.3 10.7 9.6

2001 

 ذكر 88.5 87.7 90.1

 أنثى 11.5 12.3 9.9

2002 

 ذكر 90.5 90.0 91.5

 أنثى 9.5 10.0 8.5

2003 

 ذكر 91.1 93.0 90.1

 أنثى 8.9 7.0 9.9

2004 

 ذكر 91.8 91.1 92.9

 أنثى 8.2 8.9 7.1

2005 

 ذكر 91.5 90.9 93.0

 أنثى 8.5 9.1 7.0

2006 

 ذكر 91.2 90.1 93.0

 أنثى 8.8 9.9 7.0

2007 

 . فلسطين- اهللا رام".  " 9السنوي، رقم اإلحصائي فلسطين كتاب.  2008الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي الجهاز:   المصدر
 

عـن األسر التي ترأسها إناث فيرتبط ذلك بوفاة رب األسرة أو الطالق أو سفر وهجرة رب األسرة، وغيرها من                    أمـا   

تعتبر نسبة األسر التي ترأسها أنثى في األراضي الفلسطينية غير          .  األسـباب التي ترتبط بالتركيب االجتماعي لألسرة      

% 10.0واألردن  % 12.5و في لبنان    % 22.0 مصر   مـرتفعة إذا مـا قـورنت بالدول المجاورة حيث أنها بلغت في            

في إفريقيا والمناطق المتقدمة وأمريكيا الالتينية      % 20.0، ويالحـظ ارتفـاع هـذه النسبة ألكثر من           %9.3وسـوريا   

، حيث أن ارتفاع نسبة األسر %46.0والنيجر % 38.0والكاريبـي، وتـرتفع بشكل كبير في بعض الدول مثل النرويج          

نساء في الدول سابقة الذكر ترجع إلى اختالف العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية عن نفس العوامل               التي ترأسها ال  

 .في األراضي الفلسطينية
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 )2025 - 2007( تقديرات عدد األسر في األراضي الفلسطينية للفترة من 5.2

 األسر المتوقع، مع األخذ باالعتبار العوامل لعـل من أبرز النتائج التي تستخلص من تقدير السكان في المستقبل هو عدد             

األخرى المؤثرة في تكوين األسر والتي تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، وذلك حسب سن الزواج،                   

فالزواج المبكر يسهم في ارتفاع عدد األسر باإلضافة إلى الظروف االقتصادية والتعليم والنسيج االجتماعي وغيرها من                

 .ملالعوا
 

وتعـد دراسـة التنبؤ بعدد األسر في المستقبل من أهم المؤشرات التخطيطية والتنموية التي تحدد االحتياجات المستقبلية                  

لـتلك األسر مثل السكن والمرافق العامة والخاصة والخدمات ووسائل المعيشة، بل تعد دراسة أعداد األسر في المستقبل                  

يوضح تقديرات عدد األسر في األراضي      ) 3.2(شكل.  وواضعي الخطط مهمـة جـداً لراسـمي الـسياسات المختلفة          

 ). 2025 – 2007(الفلسطينية لألعوام من 
 

 )باأللف) (2025 – 2007(توقعات لعدد األسر في األراضي الفلسطينية لألعوام من : 3.2شكل 
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قطاع غزة الضفة الغربية االاراضي الفلسطينية

 
تقدير عدد األسر من خالل بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء         وعلـي ضوء التوقعات التي تم الحصول عليها من خالل           

، من النتائج الموضحة في         )2025 –2007(الفلـسطيني لألراضـي الفلـسطينية حـسب السلـسلة المرتفعة للفترة من              

 :تبين ما يلي) 3.2(شكل 

أسرة        1,269,648 إلى   2009عام   753,904 مـن المـتوقع ارتفـاع لعـدد األسر في األراضي الفلسطينية من             •

 .أسرة 42,979وبمتوسط ارتفاع سنوي% 68.4 أي بنسبة ارتفاع 2025عام 

أسرة         ) 906797,( إلى   2009عام  ) 494,531(مـن المـتوقع أن يـرتفع عـدد األسـر في الضفة الغربية من                 •

 .أسرة 25,281وبمتوسط ارتفاع سنوي% 61.3 أي بنسبة ارتفاع 2025عام 

 2025أسرة عام   ) 162476,( إلى   2009عام  ) 262,079(رتفع عدد األسر في قطاع غزة من        مـن المتوقع أن ي     •

 . أسرة17,840وبمتوسط ارتفاع سنوي % 81.7أسرة أي بنسبة ارتفاع 

ومما سبق نستنتج بأن األراضي الفلسطينية أمام مرحلة تتطلب األخذ بعين االعتبار االرتفاع في عد األسر المتوقع                  •

خطيط السليم وزيادة الخدمات في جميع المجاالت التي تحتاجها األسرة لكي ال يصبح هذا االرتفاع               والعمل على الت  

 .في عدد األسر عبئا على الدولة، مما سيكون له أثر سلبي على األسرة الفلسطينية ومستقبلها
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 )2007، 1997( الكثافة السكانية لألسر حسب المنطقة لألعوام 6.2

التعرف على كثافة األسرة أي نصيب الكيلو متر المربع من األسر والتي            ، ركيب األسري مـن الـضروري لدراسة الت     

كذلك ، والعمرانية، واالقتصادية، يعكـس إلى حد كبير الحالة التي تكون عليها المراكز العمرانية من الناحية االجتماعية             

سرية، ثم العمل على توفيرها بشكل متوازن       لتقييم الخدمات المتوفرة هل تتناسب مع الكثافة األ       ، تعـد مؤشرا للمخططين   

 .  مع كثافة األسرة والتي يعبر تماما عن كثافة السكان
 

أما الكثافة السكانية في األراضي     ) 2كم/  أسرة   74.4 (1997وتـبلغ كـثافة األسـرة فـي األراضـي الفلسطينية لعام             

ألسرة، وإذا ما قارنا الكثافة السكانية في مناطق         وهي معبرة تماما عن كثافة ا      2كم/ نسمة 482.8الفلـسطينية فبلغت نحو     

قطـاع غـزة والـضفة الغربية فنجد أنها تحظى بالمرتبة الحادية عشر على مستوى العالم والثانية على مستوى الدول                    

 .العربية على اعتبار أن البحرين تحظى بالمرتبة األولى
 

اقل من فرد واحد لكل (أن نسبة كثافة المسكن في فئة    إلى  ) 4.2(وقـد أشـارت نتائج التعداد كما هو موضح في جدول            

وذلك ، )الضفة الغربية % 13.6، قطاع غزة % 9.0(، بواقع   %12.0 بلغت   2007في األراضي الفلسطينية لعام     ) غرفة

حيث كانت كثافة المسكن لهذه     ، )الضفة الغربية % 11.0قطاع غزة،   % 9.0(، بواقع   1997عام  %) 10.1(مقارنـة مع    

 كذلك كانت في الضفة الغربية أكبر منها في قطاع غزة           1997 أكبر منها لعام     2007األراضي الفلسطينية عام    الفئة في   

 .2007، 1997في كل من تعدادي السكان 
 

، بواقع     %47.3 بلغت 2007في األراضي الفلسطينية لعام ) 1.99 -1(تـشير النـتائج أن نـسبة كثافة المسكن في فئة     

قطاع غزة،  % 32.0(، بواقع   1997عام  % 35.5وذلك مقارنة مع    ، )الضفة الغربية % 48.4، قطـاع غـزة   % 45.0(

1997 أكبر منها لعام     2007حيث كانت كثافة المسكن لهذه الفئة في األراضي الفلسطينية عام           ، )الضفة الغربية % 37.0

 .2007، 1997كذلك كانت في الضفة الغربية أكبر منها في قطاع غزة في كل من تعدادي السكان 
 

 بلغت   2007أتضح أن نسبة كثافة المسكن في األراضي الفلسطينية لعام          ) 2.99 -2(تـشير النـتائج أنـه بالنسبة للفئة         

% 31.0(، بواقع   1997عام  % 29.1، وذلك مقارنة مع     )الضفة الغربية % 26.6قطاع غزة،   % 35(، بواقـع    29.4%

 أكبر منها 2007لمسكن لهذه الفئة في األراضي الفلسطينية عام       حيث كانت كثافة ا   ، )الضفة الغربية % 28.0قطاع غزة،   

 .  2007، 1997 كذلك كانت في قطاع غزة أكبر منها في الضفة الغربية في كل من تعدادي السكان 1997لعام 
 

% 11.3 بلغت 2007اتضح أن نسبة كثافة المسكن في األراضي الفلسطينية لعام      +) 3(تـشير النـتائج أنه بالنسبة للفئة        

قطاع غزة،  % 28.0( بواقع   1997عام  % 25.3ومقارنة مع   ، )الضفة الغربية % 11.4، قطـاع غزة  % 11.0(بواقـع   

 2007 أكبر منها لعام     1997حيث كانت كثافة المسكن لهذه الفئة في األراضي الفلسطينية عام           ، )الضفة الغربية % 24.0

 بينما كانت في قطاع غزة أكبر منها في الضفة      2007عام  كـذلك كانت في الضفة الغربية أكبر منها في قطاع غزة في             

 .  1997الغربية في عام 
 

 نالحظ أن كثافة المسكن ازدادت بشكل ملحوظ في األراضي الفلسطينية           1997،  2007بمقارنة كثافة المسكن بين عامي      

نالحظ أنها  +) 3( عند الفئة    فكانت الزيادة طفيفة بينما   ) 2.99 -2، 1اقل من   (، أمـا كـل من الفئتين        )1.99-1(لفـئة   

الخالصة مما تقدم نالحظ أن كثافة المسكن في األراضي الفلسطينية سوف ترتفع خالل             ، انخفضت بشكل كبير لهذه الفئة    

 ).4.2(السنوات القادمة، ويتضح ذلك من خالل جدول 
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 )2007، 1997(نطقة لألعوام والم) عدد األفراد في الغرفة(التوزيع النسبي لألسر حسب كثافة المسكن : 4.2جدول 
 

 السنة  المسكنكثافة  الفلسطينيةاألراضي قطاع غزة الضفة الغربية

 1أقل من  10.1 9.0 11.0

37.0 32.0 35.5 1.99 -1 

28.0 31.0 29.1 2.99 - 2 

24.0 28.0 25.3 +3 

41997 

 1أقل من  12.0 9.0 13.6

48.4 45.0 47.3 1.99 -1 

26.6 35.0 29.4 2.99 - 2 

 1أقل من  11.3 11.0 11.4

5 2007 

 

% 16.4 2007في األراضي الفلسطينية في عام      ) 2-1(وقـد بلغت نسبه األسر التي تعيش في مساكن بلغ عدد غرفها             

، بينما بلغت نسبة األسر التي تعيش في مساكن بلغ عدد غرفها    %31.2 فقد بلغت نسبة تلك األسر       1997مقارنة مع عام    

 فقد بلغت نسبة تلك األسر في األراضي        1997مقارنة مع عام    % 60.9 في األراضي الفلسطينية     2007عام  في  ) 3-4(

في األراضي الفلسطينية في            )  غرف فأكثر  5(أمـا األسر التي تعيش في مساكن بلغ عدد غرفها           %.  52.5الفلـسطينية   

، ويتضح ذلك من خالل جدول          %16.0د بلغت نسبتها     فق 1997مقارنة معها في عام     % 22.7 فقد بلغ نسبتها     2007عام  

 ).4.2(وشكل ) 5.2(
 

 سنوات مختارة ل حسب عدد الغرف في المسكنلألسرالتوزيع النسبي : 5.2جدول 
 

 عدد الغرف في السكن 1997 2004 2005 2006 2007

     1 

13.0 18.9 14.7 15.8 21.6 2 

28.9 35.9 30.0 29.9 28.8 3 

32.0 26.9 32.1 31.5 23.7 4 

22.7 13.3 19.3 18.3 16.0 5+ 

 المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 متوسط عدد الغرف في المسكن 3.4 3.4 3.6 3.3 3.6

 .349فلسطين، ص  -اهللا ، رام"" 9السنوي، رقم  اإلحصائي فلسطين كتاب.  2008الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي  الجهاز:المصدر   

 

                                                 
 .20فلسطين،  ص  -اهللا رام.  1999فلسطين في أرقام .  1999الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي الجهاز 4

 .348فلسطين، ص  -اهللا رام".  " 9 السنوي، ، رقم  اإلحصائي فلسطين ابكت .  2008الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي   الجهاز5
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 سنوات مختارةمتوسط كثافة المسكن ومتوسط عدد الغرف في المسكن ل: 4.2شكل 

3.43.4
3.6

3.3
3.6

1.81.81.81.7
2.0

19972004200520062007

متوسط عدد الغرف في المسكن متوسط آثافة المسكن

 
 الشكل من إعداد الباحث 

.فلسطين – اهللا ، رام2008أرقام  في فلسطين .2009الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي  الجهاز:المصدر
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 الفصل الثالث
 

 الخصائص السكانية لألسرة الفلسطينية
 

ـ  وذلك حسب   ناول هذا الفصل الخصائص السكانية لألسر حسب حجم األسرة، نوع األسرة، التركيب العمري للسكان             يت

 .2007، 1997بيانات تعدادي السكان 
 

  حجم األسرة1.3
 

  متوسط حجم األسرة حسب السنوات والمناطق 1.1.3

 في األراضي   2007-1992خالل الفترة   أن المتوسط العام لحجم األسرة      ) 1.3(تـشير النـتائج الموضـحة في جدول         

تشير هذه النتائج أنه يوجد     ).   في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي         7.1،  6.1بواقع   (6.4الفلسطينية بلغ   

بمقارنة تعدادي    ).  T=2.95, P-value=0.010(فـرق فـي متوسـط حجـم األسرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة     

 في األراضي الفلسطينية،         6.4نجـد أن هـناك انخفـاض في متوسط حجم األسرة حيث بلغ               2007،  7199الـسكان   

بينما في تعداد      .  1997 في كل من الضفة الغربية و قطاع غزة على التوالي وذلك في تعداد السكان                6.9،  6.1بواقـع   

 في كل من الضفة الغربية      6.5،  5.5بواقع  ( في األراضي الفلسطينية     5.8 فقد بلغ متوسط حجم األسرة       2007الـسكان   

 أقل من   2007وبذلك فإن هذه النتائج تشير إلى أن متوسط حجم األسرة أصبح في التعداد              ).  وقطـاع غزة على التوالي    

 .2004-1992المتوسط العام للفترة 
 

 متوسط حجم األسرة حسب المنطقة لسنوات مختارة: 1.3جدول 
 

 المنطقة

 الضفة الغربية قطاع غزة يةاألراضي الفلسطين
 السنوات

7.5 9.0 7.0 1992 

7.0 7.8 6.6 1995 

6.4 6.9 6.1 1997 

6.1 6.9 5.7 2000 

6.5 7.0 6.2 2002 

6.1 6.8 5.9 2003 

5.7 6.2 5.5 2004 

5.8 6.5 5.5 2007 

 المتوسط العام 6.1 7.1 6.4

، التركيب  )08(سلسلة الدراسات التحليلية المعمقة     : شر والتحليل الستخدام بيانات التعداد    ، مشروع الن  2005 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      :المـصدر 

 35مرجع سابق، ص .   فلسطين–رام اهللا .  األسري في األراضي الفلسطينية

 . فلسطين-رام اهللا.  9رقم .   كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي2008 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر
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 متوسط حجم األسرة حسب المنطقة لسنوات مختارة: 1.3شكل 

السنة

2 0 0 72 0 0 42 0 0 32 0 0 2 2 0 0 0 1 9 9 7 1 9 9 5 1 9 9 2 

سط
متو

سرة
 األ
حجم

 
  

9 .0

8 .5  

8 .0

7 .5

7 .0

6 .5

6 .0

5 .5

5 .0

ة ي رب غ ة ال ضف ال
زة غ ع  طا ق
ة ني طي س فل ل ضي ا را أل ا

 
 

 )2007، 1997( متوسط حجم األسرة حسب المنطقة والمحافظة لألعوام 2.1.3

 حسب  5.8،  6.4أنه بالنسبة لألراضي الفلسطينية تبين أن متوسط حجم بلغ          ) 2.3(تـشير النـتائج الموضحة في جدول        

 بنسبة  2007بذلك يمكن القول بأن متوسط حجم األسرة قد انخفض في التعداد            .   علـى التوالي   2007،  1997تعـدادي   

9.4)  .%T=-15.71, P-value < 0.0001.( 
 

 حسب               5.5، 6.1تـشير النـتائج أنـه بالنـسبة لمحافظـات الـضفة الغـربية تبـين أن متوسـط حجـم األسرة بلغ                 

بـذلك يمكن القول بأن متوسط حجم األسرة في محافظات الضفة الغربية قد  .  التوالـي  علـى    2007،  1997تعـدادي   

 ).T=-12.20, P-value < 0.0001% (9.8 بنسبة 2007انخفض في التعداد 
 

 وذلك في   6.7 -5.4تـشير النتائج أيضاً أنه بالنسبة لمحافظات الضفة الغربية فإن متوسط حجم األسرة يتراوح ما بين                 

ثم تليها محافظة طولكرم، في حين سجلت       ) 5.4(، حيث سجلت محافظة القدس أقل متوسط لحجم األسرة          1997التعداد  

 فقد تراوح متوسط حجم     2007أما بالنسبة للتعداد    .  ثم تليها محافظة أريحا واألغوار    ) 6.7(محافظة الخليل أكبر متوسط     

 ثم تليها كل من   ) 5.2(توسط لحجم األسرة    ، حـيث سجلت محافظة القدس أيضاً أقل م        6.1 - 5.2األسـرة مـا بـين       

ثم ) 6.1(في حين سجلت محافظة الخليل أكبر متوسط حجم أسرة          .  المحافظـات طـوباس، طولكرم، ورام اهللا والبيرة       

 .  تليها محافظة قلقيلية
 

 2007 ،1997 حسب تعدادي    6.5،  6.9أمـا بالنـسبة لمحافظات قطاع غزة فتشير النتائج أن متوسط حجم األسرة بلغ               

 بنسبة  2007بذلك يمكن القول بأن متوسط حجم األسرة في محافظات قطاع غزة قد انخفض في التعداد                .  علـى التوالي  

5.8% )T= -12.83, P-value < 0.0001   .( وتشير النتائج أيضاً أنه بالنسبة لمحافظات قطاع غزة أن متوسط حجم

، حيث سجلت محافظة شمال غزة أكبر متوسط لحجم األسرة          1997 وذلك في التعداد     7.2 - 6.9األسرة يتراوح ما بين     

 فقد تراوح متوسط    2007أما بالنسبة للتعداد    ).  6.9(، أمـا باقي المحافظات فسجلت نفس المتوسط لحجم األسرة           )7.2(

ثم تليها محافظات   ) 6.3(، حيث سجلت محافظة خانيونس أقل متوسط حجم أسرة          6.7 - 6.3حجـم األسـرة مـا بين        

 .  ثم تليها محافظة غزة) 6.7(رالبلح، في حين سجلت محافظة شمال غزة أكبر متوسط دي
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 )2007، 1997(متوسط حجم األسرة حسب المحافظة لألعوام : 2.3جدول 
 

 األسرةمتوسط حجم 

2007 1997 
 المحافظة

 الفلسطينيةاألراضي  6.4 5.8

 الضفة الغربية 6.1 5.5

 جنين 5.9 5.3

 طوباس 6.1 5.3

 طولكرم 5.8 5.3

 قلقيلية 6.1 5.6

 سلفيت 6.0 5.4

 نابلس 5.9 5.4

 رام اهللا والبيرة 5.9 5.3

 القدس 5.4 5.2

  واألغوارأريحا 6.2 5.5

 بيت لحم 5.8 5.3

 الخليل 6.7 6.1

 قطاع غزة 6.9 6.5

 شمال غزة 7.2 6.7

 غزة 6.9 6.5

 دير البلح 6.9 6.4

 خانيونس 6.9 6.3

 رفح 6.9 6.5

 
 ) 2007، 1997(متوسط حجم األسرة في محافظات الضفة الغربية لألعوام : 2.3شكل 
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 ) 2007، 1997(متوسط حجم األسرة في محافظات قطاع غزة لألعوام : 3.3شكل 

  المحافظة

زة
غ

زة
 غ
مال
فحش
ر

بلح
ر ال
دي

س
يون
خان

  

سرة
 األ
جم
ط ح
وس
مت

  
7.2

7.0

6.8  

6.6

6.4

6.2  

6.9  

7.2  

6.9  6.96.9

6.5  

6.7

6.5  

6.4  
6.3  

 1997التعداد 

2007التعداد

 
 

 ) 2007، 1997(عوام  متوسط حجم األسرة حسب المحافظة و نوع التجمع لأل3.1.3

أنه بالنسبة لحضر محافظات الضفة الغربية تبين أن المتوسط العام لحجم           ) 3.3(تـشير النـتائج الموضـحة في جدول         

 على التوالي، وهذا يدل على أن المتوسط العام لحجم األسرة قد            2007،  1997 حسب تعدادي    5.3،  5.7األسـرة بلـغ     

بالنسبة لريف محافظات الضفة الغربية تبين أن المتوسط ).  T=4.26, P-value = 0.002 (2007انخفض في التعداد 

 على التوالي، وهذا يدل على أن المتوسط العام لحجم          2007،  1997 حسب تعدادي    5.7،  6.3العـام لحجم األسرة بلغ      

ة الغربية بالنسبة لمخيمات محافظات الضف).  T=7.34, P-value < 0.0001 (2007األسـرة قد انخفض في التعداد  

 على التوالي، وهذا يدل على أن       2007،  1997 حسب تعدادي    5.5،  5.9تبـين أن المتوسـط العـام لحجم األسرة بلغ           

 ).T=7.84, P-value < 0.0001 (2007المتوسط العام لحجم األسرة قد انخفض في التعداد 
 

بية يتضح أن متوسط حجم األسرة في       تـشير النـتائج أيضاً أنه بالنسبة لحضر، ريف، ومخيمات محافظات الضفة الغر            

وتشير النتائج أيضاً على أن حضر محافظات       .  2007،  1997محافظـة الخليل قد سجل أعلى قيمة في تعدادي السكان           

 في تعدادي        5.3،  5.7الـضفة الغـربية قـد سـجل أقـل متوسط لحجم األسرة حيث بلغ المتوسط العام لحجم األسرة                    

 2007،  1997لتوالي، وسجل الريف أعلى معدالت لحجم األسرة في في تعدادي السكان             على ا  2007،  1997الـسكان   

 في تعدادي      5.5،  5.9 على التوالي، ثم تليها المخيمات بمتوسط        5.7،  6.3حـيث بلـغ المتوسـط العـام لحجم األسرة           

 . على التوالي2007، 1997السكان 
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 )2007، 1997(لألعوام التجمع افظة ونوع المحمتوسط حجم األسرة الفلسطينية حسب : 3.3جدول 
 

2007 1997 
 حضر ريف مخيمات المجموع حضر ريف مخيمات المجموع

 متوسط حجم األسرة

 الضفة الغربية        

 جنين 5.9 5.9 5.6 5.9 5.4 5.5 5.1 5.5

 طوباس 5.9 6.3 5.7 6.1 5.6 5.7 5.5 5.6

 طولكرم 5.6 5.8 6.1 5.8 5.2 5.3 5.4 5.3

 نابلس 5.6 6.1 6.1 5.8 5.1 5.5 5.5 5.4

 قلقيلية 5.8 6.5 - 6.1 5.2 5.7 - 5.4

 سلفيت 5.6 6.1 - 6.0 5.4 5.7 - 5.5

 رام اهللا والبيرة  5.2 6.3 6.1 5.9 5.0 5.6 5.6 5.3

 أريحا 5.7 6.5 5.7 6.0 5.1 5.6 5.4 5.2

 *االقدس 5.6 6.2 6.0 5.9 5.4 6.2 5.5 5.6

 بيت لحم 5.0 6.4 5.5 5.8 5.3 5.7 5.2 5.4

 الخليل 6.6 7.0 6.4 6.7 6.1 6.6 6.1 6.1

 المتوسط العام 5.7 6.3 5.9 6.1 5.3 5.7 5.5 5.5

 قطاع غزة        

 شمال غزة 7.2 6.4 7.2 7.2 6.7 6.7 6.8 6.7

 غزة 7.0 6.6 6.4 6.9 6.5 6.3 6.7 6.5

 دير البلح 7.2 6.9 6.8 6.9 6.4 6.2 6.4 6.4

 خانيونس 6.9 6.6 6.7 6.8 6.2 5.9 6.7 6.3

 رفح 7.0 6.5 6.9 6.9 6.4 6.6 6.5 6.5

 المتوسط العام 7.1 6.6 6.8 6.9 6.4 6.3 6.6 6.5

 .ال يوجد مخيمات في محافظتي قلقيلية وسلفيت) -(

، خصائص  )04(سلسلة الدراسات التحليلية المعمقة     :تعداد، مشروع النشر والتحليل الستخدام بيانات ال      2005 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      :المـصدر 

 .77ص .   فلسطين–رام اهللا . الحضر والريف في األراضي الفلسطينية

 .، النتائج النهائية، تقرير السكان الضفة الغربية وقطاع غزة2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، . 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 .1967 للضفة الغربية عام احتاللهاال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد :  القدس*
 

 وذلك في   6.6 - 5.0أشـارت النـتائج أيضاً أن متوسط حجم األسرة لحضر محافظات الضفة الغربية يتراوح ما بين                 

، في حين سجل حضر محافظة الخليل       )5.0(جم أسرة   ، حيث سجل حضر محافظة بيت لحم أقل متوسط ح         1997التعداد  

، حيث سجل حضر محافظة     6.1 - 5.0 فقد تراوح حجم األسرة ما بين        2007أما بالنسبة للتعداد    ).  6.6(أكبر متوسط   

أما بالنسبة  ).  6.1(، في حين سجل حضر محافظة الخليل أكبر متوسط          )5.0(رام اهللا والبيرة أقل متوسط لحجم األسرة        

 وذلك في        7.0 - 5.8 محافظـات الـضفة الغـربية فقـد تبين أن متوسط حجم األسرة للريف يتراوح ما بين                   لـريف 

، في حين سجل ريف محافظة الخليل       )5.8(، حيث سجل ريف محافظة طولكرم أقل متوسط لحجم األسرة           1997التعداد  

، حيث سجل ريف    6.6 - 5.3 األسرة ما بين      فقد تراوح متوسط حجم    2007أما بالنسبة للتعداد    ).  7.0(أكبـر متوسط    

أما ).  6.6(، في حين سجل ريف محافظة الخليل أكبر متوسط )5.3(محافظـة طولكرم أيضاً أقل متوسط لحجم األسرة        

 وذلك  6.4 - 5.5بالنسبة لمخيمات محافظات الضفة الغربية فقد تبين أن متوسط حجم األسرة للمخيمات يتراوح ما بين                

، في حين سجلت مخيمات     )5.5(، حيث سجلت مخيمات محافظة بيت لحم أقل متوسط لحجم األسرة            1997فـي التعداد    

، 6.1 - 5.1 فقد تراوح متوسط حجم األسرة ما بين         2007أما بالنسبة للتعداد    ).  6.4(محافظـة الخلـيل أكبر متوسط       

مخيمات محافظة الخليل أكبر    ، في حين سجلت     )5.1(حـيث سـجلت مخيمات محافظة جنين أقل متوسط لحجم األسرة            

 ).  6.1(متوسط 
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أنه بالنسبة لحضر محافظات قطاع غزة تبين أن المتوسط العام لحجم األسرة            ) 3.3(تـشير النتائج الموضحة في جدول       

 على التوالي، وهذا يدل على أن المتوسط العام لحجم األسرة قد انخفض في              2007،  1997 حسب تعدادي    6.4،  7.1بلغ  

بالنسبة لريف محافظات قطاع غزة تبين أن المتوسط العام لحجم ).  T=10.63, P-value < 0.0001 (2007الـتعداد  

 على التوالي، وهذا يدل على أن المتوسط العام لحجم األسرة قد            2007،  1997 حسب تعدادي    6.3،  6.6األسـرة بلـغ     

 بالنسبة لمخيمات محافظات قطاع ). T=1.28, P-value = 0.271 (2007انخفـض بصورة غير جوهرية في التعداد  

 على التوالي، وهذا يدل على أن 2007، 1997 حسب تعدادي 6.6، 6.8غـزة تبين أن المتوسط العام لحجم األسرة بلغ    

 ).T=1.26, P-value = 0.276 (2007المتوسط العام لحجم األسرة قد انخفض بصورة غير جوهرية في التعداد 
 

بة لحضر، ريف، ومخيمات محافظة شمال غزة قد سجلت أعلى متوسط لحجم األسرة في تـشير النـتائج أيضاً أنه بالنس   

 فقد سجلت مخيمات محافظة شمال غزة أعلى متوسط، وريف محافظة دير البلح             1997، بينما في التعداد     2007التعداد  

وتشير .  األسرةقـد سجل أعلى متوسط، بينما سجل حضر كل من محافظتي ديرالبلح وشمال غزة أعلى متوسط لحجم                  

النـتائج أيـضاً علـى أن ريف محافظات قطاع غزة قد سجل أقل متوسط لحجم األسرة حيث بلغ المتوسط العام لحجم                      

 على التوالي، بينما سجل الحضر أعلى معدالت لحجم األسرة في           2007،  1997 في تعدادي السكان     6.3،  6.6األسـرة   

 بينما سجلت المخيمات أعلى معدالت لحجم األسرة في            7.1سرة   حـيث بلـغ المتوسـط العام لحجم األ         1997الـتعداد   

 .6.4 ثم يليها الحضر بمتوسط 6.6 حيث بلغ المتوسط العام لحجم األسرة 2007التعداد 
 

 وذلك في   7.2 - 6.9فقـد أشـارت النتائج أيضاً أن متوسط حجم األسرة لحضر محافظات قطاع غزة يتراوح ما بين                  

، في حين سجل حضر محافظتي      )6.9( حضر محافظة خانيونس أقل متوسط لحجم األسرة         ، حيث سجل  1997الـتعداد   

، حيث  6.7 - 6.2 فقد تراوح حجم األسرة ما بين        2007أما بالنسبة للتعداد    ).  7.2(ديرالبلح وشمال غزة أكبر متوسط      

 غزة أكبر متوسط    ، في حين سجل حضر محافظة شمال      )6.2(سجل حضر محافظة خانيونس أقل متوسط لحجم األسرة         

 6.9 - 6.4أمـا بالنـسبة لريف محافظات قطاع غزة فقد تبين أن متوسط حجم األسرة للريف يتراوح ما بين                   ).  6.7(

، في حين سجل ريف     )6.4(، حيث سجل ريف محافظة شمال غزة أقل متوسط لحجم األسرة            1997وذلـك في التعداد     

، 6.7 - 5.9 فقد تراوح متوسط حجم األسرة ما بين         2007ة للتعداد   أما بالنسب ).  6.9(محافظـة ديرالبلح أكبر متوسط      

، في حين سجل ريف محافظة شمال غزة        )5.9(حـيث سـجل ريف محافظة خانيونس أيضاً أقل متوسط لحجم األسرة             

 أما بالنسبة لمخيمات محافظات قطاع غزة فقد تبين أن متوسط حجم األسرة للمخيمات يتراوح ما        ).  6.7(أكبـر متوسط    

، في حين   )6.4(، حيث سجلت مخيمات محافظة غزة أقل متوسط لحجم األسرة           1997 وذلك في التعداد     7.2 - 6.4بين  

 فقد تراوح متوسط حجم األسرة ما 2007أما بالنسبة للتعداد  ).  7.2(سـجلت مخيمات محافظة شمال غزة أكبر متوسط         

، في حين سجلت مخيمات شمال      )6.4( لحجم األسرة    ، حيث سجلت مخيمات ديرالبلح جنين أقل متوسط       6.8 - 6.4بين  

 ).  6.8(غزة أكبر متوسط 
 

 ) 2007، 1997( متوسط حجم األسرة حسب تصنيف األسر لألعوام 4.1.3

قد )  أفراد فأقل  4(أنه بالنسبة لقطاع غزة فقد تبين أن نسبة األسر الصغيرة           ) 4.3(تـشير النـتائج الموضحة في جدول        

في % 22.3،  %26.1، حيث بلغت نسبة هذه األسر       1997مقارنة بالتعداد   % 3.8 بمقدار   2007تناقـصت فـي تعداد      

فقد )  أفراد فأكثر  7(والكبيرة  )  أفراد 6-5(بينما نسبة األسر المتوسطة     .   على التوالي  2007،  1997تعـدادي الـسكان     

حيث بلغت نسبة األسر المتوسطة     .  على التوالي % 2.8،  %1.0 بواقع   1997 مقارنة بالتعداد    2007ارتفعت في التعداد    
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% 54.8،  %52.0بينما بلغت نسبة األسر الكبيرة      .   على التوالي  2007،  1997في تعدادي السكان    % 22.9،  21.9%

 . على التوالي2007، 1997في تعدادي السكان 
 

متوسطة قد ارتفعت في    أن نسبة األسر الصغيرة وال    ) 4.3(أما بالنسبة للضفة الغربية فتشير النتائج الموضحة في جدول          

أما بالنسبة لألسر %.  4.1إلى % 2.9 وقد تراوحت معدالت االرتفاع ما بين      1997 مقارنـة بالـتعداد      2007الـتعداد   

حيث تبين أن نسبة األسرة     .  1997عما كانت عليه في التعداد      % 7.1 بمقدار   2007الكبيـرة فقـد تناقصت في التعداد        

 ، حيث بلغت نسبة هذه    1997 مقارنة بالتعداد    2007في التعداد   %) 4.1(ت بمقدار   قد ارتفع )  أفـراد فأقل   4(الـصغيرة   

)  أفراد 6-5(أما بالنسبة لألسر المتوسطة     .   على التوالي  2007،  1997في تعدادي السكان    % 37.1،  %33.0األسـر   

، حيث بلغت نسبة هذه     1997 مقارنة بالتعداد    2007في التعداد   %) 2.9(فقد تبين أن نسبة هذه األسر قد ارتفعت بمقدار          

)  أفراد فأكثر  7(أما بالنسبة لألسر الكبيرة     .   على التوالي  2007،  1997في تعدادي السكان    % 29.1،  %26.2األسـر   

، حيث بلغت نسبة هذه     1997 مقارنة بالتعداد    2007في التعداد   %) 7.1(فقد تبين أن نسبة هذه األسر قد تناقصت بمقدار          

 . على التوالي2007، 1997عدادي السكان في ت% 33.7، %40.8األسر 
 

 )2007، 1997(التوزيع النسبي لتصيف األسر حسب حجم األسرة والمنطقة لألعوام : 4.3جدول 
 

 قطاع غزة الضفة الغربية

2007 1997 2007 1997 
 حجم األسرة

  أفراد فأقل4أسرة صغيرة  26.1 22.3 33.0 37.1

  أفراد6 -5أسرة متوسطة  21.9 22.9 26.2 29.1

  أفراد فأكثر7أسرة كبيرة  52.0 54.8 40.8 33.7

 المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0

 
  نوع األسرة 2.3

 
 )2007، 1997( التوزيع الجغرافي لألسر الخاصة حسب المنطقة لألعوام1.2.3

% 78.8رافية، فقد تبين أن     أنه بالنسبة لنوع األسر الخاصة حسب المنطقة الجغ       ) 5.3(تشير النتائج الموضحة في جدول      

للضفة % 81.8قطاع غزة،   % 73.0( هي أسر نووية بواقع      2007مـن األسـر الخاصة في األراضي الفلسطينية لعام          

بواقع    % 73.2، التي كانت نسبة األسر النووية في األراضي الفلسطينية          1997، وذلك مقارنة مع نتائج تعداد       )الغـربية 

من خالل النتائج نالحظ أن نسبة األسر النووية قد ارتفعت في التعداد            ).  فة الغربية للض% 74.0قطاع غزة،   % 71.8(

مـن خالل النتائج تبين أيضاً أن نسبة األسر النووية في  ).  Z=65.80, P-value < 0.0001% (5.6 بنـسبة  2007

القتصادية المختلفة بين   الـضفة الغـربية أعلـى منها في قطاع غزة، ويمكن أن يعزي ذلك إلى الظروف االجتماعية وا                 

من األسر  % 16.4الـضفة الغـربية وقطاع غزة وأيضاً إلى تفوق الضفة الغربية من حيث عدد السكان، بينما تبين أن                   

للضفة % 12.2قطاع غزة،   % 24.5( هي أسر ممتدة وذلك بواقع       2007الخاصـة فـي األراضـي الفلـسطينية لعام          

بواقع     % 023.، التي كانت نسبة األسر الممتدة في األراضي الفلسطينية        1997، وذلـك مقارنة مع نتائج تعداد        )الغـربية 

، من خالل النتائج نالحظ أن نسبة األسر الممتدة قد انخفضت في التعداد             )للضفة الغربية % 21.7قطاع غزة،   % 25.3(

 ).  Z=-83.21, P-value < 0.0001% (6.6 بنسبة 2007
 

في حين تبين أن      .  بة األسر الممتدة في الضفة الغربية أقل منها في قطاع غزة          مـن خـالل النتائج نالحظ أيضاً أن نس        

% 0.2قطاع غزة،   % 0.1( هي أسر مركبة وذلك بواقع       2007من األسر الخاصة في األراضي الفلسطينية لعام        % 0.2
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% 0.5راضي الفلسطينية   ، التي كانت نسبة األسر المركبة في األ       1997، وذلك مقارنة مع نتائج تعداد       )للـضفة الغربية  

من األسر الخاصة في األراضي الفلسطينية      % 3.6، بينما تبين أن     )للضفة الغربية % 0.6قطـاع غزة،    % 0.3(بواقـع   

، وذلك مقارنة مع نتائج     )للضفة الغربية % 4.1قطاع غزة،   % 2.4( هـي أسر من فرد واحد وذلك بواقع          2007لعـام   

% 3.7قطاع غزة،   % 2.6(بواقع  % 3.3رد واحد في األراضي الفلسطينية      ، التي كانت نسبة األسر من ف      1997تعـداد   

 ).  للضفة الغربية
 

 2007، 1997 لألعوام حسب نوع األسرة والمنطقةالخاصة   الفلسطينيةاألسرالتوزيع النسبي لعدد : 5.3جدول 
 

 *الضفة الغربية قطاع غزة  األراضي الفلسطينية 

2007 1997 2007 1997 2007 1997 

 العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %

  
نوع 

 األسرة 
  

 نووية 194,399 74.0 338,989 81.8 103,684 71.8 156,817 73.0 298,083 73.2 495,806 78.8

 ممتدة 57,017 21.7 50,695 12.2 36,615 25.3 52,663 24.5 93,632 23.0 103,358 16.4

 مركبة 1,516 0.6 832 0.2 375 0.3 109 0.1 1,891 0.5 941 0.2

 فرد واحد 9,636 3.7 17,142 4.1 3,823 2.6 5,104 2.4 13,459 3.3 22,246 3.6

 غير مبين  0 0.0 6,612 1.7 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 6,612 1.0

 المجموع 262,568 100.0 414,270 100.0 144,497 100.0 214,692 100.00 407,065 100.0 628,962 100.00

 .1967ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها لألراضي الفلسطينية عام : الضفة الغربية* 

 األراضي – تقرير السكان –النتائج النهائية :  1997 -والمنشآت والمساكن للسكان العام التعداد، 1999الفلسطيني،    لإلحصاء المركزي   الجهاز :المصدر

 .الفلسطينية

 . الضفة الغربية- تقرير السكان –النتائج النهائية : 2007 -والمنشآت والمساكن للسكان العام التعداد 2009الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي  الجهاز: المصدر

 قطاع - تقرير السكان والمساكن –ملخص النتائج : 2007 -والمنشآت والمساكن للسكان العام التعداد 2009الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي  الجهاز: المصدر

 .غزة

 
 ) 2006، 1997( التوزيع الجغرافي لألسر الخاصة حسب نوع التجمع لألعوام 2.2.3

في % 3.6، فقد تبين أن     2006بالنسبة لألسر التي تتكون من فرد واحد في         ) 6.3(تـشير البيانات الموضحة في جدول       

، على التوالي وفقاً لنتائج            %3.5و  % 3.6،  %3.0لمخـيم، مقارنة مع     فـي ا  % 2.9فـي الـريف،     % 3.7الحـضر،   

مـن خالل النتائج نالحظ أن نسبة األسر التي تتكون من فرد واحد في الريف أعلى منها في الحضر أو                    .  1997عـام   

 .  المخيم
 

في المخيم، مقارنة   % 76.7في الريف،   % 79.4في الحضر،   % 77.8، فقد تبين أن     2006بالنـسبة لألسر النووية في      

من خالل النتائج نالحظ أن نسبة األسر النووية        .  1997، على التوالي وفقاً لنتائج عام       %71.4و  % 73.2،  %73.8مع  

 .  2006في الريف أعلى منها في الحضر أو المخيم في 
 

في المخيم، وذلك   % 20.3 في الريف، % 16.9في الحضر،   % 18.4، فقد تبين أن     2006أما بالنسبة لألسر الممتدة في      

من خالل النتائج نالحظ أن نسبة األسر       .  1997على التوالي وفقاً لنتائج عام      % 24.8و  % 22.8،  %22.6مقارنة مع   

 .  الممتدة في المخيم أعلى منها في الحضر أو الريف

 في المخيم، وذلك    %0.1في الريف،   % 0.1في الحضر،   % 0.2، فقد تبين أن     2006أمـا بالنـسبة لألسر المركبة في        

من خالل النتائج نالحظ أن نسبة      .  1997للمخيم وفقاً لنتائج عام     % 0.3للريف و   % 0.4للحضر،  % 0.6مقارنـة مع    

 .  األسر المركبة في الحضر أعلى منها في الريف أو المخيم
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 2006، 1997األسرة ونوع التجمع السكاني لألعوام حسب نوع  الخاصة ألسرالتوزيع النسبي ل: 6.3جدول 
 

2006 1997 

 حضر  ريف  مخيم  حضر  ريف  مخيم 
 نوع األسرة  

  
  من شخص واحد أسرة 3.0 3.6 3.5 3.6 3.7 2.9

  نووية أسرة 73.8 73.2 71.4 77.8 79.4 76.7

 أسرة ممتدة  22.6 22.8 24.8 18.4 16.9 20.3

  مركبة أسرة 0.6 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1

 المجموع  100 100.0 100 100 100 100

 .فلسطين –اهللا التقرير النهائي، رام، 2006األسرة،  لصحة الفلسطيني المسح.  2007الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي  الجهاز:   المصدر
 

 للسكان  العمري  التركيب3.3

 فتي، حيث  مجتمع الفلسطينية األراضي في المقيم الفلسطيني المجتمع أن )4.3(الموضح في شكل     السكاني الهرم يبـين 

 مرتفعة نسبة يشكلون والذين العمر من عشرة الخامسة دون السن صغار باألفراد المتمثلة السكاني الهرم قاعـدة  تتـسع 

 مما أكبر بشكل فتًيا غزة قطاع في المقيم الفلسطيني المجتمع أن البيانات أظهرت حيث.  األخرى العمرية بالفئات مقارنة

 في األراضي  2006 عام منتصف في العمر من الخامسة دون األطفال نسبة قدرت  لقد الغربية، الضفة في علـيه  هـو 

 نسبة وقدرت.  غزة قطاع في% 19.0الغربية و  الضفة في% 16.2السكان، بواقع    مجمـل  مـن % 17.3الفلـسطينية   

% 43.9 بواقع   الفلسطينية، األراضي في السكان من مجمل % 45.7 بحوالي نفسه للعام)  سنة 14-0(الفئة   في األفـراد 

 حيث) فأكثر  سنة 65( أعمارهم تبلغ الذين األفراد نسبة انخفاض ويالحظ.  غزة قطاع  في %48.8و،  الغربية في الضفة 

% 2.6و الغربية الضفة في% 3.3بواقع الفلسطينية األراضي في% 3.0 بحوالي 2006 عام منتصف النسبة هذه قدرت

 . غزة قطاع في
 

  2006عام  منتصف تقديرات الفلسطينية األراضي في السكاني الهرم: 4.3شكل 
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 .فلسطين -اهللا رام) 2006منقحة  سلسلة(الفلسطينية،  األراضي في السكانية  اإلسقاطات2008الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي الجهاز : المصدر

 
 كما السن صغار من يةالفلسطين األراضي سكان معظم أن للسكان العمري التركيب على عامة نظرة إلقاء عند ويتـضح 

     الوسيط العمر بلغ حيث غزة وقطاع الغربية الضفة بين الوسيط العمر اتجاهات في واضحة فـروقًا  هـناك  أن يظهـر 

 .غزة قطاع في سنة 15.5و الغربية الضفة في سنة 17.8 سنة، بواقع  16.9 الفلسطينية األراضي في 2006 عام
 

 قدرت بحوالي        2007سنة للعام   ) 14-0(الفئة العمرية  في األفراد  أن نسبة  )7.3(تـشير البـيانات الموضحة في جدول        

.  غزة قطاع في%) 44.9(و الغربية الضفة في%) 40.3( الفلسطينية، بواقع  األراضي في السكان مجمل من%) 41.9(

 %)3.0(بحوالي   2007عام النسبة هذه قدرت حيث )فأكثر  سنة 65(أعمارهم   تبلغ الذين األفراد نسبة انخفاض ويالحظ

 .غزة قطاع في%) 2.5(و الغربية الضفة في %)3.3( بواقع الفلسطينية األراضي في
 

 كما السن صغار من الفلسطينية األراضي سكان معظم أن للسكان العمري التركيب على عامة نظرة إلقاء عند ويتـضح 

     الوسيط العمر يبلغ حيث غزة وقطاع غربيةال الضفة بين الوسيط العمر اتجاهات واضح، في  فـروقًا  هـناك  أن يظهـر 

 .غزة قطاع في  سنة17و الغربية الضفة في سنة 19.1 سنة، بواقع 18.3 الفلسطينية األراضي في 2007 عام
 

 )2007، 1997(التوزيع النسبي للسكان حسب الفئات العمرية والمنطقة لألعوام : 7.3جدول 
 

2007 1997 

 قطاع غزة األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة فلسطينيةاألراضي ال
الضفة 

 *الغربية

 الفئات العمرية
 

41.9 44.9 40.3 47.0 50.2 45.0 0-14  

55.1 52.6 54.0 49.5 46.9 51.1 15-64  

3.0 2.5 3.3 3.5 2.9 3.8 65+  

 غير مبين 0.1 0.0 0.1 2.4 0 0

 المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100 100

 )بالسنوات(العمر الوسيط  17 14 16 19.1 17 18.3

 .1967ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها لألراضي الفلسطينية عام : الضفة الغربية* 

 فلسطين – اهللا رام.  لغربيةا الضفة– السكان تقرير – للتعداد النهائية النتائج.  2009الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي الجهاز: المصدر
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 الفصل الرابع
 

 ةالحالة التعليمية لألسرة الفلسطيني
 

 والملتحقين) دون القدس  الغربية الضفة( الغربية الضفة باقي في المقيمين فأكثر سنوات 5 الفلسطينيين السكان عدد بلـغ 

 في فأكثر سنوات 5 الفلسطينيين سكانال مجمل من 42.9 %نسبته ما ، وهذا يشكل  2007فرًدا عام    738,937 بالتعلـيم 

 سنوات 5 الفلسطينيين الذكور مجمل من 42.4 %نسبته ما يشكلون ذكًرا 369,897بواقع الغربية، موزعين  الضفة باقي

 أما في قطاع غزة فقد بلغ     .  فأكثر سنوات 5 الفلسطينيات إجمالي من 43.5 %ما نسبته  يشكلن أنثى 369,040فأكثر، و 

مجمل  من% 48.5نسبته ما يشكل وهذا 2007فرداً عام    546,519 بالتعليم الملتحقون فأكثر واتسن 5 الـسكان  عـدد 

 .غزة قطاع في فأكثر سنوات 5السكان 
 

  الحالة التعليمية لألفراد في األسرة حسب المنطقة  1.4
 

 األفراد اُألميين •

% 14.1ميين في الضفة الغربية بلغت      األ)  سنة فأكثر  15(أن نسبة األفراد    ) 1.4(تـشير النـتائج الموضحة في جدول        

.  2007حسب التعداد العام للسكان     % 6.2، بينما انخفضت هذه النسبة لتسجل       1997حـسب الـتعداد العـام للـسكان         

ويالحظ أن هناك انخفاض واضح في نسبة األمية في الضفة الغربية حيث أن هناك فرقاً واضحاً بين نسبة األمية حسب                    

،     %13.7األميين  )  سنة فأكثر  15(أما بالنسبة لقطاع غزة، فقد بلغت نسبة األفراد         .  2007،  1997تعـدادي الـسكان     

وتشير هذه النتائج أن هناك انخفاض بصورة واضح        .   على التوالي  2007،  1997حـسب نتائج تعدادي السكان      % 6.2

نية فتشير النتائج أن نسبة األفراد             بصورة عامة بالنسبة لألراضي الفلسطي    .  فـي نـسبة األفـراد األميين في قطاع غزة         

وبذلك .   على التوالي  2007،  1997حسب نتائج تعدادي السكان     % 6.2،  %13.9األميين قد بلغت    )  سـنة فأكثـر    15(

 حيث بلغ   2007،  1997األميين حسب تعدادي    )  سنة فأكثر  15(يمكـن القول بأن هناك فرقاً واضحاً بين نسبة األفراد           

 .، قد يدل ذلك على أن هناك جهوداً مبذولة لتقليص نسبة األفراد األميين في األراضي الفلسطينية%7.7هذا الفرق  
 

 األفراد الُملمين •

حسب % 10.2فقد بلغت نسبتهم في الضفة الغربية   " بالملم"الذين صنفت حالتهم التعليمية     )  سنة فأكثر  15(بالنسبة لألفراد   

ويالحظ أن  .  2007حسب التعداد العام للسكان     % 7.2خفضت هذه النسبة لتسجل     ، بينما ان  1997الـتعداد العام للسكان     

.  2007،  1997هناك انخفاض في هذه النسبة في الضفة الغربية حيث أن هناك فرقاً بين النسبتين حسب تعدادي السكان                  

في قطاع غزة   " بالملم"ليمية  الذين صنفت حالتهم التع   )  سنة فأكثر  15(أمـا بالنـسبة لقطاع غزة، فقد بلغت نسبة األفراد           

وتشير هذه النتائج أن هناك انخفاض في نسبة        .   على التوالي  2007،  1997حسب نتائج تعدادي السكان     % 5.9،  8.6%

بصورة عامة بالنسبة لألراضي الفلسطينية فتشير النتائج       .  في قطاع غزة  " بالملم"األفـراد الذين صنفت حالتهم التعليمية       

حسب نتائج تعدادي   % 7.0،  %9.6قد بلغت   " بالملم"الذين صنفت حالتهم التعليمية     )  سنة فأكثر  15 (أن نـسبة األفـراد    

الذين صنفت  )  سنة فأكثر  15(وبذلك يمكن القول بأن هناك فرقاً بين نسبة األفراد          .   على التوالي  2007،  1997السكان  

، قد يدل ذلك على أن      %2.6 حيث بلغ هذا الفرق      2007،  1997حسب نتائج تعدادي السكان     " بالملم"حالـتهم التعليمـية     

 .هناك جهوداً قد مبذولة بذلت لتحسين هذه النسبة في األراضي الفلسطينية
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 األفراد حملة الشهادة االبتدائية •

حسب % 23.1فقد بلغت نسبتهم في الضفة الغربية       " ابتدائي"الذين مؤهلهم التعليمي    )  سنة فأكثر  15(بالنـسبة لألفـراد     

ويالحظ أن  .  2007حسب التعداد العام للسكان     % 19.0، بينما انخفضت هذه النسبة لتسجل       1997عداد العام للسكان    الت

هـناك انخفـاض واضح في نسبة هؤالء األفراد الذين يحملون الشهادة االبتدائية في الضفة الغربية حيث أن هناك فرقاً                    

 سنة  15(أما بالنسبة لقطاع غزة، فقد بلغت نسبة األفراد         .  2007،  1997واضـحاً بين النسبتين حسب تعدادي السكان        

.   على التوالي  2007،  1997حسب نتائج تعدادي السكان     % 15.5،  %17.7الـذين يحملون الشهادة االبتدائية      ) فأكثـر 

ة عامة  بصور.  وتـشير هـذه النتائج أن هناك انخفاض في نسبة األفراد الذين يحملون الشهادة االبتدائية في قطاع غزة                 

الذين يحملون الشهادة االبتدائية قد بلغت      )  سنة فأكثر  15(بالنـسبة لألراضـي الفلسطينية فتشير النتائج أن نسبة األفراد           

وبذلك يمكن القول بأن هناك فرقاً واضحاً       .   على التوالي  2007،  1997حسب نتائج تعدادي السكان     % 16.9،  21.2%

 حيث بلغ 2007، 1997ن يحملون الشهادة االبتدائية حسب نتائج تعدادي السكان الذي)  سنة فأكثر  15(بـين نسبة األفراد     

قد انخفضت " ابتدائي"الذين مؤهلهم التعليمي )  سنة فأكثر  15(، وبذلك يمكن القول بأن نسبة األفراد        %4.3هـذا الفـرق     

قد يدل ذلك على أن     .  1997لسكان   مقارنة بالنتائج المقابلة لها حسب التعداد العام ل        2007حـسب التعداد العام للسكان      

 .هناك جهوداً مبذولة لتشجيع هؤالء األفراد للحصول على فرصة تعليم أفضل
 

 األفراد حملة الشهادة اإلعدادية •

حسب % 28.2فقد بلغت نسبتهم في الضفة الغربية       "  إعدادي "الذين مؤهلهم التعليمي    )  سنة فأكثر  15(بالنـسبة لألفراد    

ويالحظ أن  .  2007حسب التعداد العام للسكان     % 36.6، بينما ارتفعت هذه النسبة لتسجل       1997ن  الـتعداد العام للسكا   

هـناك ارتفـاع واضـح في نسبة هؤالء األفراد الذين يحملون الشهادة اإلعدادية في الضفة الغربية حيث أن هناك فرقاً                     

 سنة  15(طاع غزة، فقد بلغت نسبة األفراد       أما بالنسبة لق  .  2007،  1997واضـحاً بين النسبتين حسب تعدادي السكان        

.   على التوالي  2007،  1997حسب نتائج تعدادي السكان     % 33.6،  %27.7الـذين يحملون الشهادة اإلعدادية      ) فأكثـر 

بصورة عامة  .  وتـشير هـذه النـتائج أن هناك تزايد في نسبة األفراد الذين يحملون الشهادة اإلعدادية في قطاع غزة                  

الذين يحملون الشهادة اإلعدادية قد بلغت      )  سنة فأكثر  15(ضـي الفلسطينية فتشير النتائج أن نسبة األفراد         بالنـسبة لألرا  

وبذلك يمكن القول بأن هناك فرقاً واضحاً       .   على التوالي  2007،  1997حسب نتائج تعدادي السكان     % 35.5،  28.0%

 حيث بلغ   2007،  1997دادية حسب نتائج تعدادي السكان      الذين يحملون الشهادة اإلع   )  سنة فأكثر  15(بين نسبة األفراد    

قد ارتفعت  " إعدادي"الذين مؤهلهم التعليمي    )  سنة فأكثر  15(، وبذلك يمكن القول بأن نسبة األفراد        %7.5هـذا الفـرق     

 على أن   قد يدل ذلك  .  1997 مقارنة بالنتائج المقابلة لها حسب التعداد العام للسكان          2007حـسب التعداد العام للسكان      

 .هناك توجهاً واضحاً من هؤالء األفراد الستكمال دراستهم من أجل الحصول على فرصة تعليم أفضل
 

 األفراد حملة الشهادة الثانوية •

حسب التعداد العام       % 13.7فقد بلغت نسبتهم في الضفة الغربية       " ثانوي "بالنـسبة لألفـراد الـذين مـؤهلهم التعليمي          

ويالحظ أن هناك ارتفاع    .  2007حسب التعداد العام للسكان     % 18.9تفعت هذه النسبة لتسجل     ، بينما ار  1997للـسكان   

واضـح، فـي نـسبة هـؤالء األفراد الذين يحملون الشهادة الثانوية في الضفة الغربية حيث أن هناك فرقاً واضحاً بين          

ت نسبة األفراد الذين يحملون الشهادة      أما بالنسبة لقطاع غزة، فقد بلغ     .  2007،  1997النـسبتين حسب تعدادي السكان      

وتشير هذه النتائج أن هناك تزايد      .   على التوالي  2007،  1997حسب نتائج تعدادي السكان     % 25.4،  %21.3الثانوية  

بصورة عامة بالنسبة لألراضي الفلسطينية فتشير النتائج       .  في نسبة األفراد الذين يحملون الشهادة الثانوية في قطاع غزة         
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 2007،  1997حسب نتائج تعدادي السكان     % 21.2،  %16.5بة األفراد الذين يحملون الشهادة الثانوية قد بلغت         أن نـس  

وبذلك يمكن القول بأن هناك فرقاً واضحاً بين نسبة األفراد الذين يحملون الشهادة الثانوية حسب نتائج                .  علـى التوالـي   

" وبذلك يمكن القول بأن نسبة األفراد الذين مؤهلهم التعليمي          ،  %4.7 حيث بلغ هذا الفرق      2007،  1997تعدادي السكان   

قد .  1997 مقارنة بالنتائج المقابلة لها حسب التعداد العام للسكان          2007قد ارتفعت حسب التعداد العام للسكان       " ثانـوي 

 .رصة تعليم أفضليدل ذلك على أن هناك توجهاً واضحاً من هؤالء األفراد الستكمال دراستهم من أجل الحصول على ف
 

 نتائج حول األفراد حملة درجة الدبلوم المتوسط •

حسب التعداد العام   % 5.4فقد بلغت نسبتهم في الضفة الغربية       " دبلوم متوسط  "بالنـسبة لألفـراد الذين مؤهلهم التعليمي        

 أن هناك انخفاض    ويالحظ.  2007حسب التعداد العام للسكان     % 4.8، بينما انخفضت هذه النسبة لتسجل       1997للسكان  

بـصورة بـسيطة فـي نـسبة هـؤالء األفراد الذين يحملون درجة الدبلوم المتوسط في الضفة الغربية حسب تعدادي                         

، %5.1أما بالنسبة لقطاع غزة، فقد بلغت نسبة األفراد الذين يحملون درجة الدبلوم المتوسط              .  2007،  1997الـسكان   

وتشير هذه النتائج أن هناك انخفاض بصورة بسيطة        .   على التوالي  2007،  1997حـسب نتائج تعدادي السكان      % 4.3

بصورة عامة بالنسبة لألراضي الفلسطينية فتشير النتائج       .  في نسبة األفراد الذين يحملون الشهادة الثانوية في قطاع غزة         

عدادي                 حـسب نـتائج ت  % 4.6، %5.3أن نـسبة األفـراد الـذين يحملـون درجـة الدبلـوم المتوسـط قـد بلغـت                

وبذلك يمكن القول بأن هناك فرقاً بسيطاً بين نسبة األفراد الذين يحملون درجة           .   علـى التوالي   2007،  1997الـسكان   

، وبذلك يمكن القول بأن نسبة      %0.7 حيث بلغ هذا الفرق      2007،  1997الدبلـوم المتوسط حسب نتائج تعدادي السكان        

 مقارنة  2007قد انخفضت بصورة قليلة حسب التعداد العام للسكان         " دبلوم متوسط " مي  األفـراد الـذين مـؤهلهم التعلي      

قد يدل ذلك على أن هناك توجهاً واضحاً من األفراد الستكمال           .  1997بالنـتائج المقابلة لها حسب التعداد العام للسكان         

 .دراستهم من أجل الحصول على مؤهل علمي أفضل
 

 )2007، 1997( لألعوام ،لة التعليمية والمنطقةاحسب الح) سنة فأكثر 15(لألفراد التوزيع النسبي : 1.4جدول 
 

2 2007 1997 1 

األراضي 

 الفلسطينية
 الضفة الغربية قطاع غزة

األراضي 

 الفلسطينية
 الضفة الغربية قطاع غزة

 الحالة التعليمية

 أمي 14.1 13.7 13.9 6.2 6.2 6.2

 لمًم 10.2 8.6 9.6 7.2 5.9 7.0

 ابتدائي 23.1 17.7 21.2 19.0 15.5 16.9

 إعدادي 28.2 27.7 28 36.6 33.6 35.5

 ثانوي 13.7 21.3 16.5 18.9 25.4 21.2

 دبلوم متوسط 5.4 5.1 5.3 4.8 4.3 4.6

 بكالوريوس فأعلى 5.3 5.9 5.5 8.4 9.2 8.7

 المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 .بيانات غير منشورة.  1997، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، ركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز الم: المصدر 1
 . فلسطين–رام اهللا .  2008 المقيمين في األراضي الفلسطينية نأحوال السكان الفلسطينيي.  2007، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:  المصدر2

 
 
 
 
 
 



 

 50

 وس فأعلىاألفراد حملة درجة البكالوري •

حسب التعداد  % 5.3فقد بلغت نسبتهم في الضفة الغربية       " بكالوريوس فأعلى  "بالنـسبة لألفـراد الذين مؤهلهم التعليمي        

ويالحظ أن هناك   .  2007حسب التعداد العام للسكان     % 8.4، بينما ارتفعت هذه النسبة لتسجل       1997العـام للـسكان     

 يحملون درجة البكالوريوس فأعلى في الضفة الغربية حسب تعدادي السكان           ارتفاع واضح في نسبة هؤالء األفراد الذين      

،   %5.9أمـا بالنـسبة لقطـاع غزة، فقد بلغت نسبة األفراد الذين يحملون درجة البكالوريوس فأعلى                 .  2007،  1997

اضح في نسبة   وتشير هذه النتائج أن هناك ارتفاع و      .   على التوالي  2007،  1997حـسب نتائج تعدادي السكان      % 9.2

بصورة عامة بالنسبة لألراضي الفلسطينية فتشير      .  األفـراد الـذين يحملون درجة البكالوريوس فأعلى في قطاع غزة          

حسب نتائج تعدادي السكان % 8.7، %5.5النـتائج أن نـسبة األفراد الذين يحملون درجة البكالوريوس فأعلى قد بلغت    

ـ     .   علـى التوالـي    2007،  1997 ول بأن هناك فرقاً واضحاً بين نسبة األفراد الذين يحملون درجة           وبـذلك يمكـن الق

، وبذلك يمكن القول بأن     %3.2 حيث بلغ هذا الفرق      2007،  1997الـبكالوريوس فأعلـى حسب نتائج تعدادي السكان         

رنة بالنتائج   مقا 2007قد ارتفعت حسب التعداد العام للسكان       " بكالوريوس فأعلى   " نـسبة األفراد الذين مؤهلهم التعليمي       

قد يدل ذلك على أن هناك توجهاً واضحاً من هؤالء األفراد إلكمال            .  1997المقابلـة لهـا حـسب التعداد العام للسكان          

 .دراساتهم العليا من أجل الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة
 

  الحالة التعليمية لألفراد في األسرة حسب المنطقة والجنس  2.4
 

 ناألفراد اُألميي •

% 7.3األميين في الضفة الغربية قد بلغت )  سنة فأكثر15(أن نسبة األفراد ) 2.4(تـشير النـتائج الموضحة في جدول     

لإلناث % 9.8للذكور، % 2.6، بينما سجلت هذه النسبة     1997لإلنـاث حـسب التعداد العام للسكان        % 21.1للذكـور،   

بينما %) 4.7(اض في نسبة األمية بالنسبة للذكور بمقدار        ويالحظ أن هناك انخف   .  2007حـسب الـتعداد العام للسكان       

أما بالنسبة لقطاع   .  2007،  1997حسب تعدادي السكان    %) 11.3(هـناك انخفاض واضح جداً بالنسبة لإلناث بمقدار         

د لإلناث حسب التعدا  % 18.8للذكور،  % 8.6األميين قد بلغت    )  سنة فأكثر  15(غـزة، فتـشير النتائج أن نسبة األفراد         

ويالحظ .  2007لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 9.5للذكور،  % 3.1، بينما سجلت هذه النسبة      1997العام للسكان   

%) 9.3(بينما هناك انخفاض واضح جداً بالنسبة لإلناث        %) 5.5(أن هـناك انخفـاض في نسبة األمية بالنسبة للذكور           

 سنة  15( لألراضي الفلسطينية فتشير النتائج أن نسبة األفراد          بصورة عامة بالنسبة   2007،  1997حسب تعدادي السكان    

، بينما سجلت هذه النسبة       1997لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 20.3للذكور،  % 7.8األميـين قد بلغت     ) فأكثـر 

بالنسبة ويالحظ أن هناك انخفاض في نسبة األمية        .  2007لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 9.7للذكـور،   % 2.8

وبذلك يمكن  .  2007،  1997حسب تعدادي السكان    %) 10.6(وانخفاض واضح جداً بالنسبة لإلناث      %) 5.0(للذكـور   

األميين من الذكور وانخفاض واضح جداً بين نسبة        )  سنة فأكثر  15(القـول بأن هناك انخفاض واضح بين نسبة األفراد          

، قد يدل ذلك على أن اإلناث لديهن        2007،  1997دادي السكان   األميين من اإلناث حسب تع    )  سـنة فأكثر   15(األفـراد   

 .الرغبة في التعليم أكثر من الذكور
 

 األفراد الُملمين •

% 10.5فقد بلغت نسبتهم في الضفة الغربية       " بالملم"الذين صنفت حالتهم التعليمية     )  سـنة فأكثر   15(بالنـسبة لألفـراد     

لإلناث حسب  % 7.9للذكور،  % 7.2، بينما سجلت هذه النسبة      1997كان  لإلناث حسب التعداد العام للس    % 9.9للذكور،  

وكذلك هناك انخفاض   %) 3.3(ويالحظ أن هناك انخفاض في هذه النسبة بالنسبة للذكور          .  2007الـتعداد العام للسكان     
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ن نسبة األفراد    أما بالنسبة لقطاع غزة، فتشير النتائج أ      .  2007،  1997حسب تعدادي السكان    %) 2.0(بالنـسبة لإلناث    

لإلناث حسب التعداد العام    % 7.3للذكور،  % 9.9فقد بلغت   " بالملم"الـذين صنفت حالتهم التعليمية      )  سـنة فأكثـر    15(

ويالحظ أن  .  2007لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 4.7للذكور،  % 7.1، بينما سجلت هذه النسبة      1997للـسكان   

حسب تعدادي       %) 2.6(وكذلك انخفاض بالنسبة لإلناث     %) 2.8( للذكور   هـناك انخفـاض فـي هـذه النـسبة بالنسبة          

)  سنة فأكثر  15(بـصورة عامة بالنسبة لألراضي الفلسطينية فتشير النتائج أن نسبة األفراد            .  2007،  1997الـسكان   

، بينما  1997عام للسكان   لإلناث حسب التعداد ال   % 9.0للذكور،  % 10.3فقد بلغت   " بالملم"الذين صنفت حالتهم التعليمية     

ويالحظ أن هناك انخفاض في هذه      .  2007لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 6.8للذكور،  % 7.1سجلت هذه النسبة    

.  2007،  1997حسب تعدادي السكان    %) 2.2(وكذلك هناك انخفاض بالنسبة لإلناث      %) 3.2(النـسبة بالنسبة للذكور     

" بالملم"الذين صنفت حالتهم التعليمية   )  سنة فأكثر  15(ض واضح بين نسبة األفراد      وبـذلك يمكـن القول بأن هناك انخفا       

كذلك تشير النتائج أن االنخفاض في نسبة األفراد        .  2007،  1997لكـل مـن الذكـور واإلناث حسب تعدادي السكان           

حسب نتائج تعدادي               كانت أكبر من اإلناث     " بـالملم "الـذين صـنفت حالـتهم التعليمـية         )  سـنة فأكثـر    15(الذكـور   

 . قد يدل ذلك على أن الذكور في هذه الحالة لديهم الرغبة في التعليم أكثر من اإلناث2007، 1997السكان 
 

 األفراد حملة الشهادة االبتدائية •

 في الضفة   "ابتدائي"الذين مؤهلهم التعليمي    )  سنة فأكثر  15(أن نسبة األفراد    ) 2.4(تـشير النـتائج الموضحة في جدول        

% 19.0، بينما سجلت هذه النسبة     1997لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 22.2للذكور،  % 24.0الغـربية قد بلغت     

ويالحظ أن هناك انخفاض في نسبة الذكور الذين يحملون .  2007لإلناث حسب التعداد العام للسكان  % 16.2للذكـور،   

أما .  2007،  1997حسب تعدادي السكان    %) 6.0(ض بالنسبة لإلناث    كذلك هناك انخفا  %) 5.0(الـشهادة االبتدائـية     

لإلناث حسب التعداد العام    % 17.2للذكور،  % 18.3بالنسبة لقطاع غزة، فتشير النتائج أن نسبة هؤالء األفراد قد بلغت            

ويالحظ .  2007لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 13.9للذكور،  % 17.0، بينما سجلت هذه النسبة      1997للـسكان   

وكذلك انخفاض واضح بالنسبة    %) 1.3(أن هـناك انخفـاض في نسبة الذين يحملون الشهادة االبتدائية بالنسبة للذكور              

بصورة عامة بالنسبة لألراضي الفلسطينية فتشير النتائج أن        .  2007،  1997حـسب تعدادي السكان     %) 3.3(لإلنـاث   

حسب التعداد العام   % 20.4، أما نسبة اإلناث فقد بلغت       %21.9ية قد بلغت    نـسبة الذكور الذين يحملون الشهادة االبتدائ      

ويالحظ .  2007لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 15.4للذكور،  % 18.3، بينما سجلت هذه النسبة      1997للـسكان   

ذلك بالنسبة وانخفاض واضح ك%) 3.6(أن هـناك انخفـاض واضـح في نسبة الذكور الذين يحملون الشهادة االبتدائية       

وبذلك يمكن القول بأن هناك انخفاض بين نسبة األفراد يحملون          .  2007،  1997حسب تعدادي السكان    %) 5.0(لإلناث  

، مما يدل على أن كل من الذكور        2007،  1997الشهادة االبتدائية لكل من الذكور واإلناث مقارنة بنتائج تعدادي السكان           

كذلك تشير النتائج أن االنخفاض في نسبة األفراد اإلناث اللواتي يحملن           .  تعليمواإلنـاث لـديهم الـرغبة في مواصلة ال        

 قد يدل ذلك على أن اإلناث في هذه         2007،  1997الشهادة االبتدائية كانت أكبر من الذكور حسب نتائج تعدادي السكان           

 .الحالة لديهن الرغبة في مواصلة التعليم بصورة أكبر من الذكور
 

 لشهادة اإلعداديةاألفراد حملة ا •

في الضفة  " إعدادي"الذين مؤهلهم التعليمي    )  سنة فأكثر  15(أن نسبة األفراد    ) 2.4(تـشير النتائج الموضحة في جدول       

% 37.6، بينما سجلت هذه النسبة     1997لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 26.8للذكور،  % 29.5الغـربية قد بلغت     

ويالحظ أن هناك ارتفاع واضح في نسبة الذكور الذين         .  2007د العام للسكان    لإلنـاث حسب التعدا   % 35.5للذكـور،   

حسب تعدادي                %) 8.7(كـذلك هـناك ارتفـاع واضـح بالنـسبة لإلنـاث             %) 8.1(يحملـون الـشهادة اإلعداديـة       
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للذكور،    % 27.1ت أمـا بالنـسبة لقطـاع غزة، فتشير النتائج أن نسبة هؤالء األفراد قد بلغ   .  2007،  1997الـسكان   

لإلناث حسب  % 34.4للذكور،  % 32.8، بينما سجلت هذه النسبة      1997لإلنـاث حـسب التعداد العام للسكان        % 28.1

%) 5.7(ويالحظ أن هناك ارتفاع في نسبة الذين يحملون الشهادة اإلعدادية بالنسبة للذكور             2007الـتعداد العام للسكان     

بصورة عامة بالنسبة لألراضي    .  2007،  1997حسب تعدادي السكان    %) 6.3(كـذلك هـناك ارتفاع بالنسبة لإلناث        

، أما نسبة اإلناث فقد بلغت      %28.8الفلـسطينية فتشير النتائج أن نسبة الذكور الذين يحملون الشهادة اإلعدادية قد بلغت              

إلناث حسب التعداد   ل% 35.1للذكور،  % 35.9، بينما سجلت هذه النسبة      1997حـسب الـتعداد العام للسكان       % 27.2

%) 7.1(ويالحـظ أن هناك ارتفاع واضح في نسبة الذكور الذين يحملون الشهادة اإلعدادية              .  2007العـام للـسكان     

وبذلك يمكن القول بأن هناك ارتفاع بين       .  2007،  1997حسب تعدادي السكان    %) 7.9(وارتفاع كذلك بالنسبة لإلناث     

، مما  2007،  1997إلعدادية لكل من الذكور واإلناث مقارنة بنتائج تعدادي السكان          نسبة األفراد الذين يحملون الشهادة ا     

كذلك تشير النتائج أن االرتفاع في نسبة اإلناث .  يـدل على أن كل من الذكور واإلناث لديهم الرغبة في مواصلة التعليم       

 قد  يدل ذلك على أن       2007،  1997سكان  اللواتي يحملن الشهادة اإلعدادية كانت أكبر من الذكور حسب نتائج تعدادي ال           

 .اإلناث في هذه الحالة لديهن الرغبة في مواصلة التعليم بصورة أكبر من الذكور
 

 األفراد حملة الشهادة الثانوية •

في الضفة الغربية قد بلغت     " ثانوي"أن نسبة األفراد الذين مؤهلهم التعليمي       ) 2.4(تـشير النـتائج الموضحة في جدول        

% 18.6للذكور،  % 19.1، بينما سجلت هذه النسبة      1997لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 11.9ور،  للذك% 15.5

ويالحظ أن هناك ارتفاع في نسبة الذكور الذين يحملون الشهادة الثانوية                .  2007لإلنـاث حـسب التعداد العام للسكان        

أما بالنسبة لقطاع غزة،    .  2007،  1997ي السكان   حسب تعداد %) 6.7(كـذلك هناك ارتفاع بالنسبة لإلناث       %) 3.6(

، بينما  1997لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 20.7للذكور،  % 22.0فتشير النتائج أن نسبة هؤالء األفراد قد بلغت         

ويالحظ أن هناك ارتفاع في     .  2007لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 26.3للذكور،  % 24.5سـجلت هذه النسبة     

حسب تعدادي  %) 5.6(، وكذلك ارتفاع بالنسبة لإلناث      %)2.5(ة الـذين يحملـون الشهادة الثانوية بالنسبة للذكور          نـسب 

بصورة عامة بالنسبة لألراضي الفلسطينية فتشير النتائج أن نسبة الذكور الذين يحملون الشهادة             .  2007،  1997السكان  

، بينما سجلت هذه    1997حسب التعداد العام للسكان     % 15.1ت  ، أما نسبة اإلناث فقد بلغ     %17.8الـثانوية قـد بلغـت       

ويالحظ أن هناك ارتفاع في نسبة الذكور       .  2007لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 21.3للذكور،  % 21.0النـسبة   

.  2007،  1997حسب تعدادي السكان    %) 6.2(وارتفاع كذلك بالنسبة لإلناث     %) 3.2(الـذين يحملون الشهادة الثانوية      

وبـذلك يمكـن القول بأن هناك ارتفاع بين نسبة األفراد يحملون الشهادة الثانوية لكل من الذكور واإلناث مقارنة بنتائج                    

كذلك تشير  .  ، مما يدل على أن كل من الذكور واإلناث لديهم الرغبة في مواصلة التعليم             2007،  1997تعدادي السكان   

إلناث اللواتي يحملن الشهادة الثانوية كانت أكبر من الذكور حسب نتائج تعدادي            النـتائج أن االرتفـاع في نسبة األفراد ا        

 قـد يدل ذلك على أن اإلناث في هذه الحالة لديهن الرغبة في مواصلة التعليم بصورة أكبر من                   2007،  1997الـسكان   

 .الذكور
 

 األفراد حملة درجة الدبلوم المتوسط •

في الضفة الغربية قد    " دبلوم متوسط " نسبة األفراد الذين مؤهلهم التعليمي       أن) 2.4(تـشير النـتائج الموضحة في جدول        

% 4.5للذكور،  % 5.2، بينما سجلت هذه النسبة      1997لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 4.9للذكور،  % 5.9بلغت  

ن يحملون درجة ويالحظ أن هناك انخفاض طفيف في نسبة الذكور الذي     .  2007لإلنـاث حـسب الـتعداد العام للسكان         

أما .  2007،  1997حسب تعدادي السكان    %) 0.4(وكذلك انخفاض طفيف بالنسبة لإلناث      %) 0.7(الدبلـوم المتوسط    
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لإلناث حسب التعداد العام    % 4.9للذكور،  % 5.3بالنـسبة لقطـاع غزة، فتشير النتائج أن نسبة هؤالء األفراد قد بلغت              

ويالحظ أن  .  2007لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 4.2للذكور،  % 4.3، بينما سجلت هذه النسبة      1997للـسكان   

كذلك انخفاض طفيف   %) 1.0(هـناك انخفـاض طفيف في نسبة الذين يحملون درجة الدبلوم المتوسط بالنسبة للذكور               

ير بصورة عامة بالنسبة لألراضي الفلسطينية فتش     .  2007،  1997حـسب تعدادي السكان     %) 0.7(بالنـسبة لإلنـاث     

حسب % 4.9، أما نسبة اإلناث فقد بلغت       %5.6النـتائج أن نسبة الذكور الذين يحملون درجة الدبلوم المتوسط قد بلغت             

.  2007لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 4.4للذكور،  % 4.9، بينما سجلت هذه النسبة      1997الـتعداد العام للسكان     

، وكذلك انخفاض %)0.7(الذين يحملون درجة الدبلوم المتوسط    ويالحـظ أن هـناك انخفـاض طفيف في نسبة الذكور            

وبذلك يمكن القول بأن هناك انخفاض بين نسبة        .  2007،  1997حسب تعدادي السكان    %) 0.5(طفيف في نسبة اإلناث     

د ، ق 2007،  1997األفـراد الـذين يحملون درجة الدبلوم المتوسط لكل من الذكور واإلناث حسب نتائج تعدادي السكان                 

يـدل ذلـك علـى أن كـالً مـن الذكور واإلناث في هذه الحالة لديهم الرغبة في مواصلة التعليم للحصول على درجة                        

 .البكالوريوس
 
 األفراد حملة درجة البكالوريوس فأعلى •

ية في الضفة الغرب  " بكالوريوس فأعلى "أن نسبة األفراد الذين مؤهلهم التعليمي       ) 2.4(تـشير النتائج الموضحة في جدول       

للذكور،     % 9.3، بينما سجلت هذه النسبة      1997لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 3.2للذكـور،   % 7.3قـد بلغـت     

ويالحظ أن هناك ارتفاع في نسبة الذكور الذين يحملون درجة          .  2007لإلنـاث حـسب الـتعداد العام للسكان         % 7.5

أما بالنسبة  .  2007،  1997حسب تعدادي السكان    %) 4.3(اث  ، وكذلك ارتفاع بالنسبة لإلن    %)2.0(البكالوريوس فأعلى   

لإلناث حسب التعداد العام        % 3.0للذكور،  % 8.8لقطـاع غـزة، فتـشير النـتائج أن نـسبة هـؤالء األفراد قد بلغت                 

 أن  ويالحظ.  2007لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 7.1للذكور،  % 11.3، بينما سجلت هذه النسبة      1997للسكان  

، وكذلك ارتفاع بالنسبة لإلناث             %)2.5(هـناك ارتفاع في نسبة الذين يحملون درجة البكالوريوس فأعلى بالنسبة للذكور             

بصورة عامة بالنسبة لألراضي الفلسطينية فتشير النتائج أن نسبة         .  2007،  1997حـسب تعـدادي الـسكان       %) 4.1(

حسب التعداد العام   % 3.1، أما نسبة اإلناث فقد بلغت       %7.8على قد بلغت    الذكـور الذين يحملون درجة البكالوريوس فأ      

ويالحظ أن  .  2007لإلناث حسب التعداد العام للسكان      % 7.4للذكور،  % 10.0، بينما سجلت هذه النسبة      1997للسكان  

%) 4.3(نسبة لإلناث   ، وكذلك ارتفاع بال   %)2.2(هناك ارتفاع في نسبة الذكور الذين يحملون درجة البكالوريوس فأعلى           

وبذلك يمكن القول بأن هناك ارتفاع بين نسبة األفراد الذين يحملون درجة            .  2007،  1997حـسب تعـدادي الـسكان       

كذلك تشير النتائج أن    .  2007،  1997الـبكالوريوس فأعلـى لكـل من الذكور واإلناث، حسب نتائج تعدادي السكان              

 يحملن درجة البكالوريوس فأعلى كانت أكبر من الذكور حسب نتائج تعدادي            االرتفـاع في نسبة األفراد اإلناث اللواتي      

 قـد يدل ذلك على أن اإلناث في هذه الحالة لديهن الرغبة في مواصلة التعليم بصورة أكبر من                   2007،  1997الـسكان   

 .الذكور
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 )2007، 1997( والجنس لألعوام لة التعليمية والمنطقةاحسب الح) سنة فأكثر 15(التوزيع النسبي لألفراد : 2.4جدول 
 

 الضفة الغربية قطاع غزة األراضي الفلسطينية

كال 

 الجنسين
 ذكور إناث

كال 

 الجنسين
 ذكور إناث

كال 

 الجنسين
 ذكور إناث

 السنة الحالة التعليمية
 

13.9 20.3 7.8 13.7 18.8 8.6  أمي 7.3 21.1 14.1

9.6 9.0 10.3 8.6 7.3 9.9  ملم 10.5 9.9 10.2

21.2 20.4 21.9 17.7 17.2 18.3  ابتدائي 24.0 22.2 23.1

28.0 27.2 28.8 27.7 28.1 27.1  إعدادي 29.5 26.8 28.2

16.5 15.1 17.8 21.3 20.7 22.0  ثانوي 15.5 11.9 13.7

5.3 4.9 5.6 5.1 4.9 5.3  دبلوم متوسط 5.9 4.9 5.4

5.5 3.1 7.8 5.9 3.0 8.8  بكالوريوس فأعلى 7.3 3.2 5.3

11997 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 9.7 2.8 6.2 9.5 3.1  أمي 2.6 9.8 6.2

7.0 6.8 7.1 5.9 4.7 7.1  ملم 7.2 7.9 7.2

16.9 15.4 18.3 15.5 13.9 17.0  ابتدائي 19.0 16.2 19.0

35.5 35.1 35.9 33.6 34.4 32.8  إعدادي 37.6 35.5 36.6

21.2 21.3 21.0 25.4 26.3 24.5  ثانوي 19.1 18.6 18.9

4.6 4.4 4.9 4.3 4.2 4.3  دبلوم متوسط 5.2 4.5 4.8

8.7 7.4 10.0 9.2 7.1 11.3  بكالوريوس فأعلى 9.3 7.5 8.4

22007 
 
 
 
 
 
 
 

 .بيانات غير منشورة.  1997، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر1
 . فلسطين–رام اهللا .  2008 المقيمين في األراضي الفلسطينية نأحوال السكان الفلسطينيي.  2007، از المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجه : المصدر2

 
 حسب الجنس والمنطقة)   سنة فأكثر15 (فرادمعدالت معرفة القراءة والكتابة لأل  3.4

في قطاع غزة لكال    )  عام فأكثر  15 (فرادالكتابة لأل معدالت معرفة القراءة و   أن  ) 3.4(تشير النتائج الموضحة في جدول      

، وأن هناك ارتفاع تدريجي خالل           2007في عام   % 94.3 إلى   1997في عام   % 86.3الجنـسين تتـراوح مـا بـين         

معدالت معرفة  كذلك يوجد نفس االتجاه العام لالرتفاع لكل من الذكور واإلناث، حيث تتراوح             .  2007-1997الفتـرة   

، وأن هناك   2007في عام   % 97.3 إلى   1997في عام   % 91.4ما بين   )  عام فأكثر  15(الذكور فرادالكتابة لأل القراءة و 

معدالت معرفة   فإن   ) عام فأكثر  15(اإلناث   فرادلألأما بالنسبة   .  2007-1997ارتفـاع تدريجـي أيـضاً خالل الفترة         

، وأن هناك ارتفاع تدريجي أيضاً      2007في عام   % 91.2 إلى   1997في عام   % 81.2 تتراوح ما بين     القـراءة والكتابة  

 .2007-1997خالل الفترة 
 

.  يزداد لكال الجنسين  )  عام فأكثر  15 (فرادمعدالت معرفة القراءة والكتابة لأل    كذلك في الضفة الغربية فإن االتجاه العام ل       

لكال الجنسين )  عام فأكثر15 (رادفمعدالت معرفة القراءة والكتابة لألأن ) 16(حـيث تشير النتائج الموضحة في جدول      

، وأن هـناك ارتفاع تدريجي خالل                    2007فـي عـام     % 93.7 إلـى    1997فـي عـام     % 85.9تتـراوح مـا بـين       

معدالت معرفة  كذلك يوجد نفس االتجاه العام لالرتفاع لكل من الذكور واإلناث، حيث تتراوح             .  2007-1997الفتـرة   

، وأن هناك   2007في عام   % 97.2 إلى   1997في عام   % 92.7ما بين   )  عام فأكثر  15(الذكور فرادالقراءة والكتابة لأل  

معدالت معرفة   فإن   ) عام فأكثر  15(اإلناث   فرادلألأما بالنسبة   .  2007-1997ارتفـاع تدريجـي أيـضاً خالل الفترة         

 هناك ارتفاع تدريجي أيضاً     ، وأن 2007في عام   % 90.0 إلى   1997في عام   % 78.9 تتراوح ما بين     القـراءة والكتابة  

 .2007-1997خالل الفترة 
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        فرادمعدالت معرفة القراءة والكتابة لألأن ) 3.4(أمـا فـي األراضـي الفلـسطينية، تشير النتائج الموضحة في جدول           

ع ، وأن هناك ارتفا   2007في عام   % 93.9 إلى   1997في عام   % 86.1لكال الجنسين تتراوح ما بين      )  عـام فأكثر   15(

معدالت معرفة  كذلك يوجد نفس االتجاه العام لالرتفاع للذكور حيث تتراوح          .  2007-1997تدريجـي خـالل الفتـرة       

، وأن هناك   2007في عام   % 97.2 إلى   1997في عام   % 79.7ما بين   )  عام فأكثر  15(الذكور فرادالقراءة والكتابة لأل  

معدالت  فإن   ) عام فأكثر  15(اإلناث   فرادلألما بالنسبة   أ.  2007-1997ارتفـاع تدريجـي أيـضاً خالل الفترة الفترة          

في     % 88.0، ثم انخفضت إلى     %92.2 حيث بلغت    1997 قد بلغت أكبر قيمة لها في عام         معـرفة القـراءة والكـتابة     

 حيث بلغ      2007-2005في االرتفاع التدريجي خالل الفترة      معدالت معرفة القراءة والكتابة     ، ثـم بـدأت      2004عـام   

 .2007في عام % 90.5
 

لكال الجنسين في قطاع    )  عام فأكثر  15 (فرادمعدالت معرفة القراءة والكتابة لأل    بـذلك يمكـن القول بأن االتجاه العام ل        

غـزة، الضفة الغربية واألراضي الفلسطينية هو اتجاه نحو االرتفاع المطرد في معظم األحوال، كذلك تشير النتائج بأنه                  

بين الجنسين وأن االرتفاع لصالح الذكور      )  عام فأكثر  15 (فرادت معرفة القراءة والكتابة لأل    معداليوجد فرق واضح في     

 .  بصورة عامة
 

 حسب الجنس والمنطقة)  سنة فأكثر15 (نالفلسطينييمعدالت معرفة القراءة والكتابة للسكان : 3.4جدول 
 

 نوع المنطقة الجنس 1997 2004 2005 2006 2007

 كال الجنسين 85.9 92.2 92.8 93.3 93.7

 ذكور 92.7 96.8 97.0 97.2 97.2

 إناث 78.9 87.6 88.4 89.3 90.0

 الضفة الغربية
 

 كال الجنسين 86.3 92.4 93.3 93.7 94.3

 ذكور 91.4 96.1 96.7 96.8 97.3

 إناث 81.2 88.7 89.7 90.6 91.2

 قطاع غزة
 
 

 كال الجنسين 86.1 92.3 92.9 93.5 93.9

 ذكور 92.2 96.5 96.9 97.1 97.2

 إناث 79.7 88.0 88.9 89.8 90.5

 ضي الفلسطينيةاألرا
 
 

 
 فئات العمر والمنطقة وحسب الجنس )   سنة فأكثر15 (فرادمعدالت معرفة القراءة والكتابة لأل  4.4

 

 في قطاع غزةمعدالت معرفة القراءة والكتابة  •

في قطاع غزة لكال    )  سنة فأكثر  15 (فرادت معرفة القراءة والكتابة لأل    معدالأن  ) 4.4(تشير النتائج الموضحة في جدول      

حسب نتائج تعدادي         % 99.2،  %96.8 حيث بلغت    19-15الجنـسين قـد وصـلت إلـى أعلـى قـيمة للفئة العمرية               

 معدالت معرفة، فإن   44-35،  34-25،  24-20أما بالنسبة للفئات العمرية     .   علـى التوالـي    2007،  1997الـسكان   

فراد قد بلغت قيمتها معدالت معرفة القراءة والكتابة لألأما  .  تقل تدريجياً وبفارق بسيط فيما بينها      فرادالقراءة والكتابة لأل  

 على  2007،  1997حسب نتائج تعدادي السكان     % 76.8،  %52.5 سنة فأكثر حيث بلغت      45الـصغرى للفئة العمرية     

 لكال الجنسين مقارنة مع نتائج      معدالت معرفة القراءة والكتابة   حوظاً طرأ على    تشير النتائج أن هناك تحسناً مل     .  التوالي

 .1997تعداد السكان 
 

 بين معدالت معرفة القراءة والكتابةأمـا بالنـسبة لكل من الذكور واإلناث فتشير النتائج أنه ال توجد فروق جوهرية في       

 سنة  45أما بالنسبة لألفراد الذين أعمارهم      .  44-35،  34-25،  24-20،  19-15الذكـور واإلنـاث للفئات العمرية       
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للذكور واإلناث على التوالي حسب نتائج           % 34.6،  %73.5 معـدالت معـرفة القراءة والكتابة     فأكثـر، فقـد بلغـت       

وبذلك فإن هذه   .  2007للذكور واإلناث على التوالي حسب نتائج التعداد        % 64.5،  %90.0، وقد بلغت    1997الـتعداد   

 بين الذكور واإلناث والفرق لصالح الذكور       معدالت معرفة القراءة والكتابة    تشير إلى وجود فروق جوهرية في        النـتائج 

 .  2007، 1997وذلك لكل من نتائج تعدادي السكان 
 
 في الضفة الغربيةمعدالت معرفة القراءة والكتابة  •

 سنة  15 (فراددالت معرفة القراءة والكتابة لأل    معأن  ) 4.4(أمـا في الضفة الغربية، فتشير النتائج الموضحة في جدول           

% 99.2، %97.6 حيث بلغت    19-15فـي الـضفة الغربية لكال الجنسين قد وصلت أعلى قيمة للفئة العمرية              ) فأكثـر 

، فإن  44-35،  34-25،  24-20أما بالنسبة للفئات العمرية     .  ، على التوالي  2007،  1997حسب نتائج تعدادي السكان     

معدالت معرفة القراءة والكتابة    أما  .  تقل تدريجياً وبفارق بسيط فيما بينها      فرادالقـراءة والكتابة لأل   معـدالت معـرفة     

حسب نتائج تعدادي     % 76.3،  %53.0 سنة فأكثر حيث بلغت      45فـراد قـد بلغـت قيمـتها الصغرى للفئة العمرية            لأل

 معدالت معرفة القراءة والكتابة   ملحوظاً طرأ على    تشير النتائج أن هناك تحسناً      .  ، على التوالي  2007،  1997الـسكان   

 .1997لكال الجنسين مقارنة مع نتائج تعداد السكان 
 

 بين معدالت معرفة القراءة والكتابةأمـا بالنـسبة لكل من الذكور واإلناث فتشير النتائج أنه ال توجد فروق جوهرية في       

 سنة  45أما بالنسبة لألفراد الذين أعمارهم      .  44-35،  34-25،  24-20،  19-15الذكـور واإلنـاث للفئات العمرية       

للذكور واإلناث على التوالي حسب نتائج           % 32.3،  %76.3 معـدالت معـرفة القراءة والكتابة     فأكثـر، فقـد بلغـت       

وبذلك فإن هذه   .  2007للذكور واإلناث على التوالي حسب نتائج التعداد        % 63.2،  %90.3، وقد بلغت    1997الـتعداد   

 بين الذكور واإلناث والفرق لصالح الذكور       معدالت معرفة القراءة والكتابة   ئج تشير إلى وجود فروق جوهرية في        النـتا 

 .  2007، 1997وذلك لكل من نتائج تعدادي السكان 
 

 حسب فئات العمر والجنس والمنطقة)  سنة فأكثر15(معدالت معرفة القراءة والكتابة للسكان : 4.4جدول 
 

ينيةاألراضي الفلسط  قطاع غزة الضفة الغربية 
 فئات العمر والجنس 1997 2007 1997 2007 1997 2007

 كال الجنسين      
99.2 97.3 99.2 97.6 99.2 96.8 15-19 
98.9 96.7 99.0 97.0 98.7 96.2 20-24 
98.8 95.1 98.9 95.3 98.6 94.9 25-34 
97.8 90.5 97.7 89.7 98.0 91.9 35-44 
76.4 52.8 76.3 53.0 76.8 52.5 45+ 

 ذكور      
99.2 96.9 99.2 97.5 99.2 96.0 15-19 
99.1 96.9 99.1 97.4 99.0 96.1 20-24 
99.0 96.4 99.0 96.9 98.9 95.6 25-34 
99.0 95.1 99.1 95.6 98.8 94.1 35-44 
90.2 75.3 90.3 76.3 90.0 73.5 45+ 

 إناث      
99.2 97.7 99.2 97.8 99.1 97.6 15-19 
98.8 96.5 98.9 96.7 98.5 96.3 20-24 
98.6 93.8 98.7 93.5 98.3 94.3 25-34 
96.5 85.6 96.2 83.4 97.1 89.6 35-44 
63.6 33.1 63.2 32.3 64.5 34.6 
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 ةفي األراضي الفلسطينيمعدالت معرفة القراءة والكتابة  •

 فراد       معدالت معرفة القراءة والكتابة لأل    أن  ) 4.4(وضحة في جدول    أمـا فـي األراضـي الفلسطينية، فتشير النتائج الم         

 حيث بلغت        19-15في األراضي الفلسطينية لكال الجنسين قد وصلت إلى أعلى قيمة للفئة العمرية             )  سـنة فأكثـر    15(

،    24-20لعمرية  أما بالنسبة للفئات ا   .  ، على التوالي  2007،  1997حـسب نـتائج تعدادي السكان       % 99.2،  97.3%

معدالت أما  .  انخفضت تدريجياً وبفارق بسيط فيما بينها      فرادمعدالت معرفة القراءة والكتابة لأل    ، فإن   35-44،  25-34

حسب نتائج  % 76.4،  %52.8 سنة فأكثر حيث بلغت      45فراد قد بلغت أقل قيمة للفئة العمرية        معرفة القراءة والكتابة لأل   

معدالت معرفة القراءة   تشير النتائج أن هناك تحسناً ملحوظاً طرأ على         .   على التوالي  2007،  1997تعـدادي الـسكان     

 .1997 لكال الجنسين مقارنة مع نتائج تعداد السكان والكتابة
 

 بين معدالت معرفة القراءة والكتابةأمـا بالنـسبة لكل من الذكور واإلناث فتشير النتائج أنه ال توجد فروق جوهرية في       

أما بالنسبة لألفراد الذين    .  44-35،  34-25،  24-20،  19-15إلنـاث وذلـك لكـل من الفئات العمرية          الذكـور وا  

للذكور واإلناث على التوالي % 33.1، %75.3 معدالت معرفة القراءة والكتابة سـنة فأكثـر، فقد بلغت      45أعمـارهم   

.  2007توالي حسب نتائج التعداد     للذكور واإلناث على ال   % 63.6،  %90.2، وقد بلغت    1997حـسب نـتائج الـتعداد       

 بين الذكور واإلناث والفرق     معدالت معرفة القراءة والكتابة   وبـذلك فإن هذه النتائج تشير إلى وجود فروق جوهرية في            

 .2007، 1997لصالح الذكور وذلك لكل من نتائج تعدادي السكان 
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 الفصل الخامس
 

 التركيبة الزواجية لألسرة الفلسطينية
 

 لخصائص الزواجية في األراضي الفلسطينية ا1.5

يعـرف الـزواج على انه اقتران رجل بامرأة بعقد رسمي وهو أمر تقره جميع الديانات والمفاهيم للرجل والمرأة على                    

إذ يمثل المدخل الرئيسي لتكوين األسرة خاصة في تلك المجتمعات التي تحرم اإلنجاب خارج العالقة الزوجية                ، الـسواء 

نسبة النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهم الزواج نسبة السيدات المعرضات لإلنجاب كما أن العمر عند         حـيث تحـدد     

وتأتي أهمية دراسة الزواج    ، الـزواج ومـدة الحياة الزوجية يحددان طول الفترة التي تكون فيها المرأة عرضة لإلنجاب              

ات الزواج وتبعاتها االجتماعية واالقتصادية والصحية      العتـبارين يـتعلق بأهمية رصد التغيرات التي تطرأ على اتجاه          

إنما االعتبار الثاني فيرجع إلى كون      ، باعتـبار أن الـزواج يعكس إلى حد كبير مدى متانة النسيج االجتماعي للمجتمع             

ج الـزواج من أهم العوامل المؤثرة على مستوى ونمط اإلنجاب خاصة في المجتمعات العربية التي تحرم اإلنجاب خار                 

رباط الزوجية، كما أن بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الزواج والطالق لم تتطرق إلى معرفة الخصائص                 

لكـل مـن المتزوجين والمطلقين وغيرالمتزوجين واألرامل، ولهذا فإننا سوف نتعرف على خصائص كل فئة على حده                  

 :يليوذلك للحصول على المؤشرات الخاصة بتلك الفئة من خالل ما 
 

 )2007، 1997( المتزوجون حسب المنطقة ونوع الجنس لألعوام 1.1.5

 فرداً 764,841 6 الغربية الضفة في المتزوجين فأكثر سنة 12 السكان عدد  أن 2007نـتائج الـتعداد خالل       أظهـرت 

 واجية لألفراد ما  مقارنة الحالة الز  الغربية، وعند    الضفة في فأكثر سنة 12 السكان مجمل من% 51.5نسبته   ما يشكلون

        لتصبح% 53.8 في الضفة الغربية     1997 تبين أن نسبة المتزوجين كانت عام        2007،  1997بـين تعـدادي الـسكان       

معدالت الزواج في الضفة الغربية والذي قد يكون ناتج عن          وهـذا يدل على وجود انخفاض       .  2007عـام   %) 51.5(

) 1.5(تشير النتائج الموضحة في جدول      . 7 واألسباب االقتصادية المرافقة   ىاألقص خالل انتفاضة    اإلجراءات اإلسرائيلية 

أما .  2007عام  % 50.3لتصبح  % 52.4 من الذكور قد بلغت      1997أن نـسبة المتـزوجين فـي الضفة الغربية عام           

 وقد لوحظ انخفاض في نسبة المتزوجات     ،  2007عام% 52.7 لتصبح   1997عام  % 55.2بالنـسبة لإلنـاث فقد كانت       

والمتـزوجين فـي الـضفة الغـربية خالل العشرة أعوام، ويرجع ذلك لنفس األسباب التي تم ذكرها بالنسبة لألراضي                    

غزة  قطاع في المتزوجين فأكثر سنه 12 السكان عدد أن النتائج أما على مستوى قطاع غزة فقد أظهرت      .  ةالفلـسطيني 

 في حين بلغ  ، غزة قطاع في فأكثر سنة 12 السكان ل من مجم  2007خالل  % 49.6 نسبته ما يشكلون فـرًدا  409,552

 فرداً 205,285 اإلناث من المتزوجات وعدد% 48.2 نسبته ما فرًدا ويشكلون  204,267 من الذكور  المتزوجين عـدد 

 نسبة أن  تبين 2007،  1997تعدادي السكان    بين ما لألفراد الزواجية الحالة مقارنة   وعند  %.50.5نسبته   مـا  يـشكلن 

 المتزوجين نسبة كانت فقد الجنس وحسب،  2007 عام   %49.6 لتصبح% 55.7غزة   قطاع  في  1997جين عام المتـزو 

لتصبح  1997  عام %57.2كانت   فقد لإلناث بالنسبة أما،  2007عام% 48.2 لتصبح،  %54.1الذكور   من 1997عـام   

 الزواج نسب وانخفاض الزواج سن الرتفاع نتيجة غزة قطاع في الزواج معدالت انخفاض بمعنى،  2007 عام% 50.5

 .8المرافقة االقتصادية واألسباب البطالة نسب وارتفاع الجامعي خاصة التعليم نسب ارتفاع عن ناتج يكون وقد المبكر

 
                                                 

 46ص ).  الضفة الغربية(، ، النتائج النهائية، تقرير السكان 2007، والمنشآت والمساكن للسكان العام التعداد.  2007الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي الجهاز 6
7  www.pcbs.gov.ps 
8 www.pcbs.gov.ps/Census2007 
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  والمنطقة الفلسطينية حسب الجنساألراضي سنة فأكثر في 12ألفراد المتزوجون الذين أعمارهم نسبة ا: 1.5جدول 

 )2007، 1997(لألعوام 
 

22007 11997 
 الضفة الغربية قطاع غزة األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة *األراضي الفلسطينية

 الجنس

 ذكور 52.4 54.1 53.1 50.3 48.2 49.7

 إناث 55.2 57.2 55.9 52.7 50.5 51.9

 كال الجنسين 53.8 55.7 54.5 51.5 49.6 50.8

الضفة الغربية، قطاع غزة،  (، النتائج النهائية، تقرير السكان 1997والمنشآت،  والمساكن للسكان العام التعداد 1999ي، الفلسطين لإلحصاء المركزي  الجهاز: 1

 .الجزء األول) األراضي الفلسطينية

) الضفة الغربية(ية، تقرير السكان ، النتائج النهائ2007والمنشآت،  والمساكن للسكان العام التعداد.  2007الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي لجهازا: المصدر: 2

 .وقطاع غزة

 .البيانات من احتساب الباحث باإلعتماد على المصادر السابقة*: 
 

أشـارت النتائج السابقة إلى أن نسبة المتزوجين من كال الجنسين في الضفة الغربية أعلى من نسبة المتزوجين في قطاع            

 في قطاع غزة كانت أعلى من الضفة الغربية ولكن          1997ن في عام    ، مع العلم أن نسبة المتزوجي     2007غزة خالل عام    

 نسبة المتزوجين في قطاع غزة مقارنة مع االنخفاض في الضفة           يخـالل العـشرة أعـوام تبين وجود انخفاض كبير ف          

لك إلى  الغربية، وقد يعزى ذلك إلى المستوى المعيشي األفضل في الضفة الغربية منه للسكان في قطاع غزة، كما يعود ذ                  

 .  االستقرار األمني واالقتصادي في الضفة الغربية أفضل منه في قطاع غزة ومعدالت البطالة
 

أمـا علـى صعيد األراضي الفلسطينية تبين من خالل النتائج التي أصدرها الجهاز المركزي وجود انخفاض في نسبة                   

 .  1997 مقارنة بعام 2007المتزوجين لعام 
 

فأكثر في األراضي الفلسطينية، فقد أظهرت النتائج       )  سنة 12(سكاني لألفراد المتزوجين    أمـا علـى صـعيد التجمع ال       

 12 في الضفة الغربية قد احتل الحضر أعلى نسبة لألفراد المتزوجين            2007أنه في عام    ) 2.5(الموضـحة في جدول     

لمرتبة األخيرة حيث كان بنسبة     ، ثم المخيم في ا    %28.5، يليه المناطق الريفية بنسبة      %65.7سـنة فأكثـر وذلك بنسبة       

، وتـرجع ذلـك إلـى أن السكان في المناطق الحضرية لديهم مستوى معيشي أفضل مما يجعلهم يسعون للزواج                 5.8%

لوجـود إمكانـيات ماديـة ونفسية أفضل من المناطق األخرى، وكذلك بالنسبة للمناطق الريفية فان األسر في المجتمع                   

 في األراضي الفلسطينية فقد     1997أما في عام    .  ون الزواج المبكر في كثير من األحيان      الريفي في الضفة الغربية يفضل    

، ويليه ذلك األفراد    %53.4كانـت اكبـر نسبة لألفراد المتزوجين في األراضي الفلسطينية لصالح الحضر أيضا بنسبة               

نسبة لألفراد المتزوجين فكانت    ، أما المخيم فقد كان له اقل        %31.0المتـزوجين الـذين يـسكنون الـريف وذلك بنسبة           

 %.  15.6النسبة 
  سنة فأكثر 12 الفلسطينية الذين أعمارهم األراضيالتوزيع النسبي لألفراد المتزوجون في :  2.5جدول 

 2007والضفة الغربية ، 1997حسب التجمع السكاني 
 

 نوع التجمع 1997األراضي الفلسطينية  2007الضفة الغربية 

 حضر 53.4 65.7

 ريف 30.9 28.5

 مخيم 15.6 5.8

 المجموع 100.0 100.0
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 )2007 ،1997( لألعوام المؤهل العلمي سنة فأكثر حسب 12 المتزوجون 2.1.5

تبين أن هناك أثرا واضحا للتعليم في األراضي الفلسطينية على نسبة           ) 3.5( مـن خـالل النتائج الموضحة في جدول         

 فقد حاز الحاصلين على مؤهل إعدادي على أكبر نسبة من بين     2007 في عام    فعلـى صـعيد الضفة الغربية     ، الـزواج 

ثم الحاصلين على مؤهل ثانوي بنسبة      % 21.5يليها الحاصلين على مؤهل ابتدائي بنسبة       % 28.2المتزوجين حيث بلغت    

ة تقل عند   ومن المالحظ أن النسب   ).  3.5(، وتـتوزع النـسبة علـى باقـي المؤهالت كما هو مبين في جدول                15.4%

 يتضح أن التعليم له     1997وبشكل عام ففي عام     .  الحاصلين على مؤهالت علمية عليا وبالذات من دبلوم عالي فما فوق          

 على أكبر نسبة من بين      انفـس األثـر علـى الـزواج فنالحظ أن الحاصلين على مؤهل علمي إعدادي وابتدائي حازو                

كذلك نالحظ أيضا أن النسبة تقل عند       % 15.2ل علمي ثانوي بنسبة     يليها الحاصلين على مؤه   % 22.6المتزوجين بنسبة   

الحاصـلين علـى مؤهالت علمية عليا لذا قد يكون إللزامية التعليم ورفع نسب الملتحقين بالدراسات العليا احد العوامل                   

 لكي ال تتفاقم    فعلي أصحاب القرار في الجهات المختصة عمل برامج توعية        .  الـناجعة للحد من ظاهرة الزواج المبكر      

ظاهـرة الـزواج المبكر عند األفراد الحاصلين على مؤهالت علمية قليلة، حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى تفاقم المشاكل                   

األسـرية لعـدم وجـود تفاهم بين الزوجين وعدم فهم طبيعة الحياة الزوجية والمشكالت الناتجة عنها من خالل العبء                    

 .فلسطيني ال يتحمل مشكالت أضافية مرافقة للمشكالت السياسية واألمنيةاألسري واالقتصادي، كما أن الوضع ال
 

  الفلسطينيةاألراضي سنة فأكثر في 12التوزيع النسبي لألفراد المتزوجون الذين أعمارهم :  3.5جدول 

 2007والضفة الغربية ، 1997حسب المؤهل العلمي 
 

 لعلميالمؤهل ا 1997األراضي الفلسطينية  2007الضفة الغربية 

 أمي 14.4 6.9

 ملم 11.7 10.4

 ابتدائي 22.6 21.5

 إعدادي 22.6 28.2

 ثانوي 15.2 15.4

 دبلوم متوسط 6.6 6.6

 بكالوريوس 5.6 9.3

 دبلوم عالي 0.1 0.2

 ماجستير 0.5 1.0

 دكتوراه 0.2 0.3

 غير مبين 0.5 0.2

 المجموع 100.0 100.0

 2007، 1997 التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت،  الجهاز المركزي لإلحصاء،:  المصدر

 
  مدة الحياة الزوجية3.1.5

تعرف مدة الحياة الزوجية بأنها الفترة الفاصلة بين تاريخ الزواج الفعلي وتاريخ المقابلة بالنسبة للمتزوجات حاليا ولمرة         

انحالل الزواج سواء بالطالق أو الترمل          واحدة، أو مجموع الفترات الفاصلة بين تاريخ الزواج الفعلي وتاريخ          

 .9للمتزوجات أكثر من مرة أو متزوجات لمرة واحدة، أي مجموعات السنوات التي قضتها المرأة في عصمة زوج          
 

                                                 
) األراضي الفلسطينية (، ، النتائج النهائية، ، تقرير السكان        1997، ،   والمنشآت والمساكن للسكان العام التعداد 1999الفلسطيني، ،    لإلحصاء المركزي الجهاز 9

 .40مرجع سابق ذكره، ، ص .1ج
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من بين النساء المتزوجات اللواتي أعمارهن من      % 18.2أن  )  4.5( الموضحة في جدول  2007فقد أشارت نتائج التعداد   

سنوات، يلي ذلك النساء اللواتي كانت مدة الحياة           ) 4-0(فة الغربية كانت مدة الحياة الزوجية لهن         سنة فأكثر في الض12

) 44-40(، أما النساء اللواتي كانت مدة الحياة الزوجية لهن من      %16.6سنوات وذلك بنسبة   ) 9-5(الزوجية لهن من  

أما في             %.   2.5لغربية وذلك بنسبة   سنة زواجية حصلن على اقل نسبة من بين النساء المتزوجات في الضفة ا           

سنوات زواج    ) 9-5( فقد أظهرت النتائج أن النساء المتزوجات اللواتي تراوحت مدة الحياة الزواجية لهن                  1997عام 

من النساء المتزوجات تراوحت مدة الحياة الزوجية لهن             % 20.8وحصلن على أعلى نسبة، بينما      % 21.0بلغت نسبتهن 

سنة   ) 44–40(ات زواج، في حين لوحظ أن النساء اللواتي تراوحت مدة الحياة الزواجية لهن بين                 سنو ) 4-0(بين 

 %.   3.4احتلت المرتبة األخيرة وبنسبة    
 

وخالصة ذلك نستنتج أن مدة الحياة الزوجية طويلة في الضفة الغربية بغض النظر عن األوضاع االقتصادية الصعبة            

فقط أنه حدث خالل انتفاضة األقصى ولكنه نمط مستمر قديما وحديثا في المجتمع           التي يمر بها واإلغالقات، وليس    

حيث أن طول مدة الحياة الزوجية تدل على استقرار الزواج في المجتمع الفلسطيني، كما ترجع طول مدى            .  الفلسطيني

ق أو اللجوء للمحاكم ألن ذلك        الحياة الزواجية إلى أن ارتفاع المهور وتكاليف الزواج يجعل األزواج مترددين في الطال     

 .سوف يؤدي إلى دفع تكاليف باهظة ألن معدالت البطالة في األراضي الفلسطينية مرتفعة       
 

   حسب مدة الحياة الزوجيةالضفة الغربيةفي   سنة فأكثر12التوزيع النسبي للنساء المتزوجات :  4.5جدول 

 )2007، 1997 (لألعوام 
 

 مدة الحياة الزوجية *1997لغربية الضفة ا *2007الضفة الغربية 

18.2 20.8 4-0 
16.6 21.0 9-5 
15.3 15.2 14-10 
15.0 10.8 19-15 
10.8 9.3 24-20 
7.4 6.9 29-25 
6.0 4.3 34-30 
4.1 3.6 39-35 
2.5 3.4 44-40 
4.1 4.6 +45 
 المجموع 100.0 100.0

  من القدسJ1ال يشمل عدد السكان في منطقة * 

 
 سنة حسب العمر ) 49 – 15(النساء المتزوجات   4.1.5

من المهم معرفة الفئات العمرية التي يتم فيها زواج النساء ألن النساء هن الفئة التي على أساسها يتم معرفة الخصائص                    

) 19 – 15(من النساء اللواتي أعمارهن تتراوح بين % 23.6الـزواجية في المجتمع، فقد أشارت النتائج إلى أن حوالي      

، وهذا يدل على أن نسبة الزواج المبكر        %8.9 أصبحت النسبة    2006، أما في عام     1995سـنة متزوجات خالل العام      

فـي األراضي الفلسطينية قلت خالل السنوات الماضية، وهذا يرجع إلى ارتفاع الوعي عند النساء واألسر في المجتمع،                  

 في المجتمع الفلسطيني، حيث بلغت نسبة االنخفاض في هذه         كمـا يعـود ذلك إلى ارتفاع المستوى التعليمي لدى األفراد          

أن نسبة   ) 2006،  1995(وهي نسبة كبيرة جداً خالل العشرة سنوات، كما أظهرت النتائج خالل األعوام             % 62.3الفئة  

العمرية    ةالفئ في للنساء% 8.9المتزوجات   النساء نسبة بلغت الزواج عند النساء ترتفع مع ارتفاع األعمار لديهن، حيث        
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سنة، حيث أنها هي الفئة المحبذة للزواج       ) 24 – 20( للنساء في الفئة العمرية   % 47.0سـنة، بينما بلغت     ) 19 – 15( 

.  1997في هذه الفئة في العام      % 62.4عـند الفتـيات وكـذلك فـي المجتمع الفلسطيني، في حين بلغت نسبة الزواج                

سنة يعطي مؤشر على أن نسبة الزواج المبكر في         ) 24 – 20(سنة و   ) 19-15(انخفاض نسبة الزواج في هذه الفئتين       

، ويتضح ذلك من خالل     2007،  1997األراضـي الفلـسطينية قلت بنسبة كبيرة جداً خالل فترة ما بين تعدادي السكان               

 ).5.5(جدول 
 

 )2006، 1995(سنة حسب العمر لألعوام ) 49 – 15(نسبة النساء المتزوجات :  5.5 جدول
 

 يةالعمرالفئات  111995 102006 %دل التغيرمع

62.3- 8.9 23.6 19-15 

24.7- 47.0 62.4 24-20 

2.2- 76.4 78.1 29-25 

5.4+ 84.0 79.7 34-30 

1.9+ 85.3 83.7 39-35 

3.1+ 86.0 83.4 44-40 

1.0+ 81.5 80.7 49-45 

  الجدول من إعداد الباحث

 
  العمر الوسيط عند الزواج األول    5.1.5

ال شك أن أنماط الزواج السائدة في األراضي الفلسطينية تؤثر على العمر الوسيط عند الزواج وبخاصة ظاهرة الزواج                   

والزواج في سن مبكرة له انعكاسات سلبية وخاصة لدى اإلناث إذ قد يؤدي إلى حرمانهن              ، المبكر المنتشرة بشكل واضح   

مالية الحمل واإلنجاب في سن مبكرة وبالتالي قد يؤدي إلى        مـن إكمـال تحـصيلهن العلمـي باإلضـافة إلى زيادة احت            

حيث ، انعكاسـات سـلبية على صحة األم والطفل، ويؤثر أيضا سلبياً على مشاركتهن في الحياة االقتصادية واإلنتاجية                

 .12يتأثر العمر الوسيط عند الزواج بالعمر عند الزواج األول
 

 بلغ في األراضي    1997لوسيط عند الزواج األول للذكور في العام        أن العمر ا  ) 6.5(ويتـضح مـن النـتائج في جدول         

، وهذا يدل   2007 سنة لإلناث في العام      19.4 سنة للذكور و   24.6 سنة، وقد أصبح     18.0 سنة ولإلناث    23الفلـسطينية   

 ناثعلـى أن المتوسـط العمـري للزواج في األراضي الفلسطينية ارتفع خالل السنوات الماضية لكل من الذكور واإل                  

، كما أشارت النتائج إلى أن العمر الوسيط للزواج األول عند الذكور أعلى             ) سنة لإلناث  1.4 سنة للذكور،    1.6(بمتوسط  

وهذا يرجع لعدة أسباب منها اتجاه الشباب والفتيات إلى التعليم حيث أن التعليم له أثر كبير في رفع                  .  مـنه عند اإلناث   

باب أو الفتيات، وأيضاً يرجع عزوف الشباب عن الزواج في سن مبكرة لعدة             العمـر الوسـيط للـزواج سواء عند الش        

وهذا يتفق مع أن نسبة الزواج المبكر في األراضي        ).  اقتـصادية وماديـة وسياسـية وعوامل أخرى       (عـوامل مـنها     

ة للعمر الوسيط   وعند المقارنة بين فلسطين والدول العربية بالنسب      .  الفلـسطينية انخفـضت خالل العشرة سنوات السابقة       

 سنة،  33.7، فقد بلغ أعلى عمر وسيط للزواج عند الذكور في تونس بلغ             2008عـند الزواج األول للذكور خالل العام        

 سنة، 25 سنة، البحرين    25.8 سنة، مصر    26.1، الكويت   28.1 سنة، األردن    28.7 سنة في ليبيا، المغرب      32.4يلـيه   

                                                 
  58ص.   فلسطين –اهللا رام.  التقرير النهائي  ،2006األسرة، ،  لصحة الفلسطيني المسح 2007 الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي الجهاز 10
 .31، صفلسطين – اهللا رام. ، النتائج النهائية1995غزة،  وقطاع الغربية للضفة الديمغرافي المسح 1997 الفلسطينية،  المركزية اإلحصاء دائرة 11
 .23ألراضي الفلسطينية،  ص،  ا)2001 – 1996(،  الزواج والطالق دراسة مقارنة 2003الجهاز المركزي لإلحصاء،  12
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ستنتج بان متوسط العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور في األراضي           منه ن .  13 سنة 23.6، سـوريا    23.9الـسودان   

الفلـسطينية أقـل مـن العمـر الوسيط عند جميع الدول العربية، مما يدل على أن ظاهرة الزواج المبكر في األراضي                      

 .الفلسطينية أعلى من الدول العربية
 

 كان متساوي بين الضفة الغربية وقطاع       1997 في العام    آما على صعيد المناطق فقد تبين أن العمر الوسيط عند الذكور          

 25.2، حيث بلغ متوسط العمر للزواج األول للذكور في الضفة الغربية            2007غـزة، ولكن لوحظ اختالف خالل العام        

 سـنة للذكور في قطاع غزة، وهذا يدل على وجود ارتفاع في العمر عند الزواج األول في الضفة الغربية                    24سـنة، و  

ع غـزة خـالل العشرة أعوام، كما أشارت النتائج إلى أن العمر الوسيط للذكور في الضفة الغربية أعلى منه في    وقطـا 

قطاع غزة، ويرجع ذلك أن السكان في الضفة الغربية لديهم مستويات تعليمية مرتفعة مقارنة مع األفراد في قطاع غزة،                   

 لإلناث في الضفة الغربية وأيضا اإلناث في قطاع غزة خالل            سنة 18أمـا بالنـسبة للعمر الوسيط عند اإلناث فقد كان           

 .   سنة لقطاع غزة19.2 سنة للضفة الغربية، و19.6، في حين أصبح 1997العام 
 

كما أشارت النتائج إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا للعمر الوسيط عند الزواج األول في األراضي الفلسطينية للذكور خالل                  

وهـذا راجع الرتفاع المستوى الثقافي والتعليمي للسكان في األراضي الفلسطينية، والعوامل            .(1997-2007)الـسنوات   

االقتـصادية والنفـسية والـسياسية هي التي جعلت العمر الوسيط يرتفع خالل العشرة سنوات بين الذكور واإلناث في                   

 .المجتمع الفلسطيني
 

 )1997-2007(، والمحافظةالعمر الوسيط عند الزواج األول حسب الجنس :  6.5جدول 
 

22007 11997 

 ذكور إناث ذكور إناث
 المحافظة و الجنس

  الفلسطينيةاألراضي 23.0 18.0 24.6 19.4

 الضفة الغربية 23.0 18.0 25.2 19.6

 قطاع غزة 23.0 18.0 24.0 19.2

 .24راضي الفلسطينية، ص ، األ)2001 – 1996(، الزواج والطالق دراسة مقارنة 2003الجهاز المركزي لإلحصاء،  -1
2-  http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/populati/8A.htm 

 
  عقود الزواج في األراضي الفلسطينية6.1.5

 

 عقود الزواج حسب المنطقة   :أوالً

إلى ارتفاع  ) 1997-2007(ألعداد عقود الزواج خالل السنوات      ) 7.5(تـشير السلـسة الـزمنية الموضحة في جدول          

،  مقارنة بالسنة السابقة   2000ثم انخفضت عدد عقود الزواج لعام       ، 1999 إعداد عقود الزواج حتى عام       مـضطرد في  

بالنسبة % 4.0 وصلت إلى 2000إذ حدث انخفاض في عدد عقود الزواج لعام ) 7.5(وهـذا ما يالحظ من خالل جدول       

ة حيث أن نسبة البطالة في هذه السنة للـسنة التـي سـبقتها، وربمـا يكون السبب حدوث ركود اقتصادي في هذه الفتر              

، وكذلك يعود هذا االنخفاض بالدرجة األساسية إلى اندالع االنتفاضة، إال أن عدد عقود              14ارتفعت عن السنة التي سبقتها    

من        % 3.1 حالة زواج أي بارتفاع نسبي مقداره        24,635 عـاودت ارتفاعها لتسجل      2001الـزواج المـسجلة لعـام       

                                                 
 .  ، األمانة العامة، إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات، العدد األول2008الدول العربية في أرقام ومؤشرات،   13
لتركيب األسري  ، ا )08(سلسلة الدراسات التحليلية المعمقة     :، مشروع النشر والتحليل الستخدام بيانات التعداد      2005 الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،       14

  62مرجع سابق، ص  .  فلسطين–رام اهللا .  في األراضي الفلسطينية
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 عاودت االنخفاض، ولكن لوحظ خالل         2002، ولكن في عام     1999 عن عام    1.0%انخفـاض مقداره    و، 2000عـام   

 حالة زواج، وبعد ذلك من      26,267 ارتفاع في عدد العقود مقارنة بالسنة التي سبقتها حيث بلغت عدد العقود              2003عام  

فاع، فقد بلغ عدد عقود الزواج خالل        أخذت عقود الزواج في األراضي الفلسطينية باالرت       2007 حتى عام    2004عـام   

، بهذا أشارت النتائج الخاصة     2007 عقد خالل العام     32,685 عقداً، إلى أن وصل إلى       27,634 بلغـت    2004العـام   

إلى ارتفاع مستمر في إعداد عقود الزواج،       ) 2007 -1997(بعقـود الزواج في األراضي الفلسطينية خالل الفترة من          

، وهي تعتبر نسبة طبيعة بسبب      %39.1ع في عدد عقود الزواج خالل العشرة سنوات إلى نسبة           حيث بلغت نسبة االرتفا   

ارتفاع أعداد السكان في األراضي الفلسطينية، أما بالنسبة لالنخفاض الذي حصل خالل بعض السنوات فإننا نرجعه إلى                 

لسطينية، والتي ترجع إلى االحتالل     الحـروب والظـروف االقتـصادية السيئة التي تعاني منها األسر في األراضي الف             

 .  اإلسرائيلي وممارسته الدائمة على الشعب الفلسطيني
 

 عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنائس في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة:  7.5جدول 

 15)2007- 1997(لسنوات مختارة 
 

 المنطقة 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

32,685 28,233 28,876 27,634 26,267 22,611 24,635 23,890 24,874 24,400 23,492 
األراضي 

 الفلسطينية

18,576 16,380 16,706 15,551 14,782 12,319 14,483 14,867 16,099 16,285 15,883 
الضفة 

 الغربية

 قطاع غزة 7,609 8,115 8,775 9,023 10,152 10,292 11,485 12,083 12,170 11,853 14,109
 

، حيث شهدت  1997 عقد خالل العام   15,883أن عقود الزواج للضفة الغربية بلغت     )  7.5(تبين من خالل جدول   

 لوحظ انخفاض في عدد العقود        1999، ولكن في عام    %2.5 بنسبة ارتفاع  1998ارتفاع في عدد العقود خالل العام       

ليسجل    ) 2001 و2000 و 1999(ت عدد العقود انخفاض ملحوظ خالل السنوات     ، ثم شهد1998عن عام % 1.1بنسبة 

هذا وقد     %).    2.6، و%2.7،  %1.2( ، حيث بلغت نسب االنخفاض على التوالي     1997نسبة انخفاض مقارنة مع العام    

الي عدد     من إجم  58.8% عقداً أي ما نسبته    14,483 في الضفة الغربية   2001بلغت عدد عقود الزواج المسجلة عام       

 انخفاض مقارنة مع  2001فقد سجلت عدد العقود في سنة       ، عقود الزواج المسجلة في األراضي الفلسطينية لنفس السنة          

، ويرجع هذا االنخفاض إلى    1999مقارنة مع سنة % 10.0وكذلك سجلت انخفاض بنسبة   ، 2.6% بنسبة  2000سنة 

تالل وممارسته، وكذلك لالغالقات المستمرة وارتفاع نسبة         وما ترتب عليها من اح   2000اندالع انتفاضة األقصى عام   

البطالة خالل تلك السنوات في مناطق الضفة الغربية، ثم بعد ذلك لوحظ ارتفاع في عدد عقود الزواج خالل العامين                    

           ثم بعد ذلك ارتفعت خالل األعوام من                    .   ، ولكن اقل مما كانت عليه قبل انتفاضة األقصى     2004 و2003

أكثر من قبل انتفاضة األقصى، حيث بلغت نسبة االرتفاع في عدد العقود خالل العشرة أعوام                    ) 2007- 2005(

فإننا نرجع نسبة االرتفاع في عقود الزواج في  .  1997مقارنة مع سنة األساس وهي % 17.0إلى ) 2007- 1997(

ضفة الغربية، حيث أنه من الطبيعي أن عقود الزواج تزداد طردياً         مناطق الضفة الغربية إلى ارتفاع عدد السكان في ال     

 .بارتفاع عدد السكان  
 

  %32.3، أي ما نسبته 1997 عقداً خالل عام  7,609أما على صعيد قطاع غزة فقد بلغت عدد عقود الزواج المسجلة        

ث لوحظ أن عدد عقود الزواج       حي، 1997من إجمالي عدد عقود الزواج المسجلة في األراضي الفلسطينية خالل العام        

                                                 
15 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/populati/6A.htm 
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، فمن الواضح إن نسبة االرتفاع في عدد العقود تراوحت         )2007 – 1997(آخذة في االرتفاع خالل العشرة أعوام   

، وبذلك نالحظ أن قطاع غزة شهد ارتفاع      1997مقارنة عام %)  85.4-6.6( من ) 2007-1998(خالل الفترة من   

 .شرة أعوام  بشكل كبير في عدد عقود الزواج خالل الع     
 

وعند المقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد تبين أن أعداد عقود الزواج المسجلة في الضفة الغربية أعلى منها                   

في قطاع غزة، وهذا شيء طبيعي بسبب ارتفاع عدد السكان في الضفة الغربية، حيث لوحظ أن أعداد عقود الزواج في                    

ضعف عدد عقود الزواج المسجلة في قطاع غزة، أال أن الذي حدث              ) 1999-1997(الضفة الغربية خالل الفترة من     

 هو انخفاض في نسبة االرتفاع لعقود الزواج في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة، و يعود هذا             1999بعد عام 

تفاضة األقصى  االنخفاض غير الطبيعي في عقود الزواج في الضفة الغربية إلى االحتالل اإلسرائيلي وممارسته خالل ان   

وبعدها وهذا أدى إلى انخفاض في مستوى الدخل الشهري لألفراد في مناطق الضفة الغربية خالل الربع الرابع من              

أسرة من مجمل األسر في الضفة      ) 286,000% (73.5، كما أن   ) شيكل 1,500 شيكل إلى   3,000( من  2003سنة 

أما في قطاع  .   ن إجراءات العزل والحواجز وجدار الضم و التوسع       الغربية انخفض دخلها منذ بداية االنتفاضة، ناهيك ع  

، كما أن       )1,000 شيكل إلى 1,700(غزة فأشارت نتائج المسح بانخفاض الدخل الشهري الوسيط لألسر لنفس الفترة من     

 .16أسرة انخفض دخلها منذ بداية االنتفاضة    ) %128,000 (63
 

 عقود الزواج حسب المحافظة   : ثانياً

عقود الزواج المسجلة في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة، حيث تظهر النتائج أن محافظة    ) 1.5( ضح شكل يو

، حيث بلغ عدد عقود الزواج         2007الخليل سجلت أعلى عدد من عقود الزواج المسجلة في الضفة الغربية خالل العام                  

، وقد لوحظ ارتفاع بنسبة           1997 عقداً عام   3,416في حين كان عدد العقود       ، ) عقداً 4,806المسجلة في المحافظة    

، ويعود االرتفاع إلى أن محافظة الخليل أكبر محافظات الضفة الغربية  2007، 1997ما بين تعدادي السكان   % 40.7

 عقداًُ    219، في حين كانت 2007خالل )  عقداً 259(سكاناً، بينما سجلت محافظة أريحا األقل بعدد عقود الزواج إذ بلغ     

، مع مالحظة أن محافظة أريحا أصغر       2007،  1997ما بين تعدادي السكان     % 18.3، وقد زادت بنسبة     1997في 

من مجموع عدد السكان في       % 1.1محافظات الضفة الغربية من حيث عدد السكان حيث بلغت نسبتهم ما يقارب          

سجلت أعلى عدد من عقود الزواج حيث           أما في قطاع غزة فتشير النتائج إلى أن محافظة غزة        .   األراضي الفلسطينية  

، وقد لوحظ ارتفاع في عدد العقود خالل فترة            1997 عقداً في عام  2,891مقارنة مع  ، 2007خالل   )  عقدا5,097ً(بلغ 

من مجموع    %  12.9، حيث أن محافظة غزة تضم ما نسبته      %76.3 بنسبة 2007، 1997ما بين تعدادي السكان     

، ويعود االرتفاع في عدد العقود إلى ارتفاع عدد السكان في المحافظة، بينما سجلت              السكان في األراضي الفلسطينية    

علما أن محافظة      )   عقدا828ً( حيث بلغ عدد العقود المسجلة        1997محافظة رفح أقل عدد من عقود الزواج خالل العام         

موع السكان في األراضي    من مج% 4.3بلغت نسبتهم ما يقارب (رفح اقل محافظات قطاع غزة من حيث عدد السكان     

، وقد بلغت نسبة االرتفاع في العقود ما بين تعدادي                         2007 عقداً خالل  1,774الفلسطينية، وأصبحت  

 فقد احتلت  2007، و هي نسبة كبيرة مقارنة بالمحافظات األخرى، أما في عام %114.3 بنسبة 2007،  1997السكان 

  1997مقارنة مع % 70 عقداً وبنسبة ارتفاع في العقود بلغت    1,756قود وبلغت   محافظة دير البلح أقل عدد من الع    

 . عقداً 1,033البالغة 
 

                                                 
 .391 فلسطين، ص –،  رام اهللا )6(، رقم 2004 كتاب القدس اإلحصائي السنوي، 16
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 في محافظات قطاع 2007، 1997حيث أشارت النتائج إلى وجود ارتفاع ملحوظ في عدد العقود ما بين تعدادي السكان     

ي محافظات أخرى ما بين تعدادي              غزة، أما في محافظات الضفة فقد لوحظ ارتفاع في محافظات وانخفاض ف     

في النهاية نوصي الجهات العاملة في وزارة اإلسكان ووزارة العمل على إقامة مشاريع سكانية                .   2007،   1997السكان  

 . الخاصة باألزواج الشابة حسب حاالت الزواج في كل محافظة من محافظات الوطن     
 

 )2007، 1997(لسطينية حسب المحافظة عقود الزواج المسجلة في األراضي الف:  1.5شكل 
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    الشكل من إعداد الباحث

 .2007السنوية، اإلحصاءات ، اإلحصاءات السكانية واالجتماعيةموقع الجهاز المركزي لإلحصاء، :   مصدر البيانات
 

  معدل الزواج الخام    7.1.5

ولمعرفة معدالت الزواج   .  17 من السكان في منتصف العام   1000يعرف معدل الزواج الخام عدد حاالت الزواج لكل       

، فقد أشارت النتائج  2007، 1997الخام في األراضي الفلسطينية والتغيرات التي حصلت ما بين تعدادي السكان      

 من  1000 حالة زواج لكل  8.4إلى أن معدل الزواج الخام في األراضي الفلسطينية بلغ      ) 8.5(الموضحة في جدول  

، وهذا يدل على ارتفاع في    2007 من السكان في عام   1000 حالة زواج لكل   8.8، وقد أصبح  1997السكان في عام 

، أما على صعيد     %4.8نسبة   حيث زاد ب 2007، 1997معدالت الزواج في األراضي الفلسطينية ما بين تعدادي السكان        

 حالة زواج لكل     8.9الضفة الغربية فقد تبين أن معدل الزواج الخام في الضفة الغربية يتجه نحو االنخفاض فبعد أن كان                

 %. 10.1 أي بنسبة نقص 2007 عام 1000 حالة زواج لكل   8.0 انخفض إلى   1997 من السكان عام   1000

جه نحو االرتفاع على عكس ما هو الحال في الضفة الغربية، حيث كان           ويالحظ أن معدل الزواج في قطاع غزة يت   

وعند مقارنة  %.  32.9 من السكان، وذلك بنسبة ارتفاع     1000 حالة زواج لكل   10.1، وقد أصبح  1997 في عام 7.6

                                                 
 .14، األراضي الفلسطينية، مرجع سابق ذكره، ص )2001 – 1996(قارنة ، الزواج والطالق دراسة م2003الجهاز المركزي لإلحصاء،  17
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اً مقارنة ، نجد أن المعدل في فلسطين يعد مرتفع   2007معدل الزواج الخام في فلسطين مع بعض الدول العربية عام      

بحجم عدد السكان في األراضي الفلسطينية مع عدد السكان في الدول األخرى، فقد بلغ أعلى معدل خام للزواج لكل ألف                        

،  8.7، ليبيا  9.6، يليه الجزائر 9.9، و سورية 10.3، ثم اليمن  10.6، ويليه األردن 15من السكان في كل من تونس  

، وقد يرجع ارتفاع المعدل في فلسطين وبعض     5.518 والكويت   4.2ية   والسعود  2.6، بينما سجلت قطر 8.4ومصر 

 .  الدول األخرى إلى الزواج المبكر     
 

أما على صعيد المحافظات، فقد أشارت النتائج إلى أن معدالت الزواج الخام في محافظات الضفة الغربية إلى أن منطقة                  

 فقد    2007أما في عام  ، 1997 الضفة الغربية لعام   سلفيت وطوباس سجلت أعلى معدل للزواج الخام من بين محافظات      

 .   سجلت محافظة طولكرم وجنين أعلى معدالت زواج خام   
 

 أما في قطاع غزة فتشير النتائج إلى أن محافظة غزة سجلت أعلى معدل للزواج الخام من بين محافظات قطاع غزة     

عدل زواج خام، ثم محافظتي رفح وغزة، كما       فقد سجلت محافظة خان يونس أعلى م  2007، ولكن في عام  1997لعام 

أشارت النتائج إلى أن معدالت الزواج الخام في محافظات قطاع غزة الخمسة ارتفعت خالل العشرة أعوام، أما في          

محافظات الضفة الغربية، فقد لوحظ أن هناك محافظات انخفض معدل الزواج الخام فيها، وبعض المحافظات ارتفع فيها     

 .الخام خالل العشرة أعوام   معدل الزواج   
 

 )2007، 1997(معدل الزواج الخام في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة والمنطقة لألعوام :  8.5جدول 
 

 المحافظة 1997 2007
 األراضي الفلسطينية 8.4 8.8
 الضفة الغربية 8.9 8.0
 جنين 9.5 9.6
 طوباس 10.9 5.7
 طولكرم 9.4 9.9
 قلقيلية 8.2 8.9
 سلفيت 11.1 8.7
 نابلس 9.4 8.5
 رام اهللا والبيرة 9.0 6.2
 القدس 7.8 8.1
 أريحا واألغوار 7.0 6.2
 بيت لحم 8.6 3.3
 الخليل 8.9 8.8

 قطاع غزة 7.6 10.1
 شمال غزة 7.3 9.9

 غزة 8.1 10.4
 دير البلح 7.2 8.7

 خانيونس 7.9 10.7
 رفح 6.9 10.4

 الشكل من إعداد الباحث

 .2007، اإلحصاءات السنوية، اإلحصاءات السكانية واالجتماعيةموقع الجهاز المركزي لإلحصاء، :  البياناتمصدر

 
 

                                                 
 مرجع سابق ذكره.  ، ، األمانة العامة، ، إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات، ، العدد األول2008الدول العربية في أرقام ومؤشرات،   18
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  الطالق في األراضي الفلسطينية     2.5

 واضحاً لتفكك األسرة باإلضافة إلى اعتباره محنة         اً  يعتبر مؤشر إن الطالق بدون شك حادثاً مشئوما للزوجين حيث          

فخالل دورة الحياة الزوجية تنشأ الخالفات والتوترات والمشاكل             ، شخصية وطريقا للهروب من توترات الزواج ومتاعبه        

ثل أمام الزوجين   بحيث تصبح حياتهما مستحيلة، فيكون الحل الوحيد واألم   ، بين الزوجين والتي قد تصل إلى درجة عالية   

 .   هو الطالق للتخلص من المشاكل، فالطالق هو نهاية مؤلمة للغاية ولكنه في الحقيقة أفضل من الحياة التعيسة للزوجين              

حيث أن الطالق بشكل عام إجراء مرفوض من المجتمع إال في حاالت الضرورة، حيث نرى أن المطلقات هن أكثر           

مجتمع هن المسئوالت عن مشاكل العالقة الزوجية في كثيٍر من األحيان، فلذلك يجب      فئات المجتمع آلماً ألنهن في نظر ال

معرفة خصائص المطلقين لكي نتعرف على بعض المؤشرات التي من الممكن أن تخفف من مشاكل الحياة الزوجية               

 .   وعدم اللجوء إلى الطالق كحل وحيد بدون التفكير في حل المشكالت التي تحدث بين الزوجين             
 

 )2007، 1997( المطلقون حسب المنطقة والجنس لألعوام   1.2.5

  فرداً  14,761المطلقون في األراضي الفلسطينية    فأكثر سنة  12 السكان  عدد    أن2007نتائج التعداد خالل     أظهرت

%  19.6(فرداً بواقع   10,996 فقد بلغت عدد المطلقين    1997، أما في عام  )لإلناث% 81.8للذكور،  % 18.2(بواقع 

 وارتفاع نسبة  2007، 1997، حيث لوحظ انخفاض نسبة المطلقين ما بين تعدادي السكان       )اإلناث% 80.4ذكور، و

وهذا طبيعي في مجتمعنا الفلسطيني ألنه مجتمع ذكوري، حيث أن المرأة المطلقة تواجه مشكالت عدة في       .  المطلقات

 .مشاكلحالة الطالق بخالف الرجل الذي يبدأ حياة زوجية جديدة بدون            

،        %0.6 سنة في الضفة الغربية    12 أما على صعيد المناطق فقد بلغ معدل الطالق لألفراد الذين أعمارهم أكثر من              

%  0.7 فقد بلغ معدل المطلقين في األراضي الفلسطينية         1997، أما في العام   2007لقطاع غزة خالل العام     %  0.6و

وتعتبر نسبة الطالق في األراضي الفلسطينية منخفضة جداً إذا ما        ، )للضفة الغربية  % 0.8قطاع غزة، % 0.6(بواقع 

قورنت بدول العالم، حيث أكدت اإلحصائيات األخيرة أن نسبة الطالق في األراضي الفلسطينية هي من النسب األقل في     

ل األسباب  العالم بالرغم من كل المحاوالت لتفكيك الشعب الفلسطيني، األمر الذي فتح العديد من التساؤالت حو  

 نسبة الطالق بالنسبة   2008والدواعي التي جعلت هذه النسبة هي األقل عالمًيا، حيث وصلت في قطاع غزة في عام      

، وال شك    %7مما يجعلها قريبة جًدا من ماليزيا التي تعتبر أقل نسبة طالق في العالم فيها حوالي            % 11للزواج حوالي     

ت والدورات التربوية وغيرها من األمور التي يتوجب على الزوجين المرور فيها             في أن دولة مثل ماليزيا لديها اإلمكانيا       

قبل الشروع في حياتهم الزوجية، ولكن يبدو األمر مختلفًا تماًما في األراضي الفلسطينية، حيث الحصار والقتل والتشريد       

 :وضعف اإلمكانيات، ولكن ترجع انخفاض النسبة لعدة عوامل وهي      

 .  يني عند كثير من أبناء شعبنا الفلسطيني زيادة الوازع الد     •

مجهود رجال اإلصالح التي ال تألو جهًدا في تحقيق المصالحة األسرية والمحافظة على العالقات األسرية دون         •

 .  تفكيك

 .19قسم اإلرشاد واإلصالح األسري في المحاكم الشرعية والذي يعمل على تضييق، الهوة بين الزوجين        " •
 

 سنة فأكثر 12 في الضفة الغربية قد أحتل الحضر أعلى نسبة لألفراد المطلقين          2007ج انه في عام  كما أظهرت النتائ 

ويأتي المخيم في المرتبة األخيرة حيث كان بنسبة   % 25.6من إجمالي المطلقين يليه الريف بنسبة     %65.0وذلك بنسبة  

لألفراد المطلقين في األراضي الفلسطينية     في األراضي الفلسطينية فقد كانت أكبر نسبة 1997، أما في عام 9.3%
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أما المخيم     %  25.8ويلي ذلك األفراد المطلقين الذين يسكنون الريف وذلك بنسبة            % 52.5لصالح الحضر أيضا بنسبة    

 .20%21.8فقد كان له اقل نسبة لألفراد المطلقين فكانت النسبة      
 

 سنة فأكثر في األراضي    12لنسبي لألفراد المطلقين   التوزيع ا ) 9.5(أما على مستوى المحافظة، فقد تبين من جدول    

، فقد أظهرت النتائج إلى وجود ارتفاع في نسبة المطلقين في بعض          2007 و1997الفلسطينية حسب المحافظة عام     

محافظات الضفة الغربية وانخفاض النسبة في محافظات أخري، ولكن بشكل عام ارتفعت نسبة المطلقين في الضفة           

، أما بالنسبة لمحافظات غزة فقد لوحظ انخفاض في  2007، 1997ما بين تعدادي السكان  % 5.0 ارتفاع الغربية بنسبة

، وكذلك للمحافظات لوحظ انخفاض في نسبة   %6.1 وبنسبة 2007، 1997نسبة المطلقين ما بين تعدادي السكان   

 .2007، 1997تعدادي السكان   المطلقين فيها ما عدا محافظة دير البلح ارتفعت نسبة المطلقين فيها ما بين       
 

 ومعدل التغير 21) 2007، 1997(التوزيع النسبي للمطلقين في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة لألعوام : 9.5جدول 
 

2007 1997 
%معدل التغير   

% % 
 المحافظة

 الضفة الغربية 57.7 60.4 5.0
 جنين 5.7 6.1 7.0

 طوباس 0.9 1.3 44.4
 كرمطول 5.7 6.0 5.3

 نابلس 10.7 10.6 -0.9
 قلقيلية 2.9 3.3 13.8
 سلفيت 1.7 1.9 11.8
 رام اهللا والبيرة 9.5 10.0 5.3

 أريحا 2.1 1.9 -9.5
 القدس 4.3 3.6 -16.3
 بيت لحم 5.8 5.2 -10.3
 الخليل 8.4 10.5 27.7
 قطاع غزة 42.3 39.6 -6.1
 شمال غزة 7.1 6.8 -4.2
 غزة 14.8 14.7 -0.7
 دير البلح 6.6 7.7 18.2
 سخان يون 8.4 8.2 -2.4

 رفح 5.4 2.2 -59.3
 المجموع 100.0 100.0 

 2007، 1997 الجهاز المركزي لإلحصاء، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، : المصدر

 
   وقوعات الطالق المسجلة في األراضي الفلسطينية     2.2.5

إلى أن    ) 1997-2007(ألعداد وقوعات الطالق خالل السنوات          ) 10.5( ل  تشير السلسة الزمنية الموضحة في جدو      

 باألراضي  1997وقوعات الطالق المسجلة في األراضي الفلسطينية في تذبذب، حيث بلغت أعداد وقوعات الطالق لعام            

نخفض من لت ،  1999 واقعة عام  3,761ثم إلى   ، 1998 واقعة عام   3,456 واقعة، كما ارتفعت إلى  3,449الفلسطينية 

 إلى اندالع انتفاضة األقصى، ثم ارتفعت     2000 واقعة، ويعود هذا االنخفاض لعام      3,546 إلى  2000جديد في العام    

                                                 
 2007، 1997لسكان والمساكن والمنشآت، الجهاز المركزي لإلحصاء، التعداد العام ل: المصدر 20
 .2007 وعام 1997حيث تم توزع النسب بناء على عدد المطلقين من خالل نتائج التعداديين على العدد الكلي في األراضي الفلسطينية لعام  21
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 لوحظ انخفاض كبير، وقد بلغت عدد الوقوعات        2002 واقعة، أما في عام   3,687 لتبلغ   2001عدد الوقوعات لعام     

 لوحظ أن     2003ائيلية و ارتفاع معدالت البطالة، أما منذ عام          واقعة، ويرجع ذلك إلى تأثير اإلغالقات اإلسر      3,045

، وذلك بمتوسط ارتفاع    2007 واقعة في العام  4,043، فقد بلغت  2007وقوعات الطالق آخذة في االرتفاع حتى عام     

حيث ، بهذا تشير النتائج إلى أن وقوعات الطالق في األراضي الفلسطينية تزيد خالل السنوات،      1997عن عام  % 17.2

تشير الدراسات إلى أن ارتفاع عدد وقوعات الطالق أو انخفاضها تعود في معظمها نتيجة األوضاع االقتصادية                

كما يتوقع ارتفاع وقوعات الطالق       .    والسياسية السائدة في الدولة والتي تنعكس بدورها على األسرة             ةواالجتماعي

ذلك بارتفاع عدد المتزوجين من السكان وثم هناك عوامل لها              الحاصلة في األراضي الفلسطينية بارتفاع عدد السكان وك        

تأثير على ارتفاع الطالق وهي األوضاع االقتصادية السياسية والحصار والحروب التي تعاني منها األسر في األراضي           

 .الفلسطينية
 )2007 - 1997(المنطقة لسنوات مختارة  الفلسطينية حسب األراضيوقوعات الطالق المسجلة في : 10.5جدول 

 

 المنطقة 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 األراضي الفلسطينية 3,449 3,465 3,761 3,546 3,687 3,045 3,909 3,961 4,211 3,756 4,043

 الضفة الغربية 2,143 2,213 2,388 2,120 2,207 1,775 2,360 2,304 2,466 2,232 2,398

 قطاع غزة 1,306 1,252 1,373 1,426 1,480 1,270 1,549 1,657 1,745 1,524 1,645

 .2007اإلحصاءات السنوية، ، اإلحصاءات السكانية واالجتماعيةموقع الجهاز المركزي لإلحصاء، : المصدر   
 

%  62.1 وهي ما نسبته  1997 واقعة خالل العام   2,143لضفة الغربية، فقد بلغت عدد وقوعات الطالق        أما على صعيد ا   

من إجمالي عدد وقوعات الطالق المسجلة في األراضي الفلسطينية، حيث شهدت ارتفاع في عدد وقوعات الطالق خالل            

ويرجع ).  2002-2000(نخفاض خالل ، ثم أخذت في اال1999، و كذلك خالل العام  %3.3 بنسبة ارتفاع 1998العام 

ذلك إلى اندالع انتفاضة األقصى واإلغالقات على الضفة الغربية، ثم بعد ذلك أصبحت أعداد وقوعات الطالق ترتفع              

، و لكن بشكل   )2007، 2006( واقعة، وبعد ذلك انخفضت خالل األعوام    2,466 إلى 2005إلى أن وصلت خالل عام   

، ولكن بنسبة قليلة وذلك يعود إلى       1997 الخام في الضفة الغربية أرتفع مقارنة بالعام   عام نالحظ أن معدل الطالق   

المستوى المعيشي األفضل والعادات والتقاليد في المجتمعات الريفية تحد من مشكالت الطالق بعد أن يتدخل أهل                   

 .22الزوجين إلنهاء الخالفات أو تدخل كبار العائلة و أهل الخير       
 

من عدد   % 37.9 أي ما نسبته 1997واقعة في عام 1,306ة فقد بلغ عدد وقوعات الطالق المسجلة      أما في قطاع غز

، ثم 1998فقد لوحظ انخفاض في عدد وقوعات الطالق خالل العام      ، وقوعات الطالق المسجلة في األراضي الفلسطينية     

، انخفض عدد وقوعات   2002م أخذت وقوعات الطالق في قطاع غزة باالرتفاع خالل السنوات العشرة ما عدا عا   

الطالق بسبب انتفاضة األقصى واألوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها األسر في قطاع غزة، ثم بعد ذلك أصبحت              

 وذلك بنسبة ارتفاع مقدارها      2007 واقعة خالل العام   1,645عدد وقوعات الطالق تزيد في قطاع غزة إلى أن بلغت       

 هذا االرتفاع إلى األوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها األسر في قطاع          ، ويرجع  1997مقارنة مع عام % 26

غزة بخالف الحصار المفروض على القطاع، كما أوضحنا سابقاً بان قطاع غزة يتمتع بمعدالت زواج مبكر أكثر من   

إلى أن وقوعات     كما أشارت النتائج   .   الضفة الغربية، وهذا يعطي مؤشر بارتفاع وقوعات الطالق في قطاع غزة        

الطالق في الضفة الغربية أعلى من قطاع غزة ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد السكان في الضفة الغربية عنه في قطاع      
                                                 

، التركيب األسري   )08(الدراسات التحليلية المعمقة    سلسلة  : مشروع النشر والتحليل الستخدام بيانات التعداد     . 2005لجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،       22

  71مرجع سابق، ، ص .  فلسطين–رام اهللا .  في األراضي الفلسطينية
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ولكن بشكل عام نالحظ أن نسبة االرتفاع في وقوعات الطالق في قطاع غزة أعلى من الضفة الغربية، وهذا ال             .  غزة

سطينية مرتفعة، ولكن يجب ذكر بعض األسباب الشائعة والتي من الممكن أن    يعني بان متوسط الطالق في األراضي الفل  

 :  تؤدي إلى ارتفاع نسبة الطالق في األراضي الفلسطينية والمتمثلة في التالي       

 . البعد عن الدين   •

 .غياب الدور التوجيهي لآلباء واألمهات     •

 .وسائل اإلعالم  •

 .األزمات االقتصادية الطاحنة  •

 .   الشاب والفتاة  الزواج المبكر لكل من    •

 .التفاوت العمري بين الزوجين  •

اختالف المستوى التعليمي أو االجتماعي أو االقتصادي ما يثمر عدم قدرة الزوجين على التكيف في العالقة                  •

 . الزوجية

الضعف الجنسي إلحدى الزوجين وعدم قدرة أحدهما على اإلنجاب وما يصاحب هذا الموضوع من تدخالت           •

 .خارجية من األسرة

تأثير العادات االجتماعية السائدة كانت سبباً في وقوع الطالق حيث االعتماد على الطريقة التقليدية في زواج          •

 .األبناء فال يكون الشاب حراً باختيار شريكة حياته  

 .23االنحراف األخالقي لألزواج إضافة إلى اإلدمان   •
 

حتى ال ترتفع نسبة الطالق في المجتمع والتي تعمل      بناء على ذلك يجب على أصحاب القرار أن يأخذوا بهذه األسباب         

 . على تدهور المجتمع وتفككه نتيجة الطالق   
 

  وقوعات الطالق المسجلة حسب المحافظة  3.2.5

 وكذلك  1997عدد وقوعات الطالق المسجلة في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة خالل العام            ) 11.5(يبـين جدول    

 لكل  2007،  1997فاع التي حصلت على عدد وقوعات الطالق ما بين تعدادي السكان            ، ونسبة االرت  2007خالل العام   

محافظـة على حده، فقد أشارت النتائج إلى أن محافظة رام اهللا والبيرة سجلت أعلى عدد لوقوعات الطالق المسجلة في                    

 واقعة خالل   398صبحت  ، في حين أ   ) واقعة 439(، فقد بلغت عدد وقوعات الطالق       1997الـضفة الغربية خالل العام      

، وقد يعزي   %9.3، حـيث لـوحظ انخفاض في عدد وقوعات الطالق في محافظة رام اهللا والبيرة بنسبة                 2007العـام   

انخفاض وقوعات الطالق في محافظة رام اهللا والبيرة عن سائر المحافظات في الضفة الغربية رغم أن عدد السكان في                   

كبر بين محافظات الضفة الغربية إلى وجود عدد كبير من المغتربين من المقيمين             محافظـة رام اهللا والبيرة ال يعتبر األ       

في الدول األوروبية وكذلك إلى المستوى المعيشي األفضل من المحافظات األخرى، و بينما سجلت محافظة طوباس أقل                 

ظة طوباس تضم ما    حيث أن محاف  )  واقعة 32(نـسبة مـن وقـوعات الطالق حيث بلغت عدد الوقوعات المسجلة فيها              

كما لوحظ أيضاً انخفاض في عدد وقوعات الطالق        .  من مجموع عدد السكان في األراضي الفلسطينية      % 1.2يقـارب   

، 2007،  1997وذلك بنسب متفاوتة ما بين تعدادي السكان        ) بيت لحم، القدس، أريحا واألغوار    (فـي المحافظات التالية     

                                                 
 .2009، ، األسباب واآلثار السلبية..ظاهرة الطالق في قطاع غزة سهيلة، ، النوراني، ، دراسة حول  23
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لمحافظة قلقيلية ومحافظة   (لطالق فيها خالل العشرة سنوات كانت األعلى        أمـا المحافظـات التي ارتفع عدد وقوعات ا        

 .على التوالي%) 50.8، %51.8(، حيث سجلت نسبة االرتفاع في عدد وقوعات الطالق )جنين
 

 )2007، 1997(لألعوام في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة عدد وقوعات الطالق المسجلة : 11.5جدول 
 

 ظةالمحاف 1997 2007

 األراضي الفلسطينية 3,449 4,043
 الضفة الغربية 2,143 2,398

 جنين 179 270
 طوباس 32 30

 طولكرم 180 225
 قلقيلية 85 129
 سلفيت 61 66

 نابلس 284 375
 رام اهللا والبيرة 439 398
 القدس 377 333
 أريحا واألغوار 55 43

 بيت لحم 137 100
 الخليل 314 429

 قطاع غزة 1,306 1,645
 شمال غزة 211 298
 غزة 486 644
 دير البلح 174 187
 خانيونس 254 307
 رفح 181 209

 الشكل من إعداد الباحث

 .2007اإلحصاءات السنوية، ، ماعيةاإلحصاءات السكانية واالجت موقع الجهاز المركزي لإلحصاء، :المصدر

 
أمـا فـي قطاع غزه فتشير النتائج إلى أن محافظة غزه سجلت أعلى عدد من وقوعات الطالق المسجلة حيث بلغ عدد                      

، وذلك بنسبة ارتفاع    2007 واقعة خالل العام     644، وأصبحت   1997خالل العام   )  واقعة 486(وقـوعات الطالق فيها     

خالل )  واقعة 181(ة رفح أقل عدد من وقوعات الطالق حيث بلغت الوقوعات المسجلة            ، بيـنما سجلت محافظ    32.5%

، علما بأن محافظة رفح أقل محافظات قطاع غزه         %15.5 واقعة وبنسبة ارتفاع     209، في حين أصبحت     1997العـام   

 .من حيث عدد السكان
 

2007، 1997طالق ما بين تعدادي السكان من النتائج لوحظ بأن محافظات قطاع غزة شهدت ارتفاع في عدد واقعات ال           

حـيث أن هـذا االرتفاع يعود إلى األوضاع االقتصادية السيئة التي تعاني منها األسر في محافظات قطاع غزة، وكذلك                    

 .ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في محافظات غزة وذلك مقارنة مع محافظات الضفة الغربية
 

دمة سوف يتوقع ارتفاع في عدد واقعات الطالق في األراضي الفلسطينية وبعض            وخالصة القول فانه خالل السنوات القا     

محافظـات الـضفة الغربية، في حين يتوقع ارتفاع ملحوظ في عدد واقعات الطالق في محافظات قطاع غزة ألن قطاع      

تفاع معدل  غـزة يعانـي من أوضاع سياسية وأمنية وانقسام سياسي والحصار وكذلك انخفاض في مستوى المعيشة وار                

البطالة وتردى الظروف االقتصادية والسكنية في قطاع غزة، فلذلك نوصي المسئولين بأخذ التدابير الالزمة لكي نخفض                

 .عدد وقوعات الطالق في محافظات قطاع غزة، حتى ال تتفاقم األزمة األسرية والمشاكل خالل العقود القادمة
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  حسب العمر والجنس والمنطقة  وقوعات الطالق في األراضي الفلسطينية     4.2.5

وقوعات الطالق المسجلة في األراضي الفلسطينية حسب عمر المطلقين في          ) 12.5(أشارت النتائج الموضحة في جدول      

سنة في األراضي الفلسطينية حيث     ) 25-29(، حيث يالحظ ارتفاع عدد الذكور المطلقين في الفئة العمرية           2008العام  

فيما تركزت اإلناث   .  1,042سنة  ) 20-24(عـدد المطلقين الذكور في الفئة العمرية        وبلغـت   .   واقعـة  1,281بلـغ   

فبلغت عددهن  ) 15-19(ثم الفئة العمرية    ،  واقعة 1,424سنة وقد بلغت عددهم     ) 20-24(المطلقـات في الفئة العمرية      

ولى، وكل هذا ترجع أسبابه      يالحظ أن أعمار المطلقين تركزت في الفئات العمرية األ         2008 واقعـة خالل العام      1222

كما تبين أن غالبية المطلقين والمطلقات حدث لهم واقعة الطالق خالل مرحلة الشباب، مما يعطي               .  إلـى الزواج المبكر   

مؤشـر بان أخطر عمر هو عمر الشباب سواء عند الفتيات أو الشباب، كذلك على مستوى الضفة الغربية وأيضاً قطاع                    

 .  غزة
 2008 ت الطالق في األراضي الفلسطينية حسب عمر المطلقين والمنطقة وقوعا: 12.5جدول 

 

 المنطقة

 الضفة الغربية *قطاع غزة
 األراضي الفلسطينية

 عدد المطلقين عدد المطلقات عدد المطلقين عدد المطلقات عدد المطلقين عدد المطلقات

 العمر

 14أقل من  0 10 0 7 0 3

449 75 773 61 1,222 136 15-19 

548 441 876 601 1,424 1,042 20-24 

279 441 490 840 769 1,281 25-29 

133 236 260 500 393 736 30-34 

66 130 173 274 239 404 35-39 

49 95 115 194 164 289 40-44 

29 60 57 132 86 192 45-49 

16 34 26 75 42 109 50-54 

14 36 14 49 28 85 55-59 

5 14 9 33 14 47 60-64 

5 34 3 44 8 78 65+ 

 المجموع 4,399 4,399 2,803 2,803 1,596 1,596

 بيانات أولية*   

 .2007، اإلحصاءات السنوية، اإلحصاءات السكانية واالجتماعية موقع الجهاز المركزي لإلحصاء، :  المصدر

 
  معدل الطالق الخام  5.2.5

ولمعرفة معدالت الطالق   . 24 من السكان في منتصف العام     1000قوعات الطالق لكل    يعرف معدل الطالق الخام عدد و     

، فقد أشارت النتائج 2007، 1997الخـام فـي األراضـي الفلـسطينية والتغيرات التي حصلت ما بين تعدادي السكان        

 من 1000 لكل  حالة طالق1.24إلى أن معدل الطالق الخام في األراضي الفلسطينية بلغ  ) 2.5(الموضـحة فـي شكل      

، وهذا يدل على انخفاض في      2007 من السكان خالل     1000 حالة طالق لكل     1.1، وقد أصبح    1997الـسكان في عام     

، أما على   %11.3 وبنسبة نقصان بلغت     2007،  1997معدالت الطالق في األراضي الفلسطينية ما بين تعدادي السكان          

 حالة  1.2ام في الضفة الغربية يتجه نحو االنخفاض فبعد أن كان           صـعيد الـضفة الغربية فقد تبين أن معدل الطالق الخ          

%.  8.3 أي بنسبة نقصان     2007 عام 1000 حالة طالق لكل     1.1 انخفض إلى    1997 من السكان عام     1000طالق لكل   

                                                 
 .14، األراضي الفلسطينية، مرجع سابق ذكره، ص )2001 – 1996(ة مقارنة ، الزواج والطالق دراس2003الجهاز المركزي لإلحصاء،  24
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، وقد أصبح    1997 في عام 1.31وكـذلك بالنـسبة لمعـدل الطالق في قطاع غزة فأنه يتجه نحو االنخفاض حيث كان       

 %. 54.2، وذلك بنسبة نقصان 2007 من السكان خالل عام 1000 حالة طالق لكل 0.6
 

لوحظ أن معدل الطالق الخام في قطاع غزة أقل من معدل الطالق في الضفة الغربية، وعند مقارنة معدل الطالق الخام                    

 قد بلغ أعلى معدل خام    ، نجد أن المعدل في فلسطين يعد منخفضاً ف        2007فـي فلـسطين مـع بعض الدول العربية عام           

 ،0.8، يليه قطر    0.8، و سورية    1.9، ثم اليمن    2.1، ويليه الكويت    2.1للطالق لكل ألف من السكان في كل من األردن          

، ومن هنا يتضح أن معدل الطالق       0.9 والسعودية   0.3، بينما سجلت ليبيا     1.1، ولبنان   1.1، و مـصر     1.5البحـرين   

 25.تل موقعا متوسطاً بين الدول العربيةالخام في األراضي الفلسطينية يح
 

أمـا على صعيد المحافظات، فقد أشارت النتائج إلى أن معدالت الطالق الخام في محافظات الضفة الغربية سجلت أعلى          

 سجلت أعلى معدالت للطالق الخام      1.77، و محافظة أريحا واألغوار      2.17معـدل طالق في محافظة رام اهللا والبيرة         

أعلى معدالت طالق خام    ) 1.4، سلفيت   1.4، طوباس   1.4جنين  ( فقد سجلت محافظات     2007ما في عام    أ، 1997لعام  

 .2007خالل العام 
 

أمـا فـي قطاع غزة فتشير النتائج إلى أن محافظة رفح سجلت أعلى معدل للطالق الخام من بين محافظات قطاع غزة                      

 و محافظة خان يونس أعلى معدالت طالق خام، كما  فقد سجلت محافظة شمال غزة  2007، ولكن في عام     1997لعـام   

قد أشارت النتائج إلى أن معدالت الطالق الخام في محافظات قطاع غزة انخفضت خالل العشرة أعوام، ما عدا محافظة                   

 .2007، 1997ما بين تعدادي السكان % 10.2شمال غزة، فقد ارتفعت بنسبة 
 

 )2007، 1997(فلسطينية حسب المحافظة والمنطقة لألعوام معدل الطالق الخام في األراضي ال: 2.5شكل 
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 .2007اإلحصاءات السنوية، ، اإلحصاءات السكانية واالجتماعيةموقع الجهاز المركزي لإلحصاء، :     المصدر   

                                                 
 مرجع سابق ذكره.  ، األمانة العامة، إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات، العدد األول2008الدول العربية في أرقام ومؤشرات،  25
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  غير المتزوجين والذين عقدوا القران ألول مرة واألرامل      3.5

في األعوام            ) غير المتزوجين، عقد القران ألول مره، األرامل      (للتعـرف علـى خـصائص كـل فئة من الفئات التالية             

 خالل سـوف نـتحدث عـن كل فئة والتطورات التي حصلت لهم خالل العشرة سنوات بالتفصيل من      ) 2007،  1997(

 :التالي
 

 26غير المتزوجين 

في األراضي الفلسطينية بلغ    ) الذين لم يتزوجوا أبدا   (إلى أن عدد العزاب     ) 13.5( أشـارت النتائج الموضحة في جدول     

، في  1997 سنة فأكثر في عام      12من مجمل السكان الذين أعمارهم      % 39.6 شخـصا وهذا يعادل      618,152عـددهم   

من مجمل  % 43.7وهذا يعادل    (2007 شخصاً في عام     1,009,469م يتزوجواً أبداً    حـين أصـبح عدد العزاب الذين ل       

قد ارتفعت ما بين تعدادي     ) غير المتزوجين ( سنة فأكثر، مما يدل على أن نسبة العزاب          12الـسكان الـذين أعمـارهم       

) العزاب(د األفراد   ، وربما تعزى نسبة االرتفاع في عد      %10.4 في األراضي الفلسطينية بنسبة      2007،  1997الـسكان   

إلـى الـزيادة الطبيعة في عدد السكان في األراضي الفلسطينية وكذلك ارتفاع سن الزواج في األراضي الفلسطينية، ثم                   

 .الظروف االقتصادية والسياسية وكذلك لغالء المهور التي أدت إلى عزوف بعض الشباب عن الزواج
 

 27عقد قران ألول مرة  

 وهذا ما يعادل     1997 شخصاً خالل العام 18,910 عقد قران ألول مرة قد بلغ عددهم      أشـارت النـتائج إلـى األفـراد       

 والذي يعادل   2007 شخصاً في عام     29,270 سنة، في حين أصبح عددهم       12من مجمل السكان الذين أعمارهم      1.2%

اد الذين عقدوا القران أول      سنة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة األفر        12مـن مجمل السكان الذين أعمارهم       % 1.3

، وذلك بسبب الزيادة السكانية، ولكن نسبة الذين عقدوا قرانهم          %8.3 بنسبة   2007،  1997مـره ما بين تعدادي السكان       

بـشكل عـام تعتبر منخفضة، وقد تعزى لعدة عوامل منها أن األوضاع االقتصادية الصعبة والسياسية واألمنية وارتفاع                  

ارتفاع تكاليف الزواج التي تجعل الشباب يحجمون عن التفكير في الزواج والتي تكون بدايتها              معـدالت البطالة وكذلك     

عقـد القـران، ويضاف إليها طبيعة المجتمع الفلسطيني المحافظ الذي يحبذ أن فترة الخطوبة ال فترة عقد القران تطول                    

كن أن تصل فترة عقد القران لعدة سنوات،        علـى عكس بعض المجتمعات العربية المنفتحة والمجتمعات الغربية التي يم          

وكذلك باإلضافة إلى أنه في اآلونة      .  وكـذلك باإلضـافة إلى أن بعض من األسر تحبذ الزواج بعد عقد القرآن مباشرة              

 .األخيرة أصبح الشباب يفكرون بالهجرة خارج البالد وهذا يؤثر على متوسط الخطوبة في األراضي الفلسطينية
 

 28الترمل

من % 3.8 أرمل وأرملة وهذا يعادل      58690 فقد بلغ عددهم     1997 للترمل في األراضي الفلسطينية خالل العام        بالنسبة

من مجمل  % 3.1 أرمل وأرملة وهذا يعادل      72,546 سنة فأكثر، في حين أصبح عددهم        12الـسكان الـذين أعمارهم      

الذين ) األرامل(حظ انخفاض في نسبة األفراد      ، وبذلك فقد لو   2007 خالل العام     فأكثر  سنة 12الـسكان الذين أعمارهم     

، مما يدل على أن نسبة األرامل في األراضي الفلسطينية انخفضت ما            %18.4وذلك بنسبة   )  سنة 12أعمارهم أكبر من    

 .2007، 1997بين تعدادي السكان 
 

                                                 
 ولم يعقد قرانه ولم يكن قد تزوج في السابق) أي لم يتم الدخول بعد(رف السائد  سنة فأكثر، ولم يتزوج زواجا فعليا وفقا للع12 وهو الفرد الذي يبلغ عمره 26
أي لم يتم الدخول    ( سنة فأكثر، وقد تم تسجيل عقد زواج رسمي له من قبل  المحكمة ولكنه لم يتزوج فعليا وفقا للعرف السائد                      12 هو الفرد الذي يبلغ عمره       27

 . وال يشمل الفرد المتزوًج حالياً وعقد قرانه للمرة الثانية حيث يعتبر متزوجاًوليس مطلقا أو أرمالً من زواج سابق،) بعد
 آخر زواج له بوفاة الطرف األخر، ولم يتزوج مرة أخرى) انحل( سنة فأكثر وسبق له الزواج فعال ولكن انفصم 12 هو الفرد الذي يبلغ عمره 28
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 ول مرة واألراملغير المتزوجين والذين عقدوا القران أل)  سنة فأكثر12( عدد ونسبة األفراد :13.5جدول 

 )2007، 1997( في األراضي الفلسطينية لألعوام 
 

2007 1997 
 % نسبة التغيير

 عدد األفراد % عدد األفراد %
 الحالة الزواجية

 لم يتزوج أبدا 618,152 39.6 1,009,469 43.7 10.4

 عقد قرأن ألول مرة 18,910 1.2 29,270 1.3 8.04

 أرمل 58,690 3.8 72,546 3.1 -18.4

 المجموع 695,752 44.6 1,111,285 48.1 7.9

األراضي الفلسطينية، الضفة   (1 ج-تقرير السكان.  النتائج النهائية: 1997- التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  

 ).13(جدول ).  قطاع غزةالغربية، 

 ص قطاع غزة، 99الضفة الغربية ص (ن تقرير السكا .النتائج النهائية: 2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .  2007طيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس  

60.( 
 

 غير المتزوجين أبداً حسب المنطقة والجنس

من مجمل من األفراد غير المتزوجين كانوا من الذكور  % 56.9إلى أن   ) 14.5(أشـارت النـتائج الموضحة في جدول        

، أما في عام    1997لإلناث وذلك خالل عام     % 43.1سنة فأكثر، في حين كانت      12الـسكان الذكـور الـذين أعمارهم        

لإلناث، وهذا يشير   % 44.6من األفراد غير المتزوجين كانوا من الذكور، في حين كانت           % 55.4 فقد لوحظ أن     2007

، أما بالنسبة لإلناث فقد تبين أن نسبة %)2.6(وات بنسبة إلـى أن نـسبة العزاب من الذكور انخفضت خالل العشرة سن           

، مما يشير إلى ارتفاع نسبة العوانس في المجتمع         %)3.5(العـزاب مـن اإلناث ارتفعت خالل العشرة سنوات وبنسبة           

ير من  الفلسطيني، كما أوضحت النتائج إلى أن نسبة العزوبية عند الذكور أعلى منها عند اإلناث، وهذا يرجع لعزوف كث                 

الـشباب عن الزواج في سن مبكرة، ثم للظروف االقتصادية الصعبة و كذلك بسبب العادات والتقاليد السائدة في الوطن                   

بينما يواجه الشباب   ، خاصة إذا كانت غير ملتحقة بالتعليم     .  العربـي بشكل عام والتي تحبذ زواج اإلناث في سن مبكرة          

وهذا يؤدي بدوره إلى خفض متوسط الزواج بين الذكور وخفض متوسط ، جمـشكلة غالء المهور وارتفاع تكاليف الزوا  

تكـوين األسـر الجديـدة خاصـة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وسوف سينعكس ذلك على معدل النمو السنوي                      

 .29للسكان

 
  الفلسطينية األراضي  واألرامل فيوالذين عقدوا القران ألول مرةن يمتزوجالالتوزيع النسبي لألفراد غير   :14.5جدول 

 )2007، 1997( لألعوام حسب الجنس
 

  الغربيةالضفة قطاع غزة األراضي الفلسطينية

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
 السنة الحالة الزواجية

 لم يتزوج أبدا 56.8 43.2 57.0 43.0 56.9 43.1

 عقد ألول مرة 53.9 46.1 53.8 46.2 53.8 46.2

 أرمل 8.5 91.5 8.7 91.3 8.6 91.4

1997 

 لم يتزوج أبدا 55.5 44.5 55.1 44.9 55.4 44.6

 عقد ألول مرة 51.0 49.0 49.8 50.2 50.6 49.4

 أرمل 9.1 90.9 11.0 89.0 9.8 90.2

2007 

األراضي الفلسطينية، الضفة   (1 ج-تقرير السكان.  النتائج النهائية: 1997-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .  1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  

 ).قطاع غزةالغربية، 

 ).قطاع غزةالضفة الغربية، (نتقرير السكا.  النتائج النهائية: 2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  

                                                 
، خصائص الحضر والريف في     )04(سلسلة الدراسات التحليلية المعمقة     :ر والتحليل الستخدام بيانات التعداد    ، مشروع النش  2005 الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني،           29

 .58ص  .   فلسطين–رام اهللا .  األراضي الفلسطينية
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بين الذكور في الضفة الغربية وقطاع غزة قد تساوت حيث بلغت          أما على صعيد المناطق فقد لوحظ أن نسبة العزاب         

، وكذلك بالنسبة لإلناث فقد لوحظ أيضا تقريباً تساوي في نسبة العزوبية لدى اإلناث               2007خالل ) لكل منهما% 55.1(

، فقد 1997 ، وعند المقارنة مع نتائج عام 2007على التوالي خالل   %) 44.9، %44.5(في الضفة الغربية وقطاع غزة  

على التوالي،   %) -3.3، %-2.3(تبين انخفاض في نسبة العزوبية عند الذكور في الضفة الغربية وقطاع غزة وبنسبة    

%)   4.4، %03.(أما بالنسبة لإلناث فقد لوحظ ارتفاع في نسبة العزوبية في كالً من الضفة الغربية وقطاع غزة وبنسبة        

فروق بين الضفة الغربية وقطاع غزة في نسبة العزوبية لدى الذكور واإلناث،    ومن النتائج تبين وجود .   على التوالي 

وقد أشارت النتائج إلى أن نسبة العزوبية عند اإلناث في قطاع غزة أكثر منها في الضفة الغربية، وهذا يرجع لألوضاع             

 و باإلضافة إلى أن جزء من      األمنية واالقتصادية في قطاع غزة التي تجعل الشباب يعزفون عن الزواج في سن مبكرة،        

 . الفئة لم يصل إلى سن الزواج    
 

 عقد قران ألول مرة حسب المنطقة والجنس  

من األفراد الذين عقدوا القران ألول مرة في األراضي             %  53.8إلى أن   )  14.5( أشارت النتائج الموضحة في جدول       

 فقد لوحظ أن         2007، أما في عام  1997من اإلناث في عام   % 46.2الفلسطينية كانوا من الذكور، في حين كانت       

لإلناث، فقد لوحظ انخفاض    %  49.4من األفراد الذين عقدوا القران ألول مرة كانوا من الذكور، في حين كان             % 50.6

، وهذا يرجع إلى أن األوضاع          %5.9في نسبة الذكور الذين عقدوا القران ألول مرة خالل العشرة أعوام وبنسبة                 

 التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخصوصاً فئة الشباب، وارتفاع معدالت البطالة، كما أن نسبة                االقتصادية الصعبة  

الشباب الذين يعزفون عن الزواج يكون لها تأثير جوهري على نسبة الذين عقدوا القران ألول مرة، وكذلك ترجع إلى         

صة بالزواج، وعدم وجود أماكن سكنية     غالء المهور وارتفاع األسعار سواء في األمور التي تخص التجهيزات الخا      

 .تتسع لفئة الشباب الذين ينون الزواج    
 

، 1997أما بالنسبة لإلناث فقد لوحظ ارتفاع في نسبة اإلناث اللواتي عقدن قرانهن ألول مرة ما بين تعدادي السكان    

كرة، والذي يؤدي إلى ارتفاع    ، وهذا راجع إلى أن المجتمع الفلسطيني يحبذ زواج الفتاة في سنة مب     %6.9 وبنسبة 2007

متوسط الزواج المبكر، كما ترجع إلى العادات و التقاليد السائدة في الوطن العربي بشكل عام والتي تحبذ زواج اإلناث                  

 .خاصة إذا كانت غير ملتحقة بالتعليم  .  في سن مبكرة
 

م في الضفة الغربية أعلى من األفراد      أما على صعيد المناطق فقد لوحظ أن نسبة األفراد الذكور الذين عقدوا قرانه          

، وربما يرجع السبب في أن المستوى المعيشي في الضفة الغربية أفضل من              2007الذكور في قطاع غزة خالل العام       

قطاع غزة، حيث أن المجتمع في الضفة الغربية يعتبر مجتمع متمدن ومتحضر أكثر من قطاع غزة، مما يجعل فترة         

ن بعض المناطق في الضفة الغربية تعتبر مناطق ريفية، حيث أن المناطق الريفية تحبذ زواج        عقد القران تطول، كما أ  

األقارب ولو حتى ما يعرف لدينا حجز الفتاة حتى ال تتزوج خارج أطار العائلة، فلهذا السبب تكون نسبة الذين عقدوا         

 .   القران أعلى في الضفة الغربية  
 

بة اإلناث اللواتي تم عقد قرانهن في الضفة الغربية أقل من نسبة اإلناث في قطاع        أما بالنسبة لإلناث فقد لوحظ أن نس   

 ).   قطاع غزة% 50.2الضفة الغربية،   % 49.0(، حيث بلغت نسبة اإلناث اللواتي عقد قرانهن     2007غزة 
 

 في الضفة الغربية  ، فقد تبين وجود انخفاض في نسبة الذكور الذين تم عقد قرانهم       1997وعند المقارنة مع نتائج عام  

على التوالي، وهذا يرجع للعوامل االقتصادية وعزوف الشباب عن         %) 7.4، %5.4(وكذلك في قطاع غزة وبنسبة   
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الزواج وارتفاع المهور، أما بالنسبة لإلناث فقد لوحظ ارتفاع في نسبة اإلناث اللواتي عقدن قرانهن في كالً من الضفة           

ومن النتائج تبين وجود فروق بين الضفة الغربية وقطاع           .    على التوالي  %)  8.7، %6.3(الغربية وقطاع غزة وبنسبة    

غزة في نسبة عقد القران لدى الذكور واإلناث، مما يعني أن نسبة اإلناث اللواتي عقدن قرانهن في قطاع غزة أكثر منها                  

المجتمع العربي والفلسطيني خاصة   للضفة الغربية، و ربما يرجع ذلك إلى تعدد الزوجات، و للزواج المبكر الذي يحبذه      

 . أن يقوموا بتزويج الفتاة في سنة مبكرة خوفاُ من أن تصبح الفتاة عانس      
 

 الترمل حسب المنطقة والجنس  

%   9.8، مقابل %90.2 إلى أن الغالبية العظمى من األرامل كانوا من اإلناث وبنسبة    2007أظهرت النتائج خالل عام  

ة الذكور عن اإلناث في الترمل في أن الرجال لديهم ميول كثيرة للزواج مرة أخرى في       للذكور، وبالنسبة النخفاض نسب  

حالة الترمل مما هو الحال عند اإلناث الالتي يتوفى أزواجهن، حيث أن معظم النساء اللواتي يتوفى أزواجهن ولديهن              

ة أعلى من الرجال، في حين أن الرجال         أطفال يفضلن العيش مع أبنائهن، كما أن النساء لديهن عمر بقاء على قيد الحيا            

بإمكانهم أن يتزوجوا في سن متأخرة مرة أخرى بعد الترمل، أما النساء قليالً ما يتزوجن للمرة الثانية، وال سيما أذا كان                 

 . 30لديهن أوالد أو كانت متقدمة في السن      

 

 2007، 1997ما بين تعدادي السكان  فقد لوحظ انخفاض في نسبة الترمل عند اإلناث 1997وعند المقارنة مع سنة  

، وهذا يرجع إلى أن النساء أصبحن يتزوجن بعد وفاة          % )91.4(، حيث بلغت نسبة اإلناث األرامل   %1.3وبنسبة 

 سنة، وذلك بسبب استشهاد زوجها من     30أزواجهن ألن غالبية النساء األرامل هن من النساء اللواتي أعمارهن أقل من         

ي، وكذلك لتعرضهن لضغوط العائلة والمقربين منها بفكرة الزواج حتى يكون عون لها، ألن       قبل االحتالل اإلسرائيل 

 .الظروف االقتصادية صعبة، وال يوجد في مجتمعنا نظام التكافل االجتماعي أو التأمين على الحياة       
 

، حيث بلغت  %14.0 وبنسبة  2007، 1997في حين لوحظ ارتفاع في نسبة الترمل لدى الذكور ما بين تعدادي السكان         

أما على صعيد المناطق، فقد سجلت اإلناث األرامل في الضفة الغربية نسبة          .    1997خالل  % 8.6نسبة الذكور األرمل    

%  89.0الضفة الغربية،  %  90.9(، فقد بلغت نسبة اإلناث األرامل في المناطق  2007أعلى من قطاع غزة خالل العام   

 في الضفة الغربية            2007،  1997 األرامل ما بين تعدادي السكان       ، حيث لوحظ انخفاض في نسبة   )قطاع غزة

 في ععلى التوالي، وذلك يرجع لنفس األسباب التي ذكرت سابقاً، كما لوحظ أارتفا         %) 2.5، %0.7(وقطاع غزة وبنسبة  

بة                              في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وبنس  2007، 1997نسبة الذكور األرامل ما بين تعدادي السكان     

، وربما هذا يرجع إلى أن الذكور الذين يفقدون زوجاتهم هم من فئة كبار السن، أو ألنه من الصعب                     %)26.4، 7.1%(

الزواج من ثانية نتيجة الظروف المادية واالقتصادية التي من الصعب عليه أن يقوم بتلبية احتياجات الزوجة أو األوالد،            

امل الذكور في الضفة الغربية أقل من الذكور األرامل في قطاع غزة، وهذا يرجع للمستوى                  كما لوحظ أن نسبة األر    

المعيشي األفضل في الضفة الغربية عنه في قطاع غزة، وكذلك لطبيعة المجتمع الريفي الموجود في الضفة الغربية الذي                 

 .يحبذ الزواج من ثانية بعد فقدان الزوجة األولي      
 

                                                 
، التركيب األسري   )08(المعمقة  سلسلة الدراسات التحليلية    :، مشروع النشر والتحليل الستخدام بيانات التعداد      2005الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،       30

  74مرجع سابق ذكره، ص .  في األراضي الفلسطينية
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   31لمحافظة الفلسطينية حسب ا األراضي   واألرامل في    الذين عقدوا القران ألول مرة    ونيمتزوج الفراد غير األ

، فقد لوحظ أن محافظة الخليل سجلت أعلى نسبة     2007بالنسبة لمحافظات الضفة الغربية ونسبة العزوبية في عام   

بالنسبة ألقل محافظة سجلت نسبة    ، أما %9.6، يليها محافظة نابلس بنسبة  %15.5األفراد الذين لم يتزوجوا أبداً بنسبة       

 فقد   1997، وعند المقارنة مع عام     %1.4، ويليها طوباس بنسبة     %1.1غير المتزوجين فكانت محافظة أريحا وبنسبة     

، في حين لوحظ انخفاض في نسبة األفراد    %6.9لوحظ ارتفاع نسبة األفراد غير المتزوجين في محافظة الخليل وبنسبة     

، كما تبين أن معظم محافظات الضفة سجلت انخفاض في نسبة األفراد         %6.8ظة نابلس وبنسبة   غير المتزوجين في محاف 

 وبنسب متفاوتة، وهذا يرجع إلى أن األفراد يلجأوا إلى الزواج أو        2007،  1997غير المتزوجين ما بين تعدادي السكان  

أما   .    يستطيع األفراد بناء أسرة   عقد القران في محافظات الضفة، حيث أن الظروف المعيشية لألسر متوفرة لكي        

، فقد سجلت أكثر محافظة لألفراد غير المتزوجين في  2007محافظات قطاع غزة بالنسبة لألفراد المتزوجين خالل   

، حيث %7.3، ثم محافظة شمال غزة بنسبة %8.0يليها محافظة خان يونس بنسبة  % 13.1محافظة غزة بنسبة 

طاع غزة سجلت ارتفاع في نسبة األفراد غير المتزوجين ما بين تعدادي السكان        أوضحت النتائج إلى جميع محافظات ق   

 .، وهذا يشير إلى أن نسبة غير المتزوجين في قطاع غزة آخذة في االرتفاع خالل السنوات المقبلة           2007، 1997
 

أن محافظة الخليل سجلت    ، فقد لوحظ    2007بالنسبة لألفراد الذين تم عقد قرانهم في محافظات الضفة الغربية خالل عام             

، أما بالنسبة ألقل المحافظات     %11.4، يليها محافظة نابلس بنسبة      %13.4أعلـى نسبة لألفراد الذين عقد قرانهم بنسبة         

 فقد لوحظ   1997، وعند المقارنة مع عام      %1.0، يليها محافظة أريحا بنسبة      %1.6فكانـت محافظـة طـوباس بنسبة        

، وذلك يرجع ألن محافظة الخليل أكبر محافظة من حيث عدد السكان            %30.1ل بنسبة   ارتفاع في نسبة في محافظة الخلي     

فـي األراضـي الفلسطينية، وكذلك للمستوى المعيشي لألسر في تلك المحافظة، وتعتبر محافظة الخليل من المحافظات                 

ا القران أول مرة في     التـي تحـتوي علـى عشائر كبيرة، في حين لوحظ انخفاض في نسبة األفراد األفراد الذين عقدو                 

، كما تبين أن معظم محافظات الضفة سجلت انخفاض في نسبة األفراد الذين عقدوا           %24.0محافظـة نـابلس وبنـسبة       

 وبنسب متفاوتة، وهذا يرجع إلى األوضاع االقتصادية وعزوف         2007،  1997القران ألول مرة ما بين تعدادي السكان        

، فقد سجلت أكثر محافظة لألفراد الذين عقدوا 2007ظات قطاع غزة خالل    أما بالنسبة لمحاف  .  الـشباب عـن الـزواج     

، حيث أوضحت النتائج إلى     %7.7ويليها محافظة شمال غزة وبنسبة      % 11.8القران أول مرة هي محافظة غزة وبنسبة        

ة ما بين تعدادي    أن جميع محافظات قطاع غزة سجلت ارتفاع في نسبة األفراد الذين عقدوا القران أول مرة وبنسبة كبير                

 .، وهذا يشير إلى أن نسبة الزواج في قطاع غزة سوف ترتفع خالل السنوات القادمة2007، 1997السكان 
 

 لألفراد  2007أمـا األفـراد األرامل في محافظة الخليل حازت على أعلى نسبة من بين محافظات الضفة الغربية عام                   

وفي المرتبة الثالثة تأتي محافظة     % 11.4انية محافظة نابلس بنسبة     ويأتي في المرتبة الث   % 13.9األرامـل وذلك بنسبة     

، في حين سجلت محافظة أريحا اقل نسبة لألفراد األرامل من بين محافظات الضفة الغربية               %9.4رام اهللا والبيرة بنسبة     

 ما بين تعدادي ، كما لوحظ انخفاض في نسبة األفراد األرامل في محافظات الضفة الغربية        %1.2حـيث تـبلغ النـسبة       

ويرجع ذلك لألسباب التي ذكرت سابقاً، أما       .  ، مـا عـدا محافظة الخليل، ومحافظة بيت لحم         2007،  1997الـسكان   

بالنسبة لمحافظات غزة فقد سجلت محافظة غزة أعلى نسبة لألفراد األرامل في محافظات الوطن ومحافظات قطاع غزة                 

، كما  %14.9 وبنسبة   2007،  1997رامل ما بين تعدادي السكان      ، حـيث سجلت ارتفاع في نسبة األ       %13.9وبنـسبة   

                                                 
األراضي  (1 ج -تقرير السكان .  النتائج النهائية : 1997-الـتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت     .  1999  الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني،        31

 ).قطاع غزةالضفة الغربية، (نتقرير السكا.   النتائج النهائية:  2007-العام للسكان والمساكن والمنشآتالتعداد ، ).قطاع غزةالفلسطينية، الضفة الغربية، 
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 وبنسبة متفاوتة،   2007،  1997تبـين أن محافظات غزة سجلت ارتفاع في نسبة األفراد األرامل ما بين تعدادي السكان                

 .ويرجع ذلك إلى الظروف االقتصادية والسياسية والحصار والحرب على قطاع غزة
 
  حسب التركيب العمري  الضفة الغربية   واألرامل في   لذين عقدوا قرانهم  وامتزوجون  الألفراد غير ا

 19-15على صعيد الضفة الغربية أن األفراد في الفئة العمرية          ) 15.5( الموضحة في جدول     2007 تبـين النتائج لعام     

 14-12فئة العمرية   ، يليهم األفراد في ال    %37.78كانـت لهـم أكبر نسبة من بين األفراد الذين لم يتزوجون أبدا بواقع               

، كما أظهرت أن    %1.0على نسبة أقل من     )  سنة فأكثر  45(بيـنما نـال األفراد في الفئات العمرية         ، %28.17بواقـع   

) 24-20( كانت لهم أكبر نسبة عند الفئة العمرية         2007األفـراد الذين عقدوا قرانهم ألول مرة في الضفة الغربية عام            

% 24.51ويأتي في المرتبة الثالثة وبنسبة      ، %25.61سنة وبنسبة ) 29-25(عمرية  سـنة، ويلـيهم األفـراد في الفئة ال        

، %1.0في الفئات العمرية    )  سنة فأكثر  40(سنة، بينما نال األفراد الذين أعمارهم       ) 19-15(األفـراد في الفئة العمرية      

 .ني والمجتمع العربي عامةسنة هو سن الخطوبة المتعارف عليه في المجتمع الفلسطي) 24-20(ومن المالحظ أن سن 
 

% 71.49 سنة وبنسبة 60أما بالنسبة لألرامل، فقد بينت النتائج أن الغالبية العظمي من األرامل كانت أعمارهم أكبر من             

ونستنتج ، %8.14سنة و بنسبة    ) 59-55(و يليهم األفراد الذين أعمارهم تتراوح بين        .  2007في الضفة الغربية خالل     

 .  ل تزداد مع كبر العمر وتقل عند األعمار الصغيرةبان نسبة األرام
 

 األراضي الفلسطينية والضفة الغربية  واألرامل في والذين عقدوا قرانهمن يمتزوجالالتوزيع النسبي لألفراد غير   :15.5جدول 

 )2007، 1997( لألعوام حسب التركيب العمري
 

 1997 الفلسطينية األراضي 2007الضفة الغربية 

 لم يتزوج أبدا عقد ألول مرة أرمل المجموع لم يتزوج أبدا عقد ألول مرة أرمل المجموع
  العمريةالفئات

25.5 0.0 0.6 28.2 26.8 0 1.4 30.1 14-12 

34.9 0 24.5 37.8 34.3 0 31.4 37.7 19-15 

18.6 0.2 40.2 19.3 18.2 0.3 41.6 19.1 24-20 

7.6 0.7 25.6 7.6 6.6 0.7 20 6.7 29-24 

2.7 1.2 6.2 2.6 2.6 1.4 4.4 2.6 34-30 

1.5 2.1 1.5 1.4 1.3 2.1 0.9 1.3 39-35 

1.2 3.5 0.6 1.0 0.9 3.2 0.2 0.7 44-40 

1.0 5.6 0.4 0.7 0.8 4.3 0.1 0.5 495-45 

0.9 7 0.2 0.4 1 7.2 0.0 0.4 54-50 

0.8 8.1 0.1 0.3 1.1 9.7 0.0 0.3 59-55 

5.3 71.5 00. 0.7 6.4 70.9 0.0 0.5 60 + 

 غير مبين 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 المجموع 100 100 99.9 100 100 99.9 99.9 100

  غير متوفرة من قبل الجهاز المركزي2007 البيانات الخاصة باألراضي الفلسطينية وقطاع غزة لعام : مالحظة  
 

تائج أن   ، فقد أظهرت الن)15.5( الموضحة في جدول    1997أما بالنسبة لنتائج التعداد السكاني لألراضي الفلسطينية لعام       

سنة كانت لهم أكبر نسبة من بين األفراد الذين لم يتزوجون أبدا في األراضي       ) 19-15(األفراد في الفئة العمرية 

يليهم األفراد في الفئة العمرية    ، %30.1سنة وبنسبة  ) 14-12(، يليهم األفراد في الفئة العمرية  %37.7الفلسطينية بواقع  

وضحت النتائج أن األفراد الذين عقدوا قرانهم ألول مرة كانت لهم أكبر نسبة           كما أ %.   19.2سنة وبنسبة  ) 20-24(

،  %31.4سنة وبنسبة ) 19-15(، يليهم األفراد في الفئة العمرية   %41.6سنة وذلك بنسبة   ) 24-20(عند الفئة العمرية   
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ا نال األفراد في الفئات العمرية سنة، بينم) 29-25(األفراد في الفئة العمرية  % 20.0ويأتي في المرتبة الثالثة وبنسبة  

 حيث 14-12وكانت أيضا النسبة قليلة عند الفئة العمرية    %  1 سنة على اقل نسب حيث كانت اقل من  35ألكبر من 

 هو سن الخطوبة، أما بالنسبة لألرامل فقد تبين أن الغالبية العظمي              24-20ومن المالحظ أن سن     ، %1.4كانت النسبة 

، ومن المالحظ أن نسبة األرامل تزداد مع     %70.9 سنة وبنسبة 60فراد الذين أعمارهم أكثر من  من األرامل هم من األ

 .ارتفاع العمر وتقل عند األعمار الصغيرة   
 

  الفلسطينية حسب التجمع السكاني  األراضي   واألرامل في   والذين عقدوا قرانهم   ينمتزوج الألفراد غير ا

 سنة    12الذين أعمارهم   (ى أن الغالبية العظمي من األفراد غير المتزوجين       للضفة الغربية إل    2007أظهرت نتائج تعداد  

من سكان   %  5.5من سكان المناطق الريفية، في حين     % 26.8، بينما %67.8، كانوا من سكان الحضر وبنسبة     )فأكثر

 الذين عقدوا قرانهم    أما بالنسبة لألفراد والذين عقدوا قرانهم فقد تبين أن الغالبية العظمي من األفراد      .  المخيمات

من سكان  % 31.3، بينما %63.1، كانوا من سكان الحضر وبنسبة  ) سنة فأكثر في الضفة الغربية12أعمارهم (

هذا راجع ألن المجتمع في المناطق الحضرية في الضفة    .  من سكان المخيمات % 5.6المناطق الريفية، في حين  

فترة الخطوبة على اعتبار أن هذه الفترة تسمح بتعرف الزوجين على      الغربية أكثر انفتاحا ومدنية مما يسمح بإطالة  

بعضهما البعض بشكل أفضل، أما المناطق الريفية فقد تطول فيها فترة الخطوبة بسبب زواج األقارب حيث يتم ما    

موروثات يعرف بحجز الفتاة وهي في سن صغيرة ألحد األقارب لكي ال تتزوج من خارج العائلة وقد يكون مبرر ذلك ال       

وأما بالنسبة لألرامل فقد تبين أن      .  االجتماعية من ناحية ولكي ال يخرج اإلرث إلى خارج العائلة من ناحية أخرى

66.8، كانوا من سكان الحضر وبنسبة  ) سنة فأكثر في الضفة الغربية12الذين أعمارهم  (الغالبية العظمي من األرامل  

 في األراضي   1997أما في عام  .  من سكان المخيمات   %  6.4، في حين من سكان المناطق الريفية    % 26.8، بينما %

، ويليها  %53.4الفلسطينية فقد كانت أكبر نسبة لألفراد غير المتزوجين في األراضي الفلسطينية لصالح الحضر بنسبة     

، فقد  1997هم عام  وبالنسبة للذين عقدوا قران    %.   15.2، وأقلها في المخيم   %31.4األفراد الذين يسكنون الريف بنسبة     

من سكان   % 14.7من سكان الريف، و % 41.9من الذين عقدوا قرانهم كانوا من سكان الحضر، و    % 43.4تبين أن 

، ويليه  %49.9المخيمات، وأما بالنسبة لألرامل فقد تبين أن حوالي نصف األرامل كانوا من المناطق الحضرية وبنسبة           

 ).16.5( النتائج موضحة من خالل جدول      للمخيمات،% 17.8للمناطق الريفية، و  % 32.4
 

   الفلسطينيةاألراضي واألرامل في والذين عقدوا القران ألول مرةن يمتزوجالالتوزيع النسبي لألفراد غير :  16.5جدول 

 ) 2007، 1997 ( حسب التجمع السكانيوالضفة الغربية
 

 199733األراضي الفلسطينية   الضفة الغربية 322007

 لم يتزوج أبدا عقد ألول مرة أرمل لم يتزوج أبدا عقد ألول مرة أرمل
 التجمع السكاني

 حضر 53.4 43.4 49.9 67.8 63.1 66.8

 ريف 31.4 41.9 32.4 26.7 31.3 26.8

 مخيمات 15.2 14.7 17.8 5.5 5.6 6.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  غير متوفرة2007فلسطينية وقطاع غزة لعام  البيانات الخاصة باألراضي ال:مالحظة   
 

                                                 
الضفة الغربية، (نتقرير السكا.  النتائج النهائية:  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر 32

 سابق ، مرجع )قطاع غزة
األراضي  (1 ج-تقرير السكان.  النتائج النهائية: 1997-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.   1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر 33

 مرجع سابق ).  قطاع غزةالفلسطينية، الضفة الغربية، 
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  حسب المؤهل العلمي  الضفة الغربية  واألرامل في    والذين عقدوا قرانهم ن يمتزوج الألفراد غير ا

فعلى صعيد الضفة    ، من الواضح أن هناك أثرا واضحا للتعليم في األراضي الفلسطينية على الحالة الزواجية للسكان              

ز الحاصلين على مؤهل إعدادي على أكبر نسبة من بين الذين لم يتزوجوا أبداً وبنسبة           فقد حا2007الغربية في عام 

من األفراد الحاصلين على الشهادة الثانوية، كذلك حاز        % 19.2حاصلين على مؤهل ابتدائي، و   % 33.2، بينما 35.1%

ة في الضفة الغربية خالل         الحاصلين على مؤهل إعدادي على أكبر نسبة من األفراد الذين عقدوا قرانهم ألول مر       

، ثم األفراد الحاصلين   %30.5، يليهم األفراد الحاصلين على مؤهل ثانوي بنسبة    %33.9 حيث بلغت نسبتهم 2007عام 

يليهم األفراد  % 60.4الغالبية العظمي من األفراد األرامل غير متعلمين وبنسبة      ، %15.0 بنسبة  سعلى شهادة بكالوريو  

أما في       %.  11.8ثم األفراد الحاصلين على شهادة ابتدائي بنسبة       % 14.9نهم ملمين وذلك بنسبة   الذين صنفوا على أ   

غير المتزوجين والذين عقدوا قرانهم ألول مرة وكذلك األرامل في           فقد تبين أن التعليم له نفس األثر على     1997عام 

 على أكبر نسبة من بين األفراد الذين لم يتزوجوا      ااألراضي الفلسطينية، فنالحظ أن الحاصلين على مؤهل ابتدائي حازو     

كما يالحظ أيضا أن    % 29.6يليها الحاصلين على مؤهل إعدادي بنسبة       % 38.2أبدا في األراضي الفلسطينية بنسبة    

النسبة تقل عند الحاصلين على مؤهالت علمية عليا، ويالحظ أن األفراد الذين عقدوا قرانهم ألول مرة كانت لهم النسبة         

، يليهم األفراد الحاصلين على مؤهل ثانوي بنسبة     %36.6األكبر عند األفراد الحاصلين على مؤهل إعدادي وذلك بنسبة          

 % .20.8ويأتي في المرتبة الثالثة الحاصلين على مؤهل ابتدائي بنسبة        % 21.4
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 الفصل السادس
 

 الخصائص االقتصادية لألسرة الفلسطينية
 

ئية واالقتصادية الخاصة باألفراد النشطين اقتصادياً في األراضي الفلسطينية ومعرفة          للتعـرف على المؤشرات اإلحصا    

 والمقارنة بينهم، سوف نستخدم نتائج مسوح القوي العاملة الصادر         2007 وكذلك خالل    1997خصائصهم خالل األعوام    

نتعرف على التغيرات التي    عـن الجهـاز المركزي، وبعض نتائج المسوح األخرى ذات العالقة بهذه المؤشرات، لكي               

حيث تعد دراسة الخصائص االقتصادية لألسرة من العناصر المهمة للتعرف          .  حـصلت لهذه الفئة خالل العشرة سنوات      

والتي تؤثر بشكل كبير على رفاهية الفرد وتوفير احتياجاته المختلفة من تكوين أسر             ، علـى مالمـح النشاط االقتصادي     

األنشطة (حيث تشمل دراسة الخصائص االقتصادية لألسرة       .   وغيرها من االحتياجات   جديدة ومساكن ومرافق وخدمات   

العالقة بقوة العمل واالستثمار واالدخار والدخل واألنفاق       (، الذي يشمل على     )واتجاهاتهـا من خالل الهيكل االقتصادي     

ومن خالل  .تهالك ومستوى المعيشة   األموال، كما يشمل أيضا على دراسة الفقر والبطالة واألنفاق واالس          سوتكوين رؤو 

 .التالي سوف نتحدث عن كل خاصية من الخصائص االقتصادية على حده
 

 )النشيطون اقتصادياً( القوى العاملة 1.6

، 34يعـرف النشيطون اقتصاديا بأنهم هم جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة                  

 .لمشتغل والمتعطل سبق له العمل والمتعطل لم يسبق له العملوتشمل هذه الفئة ا
 

 )2007، 1997( القوى العاملة حسب المنطقة لألعوام 1.1.6

بواقع % 41.9 بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في األراضي الفلسطينية بلغت          2007أشارت نتائج التعداد السكاني لعام      

 وتعتبر هذه النسبة منخفضة مقارنة بدول العالم، فنجد أنها دون الحد            لقطاع غزة، % 38.0للـضفة الغـربية و    % 44.1

، و يرتبط ذلك بقدرة سوق العمل       35%)85.9-48.1(األدنـى إذ تـراوحت نسبة القوى العاملة المشاركة في العالم بين             

كاني للفئات العمرية    األفراد في سوق العمل، وكذلك ربما يعود التساع قاعدة الهرم الس           بوالنمو االقتصادي على استيعا   

وقد أشارت النتائج  .   من إجمالي السكان   36%)45.4(سنة، حيث بلغت نسبتها في األراضي الفلسطينية        15الصغيرة دون   

، فقد تبين أن نسبة Chi-square = 6.2, P-value = 0.01((إلـى وجود فروق في نسبة القوى العاملة حسب المنطقة  

على من قطاع غزة، ويعود ذلك إلى أن الواقع االقتصادي في الضفة الغربية وسوق              القـوى العاملة في الضفة الغربية أ      

 حيث  2007 وعام   1997العمـل أفضل منه في قطاع غزة، و عند المقارنة بين نسبة القوى العاملة المشاركة بين عام                  

لقطاع غزة، وهذا   % 35.7للضفة الغربية، و  % 43.2بواقع  % 40.5 نسبة القوى العاملة المشاركة      1997بلغت في العام    

فقط، % 1.9يدل على أن نسبة القوة العاملة في األراضي الفلسطينية ارتفعت خالل العشر سنوات الماضية بنسبة ارتفاع                 

 %.  2.3وأيضاً ارتفعت في الضفة الغربية، ولكن لوحظ ارتفاع ملحوظ في قطاع غزة وبنسبة 

                                                 
 380ص .  فلسطين - اهللا رام2007: السنوي التقرير: الفلسطينية ملةالعا القوى مسح.  2008الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي  الجهاز 34
، التركيب األسري )08(سلسلة الدراسات التحليلية المعمقة :، مشروع النشر والتحليل الستخدام بيانات التعداد2005الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      : 38

  81ص .   فلسطين–رام اهللا .  في األراضي الفلسطينية
 .فلسطين – اهللا رام.  2007األراضي الفلسطينية في المقيمين الفلسطينيين السكان أحوال.  2007الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي الجهاز  36
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فلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة خالل األعوام من                     وعـند مالحظـة نـسبة القـوى العاملـة فـي األراضـي ال              

 حتى  1995أن نسبة القوى العاملة أخذت باالرتفاع المستمر منذ العام          ) 1.6(، فقـد لوحظ من شكل       )2007 - 1995(

فاضة ، ويعود ذلك إلى اندالع انت     2003 حتى عام    2000، حيث انخفضت بشكل مفاجئ وملحوظ بعد عام         2000العـام   

األقـصى وتأثيـرها على االقتصاد الفلسطيني، بعد ذلك أخذت باالرتفاع الطفيف والمستمر في الضفة الغربية، أما في                  

، وقد يعزى االنخفاض الذي     2006، ونالحظ أن االرتفاع بدأ بعد عام        2006قطـاع غزة بقيت على مستواها حتى عام         

، وأن  )إسرائيل(سطيني هم بالواقع عمال داخل الخط األخضر         إلى أن نسبة كبيرة من الشعب الفل       2001حـدث في عام     

 .  اإلغالقات والحصار بقيت مستمرة على قطاع غزة
 

مـن ناحـية أخرى نرى أن االنخفاض في نسبة القوى العاملة في الفترة األخيرة يعود إلى أن القوى العاملة الفلسطينية                     

البطالة ترتفع في األراضي الفلسطينية في حالة اإلغالقات وفي         بمعنى أن   ،  اإلسرائيلي دتتأثـر بحـركة وتطور االقتصا     

كما أن القوى العاملة الفلسطينية ترتبط باحتياجات السوق اإلسرائيلي في          ، حالـة الـركود فـي االقتـصاد اإلسرائيلي        

الفلسطيني، ويتضح  المجـاالت المختلفة باإلضافة إلى النواحي األمنية والتي لها تأثير مباشر على االقتصاد اإلسرائيلي و              

 ).1.6(ذلك من خالل شكل 
 

 ونسبة المشاركة  المنطقة حسب الفلسطينية األراضي في فأكثر سنة 15  نسبة األفراد الذين أعمارهم:1.6شكل 

 ) 2007 – 1995(في القوى العاملة لألعوام 
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  الشكل من إعداد الباحث 

 .فلسطين - اهللا ، رام2007: السنوي التقرير: الفلسطينية العاملة القوى مسح.  2008الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي  الجهاز: المصدر
 

 2007أمـا على صعيد مشاركة المرأة والرجل في القوى العاملة المشاركة، فقد أشارت نتائج مسح القوى العاملة لعام                   

وقد انخفضت هذه   ، % 67.7 العمل بلغت  سن ضمن الذكور مجموع إلى العاملة القوى في الذكور مشاركة إلى أن نسبة  

، ويعود هذا االنخفاض إلى سياسة اإلغالقات اإلسرائيلية        %69.0 وهي   1997النـسبة مقارنـة مـع نـتائج مسح عام           

المـستمرة على األراضي الفلسطينية بعد اندالع انتفاضة األقصى، وكذلك ناتج عن ارتفاع معدالت البطالة بين الرجال                 

مقارنةً مع متوّسٍط   % 46األراضـي الفلسطينية، وقد تنخفض مشاركة السكّان في قّوة العمل في البالد العربّية إلى               فـي   
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كما أن  . 37العالمي% 42مقارنةً مع متوّسط % 25، ألّن مشاركة النساء منخفضة إلى أقل من %61عالمـّي يصل إلى     

، لبنان    %63.7، واألردن   %70.3لعربية التي بلغت في مصر      النـسبة فـي األراضي الفلسطينية قريبة جًدا من الدول ا          

وهذا ناتج عن أن مشاركة المرأة في إسرائيل مرتفعة         % 59.4، وكانت النسبة أقل في إسرائيل       %73.5، سـوريا    71%

 الذكور  جـداً، أما على صعيد الفئات العمرية لدي الذكور، فقد أشارت النتائج إلى أن نسبة القوى العاملة المشاركة لدى                  

، %)88.8 (1997، في حين كانت النسبة لهذه الفئة في العام          %92.4سنة، وقد بلغت    ) 44 -35(كانـت للفئة العمرية     

حـيث لـوحظ ارتفاع في نسبة القوى العاملة لدى الذكور في هذه الفئات العمرية، ما عدا الذكور أصحاب الفئة العمرية                  

مرية الصغيرة خالل العشرة سنوات تراجعت عن المشاركة في العمل، ألنه           األصغر سناً، ويرجع ذلك إلى أن الفئات الع       

 سنة، وقد يرجع انخفاض مشاركة الذكور في قوة العمل إلى ارتفاع            18هذه الفئة هم من األطفال الذين أعمارهم أقل من          

 .البطالة في هذه الفئة وعدم وجود فرص عمل لهذه الفئة
 

في % 15.7ارتفعت إلى ) 11.5% (1997مرأة في العمل فبعد أن كانت النسبة عام    أمـا فيما يتعلق بمعدالت مشاركة ال      

حيث ، ، وتعـد نسبة مشاركة النساء في العمل قليلة إذا ما قورنت بنسبة المشاركات في العمل على مستوى العالم                  2007

عض الدول المجاورة   ، كما أن النسبة في األراضي الفلسطينية اقل مما هي عليه في ب            %)51.9-14.1(تـراوحت مـن     

 %. 29.5، وسوريا %29.0، ولبنان %13.8، واألردن %29.7حيث بلغت في مصر 
 

ويـرجع ذلك إلى الظروف الطبيعية الخاصة بالمرأة وتأثير الظروف االجتماعية والتعليمة والمعتقدات الدينية، والشروط               

و النظام الذي المعمول به في القطاع الخاص مما التـي تـضعها المرأة للعمل مثل عدم الرغبة للعمل بنظام الفترتين وه    

أما ارتفاع  ، وأن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة وتكوينها النفسي والبدني واألخالقي         ، يقلـل مساهمتها في هذا القطاع     

مدنية ، وال سيما في الضفة الغربية وذلك يعود إلى محاكاة المجتمعات ال           1997نـسبة مشاركة المرأة عما هو عليه عام         

ناهيك عن العوز المادي ، وفتح مجال العمل أمامها بشكل أكبر   ، التـي تـنادى باالهتمام بشؤون المرأة وإعطائها مكانتها        

  ))38.لبعض األسر لعدم وجود من يعول األسرة من الرجال نتيجة لمرض عائلها أو استشهاده أو إصابته أو سجنه
 

سوق العمل إال أنه الزال هناك الكثير لرفع نسب مساهمتها وهذا ما            علـى الـرغم من ارتفاع نسبة مساهمة المرأة في           

تسعى إليه الحكومة ممثلة بالكثير من الوزارات والهيئات وبالتنسيق مع مؤسسات القطاع المدني ونرجو أن ينعكس ذلك                 

ى أن رفع مستوى    احمد مجدالني إل  .كما نوه وزير العمل الفلسطيني د     .  علـى مزيد من فرص التدريب والتمكين للمرأة       

مشاركة المرأة في سوق العمل يتطلب سياسات ملموسة على الصعيد التشريعي وعلى صعيد الموازنات ومدى حساسيتها                

للـنوع االجتماعي في القطاع غير العام، وإلى األهمية الخاصة لتحفيز القطاع الخاص على رفع مستوى تنافسية الطلب                  

 العمرية للمرأة في األراضي الفلسطينية فقد لوحظ ارتفاع في جميع الفئات            أما على صعيد الفئات   39.علـى عمـل المرأة    

 سجلت للفئة   1997فقد تبين أن أعلى نسبة مشاركة للقوة العاملة في العام           .  العمـرية لدي المرأة خالل العشرة سنوات      

 فقد لوحظ   2008عام  لإلناث، أما في ال   % 16.5للذكور،  % 89.9بواقع  % 54.5سنة، حيث بلغت    ) 34 -25(العمـرية   

% 23.3للذكور،  % 92.4بواقع  % 58.8سنة، حيث بلغت    ) 44 -35(أن أعلـى نسبة قوة عاملة سجلت للفئة العمرية          

والفئة العمرية        ، سنة) 34 -25(ونـستدل مـن النتائج أن القوي العاملة المشاركة تتركز في الفئتين العمرية              .  لإلنـاث 

                                                 
37 World Bank: Unlocking the Employment Potential in MENA, Washington DC, 2003 ؛Samir AITA. 

 
، التركيب األسري )08(سلسلة الدراسات التحليلية المعمقة :، مشروع النشر والتحليل الستخدام بيانات التعداد2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : 41

   82مرجع سابق ذكره، ص .في األراضي الفلسطينية

http://www.mol.gov.ps/html_files/news/2009/N70.htm 39  
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ي على صعيد القوي العاملة في األراضي الفلسطينية ألنهم هم الفئة المنتجة في األسر              سنة، وهذا من الطبيع   ) 44 -35(

 ).1.6(الفلسطينية، والنتائج موضحة من خالل جدول 
 

 حسب العمر والجنسالمشاركين في القوى العاملة فأكثر في األراضي الفلسطينية سنة  15نسبة األفراد  : 1.6جدول 

 )2008، 1997(لألعوام 
 

  والجنسالعمر 11997 22008 % التغير نسبة

 كال الجنسين 40.5 41.9 3.5

17.9- 26.6 32.4 24-15 

2.8 56 54.5 34-25 

10.7 58.8 53.1 44-35 

16.8 53.4 45.7 54-45 

18.8 22.7 19.1 55+ 

 ذكور 69.0 67.7 -1.9

19.9- 44.2 55.2 24-15 

1.7- 88.4 89.9 34-25 

4.1 92.4 88.8 44-35 

4.3 84.9 81.4 54-45 

7.0 38.2 35.7 +55 

 إناث 11.5 15.7 36.5

3.8 8.2 7.9 24-15 

35.2 22.3 16.5 34-25 

45.6 23.3 16.0 44-35 

33.6 20.3 15.2 54-45 

96.0 9.8 5.0 +55 

 .فلسطين - اهللا رام.  1997 :السنوي التقرير: الفلسطينية العاملة القوى مسح.  1998الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي الجهاز: 1

 .فلسطين - اهللا رام.  2008 :السنوي التقرير: الفلسطينية العاملة القوى مسح.  2009الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي الجهاز: 2
 

بالنسبة للقوى العاملة المشاركة في العمل في محافظات الضفة الغربية تبين أن أعلى نسبة مشاركة في قوة العمل كانت                   

، في حين سجلت أقل نسبة لمحافظة القدس        %46.5ويليها محافظة نابلس    % 51.7ظة أريحا واألغوار بنسبة     فـي محاف  

، ويرجع أن محافظة أريحا واألغوار أنها احتلت المرتبة األولي في نسبة المشاركة في قوة العمل، وهذا                 %39وبنـسبة   

 .  لك وجودها على حدود مفتوحة مع المستوطناتيعود إلى أن القطاع الزراعي في المحافظة يستوعب قوى عاملة وكذ
 

، ويليها     %39.4أمـا بالنـسبة لمحافظـات قطاع غزة فقد سجلت أكبر نسبة قوة عاملة مشاركة لمحافظة رفح وبنسبة                   

لمحافظـة خان يونس ويرجع ذلك لوجود األنفاق في مدينة رفح والحدود الجغرافية مع مصر، وكذلك الحصار                 % 38.4

 غزة، واستخدام األنفاق وسيلة للتجارة جعل نسبة المشاركة في محافظات الجنوب تزيد على المحافظات               المفروض على 

 .األخرى
 

أشـارت النتائج إلى أن نسبة المشاركة للقوة العاملة لمحافظات الضفة الغربية أكبر من نسبة المشاركة للقوة العاملة في                   

ويرجع ذلك إلى أن السبب الرئيسي يعود للواقع        .  2007عام   وأيضاً في    1997محافظـات قطـاع غزة وذلك في سنة         

االقتـصادي الصعب وقوة سوق العمل المحدودة في قطاع غزة، فهذا يقلل من نسبة المشاركة في العمل، وكذلك ارتفاع                   
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لك لوجود  متوسط البطالة في قطاع أعلى من الضفة الغربية، وهذا أيضاً يؤثر على نسبة المشاركة في القوى العاملة، وذ                 

 .  نسبة الالجئين في قطاع أكثر منه في الضفة الغربية
 

، فقد  )2007،  1997(وجود فروق بين التجمعات السكانية في نسبة القوى العاملة بالنسبة لألعوام            ) 2.6(تبين من جدول    

خالل ) أكثر سنة ف  15(من إجمالي سكان المخيمات     % 38سـجلت المخـيمات أدنى نسبة للمشاركين في القوى العاملة           

 فقد بلغت نسبة القوى العاملة في المخيمات        1997، أما في عام     )لإلناث% 12.7للذكور، و % 66.8( بواقع   2007العام  

، ومـن خالل ذلك لوحظ انخفاض في نسبة القوى العاملة لسكان            )لإلنـاث % 9.5للذكـور،   % 74.2(بواقـع   % 41.8

كما تبين  .  سبة المشاركة في العمل لدى األفراد في المخيمات       المخـيمات خـالل العشرة سنوات، وهذا كله يؤثر على ن          

، حيث أشارت النتائج إلى أن نسبة       )2007،  1997وجـود تـباين بين الذكور واإلناث في نسبة القوى العاملة لألعوام             

وامل التي تم   القوى العاملة عند الذكور أعلى من اإلناث، ويرجع ذلك ألن نسبة مشاركة المرأة أقل من الذكور وذلك للع                 

كما أشارت النتائج إلى أن نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة انخفضت خالل العشرة أعوام، ويرجع                .  ذكرها سابقاً 

ذلـك ألسباب سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث أن اندالع انتفاضة األقصى أثرت على مشاركة الذكور من المشاركة        

 .  اإلغالقات المتكررة واالحتالل، وإغالق المعابرفي العمل، وكذلك الحصار المفروض و
 

 )2008، 1997(حسب التجمع والجنس لألعوام )  سنه فأكثر15(نسبة األفراد المشاركين في القوى العاملة   :2.6جدول 
 

 التجمع السكاني والجنس 1 1997 2 2008

 حضر  

 ذكور 76.7 67.2

 إناث 10.0 14.3

 كال الجنسين 43.9 41.1

 ريف  

 ذكور 78.3 68.2

 إناث 8.7 18.7

 كال الجنسين 43.8 43.8

 مخيمات  

 ذكور 74.2 66.8

 إناث 9.5 12.7

 كال الجنسين 41.8 38.0

 .طينية األراضي الفلس–تقرير السكان–النتائج النهائية  :1997 والمنشآت والمساكن للسكان العام التعداد، 1999الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي الجهاز :1

 .فلسطين - اهللا رام.  2008 :السنوي التقرير: الفلسطينية العاملة القوى مسح، 2009الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي الجهاز: 2
 

أما بالنسبة لسكان الحضر فقد لوحظ أن نسبة القوى العاملة انخفضت خالل العشرة سنوات الماضية، كما لوحظ أيضاً                

أما بالنسبة لسكان الريف      .  عند الذكور، في حين لوحظ ارتفاع في النسبة عند النساء       انخفاض في نسبة القوى العاملة   

فقد تبين أن نسبة القوى العاملة لم تتغير خالل العشرة سنوات، ولكن لوحظ انخفاض في نسبة القوى العاملة عند الذكور                        

تزال تؤمِّن حوالي ربع فرص العمل في      وارتفاع في نسبة القوى العاملة لدى النساء في الريف، حيث أن الزراعة ال         

إذاً ال مشكلة في مشاركة المرأة في أعمال    .  البلدان ذات الكثافّة السكانية الكبيرة، ال سّيما في مصر والمغرب وسوريا   

 .40في المدينة ) إضافّي(الزراعة، خصوصاً إذا كان الزوج أو األب أو المعيل مرتِبط أو لديه عمل آخر            

                                                 
 .من يتحّمل المسؤولّية أمام المرأة: 2008/2009تقّدم نساء العالم : UNIFEM تقرير  40
 



 

 90

 41 البطالة2.1.6

، بينما  %21.5 إلى أن معدل البطالة في األراضي الفلسطينية بلغ          2007ظهـرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن        أ

، فقد لوحظ وجود ارتفاع في معدالت البطالة خالل العشرة سنوات الماضية في األراضي              1997في عام   % 20.3بلـغ   

  ومعدل   2007روق بين معدل البطالة للذكور في العام        كما أظهرت النتائج وجود ف    ، %1.2الفلـسطينية وذلـك بمعدل      

% 22.1مقابل  % 20.3 حوالي   1997، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور خالل عام          1997الـبطالة للذكور في العام      

ويرجع ذلك إلى أن ، ، وقد لوحظ ارتفاع في معدالت البطالة عند الذكور خالل العشرة سنوات الماضية2007فـي العام    

مـال العاديـين وعمال داخل الخط األخضر كلهم من الذكور، فلذلك لوحظ ارتفاع في معدالت البطالة خالل العشرة                   الع

سـنوات الماضية، باإلضافة إلى العوامل السياسية الموجودة في األراضي الفلسطينية، أما بالنسبة لإلناث فقد بلغت نسبة                 

حيث لوحظ أن معدل البطالة     .  2007خالل العام   % 019.قابلم% 20.1 حوالي   1997الـبطالة بين اإلناث خالل عام       

 .  عند اإلناث أنخفض خالل العشرة سنوات الماضية
 

تقرير التنمية اإلنسانية العربية    وعـند المقارنـة بين األراضي الفلسطينية والدول العربية والعالم، فإننا نالحظ من خالل               

في العالم  (مشيراً إلى أن نسبة البطالة      ،  2009 العمل العربية لعام     بيانات منظمة على  التقريـر   ، ويعـتمد    2009للعـام   

ألن اتجاهات البطالة    ، الفتاً إلى أن هذه المشكلة ستتفاقم      )على الصعيد العالمي  % 6.3مقارنة ب   % 14.4العربـي بلغت    

.  42)صة عمل جديدة   مليون فر  51 إلى   2020ستحتاج بحلول العام    (ومعـدالت نمو السكان تشير إلى أن الدول العربية          

، %)14.4 (2009وعـند المقارنة مع دول العالم العربي فإننا نالحظ أن معدل البطالة في العام العربي بلغت في العام                   

، فإننا نالحظ ارتفاع كبير لمعدالت البطالة في األراضي         2007عام  % 21.5بيـنما بلغـت فـي األراضي الفلسطينية         

 .دول العالم العربيالفلسطينية عن معدالت البطالة في 
 

 أن نسبة البطالة في األراضي الفلسطينية تختلف من سنة          2007-1995كما أشارت بيانات السلسلة الزمنية خالل الفترة        

، حيث   %20.3 بلغ   1997، كما لوحظ أن متوسط البطالة في عام         %)26.8 – 11.8(إلـى أخرى حيث تراوحت بين       

، حيث بلغت   2007، ثم عاودت في الصعود مرة أخرى لغاية العام          2000،  99،  98انخفـضت النـسبة خالل األعوام       

، ويرجع هذا االرتفاع في معدل البطالة إلى الممارسات اإلسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية             2007خـالل العام    % 21.5

ليص العمالة   وتق 2000المتمـثلة باإلغالقـات المتكـررة للمعابـر والحصار ال سيما منذ بداية انتفاضة األقصى عام                 

أما السنوات التي شهدت استقرار نسبى فانعكس ذلك على         .  الفلـسطينية التـي تعمل داخل الخط األخضر إلى حد كبير          

ونالحظ ارتفاعها بشكل مستمر منذ عام      .  2000-1998انخفـاض معـدل البطالة وهذا كان واضحاً في السنوات من            

 .2007 حتى عام 2000
 

، نالحظ أن معدالت البطالة تختلف حسب       2007،  1997 غزة والضفة الغربية في العامين       أما عند مقارنة كل من قطاع     

المـنطقة فيسجل قطاع غزة معدالت بطالة أعلى مما عليه في الضفة الغربية، ففي الضفة الغربية لم يكن هناك اختالف                    

 وعام 2007ين نسبة البطالة في عام      ملحوظ في نسبة البطالة، أما بالنسبة إلى قطاع غزة نجد أن هناك اختالف ملحوظ ب              

.   منذ بداية انتفاضة األقصى    ة، ويعزى ذلك لإلغالق وتقليص العمالة الفلسطيني      2007 حيث أنها ارتفعت في عام       1997

 .)2.6(ويتضح ذلك من خالل شكل 
 

                                                 
مستعدين  الفترة هذه خالل كانوا و األعمال من نوع أي في اإلسناد خالل فترة أبدا يعملوا ولم العمل لسن ينتمون الذين األفراد جميع الفئة هذه تشمل:  البطالة 41

 .الطرق من ذلك غير أو واألقارب األصدقاء االستخدام، سؤال مكاتب الصحف، التسجيل في مطالعة مثل الطرق بإحدى عنه بالبحث واوقام للعمل
 ).1(ملحق . ، العدد الخامس2009 التنمية اإلنسانية العربية للعام  تقرير42
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 )2007 – 1995( معدالت البطالة في األراضي الفلسطينية لألعوام :2.6شكل 
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األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

 الشكل من إعداد الباحث  

 .فلسطين -رام اهللا ،  2008:التقرير السنوي: ، مسح القوى العاملة الفلسطينية2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر  
 

الموضحة  النتائج البطالة، بالنسبة لمحافظات الضفة الغربية فقد أشارت       المقارنة بين المحافظات في نسبة     صعيد على أما

 من ضمن محافظات الضفة الغربية كانت محافظة 2007للبطالة سجلت في عام  نسبة أعلى أن إلى) 3.6(فـي جـدول    

، حيث لوحظ أن االرتفاع في نسبة البطالة زاد             1997في العام   % 13.5، فـي حـين كانت       %22.2الخلـيل وبنـسبة     

، 1997في عام   % 16، و 2007في عام   % 20.5بنسبة  ويليها محافظة طولكرم    ، 1997مقارنة مع عام    % 8.7بمعـدل   

، وبمتوسط ارتفاع   1997في عام   % 14.7، و 2007في عام   % 20.0، ثم محافظة طوباس بنسبة      %4.5وبمعدل ارتفاع   

 .  2007في عام % 13.4، وبلغ 1997في العام % 13.6، وبلغ معدل البطالة في محافظة القدس 5.3%
 

       سفي خان يون   كانت للبطالة نسبة أعلى أن  إلى 2007النتائج خالل    أشارت ، فقد بالنـسبة لمحافظـات قطاع غزة      أمـا 

غزة         ثم%) 28.5 (رفح ، يليها %)31.5(بلغت   حيث غزة شـمال  ، يلـيها  %)32.2 (الـبلح  ديـر   ، يلـيها   %)34.2(

دير  ، يليها %)29.5(رفح   ها، يلي %)30.5( سفي خان يون   للبطالة نسبة أعلى  فقد كانت  1997أما نتائج عام    %.  25.1

، ومن ذلك نالحظ وجود ارتفاع في نسبة البطالة خالل          %18.8، ثم شمال غزة     )غزة% 19.9(، ويليه   %)27.5(الـبلح   

نالحظ أن معدالت البطالة في محافظات الضفة الغربية أقل من          .  العـشرة سـنوات الماضية في محافظات قطاع غزة        

غزة، وهذا يرجع إلى أن مساحة قطاع محدودة وصغيرة، كما أن العمال الذين كانوا           معدالت البطالة في محافظات قطاع      

يعملـون داخـل الخـط األخـضر في قطاع غزة منعوا منعاً باتاً من دخول الخط األخضر، في حين الزال العمال في                       

منها الحصار  محافظـات الـضفة الغـربية ال زال جزء منهم يعمل داخل مناطق الخط األخضر، وكذلك توجد أسباب                   

 .  ومحدودية استيعاب سوق العمل في قطاع غزة
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 )1997،2007( معدل البطالة في محافظات األراضي الفلسطينية حسب المحافظة ومعدل الزيادة لألعوام :3.6جدول 
 المحافظة 19971 20072 % زيادة العدلم

 الخليل 13.5 22.2 8.7

 طولكرم 16.0 20.5 4.5

 طوباس 14.7 20.0 5.3

 جنين 17.8 19.0 1.2

 سلفيت 16.3 18.9 2.6

 بيت لحم 14.0 17.5 3.5

 قلقيلية 15.7 16.4 0.7

 رام اهللا والبيرة 12.7 16.0 3.3

 نابلس 14.1 15.6 1.5

 القدس 13.6 13.4 0.2-

 أريحا واألغوار 8.0 9.8 1.8

 شمال غزة 18.8 31.5 12.7

 رفح 29.5 28.5 1.0-

 غزة 19.0 25.1 6.1

 خان يونس 30.5 34.2 3.7

 دير البلح 27.2 32.2 5.0
 . فلسطين–، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، رام اهللا 1997الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر 1
 . فلسطين–، مسح القوة العاملة، رام اهللا 2007 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر 2

 
 )2007، 1997(ومعدل الزيادة حسب المحافظة لألعوام البطالة عدل  م:3.6ل شك
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  الشكل من إعداد الباحث 

 . فلسطين–، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، رام اهللا 1997 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

 . فلسطين–، مسح القوة العاملة، رام اهللا 2007طيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس: المصدر
 

 في  2007ولمعـرفة معدالت البطالة حسب الفئات العمرية، فقد تبين أن معدل البطالة كان في أعلى مستوياته في سنة                   

، تالحظ الفروق   1997عام  % 28.2، مقارنة مع    %35.3سنة لكال الجنسين حيث كانت النسبة       ) 24-15(الفئة العمرية   
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، ويرجع ذلك إلى األوضاع االقتصادية الصعبة التي يمر بها األفراد في            1997 و لعام    2007فـي معـدل البطالة لعام       

 .قطاع غزة ومدى قدرة سوق العمل على استيعاب تدفق القوة البشرية لسوق العمل

، ثم فئة   %27.7) 24-15(ة   وصل ألعلى مستوى في الفئة العمري      2007 أما لفئة الذكور فقد تبين أن معدل البطالة في          

% 31.6، مقارنة مع    %42.5) 24-15(اإلنـاث فقد تبين أن أعلى مستوى وصل له معدل البطالة لنفس الفئة العمرية               

 .  1997عام 
 

وعـند الحـديث عـن معدل البطالة في التجمعات السكانية، تبين وجود فروق جوهرية في معدل البطالة حسب التجمع                    

في العام % 17.2، فقـد لوحظ أن معدل البطالة في الحضر بلغ  )Chi-Square = 6.2, P-value = 0.04( الـسكاني 

، ويالحظ من ذلك أن نسبة البطالة في الحضر انخفضت          2007في عام   % 14.0، فـي حـين بلغ معدل البطالة         1997

 الموظفين ورؤؤس   خـالل العشر سنوات الماضية، وهذا يرجع إلى أن األسر التي تسكن المناطق الحضرية هم من فئة                

األمـوال، حـيث أن المؤسسات العامة الخاصة موجودة في مناطق الحضر، أما بالنسبة للمخيمات فقد لوحظ أن معدل                   

، كما اتضح أن معدل البطالة في المخيمات        2007في العام   % 17.9، بينما بلغت    %21.5 بلغت   1997البطالة في العام    

في المناطق الريفية فقد تبين أن معدل البطالة قد أنخفض ولكن بشكل بسيط             انخفضت خالل العشر سنوات الماضية، أما       

 .2007في العام % 15.2، بينما بلغ 1997في العام % 15.9خالل العشرة سنوات الماضية، حيث بلغ 
 

 ونخلـص ممـا سـبق أن البطالة في األراضي الفلسطينية ظاهرة مزمنة يعانى منها الشعب الفلسطيني نتيجة لالحتالل                  

اإلسـرائيلي الذي يمارس سياسة اإلغالقات المتكررة وخنق االقتصاد الفلسطيني، في حين أن االقتصاد الفلسطيني يعانى      

مـن تباطؤ في النمو فال يستطيع تشغيل العمالة المستخدمة داخل الخط األخضر العاطلة عن العمل بسبب اإلغالقات أو                   

خرى، كما أن معظم شرائح المجتمع الفلسطيني سواء العمال أو خريجي           تسريحها واستبدالها بالعمالة من بعض الدول األ      

 إلى ازدياد البطالة في فلسطين      أسباب إجمالويمكننا  .  43الجامعـات وغيـرها مـن الشرائح تعانى من مشكلة البطالة          

 : التاليةاألسباب

 .ي للشعب الفلسطيني كعقاب جماعاألخضر من العمال الفلسطينيين من العمل داخل الخط آالفحرمان مئات  •

 االقتصادية في المناطق الفلسطينية والمئات من المشاريع الصناعية خالل          البنية بتدمير   اإلسرائيليقـيام االحتالل     •

 أو بشكل مباشر    أما العمل من مصادر رزقهم وهذا التدمير        آالف وبالتالي حرمان عشرات     األخيرةالـست سنوات    

 البضائع داخل   إيصال خارج فلسطين و حتى صعوبة       إلىلخام ومنع التصدير    غير مباشر عبر منع استيراد المواد ا      

 .فلسطين نتيجة الحواجز

 . التحتية والمشاريع الصناعية من قبل الدول المانحةالبنية تراجع مشاريع إلى إضافة •

ات  مناطق أمنية وبالتالي حرمان عشر    إلى المزروعة و تحويلها     األراضي الدونمات من    آالفتجـريف عـشرات      •

 . من المزارعين من لقمة العيش التي كانوا يعتمدون عليهاآالف
 

وبجانب أن البطالة ، وبالنـسبة لآلثـار التـي تترتب على البطالة تأخير سن الزواج وبالتالي تعيق تكوين األسر الجديدة         

تيجة للبطالة تعانى من    فالكثير من األسر الفلسطينية ن    ، مـشكلة اقتـصادية فهي مشكلة نفسية واجتماعية وأمنية وسياسية         

كما يعانون من تخلف أوضاعهم الصحية ناهيك عن القلق والكآبة وعدم االستقرار وكل             ، الفقر والحرمان والعوز المادي   

                                                 
 .  2004 جامعة بيرزيت، برنامج  دراسات التنمية، ملخص تقرير التنمية البشرية، 43
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وقد تكون البطالة سببا من أسباب      ، ذلك يؤثر بدورة على العالقات األسرية بين الزوجين واألبناء في الكثير من األحيان            

 .44سرقة أو قد تؤدى إلى هجرة األوطان مع العلم أن الهجرة قد يكون لها آثارها اإليجابيةالجريمة كالقتل وال
 

  مصادر الدخل2.6

 إلى أن حوالي نصف األسر في األراضي تعتمد على          2007 أشـارت نتائج الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام         

من األسر اعتمدت على    % 24.8، بينما   %54.8األجـور والـرواتب من القطاع الخاص كمصدر دخل رئيسي وبنسبة            

أما في العام   .  من األسر اعتمدت على تحويالت نقدية ومصادر أخرى       % 20.4و، مـشاريع األسـرة كمـصدر للدخل      

مـن األسر كانت تعتمد على التحويالت الخارجية ومصادر الدخل األخرى، في حين               % 38.0 فقـد لـوحظ أن       1997

اعتمدت على مشاريع   % 25.9ألجور والرواتب كمصدر دخل رئيسي للدخل،  و       مـن األسـر اعتمدت على ا      % 36.1

ومـن السابق يالحظ أن األسر خالل العشرة سنوات الماضية زاد اعتمادها على األجور              .  األسـرة كمـصدر للـدخل     

 كانت األسر واألفراد في األراضي      1997والـرواتب كمـصدر دخـل رئيسي ألسرهم، ويرجع ذلك إلى أن في العام               

يعولـون علـى مـصادر دخلهم على العمل داخل الخط األخضر أو مصادر الدخل األخرى، لكن بعد اندالع انتفاضة                    

األقـصى ومنع العمال من العمل داخل الخط األخضر، فأن األسر اتجهت للعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة لكي               

األراضي الفلسطينية، ويتضح ذلك من خالل      تـؤمن مـصدر دخل ثابت نتيجة تدهور الوضع السياسي واالقتصادي في             

 .)4.6(جدول 
 

  مصادر الدخل لألسر في األراضي الفلسطينية لسنوات مختارة:4.6جدول 
 

 مصدر دخل األسرة 11997 22004 3 2005 42007

 مشاريع األسرة 25.9 22.6 25.9 24.8

 أجور ورواتب 36.1 58.0 56.3 54.8

 رجية ومصادر أخرىتحويالت خا 38.0 19.3 17.8 20.4

).  1997 كانون أول – ثانيكانون (التقرير السنوي : مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية.  1998 دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية،   :المصدر 1

 . فلسطين–رام اهللا 

   ).  2005 كانون ثاني - 2004كانون ثاني ( التقرير النهائي :مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية . 2005 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   2

 . فلسطين–رام اهللا 

  ).  2006  كانون ثاني- 2005كانون ثاني (التقرير النهائي : مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية.  2006 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   3

 . فلسطين–رام اهللا 

   ). 2008كانون ثاني  - 2007كانون ثاني (التقرير النهائي : مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية.  2008اء الفلسطيني،  الجهاز المركزي لإلحص4

 . فلسطين–رام اهللا 
 

كمـا أظهرت نتائج المسوحات إلى وجود فروق جوهرية بين األسر التي اعتمدت على األجور والرواتب بالنسبة لسنة                  

من األسر في األراضي الفلسطينية اعتمدت على األجور والرواتب في          % 56.3 فقد تبين أن     ،)2005- 1997(المـسح   

يالحظ من ذلك وجود ارتفاع في عدد األسر        ، 1997من األسر اعتمدت على ذلك في عام        % 36.1، بينما   2005عـام   

 األسر في األراضي    من% 25.9التـي تعـتمد األجـور والـرواتب خالل الثمانية سنوات السابقة، في حين لوحظ أن                 

 أي أن النسبة لم تتغير خالل       1997مقارنة بعام   % 25.9 اعتمدت على مشاريع األسرة مقابل       2005الفلسطينية في عام    

الـسنوات الثمانـية، بيـنما لـوحظ وجود انخفاض في نسبة األسر التي تعتمد في مصدر دخلها على الحواالت النقدية                     

                                                 
، التركيب األسري )08(سلسلة الدراسات التحليلية المعمقة :، مشروع النشر والتحليل الستخدام بيانات التعداد2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :  44

 85مرجع سابق ذكره، ص .   فلسطين–رام اهللا .  في األراضي الفلسطينية
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 من األسر في األراضي     2005خالل العام   % 17.8ث بلغت النسبة    ومـصادر دخـل أخـرى حـسب سنة المسح، حي          

 .1997في عام % 38.0الفلسطينية، في حين بلغت 
 

أمـا علـى صـعيد المنطقة، فقد لوحظ وجود اختالفات جوهرية بين نوع المصدر الدخل لألسر الفلسطينية في الضفة                    

من األسر في الضفة الغربية اعتمدت في مصدر        % 32.1، فقد تبين أن     )2005- 1997(الغـربية بالنسبة لسنة المسح      

من األسر اعتمدت على األجور والرواتب خالل عام        % 57.6، بينما   1997دخلهـا علـى األجـور والرواتب في سنة          

، ومـن خـالل ذلك لوحظ وجود ارتفاع في نسبة االعتماد علي األجور والرواتب خالل الثماني سنوات السابقة،                   2005

ألسباب التي أدت إلى ارتفاع النسبة في األراضي الفلسطينية عامة، كما تبين أيضاً أن نسبة األسر                ويـرجع ذلك لنفس ا    

، 2005، انخفضت وبنسبة كبيرة خالل عام       1997التـي اعتمدت على الحواالت النقدية ومصادر دخل أخري في عام            

ات الثمانية، مما جعل األسر تعتمد على       وهـذا يشير إلى أن الحواالت النقدية ومصادر الدخل األخرى قلت خالل السنو            

 .  األجور والرواتب في مصدر دخلها الرئيسي
 

% 28.2فـي حين لوحظ انخفاض بسيط في نسبة األسر التي تعتمد في مصدر دخلها على مشاريع األسرة، حيث كانت                    

الغربية فقد تبين أن    ، أما على صعيد محافظات الضفة       %)27.3 (2005، في حين أصبحت في العام       1997خالل العام   

 فقد  2005، أما في العام     1997النـسبة مـتقاربة بين المحافظات في االعتماد على مصادر الدخل المختلفة خالل العام               

من األسر في محافظات وسط الضفة الغربية كانت        % 48.9لـوحظ اختالف في النسب في مصادر الدخل، فقد تبين أن            

 فقد تبين أن 2005، أما في عام  1997النقدية ومصادر الدخل األخرى في عام       تعـتمد في مصدر دخلها على الحواالت        

أما محافظات شمال الضفة الغربية فقد .  مـن األسـر أصبحت تعتمد في مصدر دخلها على األجور والرواتب    % 59.6

 كمصدر   تعتمد على مشاريع األسرة في     1997من األسر في    % 32.9لوحظ اختالف في مصدر الدخل لهم، حيث كانت         

 كانت تعتمد على األجور     1997في عام   % 30.6، و %)34.0 (2005للـدخل، وقـد ارتفعـت النسبة لتصبح في عام           

 .من األسر أصبحت تعتمد على األجور والرواتب في مصدر دخلهم% 57.6 لوحظ أن 2005والرواتب ولكن في عام 
 

ر التي اعتمدت في مصدر دخلها على مشاريع        أمـا محافظـات جنوب الضفة الغربية فقد لوحظ انخفاض في نسبة األس            

       2005، وأصبحت في العام     1997من األسر في عام     % 31.6األسـرة خـالل الثمانـية سنوات الماضية، فقد تبين أن            

 .  ، مما يعني أن هناك اختالف في مجتمع الضفة الغربية بالنسبة لمصدر الدخل %)34.6(
 

 على  1997د لوحظ أن األسر التي كانت تعتمد على مصدر دخلها في عام             أمـا علـى صعيد محافظات قطاع غزة، فق        

، كما  2005في عام   % 23.4، وأصبحت   1997في عام   % 20.6، فقد كانت    2005مـشاريع األسـرة ارتفعت في عام        

    1997لـوحظ ارتفـاع كبير في نسبة األسر التي كانت تعتمد األجور والرواتب في مصدر دخلها، حيث بلغت في عام                     

، مما يعني أن األسر في محافظات قطاع غزة تعتمد على األجور            2005في عام   % 53.7، فـي حين بلغت      %)45.6(

وهذا يدلل على أن األسر في الضفة الغربية ومحافظاتها لديها ركيزة اقتصادية تفتقر            .  والـرواتب كمصدر دخل رئيسي    

 .إليها األسر في قطاع غزة
 

 نجد أن   2005في األراضي الفلسطينية عام     ) 5.6(الموضحة في جدول      النتائج أمـا علـى صـعيد حجم األسرة فتشير        

منها تعتمد على   % 39على األجور الرواتب في دخلها، وكذلك       % 42.7فرد تعتمد بنسبة    ) 3-1(األسـر المكـونة من      

 نجد أن   1997منها تعتمد علي مشاريع األسرة، مقارنة مع سنة         % 18.3الـتحويالت الخارجية ومصادر أخرى، بينما       

فرد في األراضي الفلسطينية تعتمد في دخلها على التحويالت النقدية والمصادر           ) 3-1(من األسر المكونة من     % 55.1
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منها تعتمد في دخلها على مشاريع األسرة، ومن % 16.3منها تعتمد على األجور والرواتب و    % 28.5األخـرى بيـنما     

الفئة التي كانت تعتمد على التحويالت النقدية على عكس التي كانت تعتمد            المالحظ هنا أن انخفاض نسبة األسر من هذه         

 .على األجور والرواتب فنالحظ أنها قد زادت
 

على األجور  % 60.7 تعتمد في دخلها بنسبة      2005فرد في عام    ) 5-4(أوضـحت النتائج أيضا أن األسر المكونة من         

مقارنة مع سنة   ، ى التحويالت النقدية والمصادر األخرى    عل% 14.6علـي مشاريع األسرة وكذلك      % 24.7الـرواتب و  

فرد في األراضي الفلسطينية تعتمد في دخلها على األجور والرواتب          ) 5-4(من األسر المكونة من     % 40نجد أن   1997

 من ألسر من هذه الفئة تعتمد     % 28.6منها تعتمد في دخلها على التحويالت النقدية والمصادر األخرى و         % 31.4بيـنما   

فـي دخلهـا علـى مـشاريع األسرة، في هذه الفئة نالحظ انه ارتفعت نسبة األسر التي تعتمد في دخلها على األجور                       

 .والرواتب بينما نقصت لألسر التي تعتمد على التحويالت النقدية ومشاريع األسرة
 

 ة وحجم األسرةحسب المنطقتوزيع األسر في األراضي الفلسطينية حسب المصدر الرئيسي للدخل : 5.6دول ج

 )2005، 1997(لألعوام 
 

 1 1997المصدر الرئيسي للدخل  2 2005المصدر الرئيسي للدخل 

تحويالت 

ومصادر /نقدية

 أخرى

أجور 

 ورواتب
 مشاريع األسرة

تحويالت 

ومصادر /نقدية

 أخرى

 مشاريع األسرة أجور ورواتب
 المنطقة وحجم االسرة

  الفلسطينيةاألراضي 25.9 36.1 38.0 25.9 56.3 17.8

 مجموع محافظات الضفة الغربية 28.2 32.1 39.8 27.3 57.6 15.1

 محافظات شمال الضفة الغربية 32.9 30.6 36.5 34.0 52.0 14.0

 محافظات وسط الضفة الغربية 18.6 32.6 48.9 20.5 59.6 19.9

 محافظات جنوب الضفة الغربية 31.6 33.8 34.6 24.9 63.8 11.3

 محافظات غزة 20.6 45.6 33.9 23.4 53.7 22.9

 حجم األسرة      

  أشخاص 1-3 16.3 28.5 55.1 18.3 42.7 39.0

 أشخاص 4-5  28.6 40.0 31.4 24.7 60.7 14.6

 أشخاص 6-7  26.7 38.6 34.7 24.7 60.3 15.0

 أشخاص 8-9  25.8 35.5 38.6 28.6 58.4 13.0

  فأكثر أشخاص10 29.0 35.6 35.4 35.7 52.2 12.1

).  1997  كانون أول، –كانون ثاني (التقرير السنوي : مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية.  1998دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية،   :  المصدر1

 . فلسطين–رام اهللا 

).      2006ثاني،  كانون – 2005كانون ثاني ( النهائي التقرير: الفلسطينية األراضي في المعيشة مستويات.  2006الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي  الجهاز2

 .فلسطين – اهللا رام
 

% 24.7على األجور الرواتب بينما     % 60.3 تعتمد بنسبة    2005فرد في األسرة في عام      ) 7-6(أما األسر المكونة من     

نجد أن 1997مع سنة مقارنة ، على التحويالت النقدية والمصادر األخرى% 15علـي مشاريع األسرة في دخلها وكذلك    

فرد في األراضي الفلسطينية تعتمد في دخلها على األجور والرواتب بينما             ) 7-6(مـن األسـر المكـونة من        % 38.6

من ألسر من هذه الفئة تعتمد في % 26.7مـنها تعـتمد في دخلها على التحويالت النقدية والمصادر األخرى و         % 34.7

ة نالحظ انه ارتفعت نسبة األسر التي تعتمد في دخلها على األجور والرواتب             دخلهـا على مشاريع األسرة، في هذه الفئ       

 .بينما نقصت لألسر التي تعتمد على التحويالت النقدية ومشاريع األسرة



 

 97

 

على األجور الرواتب بينما         % 58.4 تعتمد بنسبة    2005فرد في األسرة في عام      ) 9-8(بيـنما األسـر المكـونة مـن         

مقارنة مع سنة   ، على التحويالت النقدية والمصادر األخرى    % 13 األسـرة في دخلها وكذلك       علـي مـشاريع   % 28.6

فرد في األراضي الفلسطينية تعتمد في دخلها على األجور         ) 9-8(مـن األسـر المكـونة من        % 35.5نجـد أن    1997

من ألسر من هذه    % 25.8منها تعتمد في دخلها على التحويالت النقدية والمصادر األخرى و         % 38.6والـرواتب بينما    

في هذه الفئة نالحظ انه ارتفعت نسبة األسر التي تعتمد في دخلها على             ، الفـئة تعـتمد فـي دخلها على مشاريع األسرة         

 .األجور والرواتب وكذلك التي تعتمد على مشاريع األسرة، بينما نقصت لألسر التي تعتمد على التحويالت النقدية
 

على األجور الرواتب بينما    % 52.2 تعتمد بنسبة    2005اص فأكثر في األسرة في عام        أشخ 10أمـا األسر المكونة من      

مقارنة مع سنة   ، على التحويالت النقدية والمصادر األخرى    % 12.1علـي مـشاريع األسرة في دخلها وكذلك         % 35.7

تمد في دخلها على     أشخاص فأكثر في األسرة في األراضي الفلسطينية تع        10من األسر المكونة    % 35.6 نجد أن    1997

من األسر  % 29.0منها تعتمد في دخلها على التحويالت النقدية والمصادر األخرى و         % 35.4األجـور والرواتب بينما     

مـن هـذه الفئة تعتمد في دخلها على مشاريع األسرة في هذه الفئة نالحظ انه ارتفعت نسبة األسر التي تعتمد في دخلها                       

 .   تعتمد على مشاريع األسرة، بينما نقصت لألسر التي تعتمد على التحويالت النقديةعلى األجور والرواتب وكذلك التي
 

  إنفاق واستهالك األسرة3.6

وقيمة السلع والخدمات   ،  يعرف اإلنفاق بأنه النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشية            

أما الفرق بين   ، وهذا ينطبق على االستهالك أيضاً    ،  األسرة التـي تـتلقاها األسـر من رب العمل وتخصص الستهالك          

الزكاة، ، )غير االستثمارية (اإلنفـاق واالسـتهالك أن اإلنفاق يضاف إليه النقد الذي يتم إنفاقه على الرسوم والضرائب                

ك، فيضاف إليه السلع    التأمينات، الهدايا، التبرعات، الفوائد على الديون واألمور غير االستهالكية األخرى، أما االستهال           

 .التي تم استهالكها أثناء فترة التسجيل من إنتاج األسرة الذاتي والقيمة التقديرية للمسكن الملك

، كما  2007 وكذلك لعام    1997في ضوء ذلك فإننا سوف نتحدث عن إنفاق األسر الشهري في األراضي الفلسطينية لعام               

 .  2007 وكذلك من خالل عام 1997ام سوف نتحدث عن استهالك األسرة الشهري خالل ع
 

  إنفاق األسرة  1.3.6

إلى وجود اختالفات بين متوسط إنفاق األسرة الشهري النقدي على مختلف           ) 6.6(أشـارت النتائج الموضحة في جدول       

 دنانير أردني في األراضي     608، حيث بلغ متوسط إنفاق األسرة الشهري        2007 وعام   1997السلع والخدمات بين عام     

) 579( فقد بلغ متوسط إنفاق األسرة الشهري في األراضي الفلسطينية 1997، أما في عام   2007الفلـسطينية فـي عام      

ديـناراً، وقـد لوحظ ارتفاع في متوسط إنفاق األسرة الشهري في األراضي الفلسطينية خالل العشرة سنوات، وقد بلغ                   

 . دينار إلنفاق األسرة الشهري29متوسط الفرق 
 

 ديناراً  618 بلغ   1997 صـعيد المحافظات فقد لوحظ أن متوسط إنفاق األسرة الشهري للضفة الغربية لعام               أمـا علـى   

 دنانير، حيث وجد ارتفاعاً كبيراً في متوسط        708 البالغ   2007مقارنـة مـع متوسط إنفاق األسرة الشهري خالل العام           

 ديناراً، هذا يدل على   90ربية، وقد بلغ متوسط الفرق      اإلنفاق الشهري لألسرة خالل العشرة سنوات لمحافظات الضفة الغ        

وجود غالء في المعيشة وكذلك ارتفاع في اإلنفاق لمحافظات الضفة الغربية، أما بالنسبة لقطاع غزة فقد لوحظ انخفاض                  

) 490 (1997كبيـرة في متوسط إنفاق األسرة الشهري خالل العشرة سنوات، حيث بلغ متوسط اإلنفاق الشهري خالل                 

 . دينارا75ً، وقد بلغ متوسط النقصان في متوسط اإلنفاق الشهري 2007 ديناراً خالل العام 415ديناراً، في حين بلغ 
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وقـد وجـدت فروق في متوسط اإلنفاق الشهري بين األسر في الضفة الغربية واألسر في قطاع غزة، حيث لوحظ أن                     

 متوسط اإلنفاق الشهري في قطاع غزة، علما بأن متوسط          متوسـط اإلنفـاق الشهري في الضفة الغربية أعلى بكثير من          

وهذا يرجع إلى أن مستوى المعيشي واألجور في        .   في قطاع غزة   6.9 في الضفة الغربية و      6.1حجـم األسرة قد بلغ      

مـناطق الـضفة الغربية أعلى بكثير من متوسط األجور في مناطق قطاع غزة، مما يتسبب في اإلنفاق الكثير من قبل                     

ـ  أما بالنسبة لألنفاق الشهري على مجموعة الطعام، فقد تبين أن األنفاق النقدي على             .  ر فـي األراضي الفلسطينية    األس

في الضفة  % 31.7بواقع  (من إجمالي اإلنفاق    % 36.8 قد شكل    2007مجمـوعة الطعام في األراضي الفلسطينية خالل        

% 38.5 فقد شكل اإلنفاق النقدي على مجموعة الطعام         1997أما خالل العام    ).  في قطاع غزة  % 37.7الغـربية مقابل    

، وقد لوحظ انخفاض واضح في نسبة اإلنفاق على         )في قطاع غزة  % 37.9فـي الضفة الغربية مقابل      % 38.6بواقـع   (

مجمـوعة الطعـام خالل العشرة سنوات في الضفة الغربية، كما تبين أيضاً أن نسبة اإلنفاق بين مناطق الضفة الغربية                    

، حيث ظهر أن    2007 كانت تقريباً متساوية، ولكن اختلفت نسبة اإلنفاق في العام           1997 قطاع غزة في العام      ومـناطق 

، ولكن أظهرت   1997 بقيت تقريباً كما هي مقارنة مع عام         2007نسبة اإلنفاق على الطعام في مناطق قطاع غزة خالل          

 مقارنة مع نتائج عام     2007غربية انخفضت خالل العام     النـتائج إلـى أن نسبة اإلنفاق على الطعام في مناطق الضفة ال            

، مما يدل على أن األسر في قطاع غزة ال زالت تنفق نفس النسبة التي كانت تنفقها خالل العشر سنوات الماضية                     1997

علـى الطعـام، أمـا في مناطق الضفة الغربية فقد لوحظ أن األسر قللت من إنفاقها على الطعام خالل العشرة سنوات                      

الماضية، وهذا يرجع إلى أن متوسط حجم األسرة في الضفة الغربية أقل من متوسط حجم األسرة في قطاع غزة، حيث                    

 .  أن زيادة حجم األسرة يزيد من النفقات على الطعام
 

 )2007، 1997(متوسط إنفاق األسرة الشهري بالدينار األردني في األراضي الفلسطينية لألعوام : 6.6جدول 
 

 1 1997نفاق إلا 20072 نفاقإلا

 دينار % دينار %
 مجموعات السلع والخدمات

 اإلنفاق النقدي على الطعام 223 38.5 224 36.8

 المالبس 50 8.6 44 7.2

 المسكن 41 7.1 40 6.6

 التجهيزات المنزلية 33 5.7 38 6.3

 الرعاية الطبية 23 4.0 29 4.8

 وسائل النقل والمواصالت 62 10.7 97 16.0

 التعليم 20 3.5 21 3.5

 النشاطات الترفيهية والثقافية 16 2.8 15 2.5

 العناية الشخصية 12 2.1 16 2.6

 سلع أخرى 99 17.1 84 13.8

 اإلنفاق النقدي الكلي 579 100.0 608 100.0

  كانون أول،    –كانون ثاني (التقرير السنوي : ةمستويات المعيشة في األراضي الفلسطيني.  1998دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية، : المصدر 1

 . فلسطين–رام اهللا ).  1997

كانون ثاني -2007كانون ثاني (التقرير النهائي : مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر 2

 . فلسطين–رام اهللا ).  2008
 

، وجود فروقا   2007تجمع السكاني فقد أظهرت بيانات مسح إنفاق و استهالك األسرة الفلسطينية            أما على مستوى نوع ال    

واضـح، حـسب نـوع الـتجمع الـسكاني فمتوسط اإلنفاق الشهري األعلى كان في التجمعات الحضرية و األدنى في           

 ديناراً  651 ديناراً مقابل    601ف   ديناراً وفي الري   454فقد بلغ متوسط إنفاق األسرة الشهري في المخيمات         .  المخيمات
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،  في التجمعات الريفية   6.4و،  في التجمعات الحضرية   6.3علما أن متوسط حجم األسرة قد بلغ        ، في التجمعات الحضرية  

وهي نسبة  ، وتتماثل نسبة اإلنفاق على الطعام من مجموع اإلنفاق الكلي بين الريف والمخيمات           ،  فـي المخـيمات    6.5و

في % 39.0، بينما بلغت    %35.0حيث بلغت نسبة اإلنفاق على الطعام في الحضر         .  في الحضر تـرتفع عـن مثيلتها      

 .الريف والمخيمات
 

 في األراضي الفلسطينية    1997أن متوسط إنفاق األسرة الشهري عام       ) 6.6(كمـا أظهرت النتائج الموضحة في جدول        

، كما لوحظ فرق في متوسط اإلنفاق على وسائل         2007 دينار خالل    40في حين بلغ    ، ديـناراً على المسكن   ) 41(بلـغ   

 دينار  97و،  دينار 62 بلغ   1997، حيث تبين أن متوسط اإلنفاق في عام         2007 وسنة   1997الـنقل واالتصاالت لسنة     

 . ديناراً خالل العشر سنوات الماضية35، حيث وجد ارتفاع بمتوسط 2007خالل عام 

وهذا يؤثر بدوره على    ، كن والمالبس يشكل نحو نصف اإلنفاق الشهري      وخالصـة القول أن اإلنفاق على الطعام والمس       

إال أن الحاجة للغذاء ضرورية     ، كما يقلل فرص االدخار   ، توفير المستلزمات التي تحقق الحياة الكريمة والرفاهية للسكان       

 .وأولوية أولى
 

  استهالك األسرة 2.3.6

، حيث بلغ   2007 وعام   1997ك األسرة الشهري بين عام       أشـارت النـتائج إلـى وجود اختالفات بين متوسط استهال          

 فقد بلغ 1997، أما في عام     2007 ديناراً أردنياً في األراضي الفلسطينية عام        676متوسـط اسـتهالك األسرة الشهري       

 ديناراً، وقد لوحظ ارتفاع في متوسط استهالك األسرة       ) 629(متوسط استهالك األسرة الشهري في األراضي الفلسطينية        

الـشهري فـي األراضـي الفلسطينية خالل العشرة سنوات، وهذا يدل على أن المستوى المعيشي لألسر في األراضي                   

 .الفلسطينية أرتفعت خالل العشرة سنوات الماضية
 

أمـا على صعيد المناطق فقط تبين وجود فروق بين الضفة الغربية و قطاع غزة بالنسبة لالستهالك الكلي سواء في سنة       

ديناراً، منها    ) 670(، فقد بلغ متوسط استهالك األسرة الشهري في محافظات الضفة الغربية            2007 فـي سنة      أو 1997

ديناراً، وبذلك  ) 790.8( فقد بلغ متوسط االستهالك      2007، أما خالل عام     1997ديـناراً على الطعام خالل عام       ) 251(

شرة سنوات في محافظات الضفة الغربية، وإذا ما قارنا         فقـد لوحظ أن متوسط استهالك األسرة الشهري ارتفع خالل الع          

الـضفة الغـربية وقطـاع غزة بالنسبة لمتوسط االستهالك الشهري، فقد تبين وجود فروق جوهرية بين مناطق الضفة                   

الغـربية ومـناطق قطـاع غزة، والفروق كانت لصالح الضفة الغربية، وهذا يدلل على أن متوسط االستهالك الشهري                   

 .2007، وكذلك خالل عام 1997 الضفة الغربية أعلى بكثير من متوسط االستهالك في قطاع غزة خالل عام لألسر في
 

أمـا على مستوى قطاع غزة فقد لوحظ أن متوسط االستهالك الشهري لألسرة انخفض خالل العشرة سنوات، حيث بلغ                   

  وعند المقارنة بين االستهالك الكلي لألسر        .2007 دينار خالل العام     453.8، وقد أصبح    1997 دينار خالل العام     535

، فقد وجدت فروق جوهرية بين لالستهالك الكلي على   )2007،  1997(فـي األراضـي الفلـسطينية بالنـسبة لألعوام          

إلى أن االستهالك الكلي    ) 7.6(الموضحة في جدول     ، تشير النتائج  )2007،  1997(مجمـوعة الطعـام بالنسبة لألعوام       

في الضفة الغربية مقابل    % 33.3بواقع  % (34.5 قد شكل    2007ام في األراضي الفلسطينية خالل      علـى مجموعة الطع   

بواقع  % (36.9 فقد شكل االستهالك الكلي على مجموعة الطعام         1997أما خالل العام    ).  فـي قطـاع غـزة     % 38.5

بة االستهالك الكلي على    ، حيث لوحظ انخفاض واضح في نس      )في قطاع غزة  % 35.3في الضفة الغربية مقابل     % 37.4

مجموعة الطعام خالل العشرة سنوات في األراضي الفلسطينية وكذلك في محافظات الضفة الغربية، ولكن لوحظ ارتفاع                
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فـي نسبة االستهالك الكلي على الطعام في محافظات قطاع غزة، مما يدل على أن األسر في قطاع غزة زاد استهالكها                     

 .على الطعام
 

تشير .  لضفة الغربية فقد لوحظ أن األسر قللت من استهلكها على الطعام خالل العشرة سنوات الماضية              أما في مناطق ا   

أن نسبة االستهالك على المساكن في األراضي الفلسطينية انخفضت خالل العشرة           ) 7.6(النـتائج الموضحة في جدول      

ما على مستوى محافظات الضفة     ، أ 2007خالل  % 20.7، بينما أصبحت    1997خالل  % 21.1سـنوات، وقـد بلغت      

، وأصبحت    1997خالل  % 19.8الغـربية، فقـد لـوحظ أن نسبة االستهالك على المساكن قابلة لالرتفاع، حيث بلغت                

، مما يشير إلى أن األسر في الضفة الغربية توزع من دخلها على المساكن وتحسينها، وهذا يرجع                 2007عـام   % 20.4

الضفة الغربية خالل العشرة سنوات الماضية، أما على مستوى محافظات قطاع غزة            إلى التطور الذي حصل في مناطق       

خالل العام  % 21.7، في حين أصبحت     %25.4 بلغت   1997فقـد لـوحظ أن نـسبة االستهالك على المساكن في عام             

 إلى أن ، ممـا يـشير إلـى أن األسر في قطاع غزة قل اهتمامها خالل العشرة سنوات في المساكن، وهذا يرجع           2007

الـرواتب واألجور في قطاع غزة أقل من الضفة الغربية، كما أن متوسط حجم األسرة في قطاع غزة كبير، وهذا يجعل         

أصـحاب القـرارات ذات السلطات العليا األخذ بالحسبان ذلك، ألن ذلك سوف يؤدي إلى ازدحام سكاني داخل األسرة                   

وهذا يؤثر بدوره   ،  والمسكن يشكل نحو نصف االستهالك الكلي      وخالصـة القول أن االستهالك على الطعام      .  الـواحدة 

إال أن الحاجة للغذاء    ، كما يقلل فرص االدخار   ، علـى توفيـر المستلزمات التي تحقق الحياة الكريمة والرفاهية للسكان          

 .ضرورية وأولوية أولى
 

 )2007، 1997 (التوزيع النسبي لالستهالك الكلي بالدينار لألسرة حسب نوع المنطقة: 7.6جدول 
 

2007 2 1997 1 

 الضفة الغربية قطاع غزة  الفلسطينيةاألراضي الضفة الغربية قطاع غزة  الفلسطينيةاألراضي
  الكلياالستهالك

 الطعام 37.4 35.3 36.9 33.3 38.5 34.5

 واألحذيةالمالبس  8.3 6.7 7.9 6.5 6.3 6.4

 المسكن 19.8 25.4 21.1 20.4 21.7 20.7

 التجهيزات المنزلية 5.3 5.3 5.3 5.6 5.8 5.7

 الرعاية الطبية 3.9 2.8 3.6 4.3 3.8 4.2

 وسائل النقل واالتصاالت 10.2 8.6 9.8 13.9 10.2 13.1

 التعليم والثقافة 5.1 7.7 5.8 5.5 4.8 5.3

 أخرىسلع  10.1 8.1 9.6 10.5 8.9 10.1

 المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

).  1997كانون أول، –كانون ثاني (التقرير السنوي : مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية.  1998 دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية،   :المصدر 1

 . فلسطين–رام اهللا 

كانون ثاني - 2007كانون ثاني (هائي التقرير الن: مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     :المصدر 2

 . فلسطين–رام اهللا ).  2008

 
  45 مستوى المعيشة لألسرة الفلسطينية4.6

2007 و 1997 أشارت نتائج المسوح على وجود فروق جوهرية في مستويات المعيشية لألسرة الفلسطينية بين األعوام               

نت تتمتع بمستوى معيشي أفضل من المتوسط، أما         كا 1997من األسر في األراضي الفلسطينية عام       % 22.5حـيث أن    

                                                 
 هالك الكلي  االست÷استهالك الطعام =  مستوى المعيشة  45
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، مما يدل على ارتفاع في المستوى %28.5 فأصـبحت نـسبة األسـر التي تتمتع بمستوى معيشي أفضل       2007عـام   

أما بالنسبة لألسر من أصحاب الفئات ذات المستوى المعيشي المتوسط، فقد           .  المعيـشي لألسـر خالل العشرة سنوات      

خالل عام  % 46.2، فقد بلغت نسبة األسر من هذه الفئة         2007،  97في هذه الفئة بين السنوات      لوحظ عدم وجود فروق     

، حيث أن هذه الفئة تحسب على       %47.3 فأن نسبة األسر ارتفعت ولكن بشكل بسيط وبنسبة          2007، أمـا فـي عام       97

شي متوسط ألن الغالبية    ويرجع عدم االرتفاع في نسبة األسر التي تتمتع بمستوى معي         .أصـحاب الدخـول المنخفـضة     

العظمـي مـن األسـر في األراضي الفلسطينية هم من أصحاب الدخول المتوسطة، أما بالنسبة لفئة المستوى المعيشي                   

، في  1997في سنة   % 31.25المنخفض فقد لوحظ انخفاض في نسبة األسر التي تتمتع بمستوى معيشي أقل، فقد كانت               

 ).8.6(ذلك من خالل جدول ويتضح . 2007في عام % 24.2حين أصبحت 
 

 )2007، 1997( التوزيع النسبي لمستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية لألعوام :8.6جدول 
 

 مستويات المعيشة % 1 1997 % 20072  %التغير في مستوي المعيشة

 %30مستوى أفضل أقل من  22.5 28.5 6.03

  %44 - 30فئة متوسطة  46.3 47.3 1.02

 %100 – 45مستوى أقل  31.3 24.2 -7.05

 المجموع 100.0 100.0 

  كانون أول،   –كانون ثاني (التقرير السنوي : مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية.  1998 دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية، :المصدر 1

 . فلسطين–رام اهللا ). 1997

 ،كانون ثاني- 2007كانون ثاني (التقرير النهائي : مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   :المصدر 2

 . فلسطين–رام اهللا ). 2008
 

بناًء على النتائج السابقة يمكن القول بأن معظم األسر الفلسطينية سواًء على مستوى األراضي الفلسطينية أو المناطق        

حتى وأن لوحظ أن نسبة األسر ذوي فئة المستوى المعيشي          ، ض أو متوسطالتي تتصف بمستوى معيشي إما منخف

األفضل خالل العشرة سنوات قد زادت، إال أن النسبة ال زالت منخفضة، ويرجع ذلك إلى أن مستويات الدخل في                       

سطينية تعد    األراضي الفلسطينية منخفضة مقارنة بغالء األسعار الموجودة في السوق، إذ أن األسعار في األراضي الفل          

مرتفعة مقارنة بمستوى الدخل حيث أن معظم البضائع مستوردة من إسرائيل التي تصنف دولياً باعتبارها من مجموعة                  

الدول ذات الدخل المرتفع على عكس األراضي الفلسطينية التي تعد من فئة الدول متوسطة الدخل أو الدول ذات الدخل                  

ام بقضايا المواطنين خاصة محدودي الدخل ورفع مستوى معيشة السكان،      ، وهذا يؤكد على أولوية االهتم   46المنخفض

 .وذلك عن طريق تحسين ارتفاع دخل األسرة وتحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية          
 

  الفقــر 5.6

  على    اظالحف  على  بعدم القدرة   "يعرف كما  األساسية الحاجات  لتلبية  الموارد    أو  الدخل   من  األدنى  الحد  بغياب الفقر  يعرف

  الضرورية االحتياجات من  أساسية مع سلة يتماشى بحيث فقر خطي إعداد   تم وقد".  المعيشة من األدنى  المستوى

  يعكس  بشكل  )الشديد الفقر  بخط إليه يشار(األول  خط الفقر  احتساب تم وقد.  الضروريات  من أوسع   ومجموعة

  ميزانية تعكس بطريقة إعداده    تم فقد )الفقر   بخط إليه  يشار ( الثاني  الخط  وملبس ومسكن، أما    مأكل  من األساسية  الحاجات

  كالرعاية الصحية أخرى ضرورية احتياجات مع جنب  إلى جنبا ومسكن  وملبس مأكل من(الحاجات األساسية  

                                                 
، التركيب األسري )08(سلسلة الدراسات التحليلية المعمقة :، مشروع النشر والتحليل الستخدام بيانات التعداد2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  46

 . فلسطين–رام اهللا .  في األراضي الفلسطينية
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  أن  حيث الشهري  اعتماد االستهالك   الفلسطينية، تم   األراضي  في الفقر  خط  والنقل، ولتحديد   والتعليم   والشخصية 

 .47أفضل  نحو على  الحاجات  يعكس االستهالك
 

وحيث أن الفقر موجود في مختلف المجتمعات العربية والدولية وأن كان بدرجات متفاوتة حسب المستوى المعيشي في     

، 1997(فلذلك فإننا سوف نلقي الضوء على الفقر في األراضي الفلسطينية خالل األعوام         .  الدول النامية والمتقدمة    

فقد أشارت نتائج الجهاز المركزي لإلحصاء   .   وضع األسر الفلسطينية من الناحية المعيشية   لكي نتعرف على) 2007

 .خالل العشرة أعوام    % 34.6 إلى أن نسبة الفقر ارتفعت بين األسر الفلسطينية بنسبة     2007الفلسطيني خالل العام  
 

الفلسطينية تعاني من الفقر خالل العام   من إجمالي األسر  %   30.3فقد تبين أن ) 9.6(الموضحة في جدول    تشير النتائج

 وذلك بواقع              1997خالل العام  % 22.5، مقابل )قطاع غزة % 51.8الضفة الغربية و % 19.1( وذلك بواقع   2007

وبما أن األراضي الفلسطينية تصنف من الدول ذات التنمية البشرية         ).  قطاع غزة% 38.2الضفة الغربية، و % 15.6(

تنمية (، وعند المقارنة بين الدول التي تعتبر من الدول التي تصنف        )2009(ر التنمية البشرية المتوسطة حسب تقري  

تراوحت بين                              الفقر أن معدالت   2009 للعام العربية تقرير التنمية البشرية  ، حيث أفاد )بشرية متوسطة 

 للدول ذات الطابع التنمية البشرية المتوسطة، فقد لوحظ وجود دول لديها معدالت فقر أعلى من               %48)71.3 -% 2.8(

 . حالة فقر في يعيشون  عربي مليون  65هناك كما أشار التقرير إلى أن    .  متوسط الفقر في األراضي الفلسطينية   
 

، مؤكدا أن قطاعاتٌ واسعة من    الفقر ظّل في يعيشون العربية  سكّان المنطقة  خمسي حواليأّن  مية إلى تقرير التنذكر كما 

حرمانًا كبيراً من أبسط الحاجات مثل عدم الحصول كفايةً على المياه الصالحة              سكّان بلدان الدخل المنخفض تواجه      

 ثلث سكان    أن) 2009(للسكان    المتحدة     كما ذكر صندوق األمم   .49للشرب وازدياد حاالت نقص الوزن بين األطفال    

  األلفية وه فجر  يش » عدم تكافؤ قاس «العالم البالغ عددهم ستة مليارات نسمة يعيشون في فقر مدقع ويعانون من          

 .50الجديدة  
 

 )2007، 1997( حسب المنطقة لألعوام  لألسرالحقيقةنسبة الفقر وفقاً ألنماط االستهالك الشهرية : 9.6جدول 
 

51 2007 52 1997 

 الفقر الفقر المدقع الفقر الفقر المدقع
 المنطقة

 األراضي الفلسطينية 22.5 14.2 30.3 18.3

 ربيةالضفة الغ 15.6 9.2 19.1 9.7

 قطاع غزة 38.2 25.8 51.8 35.0
 

إلى أن نسبة األسر الفقيرة في الضفة الغربية ارتفعت خالل العشرة سنوات     ) 9.6(تشير النتائج الموضحة في جدول  

وهذا يدل على      %.  35.6، وأيضا ارتفعت نسبة األسر الفقيرة في قطاع غزة خالل العشرة سنوات بنسبة         %22.4بنسبة 

التي تعاني من الفقر في قطاع غزة كانت أكثر من ضعف نسبة األسر التي تعاني من الفقر في الضفة            أن نسبة األسر    

                                                 
 .252، رام اهللا، فلسطين، ص )9(حصائي السنوي رقم ، كتاب فلسطين اإل2008 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   47

 .2009 تقرير التنمية البشرية العربية،   48

 . المرجع السابق 49

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=75020&issueno=7968 50  

 .358، مرجع سابق ذكره، ص )9(، كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم 2008 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   51

 .246، رام اهللا، ، فلسطين، ص )3(، كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم 2002 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   52
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بالنسبة لالرتفاع في نسبة األسر التي تعاني من الفقر لألسر الفلسطينية، ويعزى هذا االرتفاع إلى االحتالل       .  الغربية

زة، وما نتج عنه من سياسات وإجراءات وممارسات      اإلسرائيلي واإلغالقات المستمرة على الضفة الغربية وقطاع غ    

 .أدت إلى تشوه االقتصاد الفلسطيني ونهب موارده الطبيعية وتعميق تبعيته لالقتصاد اإلسرائيلي         
 

أما بالنسبة الرتفاع نسبة األسر الفقيرة في قطاع غزة عما هو في الضفة الغربية يرجع إلى تدنى أجور العمل في القطاع          

 الغربية باإلضافة إلى وجود عدد كبير من السكان الالجئين في القطاع والذين يعتبرون أكثر فقراً من                    مقارنة بالضفة

كما أن العمل داخل الخط األخضر مفتوحا أمام سكان الضفة          ، األسر التي تعيش في المناطق الحضرية أو الريفية     

  وكذلك  ، ر من سكان الضفة لديهم أعمال خاصة   باإلضافة إلى عدد كبي ، الغربية، في حين مغلقاً على سكان قطاع غزة  
وبذلك تعد نسبة الفقر في األراضي الفلسطينية آبيرة إذا ما قورنت بنسبة الفقر في  .  للحصار المفروض على قطاع غزة 

دول العالم ويعود ذلك إلى االحتالل والحصار نتيجة للتدمير المتواصل للبنية التحتية وهدم المنازل وتجريف األراضي            

 .53اهيك عن نقص المساعدات الدولية وسوء توزيعها      ن
 

أن نسبة األسر الفلسطينية التي تعاني من الفقر       )  9.6(أما بالنسبة للفقر المدقع فقد أشارت النتائج الموضحة في جدول         

  خالل% 14.2 بالمقابل بلغت  2007خالل العام   % 18.3، فقد كانت  %18.2المدقع ارتفعت خالل العشرة سنوات بنسبة    

أما على صعيد المناطق فقد تبين أن نسبة األسر التي تعاني من الفقر المدقع في الضفة الغربية ارتفعت              .   1997العام 

، وأيضا لوحظ أن نسبة األسر التي تعاني من الفقر المدقع في قطاع غزة ارتفعت       %3.2خالل العشرة سنوات بنسبة   

هرية بين األسر في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب نسبة       حيث وجدت فروق جو %.24.1خالل العشرة سنوات بنسبة   

 أضعاف األسر التي تعاني    4الفقر المدقع، فقد تبين أن نسبة األسر التي تعاني من الفقر المدقع في قطاع غزة حوالي            

الضفة    % 9.7قطاع غزة، % 35(حيث بلغت ).  2007، 1997(من الفقر المدقع في الضفة الغربية خالل األعوام  

 .   2007خالل عام  ) غربيةال
 

ونرى أن نسبة األسر التي تعاني من الفقر المدقع ارتفعت خالل العشرة سنوات الماضية في األراضي الفلسطينية وكذلك                    

في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعتبر نسبة األسر التي تعاني من الفقر المدقع كبيرة جداً، إذا ما قورنت بالدول         

في سوريا وذلك    % 7.0في األردن و  %3.0مقابل % 12بلغت  في لبنان مدقع  نسبة حاالت الفقر ال  المجاورة، حيث بلغت 

أما بالنسبة لألسباب فإنه يرجع لنفس األسباب التي تم ذكرها بالنسبة    .  200754حسب تقديرات وكالة الغوث نهاية العام  

 .للفقر الثاني
 

وجود   ) 2006، 1998(قر في األراضي الفلسطينية لألعوام  مسوح الف) 10.6(فقد أشارت النتائج الموضحة في جدول  

فروق في نسبة الفقر حسب نوع التجمع السكاني، فقد احتلت المخيمات أعلى نسبة لألسر الفقيرة في كل من العامين              

 سجلت    2006بينما في العام % 32.8 سجلت األسر الفقيرة في المخيمات ما نسبته      1998، ففي عام )2006، 1998(

وكذلك الحال في األسر التي تعاني من فقر مدقع، فقد احتلت األسر التي         %.  38.6األسر الفقيرة في المخيمات ما نسبته 

، ويرجع ذلك ألن  1988عام % 20.9 مقابل 2006 عام %25.6تسكن المخيمات أعلى نسبة للفقر المدقع بواقع  

 مخيمات الالجئين في    أن  إلى أشارت البيانات المتوفرة     ، كما المخيمات يسكنها الالجئين وهم يعتبرون من األسر الفقيرة      

                                                 
، التركيب األسري )08(ة سلسلة الدراسات التحليلية المعمق: ، مشروع النشر والتحليل الستخدام بيانات التعداد2005 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 53

 . فلسطين–رام اهللا .  في األراضي الفلسطينية

54 http://www.insanonline.net/news_details.php?id=8359  



 

 104

 فقًرا مقارنة مع سكان الريف والحضر، وقد يعود ارتفاع معدالت الفقر في مخيمات     األكثراألراضي الفلسطينية هي  

لمناطق    الالجئين إلى ارتفاع معدالت البطالة وكبر حجم األسرة بين أسر المخيمات مقارنة مع غيرها من األسر في ا 

 55.الحضرية والريفية 
 

 التوزيع النسبي لألسر الفقيرة حسب نوع الفقر ونوع التجمع السكاني في األراضي الفلسطينية :  10.6جدول 

 ) 2006، 1998(لألعوام 
 

2006 1998 

 الفقر الفقر المدقع الفقر الفقر المدقع
 التجمع السكاني

 حضر 17.3 11.2 29.3 18.3

 ريف 18.3 10.7 29.5 15.4

 مخيم 32.8 20.9 38.6 25.6

 المجموع 20.3 12.5 30.8 18.5

 . فلسطين -اهللا  رام"9"رقم .  السنوي اإلحصائي فلسطين  كتاب 2008الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي  الجهاز: المصدر
 

 المناطق الريفية أكبر مما      كانت نسبة األسر الفقيرة في     1998أما بالنسبة لألسر التي تسكن المناطق الريفية فانه في عام           

أما بالنسبة لألسر التي تعاني من الفقر المدقع فكانت النسبة لهذه           ، على التوالي %) 17.3،  %18.3(عليه في المدن بواقع     

 فقد بينت   2006بينما في عام    .  على التوالي %) 10.7مقابل  ، %11.2(األسـر فـي المدن أعلى منها في القرى بواقع           

أما ، على التوالي %) 29.5،  %29.3(ة األسر الفقيرة في المدن ونسبة األسر الفقيرة في القرى بواقع            النتائج تقارب نسب  

على %) 15.4،  %18.3(األسـر التـي تعاني من الفقر المدقع، فقد سجلت نسبة أعلى في المدن عنها في القرى بواقع                   

 .التوالي
 

أن األسر المكونة من عشرة أفراد فأكثر       ، 2006تائج الفقر   أنه بالنسبة إلى ن   ) 11.6(تـشير النتائج الموضحة في جدول       

 سجلت أعلى   1998، ففي عام    )2007,2006,2003,1998(وذلك في كل من سنوات المقارنة       ، سجلت أكبر نسبة للفقر   

أفراد بنسبة     ) 9-8(ثم األسر التي تتكون من    ، %27.5، و يلـيها األسـر المكـونة من فرد واحد بنسبة             %32.3نـسبة   

22.4.% 
 

ويليها األسر المكونة من        % 51.6 سجلت األسر المكونة من عشرة أفراد أعلى نسبة للفقر بواقع            2003أمـا فـي عام      

 سجلت األسر   2006أما في عام    ، %32.8فرد بنسبة   ) 7-6(ثم األسر التي تتكون من      % 44.7أفـراد بواقـع     ) 8-9(

ثم ، %36.2أفراد بنسبة   ) 9-8(ويليها األسر المكونة من     ، %57.8المكـونة مـن عشرة أفراد أعلى نسبة للفقر بواقع           

 %.  28.7فرد بنسبة  )7-6(األسر التي المكونة من 
 

ويليها األسر المكونة من       ، %58.8 سجلت األسر المكونة من عشرة أفراد أعلى نسبة للفقر بواقع            2007بيـنما في عام     

 .%31.6فرد بنسبة ) 7-6(من ثم األسر التي المكونة ، %38.2أفراد بنسبة ) 8-9(
 

ويليها ،  %22.5 كانت أعلى نسبة لها لألسر المكونة من فرد واحد بواقع            1998ففي عام   ، أمـا األسر الفقيرة فقر مدقع     

 كانت أعلى نسبه لألسر الفقيرة فقر مدقع هي         2003، بينما في عام     %21.4األسر المكونة من عشرة أفراد فأكثر بنسبة        

، أما في عام    %33.5أفراد بنسبة   ) 9-8(، يليها األسر المكونة من      %37.3عشرة أفراد فأكثر بنسبة     لألسر المكونة من    

                                                 
55 http://www.insanonline.net/news_details.php?id=8359  
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يليها األسر  ، %38.1 كانت أيضا أعلى نسبة لألسر الفقيرة فقر مدقع األسر المكونة من عشرة أفراد فأكثر بنسبة                 2006

 األسر المكونة من عشرة أفراد فأكثر أعلى         قد سجلت  2007، وأما في عام     %23.9أفراد بنسبة   ) 9-8(المكـونة مـن     

 %.26.5أفراد بنسبة ) 9-8(، يليها األسر المكونة من %44.1نسبة للفقر المدقع بواقع 
 

أمـا بالنـسبة لجنس رب األسرة بالنسبة للفقر والفقر المدقع، فقد لوحظ أن األفراد الذين ينتمون إلى أسر ترأسها نساء                     

، أما  1997خالل العام    %21.8 األسر التي يرأسها رجال      ىرنة بأولئك الذين ينتمون إل    مقا% 29.9األكثر عرضة للفقر    

 فقد لوحظ أن نسبة األسر الفقيرة التي ترأسها نساء ارتفعت مقارنة باألسر التي يرأسها رجال، حيث                 2007فـي العـام     

 % 32.8 رجال ، مقارنة باألسر التي يرأسها%33.9بلغت نسبة األسر الفقيرة التي ترأسها نساء 

أيـضا بالنـسبة للفقر المدقع، فقد لوحظ أن نسبة األسر التي ترأسها نساء وتعاني من فقر مدقع انخفضت خالل العشرة                     

في حين لوحظ أن هناك     .  2007خالل العام   % 19، في حين أصبحت     1997خالل عام   % 22سـنوات، حـيث بلغت      

خالل عام  % 13.6فقر مدقع خالل العشرة سنوات، حيث بلغت        ارتفـاع في نسبة األسر التي يرأسها رجال وتعاني من           

 .2007خالل العام % 21.3، في حين أصبحت 1997
 

 نسبة الفقر حسب حجم األسرة لسنوات مختارة:  11.6جدول 
 

2007 2006 2003 1998 

 الفقر الفقر المدقع الفقر الفقر المدقع الفقر الفقر المدقع الفقر الفقر المدقع
 حجم األسرة

9.3 21.5 2.0 13.1 8.3 13.6 22.5 27.5 1 

10.1 18 10.5 15.7 14.2 24.4 10.1 15.4 2- 3 

13.7 25.4 13.4 24.5 16.4 25 7.0 12.9 4-5 

19.2 31.6 15.5 28.7 21.2 32.8 7.8 15.7 6-7 

26.5 38.2 23.9 36.2 33.5 44.7 14.3 22.4 8-9 

44.1 58.8 38.1 57.8 37.3 51.6 21.4 32.3 10+ 
 

 بليون نسمة    1.5وقد يعود ارتفاع نسبة األسر الفقيرة التي ترأسها نساء إلى أن النساء تشكل أغلبية الفقراء البالغ عددهم             

،  2009وذلك حسب تقرير صندوق األمم المتحدة للسكان السنوي           .   والذين يعيشون على دوالر واحد أو أقل في اليوم            

راعة في عيشهم وبالتالي فإنهم يواجهون مخاطر المجاعة أو فقدان سبل         أنه من األرجح أن الفقراء يعتمدون على الز       

ويعيش الفقراء في  .  المعيشة عندما يحل الجفاف أو سقوط األمطار فجأة أو تتحرك األعاصير بقوة لم يسبق لها مثيل  

 .56الغالب في مناطق هامشية، ويكونون عرضة للفيضانات وارتفاع مياه البحار واألعاصير       
 

 السياق ذكر صندوق األمم المتحدة للسكان بأن البلدان النامية ذات معدالت الخصوبة األقل وذات النمو السكاني                    وفى هذا

األقل تكون إنتاجيتها أعلى وتكون مدخراتها أكثر ويكون االستثمار المنتج فيها أكثر مما يؤدى إلى اإلسراع بتحقق النمو          

يفرض عبئا ثقيال على األسر الفقيرة بينما تحقق األسرة    ) بدون تنظيم (االقتصادي كما يذكر بان إنجاب أطفال كثيرين

األصغر نهوضا اقتصاديا اكبر، فاألسرة األصغر حجما تتقاسم الدخل بين عدد اقل من األفراد بحيث يزيد متوسط نصب           

 قل عدد أفرادها بفرد    الفرد من الدخل وقد تعيش أسرة ذات حجم معين تحت خط الفقر ولكنها قد تتجاوز عتبة الفقر إذا   

 .57واحد 
 

                                                 
 .2009حالة سكان العالم،   /UNFPA  صندوق األمم المتحدة للسكان، ، 56
  13 – 12 ص 2004حالة سكان العالم،   /UNFPAالمتحدة للسكان، ،   صندوق األمم 57
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ولكن الفقر لم    ،  وهنا البد من إشارة أن تقرير األمم المتحدة للسكان والتنمية ركز بشكل رئيس على عدد أفراد األسرة              

 تتكون من فرد أو اثنين      ةيكن بسبب عدد أفراد األسرة فقط إذ أن نسبة كبيرة من األسر الفقيرة في األراضي الفلسطيني         

نا بين عدد سكان األراضي الفلسطينية والدول النامية األخرى فنجد أن سكان هذه األراضي قد يقطنون حيا        وإذا ما قار 

وهذا يعنى أن االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين وحالة عدم االستقرار ببن فترة وأخرى وإغالق             ،  من أحياء الدول النامية   

فقر في فلسطين بدليل انه في حاالت االستقرار تنخفض نسبة    المعابر والفصل بين أجزاء الوطن من األسباب المباشرة لل         

 .   الفقر إلى أقل ما يمكن 
 

 :أما بالنسبة للعوامل المؤثرة على الفقر في األراضي الفلسطينية فهي

توجد عدة عوامل لها تأثير على الفقر وهي العوامل الديمغرافية، التي تتمحور في طبيعة النمو السكاني وحجمه له تأثير        

السياسات  ، لى الفقر، ثم العوامل االقتصادية والتي تدور حول ضيق القاعدة االقتصادية، سياسات التصحيح االقتصادي       ع

كما توجد عوامل إدارية وتنظيمية والتي تتمثل في الفساد، تدني مساهمة المرأة في التنمية، ضعف               .المالية والنقدية  

، كما يمكن اعتبار العوامل اإلقليمية من  )ضيق نطاق الحماية االجتماعية  ، راءفعالية المؤسسات القائمة حالياً لتنظيم الفق 

وممارساته، الحصار    االحتالل اإلسرائيلي    والدولية،   انخفاض حجم المعونات العربية   العوامل التي تؤثر على الفقر وهي       

مة االقتصادية العالمية، انخفاض     واألزالركود االقتصادي العالمي     ثم العوامل الدولية وهي        .   المفروض على قطاع غزة  

 .حجم المعونات الدولية  
 

 :ولكي نعالج الفقر نقترح عدة أساليب لمكافحة الفقر وهي كالتالي   

 .مجموعة السياسات واإلجراءات التي يمكن اعتمادها لمكافحة الفقر     -

 .شبكات األمان االجتماعي -

 .حزمة األمان االجتماعي  -

 .األسلوب الوقائي    -

 .ب الجذري  األسلو  -
 

 الرتفاع معدالت النمو    المبذولة  التأكيد على أهمية مضاعفة الجهود  نقترح على صناع القرار والجهات المختصة في   

االقتصادي مع ترجمة أهداف السياسات الهادفة إلى الحد من النمو السكاني لمرتفع وإجراء تعديالت عامة لسوق العمل          

إدخال تعديالت على إجراءات التوظيف وإلغاء العقود          ثم  و، عن العمل   طلين واستحداث صندوق لدفع إعانة مؤقتة للعا     

المؤقتة للعمل بهدف التقليل من ازدواجية سوق العمل ودعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني في استحداث برامج          

ة الظروف للشباب    واعتماد بنك معلومات لرصد هذه الحاالت وتهيئ     ، لمساعدة العاطلين على إقامة أعمال حرة خاصة بهم      

 .لخريجينوتشجيع التقاعد المبكر لتوفير فرص عمل للشباب ا   ، ثم للعمل خاصة الشابات   
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 الفصل السابع
 

 النتائج والتوصيات
 

  النتائج   1.7
 

 :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي

العشرة سنوات الماضية وبنسبة    أشـارت النـتائج إلى إرتفاع لعدد األسر الخاصة في األراضي الفلسطينية خالل               •

قطاع غزة، حيث بلغ عدد األسر الفلسطينية       % 59.2الضفة الغربية، و  % 47.2األراضـي الفلسطينية، و   % 51.1

 414,270 أسرة في قطاع غزة،      214,692( أسرة بواقع    628,962 في األراضي الفلسطينية     2007الخاصة عام   

 أسرة في قطاع غزة،     144,381( بواقع   1997أسرة عام    447,189، مقارنة مع    )أسـرة فـي الـضفة الغـربية       

 ).   أسرة في الضفة الغربية302,808

لـوحظ أن نـسبة األسر الخاصة التي تسكن في التجمعات الحضرية في قطاع غزة أكثر من األسر الخاصة التي                     •

ي األراضي  فقد بلغت نسبة األسر الخاصة في التجمعات الحضرية ف        .  تـسكن فـي الحـضر في الضفة الغربية        

، حيث كانت نسبة األسر     )الضفة الغربية % 69.6، قطاع غزة % 81.7( بواقع   2007عـام   % 73.7الفلـسطينية   

، قطاع غزة % 62.7(بواقع  % 57.3 بنسبة   1997الخاصـة فـي التجمعات الحضرية لألراضي الفلسطينية لعام          

 ).  الضفة الغربية% 54.8

كن التجمعات الريفية في األراضي الفلسطينية خالل العشر سنوات         لوحظ انخفاض في نسبة األسر الخاصة التي تس        •

، بينما بلغت نسبة االنخفاض في الضفة الغربية           %50.0حـيث بلغـت نسبة االنخفاض في قطاع غزة          ، الـسابقة 

37.0.% 

، فقد بلغت نسبة    %8.8إلى  % 14.1لـوحظ أن نـسبة األسر الخاصة التي تسكن في المخيمات قد انخفضت من                •

% 5.4قطاع غزة،   % 15.5( بواقع   2007عام  % 8.8سـر التي تسكن في المخيمات في األراضي الفلسطينية          األ

 ).الضفة الغربية

، بينما  2007تبـين أن محافظة الخليل هي أكثر محافظة في األراضي الفلسطينية لديها عدد أسر خاصة في العام                   •

، وهذا يعزى إلى أن     2007خاصة والسكان في العام     احـتلت محافظـة غزة المرتبة الثانية من حيث عدد األسر ال           

 .محافظة غزة تمثل المحافظة األم للقطاع

على التوالي كانت وال تزال تحظى بأقل       ) سلفيت، طوباس، أريحا(تبين أن عدد األسر الخاصة في كل من محافظة           •

 .عدد من األسر الخاصة في األراضي الفلسطينية

، حيث  2007، و 1997ود فروق في نسبة األسر التي يرأسها ذكر بين العام           أشـارت نـتائج الدراسة إلى عدم وج        •

% 93.0، الضفة الغربية % 90.1(بواقع  % 91.2بلغـت نـسبة األسر التي يعيلها ذكر في األراضي الفلسطينية            

          بواقع     % 91 في األراضي الفلسطينية     1997، بيـنما كانـت نسبة األسر التي يعيلها ذكر في عام             )قطـاع غـزة   

 ).قطاع غزة% 92.0الضفة الغربية، % 90.5(

، فقد  2007، و 1997أشـارت نـتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق في نسبة األسر التي ترأسها أناث بين العام                   •

، في  2007خالل عام   ) قطاع غزة % 7.0الضفة الغربية،   % 9.9(بواقع  % 8.8بلغت نسبة األسر التي تعيلها أنثى       

 ).قطاع غزة% 8.0، الضفة الغربية%9.5(بواقع % 9 األسر التي تعيلها أنثى حين بلغت نسبة
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أسرة    ) 1,269,648( إلى   2009عام  ) 753,904 (يـتوقع ارتفـاع فـي عدد األسر في األراضي الفلسطينية من            •

 .أسرة 42,979وبمتوسط ارتفاع سنوي % 68.4 أي بنسبة ارتفاع 2025عام 

 أي  2025أسرة عام   ) 906797,( إلى   2009عام  ) 494,531(لضفة الغربية من    توقع ارتفاع في عدد األسر في ا       •

 .أسرة 25,281وبمتوسط ارتفاع سنوي% 61.3بنسبة ارتفاع 

 أسرة  2025أسرة عام   ) 162476,( إلى   2009عام  ) 262,079(يتوقع ارتفاع في عدد األسر في قطاع غزة من           •

 . أسرة17,840وبمتوسط ارتفاع سنوي % 81.7أي بنسبة ارتفاع 

في األراضي الفلسطينية عام    ) اقل من فرد واحد داخل المنزل     (أشارت نتائج الدراسة إلى أن كثافة المسكن في فئة           •

 كذلك كانت في الضفة الغربية أكبر منها في قطاع غزة في كل من تعدادي السكان                1997 أكبـر منها لعام      2007

في األراضي  ) اقل من فرد واحد داخل المنزل     (لفئة  ، حـيث بلغـت نـسبة كثافة المسكن في هذه ا           2007،  1997

كما أشارت النتائج إلى نسبة     ، )الضفة الغربية % 13.6قطاع غزة،   % 9.0( بواقع   2007لعام  % 12.0الفلسطينية  

% 47.3في األراضي الفلسطينية أرتفعت خالل العشرة سنوات، حيث بلغت          ) 1.99 -1(كـثافة المـسكن في فئة       

 ).الضفة الغربية% 48.4قطاع غزة، % 45.0(قع  بوا2007خالل العام 

، )1.99-1( ازدادت بشكل ملحوظ في األراضي الفلسطينية لفئة         1997،  2007تبـين أن كثافة المسكن بين عامي         •

نالحظ أنها انخفضت بشكل    +) 3(فكان االرتفاع طفيفاً بينما عند الفئة       ) 2.99 -2، 1اقل من   (أمـا كل من الفئتين      

 .يتوقع أن كثافة المسكن في األراضي الفلسطينية سوف ترتفع خالل السنوات القادمة، كبير لهذه الفئة

 أقل من المتوسط العام خالل الفترة               2007تـشير النـتائج أن متوسـط حجـم األسـرة أصبح في تعداد السكان                 •

في كل من الضفة     6.5،  5.5 في األراضي الفلسطينية بواقع      5.8حـيث بلغ متوسط حجم األسرة       .  1992-2004

 قد انخفض  2007الغربية و قطاع غزة على التوالي، وبذلك يمكن القول بأن متوسط حجم األسرة في تعداد السكان                 

 . في كل محافظات قطاع غزة والضفة الغربية1997عن تعداد السكان 

 الضفة الغربية، أما    سـجلت محافظة الخليل أكبر متوسط لحجم األسرة ثم تليها محافظة قلقيلية وذلك في محافظات               •

 .  في محافظات قطاع غزة فقد سجلت محافظة شمال غزة أكبر متوسط ثم تليها محافظة غزة

بالنـسبة للحـضر، ريف، ومخيمات محافظة الخليل تبين أن متوسط حجم األسرة قد سجل أعلى قيمة في تعدادي                    •

ج إلى أن محافظة شمال غزة قد سجلت        ، بيـنما بالنسبة لمحافظات قطاع غزة فتشير النتائ        2007،  1997الـسكان   

 فقد سجلت مخيمات محافظة شمال غزة أعلى        1997 بينما في التعداد     2007أعلى متوسط لحجم األسرة في التعداد       

متوسـط، وريـف محافظة دير البلح قد سجل أعلى متوسط، بينما سجل حضر كل من محافظتي ديرالبلح وشمال                   

 .غزة أعلى متوسط لحجم األسرة

 على التوالي،   2007،  1997افظات الضفة الغربية سجل أقل متوسط لحجم األسرة في تعدادي السكان            حـضر مح   •

، وقد سجلت المخيمات أعلى معدالت لحجم       2007بيـنما سـجل الـريف أعلى معدالت لحجم األسرة في التعداد             

 . ثم يليها الريف1997األسرة في التعداد 

، بينما سجل الحضر    2007،  1997م األسرة في تعدادي السكان      ريف محافظات قطاع غزة سجل أقل متوسط لحج        •

، وقد سجلت المخيمات أعلى معدالت لحجم األسرة في التعداد          1997أعلـى معـدالت لحجـم األسرة في التعداد          

 . ثم يليها الحضر2007

 مقارنة  2007قد انخفضت في تعداد السكان      )  أفراد فأقل  4(تبـين بالنـسبة لقطاع غزة أن نسبة األسر الصغيرة            •

فقد ارتفعت في تعداد السكان     )  أفراد فأكثر  7(والكبيرة  )  أفراد 6-5(، بينما نسبة األسر المتوسطة      1997بالـتعداد   

 .1997 مقارنة بالتعداد 2007
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، بينما  2007أمـا بالنسبة للضفة الغربية فتشير النتائج أن نسبة األسر الصغيرة والمتوسطة قد ارتفعت في التعداد                  •

 .2007لألسر الكبيرة فقد انخفضت في التعداد بالنسبة 

كذلك تبين أن   .  تـشير النـتائج بأن االرتفاع في نسبة األسر النووية في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة                  •

 نسبة األسر النووية في الريف أعلى منها في الحضر أو المخيم

 . في الريف أعلى منها في الحضر أو المخيمكذلك تشير النتائج بأن نسبة األسر التي تتكون من فرد واحد •

تبـين أن نـسبة األسر الممتدة في المخيم أعلى منها في الحضر أو الريف، بينما نسبة األسر المركبة في الحضر                      •

 .أعلى منها في الريف أو المخيم

 الغربية، وأن  لضفةا في عليه هو مما أكبر بشكل فتًيا غزة قطاع في المقيم الفلسطيني تـشير النـتائج بأن المجتمع      •

 .السن صغار من الفلسطينية األراضي سكان معظم

تشير النتائج بأن هناك انخفاض واضح في نسبة األمية في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث أن هناك فرقاً واضحاً                    •

فراد  مما يدل على أن هناك جهوداً مبذولة لتقليص نسبة األ          2007،  1997بـين نسبة األمية حسب تعدادي السكان        

 .األميين في األراضي الفلسطينية

كـذلك تـشير النتائج أن هناك انخفاض واضح في نسبة األفراد الملميين في الضفة الغربية  وقطاع غزة حيث أن                •

 مما يدل على أن هناك جهوداً مبذولة        2007،  1997هـناك فرقاً واضحاً بين نسبة الملميين حسب تعدادي السكان           

 .األراضي الفلسطينيةلتحسين هذه النسبة في 

، مما يدل على أن هناك      2007بالنـسبة لألفـراد حملة الشهادة االبتدائية فقد انخفضت نسبتهم حسب تعداد السكان               •

 .جهوداً مبذولة لتشجيع هؤالء األفراد للحصول على فرصة تعليم أفضل

، 2007تفعت نسبتهم حسب تعداد السكان      تـشير النتائج أنه بالنسبة لألفراد حملة الشهادة اإلعدادية والثانوية فقد ار            •

ممـا يدل على أن هناك توجهاً واضحاً من هؤالء األفراد الستكمال دراستهم من أجل الحصول على فرصة تعليم                   

 .أفضل

أمـا بالنـسبة لألفـراد حملـة درجـة الدبلـوم المتوسـط فقد انخفضت نسبتهم بصورة قليلة حسب نتائج تعداد                                •

يدل على أن هناك توجهاً واضحاً من األفراد الستكمال دراستهم من أجل الحصول على مؤهل               ، مما   2007السكان  

 .علمي أفضل

كـذلك تـشير النـتائج بـأن نـسبة األفـراد الذين يحملون درجة البكالوريوس فأعلى فقد ارتفعت حسب تعداد                              •

إلكمال دراساتهم العليا من أجل الحصول      ، مما يدل على أن هناك توجهاً واضحاً من هؤالء األفراد            2007السكان  

 .على درجتي الماجستير والدكتوراه

األميين من الذكور وانخفاض واضح     )  سنة فأكثر  15(أوضحت النتائج بأن هناك انخفاض واضح بين نسبة األفراد           •

يدل على أن   ، مما   2007،  1997األميين من اإلناث حسب تعدادي السكان       )  سنة فأكثر  15(جداً بين نسبة األفراد     

 .كل من الذكور واإلناث لديهم الرغبة في التعليم، وأن اإلناث لديهن الرغبة في التعليم أكثر من الذكور

مما يدل على أن    .  أشـارت النتائج كذلك إلى انخفاض واضح بين نسبة األفراد الملميين كلك من الذكور واإلناث               •

وقد تبين أن االنخفاض في نسبة األفراد الذكور كانت         .  عليمكـل من الذكور واإلناث لديهم الرغبة في مواصلة الت         

 .أكبر من اإلناث، مما يدل على أن الذكور في هذه الحالة لديهم الرغبة في التعليم أكثر من اإلناث

مما .  أشـارت النتائج كذلك إلى انخفاض واضح بين نسبة األفراد حملة الشهادة االبتدائية لكل من الذكور واإلناث                 •

وقد تبين أن االنخفاض في نسبة األفراد       .  على أن كل من الذكور واإلناث لديهم الرغبة في مواصلة التعليم          يـدل   

 .اإلناث كانت أكبر من الذكور، مما يدل على أن اإلناث في هذه الحالة لديهن الرغبة في التعليم أكثر من الذكور
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هادة اإلعدادية و الثانوية لكل من الذكور واإلناث، مما         تـشير النـتائج بأن هناك ارتفاع بين نسبة األفراد حملة الش            •

كذلك تبين أن االرتفاع في نسبة اإلناث       .  يـدل علـى أن كل من الذكور واإلناث لديهم الرغبة في مواصلة التعليم             

كانـت أكبر من الذكور مما يدل على أن اإلناث في هذه الحالة لديهن الرغبة في مواصلة التعليم بصورة أكبر من                     

 .الذكور

أشـارت النتائج بأن هناك انخفاض بين نسبة األفراد الذين يحملون درجة الدبلوم المتوسط لكل من الذكور واإلناث                   •

، مما يدل على أن كالً من الذكور واإلناث في هذه الحالة لديهم الرغبة              2007،  1997حسب نتائج تعدادي السكان     

 .سفي مواصلة التعليم للحصول على درجة البكالوريو

أشـارت النتائج بأن هناك هناك ارتفاع بين نسبة األفراد الذين يحملون درجة البكالوريوس فأعلى لكل من الذكور                   •

كذلك تشير النتائج أن االرتفاع في نسبة األفراد اإلناث         .  2007،  1997واإلنـاث، حـسب نتائج تعدادي السكان        

 مما  2007،  1997ذكور حسب نتائج تعدادي السكان      اللواتـي يحملن درجة البكالوريوس فأعلى كانت أكبر من ال         

 .يدل على أن اإلناث في هذه الحالة لديهن الرغبة في مواصلة التعليم بصورة أكبر من الذكور

فقد أشارت النتائج بأن االتجاه العام فهو نحو االرتفاع المطرد  فرادمعدالت معرفة القراءة والكتابة لأل أمـا بالنسبة ل    •

بين  فرادمعدالت معرفة القراءة والكتابة لأل    إلناث، كذلك تشير النتائج بأنه يوجد فرق واضح في          لكل من الذكور وا   

 .  الجنسين وأن االرتفاع لصالح الذكور بصورة عامة

لـوحظ انخفاض في نسبة المتزوجين في األراضي الفلسطينية خالل العشرة أعوام، أما بالنسبة للضفة الغربية فقد                  •

 مجمل من 51.5%نسبته ما يشكلون فرداً 764,841 الغربية الضفة في المتزوجين فأكثر سنة 12 السكان بلغ عدد 

 في الضفة الغربية قد احتل      2007كما أشارت النتائج إلى أنه في عام        .الغربية الضفة في فأكثر سـنة  12 الـسكان 

 %.65.7 سنة فأكثر وذلك بنسبة 12الحضر أعلى نسبة لألفراد المتزوجين 

ئج إلى أن نسبة المتزوجين من كال الجنسين في الضفة الغربية أعلى من نسبة المتزوجين في قطاع                 أشـارت النتا   •

 في قطاع غزة كانت أعلى من الضفة        1997، مـع العلم أن نسبة المتزوجين في عام          2007غـزة خـالل عـام       

 .الغربية

 فعلى صعيد الضفة الغربية في         ،تبـين أن هـناك أثـرا واضحا للتعليم في األراضي الفلسطينية على نسبة الزواج               •

ومن ، %28.2 فقد حاز الحاصلين على مؤهل إعدادي على أكبر نسبة من بين المتزوجين حيث بلغت                2007عام  

 .المالحظ أن النسبة تقل عند الحاصلين على مؤهالت علمية عليا وبالذات من دبلوم عالي فما فوق

في األراضي الفلسطينية قلت خالل السنوات الماضية، فقد لوحظ         نـستنج من خالل النتائج أن نسبة الزواج المبكر           •

، أما في       1995سنة متزوجات خالل العام     ) 19 – 15(مـن النـساء اللواتـي أعمارهن تتراوح بين          % 23.6أن  

 %.8.9 أصبحت النسبة 2006عام 

خالل السنوات الماضية لكل    تبـين من نتائج الدراسة أن المتوسط العمري للزواج في األراضي الفلسطينية ارتفع               •

كما أشارت النتائج إلى أن العمر الوسيط       ، ) سنة لإلناث  1.4 سنة للذكور،    1.6(مـن الذكـور واإلنـاث بمتوسط        

 1997فقد بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور في العام           .  للزواج األول عند الذكور أعلى منه عند اإلناث       

 سنة لإلناث في 19.4 سنة للذكور و 24.6 سنة، وقد أصبح     18.0 نة ولإلناث  س 23بلـغ فـي األرضي الفلسطينية       

 . 2007العام 

حيث بلغ عدد عقود    .خالل العشرة أعوام  % 40.7لـوحظ ارتفاع في عدد عقود الزواج في محافظة الخليل وبنسبة             •

 . 1997 عقداً عام 3,416في حين كان عدد العقود ، ) عقدا4,806ًالزواج المسجلة في المحافظة 

 %.4.8لوحظ ارتفاع في معدالت الزواج الخام في األراضي الفلسطينية خالل العشرة سنوات، حيث زاد بنسبة  •
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لـوحظ انخفـاض فـي نسبة المطلقين خالل العشرة سنوات الماضية، بينما لوحظ ارتفاع في نسبة المطلقات، فقد                    •

مطلقون في األراضي الفلسطينية بلغ        ال فأكثر سنة 12 السكان عـدد   أن 2007نـتائج الـتعداد خـالل        أظهـرت 

فرداً  10,996 فقد بلغ عدد المطلقين    1997، أما في عام     )لإلناث% 81.8للذكور،  % 18.2( فـرداً بواقع     14,761

 ).اإلناث% 80.4ذكور، و % 19.6(بواقع 

ضفة الغربية أشـارت النـتائج إلـى أن محافظة رام اهللا والبيرة سجلت أعلى عدد وقوعات الطالق المسجلة في ال                   •

، 2007 واقعة خالل العام     398، في حين أصبحت     ) واقعة 439(، فقد بلغ عدد وقوعات الطالق       1997خالل العام   

أمـا فـي قطاع غزه فتشير النتائج إلى أن محافظة غزه سجلت أعلى عدد من وقوعات الطالق المسجلة حيث بلغ                     

، وذلك  2007 واقعة خالل العام     644أصبحت  و، 1997خالل العام   )  واقعة 486(عـدد وقـوعات الطـالق فيها        

 %32.5بنسبة ارتفاع 

، أما  %)2.6(أشـارت النـتائج إلـى أن نسبة غير المتزوجين من الذكور انخفضت خالل العشرة سنوات بنسبة                   •

، أما  %)3.5(بالنـسبة لإلناث فقد تبين أن نسبة غير المتزوجات من اإلناث ارتفعت خالل العشرة سنوات وبنسبة                 

يد المناطق فقد لوحظ أن نسبة غير المتزوجين بين الذكور في الضفة الغربية وقطاع غزة قد تساوت،                 علـى صـع   

، وكذلك بالنسبة لإلناث فقد لوحظ أيضا تساوي في نسبة غير           2007خالل  ) لكـل منهما  % 55.1(حـيث بلغـت     

 .2007خالل على التوالي %) 44.9، %44.5(المتزوجات لدى اإلناث في الضفة الغربية وقطاع غزة 

من األفراد غير المتزوجين كانوا من الذكور من مجمل السكان الذكور الذين            % 56.9أشـارت النـتائج إلـى أن         •

 فقد لوحظ أن    2007، أما في عام     1997لإلناث وذلك خالل عام     % 43.1سنة فأكثر، في حين كانت      12أعمارهم  

لإلناث، أشارت النتائج إلى أن     % 44.6كانت  مـن األفـراد غير المتزوجين كانوا من الذكور، في حين            % 55.4

من اإلناث  % 46.2من األفراد الذين عقدوا قرانهم ألول مرة في األراضي الفلسطينية كانوا من الذكور، و             % 53.9

من األفراد الذين عقدوا قرانهم ألول مرة كانوا من         % 50.6 فقد لوحظ أن     2007، أما في عام     1997فـي عـام     

 .ثلإلنا% 49.4الذكور، و

 %.  1.3لوحظ انخفاض في نسبة الترمل عند اإلناث خالل العشرة سنوات الماضية بنسبة  •

، أما بالنسبة ألقل   %15.5تبـين أن محافظـة الخلـيل سـجلت أعلى نسبة األفراد الذين لم يتزوجون أبداً وبنسبة                   •

 %.1.1محافظة سجلت نسبة غير متزوجين فكانت محافظة أريحا وبنسبة 

اسـة إنخفـاض نسبة األفراد المشاركين في القوى العاملة خالل العشرة سنوات، فقد بلغت في                    بيـنت نـتائج الدر     •

لقطاع غزة، كما تبين أن أعلى نسبة مشاركة        % 38.0للضفة الغربية و  % 44.1بواقع  % 41.9 نسبة   2007عـام   

قطاع غزة فقد سجلت أكبر     أما بالنسبة لمحافظات    ، %51.7في قوة العمل كانت في محافظة أريحا واألغوار بنسبة          

أما بالنسبة لسكان الحضر فقد لوحظ أن نسبة القوى         ، %39.4نـسبة قـوة عاملـة مشاركة لمحافظة رفح وبنسبة           

 .العاملة انخفضت خالل العشرة سنوات الماضية

 لـوحظ وجـود ارتفـاع في معدالت البطالة خالل العشرة سنوات الماضية في األراضي الفلسطينية وذلك بمعدل                     •

 .1997في عام % 20.3، و%21.5 بلغ 2007فقد كان معدل البطالة في األراضي الفلسطينية خالل العام % 1.2

، حيث بلغ متوسط    1997 و معدل البطالة للذكور في العام        2007وجدت فروق بين معدل البطالة للذكور في العام          •

 .2007لعام في ا% 22.1مقابل % 20.3 حوالي 1997البطالة بين الذكور خالل عام 

للبطالة في         نسبة أعلى سـجل قطـاع غـزة معـدالت بطالة أعلى مما عليه في الضفة الغربية، في حين سجلت                  •

، فقد تبين أن معدل البطالة كان       1997في عام   % 13.5، في حين    %22.2 في محافظة الخليل وبنسبة      2007عام  
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، %35.3 سنة لكال الجنسين حيث كانت النسبة        )24-15( في الفئة العمرية     2007فـي أعلـى مستوياته في سنة        

 .1997عام % 28.8مقارنة مع 

 إلى أن حوالي نصف األسر في األراضي تعتمد         2007أشـارت نتائج الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام          •

 %.54.8على األجور والرواتب من القطاع الخاص كمصدر دخل رئيسي وبنسبة 

ات بين متوسط إنفاق األسرة الشهري النقدي على مختلف السلع والخدمات بين               تـشير النـتائج إلـى وجود اختالف        •

 دنانير أردني في األراضي الفلسطينية في       608، حيث بلغ متوسط إنفاق األسرة الشهري        2007 وعام   1997عام  

 .2007عام 

 .اتلوحظ أرتفاع في متوسط إنفاق األسرة الشهري في األراضي الفلسطينية خالل العشرة سنو •

لـوحظ أرتفـاع في متوسط إنفاق األسرة الشهري في الضفة الغربية خالل العشرة سنوات، فقد بلغ متوسط إنقاق                    •

 .2007 دنانير في عام 708 ديناراً، 618 بلغ 1997األسرة الشهري لعام 

بلغ لـوحظ انخفاض كبير في متوسط إنفاق األسرة الشهري خالل العشرة سنوات في قطاع غزة وبمتوسط نقصان          •

 ديناراً خالل      415ديناراً، في حين بلغ ) 490 (1997 ديـنار، حـيث بلـغ متوسـط اإلنفـاق الشهري خالل          75

 .2007العام 

 ديناراً في 651 ديناراً مقابل 601 ديناراً وفي الريف 454بلـغ متوسـط إنفـاق األسـرة الشهري في المخيمات           •

 في التجمعات 6.4و،  في التجمعات الحضرية 6.3 بلغ   علمـا بأن متوسط حجم األسرة قد      ، الـتجمعات الحـضرية   

 . في المخيمات6.5و ، الريفية

لـوحظ أرتفـاع فـي متوسط استهالك األسرة الشهري في األراضي الفلسطينية خالل العشرة سنوات، حيث بلغ                   •

 فقد  1997م  ، أما في عا   2007 ديناراً أردنياً في األراضي الفلسطينية عام        676متوسـط استهالك األسرة الشهري      

 .ديناراً) 629(بلغ متوسط استهالك األسرة الشهري في األراضي الفلسطينية 

من % 30.3خالل العشرة أعوام، فقد تبين أن       % 34.6لـوحظ أن نسبة الفقر ارتفعت بين األسر الفلسطينية بنسبة            •

قطاع % 51.8ة الغربية، و  الضف% 19.1( وذلك بواقع    2007إجمالي األسر الفلسطينية تعاني من الفقر خالل العام         

 ).قطاع غزة% 38.2الضفة الغربية، و% 15.6( وذلك بواقع 1997خالل العام % 22.5، مقابل )غزة

، وأيضا ارتفعت نسبة    %22.4تبين أن نسبة األسر الفقيرة في الضفة الغربية ارتفعت خالل العشرة سنوات بنسبة               •

وهذا يدل على أن نسبة األسر التي تعاني من         %.  35.6ة  األسر الفقيرة في قطاع غزة خالل العشرة سنوات بنسب        

 .الفقر في قطاع غزة كانت أكثر من ضعف نسبة األسر التي تعاني من الفقر في الضفة الغربية

وجود فروق بين نسبة الفقر حسب      ) 2006،  1998(أشـارت نتائج مسوح الفقر في األراضي الفلسطينية لألعوام           •

 ).2006، 1998(تلت المخيمات أعلى نسبة لألسر الفقيرة في كل من العامين نوع التجمع السكاني، فقد اح
 

  التوصيات  2.7
 

 :أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ما يلي

يتعـين على صناع القرار والمخططين للتنمية أن يأخذوا بعين االعتبار زيادة عدد األسر في التجمعات الحضرية                  •

 السكانية الحاصلة في التجمعات الحضرية في األراضي الفلسطينية، فلذلك يجب           خـالل العـشرة سنوات و الزيادة      

العمـل علـى التخطـيط إلقامـة مساكن ومباني كثيرة لكي تتسع للكثافة السكانية في المناطق الحضرية خاصة                   

 .والمخيمات والمناطق الريفية عامة، سواء في محافظات الضفة الغربية أو محافظات قطاع غزة
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دة توزيع السكان على المناطق حسب المساحة واإلمكانيات التي تسمح بوجود سكان يعيشون فيها حتى ال                يجب إعا  •

 .نواجه خطر االزدحام السكاني المستقبلي

علـى راسـمي الـسياسات العمل على إقامة مشاريع إسكانية في محافظة الخليل وتوفير فرص عمل في المناطق             •

لمناطق الريفية والتوجه للسكن في المناطق الحضرية بحثاً عن مصدر رزق           الـريفية حتى ال يتسنى للسكان ترك ا       

لهـم، أمـا بخـصوص محافظة نابلس فانه يجب إقامة مشاريع إسكانية في التجمعات الريفية والمخيمات في هذه                   

المحافظـة، أمـا بخصوص محافظة قطاع غزة فإننا نالحظ وجود كثافة سكانية في التجمعات الحضرية في هذه                  

محافظـة نظـراً لوجود المؤسسات العامة والخاصة فيها، فلذلك يجب التخطيط إلقامة مساكن عامة تكفي للزيادة                 ال

السكانية في هذه المحافظة، مع األخذ بعين االعتبار توفير فرص عمل في المحافظات األخرى والعمل على إقامة                 

 .انية في المناطق الحضريةمشاريع في المناطق المحررة وذلك للتخفيف من حده الكثافة السك

يجب على أصحاب القرار العمل إلى أيجاد الدعم المادي وإقامة مشاريع إسكانية لألسر المقيمة في محافظة القدس                  •

حتـى يـواجه سـكانها خطـر االحـتالل وممارسـاته الهمجية لما لها من أهمية على الناحية الدينية والسياسية                     

 .والديموغرافية

 .  مقة حول األسر التي ترأسها النساء ومعرفة احتياجاتهن النفسية واالقتصادية واألسريةيجب إجراء دراسات مع •

العمل على توفير فرص عمل لفئة الشباب وتحسين مستوى المعيشة في التجمعات الريفية والمخيمات حتى يتسنى                 •

 الريفية، والعمل على    لهـم الزواج، وكذلك يجب عمل دورات ثقافية حول الزواج المبكر ومخاطره في التجمعات             

تخفـيف ظاهـرة الزواج المبكر، نوصي العمل على إيجاد برامج توعية حول ظاهرة الزواج المبكر لدى األفراد                  

 .الحاصلين على مؤهالت علمية قليلة

يجب إجراء دراسات مكثفة حول ظاهرة الطالق والتداعيات التي أدت إلى الطالق بين الزوجين لمعرفة المشكالت                 •

 .ت إلى الطالق وإيجاد الحلول لهذه المشاكل حتى ال تتفاقم هذه الظاهرةالتي أد

يجب إيجاد مبدأ التكافل االجتماعي من خالل الدولة وأصحاب القرار لمعاونة الشباب على نفقات الزواج للحد من                  •

 .المشكالت التي تنتج عن تأخير الزواج

الفقر ومستوى المعيشة وزيادة اإلنفاق و االستهالك، مما        تعاني معظم األسر في األراضي الفلسطينية من البطالة و         •

يـتطلب رسـم سياسية اقتصادية سليمة لتوفير األمان االقتصادي لألسرة والوقوف أمام التحديات االقتصادية التي                

 .يفرضها االحتالل، كما يتعين تحقيق االستقالل االقتصادي والتخلص من التبعية ورفع مستوى األسرة الفلسطينية

العمل إلى دراسة ظاهرة البطالة ومعرفة المشكالت التي تنتج عنها ومدى تأثيرها على االقتصاد الفلسطيني وكذلك                 •

 .معرفة تأثيرها الجوهري على األسر الفلسطينية

علـى راسـمي السياسات العمل على رفع األجور والرواتب لتتماشى مع ارتفاع في األسعار وغالء المعيشة حتى      •

 .لعيش حياة كريمة بدون االعتماد على آخرينيتسنى لألسر ا

يجـب العمـل علـى إقامة مؤتمر دولي للمانحين لكي يوفروا الدعم المادي للسكان في األراضي الفلسطينية حتى                    •

 .يعيشوا كباقي األفراد في العالم الغربي والعربي

لى السكان في كافة المجاالت،     يجـب إقامة مؤتمر دولي لفضح جرائم االحتالل وممارسته اإلجرامية التي تؤثر ع             •

والعمل على لجم ممارسة االحتالل حتى يتسنى لألفراد في المجتمع الفلسطيني على التقدم والرقي في إقامة الدولة                 

 .الفلسطينية بدون أي عوائق
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يجب القيام بحمالت تثقيفية وتوعية من أجل أن ينخفض متوسط حجم األسرة خالل السنوات القادمة وخصوصاً في                  •

وكذلك في ريف محافظات الضفة الغربية ومخيمات قطاع        .  كل من محافظات الخليل، قلقيلية، وشمال غزة وغزة       

 .غزة

تبـين أن مـصدر ارتفـاع متوسط حجم األسرة هو األسر المتوسطة والكبيرة في قطاع غزة، واألسر الصغيرة                    •

 .يام بحمالت تثقيفية وإرشاديةوالمتوسطة في الضفة الغربية لذلك يجب توجيه النظر لهذه األسر والق

يجـب االهـتمام بالذكور واإلناث األميين من أجل أن يكون لديهم الرغبة في التعليم والحصول على مستوى تعليم          •

 .أفضل

 .يجب االهتمام باإلناث الملمات من أجل أن يكون لديهن الرغبة في التعليم والحصول على مستوى تعليم أفضل •

 .ن حملة الشهادتين اإلعدادية والثانوية لتحفيزهم لمواصلة التعليميجب االهتمام بالذكور م •

 .يجب االهتمام باإلناث من حملة درجة الدبلوم المتوسط لتحفيزهن للحصول على درجة البكالوريوس •

يجـب االهـتمام بالذكـور من حملة درجة البكالوريوس لتحفيزهم إلكمال دراستهم العليا للحصول على درجتي                  •

 .الدكتوراهالماجستير و
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Preface 
 
The Population, Housing and Establishment Census- 2007 is the cornerstone of the efforts of  
developing reliable up-to-date and comprehensive database.  Demographic and health survey, 
and Survey of the impact of Israeli unilateral measures on the social, economic and 
environmental conditions of the Palestinian households are also 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 be a reference for palnners and decision makers in Palestinian 
public and private sectors of the society through strengthening the development planning 
process at various levels. 
 
 
 
 
 
 
 
December, 2009   Ola Awad  

Acting President of PCBS 
 



 

 



 

 

Important Notes 
 

- The ideas and analysis presented in this document represents authors views and do 
not necessarily express PCBS official views. 

 
- The Researcher prepared this study depending on data derived from PCBS databases and 

other sources.  PCBS will not be responsible for any mistakes of these data. 
 

 



 

 



 

 

Executive Summary 
 

This study aims, in general, at giving a detailed explanation of the specific social, marital and 
educational status of Palestinian households for the purposes of community and family 
development. Particularly, it identifies social, demographic, educational and economic 
characteristics of households in the Palestinian Territory and the social, economic and 
educational needs of individuals in the population.   

 
• The number of Palestinian private households in the Palestinian Territory in 2007 was 

628,962 (214,692 households in Gaza Strip, and 414,270 households in the West Bank), 
while the number of households in 1997 was 447,189 (144,381 households in Gaza Strip, 
302,808 households in the West Bank).  Thus, the rate of increase in the number of 
households compared with the 1997 Census was 65.9% in the Palestinian territories, 69.6% 
in the West Bank and 59.0% in the Gaza Strip. 

 
• The percentage of households living in urban localities in Gaza Strip is more than those in 

the West Bank. 
 
• The number of households in the Palestinian Territory is expected to increase from 753,904 

in 2009 to 1,269,648 households in 2025, which means an average annual increase of 
42,979 households or an increase of 68.4%. 

 
• The number of households in the West Bank is expected to increase from 494,531 

households in 2009 to 797,906 in 2025, which means an annual average increase of 25,281 
households for an increase of 61.3% in 2025.    

 
• The number of households in Gaza Strip in 2009 is expected to increase from 262,079 

households to 476,162 in 2025, which means an annual increase of 17,840 households or 
81.7% more by 2025.  

 
• Housing density between 2007 and 1997 has significantly increased in the Palestinian 

Territory for the category (1-1.99), while each of the categories (less than 1 and 2 - 2.99) 
slightly increased, and decreased significantly for the category (3 +). 

 
• Average household size in the 2007 population census decreased compared with the 1997 

census.  Hebron governorate was the largest average household size, followed by Qalqilya 
in the West Bank, while among the governorates of Gaza Strip, the North of Gaza 
governorate had the largest average, followed by Gaza governorate.  

 
• The rise in the percentage of nuclear households in the West Bank is more than it is in Gaza 

Strip. Also, the percentage of nuclear households in rural localities is more than in urban 
localities or refugee camps, and the percentage of households consisting of one individual in 
rural localities is more than in urban localities or refugee camps. It was also found that the 
percentage of extended households in refugee camps is more than in urban or rural 
localities.  The percentage of composite households in urban localities is more than in rural 
localities or refugee camps.  

 
• Illiteracy rate has declined in the West Bank and Gaza Strip.  There was a significant 

difference between illiteracy rates of the population census of 1997 and 2007. 
 



 

 

• According to the census of 1997 and 2007, there was a significant difference in literacy 
rates:  there was a reduction in the percentage of Persons who can read and write individuals 
in the West Bank and Gaza Strip. 

 
• According to the 2007 Census, there was an increase in the percentage of individuals 

holding a bachelors degree. This indicates a significant trend of completing postgraduate 
studies.  

 
• There was an increase in the percentage of males and females holding a bachelor degree or  

a higher degree, with an increase in favor of females.   
 
• There was a significant gender difference in the rates of literacy, with an increase in favor of 

the males.   
 
• The percentage of married couples in the West Bank was higher than the percentage of 

married couples in Gaza Strip in 2007.  In 1997, the percentage of married couples in 1997 
in Gaza Strip was higher than in the West Bank. At the level of the Palestinian Territory it 
was found that there is a decrease in the percentage of married couples in 2007, when 
compared to 1997.   

 
• According to the 2007 census, urban communities formed the highest percentage of married 

individuals (12 years and older), with a rate of 65.7% in the West Bank. 
 
• In 1997, the median marital age for males in the Palestinian Territory was 23 years and 18 

years for females. In 2007, the median age was 24.6 years for males and 19.4 years for 
females.  

 
• In 1997, the crude rate in the Palestinian Territory reached 8.4 marriages per 1000 

population and became 8.8 marriages per 1000 population in 2007.  
 
• The number of divorced individuals (12 years and above) in the Palestinian Territory was 

14,761 people (18.2% for males, 81.8% for females), while in 1997 it was 10,996  (19.6% 
males and 80.4% females). Thus, there was a decrease in the percentage of divorced males 
between the two census and an increase in the percentage of divorced females. 

 
• Over the last ten years, the percentage of single males declined by (2.6%), while for females 

it has increased by (3.5%).   
 
• According to the 2007 census, the percentage of single males in the West Bank and Gaza 

Strip was equal in both regions (55.1% each). For single females, an almost equal 
percentage was also respectively noted in the West Bank and Gaza Strip (44.5% and 
44.9%). 

 
• In 1997, the results indicated that 53.9% of engaged individuals in the Palestinian Territory 

were males, whereas 46.2% were engaged females. In 2007 it was noted that 50.6% of the 
engaged individuals were males, while it was 49.4% for engaged females. 

 
• 90.2% of couples who lost a spouse were females, representing a decrease in the percentage 

of widowhood of 1.3% for females between the two census. 
 



 

 

 • During 2007, the percentage of the labor force in the Palestinian Territory was 41.9%  
(44.1% of the West Bank and 38% of Gaza Strip ). 

 
• The percentage of male participation in the labor force to the total working-age males was 

67.7%. This figure dropped from 69.0% when compared with the results of a survey in 
1997.  This reduction is due to the ongoing Israeli closures on the Palestinian Territory after 
the outbreak of Al Aqsa Intifada, as well as to the high unemployment rates among males in 
the Palestinian territories.  

 
• According to the 1997 and 2007 census, the participation rate of the labor force in the 

governorates of the West Bank is more than it is in the governorates of Gaza Strip. The 
percentage of the labor force of the urban communities declined, while for the rural 
communities, the percentage of the workforce remained the same in the last ten years.  

 
• In 2007, the unemployment rate in the Palestinian Territory reached 21.5%, while it was 

20.3% in 1997. During the last ten years, a rise in unemployment rates was noted at a rate of 
1.2%, where among males during 1997 it was about 20.3% versus 22.1% in 2007. 

 
• Gaza Strip had higher unemployment rates than in the West Bank.  
 
• According to the 2007 Census, the unemployment rate was the highest in the age group (15-

24) years for both males and females.  The ratio was 35.3%, compared with 28.8% in 1997. 
 
• In 2007, roughly half of all households (54.8%) in the Palestinian Territory relied on wages 

and salaries from the private sector as their main source of income. 
 
• The average monthly household expenditure in the Palestinian Territory in 2007 was 608 

Jordanian Dinars, while the average monthly household expenditure in the Palestinian 
Territory in 1997 was 579 dinars.  

 
• Average monthly household expenditure of the West Bank in 1997 amounted to 618 

Jordanian Dinars, compared with an average monthly household expenditure in 2007 of 708 
Jordanian Dinars.  A significant decrease in the average monthly household expenditure was 
noted in Gaza Strip, where the average monthly expenditure during 1997 was 490 Jordanian 
Dinars, while it was 415 Jordanian Dinars in 2007.  

 
• The highest average monthly expenditure was in the urban communities, while the lowest 

was in the refugee camps. The average monthly household expenditure in the refugee camps 
was 454 versus 601 Jordanian Dinars in rural localities, compared to 651 Jordanian Dinars 
in the urban communities.  

 
• In 1997, 22.5% of households in the Palestinian Territory enjoyed a standard of living which 

was better than average, compared with 28.5% in 2007.  
 
• The poverty rate among Palestinian households increased by 34.6%. In 2007, it was found 

that 30.3% of the total Palestinian households suffer from poverty, 19.1% for the West Bank 
and 51.8% for the Gaza Strip compared to 22.5% overall during the year 1997, 15.6% West 
Bank and 38.2% in Gaza Strip.  

 
• The percentage of poor households rose by 22.4% in the West Bank compared to 35.6% in 

Gaza Strip during 1997-2007. 


