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شكر وتقدير

عداد هذه ادلراسة، ملا �أبدوه من حرص منقطع النظري �أثناء  يتقدم اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين ابلشكر والتقدير اإىل لك من سامهوا يف اإ

ت�أدية واجهبم.

عداد دراسة الساكن الفلسطينيون يف الأرايض الفلسطينية،2011 بقيادة فريق فين من اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، وبدمع مايل من  لقد مت اإ

 .)UNFPA( صندوق الأمم املتحدة للساكن

عداد  يتقدم اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين جبزيل الشكر والتقدير اإىل صندوق الأمم املتحدة للساكن )UNFPA( اذلي سامه ابلمتويل يف اإ

هذه ادلراسة.
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املقدمة

هتدف هذه ادلراسة اإىل عرض واقع الساكن الفلسطينيني املقميني يف الأرايض الفلسطينية يف خمتلف جوانب احلياة الاجامتعية والاقتصادية وذكل 

مبناسسبة بلوغ عدد ساكن العامل املليار السابع، حيث تغطي ادلراسة وصفا موجزًا حول اعداد الساكن الفلسطينيني عرب التارخي، ابلإضافة اىل تقديرات 

�أعداد الساكن حىت عام 2025، كام تعرض ادلراسة الواقع ادلميغرايف والواقع الاجامتعي )الصحي، التعلميي، الثقايف(، والواقع الاقتصادي، ومسستوايت 

املعيشة وظروف السكن والبيئة احمليطة للساكن يف الأرايض الفلسطينية، مع العمل ان مجيع بياانت هذه ادلراسة ت�أيت مضن هجود اجلهاز مجلع بياانت 

حول الفلسطينيني عرب التارخي  ويف اكفة اماكن تواجدمه.  

حيث تشري ادلراسة اىل بقاء معدلت الزايدة الساكنية يف الأرايض الفلسطينية مرتفعة رمغ الاخنفاض يف معدلت الإجناب، و يتوقع ان يبلغ عدد 

الساكن الأرايض الفلسطينية منتصف عام 2025 حوايل 6.06 مليون، وهذا يعترب حتداًي يف جمالت التمنية وخاصة يف ظل حمدودية مساحة الأرايض 

الفلسطينية والانهت�اكت الإرسائيلية وسسيطرهتم عىل حنو 40 % من مساحهتا لبناء املسستوطنات واملناطق الأمنية.

كام تظهر ادلراسة التقدم احملرز يف جمال حماربة الأمية ورفع مسستوايت التعلمي خاصة للإانث، ابلإضافة اىل ارتفاع يف نسب مشاركة املر�أة يف القوى 

العامةل مقارنة ابلسسنوات السابقة، وكذكل حتسن مؤرشات توفر اخلدمات الصحية خاصة حصة املر�أة والطفل.  ومن هجة �أخرى تشري ادلراسة اىل 

التحدايت اليت تواجه الأرايض الفلسطينية يف جمالت حماربة الفقر والبطاةل والانهت�اكت الإرسائيلية للبيئة الفلسطينية.

تتضمن هذه ادلراسة سسبعة فصول ابلإضافة اإىل املقدمة، يتناول الفصل الأول الساكن الفلسطينيون عرب التارخي، ويعرض الفصل الثاين الاسقاطات 

الساكنية يف الأرايض الفلسطينية، كام يتطرق الفصل الثالث اإىل الواقع ادلميغرايف، ويسستعرض الفصل الرابع الواقع الاجامتعي.  يف حني يتطرق 

الفصل اخلامس اإىل الواقع الاقتصادي، ويسستعرض الفصل السادس مسستوايت املعيشة وظروف السكن والبيئة احمليطة، و�أخريًا يعرض الفصل 

السابع املفاهمي واملصطلحات.

آملني �أن يسستفيد اخملططون وصناع  عطاء حملة عن واقع الساكن يف الأرايض الفلسطينية.  � ن�أمل �أن نكون قد جنحنا من خلل هذه ادلراسة يف اإ

القرار يف فلسطني من املعلومات اليت توفرها هذه ادلراسة يف صياغة اخلطط واختاذ القرارات املؤثرة يف اجملالت الساكنية والاجامتعية.

ونس�أل هللا �أن يتلكل معلنا ابلنجاح،،،

عل عوضترشين �أول، 2011 

رئيس اجلهاز
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ملخص تنفيذي

هتدف ادلراسة اىل عرض واقع الساكن الفلسطينيني املقميني يف الأرايض الفلسطينية يف خمتلف جوانب احلياة الاجامتعية والاقتصادية وذكل مبناسسبة 

بلوغ عدد ساكن العامل 7 مليار نسمة، حيث تغطي ادلراسة وصفا موجزًا حول اعداد الساكن الفلسطينيني عرب التارخي، ابلإضافة اىل تقديرات 

�أعداد الساكن حىت عام 2025، كام تعرض ادلراسة الواقع ادلميغرايف والواقع الاجامتعي )الصحي، التعلميي، الثقايف والبييئ(، والواقع الاقتصادي، 

ومسستوايت املعيشة وظروف السكن والبيئة احمليطة للساكن يف الأرايض الفلسطينية.  وفامي ييل �أبرز املؤرشات اليت تضمنهتا هذه ادلراسة:

 تزايد يف �أعداد الساكن الفلسطينيني عرب التارخي:

• تشري البياانت اىل ان عدد الساكن يف فلسطني التارخيية وفق تعداد 1922 قد بلغ 757 الف فرد، يف حني بلغ عددمه وفق تعداد 1931 	

حنو 1.04 مليون فرد، كام �أشارت البياانت اىل ان عدد الساكن املقدر يف فلسطني التارخيية لعام 1944 قد بلغ 1.74 مليون فرد، يف حني 

وصل  عددمه يف عام 1947 اىل 1.98 مليون فرد. جهر مهنم ما بني 730 - 960 �ألف فلسطيين نتيجة حلرب عام 1948 وذكل وفق تقديرات 

الأمم املتحدة.

• دارهتا للضفة الغربية عايم 1952 و1961، حيث �أظهرت نتاجئ 	 قامت حكومة اململكة الأردنية الهامشية بتنفيذ تعدادين للساكن خلل فرتة اإ

تعداد عام 1952 ان عدد الساكن يف الضفة الغربية قد بلغ حنو 667 الف فرد، يف حني ارتفع عددمه وفق تعداد عام 1961 اىل 805 �آلف 

فرد.  �أما قطاع غزة فمل يكن هناك نشاط اإحصايئ حقيقي �أو ملموس، حيث ل تتوفر معلومات اإحصائية موثقة عن اعداد الساكن يف قطاع 

غزة خلل فرتة الادارة املرصية للقطاع.

• بعد الاحتلل الإرسائييل للضفة الغربية وقطاع غزة يف عام 1967, قامت سلطات الاحتلل ابجراء تعداد ساكين للساكن يف املناطق احملتةل 	

يف سبمترب من ذكل العام, وقد جاء تنفيذ هذا التعداد خلدمة الأهداف الإرسائيلية ولتكريس الاحتلل الإرسائييل، حيث بلغ عدد الساكن 

يف الضفة الغربية 603,383 فردًا، وبلغ عدد الساكن يف قطاع غزة وشامل سيناء 394,424 فردًا.  

• الفلسطينية 	 الأرايض  يف  اللكي  الساكن  عدد  بلغ  وقد  و2007،   1997 عايم  للساكن  تعدادين  الفلسطيين  للإحصاء  املركزي  اجلهاز  نفذ 

آت  2,895,683 فردًا، بواقع 1,873,476  فردًا يف الضفة الغربية، و1,022,207 �أفراد يف قطاع غزة  وفق التعداد العام للساكن واملنش�

آت واملساكن عام 2007 يف الأرايض الفلسطينية  واملساكن عام 1997، يف حني وصل عدد الساكن اللكي يف التعداد العام للساكن واملنش�

3,767,126 فردًا، بواقع 2,350,583  فردًا يف الضفة الغربية، و1,416,543 فردًا يف قطاع غزة.

 الاسقاطات الساكنية يف الأرايض الفلسطينية:

• آت، 	 بناء عىل التقديرات اليت �أعدها اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين واليت بنيت ابلعامتد عىل نتاجئ التعداد العام للساكن واملساكن واملنش�

2007، من املتوقع �أن يرتفع العدد الإجاميل للساكن يف الأرايض الفلسطينية من 4.17 مليون منتصف عام 2011 اىل حوايل 5.37 مليون 

يف منتصف عام 2020، كام يتوقع ان يصل عددمه منتصف عام 2025 اإىل 6.06 مليون.

الواقع ادلميغرايف يف الأرايض الفلسطينية 

• يشري الرتكيب العمري للساكن يف الأرايض الفلسطينية عام 2011 اىل ان نسسبة الأفراد 0 - 14 سسنة قد بلغ %40.8 من مجمل ساكن 	

الأرايض الفلسطينية، يف حني بلغت نسسبة كبار السن 65 سسنة ف�أكرث حنو 2.9 % فقط.  وكام تشري التقديرات الساكنية ان نسسبة الأفراد 

�أقل من 15 سسنة يف الأرايض الفلسطينية عام 2015 ستبلغ 39.4 % يف حني سستصل نسبهتم عام 2020 حنو 38.3 % وعام 2025 اىل 

حنو 34.6 %، ومن املتوقع ان تبقى نسسبة الأفراد 65 عام 2015 حنو 2.9 % يف حني سستصل نسبهتم عام 2020 حنو 3.1 % وترتفع عام 

2025 لتصل 4.0 %.

• بلغت الكثافة الساكنية املقدرة لعام 2011 حنو 693 فردًا / مك2 يف الأرايض الفلسطينية، بواقع 456  فردًا / مك2 يف الضفة الغربية مقابل 4,353 	

فردًا / مك2 يف قطاع غزة.
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• بلغ معدل اخلصوبة يف العام 2010 يف الأرايض الفلسطينية 4.2 مولود، بواقع 3.8 مولود يف الضفة الغربية    و4.9 مولود يف قطاع غزة.	

• ىل �أن معدل املواليد اخلام يف الأرايض الفلسطينية سينخفض من 32.8 مولودًا للك �ألف من الساكن عام 2011 	 تشري الاسقاطات الساكنية اإ

اإىل 31.9 مولودًا عام 2015.  من جانب �آخر يتوقع اخنفاض معدلت الوفيات اخلام املقدرة يف الأرايض الفلسطينية من 4.0 حاةل وفاة للك 

1000 من الساكن عام 2011 اإىل 3.6 حاةل وفاة للك 1000 من الساكن عام 2015. 

• بلغ توقع البقاء عىل قيد احلياة عام 2011 يف الأرايض الفلسطينية 72.4 سسنة بواقع 71.0 سسنة لذلكور و73.9 سسنة للإانث، مع وجود 	

اختلف بني الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ توقع البقاء عىل قيد احلياة عام 2011 يف الضفة الغربية 72.8 سسنة بواقع 71.4 سسنة لذلكور 

و74.3 سسنة للإانث، يف حني بلغ العمر املتوقع يف قطاع غزة 71.8 سسنة بواقع 70.5 سسنة لذلكور و73.2 سسنة للإانث.

الواقع الاجامتعي يف الأرايض الفلسطينية:

• بلغ عدد املستشفيات العامةل يف الأرايض الفلسطينية 76 مستشفى يف العام 2010، ترشف وزارة الصحة عىل 32.9 % مهنا، وترشف واكةل 	

الغوث ادلولية عىل 1.3 %، كام ترشف املنظامت غري احلكومية عىل 39.5 %، يف حني يرشف القطاع اخلاص عىل 26.3 %.

• بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية يف الأرايض الفلسطينية 706 مراكز يف العام 2010، حيث ترشف وزارة الصحة عىل 64.2 % مهنا، 	

وترشف واكةل الغوث ادلولية عىل 8.3 %، وترشف املنظامت غري احلكومية عىل 27.5 %.

• �أشارت البياانت اىل ان هناك اخنفاض يف اعداد املدخنني يف الأرايض الفلسطينية، ففي حني اكنت نسبهتم 25.3 % عام 2006 من اإجاميل 	

الأفراد 18 سسنة ف�أكرث، اخنفضت اىل 22.5 % عام 2010؛ 26.9 % يف الضفة الغربية مقابل 14.6 % يف قطاع غزة.  

• �أظهرت بياانت عام 2010 اإىل وجود تزايد ضئيل يف اسستخدام وسائل تنظمي الارسة �أن 52.5 % من النساء يف العمر 15 - 49 سسنة يف 	

الأرايض الفلسطينية يسستخدمن وسسيةل تنظمي �أرسة؛ 55.1% يف الضفة الغربية مقابل 48.1 % يف قطاع غزة.  كام �أشارت البياانت اإىل �أن 

99.2 % من السسيدات لنفس الفئة العمرية يف الأرايض الفلسطينية تلقني رعاية حصية دلى اكدر مؤهل �أثناء محلهن الأخري )4 زايرات عىل 

الأقل(؛ %99.3 يف الضفة الغربية و99.2 % يف قطاع غزة، و99.2 % تلقني رعاية حصية يف الأرايض الفلسطينية دلى اكدر مؤهل �أثناء 

محلهن الأخري )4 زايرات عىل الأقل(؛ 99.3 % يف الضفة الغربية و99.2 % يف قطاع غزة.

• ىل �أن 10.6 % من الأطفال دون اخلامسة يف الأرايض الفلسطينية يعانون من سوء التغذية املزمن )قرص القامة(؛ 	 �أشارت بياانت عام 2010 اإ

11.3 % يف الضفة الغربية مقابل حوايل 9.9 % يف قطاع غزة، و3.3 % يعانون من الهزال؛ 2.8 % يف الضفة الغربية مقابل 3.8 % يف 

قطاع غزة، و3.7 % يعانون من نقص الوزن؛ 3.8 % يف الضفة الغربية مقابل 3.5 % يف قطاع غزة.

• �أظهرت بياانت عام 1995 �أن نسسبة الأفراد )15 سسنة ف�أكرث( يف الأرايض الفلسطينية اذلين اهنوا مرحةل التعلمي اجلامعي )باكلوريوس ف�أعىل( 	

قد بلغت 4.3 %. ونسسبة الأفراد اذلين مل يهنوا �أية مرحةل تعلميية 26.5 %، يف حني �أظهرت بياانت عام 2010 �أن نسسبة الأفراد )15 سسنة 

ف�أكرث( اذلين �أهنوا مرحةل التعلمي اجلامعي )باكلوريوس ف�أعىل( قد بلغت 10.4 %، �أما نسسبة الأفراد اذلين لـم يهنوا �أيـة مرحةل تعلميية فبلغت 

  .% 11.2

•  اظهرت  بياانت عام 1995 ان نسسبة الأمية بني الإفراد اذلين �أعامرمه )15 سسنة ف�أكرث( يف الأرايض الفلسطينية اكنت 15.7 %  بواقع 	

15.9 % يف الضفة الغربية و15.1 % يف قطاع غزة، بيامن �أظهرت بياانت عام 2010 �أن نسسبة الأمية بني الأفراد اذلين �أعامرمه )15 سسنة 

ف�أكرث( يف الأرايض الفلسطينية قد بلغت 5.1 %، وتتفاوت هذه النسسبة بشلك كبري بني اذلكور والإانث، فبلغت بني اذلكور 2.4 %، يف 

حني بلغت بني الإانث 7.8 % يف العام 2010.  

• بينت النتاجئ املسسمتدة من قاعدة بياانت مسح التعلمي للعام ادلرايس 1994 / 1995 ابن عدد املدارس يف ذكل العام قد بلغ 1,474 مدرسة يف 	

الأرايض الفلسطينية، واكن عدد امللتحقني هبا 617,868 طالبا وطالبة يقوم بتدريسهم 19,843 معلامً ومعلمة، يف حني بينت النتاجئ املسسمتدة 

من قاعدة بياانت مسح التعلمي للعام ادلرايس 2010 / 2011 ابن هناك 2,652 مدرسة يف الأرايض الفلسطينية، وان عدد الطلبة يف هذه 

املدارس هو 1,116,991 طالبًا وطالبة يدرسون يف 36,320 شعبة ويقوم بتدريسهم 47,652 معلامً ومعلمة. 

• درجة 	 متنح  اليت  اجلامعية  واللكيات  امللتحقني ابجلامعات  الطلبة  عدد  ب�أن   1995  /  1994 ادلرايس  للعام  التعلمي  نتاجئ مسح  �أظهرت  كام 

الباكلوريوس فاعىل قد بلغ 29,380 طالبا وطالبة، وعدد امللتحقني بلكيات اجملمتع املتوسطة قد بلغ 4,110 طالبا وطالبة، بيامن �أشارت النتاجئ 
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برامج متنح درجة  تقدم  للعام ادلرايس 2009 / 2010 ابن هناك 14 جامعة و16 لكية جامعية  التعلمي  بياانت مسح  املسسمتدة من قاعدة 

الباكلوريوس فاعىل يف الأرايض الفلسطينية، يلتحق هبا 182,453 طالب وطالبة، وان عدد اللكيات املتوسطة يف الأرايض الفلسطينية بلغ 

20 لكية التحق هبا 11,614 طالبًا وطالبة. 

• تشري البياانت املتوفرة  للعام 2009 �أن 31.5 % من الأفراد اذلين �أعامرمه )10 سسنوات ف�أكرث( يف الأرايض الفلسطينية يقرؤون الصحف 	

) بواقع 34.9 % لذلكور و28.0 % للإانث(، �أما ابلنسسبة لسسامتع الأفراد )10 سسنوات ف�أكرث( للراديو فقد بلغت النسسبة 45.7 % )بواقع 

46.9 % لذلكور و44.5 % للإانث(، يف حني �أشارت البياانت اىل �أن 61.0 % من الأفراد )10 سسنوات ف�أكرث( يقرؤون الكتب.

• �أشارت بياانت عام 2009 �أن 6.9 % من الأفراد )10 سسنوات ف�أكرث( منتسسبون لناد راييض، و4.3 % منتسسبون مجلعيات خريية، و4.6 % 	

منتسسبون لحتاد �أو نقابة، و3.3 % منتسسبون ملكتبة عامة، و3.5 % منتسسبون حلزب سسيايس، و3.0 % من الأفراد منتسسبون لنواد ثقافية.

الواقع الاقتصادي يف الأرايض الفلسطينية:

• بلغت نسسبة املشاركة يف القوى العامةل 41.1 % من اإجاميل القوة البرشية )الأفراد اذلين �أعامرمه  15 سسنة ف�أكرث( يف العام 2010 مقارنة مع 	

41.6 % للعام 2009.  وبينت نتاجئ مسح القوى العامةل خلل الفرتة الزمنية 1995 - 2010 �أن نسسبة املشاركة بقيت تتذبذب حول قمي 

ذ بلغت �أدىن نسسبة لها 37.9 % يف العام 2002 بيامن بلغت �أعىل نسسبة 41.7 % يف العام 2007.             متقاربة اإ

• فراد )15 سسنة ف�أكرث( 23.7 % يف العام 2010، بواقع 17.2 % يف الضفة الغربية و37.8 % 	 بلغ معدل البطاةل يف الأرايض الفلسطينية للأ

يف قطاع غزة، ويبدو ان هناك تذبذاًب يف نسب البطاةل خلل الفرتة 1995 - 2010 حيث جسلت �أعىل نسسبة للبطاةل 31.2 % يف ذروة 

�أحداث انتفاضة الأقىص يف العام 2002، بيامن جسلت �أدىن نسسبة للبطاةل 11.8 % يف العام 1999.

• نظرًا لختلف الطبيعة اجلغرافية والاجامتعية والسسياسسية فاإن نسب البطاةل يف الضفة الغــــــــربية ختتلف كثريًا عهنا يف قطـــــاع غزة حيث 	

تذبذبت  نسب البطـــــــــــــــــــاةل يف الضفة الغربية خلل الفرتة الزمنية نفسها بني �أعىل نسسبة لها 28.2 % يف العام 2002 و�أدىن نسسبة لها

9.5 % يف العام 1999.  بيامن تراوحت هذه النسب يف قطاع غزة بني �أعىل نسسبة لها 40.6 % يف العام 2008 و�أدىن نسسبة لها 16.9 % 

يف العام 1999.

• بلغت نسسبة العاملني عامةل حمدودة من بني املشاركني يف القوى العامةل 7.1 % خلل العام 2010، وجسلت هذه النسسبة �أدىن قمية لها خلل 	

الفرتة 1995 - 2010 يف العام 2001 حيث بلغت 4.0 % بيامن جسلت �أعىل قمية لها 21.1 % يف العام 1995.

• تشري البياانت اىل ان نسب العامةل احملدودة بني اذلكور �أعىل مهنا بني الإانث سواء يف الضفة الغربية �أو يف قطاع غزة، حيث بلغت نسسبة العامةل 	

احملدودة يف الأرايض الفلسطينية 7.1 % يف العام 2010 بواقع 8.1 % بني اذلكور و2.7 % بني الإانث، وعىل مسستوى الضفة الغربية فقد 

بلغت نسسبة العامةل احملدودة 7.8 % يف العام نفسه بواقع 9.0 % بني اذلكور و2.6 % بني الإانث، �أما عىل مسستوى قطاع غزة فقد بلغت 

النسسبة 5.7 % بواقع 6.2 % بني اذلكور و3.0 % بني الإانث.

• احتلت همنة الفنيني واملتخصصني واملساعدين والكتبة �أعىل نسسبة تشغيل يف الأرايض الفلسطينية حيث بلغت 24.3 % يف العام 2010 بواقع 	

18.3 % لذلكور و53.7 % للإانث من العاملني يف الأرايض الفلسطينية حيث بلغت 5.0 %، تلهيا همنة مشغلو الآلت ومجمعوها 7.8 %.

• بلغت نسسبة العاملني من الضفة الغربية يف اإرسائيل واملسستوطنات 10.5 % يف العام 2010 من اإجاميل العاملني يف الضفة الغربية، يف حني 	

اكنت نسبهتم يف العام 1999 )قبل انتفاضة الأقىص( 22.9 %، �أما يف قطاع غزة مل يسستطع �أي عامل العمل يف اإرسائيل واملسستوطنات منذ 

العام 2006 يف حني اكنت نسبهتم 15.7 % يف العام 1999. 

• شغّل القطاع العام حوايل ربع العاملني يف الأرايض الفلسطينية )24.0 %( يف العام 2010.	
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مسستوايت املعيشة وظروف السكن والبيئة احمليطة:

نفاق الفرد يف قطاع غزة 103.1 	  نفاق الفرد الشهري يف الضفة الغربية 173.1 دينارًا �أردنيا عام 2010، يف حني بلغ متوسط اإ بلغ متوسط اإ

دينارا �أردنيا.

بلغ خط الفقر للأرسة املرجعية )املكونة من مخسة �أفراد، ابلغني اثنني وثلثة �أطفال( يف الأرايض الفلسطينية خلل عام 2010 حوايل 2,237 	 

شسيالًك اإرسائيليًا )حوايل609  دولر �أمرييك(، بيامن بلغ خط الفقر املدقع )الشديد( لنفس الأرسة املرجعية 1,783 شسيالًك اإرسائيليًا )حوايل 

478 دولر �أمرييك(.

بلغت نسسبة الفقر بني الأفراد خلل العام 2010 وفقا لأمناط الاسسهتلك الشهري 25.7 % ، )بواقع 18.3 %  يف الضفة الغربية و38.0 	 

%  يف قطاع غزة(.

تظهر بياانت العام 2010 �أن 0.9 %  من �أرس الأرايض الفلسطينية تسكن يف مساكن عىل شلك فيل، يف حني 47.8 %  من الأرس تسكن 	 

يف مساكن عىل شلك دار، و 50.2 %  من الأرس تسكن يف شقة، مقارنة مع 55.6 %  من الأرس اكنت تسكن يف دار و40.8 %  من 

الأرس اكنت تسكن يف شقة و1.6 %  تسكن فيل وذكل يف العام 2006.

بلغت نسسبة الأرس الفلسطينية تعود ملكية املسكن فهيا لأحد �أفراد الأرسة يف الأرايض الفلسطينية 83.6 %  يف العام 2010، بـــــواقع 	 

81.8 %  يف الضفة الغربية و86.9 %  يف قطاع غزة.  يف حني �أن نسسبة الأرس اليت تعيش يف مساكن مسست�أجرة يف الأرايض الفلسطينية 

اخنفضت من 11.5 %  عام 2006 اإىل 8.7 %  عام 2010، وتتوزع هذه النسسبة عىل مسستوى املنطقة بواقع 10.3 %  يف الضفة الغربية 

مقـابل 5.5 %  يف قطاع غزة.

بلغ متوسط كثافة السكن )عدد الأفراد يف الغرفة( يف الأرايض الفلسطينية 1.6 فرد/غرفة عام 2010، حيث يتوزع هذا املتوسط بـــواقع 	 

1.8 فرد/غرفة يف قطاع غزة، مقابل 1.5 فرد/غرفة يف الضفة الغربية.

91.4 %  من الأرس يف الأرايض الفلسطينية عام 2010 تسكن يف مساكن متصةل  بشسبكة املياه العامة.	 

�أشارت بياانت 2010 �أن 54.4 %  من الأرس يف الأرايض الفلسطينية عام 2010 تسكن يف مساكن متصةل ابلشسبكة العامة للرصف الصحي.	 

�أشارت بياانت 2010 �أن 44.0 %  من الأرس يف الأرايض الفلسطينية يتوفر دلهيا خط هاتف اثبت، بواقع  47.0 %  يف الضفة الغربية 	 

و38.2 %  يف قطاع غزة.  

خلل العام 2010 هناك 14.1 %  من الأرس يف الأرايض الفلسطينية تسكن يف مساكن مساحهتا �أقل من 80 )مرتًا مربعًا(.	 

تظهر تقديرات املساكن يف العام 2010 �أن 71.9 %  من الأرس يف الأرايض الفلسطينية حتتاج اإىل بناء وحدات سكنية جديدة خلل العقد 	 

القادم )وحدة سكنية واحدة �أو �أكرث(.

15.3 %  من الأرس يف الأرايض الفلسطينية تتعرض غالبا للرواحئ خلل عام 2009، حيث نلحظ �أن نسسبة  الأرس املتعرضة للرواحئ يف 	 

ازدايد دامئ حيث اكنت النسب 10.5 %   و11.1 %  خلل الأعوام  2006 و 2008  عىل التوايل،  وقد اكنت املياه العادمة �أمه مصدر 

لهذه الرواحئ.  

48.1 %  من الأرس يف الأرايض الفلسطينية تعترب املياه جيدة، وتتباين هذه النسسبة بشلك كبري ما بني الضفة الغربية )72.2 %(، وقطاع 	 

غزة )6.8 %(.

بلغت حصة الفرد يف الأرايض الفلسطينية حوايل 135.8 لرت/فرد/يوم خلل العام 2008، مقابل 350 لرت/فرد/يوم يف اإرسائيل.	 
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الفصل الأول

الساكن الفلسطينيون عرب التارخي

 تعترب ادلراسات والأحباث اليت تتناول احلراك ادلميوغراىف للشعب الفلسطيين من �أمه ادلراسات نظرًا لرتباطها ابلوضع السسيايس اذلي تعرض فيه 

ابدة والهتجري وتبعًا للأطامع الهيودية يف فلسطني، واليت تركزت �أساسًا يف احملاولت احلثيثة خللق وجود هيودي قرسي فهيا،  الشعب الفلسطيين للإ

ذلكل فقد شهد التطور ادلميوغرايف والاجامتعي للشعب الفلسطيين اجتاهات غري طبيعية، حيث اكن لعامل الهجرة الهيودية اإىل فلسطني وطرد 

العرب �أحصاب الأرض الأصليني من وطهنم �أثرًا مبارشًا يف تكل التطورات.  

1.1 ساكن فلسطني التارخيية منذ القرن السادس عرش وحىت �أواخر احلمك العامثين

لقد قام الباحث حسن عبد القادر يف كتابه » الأوضاع ادلميوغرافية يف فلسطني، املوسوعة الفلسطينية، القسم الثاين  -  دراسات جغرافية، بريوت، 

1990« بتتبع واقع الساكن يف فلسطني التارخيية منذ القرن السادس عرش وحىت �أواخر احلمك العامثين، وفامي ييل ملخصًا لأمه ما جاء يف هذا الكتاب:

مل يكن هناك اهامتم من قبل ادلوةل العامثنية يف مجع البياانت والاحصاءات اخلاصة ابلساكن يف فلسطني اثناء فرتة حمكهم لها، وقد احنرص اهامتهمم 

يف هذا اجملال لغراض التجنيد فقط، فمل تكن ادلوةل العامثنية تبوب البياانت اليت جتمعها يف جداول منظمة، كام �أهنا يف الغالب مل تكن تنرشها، 

وقد معل بعض الباحثني وادلراسني املهمتني بدراسة الواقع الساكين لساكن فلسطني التارخيية خلل فرتة احلمك العامثين معمتدين عىل دفاتر وجسلت 

تسجيل الساكن اليت اكنت احلكومة العامثنية تعمل علهيا يف ذكل الوقت، وبناء عليه فقد قدر عدد ساكن فلسطني التارخيية يف اواخر القرن السادس 

حتل لواء صفد املرتبة الاوىل من حيث عدد الساكن اذ بلغ عدد ساكن اللواء 82,570 نسمة، يليه لواء غزة حيث  عرش بـنحو 290 �ألف نسمة اإ

بلغ عدد ساكنه 56,950 نسمة مث القدس 42,155 وانبلس 39,960 نسمة.  وتشري ادلراسات انه اكن لعامل سقوط الامطار وتوفر املياه للرشب 

والزراعة العامل الامه اذلي يؤثر يف توزيع الساكن يف فلسطني.  وقد لوحظ ان عدد ساكن فلسطني قد شهد منوا مزتايدًا للساكن حىت منتصف 

القرن السادس عرش مث بد�أ يف الرتاجع حىت بداايت القرن املايض حيث شهدت فلسطني التارخيية منوا ساكنيا من جديد.

ل �أهنم تركزوا بشلك �أكرث يف مدينيت بيت حلم وبيت جال،   وقد شارك املسسيحيون العرب اخواهنم املسلمني يف سكن القرى واملدن الفلسطينية اإ

وتفاوتت الكثافة الساكنية من منطقة لخرى فقد اكنت املناطق املرتفعة اكرث كثافة تلهيا املناطق الساحلية.  ومل يقترص ساكن فلسطني عىل الساكن 

احلرض والريف بل اكنت هناك نسسبة تعيش حياة البداوة يف الاماكن الصحراوية وشسبه الصحراوية يف حصراء النقب �أو اىل الشامل مهنا. 

  تشري التقديرات ابن عدد ساكن فلسطني قد بلغ 640 �ألف نسمة عام 1896 ارتفع عددمه اىل 689 �ألف نسمة عام 1919، ويعود المنو يف عدد 

الساكن اىل الزايدة الطبيعية �أوًل مث الهجرة الهيودية اليت بد�أت تتدفق عىل فلسطني يف ذكل الوقت، وتشري التقديرات اىل ان عدد الهيود يف 

فلسطني التارخيية قد بلغ يف اواخر القرن التاسع عرش 50 �ألف هيودي. 

وقد اختلفت نسسبة الهيود اىل الساكن من لواء اىل اخر يف فلسطني التارخيية يف الفرتة ما بني )1909 - 1914( ففي حني وصلت نسسبة الهيود 

يف قضاء صفد اىل 18.9 % من الساكن ويف قضاء عاك وصلت النسسبة ما بني )0.3 % - 0.9 %( ويف قضاء حيفا )3.6 %  - 3.9 %( ويف 

انبلس 0.4 %، وعىل �أي حال فاإن الهيود يف فلسطني التارخيية قد تركزوا حول مدينة القدس وايفا وقضاء صفد. اما عن الاوضاع الاقتصادية 

والاجامتعية فاإن زايدة الرضائب اليت فرضهتا السلطات العامثنية واليت اكنت مرتفعة جدًا وانعكست عىل الأوضاع الاقتصادية والاجامتعية للساكن 

فظهرت طبقة اجامتعية من كبار املالكني )الاقطاعيني( ابلإضافة اىل طبقة الفلحني والعامل املسست�أجرين وذكل لن الرضائب اثقلت اكهل الفلحني 

واغرقهتم يف ادليون1. 

 

1  حسن عبد القادر، الأوضاع ادلميوغرافية يف فلسطني، املوسوعة الفلسطينية، القسم الثاين  -  دراسات جغرافية، بريوت، 1990.  
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2.1 ساكن فلسطني خلل فرتة الانتداب الربيطاين 

 مت اجراء اول تعداد رمسي للساكن يف فلسطني التارخيية يف 22 / 10 / 1922 حيث بلغ عدد ساكن فلسطني انذاك 757 �ألف مهنم 84 �ألف 

هيوداي �أي بنسسبة 11.1 % من مجموع الساكن.  يف حني بلغ عدد الساكن املسلمني واملسسيحيني حنو 664 الف �أي ما نسبته 87.6 % من اجاميل 

آنذاك.     ساكن فلسطني التارخيية �

عدد الساكن يف فلسطني حسب ادلاينة، 22 / 10 / 1922

النسسبةالعددادلاينة

590,89078.0املسلمون

73,0249.6املسسيحيون

83,79411.1الهيود

9,4741.3�آخرون

757,182100اجملموع
     Source: Census of Palestine 1931, Volume I. Palestine Part I, Report. Alexandria, 1933

 

جراء تعدادًا ساكنيًا رمسيا اثنيا بلغ فيه عدد ساكن فلسطني 1.04 مليون نسمة مهنم 175 �ألف هيودي ونسبهتم  ويف 18 ترشين اثين 1931 مت اإ

16.9 % من مجموع الساكن.  يف حني بلغ عدد الساكن املسلمني واملسسيحيني حنو 851 الفًا �أي ما نسبته 82.1 % من اجاميل ساكن فلسطني 

آنذاك. التارخيية �

عدد الساكن يف فلسطني حسب ادلاينة، 18 / 10 / 1931

النسسبةالعددادلاينة

759,71273.3املسلمون

91,3988.8املسسيحيون

174,61016.9الهيود
10,1011.0�آخرون
1,035,821100اجملموع

   Source :Census of Palestine 1931, Volume I. Palestine Part I, Report. Alexandria, 1933

 وتشري تقديرات رمسية بريطانية مجليع الساكن الفلسطينيني عام 1944 ان عدد الساكن يف فلسطني التارخيية قد بلغ 1.74 مليون نسمة مهنم 528 

�ألف هيودي بنسسبة 30.4 % من مجموع الساكن.  يف حني بلغ عدد الساكن املسلمني واملسسيحيني حنو 1.2 مليون فردًا �أي ما نسبته 68.8 % 

آنذاك.     من اجاميل ساكن فلسطني التارخيية �

عدد الساكن يف فلسطني حسب ادلاينة، منتصف عام 1944

النسسبةالعددادلاينة

1,061,27761.0املسلمون

135,5477.8املسسيحيون

528,70230.4الهيود

14,0980.8�آخرون

1,739,624100اجملموع
      املصدر: حسن عبد القادر، جغرافية فلسطني 1996، ص 128
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وتشري تقديرات اخرى للساكن بتارخي 31 / مارس 1947 �أن عدد ساكن يف فلسطني التارخيية قد وصل اىل 1.98 مليون نسمة مهنم 614 �ألف 

هيوداي بنسسبة 31.1 % مجموع الساكن.  يف حني بلغ عدد الساكن املسلمني واملسسيحيني حنو 1.35 مليون نسمة �أي ما نسبته 68.1 % من اجاميل 

آنذاك.   ساكن فلسطني التارخيية �

  

عدد الساكن املقدر يف فلسطني حسب ادلاينة، 31 / 03 / 1947

النسسبةالعددادلاينة

1,201,36360.7املسلمون

146,1627.4مسسيحيون

31.1   614,239الهيود

15,8620.8اخرون

1,977,626100اجملموع
       املصدر:  حسن عبد القادر، جغرافية فلسطني 1996، ص 128

تشري بياانت اجلدول ادانه اىل تطور منو ساكن فلسطني خلل الفرتة ما بني 1914 - 1948.  حيث يلحظ مدى الزايدة الساكنية اليت حققها 

الهيود، مقابل الاخنفاض املسسمتر اذلي شهده عدد الساكن العرب خلل تكل الفرتة، حيث تراجعت نسسبة العرب من 92.0 % عام 1914 اىل حنو 

68.5 % عام 1948، يف حني ارتفعت للهيود من 8.0 % اىل حنو 31.5 % لنفس الفرتة.  هذا يعين ان نسسبة مسامهة الزايدة الطبيعية يف عدد 

الساكن وصلت اىل 63.0 % بيامن نسسبة الزايدة عن طريق الهجرة الهيودية وصلت اىل .037 % مما �أثر كثريًا عىل الرتكيب ادلميغرايف يف فلسطني. 

�أعداد ساكن فلسطني التارخيية يف الفرتة ما بني )1914 - 1948(

املصدر
الساكن الهيودالساكن العرب

النسسبةالعددالنسسبةالعدد

634,63392.055,1428.0تقديرات احلكومة العامثنية 1914* 

673,38888.983,79411.0تعداد  1922  **

861,21184.0174,61016.0تعداد 1931 **

1,210,92269.6528,70230.4تقديرات حكومة الانتداب 1944 )الربيطانية( ***

1,363,38769.0614,23931.0تقديرات حكومة الانتداب 1947 )الربيطانية(***

1,415,00068.5650,00031.5تقديرات عام 1948 ****              
* Luke, H. and Heith,  The hand book of Palestine and Trans Jordan Macmillan London ,1930,Page31
**Census of Palestine 1931, Volume I. Palestine Part I, Report. Alexandria, 1933, P45  

***    حسن عبد القادر، جغرافية فلسطني 1996، ص 128
****     موىس مسحة  )التغيريات  الساكنية يف فلسطني دراسة يف المنو الساكين والرصاع ادلميوغرايف(، اجلامعة الأردنية، قسم ادلراسات الساكنية ص384.

 

3.1 تعداد ساكن الارايض الفلسطينية بعد عام 1948

بعد احتلل اإرسائيل ملناطق 1948، فقد احلقت الضفة الغربية ابململكة الاردنية الهامشية، وكام احلق قطاع غزة جبمهورية مرص العربية، وقد قامت 

دارهتا للضفة الغربية عايم 1952 و1961، حيث �أظهرت نتاجئ تعداد عام  حكومة اململكة الأردنية الهامشية بتنفيذ تعدادين للساكن خلل فرتة اإ

1952 ان عدد الساكن يف الضفة الغربية قد بلغ حنو 667 الف فرد، يف حني ارتفع عددمه وفق تعداد عام 1961 اىل 805 �آلف فرد.  �أما قطاع 

غزة فمل يكن هناك نشاط اإحصايئ حقيقي �أو ملموس، حيث ل تتوفر معلومات اإحصائية موثقة عن اعداد الساكن يف قطاع غزة خلل فرتة الادارة 

املرصية للقطاع.
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4.1 تعداد ساكن الارايض الفلسطينية خلل الاحتلل الارسائييل 

بعد الاحتلل الارسائييل للضفة الغربية وقطاع غزة يف عام 1967, قامت سلطات الاحتلل ابجراء تعداد ساكين للساكن يف املناطق احملتةل يف 

سبمترب من ذكل العام, وقد جاء تنفيذ هذا التعداد خلدمة الأهداف الإرسائيلية ولتكريس الاحتلل الإرسائييل، حيث بلغ عدد الساكن يف الضفة 

الغربية 603,383 فردًا، وبلغ عدد الساكن يف قطاع غزة وشامل سيناء 394,424 فردًا.  وظل الاعامتد عىل نتاجئ هذا التعداد ساراي ومل جير يف 

الضفة الغربية وقطاع غزة اي تعداد او مسح عام سوى بعض ادلراسات واملسوح املتخصصة الصغرية اليت قام هبا بعض الباحثني ومؤسسات 

ادلراسات، حيث قامت السلطات الارسائيلية بتقدير اعداد الساكن الفلسطينيني يف الارايض الفلسطينية )الضفة الغربية، قطاع غزة( بناء عىل 

تعداد عام 1967 ابسستخدام الوقائع احليوية والهجرة رمغ القصور املتوقع يف تكل الوقائع2، ويظهر اجلدول التايل اعداد الساكن الفلسطينيني يف 

الارايض الفلسطينية وفق التقديرات الارسائيلية، حيث تشري البياانت اىل ارتفاع عدد الساكن من حنو 1.035 مليون فردًا هناية عام 1967 اىل 

حنو 1.924 مليون فردًا هناية عام 1992 )�أي بزايدة مقدارها حنو 900 الف فرد خلل 25 سسنة(.

التقديرات الساكنية يف الارايض الفلسطينية حسب املنطقة، هناية العام  )1967 - 1992( 

الارايض الفلسطينية القدس** قطاع غزة* الضفة الغربية* السسنة

1,035.3 68.6 380.8 585.9 1967

1,011.7 71.8 356.8 583.1 1968

1,036.0 74.2 363.9 597.9 1969

1,054.0 76.2 370.0 607.8 1970

1,080.5 79.1 378.8 622.6 1971

1,104.0 83.5 387.0 633.5 1972

1,142.0 88.1 401.5 652.4 1973

1,176.9 93.2 414.0 669.7 1974

1,196.8 96.1 425.5 675.2 1975

1,221.0 100.3 437.4 683.3 1976

1,250.2 103.7 450.8 695.7 1977

1,278.2 107.2 463.0 708.0 1978

1,274.1 110.8 444.7 718.6 1979

1,295.6 114.8 456.5 724.3 1980

1,318.1 117.4 468.9 731.8 1981

1,346.8 120.2 477.3 749.3 1982

1,388.7 122.4 494.5 771.8 1983

1,429.8 126.5 509.9 793.4 1984

1,472.5 130.0 527.0 815.5 1985

1,515.5 132.8 545.0 837.7 1986

1,570.2 136.5 565.6 868.1 1987

1,623.5 139.6 588.5 895.4 1988

1,669.0 142.6 610.4 916.0 1989

1,746.0 146.3 642.7 957.0 1990

1,833.5 151.3 676.0 1,006.2 1991

1,923.8 155.5 716.8 1,051.5 1992
الضفة الغربية : ل تشمل ذكل اجلزء من حمافظة القدس اذلي مضته اإرسائيل عنوة بعيد احتللها للضفة الغربية يف عام 1967

* مكتب الإحصاء املركزي الإرسائييل، اجملموعة الإحصائية الإرسائيلية 1993، العدد 44، ص 758 

** معهد القدس لدلراسات الارسائيلية، الكتاب الاحصايئ السسنوي للقدس، القدس، سسنوات خمتلفة، مكتب الاحصاء املركزي الارسائييل، اجملموعة الاحصائية الارسائيلية، سسنوات خمتلفة

2  مركز الاحصاء الفلسطيين، 1994.  سلسةل تقارير الوضع الراهن رمق 1، دميغرافية الشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة. رام هللا – فلسطني. ص )31 – 32(.
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5.1 تعدادات 1997، 2007

بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وانشاء اجلهاز املركزي للحصاء الفلسطيين، نفذ اجلهاز عام 1995 مسح دميوغرايف شامل متهيدا لتنفيذ التعداد 

الفلسطيين الأول يف عهد السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1997. 

1.5.1 التعداد العام للساكن واملساكن واملنشات، 1997

 منذ انشاء اجلهاز املركزي للحصاء الفلسطيين عام 1993 وضع عىل ر�أس اولوايته اجراء اول تعداد فلسطيين يف �أقرب فرصة ممكنة, 

جراء اول  وبد�أ باكفة التحضريات والإجراءات لتحقيق ذكل.  وبتارخي 5 / 6 / 1997 اصدر الرئيس ايرس عرفات قراره التارخيي ابإ

تعداد فلسطيين ومحل اجلهاز املركزي للحصاء الفلسطيين )دائرة الاحصاء املركزية الفلسطينية يف ذكل الوقت( رشف القيام بتنفيذه, 

جناح هذا العمل الوطين الضخم خلدمة الأغراض الإدارية والاقتصادية الفلسطينية  وقد اختذ اجلهاز اكفة الوسائل والإجراءات الكفيةل ابإ

كخطوة من خطى الاسستقلل الوطين الفلسطيين.  وقد اشارت النتاجئ الهنائية لعدد الساكن اللكي ليةل 9 - 10 / 12 / 1997 يف 

الأرايض الفلسطينية 2,895,683 فردًا، بواقع1,873,476  فردًا يف الضفة الغربية، و1,022,207 �أفراد يف قطاع غزة.  حيث وفر التعداد 

ولأول مرة العديد من املؤرشات ادلميغرافية والاجامتعية عىل مسستوى التجمع الساكين، ملا اكن هل الاثر الكبري يف فهم الواقع ادلميغرايف 

والاجامتعي لساكن الارايض الفلسطينية، ووضع اخلطط والسسياسات اخملتلفة.

2.5.1 التعداد العام للساكن واملساكن واملنشات، 2007

بعد عرش سسنوات من تنفيذ التعداد الاول، شهد هناية عام 2007 تنفيذ التعداد الفلسطيين الثاين، وقد خسر اجلهاز املركزي للحصاء الفلسطيين 

لك هجد ممكن لجناحه رمغ الصعوابت اليت واهجت اجلهاز يف تكل الفرتة، واليت متثلت يف احلصار الارسائييل للرايض الفلسطينية وخاصة قطاع 

غزة، ابلضافة للظروف السسياسسية ادلاخلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.  حيث اشارت النتاجئ الهنائية لعدد الساكن اللكي منتصف ليةل 31 / 

11 - 1 / 12 / 2007 يف الأرايض الفلسطينية 3,767,126 فردًا، بواقع 2,350,583  فردًا يف الضفة الغربية، و1,416,543 فردًا يف قطاع غزة.
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الفصل الثاين

الإسقاطات الساكنية يف الأرايض الفلسطينية

حيتاج اخملططون التمنويون اإىل الإسقاطات الساكنية لوضع الاسرتاتيجيات املناسسبة لتقدمي خدمات متنوعة عىل املدى القصري والبعيد.  ذلكل فقد 

�أوىل اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين �أمهية ابلغة لعداد الاسقاطات الساكنية يف الأرايض الفلسطينية وتنقيحها حيامث �أمكن، وسيمت اسستعراض 

للســــاكن واملســــاكن  العـــــام  للتعــــــداد  الهنائية  النتاجئ  بناء عىل  الفلسطينية  الأرايض  قامة معتادة يف  اإ املقميني  الساكن  الإسقاطات  حول  نتاجئ 

آت - 2007. واملنش�

لقد مت وضع الإسقاطات الساكنية حول ساكن الأرايض الفلسطينية ابسستخدام طريقة مكونـات الأجيال، حيث جيري يف هذه الطريقة وضع فرضيات 

تتعلق ابملسار املسستقبيل للك عنرص من عنارص المنو الساكين  واليت تمتثل يف اخلصوبة والوفيات والهجرة.  ويمت وضع تقدير ما بتتبع لك جيل من 

خضاع هذا التقدير اإىل املعدلت املفرتضة للوفيات واخلصوبة والهجرة، واعتربت سسنة 2007 سسنة الأساس لهذه  الساكن طيةل فرتة حياته وذكل ابإ

الإسقاطات.  وفامي ييل وصف للتقديرات اليت وضعت لسسنة الأساس فامي يتعلق ابخلصائص والفرضيات ادلميغرافية اخلاصة مبسار التغري املسستقبيل 

اذلي مت اسستخدامه يف وضع الإسقاطات املذكورة: 

1.2 العدد الأسايس للساكن

آت اذلي �أجنز هناية عام 2007 عدد الساكن لسسنة الأساس يف الضفة الغربية وقطاع غزة، مع الأخذ  وفر التعداد العام للساكن واملساكن واملنش�

ابلعتبار نسسبة عدم الشمول بناء عىل نتاجئ ادلراسة البعدية، ومن مث مت تقدير عدد الساكن يف منتصف عام 2007. 

2.2 الرتكيب العمري

وفر التعداد العام للساكن واملساكن واملنشات لعام 2007 معلومات عن الرتكيب العمري والنوعي للساكن يف سسنة الأساس للضفة الغربية، لكن مت 

الاعامتد عىل الرتكيب العمري للساكن املقدر لقطاع غزة نظرا لعدم توفره حىت الان بناء عىل نتاجئ تعداد 2007.

3.2 فرضيات الاسقاطات الساكنية

ن اإجراء الاسقاطات الساكنية يتطلب وضع فرضيات مسستقبلية حول الاجتاهات املسستقبلية للخصوبة والوفيات والهجرة، ذلا فقد مت الاستناد  اإ

اىل البياانت املتوفرة من املسوح والتعدادات اليت نفذها اجلهاز حول الوفيات والهجرة واخلصوبة دلراسة تكل املؤرشات وافرتاض الاجتاه املتوقع  

عداد عدة سلسل من الإسقاطات مبنية عىل فرضيات مسستقبلية للجتاهات املتوقعة للخصوبة،  ملعدلت اخلصوبة والهجرة والوفيات، وميكن ايضًا اإ

لكن سيمت اعامتد سيناريو واحد للفرتة القادمة

1.3.2 فرضيات اخلصوبة

 مت افرتاض �أنه سسيطر�أ اخنفاض عىل معدل اخلصوبة اللكية يف الضفة الغربية وقطاع غزة بنسسبة 30 % خلل الفرتة املمتدة من عام 2007 وحىت 

عام 2025.

2.3.2 فرضيات الوفيات

 مت افرتاض اخنفاض معدل وفيات الرضع مبقدار 50 % يف لك من الضفة الغربية وقطاع غزة خلل الفرتة املمتدة من عام 2007 وحىت عام 2025 .
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3.3.2 فرضيات الهجرة

 مت افرتاض صايف جهرة يساوي صفرا خلل فرتة التقدير.

4.2 جحم ومنو الساكن

قامة معتادة يف منتصف عام 2007، ووفق الفرضيات اخلاصة  تعمتد الاسقاطات الساكنية للأرايض الفلسطينية عىل تقديرات اعداد الساكن املقميني اإ

ابلوفيات واخلصوبة والهجرة سابقة اذلكر.

ويوحض امللحق الإحصايئ الشلك رمق )5( اجتاهات الساكن املتوقعة خلل الفرتة 2010 - 2025، حيث من املتوقع �أن يرتفع العدد الإجاميل للساكن 

يف الأرايض الفلسطينية من 4.17 مليون منتصف عام 2011 اىل حوايل 5.37 مليون يف منتصف عام 2020، �أي بزايدة قدرها 28.7 %، ووفقا 

لنفس التوقعات فان عدد الساكن يف الأرايض الفلسطينية سسيصل يف منتصف عام 2025 اإىل 6.06 مليون �أي بزايدة قدرها 45.4 % عن عدد 

الساكن املتوقع يف منتصف عام 2011.  �أما نسسبة الزايدة الساكنية يف قطاع غزة عام 2011 اىل عام 2020 ستبلغ حنو 34.1 %، بيامن ستنخفض 

نسسبة الزايدة من عام 2020 اىل 2025 اىل 19.6 %، يف حني ستبلغ نسسبة الزايدة الساكنية يف الضفة الغربية من عام 2011 اىل عام 2020 حنو 

25.4 %، �أما يف الفرتة املمتدة من عام 2020 اىل عام 2025  فان نسسبة الزايدة الساكنية يف الضفة الغربية ستنخفض اإىل 14.9 %. ومما جيدر 

ذكره هنا �أن عدد ساكن الأرايض الفلسطينية سسيحتاج اىل �أربعة وعرشين عاما حىت يتضاعف فامي لو اسسمترت معدلت المنو السائدة حاليًا، �أما 

نه حيتاج اإىل واحد وعرشين عاما حىت يتضاعف، بيامن حيتاج عدد الساكن يف الضفة الغربية اىل سسبعة وعرشين عاما. عدد الساكن يف قطاع غزة فاإ

ويعزى الاخنفاض املتوقع للزايدة يف عدد الساكن ما بني عايم 2011 - 2025، مقارنة ابلسسنوات السابقة )خلل العقد الأول من القرن احلايل( 

ذ من املتوقع ان يرتاجع معدل اخلصوبة اللكية من 4.6 مولودًا عام 2006 وحنو 4.2 مولودًا لعام  بدرجة �أساسسية لخنفاض معدلت اخلصوبة، اإ

2010، ومن املتوقع ان يصل اىل حنو 3.2 مولودًا عام 2025.

ويعرض امللحق الإحصايئ الشلك رمق )6( بوضوح اجتاهات معدل منو الساكن السسنوي ذلكل ووفقا للتقديرات فان عدد الساكن  يف الأرايض 

الفلسطينية سزيداد بصورة اكرث بطئا وبشلك مسسمتر خلل الفرتة املمتدة من عام 2011 وحىت هناية عام 2025، ومن املتوقع ان ينخفض معدل 

المنو السسنوي بنسسبة 21.0 % �أي من 2.9 % يف عام 2011 اىل 2.3 % يف عام 2025.

5.2 التوزيع العمري

ذ �أن الرتكيب العمري للساكن همم لأغراض عديدة، مبا فهيا الاسقاطات حول عدد  تعترب تقديرات توزيع الساكن حسب العمر رضورية للتخطيط، اإ

امللتحقني ابملدارس وقياس مدى توفر العامةل والتخطيط للخدمات العامة، ابلضافة اىل قياس الإعاةل الاقتصادية والتحليل ادلميوغرايف. ونعرض فامي 

ييل املمزيات الرئيسسية للرتكيب العمري املتوقع لساكن الأرايض الفلسطينية: 

 

1.5.2 العمر الوسسيط

 يبني امللحق الإحصايئ الشلك رمق )7( العمر الوسسيط لساكن الأرايض الفلسطينية يف لك من الضفة الغربية وقطاع غزة، وفامي يتعلق ابلسلسةل 

لقاء نظرة �أوىل عىل هذا اجلدول �أن معظم ساكن الأرايض الفلسطينية مه من صغار السن، ووفقا للسلسةل املتوسطة يتضح  املتوسطة يتضح عند اإ

�أن هناك فروقا واحضة يف اجتاهات العمر الوسسيط بني الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقا للنتاجئ فان ساكن الضفة الغربية وقطاع غزة سسيصبحون اكرب سسنا يف عام 2025 مما مه عليه يف الوقت الراهن، فتظهر بياانت العمر الوسسيط 

ذ سيبلغ العمر الوسسيط للساكن عام 2015 حنو 20 سسنة، و21  لاكفة الساكن سريتفع من 18 اىل 22 سسنة يف الفرتة ما بني 2011 - 2025، اإ

سسنة عام 2020.
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وتشري كذكل الاجتاهات املتوقعة يف العمر الوسسيط اىل ان ساكن قطاع غزة سيبقون اصغر سسنا من ساكن الضفة الغربية خلل الفرتة املمتدة من 

عام 2011 اإىل عام 2025، �أي �أن العمر الوسسيط لساكن قطاع غزة سيبقى حوايل 20 عاما خلل هذه الفرتة، �أما ابلنسسبة لساكن الضفة الغربية 

مفن املتوقع ان يصل العمر الوسسيط اىل حنو 23 سسنة لنفس الفرتة، من هجة اخرى سريتفع العمر الوسسيط لقطاع غزة من 17 سسنة عام 2011 ليصل 

اإىل 19 سسنة يف عام 2020، مث يسسمتر يف الارتفاع ليصل اىل 20 سسنة يف عام 2025، يف حني يرتفع العمر الوسسيط للساكن يف الضفة الغربية من   

19  سسنة عام 2011 ليصل اإىل 22 سسنة يف عام 2020، مث يوايل ارتفاعه ليصل اىل 23 سسنة يف عام 2025.

من املتوقع ان ت�أخذ معدلت اخلصوبة اللكية يف الأرايض الفلسطينية ابلخنفاض التدرجيي يف الفرتة اليت مشلهتا الاسقاطات الساكنية، ومن انحية 

اخرى سريافقها يف نفس الوقت ارتفاع ملحوظ عىل معدلت البقاء عىل قيد احلياة، وابلتايل فان العمر الوسسيط للساكن يف الأرايض الفلسطينية 

سريتفع تدرجييا يف لك من الضفة الغربية وقطاع غزة خلل العقود الثلثة القادمة.                       

2.5.2 نسسبة الإعاةل

لهيم كبار السن اذلين تزيد �أعامرمه عن 65 سسنة   تشري نسسبة الإعاةل اىل عدد املعالني الأطفال اذلين ترتاوح �أعامرمه ما بني )0 - 14( سسنة مضافا اإ

للك مائة خشص ممن مه يف سن العمل، �أي ممن ترتاوح �أعامرمه ما بني )15 - 64( سسنة، وتسستخدم هذه النسسبة لبراز مدى ادلمع اذلي يتوجب 

عىل البالغني )املنتجني( تقدميه للمعالني يف اجملمتع، وابلتايل فاإن لها ت�أثريات هممة عىل الرفاه الاقتصادي للساكن عىل املسستوى اللكي.

ويبني امللحق الإحصايئ الشلك رمق )8( الاجتاهات املتوقعة لنسب الإعاةل ويتضح ان نسسبة الإعاةل يف الأرايض الفلسطينية ستنخفض عن مسستواها 

احلايل اذلي يبلغ 79 يف عام 2011 ليصل اىل 68 حبلول عام 2025، ويعزى هذا الاخنفاض الكبري املتوقع يف نسسبة الإعاةل اىل اخنفاض مسستوى 

اخلصوبة اللكي ومعدل املواليد اخلام عن مسستواها احلايل، كام �أنه من املتوقع ان تنخفض نسسبة الإعاةل الإجاملية بقطاع غزة من 88 يف عام 2011 

لتصل اىل 76 يف عام 2025، ويف املقابل سسيكون الاخنفاض يف نسسبة الإعاةل الإجاملية للضفة الغربية اكرث حدة، حيث يتوقع ان تنخفض من 75 

يف عام 2011 اإىل 63 يف عام 2025.

3.5.2 الفئات العمرية التفصيلية

 يشري الرتكيب العمري للساكن يف الأرايض الفلسطينية عام 2011 اىل ان نسسبة الأفراد 0 - 14 سسنة قد بلغ 40.8 % من مجمل ساكن الأرايض 

الفلسطينية، يف حني بلغت نسسبة كبار السن 65 سسنة ف�أكرث حنو 2.9 % فقط، وعىل مسستوى قطاع غزة يشري الرتكيب العمري للساكن ان نسسبة  

الأفراد 0 - 14 سسنة قد بلغ 44.1 % من مجمل ساكن القطاع، يف حني بلغت نسسبة كبار السن 65 سسنة ف�أكرث حنو 2.4 % فقط. كام يشري الرتكيب 

العمري للساكن يف الضفة الغربية لعام 2011 �أن نسسبة الأفراد 0 - 14 سسنة قد بلغ 38.9 % من مجمل ساكن الضفة الغربية، يف حني بلغت نسسبة 

كبار السن 65 سسنة ف�أكرث حنو 3.3 %.  وتشري الاسقاطات الساكنية ان نسسبة الأفراد �أقل من 15 سسنة يف الأرايض الفلسطينية عام 2015 ستبلغ 

39.4 % يف حني سستصل نسبهتم عام 2020 حنو 38.3 % وعام 2025 اىل حنو 34.6 %، كام ستبلغ نسسبة الأفراد 65 ف�أكرث لعام 2015 حنو 

2.9 % وسستصل نسبهتم عام 2020 حنو 3.1 % وترتفع عام 2025 لتصل 4.0 %.

وعىل مسستوى املنطقة تشري الاسقاطات الساكنية ان نسسبة الأفراد �أقل من 15 سسنة يف قطاع غزة عام 2015 ستبلغ 43.0 % يف حني سستصل 

نسبهتم عام 2020 حنو 41.9 % وعام 2025 اىل حنو 40.3 %، كام ستبلغ نسسبة الأفراد 65 ف�أكرث لعام 2015 حنو 2.4 % وسستصل نسبهتم عام 

2020 حنو 2.5 % وترتفع عام 2025 لتصل 2.9 %.

ويف الضفة الغربية من املتوقع ان تبلغ نسسبة الأفراد �أقل من 15 سسنة عام 2015 حنو 37.2 % يف حني سستصل نسبهتم عام 2020 حنو 35.0 % 

وعام 2025 اىل حنو 34.6 %، كام ستبلغ نسسبة الأفراد 65 ف�أكرث لعام 2015 حنو 3.2 % وسستصل نسبهتم عام 2020 حنو 3.4 % وترتفع عام 

2025 لتصل 3.5 %.



28



29

الفصل الثالث

الواقع ادلميغرايف يف الأرايض الفلسطينية

1.3 جحم الساكن وتوزيعهم

آت 2007،  بناء عىل التقديرات اليت �أعدها اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين واليت بنيت ابلعامتد عىل نتاجئ التعداد العام للساكن واملساكن واملنش�

فقد بلغ عدد الساكن املقدر منتصف عام 2011 يف الأرايض الفلسطينية حوايل 4.17 مليون نسمة، مهنم 2.12 مليون ذكر و2.05 مليون �أنىث 

بنسسبة جنس مقدارها 103.2 ذكر للك 100 �أنىث.  يف حني بلغ عدد ساكن الضفة الغربية املقدر حوايل 2.58 مليون نسمة، مهنم 1.31 مليون ذكر 

و1.27 مليون �أنىث بنسسبة جنس مقدارها 103.2 ذكر للك 100 �أنىث.  بيامن قدر عدد ساكن قطاع غزة لنفس العام حبوايل 1.59 مليون نسمة، مهنم 

806 �ألف ذكر و782 �ألف �أنىث بنسسبة جنس مقدارها 103.1 ذكر للك 100 �أنىث.  كام بلغت نسسبة الساكن احلرض بناء عىل التقديرات الساكنية 

منتصف عام 2011 حوايل 73.8 %، وبلغت نسسبة الساكن املقميني يف الريف 16.9 %، يف حني بلغت نسبهتم يف اخملاميت 9.3 %. 

  

تعترب حمافظة اخلليل �أكرب حمافظات الضفة الغربية من حيث عدد الساكن، حيث قدر عدد ساكهنا منتصف عام 2011 حبوايل 620 �ألف نسمة، 

يف حني تعترب حمافظة �أرحيا والأغوار �أقل حمافظات الضفة الغربية ساكاًن، حيث قدر عدد ساكهنا حبوايل 47 �ألف نسمة.  وتعترب حمافظة غزة �أكرب 

ذ قدر عددمه حوايل 552 �ألف نسمة، وتعترب حمافظة رحف �أقل حمافظات قطاع غزة من حيث عدد  حمافظات قطاع غزة من حيث عدد الساكن، اإ

الساكن، فقد قدر عدد ساكهنا حوايل 196 �ألف نسمة.

وفامي يتعلق بتوزيع الســــــاكن حسب نوع التجمع تشري البياانت اىل ما نسسبة 73.8 % يقميون يف جتمعات مصنفة حرض مقابل 16.9 % ريف 

و9.4 % خماميت منتصف عام 2011.  يف حني بلغت هذه النسسبة عام 1997  للحرض 53.1 % والريف 31.0 % واخملاميت 15.9 %.

2.3 الكثافة الساكنية 

الكثافة الساكنية للأرايض الفلسطينية مرتفعة بشلك عام ويف قطاع غزة بشلك خاص، ويعود ذكل لرتكز حوايل     1.6 مليون خشص يف مساحة 

ل تتجاوز 365 مك2 معظمهم من اللجئني الفلسطينيني اذلين جهروا من قرامه وبدلاهتم اليت احتلت عام 1948، هذا ابلإضافة اإىل الزايدة الطبيعية 

ذ بلغت الكثافة الساكنية املقدرة لعام 2011 حنو 693 فردًا  / مك2 يف الأرايض  املرتفعة اليت يتسم هبا اجملمتع الفلسطيين املقمي يف الأرايض الفلسطينية، اإ

الفلسـطـينية، بواقع 456  فردًا  / مك2 يف الضفة الغــربية مقابل 4,353 فردًا  / مك2 يف قطاع غزة.  مع العمل ان 45.5 % من مساحة الضفة الغربية 

قامة القواعد العسكرية علهيا او حرصها  لهيا، نظرًا لبناء املسستوطنات الإرسائيلية واإ و24.0 % من مساحة قطاع غزة مينع عىل الفلسطينيني الوصول اإ

وعزلها نتيجة لبناء جدار الضم والتوسع �أو مناطق �أمنية اإرسائيلية. 
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الكثافة الساكنية )فرد / مك2( يف الأرايض الفلسطينية تقديرات منتصف عام، سسنوات خمتارة 

آت، 2007.  رام هللا -  فلسطني. املصدر: اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011. تقديرات منقحة بناًء عىل النتاجئ الهنائية للتعداد العام للساكن واملساكن واملنش�

3.3 الرتكيب العمري

يبني الهرم الساكين �أن اجملمتع الفلسطيين املقمي يف الأرايض الفلسطينية جممتع فيت، حيث تتسع قاعدة الهرم الساكين املمتثةل ابلأفراد صغار السن 

دون اخلامسة عرشة من العمر واذلين يشلكون نسسبة مرتفعة مقارنة ابلفئات العمرية الأخرى.  فقد �أظهرت البياانت �أن اجملمتع الفلسطيين املقمي يف 

قطاع غزة فتيًا بشلك �أكرب مما هو عليه يف الضفة الغربية، حيث قدرت نسسبة الأطفال دون اخلامسة مـن العمر يف منتصف عام 2011 يف الأرايض 

الفلسطينية حبوايل 14.7 % مـن مجمـل الساكن، بواقع 13.7 % يف الضفة الغربية و16.3 % يف قطاع غزة.  وقدرت نسسبة الأفراد يف الفئة العمريـة 

)0 - 14( سسنة للعام نفسه حبوايل 40.8 % من مجمل الساكن فـي الأرايض الفلسطينية، بـواقع 38.9 % يف الضفة الغربية و44.1 % يف قطاع 

غزة، كام قدرت نسسبة الأفراد يف الفئة العمرية )15 - 29( سسنة حبوايل 29.6 % من مجمل الساكن يف الأرايض الفلسطينية.  ويلحظ اخنفاض 

نسسبة الأفراد اذلين تبلغ �أعامرمه 65 سسنة ف�أكرث حيث قدرت نسبهتم يف منتصـــف عام 2011 حبوايل 2.9 % يف الأرايض الفلسطينية، بواقـــــع 

لقاء نظرة عامة عىل الرتكيب العمري للساكن �أن معظم ساكن الأرايض الفلسطينية  3.3 % يف الضفة الغربية و2.4 % يف قطاع غزة.  ويتضح عند اإ

من صغار السن، كام يظهر �أن هناك فروقًا واحضة يف اجتاهات العمر الوسسيط بني الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يبلغ العمر الوسسيط املتوقع عام 

2011 يف الأرايض الفلسطينية 18.8 سسنة، بواقع 19.7 سسنة يف الضفة الغربية و17.5 سسنة يف قطاع غزة.

الهرم الساكين يف الأرايض الفلسطينية تقديرات منتصف عام، 2011

 
آت، 2007.  رام هللا- فلسطني اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011. تقديرات منقحة بناًء عىل النتاجئ الهنائية للتعداد العام للساكن واملساكن واملنش�
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4.3 اخلصوبة

ذا ما قورنت ابملسستوايت السائدة حاليًا يف ادلول الأخرى، ويعود ارتفاع مسستوايت اخلصوبة اإىل   تعترب اخلصوبة يف الأرايض الفلسطينية مرتفعة اإ

الزواج املبكر خاصة للإانث، والرغبة يف الإجناب، ابلإضافة اإىل العادات والتقاليد السائدة يف اجملمتع الفلسطيين، ولكن هناكل دلئل تؤكد عىل 

�أن اخلصوبة بد�أت يف الاخنفاض خلل العقد الأخري من القرن املايض.  فاستنادًا اإىل نتاجئ مسح الأرسة الفلسطيين 2010،  طر�أ اخنفاض عىل 

معدل اخلصوبة اللكية يف الأرايض الفلسطينية، حيث بلغ 4.2 مولودًا يف العام 2010 مقابل 6.0 مولودًا يف  العام 1997.  �أما عىل مسستوى املنطقة 

فيلحظ اسسمترار ارتفاع معدل اخلصوبة اللكية يف قطاع غزة عنه يف الضفة الغربية خلل الفرتة      )1997 - 2010(،  حيث بلغ 3.8 مولودًا 

يف العام 2010 يف الضفة الغربية مقابل 5.6 مولودًا يف العام 1997، �أما يف قطاع غزة فقد بلغ هذا املعدل 4.9 مولودًا يف العام 2010 مقارنة 6.9 

مولودًا يف العام 1997،  وحسب نوع  التجمع �أشارت البياانت للعام 2010 اىل ان معدل اخلصوبة اللكية بلغ للحرض 4.0 مولودًا و4.2 مولودًا يف 

جناهبم للنساء اللوايت سسبق لهن الزواج يف الأرايض الفلسطينية عام  الريف و4.6 مولودًا يف اخملاميت.  كام بلغ متوسط عدد الأطفال اذلين سسبق اإ

2010 حوايل 4.3 طفًل، بواقع 4.2 طفًل يف الضفة الغربية  و4.5 �أطفال يف قطاع غزة.

ذ بلغ معدل اخلصوبة اللكية يف الأردن 3.8 مولود، ويف مرص  يلحظ ارتفاع معدل اخلصوبة اللكية يف الأرايض الفلسطينية مقارنة ابدلول العربية3، اإ

3.0 مولود، ويف تونس 2.1 مولود وذكل يف العام 2010، ذلا تعترب الأرايض الفلسطينية من ادلول ذات مسستوى خصوبة مرتفع.

معدل اخلصوبة الكية يف الأرايض الفلسطينية حسب املنطقة، )1997*, 2010**(

* املصدر: اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011.  قاعدة بياانت التعداد العام للساكن واملساكن واملنشات، 1997.  رام هللا –فلسطني.

**املصدر: اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011.  قاعدة بياانت مسح الأرسة الفلسطيين 2010 )بياانت غري منشورة(.  رام هللا –فلسطني.

.Population Reference Bureau.  World Population Data Sheet, 2010   3
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معدل اخلصوبة اللكية يف الأرايض الفلسطينية حسب بعض اخلصائص اخللفية، 2010

اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011. قاعدة بياانت مسح الأرسة الفلسطيين 2010 .  رام هللا -  فلسطني

ومن امللحظ ان هناك ت�أثري لعمل املر�أة وتعلميها عىل معدل اخلصوبة اللكي، اذ ينخفض معدل اخلصوبة اللكي للنساء املتعلامت  والنساء العاملت 

مقارنة ابلنساء الأقل تعلاميً �أو النساء خارج القوى العامةل.

5.3 الوفيات

ذ بلغ معدل الوفيات اخلام  ذا ما قورنت ابملعدلت السائدة يف ادلول العربية، اإ تشري البياانت املتوفرة اإىل �أن معدلت الوفيات اخلام منخفضة نسبيًا اإ

يف بعض ادلول العربية للك �ألف من الساكن يف العام 2010 كام ييل: الأردن 4 حالت وفاة للك �ألف من الساكن، المين 8 حالت، لبنان 5 

حالت، مرص 6 حالت، تونس 6 حالت، ويف حني بلغ يف السودان 11 حاةل وفاة للك �ألف من الساكن.  كام يتوقع اخنفاض معدلت الوفيات 

اخلام املقدرة يف الأرايض الفلسطينية من 4.0 حاةل وفاة للك 1000 من الساكن عام 2011 اإىل 3.6 حاةل وفاة للك 1000 من الساكن عام 2015، 

�أما عىل مسستوى املنطقة فيلحظ �أن هناك فرقًا بسسيطًا يف معدل الوفيات اخلام للك من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يتوقع اخنفاض معدل 

الوفيات اخلام من 4.1 حاةل وفاة للك �ألف من الساكن يف عام 2011 يف الضفة الغربية اإىل 3.8 حاةل وفاة للك �ألف من الساكن عام 2015.  يف 

حني يتوقع اخنفاض معدل الوفيات اخلام يف قطاع غزة من 3.9 حاةل وفاة يف العام 2011 اإىل حنو 3.5 حاةل وفاة للك �ألف من الساكن عام 2015. 

معدل الوفيات اخلام املقدر يف الأرايض الفلسطينية حسب املنطقة، )2011 - 2015(

آت، 2007.  رام هللا -  فلسطني اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011. تقديرات منقحة بناًء عىل النتاجئ الهنائية للتعداد العام للساكن واملساكن واملنش�
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ذ بلغ معدل وفيات الرضع يف الأرايض الفلسطينية 20.6 للك  وحتتل وفيات الرضع يف الأرايض الفلسطينية موقعًا متوسطًا مقارنة مع ادلول العربية اإ

�ألف مولود يح بواقع )18.8 للك �ألف مولود يح يف الضفة الغربية و23.0 للك �ألف مولود يح يف قطاع غزة( للفرتة 2005 - 2010 وبلغ للجئني 

22.7 للك �ألف مولود يح مقابل 18.9 للك �ألف مولود يح لغري اللجئني، كام بلغ هذا املعدل لعام 2010 يف الأردن 23.0 للك �ألف مولود يح، 

ويف المين 59.0 للك �ألف مولود يح، ويف لبنان 19.0 للك �ألف مولود يح، ويف مرص 28.0 للك �ألف مولود يح، ويف تونس 18.0 للك �ألف 

مولود يح ويف السودان 81.0 للك �ألف مولود يح.  

معدل وفيات الرضع يف الأرايض الفلسطينية خلل الفرتة 1995 - 2009 حسب بعض اخلصائص اخللفية

  

  اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011. قاعدة بياانت مسح الأرسة الفلسطيين 2010 .  رام هللا -  فلسطني

6.3 توقع البقاء عىل قيد احلياة

فراد حيث بلغ توقع البقاء عىل قيد احلياة عام 2011 يف الأرايض  نتيجة لخنفاض معدلت الوفاة يف الأرايض الفلسطينية ارتفع العمر املتوقع للأ

الفلسطينية 72.4 سسنة بواقع 71.0 سسنة لذلكور و73.9 سسنة للإانث، مع وجود اختلف بني الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ توقع البقاء 

عىل قيد احلياة عام 2011 يف الضفة الغربية 72.8 سسنة بواقع    71.4 سسنة لذلكور و74.3 سسنة للإانث، يف حني بلغ العمر املتوقع يف قطاع غزة 

71.8 سسنة بواقع 70.5 سسنة لذلكور   و73.2 سسنة للإانث.  ومن �أسسباب ارتفاع معدلت البقاء عىل قيد احلياة الأخرى حتسن املسستوى الصحي 

والاخنفاض التدرجيي ملعدلت وفيات الرضع والأطفال. 

توقع البقاء عىل قيد احلياة عند الولدة حسب املنطقة واجلنس، 2011

آت، 2007.  رام هللا -  فلسطني. املصدر: اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011. تقديرات منقحة بناًء عىل النتاجئ الهنائية للتعداد العام للساكن واملساكن واملنش�
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الفصل الرابع

الواقع الاجامتعي يف الأرايض الفلسطينية 

1.4 الواقع الصحي

للإحصاء  املركزي  اجلهاز  قام  فقد  اجملمتعات وادلول، وذلا  واقع  والتقدم يف  التطور  عام مدى  والطفل بشلك  الأم  تظهر دراسة مؤرشات حصة 

جناز عدة مسوح ودراسات حول حصة الأهمات والأطفال يف الأرايض الفلسطينية واليت مشلت دراسة مجموعة من املؤرشات اخلاصة  الفلسطيين ابإ

بصحة الأهمات والأطفال لضامن مراقبة مدى التطور احلاصل عىل اخلدمات الصحية املقدمة هلم، ابلإضافة اإىل �أمهيهتا يف املسامهة يف حتسني اخلدمات 

بنظام  القصور  الناجتة عن  للإصابة ابلإعاقات  التعرض  متتعهم حبياة حصية وجسدية ونفسسية سلمية، وجتنيهبم  للأهمات والأطفال، ومدى  املقدمة 

اخلدمات الصحية البرشية واملادية، �أو تدين املعرفة للقامئني عىل رعاية الأطفال.

1.1.4 النظام الصحي يف الأرايض الفلسطينية

يتوىل الإرشاف عىل تقدمي اخلدمات الصحية يف الأرايض الفلسطينية �أربع هجات، يه: 

1.1.1.4 وزارة الصحة الفلسطينية 

تقوم وزارة الصحة بتقدمي اخلدمات الصحية الأولية والثانوية للمواطنني الفلسطيين اكفة، حيث ترشف وزارة الصحة حاليًا عىل 32.9 % من مجموع 

املستشفيات، وعىل 58.8 % من مجموع الأرّسة، وعىل 64.1 % من مجموع عيادات الرعاية الصحية الأولية وفق بياانت عام 2010 .

2.1.1.4 واكةل الغوث ادلولية )الاونروا(

للجئني  جماان  املتاكمةل  والعلجية  الوقائية  اخلدمات  من  ومجموعة  الأولية  الصحة  خدمات  الفلسطينيني  اللجئني  وتشغيل  غوث  واكةل  تقدم   

الفلسطينيني عام 1948.  ترشف واكةل الغوث ادلولية عىل 1.3 % من مجموع املستشفيات، وعىل 1.2 % من مجموع الأرّسة، وعىل 8.3 % من 

مجموع عيادات الرعاية الصحية الأولية وفق بياانت عام 2010. 

3.1.1.4 املنظامت غري احلكومية

 متزي هذا القطاع ب�أعىل عدد من الأطباء العامني واخملتصني نسسبة اإىل عدد العيادات اليت يرشف علهيا، حيث يرشف هذا القطاع عىل 39.5 % من 

مجموع املستشفيات، وعىل 30.7 % من مجموع الأرّسة، وعىل 27.5 % من مجموع عيادات الرعاية الأولية وفق بياانت عام 2010.   

4.1.1.4 القطاع اخلاص

يرشف هذا القطاع عىل 26.3 % من مجموع املستشفيات، وعىل 9.3 % من مجموع الأرّسة وفق بياانت عام 2010.  وقد بد�أ القطاع اخلاص ابلمنو 

والتوسع خاصة بعد تسمل السلطة الوطنية للنظام الصحي يف فلسطني.  
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توزيع مؤسسات الرعاية الصحية الثانوية يف الأرايض الفلسطينية حسب هجة الإرشاف، 2008 - 2010

هجة الإرشاف
عدد الأرسةعدد املستشفيات

200820092010200820092010

2425252,8572,9173,002وزارة الصحة

111636363واكةل الغوث ادلولية

3030301,5171,6391,567املنظامت غري احلكومية

211920441439476القطاع اخلاص

7675764,8785,0585,108اجملموع

توزيع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية يف الأرايض الفلسطينية حسب هجة الإرشاف، 2008 - 2010

هجة الإرشاف
عدد العيادات واملراكز الصحية

200820092010

425440453وزارة الصحة

535959واكةل الغوث ادلولية

178194194املنظامت غري احلكومية

656693706اجملموع

2.1.4 الصحة العامة 

2.1.4.1 التدخني

�أظهرت البياانت للعام 2010 �أن 15.8 % من الشسباب يف العمر 15 - 29 سسنة يف الأرايض الفلسطينية يدخنون؛ 30.1 % ذكور مقابل 0.8 

% اإانث. كام �أشارت البياانت �أن نسسبة الأفراد 18 سسنة ف�أكرث املدخنون يف الأرايض الفلسطينية بلغت 22.5 % يف عام 2010؛ 26.9 % يف 

الضفة الغربية مقابل 14.6 % يف قطاع غزة.  يف حني بلغت 27.5 % يف العام 2000. كذكل �أظهرت بياانت عام 2010 �أن نسسبة الأفراد 18 

سسنة ف�أكرث املدخنون من اللجئني قد بلغت 20.7 % ابملقابل بلغت النسسبة 24.0 % بني الأفراد 18سسنة من غري اللجئني.

نسسبة الأفراد 18 سسنة ف�أكرث املدخنون حسب املنطقة،  2000، 2006، 2010
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2.1.4.2 الأمراض املزمنة 

�أظهرت البياانت للعام 2010 �أن 2.8 % من الشسباب يف العمر 15 - 29 سسنة يف الأرايض الفلسطينية مصابون مبرض مزمن واحد عىل الأقل عام 

2010؛ 3.3 % ذكور مقابل 2.3 % اإانث.  و بلغت نسسبة الأفراد 18 سسنة ف�أكرث املصابون مبرض مزمن واحد عىل الأقل يف الأرايض الفلسطينية 

يف العام 2010 يف الأرايض الفلسطينية 18.2 %؛ 19.4 % يف الضفة الغربية مقابل 16.2 % يف قطاع غزة. يف حني بلغت هــــــذه النسسبة 

11.5 % يف العام 2000.

نسسبة الأفراد 18 سسنة املصابون ب�أمراض مزمنة حسب اجلنس، 2000، 2006، 2010

3.1.4 الصحة الإجنابية

منائية اإىل حتسني الرعاية الصحية للأم للحد من وفيات الأمومة، وذكل من خلل مراقبة عدة مؤرشات  يشري الهدف اخلامس من �أهداف الألفية الإ

مرتبطة بصحة الأم مهنا وفيات الأهمات، معدل انتشار اسستخدام وسائل تنظمي �أرسة كذكل نسسبة الولدات اليت متت عىل يد اكدر حصي مؤهل. 

1.3.1.4 معدلت انتشار اسستخدام وسائل تنظمي الأرسة

�أظهرت بياانت عام 2010 اىل ان 52.5 % من النساء يف العمر 15 - 49 سسنة يف الأرايض الفلسطينية يسستخدمن وسسيةل تنظمي �أرسة؛  %55.1 

يف الضفة الغربية  مقابل 48.1 % يف قطاع غزة، يف حني اكنت يف الأرايض الفلسطينية 51.4 % يف العام 2000.

نسسبة انتشار اسستخدام وسائل تنظمي الأرسة حسب املنطقة، 2000، 2006، 2010
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2.3.1.4 احلاجة غري امللباه يف اسستخدام وسائل تنظمي الأرسة

19.3 % من النساء يف العمر 15 - 49 سسنة يف الأرايض الفلسطينية واملزتوجات حاليا دلهين حاجة غري ملباه يف اسستخدام وسائل تنظمي الأرسة 

عام 2010؛ 10.2 % هبدف املباعدة بني الأحامل و9.1 % هبدف احلد من الأحامل.  وبلغت هذه النسسبة  18.7% يف الضفة الغربية مقـــــابل 

20.4 % يف قطاع غزة.  يف حني بلغت يف الأرايض الفلسطينية 12.4 % خلل عام 2006.

3.3.1.4 الرعاية �أثناء امحلل والولدة

�أثناء امحلل حيث �أن 99.2 % من السسيدات 15 - 49 سسنة يف الأرايض  �أظهرت بياانت عام 2010 اإىل وجود تغطية عالية للرعاية الصحية 

�أثناء محلهن الأخري )4 زايرات عىل الأقل(، ومل تظهر البياانت تباينا عىل مسستوى املنطقة �أو  الفلسطينية تلقني رعاية حصية دلى اكدر مؤهل 

احملافظة، ومن انحية �أخرى �أشارت البياانت �أن 98.5 % من الولدات يف الأرايض الفلسطينية متت يف مؤسسات حصية. يف املقابل �أظهرت 

بياانت عام 2010 �أن 0.7 % من الولدات يف الأرايض الفلسطينية متت يف املنازل؛ 1.1 % يف الضفة الغربية مقابل 0.2 % يف قطاع غزة. يف 

حني بلغت يف الأريض الفلسطينية 5.2 % يف العام 2000.

4.3.1.4 الرعاية الصحية بعد الولدة 

الرعاية الصحية بعد الولدة تراوح ماكهنا حيث �أظهرت بياانت عام 2010 �أن 36.4 % من النساء 15 - 49 سسنة يف الأرايض الفلسطينية تلقني 

رعاية حصية بعد الولدة عام 2010؛ 40.6 % يف الضفة الغربية و30.5 % يف قطاع غزة.  وجسلت حمافظة القدس �أعىل نسسبة؛ 57.5 % مقارنة 

ببايق احملافظات. 

4.1.4 حصة الطفل

1.4.1.4 سوء التغذية املزمن )نقص الوزن(

منائية اليت تسعى ادلول لتحقيقها تقليص الفقر املدقع واجلوع واذلي يقاس ابسستخدام عدة مؤرشات لها صةل ابلنظام  ن �أحد �أهداف الألفية الإ  اإ

الغذايئ، واليت تؤثر عىل مسستوايت منو الأطفال خاصة.  ومن بني هذه املؤرشات نسسبة الأطفال دون اخلامسة اذلين يعانون من نقص الوزن.  

�أظهرت بياانت عام 2010 �أن 3.7 % من الأطفال دون اخلامسة يف الأرايض الفلسطينية يعانون من نقص الوزن؛ 3.8 % يف الضفة الغربية مقابل 

3.5 % يف قطاع غزة، يف حني اكنت يف الأرايض الفلسطينية 2.5 % يف العام 2000.

نسسبة انتشار نقص الوزن بني الأطفال حسب املنطقة، 2000، 2006، 2010
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 2.4.1.4 قرص القامة

�أظهرت بياانت عام 2010 اىل �أن 10.6 % من الأطفال دون اخلامسة يف الأرايض الفلسطينية يعانون من قرص القامة؛ 11.3 % يف الضفة الغربية 

مقابل حوايل 9.9 % يف قطاع غزة.  يف حني اكنت يف الأرايض الفلسطينية 7.5 % يف العام 2000.

نسسبة انتشار قرص القامة بني الأطفال حسب املنطقة، 2000، 2006، 2010

3.4.1.4 الهزال بني الأطفال

�أفادت بياانت عام 2010 اىل ان 3.3 % من الأطفال دون اخلامسة يف الأرايض الفلسطينية يعانون من الهزال؛ 2.8 % يف الضفة الغربية مقابل 

3.8 % يف قطاع غزة، يف حني اكنت يف الأرايض الفلسطينية 1.4 % يف العام 2000.

نسسبة انتشار الهزال بني الأطفال حسب املنطقة، 2000، 2006، 2010
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2.4 الواقع التعلميي يف الأرايض الفلسطينية

1.2.4 التحصيل العلمي

�أظهرت نتاجئ مسح القوى العامةل 1995 �أن نسسبة الأفراد )15 سسنة ف�أكرث( اذلين اهنوا مرحةل التعلمي اجلامعي )باكلوريوس ف�أعىل( قـــــــــد بلغت 

4.3 %. ونسسبة الأفراد اذلين مل يهنوا �أية مرحةل تعلميية 26.5 %، يف حني �أظهرت نتاجئ مسح القوى العامةل 2010 �أن نسسبة الأفراد )15 سسنة 

ف�أكرث( اذلين �أهنوا مرحةل التعلمي اجلامعي )باكلوريوس ف�أعىل( قــــــد بلغت 10.4 %، �أما نسسبة الأفراد اذلين لـم يهنوا �أيـة مرحةل تعلميية فبلغت 

  .% 11.2

و�أظهرت هذه النتاجئ �أن هناك متايزا بني اذلكور والإانث يف التحصيل العلمي، حيث �أن نسسبة اذلكور اذلين �أهنوا مرحةل التعلمي اجلامعي )باكلوريوس 

ف�أعىل( قد بلغت 11.5 % واخنفضت دلى الإانث لتصل اإىل 9.2 % فقط. �أما ابلنسسبة ملن مل يهنوا �أية مرحةل تعلميية، فبلغت النسسبة دلى اذلكور 

8.3 % مقارنة مع 14.2 % للإانث، ورمبا يعزى الفرق يف التحصيل العلمي بني اذلكور والإانث يف الأرايض الفلسطينية اإىل تفضيل الأهل ملواصةل 

رسال بناهتم اإىل مؤسسات  تعلمي اذلكور عىل الإانث، �أو �أن الإانث تنقطع عن مواصةل ادلراسة بسبب الزواج املبكر، �أو لرتدد بعض العائلت يف اإ

تعلمي عاٍل خمتلطة. 

ذ بلغت 10.7 % من  كام �أشارت بياانت عام 2010 اىل ان نسسبة اللجئني الفلسطينيني 15 سسنة ف�أكرث احلاصلني عىل درجة الباكلوريوس ف�أعىل اإ

فراد 5 سسنوات ف�أكرث  مجمل اللجئني 15 سسنوات ف�أكرث، يف حني بلغت لغري اللجئني 10.4 % فقط.  كام بلغت معدلت الالتحاق ابلتعلمي للأ

ذ بلغــــت  دلى اللجئني الفلسطينيني 44.5 % )بواقع 44.2 % لذلكور و44.8 % للإانث(، ويه �أعىل من املعدلت اخلاصة بغري اللجئني اإ

43.8 % )بواقع 42.8 % لذلكور و44.9 % للإانث(. 

التوزيع النسسيب للساكن الفلسطينيني )15 سسنة ف�أكرث( حسب احلاةل التعلميية واملنطقة واجلنس، 2010

احلاةل التعلميية
قطاع غزةالضفة الغربيةالأرايض الفلسطينية

اإانثذكورالك اجلنسنياإانثذكورالك اجلنسنياإانثذكورالك اجلنسني

5.12.47.85.22.28.34.82.67.0�أيم

6.15.96.46.86.17.64.85.44.2ممل

15.516.914.016.818.215.513.014.611.5ابتدايئ

عدادي 37.438.935.937.439.635.137.437.537.2اإ

21.120.122.119.219.019.524.422.126.7اثنوي

4.54.44.64.54.34.64.64.74.5دبلوم متوسط

10.411.59.210.010.69.411.013.18.8باكلوريوس ف�أعىل

100100100100100100100100100اجملموع
       املصدر: اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011.  قاعدة بياانت مسح القوى العامةل، 2010.  رام هللا –فلسطني 

 كام تظهر الإحصاءات املتوفرة لعام 2010 �أن حوايل 44.7 % من الشسباب )15 - 29 سسنة( ملتحقون ابلتعلمي بواقع 85.6 % يف الفئة العمرية 

)15 - 17 سسنة(، و50.4 % للفئة العمرية )18 - 22 سسنة( و11.0 % يف الفئة العمرية )23 - 29 سسنة(.  كام تشري الإحصاءات اإىل �أن معدلت 

الترسب )سواء التحق وترك �أو مل يلتحق ابلتعلمي �أبدا( لفئة الشسباب )15 - 29( سسنة يف الأرايض الفلسطينية قد بلغت 30.1 % )34.6 % 

لذلكور و25.4 % للإانث(. 
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فراد) 15 - 29( سسنة يف الأرايض الفلسطينية يف العام 2010 مؤرشات خمتارة للتعلمي للأ

املؤرش
اجلنس

الك اجلنسنياإانثذكور

41.448.044.7الالتحاق ابلتعلمي

24.026.625.3الترسب الإجاميل
املصدر: اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011.  قاعدة بياانت مسح القوى العامةل 2010 .  رام هللا  -  فلسطني. )بياانت غري منشورة(

 من انحية �أخرى تشري بياانت عام 2010 اىل �أن نسسبة اذلكور )15 - 29 سسنة( اذلين �أهنوا مرحةل التعلمي اجلامعي الأوىل باكلوريوس ف�أعىل تبلغ 

8.1 % وترتفع دلى الإانث )15 - 29 سسنة( لتصل اإىل 10.0 %.  �أما ابلنسسبة ملن مل يهنوا �أية مرحةل تعلميية، فتبلغ النسسبة دلى اذلكور 3.7 % 

ىل �أن 0.8 % من الشسباب )15 - 29 سسنة( �أميون بواقع 0.9 % لذلكور  مقارنة مع 2.3 % للإانث لنفس الفئة العمرية، كذكل تشري البياانت اإ

و0.7 % للإانث.

         

فراد )15 - 29 سسنة ف�أكرث(  يف الأرايض الفلسطينية حسب اجلنس واحلاةل التعلميية، 2010 التوزيع النسسيب للأ

املسستوى التعلميي
اجلنس

الك اجلنسنياإانثذكور

0.90.70.8�أيم
2.81.62.2ممل

12.27.810.0ابتدايئ

عدادي 48.145.646.9اإ

25.330.928.0اثنوي

2.73.33.0دبلوم متوسط

8.110.09.1باكلوريوس ف�أعىل

100100100اجملموع
املصدر: اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011.  قاعدة بياانت مسح القوى العامةل 2010 .  رام هللا  -  فلسطني. )بياانت غري منشورة(

2.2.4 معرفة القراءة والكتابة

�أظهرت نتاجئ مسح القوى العامةل 1995 ان نسسبة الأمية بني الإفراد اذلين اعامرمه 15 سسنة ف�أكرث يف الارايض الفلسطينية تبلغ 15.7 % بواقع 

15.9 % يف الضفة الغربية و15.1 % يف قطاع غزة، بيامن �أظهرت نتاجئ مسح القوى العامةل 2010 �أن نسسبة الأمية بني الأفراد اذلين �أعامرمه 15 

سسنة ف�أكرث يف الأرايض الفلسطينية تبلغ 5.1 %، وتتفاوت هذه النسسبة بشلك كبري بني اذلكور والإانث، فبلغت بني اذلكور 2.4 %، يف حني بلغت 

بني الإانث 7.8  %، فقد �أظهرت هذه النتاجئ تفاواًت يف نسسبة الأمية بني الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت 5.2 % يف الضفة الغربية بيامن 

يف قطاع غزة 4.8 %، وقد يعود السبب يف هذا التفاوت اإىل ارتفاع نسسبة الساكن اللجئني يف قطاع غزة، وتوفر مدارس واكةل غوث وتشغيل 

اللجئني الفلسطينيني بعد النكبة مبارشة، يف الوقت اذلي مل يكن يتوفر فيه مدارس يف بعض التجمعات الساكنية الريفية يف الضفة الغربية، وخاصة 

�أن الساكن الريفيني يشلكون نسسبة مرتفعة من ساكن الضفة الغربية.

وخلل السسنوات الأخرية وابلتحديد منذ عام 1995 يلحظ ان معدل الإملام ابلقراءة والكتابة دلى الساكن اذلين ترتواح �أعامرمه بني 15 و24 

سسنة ابرتفاع مسسمتر، حيث بلغ هذا املعدل للعام 2010 يف الأرايض الفلسطينية 99.2 %.
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معدلت معرفة القراءة والكتابة للساكن الفلسطينيني )15 سسنة فاكرث( حسب فئات العمر واجلنس، 2010

 
املصدر: اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011.  قاعدة بياانت مسح القوى العامةل، 2010.  رام هللا –فلسطني 

معدلت معرفة القراءة والكتابة للساكن الفلسطينيني )15 سسنة ف�أكرث(  حسب اجلنس واملنطقة، 2010

الأرايض الفلسطينيةاجلنس
املنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية

94.994.895.2الك اجلنسني

97.697.897.4ذكور

92.291.793.0اإانث
املصدر: اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين.2011.  قاعدة بياانت مسح القوى العامةل، 2010.  رام هللا –فلسطني 

اما ابلنسسبة حلاةل اللجوء فقد �أشارت البياانت اىل ان نسسبة الأمية بني اللجئني الفلسطينيني املقميني يف الأرايض الفلسطينية  تقل دلى اللجئني 

فراد 15 سسنة ف�أكرث 4.9 % يف حني بلغت لغري اللجئني  ذ بلغت نسسبة الأمية للجئني الفلسطينيني خلل عام 2010 وللأ مقارنة بغري اللجئني، اإ

فراد 15 سسنة ف�أكرث عدم وجود فروق اإحصائية عىل مسستوى  5.2 %.  كام �أشارت البياانت عام 2010 حول معدلت معرفة القراءة والكتابة للأ

ذ بلغت تكل املعدلت دلى اللجئني 95.1 % )بواقع 97.6 % لذلكور و92.7 % للإانث(، يف حني بلغت هذه املعدلت لغري  حاةل اللجوء اإ

اللجئني 94.8 % )بواقع 97.5 % لذلكور 92.2 % للإانث(.

3.2.4 املدارس

الأرايض  بلغ 1,474 مدرسة يف  العام قد  املدارس يف ذكل  1995 ابن عدد   / 1994 للعام ادلرايس  التعلمي  بياانت مسح  قاعدة  نتاجئ  �أظهرت 

الفلسطينية، واكن عدد امللتحقني هبا 617,868 طالبا وطالبة يقوم بتدريسهم 19,843 معلامً ومعلمة، يف حني بينت النتاجئ املسسمتدة من قاعدة بياانت 

مسح التعلمي للعام ادلرايس 2010 / 2011 ابن هناك 2,652 مدرسة يف الأرايض الفلسطينية، وان عدد الطلبة يف هذه املدارس هو 1,116,991 

طالبًا وطالبة يدرسون يف 36,320 شعبة ويقوم بتدريسهم 47,652 معلامً ومعلمة.

نلحظ ان الأرايض الفلسطينية اقرتبت جدا من حتقيق الهدف املنشود عىل صعيد التعلمي، حيث بلغت نسسبة الإانث اىل اذلكور يف التعلمي الأسايس 

98 �أنىث للك 100 ذكر يف العام ادلرايس 2010 / 2011، بيامن يف املرحةل الثانوية بلغت النسسبة 118 �أنىث للك 100 ذكر يف العـــــــام ادلرايس 

2010 / 2011، ويف التعلمي العايل بلغت النسسبة 128 �أنىث للك 100 ذكر يف العام ادلرايس 2009 / 2010.
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مؤرشات التعلمي العام يف العام ادلرايس، 2010 / 2011

الأرايض الفلسطينيةاملؤرش
املنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
املدارس

26521975677اجملموع

19721573399حكومة

33698238واكةل

34430440خاصة

الطلبة

1,116,991666,737450,254الك اجلنسني

553,898330,434223,464ذكور

563,093336,303226,790اإانث

الشعب

36,32023,83412,486اجملموع

14,6279,2485,379ذكور

14,6489,8414,807اإانث

7,0454,7452,300خمتلطة

املعلمون

47,65230,18717,465الك اجلنسني

19,92212,2587,664ذكور

27,730179299801اإانث
ملحظة: البياانت ل تشمل مدارس البدلية واملعارف الإرسائيليتني يف القدس.

املصدر: اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2010.  قاعدة بياانت مسح التعلمي للعام ادلرايس 2010 / 2011 -  وزارة الرتبية والتعلمي العايل.  رام هللا –فلسطني 

4.2.4 التعلمي العايل
بينت النتاجئ ملسح التعلمي للعام ادلرايس 1994 / 1995 ب�أن عدد الطلبة امللتحقني ابجلامعات واللكيات اجلامعية اليت متنح درجة الباكلوريوس فاعىل قد بلغ 29,380 

طالبا وطالبة، وعدد امللتحقني بلكيات اجملمتع املتوسطة قد بلغ 4,110 طالبا وطالبة، بيامن �أشارت النتاجئ املسسمتدة من قاعدة بياانت مســـــــــح التعلمي للعام ادلرايس 

2009 / 2010 ابن هناك 14 جامعة و16 لكية جامعية تقدم برامج متنح درجة الباكلوريوس فاعىل يف الأرايض الفلسطينية، يلتحق هبا 182,453 طالب وطالبة، وان 

عدد اللكيات املتوسطة يف الأرايض الفلسطينية بلغ 20 لكية التحق هبا 11,614 طالبًا وطالبة. 

مؤرشات التعلمي العايل يف العام ادلرايس، 2009 / 2010

اللكيات املتوسطةاجلامعات*املؤرش

طلبة 

78,1326,955ذكور    

104,3214,659اإانث    

182,45311,614الك اجلنسني

خرجيو 2008 / 2009

10,9281,601ذكور      

16,2011,476اإانث      

27,1293,077الك اجلنسني 

هيئة التدريس** 

4,878383ذكور      

1,061116اإانث      

5,939499الك اجلنسني 
ملحظة:.

*   بياانت اجلامعات تشمل طلبة وخرجيو ادلبلوم املتوسط والباكلوريوس وادلراسات العليا يف اجلامعات واللكيات اجلامعية.

** املتفرغون فقط

املصدر: اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011.  قاعدة بياانت مسح التعلمي للعام ادلرايس 2009 / 2010 -  وزارة الرتبية والتعلمي العايل.  رام هللا –فلسطني 
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3.4 النشاطات الثقافية

1.3.4 الصحف اليومية 
تشري البياانت للعام 2009 �أن 32.1 % من الأرس الفلسطينية حتصل عىل الصحف اليومية، بواقع 35.1 % يف الضفة الغربية و26.2 % يف قطاع غزة.  وتفيد البياانت 

املتوفرة �أن 31.5 % من الأفراد اذلين �أعامرمه 10 سسنوات و�أكرث يف اجملمتع الفلسطيين يقرؤون الصحف )بواقع 34.9 % لذلكور و28.0 % للإانث(، علام ب�أن هناك 

اختلفًا ملحوظًا يف هذه النسسبة بني الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حني بلغت النسسبة 38.7 % يف الضفة الغربية اخنفضت اإىل 19.0 % يف قطاع غزة.

2.3.4 الاسسامتع للراديو
تفيد بياانت عام 2009 �أن 55.9 % من الأرس تسسمتع للمحطات الإذاعية )بواقع 51.7 % يف الضفة الغربية و64.1 % يف قطاع غزة(، �أما ابلنسسبة لسسامتع الأفراد 

)10 سسنوات ف�أكرث( للراديو فقد بلغت النسسبة 45.7 % يف الأرايض الفلسطينية )بواقع46.9 % لذلكور و44.5 % للإانث(.

3.3.4 قراءة الكتب
�أفراد �أعامرمه 10 سـنوات ف�أكرث يف الأرايض  �أنه من بني لك 10  للعام 2009 �أن 61.0 % من الأفراد )10 سسنوات ف�أكرث( يقرؤون الكتب )�أي  تشري البياانت 

الفلسطينية هناك 6 �أفراد يقرؤون الكتب(، بواقع 62.7 % يف الضفة الغربية و58.0  % يف قطاع غزة. وبواقع 58.0 % لذلكور، و64.2 % للإانث.

فراد )10 سسنوات ف�أكرث( حسب اجلنس واملنطقة، 2009 مؤرشات ثقافية خمتارة للأ

قطاع غزةالضفة الغربيةالأرايض الفلسطينيةاملؤرش واجلنس

الك اجلنسني

31.538.719.0قراءة الصحف

61.062.758.0قراءة الكتب

92.595.188.1مشاهدة التلفزيون

45.746.544.5الاسسامتع للراديو

27.825.232.3الاسسامتع لصوت فلسطني

ذكور

34.943.520.0قراءة الصحف

58.058.756.7قراءة الكتب

92.595.088.0مشاهدة التلفزيون

46.947.046.7الاسسامتع للراديو

28.925.834.4الاسسامتع لصوت فلسطني

اإانث

28.033.817.9قراءة الصحف

64.267.159.4قراءة الكتب

92.695.188.1مشاهدة التلفزيون

44.545.942.2الاسسامتع للراديو

26.724.730.2الاسسامتع لصوت فلسطني

                    املصدر:  اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011.  مسح الثقافة الأرسي، 2009::  النتاجئ الرئيسسية.  رام هللا  -  فلسطني.

4.3.4 الانتساب للمؤسسات العامة  
�أما فامي يتعلق ابلنتساب لبعض املؤسسات العامة، فقد �أفادت بياانت عام 2009 �أن 6.9 % من الأفراد )10 سسنوات ف�أكرث( منتسسبون لناد راييض، و�أن 4.3 % 

من الأفراد منتسسبون مجلعيات خريية، و�أن 4.6 % من الأفراد منتسسبون لحتاد �أو نقابة.  كام �أشارت البياانت اإىل �أن 3.3 % من الأفراد منتسسبون ملكتبة عامة و�أن 

3.5 % من الأفراد منتسسبون حلزب سسيايس، بيامن 3.0 % من الأفراد منتسسبون لنواد ثقافية.
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الفصل اخلامس

الواقع الاقتصادي يف الأرايض الفلسطينية

1.5 املشاركة يف القوى العامةل

تعترب املشاركة يف القوى العامةل مؤرشًا �أساسسيا ملدى نشاط سوق العمل وفاعليته يف توفري فرص العمل.  فقد �أشارت نتاجئ مسح القوى العامةل اإىل 

اخنفاض نسسبة املشاركة اإىل 41.1 % من اإجاميل القوة البرشية )الأفراد اذلين �أعامرمه  15 سسنة ف�أكرث( يف العام 2010 مقارنة مع 41.6 % للعام 

ذ بلغت �أدىن  2009.  وبينت نتاجئ مسح القوى العامةل خلل الفرتة الزمنية  1995 - 2010 �أن نسسبة املشاركة بقيت تتذبذب حول قمي متقاربة اإ

نسسبة لها 37.9 % يف العام 2002 بيامن بلغت �أعىل نسسبة 41.7 % يف العام 2007.            

يبدو التفاوت ملحوظًا يف نسب املشاركة يف القوى العامةل بني الرجال والنساء عىل طول الفرتة الزمنية 1995 - 2010، فبيامن ارتفعت نسب 

املشــــــــاركة دلى النساء من 11.2 % يف العام 1995 اإىل 14.7 % يف العام 2010، حافظت نسسبة مشاركة الرجال عىل نفس املعدل تقريبًا 

66.9 % يف العام 1995 و66.8 % يف العام 2010. 

 وعىل مسستوى الشسباب )15 - 29( سسنة يبدو الفرق واحضًا بني مشاركة اذلكور والإانث، حيث بلغت النسسبة لذلكور 53.6 % مقارنة مع 12.6 

% للإانث يف العام 2010، وعىل مسستوى املنطقة فهناك اختلف بني نسب املشاركة لفئة الشسباب اذ بلغت النسسبة 36.2 % يف الضفة الغربية 

مقابل 29.3 % يف قطاع غزة.

من جانب �آخر، بلغت نسسبة املشاركة يف العام 2010 يف الضفة الغربية 43.7 % مقابل 36.4 % يف قطاع غزة.   ويبدو التذبذب قليًل يف نسب 

املشاركة خلل الفرتة الزمنية نفسها سواء يف الضفة الغربية �أو يف قطاع غزة، حيث تراوحت النسب يف الضفة الغربية بني 40.6 % يف العام 1995 

و43.8 % يف العام 2009، بيامن تراوحت النسب يف قطاع غزة بني 35.4 % يف العام 1995 و37.6 % يف العام 2009.  اما عىل مسستوى حاةل 

اللجوء فقد بلغت نسسبة املشاركة يف القوى العامةل للجئني 37.7 % ولغري للجئني 42.6 %. 

نسسبة القوى العامةل املشاركة من بني الأفراد 15 سسنة ف�أكرث يف الأرايض الفلسطينية حسب اجلنس، سسنوات خمتارة
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2.5 البطاةل

�أظهرت البياانت اإىل �أن نسسبة العاطلني عن العمل من بني املشاركني يف القوى العامةل يف العام 2010 بلغت 23.7 % �أي حوايل ربع املشاركني 

يف القوى العامةل، ويبدو التذبذب يف نسب البطاةل مماثًل للتذبذب يف نسب املشاركة حيث جسلت �أعىل نسسبة للبطاةل 31.2 % يف ذروة �أحداث 

انتفاضة الأقىص يف العام 2002 خلل الفرتة 1995 - 2010، بيامن جسلت �أدىن نسسبة للبطاةل 11.8 % يف العام 1999 خلل نفس الفرتة.

نظرًا لختلف الطبيعة اجلغرافية والاجامتعية والسسياسسية فاإن نسب البطاةل يف الضفة الغربية ختتلف كثريًا عهنا يف قطاع غزة حيث تذبذبت نسب 

البطاةل يف الضفة الغربية خلل الفرتة الزمنية نفسها بني �أعىل نسسبة لها 28.2 % يف العام 2002 و�أدىن نسسبة لها 9.5 % يف العام 1999.  بيامن 

تراوحت هذه النسب يف قطاع غزة بني �أعىل نسسبة لها 40.6 % يف العام 2008 و�أدىن نسسبة لها 16.9 % يف العام 1999، اما عىل مسستوى 

حاةل اللجوء يبدو الفرق واحضًا بني نسب البطاةل للجئني ولغري للجئني، فقد بلغت النسسبة للجئني 29.5 % ولغري اللجئني 20.5 % يف العام 

ذ بلغ معدل البطاةل لذلكور 67.8 % مقابل 53.6 % للإانث  2010.  كذكل يلحظ انه يوجد فرق ما بني اذلكور والإانث )15 - 29( سسنة، اإ

يف العام 2010.

 من امللحظ من خلل البياانت السابقة �أن هناك اختلف يف ت�أثري الوضع السسيايس يف لك من الضفة الغربية وقطاع غزة عىل نسب البطاةل 

ذ بلغت �أعىل نسسبة للبطاةل يف الضفة الغربية يف العام 2002 �أثناء �أحداث انتفاضة الأقىص، بيامن بلغت �أعىل نسسبة للبطاةل يف قطاع غزة يف العام  اإ

ثر احلرب الإرسائيلية عىل القطاع يف الربع الرابع من العام 2008.  2008 اإ

يبدو �أن �أحداث انتفاضة الأقىص اكن ت�أثريها عىل نسب البطاةل بني اذلكور �أكرث من ت�أثريها عىل نسب البطاةل بني الإانث، حيث اكنت نسب 

البطاةل بني الإانث لفرتة ما قبل عام 2000 �أعىل مهنا بني اذلكور حيث بلغت النسسبة بني الإانث 13.0 % عام 1999 مقابل 11.6 % لذلكور، 

بيامن انعكست الصورة عقب �أحداث الانتفاضة لتصبح نسب البطاةل بني اذلكور �أكرث مهنا بني الإانث ففي العام 2002 بلغت نسب البطاةل بني 

اذلكور 33.5 % مقابل 17.0 % بني الإانث.

نسسبة البطاةل بني الأفراد 15 سسنة ف�أكرث يف الأرايض الفلسطينية حسب املنطقة، سسنوات خمتارة

3.5 العلقة بقوة العمل

�أشارت البياانت اإىل �أن نسسبة العاملني عامةل حمدودة من بني املشاركني يف القوى العامةل يف العام 2010 بلغت 7.1 %،  ويبدو التذبذب يف نسب  

العامةل احملدودة والعامةل التامة مماثًل للتذبذب يف نسب املشاركة والبطاةل حيث جسلت �أعىل نسسبة للعامةل احملدودة 21.1 % يف العام 1995 خلل 

فرتة البحث، بيامن جسلت �أدىن نسسبة للعامةل احملدودة 4.0 % يف العام 2001 خلل نفس الفرتة.  �أما ابلنسسبة للعامةل التامة فقد تراوحت بني �أعىل 

نسسبة 82.8 % يف العام 1999 و�أدىن نسسبة 60.7 % يف العام 1995 نتيجة لرتفاع نسسبة العامةل احملدودة يف هذا العام.
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عند النظر اإىل نسب العامةل التامة واحملدودة من حيث اجلنس، فاإن نسب العامةل احملدودة بني اذلكور �أعىل مهنا بني الإانث سواء يف الضفة الغربية �أو 

يف قطاع غزة، حيث بلغت نسسبة العامةل احملدودة يف الأرايض الفلسطينية 7.1 % يف العام 2010 بواقع 8.1 % بني اذلكور و2.7 % بني الإانث، 

وعىل مسستوى الضفة الغربية فقد بلغت نسسبة العامةل احملدودة 7.8 % يف العام نفسه بواقع 9.0 % بني اذلكور و2.6 % بني الإانث، �أما عىل مسستوى 

قطاع غزة فقد بلغت النسسبة 5.7 % بواقع 6.2 % بني اذلكور و3.0 % بني الإانث.

 توزيع القوى العامةل يف الأرايض الفلسطينية حسب العلقة بقوة العمل واجلنس، 2010

املصدر: اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011.  قاعدة بياانت مسح القوى العامةل، 2010.  رام هللا – فلسطني

4.5 العامةل حسب املهنة

احتلت همنة الفنيني واملتخصصني واملساعدين والكتبة �أعىل نسسبة تشغيل يف الأرايض الفلسطينية، حيث بلغت 24.3 % خلل العام 2010، 

بواقع 18.3 % لذلكور و53.7 % للإانث، كام اكنت حتتل هذه املهنة �أعىل نسسبة يف الأعوام السابقة 25.5 % يف العام 2009 و23.4 % يف العام 

2008.  تلهيا همنة عامل اخلدمات والباعة يف الأسواق 19.9 % بواقع 21.9 % لذلكور و10.5 % للإانث، كام بقيت همنة املرشعني وموظفي الإدارة 

العليا تشغل �أدىن نسسبة من العاملني خلل الفرتة 1995 - 2010، حيث بلغت 5.0 % يف العام 2010 بواقع 5.3 % لذلكور و3.5 % للإانث، 

تلهيا همنة مشغلو الآلت ومجمعوها 7.8 % بواقع 9.2 % لذلكور و1.4 % للإانث.

 5.5 العامةل حسب ماكن العمل

بلغت نسسبة العاملني من الضفة الغربية يف اإرسائيل واملسستوطنات 10.5 % يف العام 2010 يف حني اكنت نسبهتم قبل انتفاضة الأقىص )العام 

1999( 22.9 %، �أما يف قطاع غزة مل يسستطع �أي عامل العمل يف اإرسائيل واملسستوطنات منذ العام 2006 يف حني اكنت نسبهتم قبل انتفاضة 

الأقىص )العام 1999( 15.7 %.  

6.5 العامةل حسب قطاع العمل

اسستوعب القطاع العام يف الأرايض الفلسطينية 24.0 % من العاملني يف العام 2010.  ويعد القطاع اخلاص الأكرث تشغيًل يف الأرايض الفلسطينية، 

رسائيل واملسستوطنات.  شهدت الفرتة 2000 - 2004  وتتذبذب نسسبة العاملني يف هذا القطاع بناء عىل تذبذب نسب العاملني يف القطاع العام واإ

زايدة يف نسسبة العاملني يف القطاع اخلاص يف الأرايض الفلسطينية مث بقيت النسسبة يف الفرتة اليت تلهيا تتذبذب بشلك طفيف.
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تراوحت نسسبة العاملني من الضفة الغربية يف القطاع اخلاص بني �أعىل نسسبة 73.0 % يف العام 2004 و�أدىن نسسبة 64.4 % يف العام 2000، 

وتعد نسسبة العاملني يف اإرسائيل واملسستوطنات املؤثر الرئييس عىل نسسبة العاملني يف القطاع اخلاص.  �أما يف قطاع غزة فقد تراوحت النسسبة بني 

�أعىل نسسبة 66.3 % يف العام 2003 و�أدىن نسسبة 51.9 % يف العام 2009 واكن هذا الاخنفاض بسبب ارتفاع نسسبة العاملني يف القطاع العام 

يف قطاع غزة خلل هذه الفرتة.

تعترب اإرسائيل واملسستوطنات قطاعًا تشغيليًا هامًا خاصة للعاملني من الضفة الغربية، حيث بلغت نسسبة العاملني من الضفة الغربية يف اإرسائيل 

واملسستوطنات 21.4 % يف العام 2000 لتنخفض تدرجييًا خلل سسنوات انتفاضة الأقىص حيث وصلت �أدىن نسسبة 10.7 % يف العام 2004 مث 

تعاود النسسبة الارتفاع لتصل اإىل 14.2 % يف العام 2010.  �أما يف قطاع غزة فاإن نسسبة العاملني من قطاع غزة يف اإرسائيل واملسستوطنات �أقل 

ذ بلغت 0.4 % ومنذ العام 2006  بكثري مهنا يف الضفة الغربية حيث بلغت النسسبة 12.7 % يف العام 2000 وبقيت تتناقص حىت عام 2005 اإ

حىت الآن مل يمتكن �أي عامل من قطاع غزة من العمل يف اإرسائيل واملسستوطنات. 

منائية الألفية لسوق العمل 7.5 مؤرشات الإ

منائية الألفية لسوق العمل ويلحظ تراجع يف هذه  فراد 15 سسنة ف�أكرث اىل مجموع الساكن لهذه الفئة احد ابرز مؤرشات الإ تعترب نسسبة العامةل للإ

النسسبة للعام 2010، حيث بلغت 31.3 % )بواقع 36.2 % يف الضفة الغربية و22.7 % يف قطاع غزة( مقارن مع العـــــــــام 2000 حيث اكنت 

35.7 % بواقع )38.5 % يف الضفة الغربية و30.3 % يف قطاع غزة(.

اما مؤرش حصة النساء من  الوظائف املدفوعة الأجر يف القطاع الغري زراعي فيلحظ حتسن هذه النسسبة حيث اكنت النسسبة 13.7 % يف العام 

2000 لتصل اىل 17.5 % يف العام 2010.

 اما ابلنسسبة ملؤرش نسسبة العاملني حلساهبم اخلاص فقد اكنت تتذبذب هذه النسسبة خلل الفرتة الزمنية 1995 – 2010، حيث بلغت �أعىل نسسبة 

لها 27.8 % يف العام 2003، بيامن بلغت �أدىن نسسبة لها 18.7 % يف العام 1999، ويف عام 2010 بلغت هذه النسسبة 18.8 %، اما ابلنسسبة 

للعاملني كأعضاء �أرسة غري مدفوعي الأجر فقد بلغت �أعىل نسسبة لها 12.0 % يف العام 2007 بيامن بلغت �أدىن نسسبة لها 7.2 % يف العام 2010.
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الفصل السادس

مسستوايت املعيشة وظروف السكن والبيئة احمليطة

1.6 مسستوايت املعيشة يف الأرايض الفلسطينية

نفاق الأرسة الشهري  1.1.6 اإ

نفاق الأرسة الشهري يف الأرايض الفلسطينية 886.9 دينارا �أردنيا يف العام 2010، وبلغ املتوسط يف الضفة الغربية 993.8 دينارا مقابل  بلغ متوسط اإ

نفاق  680.7 دينارا �أردنيا يف قطاع غزة لأرسة متوسط جحمها 5.7 فردا يف الضفة الغربية و6.6 فردا يف قطاع غزة، وذكل بناء عىل نتاجئ مسح اإ

نفاق الأرسة اللكي الشهري يف الضفة الغربية يزيد عن مثيهل يف قطاع غزة بنسسبة  واسسهتلك الأرسة لعام 2010.  و�أظهرت البياانت �أن متوسط اإ

ذ بلغت 34.1 % يف  نفاق اللكي، اإ نفاق النقدي عىل مجموعات الطعام من مجموع الإ 46.0 %، وكذكل وجود فرق بني الضفة والقطاع يف نسسبة الإ

الضفة الغربية و42.6 % يف قطاع غزة.

نفاق الشهري الأعىل اكن يف  �أما عىل مسستوى نوع التجمع الساكين فقد �أظهرت البياانت فروقا واحضة حسب نوع التجمع الساكين مفتوسط الإ

نفاق الأرسة الشهري يف اخملاميت  717.7 دينارا ويف الريف 876.5 دينارا مقابل 910.7  التجمعات احلرضية والأدىن يف اخملاميت.  فقد بلغ متوسط اإ

نفاق اللكي بني الريف واخملاميت 37.2 % و40.6 % عىل التوايل،  نفاق عىل الطعام من مجموع الإ دينارا يف التجمعات احلرضية.  وقد بلغت نسسبة الإ

نفاق عىل الطعام يف احلرض 35.7 % لعام 2010. ويه نسسبة ترتفع عن مثيلهتا يف احلرض، حيث بلغت نسسبة الإ

نفاق الأرسة الشهري يف الأرايض الفلسطينية خلل الفرتات 2004 - 2007 و2009 - 2010،  �أما ابلنسسبة للتغريات اليت حصلت عىل متوسط اإ

نفاق الأرسة الشهري ابلأسعار اجلارية لعام 2010 مقارنة مع الأعوام السابقة 2004 - 2007  �أظهرت النتاجئ )انظر الشلك �أدانه( اإىل ارتفاع متوسط اإ

نفاق الأرسة الشهري يف الأرايض الفلسطينية عام 2010 بنسسبة 65.7 % مقارنة مع العام 2004، بيامن ارتفع بنسسبة  و2009، فقد ارتفع متوسط اإ

12.4 % مقارنة مع العام 2009. 

نفاق الأرسة الشهري ابدلينار الأردين يف الأرايض الفلسطينية للأعوام 2004 - 2007، 2009 - 2010 متوسط اإ
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نفاق الأرسة الشهري ابلأسعار اجلارية يف الضفة الغربية ارتفع يف العام 2010 مقارنة مع الأعوام السابقة 2004 -  كام �أشارت النتاجئ �أن متوسط اإ

نفاق  نفاق الأرسة الشهري بنسسبة 79.4 % يف العام 2010 مقارنة مع العام 2004، بيامن ارتفع متوسط اإ 2007 و2009، حيث ارتفع متوسط اإ

الأرسة الشهري ابلأسعار اجلارية يف قطاع غزة يف العام 2005 مقارنة مع العام 2004 بنسسبة 4.6 %، وذكل بسبب الظروف السسياسسية واحلصار 

نفاق الأرسة  الاقتصادي اذلي فرض عىل الأرايض الفلسطينية وخاصة بعد الانتخاابت الترشيعية يف عام 2006، حصل اخنفاض يف متوسط اإ

نفاق الأرسة الشهري بنسسبة  الشهري ابلأسعار اجلارية يف قطاع غزة للأعوام 2006 - 2007 مقارنة مع العام 2004، حيث اخنفض متوسط اإ

نفاق الأرسة الشهري يف قطاع غزة ارتفع يف العام 2010 مقارنة مع العام  16.8 % يف العام 2007 مقارنة مع العام 2004، بيامن يلحظ �أن متوسط اإ

2007، حيث ارتفع من 414.5 دينار يف العام 2007 اإىل 680.7 دينار يف العام 2010 �أي ارتفع بنسسبة 64.2 %، وكذكل ارتفع بنسسبة 2.8 % 

مقارنة مع العام 2009. )�أنظر اجلدول �أدانه(.

نفاق الأرسة الشهري ابدلينار الأردين يف الأرايض الفلسطينية حسب املنطقة للأعوام 2004 - 2010 متوسط اإ

200420052006200720092010املنطقة

535.2583.8590.5607.8789.3886.9الأرايض الفلسطينية

553.9615.5632.3707.7855.0993.8الضفة الغربية

498.2521.3509.0414.5662.1680.7قطاع غزة

نفاق الفرد الشهري 2.1.6 اإ

نفاق الفرد الشهري يف قطاع غزة والضفة الغربية حيث بلغ  نفاق واسسهتلك الأرسة لعام 2010 وجود فرق واحض يف متوسط اإ �أظهرت نتاجئ مسح اإ

نفاق الفرد الشهري يف الضفة الغربية عن مثيهل يف قطاع  103.1 دينارا يف قطاع غزة مقابل 173.1 دينارا يف الضفة الغربية، حيث يزيد متوسط اإ

نفاق الفرد الشهري حسب نوع التجمع، فبلغ يف التجمعات احلرضية 152.1  غزة بنسسبة 67.9 %.  تشري البياانت اىل وجود فرق واحض يف متوسط اإ

نفاق الفرد الشهري عىل مجموعات السلع  دينارا مقابل 144.3 دينارا و118.1 دينارا يف الريف واخملاميت عىل التوايل.  واجلدول التايل يعرض متوسط اإ

واخلدمات للأعوام 2004 - 2007، 2009 - 2010.

نفاق الفرد الشهري ابدلينار الأردين يف الأرايض الفلسطينية للأعوام 2004 - 2007، 2009 - 2010 متوسط اإ

200420052006200720092010مجموعات السلع واخلدمات

نفاق النقدي عىل الطعام 29.030.532.535.147.253.6الإ
5.36.56.06.89.29.3امللبس
7.97.98.66.311.412.8املسكن

4.85.65.66.07.08.2التجهزيات املزنلية
4.43.34.44.56.95.8الرعاية الطبية

10.411.912.713.918.922.4وسائل النقل والتصالت
2.73.03.63.34.55.2التعلمي

2.02.31.82.32.72.2النشاطات الرتفهيية والثقافية
2.02.32.32.53.54.1العناية الشخصية

12.116.214.814.719.823.9سلع �أخرى*
نفاق النقدي اللكي 80.689.592.395.4131.1147.5الإ

نفاق عىل سلع وخدمات غري الطعام ونفقات غري اسسهتلكية �أخرى. * تشمل التبغ والسجائر، والتحويلت النقدية، والرضائب، والإ
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3.1.6 الفقر)4(

قدر خط الفقر للأرسة املرجعية املكونة من مخسة �أفراد )ابلغني اثنني وثلثة �أطفال( يف الأرايض الفلسطينية 2,237 شسيالًك اإرسائيليًا جديدًا خلل 

عام 2010 )حوايل 609 دولر �أمرييك(، بيامن بلغ خط الفقر املدقع لنفس الأرسة املرجعية 1,783 شسيالًك اإرسائيليًا جديدًا )حوايل 478 دولر 

�أمرييك( مبعدل سعر رصف ادلولر الأمرييك مقابل الشسيلك 3.73 خلل عام 2010.

بلغت نسسبة الفقر بني الأفراد الفلسطينيني خلل العام 2010 وفقا لأمناط الاسسهتلك 25.7 % )بواقع 18.3 % يف الضفة الغربية و38.0 % 

يف قطاع غزة(.  كام تبني �أن حوايل 14.1 % من الأفراد يف الأرايض الفلسطينية يعانون من الفقر املدقع وفقا لأمناط الاسسهتلك احلقيقة للأرسة، 

)بواقع 8.8 % يف الضفة الغربية و23.0 % يف قطاع غزة(.  ويف عام 2009 بلغت نسسبة الأفراد الفقراء 26.2 % ) 19.4 % يف الضفة الغربية 

و38.3 % يف قطاع غزة(. 

نسب الفقر بني الأفراد وفقًا لأمناط الاسسهتلك احلقيقية حسب املنطقة يف الأرايض الفلسطينية، 2009 - 2010

املنطقة

الفقر املدقعالفقر

2009201020092010

املسامهةالنسسبةاملسامهةالنسسبةاملسامهةالنسسبةاملسامهةالنسسبة

19.447.318.344.69.142.28.838.8الضفة الغربية

38.352.738.055.421.957.823.061.2قطاع غزة

26.210025.710013.710014.1100الأرايض الفلسطينية

فراد بنسسبة مقدارها 16.8 %  تظهر البياانت املتوفرة �أمهية دور املساعدات املقدمة للأرس خلل العام 2010، حيث خفضت معدلت الفقر للأ

عىل مسستوى الأرايض الفلسطينية )10.7 % يف الضفة الغربية و21.2 % يف قطاع غزة(.  ويف عام 2009، خفضت املساعدات املقدمة للأرس 

فراد بنسسبة مقدارها 17.9 % عىل مسستوى الأرايض الفلسطينية )12.6 % يف الضفة الغربية و22.1 % يف قطاع  الفلسطينية معدلت الفقر للأ

غزة(.

نسب الفقر بني الأفراد وفقًا لأمناط اسسهتلك الأرسة الشهري يف الأرايض الفلسطينية قبل املساعدات، 2009 - 2010

املنطقة

الفقر املدقعالفقر

2009201020092010

املسامهةالنسسبةاملسامهةالنسسبةاملسامهةالنسسبةاملسامهةالنسسبة

22.244.320.541.512.136.711.035.7الضفة الغربية

49.255.748.258.536.763.333.064.3قطاع غزة

31.910030.910021.010019.2100الأرايض الفلسطينية

ومن خلل النظر اإىل مؤرش جفوة الفقر ومؤرش شدة الفقر للك من الضفة الغربية وقطاع غزة تشري البياانت اىل ان هناك اختلف واحض يف معدل 

ذ �أن الأرس الفقرية يف قطاع غزة �أكرث فقرًا من �أرس الضفة الغربية.  وجتدر الإشارة اإىل �أن جفوة  جفوة وشدة الفقر بني الضفة الغربية وقطاع غزة، اإ

الفقر يه مقياس جحم الفجوة الإجاملية املوجودة بني اسسهتلك الفقراء وخط الفقر )خط الفقر العادي(، �أي اإجاميل املبالغ املطلوبة لرفع مسستوايت 

اسسهتلك الفقراء اإىل خط الفقر. )�أنظر اجلدول �أدانه(.

نفاق واسسهتلك الأرسة، وقد مت اعامتد الاسسهتلك الشهري وذكل لأن الاسسهتلك يعكس احلاجات عىل حنو �أفضل.  وشلكت الأرسة املكونة من مخسة �أفراد )ابلغني اثنني وثلثة �أطفال( النسسبة الأعىل من بني  4 تستند اإحصاءات الفقر عىل بياانت مسح اإ
الأرس، ذلكل مت اعتبارها الأرسة املرجعية يف حتديد خط الفقر.  
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فراد حسب املنطقة يف الأرايض الفلسطينية للأعوام، 2009 -  2010 نسب جفوة وشدة الفقر وفقًا لأمناط الاسسهتلك احلقيقية للأ

املنطقة
20092010

شدة الفقرجفوة الفقرشدة الفقرجفوة الفقر

4.21.44.11.4الضفة الغربية

10.13.810.33.9قطاع غزة

6.32.36.42.4الأرايض الفلسطينية

�أما ابلنسسبة لتوزيع الفقر حسب نوع التجمع الساكين، فقد �أظهرت البياانت اىل �أن نسسبة الفقر لعام 2010 بني الأفراد القاطنني يف اخملاميت بلغت 

32.4 % تلهيا املناطق احلرضية بنسسبة 25.8 %، ويف الريف بنسسبة 21.9 %.  وحسب مؤرش الفقر املدقع، تشري البياانت اىل �أن نسسبة الأفراد 

الفقراء يف التجمعات احلرضية وخماميت اللجئني )14.6 %، 13.9 % عىل التوايل( �أعىل من املناطق الريفية، فقد بلغت النسسبة فهيا 12.1 %.

نسب الفقر بني الأفراد وفقًا لأمناط الاسسهتلك احلقيقية حسب نوع التجمع الساكين يف الأرايض الفلسطينية، 2009  -  2010

نوع التجمع

الفقر املدقعالفقر

2009201020092010

املسامهةالنسسبةاملسامهةالنسسبةاملسامهةالنسسبةاملسامهةالنسسبة

13.873.814.675.8 26.273.225.873.3حرض

26.617.521.914.813.016.312.114.9ريف

 26.29.332.411.914.49.813.99.3خممي

كام تظهر مؤرشات الفقر برصف النظر عن املقياس املسستخدم يف قياس مؤرشات الفقر �أن الأفراد يف الأرس اليت تر�أسها اإانث �أكرث عرضة للفقر 

مقارنة ابلأفراد يف الأرس اليت ير�أسها ذكور للعام 2010.  فقد �أظهرت املؤرشات �أن نسسبة الفقر بني الأفراد وفقا لأمناط الاسسهتلك الشهري بني 

الأرس اليت تر�أسها اإانث قد بلغت 29.8 % مقابل 25.5 % للأرس اليت ير�أسها ذكور.  

كام من الأمهية ملحظة نسسبة انتشار الفقر بني الأفراد للأرس اليت تر�أسها اإانث ارتفعت من 22.5 % يف عام 2009 اىل 29.8 % يف عام 2010 

)�أي ارتفعت بنسسبة 32.4 %(، بيامن اخنفضت بني الأفراد للأرس اليت ير�أسها اذلكور من 26.5 % يف عام 2009 اىل 25.5 % يف عام 2010 

)�أي اخنفضت بنسسبة 3.8 %(.
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نسب الفقر بني الأفراد وفقا لأمناط الاسسهتلك احلقيقية يف الأرايض الفلسطينية حسب جنس رب الأرسة، 2009 - 2010

كام �أظهرت النتاجئ �أن نسسبة انتشار الفقر اخنفضت بني الأفراد للأرس اليت �أرابهبا لجئون بنسسبة 6.5 % )اخنفضت النسسبة من 30.6 % يف العام 

2009 اإىل 28.6 % يف العام 2010(، بيامن نلحظ �أن نسسبة الفقر بني الأفراد للأرس اليت �أرابهبا غري لجئني ارتفعت من 23.0 % يف العام 2009 

اإىل 23.6 % يف العام 2010، حيث بلغت نسسبة الزايدة 2.6 % خلل الفرتة 2009 - 2010. 

نسسبة الفقر بني الأفراد وفقا لأمناط الاسسهتلك احلقيقية يف الأرايض الفلسطينية حسب حاةل اللجوء لرب الأرسة، 2009 - 2010

20092010حاةل اللجوء لرب الأرسة
شدة الفقرجفوة الفقرنسسبة الفقرشدة الفقرجفوة الفقرنسسبة الفقر

     2.7     7.3     28.6    3.0    30.67.9لجئ
    2.1    5.8    3.6    1.7    23.05.2غري لجئ

نفاق واسسهتلك الأرسة، 2009، 2010                 املصدر: اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2010.مسح اإ

2.6 ظروف السكن

املسكن هو البناء اذلي ي�أوي الإنسان وحيتوي عىل لك الرضورايت والتسهيلت والتجهزيات والأدوات اليت حيتاهجا �أو يرغهبا الفرد لضامن حتقيق 

الصحة الطبيعية والعقلية والسعادة الاجامتعية مجليع �أفراد الأرسة.

نسان، وخاصة املواطن الفلسطيين، اذلي يعاين من مش�لك  لهيا �أي اإ ن حاجة الإنسان اإىل املسكن يه من �أمس احلاجات احلياتية اليت يسعى اإ اإ

عدة يف توفري املسكن امللمئ لأفراد �أرسته يف ظل الاحتلل الإرسائييل اذلي يعمل عىل مصادرة الأرايض، وبناء وتوسسيع املسستعمرات وبناء جدار 

الضم والتوسع، وصعوبة احلصول عىل تراخيص للبناء خارج حدود التجمعات اليت ل يوجد حتديث وتوسسيع خملططاهتا الهيلكية، وهدم البيوت كعقوبة 

�أمنية �أو حبجة عدم الرتخيص، والوضع الاقتصادي السئ، حيث احلصار وانتشار البطاةل وارتفاع نسسبة الأرس الفقرية، ووجود اخملاميت الفلسطينية 

و�أوضاعها السكنية والصحية والبيئية املرتدية وارتباط وضعها ابلوضع السسيايس العام.

تشري بياانت التعداد العام للساكن واملساكن واملنشات، 2007 اإىل ارتفاع عدد املساكن يف الأرايض الفلسطينية من 466,651 وحدة سكنية عام 

1997 اإىل 701,937 وحدة سكنية عام 2007، مهنا 456,314 وحدة سكنية يف الضفة الغربية و245,623 وحدة سكنية يف قطاع غزة، �أي بزايدة 

مقدارها 50.4 % مقارنة مع عام 2007.  وبذكل تصبح الزايدة السسنوية يف عدد الوحدات السكنية حوايل 5.04 %.
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1.2.6 نوع املسكن

يقصد بنوع املسكن الشلك الهنديس �أو املعامري للمسكن، حيث �أشارت بياانت العام 2010 �أن 0.9 % من �أرس الأرايض الفلسطينية تسكن يف 

مساكن عىل شلك فيل، يف حني 47.8 % من الأرس تسكن يف مساكن عىل شلك دار، و 50.2 % من الأرس تسكن يف شقة، مقارنة مع 55.6 

% من الأرس اكنت تسكن يف دار و40.8 % من الأرس اكنت تسكن يف شقة و1.6 % تسكن فيل وذكل يف العام 2006.  وعىل صعيد نوع 

التجمع تشري البياانت اإىل �أن نسسبة الأرس اليت تسكن يف مساكن عىل شلك دار يف ريف الأرايض الفلسطينية عام 2010 بلغت 74.3 % مقابل 

41.9 % فـي احلرض، وقد بلغت نسسبة الأرس اليت تسكن يف مساكن عىل شلك شقة يف احلرض 56.0 % مقابل 23.7 % يف الريف.

 

وكام �أشارت البياانت للعام 2010 اىل ان النسسبة الأكرب للأرس اليت تسكن دار للأرس الغري للجئة حيث بلغت 50.4 % مقابل 43.8 % من 

الأرس اللجئة تسكن دار، و�أظهرت البياانت ان 54.4 % من الأرس اللجئة تسكن شقق مقابل 47.6 % من الأرس الغري لجئة نوع مسكهنا 

شقة.

نسسبة الأرس يف الأرايض الفلسطينية واليت تسكن يف مساكن عىل شلك دار من مجموع املساكن اليت تعود ملكيهتا لأحد �أفراد الأســـــــرة 
بلغت  

51.3 % مقابل 27.2 % من الأرس تعيش يف مساكن عىل شلك دار من مجموع املساكن املسست�أجرة.

التوزيع النسسيب للأرس يف الأرايض الفلسطينية حسب نوع املسكن ونوع التجمع، 2010

2.2.6 حيازة املسكن

بلغت نسسبة الأرس الفلسطينية تعود ملكية املسكن فهيا لأحد �أفراد الأرسة يف الأرايض الفلسطينية 83.6 % يف العام 2010، بواقع 81.8 % يف 

الضفة الغربية و86.9 % يف قطاع غزة.  يف حني �أن نسسبة الأرس اليت تعيش يف مساكن مسست�أجرة يف الأرايض الفلسطينية اخنفضت مــــــــــن 

11.5 % عام 2006 اإىل 8.7 % عام 2010، وتتوزع هذه النسسبة عىل مسستوى املنطقة بواقع 10.3 % يف الضفة الغربية مقابل 5.5 % يف قطاع 

ىل �أن نسسبة الأرس اليت تعيش يف مساكن تعود ملكيهتا لأحد �أفراد الأرسة يف ريف الأرايض الفلسطينية  غزة.  وعىل صعيد نوع التجمع تشري النتاجئ اإ

قد بلغت  90.6 %، مقابل 80.9 % يف احلرض، وترتفع هذه النسسبة يف خماميت الأرايض الفلسطينية اإىل 91.6 % من الأرس.
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التوزيع النسسيب للأرس يف الأرايض الفلسطينية حسب حيازة املسكن واملنطقة، 2010

املنطقة
حيازة املسكن

اجملموع
�أخرىمسست�أجرمكل

83.68.77.7100الأرايض الفلسطينية
81.810.37.9100الضفة الغربية

86.95.57.6100قطاع غزة

3.2.6 الإجيار

بّينت نتاجئ مسوح ظروف السكن للأعوام السابقة 2000، 2006 �أن متوسط الأجرة الشهرية للمساكن املسست�أجرة يف اجملمتع الفلسطيين اكن عىل 

التوايل 86، و115 دينارًا �أردنيًا.  يف حني ارتفع هذا املتوسط بشلك ملحوظ ليبلغ 152.8 دينارًا �أردنيًا يف العام 2010، بواقع 164.8 دينارًا �أردنيًا 

ىل �أن 43.3 % من �أرس الضفة الغربية اليت تسكن يف مساكن مسست�أجرة  يف الضفة الغربية مقابل 108.5 دينارًا �أردنيًا يف قطاع غزة، وتشري البياانت اإ

تدفع �أجرة شهرية تبلغ 150 دينارًا �أردنيًا ف�أكرث، �أمـا فـي قطاع غزة فقد بلغت هذه النسسبة 6.8 %.

4.2.6 مادة البناء للجدران اخلارجية

�أشارت نتاجئ مسح ظروف السكن اإىل �أن نسسبة الأرس اليت تسكن يف مساكن مبنية مبادة الطوب الإمسنيت يف الأرايض الفلسطينية عام 2010 قد 

بلغت 52.9 %، يف حني اكنت 56.9 % عام 2006، وهناك فرق كبري بني نسسبة الأرس اليت تسكن يف مساكن مبنية مبادة الطوب الإمسنيت عام 

2010 حسب املنطقة ففي قطاع غزة بلغت 99.3 %، مقابل 28.8 % يف الضفة الغربية.  وعىل صعيد نوع التجمع هناك 86.1 % من الأرس 

تسكن يف مساكن مبنية مبادة الطوب الإمسنيت يف خماميت الأرايض الفلسطينية، مقابل 42.5 % يف الريف و51.1 % يف احلرض.  ويف الضفة الغربية 

يشسيع اسستخدام احلجر كامدة بناء، حيث هناك 39.4 % مـن الأرس يف الضفة الغربية تسكن يف مساكن مبنية مبادة جحر نظيف، مقابل 0.4 % 

يف قطاع غزة. 

 5.2.6 مساحة مسطح املسكن )م2(

افادت بياانت عام 2010 �أن 14.1 % من �أرس الأرايض الفلسطينية تسكن يف مساكن مساحهتا �أقل من 80 )مرتًا مربعًا(، كام وتشري البياانت اإىل 

�أن نسسبة الأرس اليت تعيش يف مساكن مساحهتا 200 )مرت مربع( ف�أكرث يف الأرايض الفلسطينية قد بلغت 8.8 %، بواقع 12.2 % يف قطاع غزة 

مقابل 7.2 % يف الضفة الغربية. 

نشاء املسكن 6.2.6 سسنة الانهتاء من اإ

لـى ما بني الأعوام 1995 - 2000، و18.8 % تسكن يف  نشاؤها اإ حوايل 36.7 % من الأرس فـي الأرايض الفلسطينية تسكن يف مساكن يعود اإ

مساكن �أنشئت بعد العام 2000، يف حني هناك 7.8 % من الأرس تسكن يف مساكن �أنشئت قبل العام 1967.  
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نشاء املسكن ونوع التجمع، 2010  التوزيع النسسيب للأرس يف الأرايض الفلسطينية حسب سسنة الانهتاء من اإ

 7.2.6 قرب املسكن من اخلدمات العامة

ىل �أن نسسبة الأرس يف الأرايض الفلسطينية اليت تسكن يف مساكن تبعد �أقل من 1 مك عن �أقرب مواصـــــــلت رئيسسية بلغت  تشري البياانت اإ

90.1 %، وعن �أقرب مدرسة ابتدائية 76.9 %، وعن �أقرب عيادة طبيب 50.7 %، وعن �أقرب مركز حصي 51.2 %، وعـن �أقرب مركز 

�أمومة وطفوةل 45.1 %، وعـن �أقرب مستشفى حكويم عام �أو خاص 16.0 %، وتتباين هذه النسب بني الضفة الغربية وقطاع غزة بشلك كبري 

حيث اكنت يف قطاع غزة �أكرب بشلك ملموس.

8.2.6 املصدر الرئييس للمياه

ىل �أن 91.4 % من �أرس الأرايض الفلسطينية تسكن يف مساكن املصدر الرئييس للمياه  فهيا  شسبكة  �أفادت معطيات مسح ظروف السكن 2010 اإ

مياه عامة، وتقل هذه النسسبة يف الضفة الغربية )88.5 %( عهنا يف قطاع غزة )96.9 %(، وعىل صعيد نوع التجمع بلغت هذه النسسبة 79.6 % 

ىل �أن 2.8 % من الأرس الفلسطينية املصدر  يف ريف الأرايض الفلسطينية و93.0 % يف احلرض، مقابل 99.8 % يف اخملاميت.  وتشري البياانت اإ

الرئييس للمياه ملساكهنا هو برئ مزنيل، و5.8 % من الأرس  تعمتد عىل مصادر �أخرى مثل رشاء تناكت مياه واسستخدام مياه النبع �أو العني.

التوزيع النسسيب للأرس يف الأرايض الفلسطينية حسب املصدر الرئييس للمياه، 2010

ضافة اإىل �أي مصدر �آخر غري اخليارات املذكورة    * �أخرى تشمل رشاء تناكت مياه واسستخدام مياه النبع �أو العني اإ
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9.2.6 التصال ابلشسباكت العامة 

�أظهرت البياانت �أن  غالبية الأرس يف الأرايض الفلسطينية تسكن يف مساكن متصةل ابلكهرابء من الشسبكة العامة، حيث بلغت هــــــذه النسسبة 

99.9 % عىل مسستوى الأرايض الفلسطينية وقطاع غزة، ويف الضفة الغربية بلغت 99.8 %، �أما علـى صعيد نوع التجمع فـقــــد �أظهـــــرت النتاجئ �أن 

99.9 % من ارس اخملاميت واحلرض يف الأرايض الفلسطينية متصةل مساكهنم ابلشسبكة العامة للكهرابء، مقابل 99.7 % يف الريف وذكل للعام 2010.

 

و�أشارت بياانت 2010 �أن 54.4 % من �أرس الأرايض الفلسطينية تسكن يف مساكن متصةل ابلشسبكة العامة للرصف الصحي، وتتوزع النسسبة 

بواقع 40.1 % يف الضفة الغربية وترتفع يف قطاع غزة اإىل 81.9 %.  وعىل مسستوى نوع التجمع ميكن القول �أن الريف الفلسطيين حمروم من هذه 

اخلدمة، حيث جند �أن هناك 8.4 % فقط من �أرس الريف يف الأرايض الفلسطينية تسكن فـي مساكن تتصل ابلشسبكة العامة للرصف الصحي، 

مقابل 90.7 % فـي اخملاميت  و60.6 % يف احلرض.

10.2.6 توفر مطبخ وحامم ومرحاض

ن 98.2 % من الأرس يف الأرايض الفلسطينية تسكن يف مساكن يتوفر فهيا مطبخ متصل ابملياه، بواقع 97.5 % يف  �أظهرت بياانت العام 2010 اإ

الضفة الغربية و99.5 % يف قطاع غزة.  وعىل صعيد نوع التجمع تبني النتاجئ �أن 96.4 % من الأرس تسكن فـي مساكن يتوفر فهيا مطبخ متصل 

ابملياه فـي الريف مقابل 98.5 % يف احلرض و99.4 % يف اخملاميت.

كام و�أشارت معطيات 2010 اإىل �أن 98.0 % من الأرس يف الأرايض الفلسطينية تسكن يف مساكن يتوفر فهيا حامم متصل ابملياه، بواقع 97.3 % 

يف الضفة الغربية و99.4 % يف قطاع غزة، و�أن 97.8 % من الأرس يف الأرايض الفلسطينية تسكن يف مساكن يتوفر فهيا مرحاض متصل ابملياه.  

وعىل مسستوى نوع التجمع بلغت نسسبة الأرس اليت تسكن يف مساكن يتوفر فهيا مرحاض متصل ابملياه يف الريف الفلسطيين 95.6 %، مقـــابل 

99.8 % يف اخملاميت.

11.2.6 عدد الغرف يف املسكن

ارتفع متوسط عدد الغرف يف املسكن يف الأرايض الفلسطينية اإىل 3.6 غرفة يف عام 2010 ابملقارنة مع العام 2006، حيث اكن متوسط عدد 

الغرف 3.3 غرفة.  وعىل مسستوى املنطقة بلغ متوسط عدد الغرف يف العام 2010 يف الضفة الغربية 3.6 ويف قطاع غزة 3.7.  وتشري البياانت اإىل 

�أن 15.4 % من الأرس يف الأرايض الفلسطينية تسكن يف مساكن حتتوي عىل 1 - 2 غرفة، حيث تتوزع هذه النسسبة بواقع 16.5 % يف الضفة 

الغربية مقابل 13.3 % يف قطاع غزة.

التوزيع النسسيب للأرس يف الأرايض الفلسطينية حسب عدد الغرف يف املسكن واملنطقة، 2010
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 12.2.6 كثافة السكن

�أشارت البياانت اإىل �أن متوسط كثافة السكن )عدد الأفراد يف الغرفة( يف الأرايض الفلسطينية قد بلغ 1.6 فرد / غرفة، حيث يتوزع هذا املتوسط 

بواقع 1.5 فرد / غرفة يف الضفة الغربية، مقابل 1.8 فرد / غرفة يف قطاع غزة.  وتشري البياانت �أيضا اإىل �أن حوايل 9.5 % من الأرس يف الأرايض 

الفلسطينية تسكن يف وحدات سكنية ذات كثافة سكنية تبلغ 3 �أفراد �أو اكرث للغرفة، و تبلغ هذه النسسبة يف قطاع غزة 12.2 % مقابل 8.1 % 

يف الضفة الغربية.  وحسب نوع التجمع الساكين، بينت النتاجئ �أن متوسط كثافة السكن يف اخملاميت �أعىل مهنا يف احلرض والريف حيث بلغت 1.7 

ىل �أن 13.1 % من �أرس اخملاميت تسكن يف مساكن ذات  فرد للغرفة يف اخملاميت مقابل 1.6 فرد للغرفة للك من احلرض والريف.  كام تشري البياانت اإ

كثافة سكنية 3 �أفراد �أو �أكرث للغرفة.

13.2.6  توفر السلع املعمرة

�أظهرت بياانت عام 2010 �أن 21.9 % من الأرس يف الأرايض الفلسطينية متتكل سسيارة خصوصية، بواقع 29.6 % يف الضفة الغربية و7.0 % 

يف قطاع غزة.  يف حني تبلغ نسسبة الأرس اليت متتكل ثلجة كهرابئية 96.7 % بواقع 97.1 % يف الضفة الغربية و95.9 % يف قطاع غزة، ويتوفر 

دلى 94.3 % من الأرس الصحن اللقط، واحلاسوب دلى 46.9 % من الأرس يف الأرايض الفلسطينية. 

نسسبة الأرس يف الأرايض الفلسطينية حسب توفر السلع املعمرة واملنطقة، 2010

الأرايض الفلسطينيةالسلع املعمرة
املنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية

21.929.67.0سسيارة خصوصية

97.397.596.9تلفزيون

96.797.195.9ثلجة كهرابئية

67.671.260.7خسان مشيس

99.599.599.5طباخ غاز

95.595.994.8غساةل ملبس

2.83.80.8تدفئة مركزية

كام �أشارت البياانت اخلاصة بتوفر السلع املعمرة دلى الأرسة للعام 2010  حسب حاةل اللجوء اىل �أن نسب توفر تكل السلع دلى الأرس غري 

اللجئة تفوق النسب اخلاصة ابلأرس اللجئة ملعظم تكل السلع خاصة تكل السلع اليت ل تعترب �أساسسية بدرجة كبرية،  ففي حني تبلغ نسب الأرس 

ذ تبلغ نسسبة الأرس اليت يتوفر  اللجئة اليت يتوفر دلهيا سسيارة خاصة 15.9 % تبلغ لغري اللجئني 25.6 %، وكذكل احلال ابلنسسبة لتوفر املكتبة اإ

دلهيا مكتبة خاصة 19.7 % دلى الأرس غري اللجئة يف حني تبلغ للأرس اللجئة 12.8 % فقط ونسسبة توفر خـــط الهــــاتف للأرس غري اللجئة 

44.9 % يف حني تبلغ 42.6 % للجئة ونسسبة توفر هجاز حاسوب دلى الأرس غري اللجئة 47.8 % يف حني تبلغ للأرس اللجئة 45.6 % وعن 

توفر امليكروويف فقد بلغت نسسبة الأرس اللجئة 23.0 % مقابل توفر امليكروويف للأرس الغري لجئة بلغ 30.8 % من الأرس والبياانت �أعله 

تعكس الفروق يف املسستوايت املعيشسية وظروف السكن بني اللجئني وغري اللجئني حيث نلحظ �أن مجيع الوسائل اليت يتواجد فروق ما بني 

اللجئني وغري اللجئني يه الوسائل اليت تظهر مقدارا من الرفاهية يف تكل الأرس مثل املكتبة، احلاسوب، الهاتف، واملايكروويف.

14.2.6 توفر خط هاتف اثبت وهاتف نقال

�أشارت بياانت مسح ظروف السكن، 2010 �أن 44.0 % من �أرس الأرايض الفلسطينية يتوفر دلهيا خط هاتف اثبت، بواقع  47.0 % يف الضفة 

الغربية و38.2 % يف قطاع غزة.  وتفيد املعطيات �أن نسسبة الأرس اليت يتوفر دلهيا هاتف نقال فلسطيين يف الأرايض الفلسطينية بلغت 87.1 %، 

بواقع 83.3 % يف الضفة الغربية مقابل 94.5 % يف قطاع غزة، وتنخفض نسسبة الارس اليت يتوفر دلهيا هاتف نقال ارسائييل اىل 19.5 % يف 

الأرايض الفلسطينية، وتبلغ النسسبة الاكرب يف الضفة بواقع 29.5 % مقابل 0.3 % يف قطاع غزة.   
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عــــــىل صعيد نوع التجمع فان نسسبة الأرس اليت يتوفر دلهيا خط هاتف اثبت يف حرض الأرايض الفلسطينية بلغت 45.5 % مقابل 41.5 % 

و37.2 % يف لك من الريف واخملاميت عىل التوايل، يف حني بلغت نسسبة الأرس اليت يتوفر دلهيا نقال فلسطيين يف اخملاميت 91.3 % مقـــــابل 

89.3 % يف الريف و86.1 % يف احلرض. 

15.2.6 الوحدات السكنية املتوقعة يف الأرايض الفلسطينية

�أظهرت التقديرات �أن عدد الوحدات السكنية املتوقع يف الأرايض الفلسطينية يف العام 2010 بلغ 850,563 وحدة سكنية، �أي بزايدة حــــوايل 

آت، 2007 . 23.0 % عن بياانت التعداد العام للساكن واملساكن واملنش�

و�أفادت معطيات مسح ظروف السكن 2010 �أن 71.9 % من الأرس يف الأرايض الفلسطينية حتتاج اإىل بناء وحدات سكنية جديدة خلل العقد 

القادم )وحدة سكنية واحدة �أو �أكرث خلل العرش سسنوات القادمة(، �أي حوايل 719,386 �أرسة حباجة اإىل وحدة سكنية �أو اكرث, كام �أظهرت النتاجئ 

�أن 38.8 % من الأرس يف الأرايض الفلسطينية دلهيا القدرة املادية عىل بناء وحدات سكنية خلل العرش سسنوات القادمة.  وعىل صعيد املنطقة 

بلغت نسسبة الأرس اليت حتتاج اإىل وحدات سكنية جديدة خلل العقد القادم فـي الضفة الغربية 72.1 %، و 71.5 % يف قطاع غزة. 

3.6 الظروف البيئية

تعاين الأرايض الفلسطينية من عدة مش�لك بيئية نتيجة لكرثة املكبات العشوائية وحش املياه، واملياه العادة الغري معاجلة واليت تتغلغل حنو املياه اجلوفية، 

وابلتايل تلوث املياه والهواء اجلوي نتيجة للنتشار احملاجر يف املناطق القريبة من السكن، ابلإضافة اىل الإجراءات الإرسائيلية اليت تمتثل ابسستخدام 

الأرايض الفلسطينية مككبات للنفاايت واملياه العادمة من املسستوطنات الإرسائيلية  وغريها من الإجراءات  اليت تسهم يف تلوث البيئة الفلسطينية. 

1.3.6 تلوث الهواء اجلوي

15.3 % من الأرس يف الأرايض الفلسطينية تتعرض غالبا للرواحئ خلل عام 2009، حيث نلحظ �أن نسسبة  الأرس املتعرضة للرواحئ يف ازدايد 

دامئ حيث اكنت النسب 10.5 %  و11.1 % خلل الأعوام  2006 و 2008  عىل التوايل،  وقد اكنت املياه العادمة �أمه مصدر لهذه الرواحئ.  

يف حني �أن 19.3 % من الأرس الفلسطينية تتعرض للغبار، ويعترب الطرق غري املعبدة �أمه مصدر للغبار. 

كام �أن نصيب الفرد يف الأرايض الفلسطينية من انبعااثت غاز اثين �أكسسيد الكربون من قطاع الطاقة قد ارتفع بنسسبة  50 %  خلل العام 2008، 

ابملقارنة مع العام 2001، ويعزي هذا التغري اإىل الازدايد يف اسسهتلك مشستقات البرتول.  حيث �أن نصيب الفرد الفلسطيين من انبعااثت الكربون 

يف ارتفاع مسسمتر.  وقد بلغ معدل الاسسهتلك 0.787 طن / عام .

�أدانه يبني نصيب الفرد للأرايض  �أكسسيد الكربون من قطاع الطاقة يف العامل 4.54 طن / عام.  اجلدول  عامليًا بلغ نصيب الفرد من مكيات اثين 

الفلسطينية وبعض دول اجلوار والعامل. 

نصيب الفرد من اثين �أكسسيد الكربون من قطاع الطاقة للفرد يف بعض ادلول والعامل )طن / عام(، 2008

طن / عام ادلوةل / املنطقة

0.787الأرايض الفلسطينية

3.578الأردن

3.618لبنان

2.133مرص

9.871اإرسائيل

4.540العامل
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2.3.6 تلوث مياه الرشب 

ىل �أن 48.1 % من الأرس يف الأرايض الفلسطينية تعترب املياه  تعاين الأرايض الفلسطينية من جودة يف مياه الرشب، حيث �أشارت الإحصاءات اإ

جيدة، وتتباين هذه النسسبة بشلك كبري ما بني الضفة الغربية )72.2 %(، وقطاع غزة )6.8 %(، وتدين هذه النسسبة يف غزة يعزى اىل ارتفاع 

نسسبة امللوحة يف املياه وبسبب املياه العادمة وعدم وجود ضبط ملياه الرشب من قبل الهيئات احمللية يف قطاع غزة.

 3.3.6 حصة الفرد الفلسطيين من املياه

ىل �أن متوسط اسسهتلك الفرد يف اإرسائيل قد  بلغت حصة الفرد حوايل 46.6 لرت / فرد / يوم خلل العام 2008، بيامن �أشارت بياانت الاسكوا اإ

بلغ حنو 350 لرت / فرد / يوم، �أما املسستعمرات الإرسائيلية يف منطقة غور الأردن تسسهتكل ما يعادل 75 % من اإجاميل مكية اسسهتلك الفلسطينيني 

من املياه يف الضفة الغربية.
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الفصل السابع

قامئة املفاهمي واملصطلحات

يعرض هذا الفصل �أمه املفاهمي واملصطلحات اليت مت اسستخداهما يف الكراس

معدل اخلصوبة اللكية:

متوسط عدد املواليد الأحياء للك امر�أة )مجموعة نساء( خلل فرتة حياهتا )حياهتن( الإجنابية حسب معدلت اخلصوبة العمرية لسسنة ما.

نسسبة اجلنس: 

عدد اذلكور للك مائة من الإانث مضن الساكن.

الزايدة الطبيعية:

الفائض )او النقص( يف عدد املواليد مقابل الوفيات يف جممتع ما خلل فرتة معينة. 

العمر الوسسيط:

العمر اذلي يقسم الساكن اإىل مجموعتني متساويتني من انحية العدد، �أي �أن نصف عدد الساكن �أصغر من هذا العمر والنصف الثاين �أكرب منه.

معدل املواليد اخلام:

عدد املواليد للك 1000 من الساكن خلل سسنة ما. 

معدل الوفيات اخلام:

عدد الوفيات للك 1000 من الساكن خلل سسنة معينة.

توقع البقاء عىل قيد احلياة:

متوسط عدد السسنوات الإضافية اليت يتوقع للمولود �أن يعيشها وذكل بعد ولدته مبارشة، ويعرف هذا املصطلح �أيضًا بتوقع البقاء عىل قيد احلياة 

عند الولدة.

القوة البرشية:

مجيع الأفراد يف الأرايض الفلسطينية واذلين �أمتوا 15 سسنة ف�أكرث.

العمل:  

هو اجلهد املبذول يف مجيع الأنشطة اليت ميارسها الأفراد هبدف الرحب �أو احلصول عىل �أجرة معينة سواء اكنت عىل شلك راتب شهري �أو �أجرة 

�أسسبوعية �أو ابملياومة �أو عىل القطعة �أو نسسبة من الأرابح �أو مسرسة �أو غري ذكل من الطرق، كذكل فان العمل دون �أجر �أو عائد يف مصلحة �أو 

مرشوع �أو مزرعة للعائةل تدخل مضن مفهوم العمل اذا اكنت طبيعة العمل معتادة، ول تعترب الأنشطة املعتادة للفرد يف الأعامل التطوعية واخلريية 

دلى الغري دون �أجر معل.
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النشسيطون اقتصاداي )القوى العامةل(:

تشمل هذه اجملموعة مجيع الأفراد اذلين ينمتون لسن العمل وينطبق علهيم مفهوم العامةل �أو البطاةل.

العامةل: 

تشمل هذه الفئة لك من ينطبق عليه مفهوم العامةل، �أي مجيع الأفراد اذلين ينمتون لسن العمل )القوة البرشية( ويعملون، ويضم ذكل �أحصاب العمل، 

املسستخدمني ب�أجر، العاملني حلساهبم �أو يف مصاحلهم اخلاصة، ابلإضافة لأعضاء الأرسة غري مدفوعي الأجر.

البطاةل:

تشمل هذه الفئة مجيع الأفراد اذلين ينمتون لسن العمل ومل يعملوا �أبدا خلل فرتة الإسسناد يف �أي نوع من الأعامل واكنوا خلل هذه الفرتة مسستعدين 

حدى الطرائق مثل مطالعة الصحف، التسجيل يف ماكتب الاسستخدام، سؤال الأصدقاء والأقارب �أو غري ذكل من  للعمل وقاموا ابلبحث عنه ابإ

الطرق.

العامةل احملدودة:

تضم هذه اجملموعة مجيع الأفراد اذلين ينطبق علهيم مفهوم العامةل ويعملون بصورة غري اعتيادية، سواء اكنوا يعملون عدد ساعات �أقل من املعتاد 

لسبب من الأسسباب واذلين يرغبون يف ذات الوقت بزايدة عدد ساعات معلهم اإىل العدد الطبيعي )35 ساعة ف�أكرث �أسسبوعيا(، وحياولون زايدة 

حدى الطرق، اكلبحث عن معل اإضايف �أو حياولون ت�أسيس معل خاص �أو مصلحة خاصة وهذا النوع مسي يف النرشة ابلعامةل احملدودة  هذا العدد ابإ

الظاهرة. ويندرج كذكل مضن العامةل احملدودة �أولئك اذلين يرغبون بتغيري معلهم لأسسباب اقتصادية مثل عدم كفاية الراتب �أو بسبب ظروف العمل 

السيئة وهذا النوع مسي يف النرشة ابلعامةل احملدودة غري الظاهرة.

الأجر اليويم:

الأجر النقدي الصايف املدفوع للمسستخدمني ب�أجر من قبل �أحصاب العمل.  والأجور املشار الهيا يف هذا املسح يه �أجور املسستخدمني معلويم 

الأجر فقط )حيث �أن هذا املسح جيرى ابلانبة(.  كام �أنه يمت مجع بياانت حول الأجر حسب العمةل اليت يتعامل هبا املسستخدمني ب�أجر )دينار، 

شسيلك، دولر( ويف هذا التقرير يمت احتساهبا ابلشسيلك بناء عىل معدل سعر الرصف يف نفس فرتة املسح.

نفاق:  الإ

نفاق الأرسة عىل �أنه النقد اذلي يرصف عىل رشاء السلع واخلدمات املسستخدمة لأغراض معيشسية، وقمية السلع واخلدمات اليت تتلقاها  يعرف اإ

نفاقه للرضائب )غري التجارية �أو الصناعية( والهدااي والتربعات والفوائد عىل ادليون والأمور غري الاسسهتلكية  الأرسة من رب العمل، والنقد اذلي يمت اإ

الأخرى.

الاسسهتلك:

يعرف اسسهتلك الأرسة عىل انه النقد اذلي يرصف عىل رشاء السلع واخلدمات املسستخدمة لأغراض معيشسية، قمية السلع واخلدمات اليت تتلقاها 

نتاج الأرسة اذلايت، القمية التقديرية للمسكن  الأرسة من رب العمل وختصص لسسهتلك الأرسة، السلع اليت يمت اسسهتلكها �أثناء فرتة التسجيل من اإ

املكل.

خط الفقر: 

تستند اإحصاءات الفقر يف هذا التقرير اإىل التعريف الرمسي للفقر اذلي مت وضعه يف العام 1997.  ويضم التعريف ملمح مطلقة ونسبية تستند اإىل 

عداد خطي فقر وفقًا لأمناط الاسسهتلك  موازنة الاحتياجات الأساسسية لأرسة تت�ألف من مخس �أفراد )ابلغني اثنني وثلثة �أطفال(، هذا وقد مت اإ
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ليه بـ »خط الفقر املدقع«(، بشلك يعكس احلاجات الأساسسية من مزيانية امل�ألك  احلقيقية للأرس.  لقد مت احتساب خط الفقر الأول )اذلي يشار اإ

عداده بطريقة تعكس مزيانية احلاجات الأساسسية ابلإضافة اإىل  وامللبس واملسكن.  �أما خط الفقر الثاين )اذلي يشار هل بـ »خط الفقر«(، فقد مت اإ

احتياجات �أخرى اكلرعاية الصحية والتعلمي والنقل واملواصلت والرعاية الشخصية والآنية واملفروشات وغري ذكل من مسستلزمات املزنل.  وقد مت 

تعديل خطي الفقر بشلك يعكس خمتلف الاحتياجات الاسسهتلكية للأرس استنادًا اإىل تركيبة الأرسة )جحم الأرسة وعدد الأطفال(.

املدرسة:
�أي مؤسسة تعلميية غري رايض الأطفال بغض النظر عن عدد طلبهتا وتركيهبا الصفي، حيث �أن �أدىن صف فهيا ل يقل عن الصف الأول و�أعىل 

صف ل يزيد عن الصف الثاين عرش.

املدارس احلكومية: �أي مؤسسة تعلميية تديرها وزارة الرتبية والتعلمي، �أو �أي وزارة �أو سلطة حكومية.

مدارس واكةل الغوث ادلولية: �أي مؤسسة تعلميية غري حكومية �أو خاصة تديرها �أو ترشف علهيا واكةل الغوث لتشغيل اللجئني الفلسطينيني.

املدارس اخلاصة:  �أي مؤسسة تعلميية �أهلية �أو �أجنبية غري حكومية مرخصة يؤسسها �أو ير�أسها �أو يديرها �أو ينفق علهيا فردا �أو �أفرادا �أو 

مجعيات �أو هيئات فلسطينية �أو �أجنبية.

الشعبة:
مجموعة من الطلبة يضمهم صف واحد �أو �أكرث ويشرتكون يف غرفة صفية واحدة يف �أي مرحةل دراسسية معينة.

اجلهة املرشفة:
ما �أن تكون حكومية �أو واكةل الغوث �أو خاصة. اجلهة املسؤوةل عن املدرسة قانونيا واداراي.  اإ

الطالب:
لك من يتعمل يف �أي مؤسسة تعلميية.

التحصيل التعلميي:

فراد اذلين �أعامرمه 10 سسنوات ف�أكرث ويصنفون اكلتايل: هو �أعىل مؤهل �أمته الفرد بنجاح، ويكون املسستوى التعلميي للأ

ذا اكن الفرد ل يسستطيع القراءة �أو الكتابة ب�أي لغة اكنت ومل حيصل عىل �أي شهادة من التعلمي النظايم. �أيم: اإ

هناء �أي مرحةل من املراحل التعلميية املذكورة حبيث ميكنه قراءة وكتابة مجةل بسسيطة. ذا اكن الفرد يسستطيع القراءة والكتابة معًا دون اإ ممل: اإ

ذا اكن الفرد حاصًل عىل مؤهل درايس �أمته بنجاح ابتدايئ ف�أعىل، حيث يعترب مؤهل لك من �أهن�ى الصف  �أعىل مؤهل �أهناه الفرد بنجاح: وذكل اإ

عدادي( ولك من �أهن�ى امتحان  السادس بنجاح من املرحةل الأساسسية )ابتدايئ( ولك من �أهن�ى الصف التاسع بنجاح من املرحةل الأساسسية )اإ

الثانوية العامة )التوجهي�ي( من املرحةل الثانوية )اثنوي(.  �أما ابيق املسستوايت فه�ي: دبلوم متوسط، باكلوريوس، دبلوم عال، ماجسستري، دكتوراه. 

الاسسامتع للراديو:

هو �أن يكون دلى الفرد عادة الاسسامتع اإىل هجاز الراديو ومتابعة ما يمت بثه من خلهل، بغض النظر عن ماكن الاسسامتع واملدة اليت يقضهيا ونوع 

لهيا. الربامج اليت يسسمتع اإ

الصحف:

مطبوعات دورية تسسهتدف امجلهور العام ويه معدة لن تكون مصدرًا �أوليًا للمعلومات املطبوعة عن الأحداث اجلارية املرتبطة ابلشؤون العامة 

واملسائل ادلولية والسسياسسية،... اخل.

املؤسسة الثقافية:

يه مؤسسة تتضمن السلع )الأدوات واملعدات( املسستخدمة يف �أنشطة الفنون واحلرف ويف �أنشطة اللعب والرايضة.  واليت تسهل القيام ب�أنشطة 

الثقافة ابملعىن الواسع.
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قراءة الصحف:

يه �أن يقوم الفرد بقراءة حصيفة واحدة �أو �أكرث، بغض النظر عن املدة الزمنية اليت يقضهيا يف القراءة �أو الاطلع عىل الصحف.

املستشفى:

�أم غري جراحية، وتقدم معظم  الطبية جراحية اكنت  مؤسسة طبية يمتثل هدفها الأول يف توفري خدمات تشخيصه وعلجية خملتلف الظروف 

املستشفيات �أيضا خدمات ملرىض العيادات اخلارجية وخاصة خدمات الطوارئ.

املستشفي �أو املركز الصحي التابع ملنظامت غري حكومية: �أي مستشفى �أو مركز حصي اتبع مجلعيات خريية �أو مؤسسة ل هتدف للرحب، ومثال 

ذكل: الإغاثة الطبية الفلسطينية، وجلان العمل الصحي، ومجعية الهلل الأمحر الفلسطيين، ومجعية �أصدقاء املريض اخلريية، وجلان الزاكة،…اخل.

دارة خدمات  الرعاية الصحية الأولية: الفحص الأويل والرعاية الصحية الشامةل املتواصةل مبا فهيا التشخيص والعلج الأويل والإرشاف الصحي واإ

الصحة الوقائية واحلالت املزمنة.  ل يتطلب توفري الرعاية الصحية الأولية معدات و�أهجزة متطورة �أو مصادر متخصصة.

الوحدة السكنية )املسكن(:

يه مبىن �أو جزء من مبىن معد �أصًل لسكن �أرسة واحدة، وهل ابب �أو مدخل مسستقل �أو �أكرث من مدخل يؤدي اإىل الطريق �أو املمر العام دون 

ل �أهنا وجدت مسكونة وقت املسح، وقد تكون الوحدة  املرور يف وحدة سكنية �أخرى، وقد تكون الوحدة السكنية غري معدة �أصل للسكن اإ

السكنية مسستخدمة للسكن �أو العمل �أو للكهيام �أو مغلقه �أو خالية.  وقد تكون الوحدة السكنية مشغوةل ب�أرسة واحدة �أو اكرث وقت املسح.

حيازة املسكن:

ميثل كيفية حيازة الأرسة للمسكن، وتكون اإحدى احلالت التالية:

جيار يمت دفعه شهراًي �أو لك مدة معينة. ذا اكن املسكن مسست�أجرا دون �أاثث مقابل اإ مسست�أجر: اإ

ذا اكن املسكن ملاكً للأرسة �أو لأحد �أفرادها اذلين يقميون ابملسكن عادة. مكل: وذكل اإ

دون مقابل: وذكل يف حاةل حيازة املسكن بدون دفع �أي مبالغ كأن يكون املاكل �أب �أو �أم �أو �أحد �أقارب رب الأرسة �أو �أحد �أفرادها اذلين ل 

يقميون ابملسكن �أو مقدما من هجة �أخرى دون مقابل.

جيار. وسواء �أاكنت هذه اجلهة متكل  ذا اكن املسكن مقدمًا للأرسة نتيجة علقة معل تربط �أحد �أفراد الأرسة جبهة العمل دون دفع اإ مقابل معل: اإ

املسكن �أو تقوم يه بدفع الإجيار للامكل الأصيل.

نوع املسكن:

هو الشلك الهنديس �أو املعامري للمسكن، واذلي قد يكون فيل، �أو دارًا، �أو شقة، �أو غرفة مسستقةل، �أو �أي شلك �آخر.  مثل )براكية �أو خمية…

اخل(.

الفيل: يه مبىن قامئ بذاته مشسيد من احلجر النظيف عادة، ومعد �أصل لسكن �أرسة واحدة عادة، ويتكون من طابق واحد جبناحني �أو من 

طابقني �أو �أكرث، يصل بيهنام درج داخيل، وخيصص �أحد الأجنحة يف حاةل الطابق الواحد �أو الطابق الثاين للنوم، واجلناح الآخر �أو الطابق 

الأريض للسستقبال واملطبخ واخلدمات مبختلف �أنواعها، كام يتوفر يف الغالب للفيل حديقة حتيط هبا بغض النظر عن مساحهتا ابلإضافة اإىل 

سور حييط هبا من اخلارج، وكراج للسسيارة كام يغطى السطح العلوي للفيل مبادة القرميد عىل الأغلب، وميكن �أن يوجد مضن حدود الفيل �أحد 

املباين �أو امللحق ويكون من مكوانهتا.

ادلار: يه مبىن معد �أصًل لسكن �أرسة واحدة �أو �أكرث، وميثل البناء التقليدي يف فلسطني، وقد تتكون ادلار من طابق واحد �أو طابقني 

ذا اكنت ادلار مقسمة اإىل وحدات سكنية منفصةل لك مهنا تشمل املرافق اخلاصة هبا ويقمي بلك مهنا �أرسة مسستقةل،  تسستغلهام �أرسة واحدة، �أما اإ

فيعترب لك مسكن شقة.

الشقة: يه جزء من دار �أو عامرة تتكون من غرفة �أو �أكرث مع املرافق من مطبخ وحامم ومرحاض، ويقفل علهيا مجيعًا ابب خاريج، ويه معدة 
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لهيا عن طريق درج �أو ممر يؤدي اإىل الطريق العام. لسكن �أرسة واحدة، وميكن الوصول اإ

غرفة مسستقةل: يه غرفة قامئة بذاهتا ليس هبا مرافق بل تشرتك عادة مع غريها من الغرف يف املرافق )مطبخ – حامم – مرحاض( ويه معدة 

�أصل للسكن وتوجد عادة عىل �أسطح املباين �أو ابلفناء، وتكون جزءًا من دار �أو فوق �أسطح العامرات.

�أخرى: تشمل �أي حالت �أخرى غري ما سسبق مثل اخلمية والرباكية والأكواخ والكهوف واملغارات �أو �أي ماكن مشغول بسكن ول ينطبق عليه 

�أي من التصنيفات السابقة. 

التصال ابلشسباكت العامة:

التصال ابملياه: يوحض مدى اتصال املسكن ابملياه وقد صنفت عىل النحو الآيت: 

ذا اكن املسكن متصًل ابلشسبكة العامة للمياه، التابعة لرشكة املياه �أو البدلايت �أو اجملالس القروية. 1. شسبكة عامة: اإ

ذا اكن املسكن متصًل بمتديدات خاصة للمياه من مصدر خاص ابملسكن فقط، �أو مشرتك بني مجموعة من الأفراد. 2. متديدات خاصة: اإ

3. ل يوجد: يف حاةل عدم اتصال املسكن ابملياه.

التصال ابلكهرابء: يوحض مدى اتصال املسكن ابلكهرابء وقد صنفت عىل النحو الآيت:

ذا اكن املسكن متصًل ابلشسبكة العامة للكهرابء، التابعة لرشكة الكهرابء �أو للمجلس البدلي �أو القروي.  1. شسبكة عامة: اإ

ذا اكن مصدر الكهرابء مودلًا خاصًا ميلكه صاحب املسكن �أو مجموعة من الأفراد.  2. مودل خاص: اإ

3. ل يوجد: يف حاةل عدم اتصال املسكن ابلكهرابء. 

التصال ابلرصف الصحي: يوحض مدى اتصال املسكن ابلرصف الصحي وقد صنفت عىل النحو الآيت:

ذا اكن املسكن متصًل ابلشسبكة العامة للرصف الصحي التابعة جملالس املدن �أو القرى �أو �أي هيئة �أخرى. 1. شسبكة عامة: اإ

2. حفرة امتصاصية: يف حاةل وجود حفرة امتصاصية للرصف الصحي يف املسكن.

3. ل يوجد: يف حاةل عدم توفر الوسائل السابقة اذلكر للرصف الصحي

توفر السلع املعمرة دلى الأرسة:

توفر بعض السلع اليت تدوم طويًل دلى الأرسة ويه :

سسيارة خصوصية ويه السسيارات اخملصصة للسستخدام اخلاص للأرسة وثلجة كهرابئية وخسان مشيس وتدفئة مركزية ومكتبة مزنلية )توفر 10 كتب 

غري مدرسسية عىل الأقل تسستخدم لتمنية اجلوانب الثقافية �أو ادلينية …اخل( وطباخ غاز وغساةل ملبس وتلفزيون وفيديو ومكبيوتر وحصن لقط 

)سستليت(...اخل.
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امللحق الإحصايئ

)اجلداول والأشاكل البيانية(
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جدول 1: عدد الساكن املقدر يف الأرايض الفلسطينية حسب العمر واملنطقة واجلنس منتصف العام، 2011 

قطاع غزة الضفة الغربية الأرايض الفلسطينية
العمر

اإانث ذكور الك اجلنسني اإانث ذكور الك اجلنسني اإانث ذكور الك اجلنسني

126,754 132,386 259,140 172,762 179,545 352,307 299,516 311,931 611,447 4 - 0

112,380 117,768 230,148 161,608 168,266 329,874 273,988 286,034 560,022 9 - 5

103,225 107,392 210,617 156,792 164,022 320,814 260,017 271,414 531,431 14 - 10

94,121 97,068 191,189 149,113 156,348 305,461 243,234 253,416 496,650 19 - 15

77,708 80,335 158,043 125,964 131,983 257,947 203,672 212,318 415,990 24 - 20

59,357 62,108 121,465 97,955 102,497 200,452 157,312 164,605 321,917 29 - 25

47,439 49,282 96,721 83,646 86,962 170,608 131,085 136,244 267,329 34 - 30

38,059 38,670 76,729 73,839 75,959 149,798 111,898 114,629 226,527 39 - 35

30,911 32,274 63,185 62,381 65,023 127,404 93,292 97,297 190,589 44 - 40

25,158 27,788 52,946 51,314 54,885 106,199 76,472 82,673 159,145 49 - 45

19,537 21,253 40,790 38,884 41,421 80,305 58,421 62,674 121,095 54 - 50

14,406 14,589 28,995 26,696 27,628 54,324 41,102 42,217 83,319 59 - 55

10,856 9,814 20,670 20,610 19,370 39,980 31,466 29,184 60,650 64 - 60

8,065 6,062 14,127 16,830 13,527 30,357 24,895 19,589 44,484 69 - 65

5,979 4,037 10,016 12,906 9,462 22,368 18,885 13,499 32,384 74 - 70

4,287 2,866 7,153 9,190 6,467 15,657 13,477 9,333 22,810 79 - 75

3,902 2,856 6,758 9,444 6,869 16,313 13,346 9,725 23,071 +80

782,144 806,548 1,588,692 1,269,934 1,310,234 2,580,168 2,052,078 2,116,782 4,168,860 اجملموع

جدول 2: عدد الساكن املقدر يف الأرايض الفلسطينية حسب العمر واملنطقة واجلنس منتصف العام، 2012 

قطاع غزة الضفة الغربية الأرايض الفلسطينية
العمر

اإانث ذكور الك اجلنسني اإانث ذكور الك اجلنسني اإانث ذكور الك اجلنسني

131,679 137,606 269,285 176,986 184,257 361,243 308,665 321,863 630,528 4 - 0

115,425 120,847 236,272 163,737 170,247 333,984 279,162 291,094 570,256 9 - 5

104,519 108,980 213,499 157,361 164,479 321,840 261,880 273,459 535,339 14 - 10

96,381 99,484 195,865 151,562 158,833 310,395 247,943 258,317 506,260 19 - 15

81,399 83,992 165,391 131,545 137,823 269,368 212,944 221,815 434,759 24 - 20

62,695 65,435 128,130 102,933 107,720 210,653 165,628 173,155 338,783 29 - 25

49,282 51,381 100,663 85,405 88,936 174,341 134,687 140,317 275,004 34 - 30

39,782 40,550 80,332 75,811 78,091 153,902 115,593 118,641 234,234 39 - 35

32,097 33,153 65,250 64,644 67,032 131,676 96,741 100,185 196,926 44 - 40

26,182 28,627 54,809 53,366 56,792 110,158 79,548 85,419 164,967 49 - 45

20,550 22,556 43,106 41,282 44,081 85,363 61,832 66,637 128,469 54 - 50

15,220 15,631 30,851 28,637 29,798 58,435 43,857 45,429 89,286 59 - 55

11,309 10,437 21,746 21,131 20,258 41,389 32,440 30,695 63,135 64 - 60

8,399 6,529 14,928 17,229 14,197 31,426 25,628 20,726 46,354 69 - 65

6,113 4,115 10,228 13,229 9,695 22,924 19,342 13,810 33,152 74 - 70

4,301 2,822 7,123 9,268 6,467 15,735 13,569 9,289 22,858 79 - 75

3,988 2,827 6,815 9,480 6,708 16,188 13,468 9,535 23,003 +80

809,321 834,972 1,644,293 1,303,606 1,345,414 2,649,020 2,112,927 2,180,386 4,293,313 اجملموع
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جدول 3: عدد الساكن املقدر يف الأرايض الفلسطينية حسب العمر واملنطقة واجلنس منتصف العام، 2013 

قطاع غزة الضفة الغربية الأرايض الفلسطينية
العمر

اإانث ذكور الك اجلنسني اإانث ذكور الك اجلنسني اإانث ذكور الك اجلنسني

137,378 143,635 281,013 181,835 189,611 371,446 319,213 333,246 652,459 4 - 0

118,153 123,562 241,715 165,733 172,116 337,849 283,886 295,678 579,564 9 - 5

105,820 110,573 216,393 157,859 164,855 322,714 263,679 275,428 539,107 14 - 10

98,339 101,637 199,976 153,371 160,630 314,001 251,710 262,267 513,977 19 - 15

84,963 87,544 172,507 136,827 143,344 280,171 221,790 230,888 452,678 24 - 20

66,282 68,966 135,248 108,448 113,482 221,930 174,730 182,448 357,178 29 - 25

51,244 53,574 104,818 87,408 91,147 178,555 138,652 144,721 283,373 34 - 30

41,600 42,604 84,204 77,733 80,242 157,975 119,333 122,846 242,179 39 - 35

33,349 34,138 67,487 66,927 69,095 136,022 100,276 103,233 203,509 44 - 40

27,215 29,395 56,610 55,365 58,574 113,939 82,580 87,969 170,549 49 - 45

21,577 23,839 45,416 43,662 46,696 90,358 65,239 70,535 135,774 54 - 50

16,096 16,740 32,836 30,814 32,172 62,986 46,910 48,912 95,822 59 - 55

11,799 11,096 22,895 21,782 21,257 43,039 33,581 32,353 65,934 64 - 60

8,766 7,051 15,817 17,648 14,934 32,582 26,414 21,985 48,399 69 - 65

6,270 4,233 10,503 13,561 9,968 23,529 19,831 14,201 34,032 74 - 70

4,343 2,818 7,161 9,385 6,526 15,911 13,728 9,344 23,072 79 - 75

4,060 2,778 6,838 9,537 6,568 16,105 13,597 9,346 22,943 +80

837,254 864,183 1,701,437 1,337,895 1,381,217 2,719,112 2,175,149 2,245,400 4,420,549 اجملموع

        

جدول 4: عدد الساكن املقدر يف الأرايض الفلسطينية حسب العمر واملنطقة واجلنس منتصف العام، 2014 

قطاع غزة الضفة الغربية الأرايض الفلسطينية
العمر

اإانث ذكور الك اجلنسني اإانث ذكور الك اجلنسني اإانث ذكور الك اجلنسني

143,804 150,424 294,228 187,252 195,556 382,808 331,056 345,980 677,036 4 - 0

120,499 125,864 246,363 167,531 173,811 341,342 288,030 299,675 587,705 9 - 5

107,252 112,269 219,521 158,435 165,301 323,736 265,687 277,570 543,257 14 - 10

100,064 103,590 203,654 154,722 161,934 316,656 254,786 265,524 520,310 19 - 15

88,277 90,880 179,157 141,563 148,278 289,841 229,840 239,158 468,998 24 - 20

69,990 72,601 142,591 114,198 119,479 233,677 184,188 192,080 376,268 29 - 25

53,479 55,991 109,470 89,986 93,939 183,925 143,465 149,930 293,395 34 - 30

43,456 44,731 88,187 79,606 82,367 161,973 123,062 127,098 250,160 39 - 35

34,694 35,296 69,990 69,155 71,171 140,326 103,849 106,467 210,316 44 - 40

28,274 30,149 58,423 57,385 60,344 117,729 85,659 90,493 176,152 49 - 45

22,607 25,039 47,646 45,987 49,183 95,170 68,594 74,222 142,816 54 - 50

17,015 17,899 34,914 33,110 34,659 67,769 50,125 52,558 102,683 59 - 55

12,352 11,824 24,176 22,681 22,476 45,157 35,033 34,300 69,333 64 - 60

9,154 7,598 16,752 18,083 15,706 33,789 27,237 23,304 50,541 69 - 65

6,460 4,412 10,872 13,900 10,308 24,208 20,360 14,720 35,080 74 - 70

4,405 2,837 7,242 9,540 6,624 16,164 13,945 9,461 23,406 79 - 75

4,125 2,726 6,851 9,606 6,455 16,061 13,731 9,181 22,912 +80

865,907 894,130 1,760,037 1,372,740 1,417,591 2,790,331 2,238,647 2,311,721 4,550,368 اجملموع
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جدول 5: عدد الساكن املقدر يف الأرايض الفلسطينية حسب العمر واملنطقة واجلنس منتصف العام، 2015 

قطاع غزة الضفة الغربية الأرايض الفلسطينية
العمر

اإانث ذكور الك اجلنسني اإانث ذكور الك اجلنسني اإانث ذكور الك اجلنسني

150,909 157,906 308,815 193,147 202,010 395,157 344,056 359,916 703,972 4 - 0

122,405 127,709 250,114 169,067 175,268 344,334 291,472 302,977 594,448 9 - 5

108,911 114,142 223,053 159,208 165,940 325,148 268,119 280,082 548,201 14 - 10

101,623 105,401 207,025 155,770 162,912 318,682 257,393 268,313 525,707 19 - 15

91,255 93,920 185,175 145,577 152,437 298,014 236,832 246,357 483,189 24 - 20

73,712 76,257 149,969 119,930 125,461 245,392 193,642 201,718 395,361 29 - 25

56,086 58,718 114,804 93,359 97,539 190,898 149,445 156,257 305,702 34 - 30

45,319 46,860 92,179 81,452 84,457 165,909 126,771 131,317 258,088 39 - 35

36,150 36,672 72,822 71,276 73,236 144,512 107,426 109,908 217,334 44 - 40

29,372 30,940 60,312 59,477 62,182 121,659 88,849 93,122 181,971 49 - 45

23,633 26,117 49,749 48,235 51,488 99,722 71,868 77,605 149,471 54 - 50

17,960 19,092 37,051 35,436 37,184 72,619 53,396 56,276 109,670 59 - 55

12,984 12,643 25,626 23,905 23,980 47,885 36,889 36,623 73,511 64 - 60

9,557 8,153 17,710 18,545 16,496 35,041 28,102 24,649 52,751 69 - 65

6,687 4,665 11,352 14,247 10,726 24,972 20,934 15,391 36,324 74 - 70

4,484 2,871 7,355 9,733 6,751 16,485 14,217 9,622 23,840 79 - 75

4,189 2,682 6,871 9,685 6,371 16,056 13,874 9,053 22,927 +80

895,236 924,748 1,819,982 1,408,049 1,454,438 2,862,485 2,303,285 2,379,186 4,682,467 اجملموع

جدول 6: عدد الساكن املقدر يف الأرايض الفلسطينية حسب العمر واملنطقة واجلنس منتصف العام، 2020 

قطاع غزة الضفة الغربية الأرايض الفلسطينية
العمر

اإانث ذكور الك اجلنسني اإانث ذكور الك اجلنسني اإانث ذكور الك اجلنسني

164,036 171,494 335,529 206,505 216,027 422,532 370,541 387,521 758,061 4 - 0

150,544 157,401 307,945 192,757 201,460 394,217 343,301 358,861 702,162 9 - 5

122,264 127,486 249,750 168,896 174,999 343,895 291,160 302,485 593,645 14 - 10

108,760 113,861 222,622 159,021 165,585 324,606 267,781 279,446 547,228 19 - 15

101,409 104,988 206,397 155,490 162,354 317,844 256,899 267,342 524,241 24 - 20

90,996 93,492 184,488 145,225 151,833 297,057 236,221 245,325 481,545 29 - 25

73,445 75,893 149,338 119,558 124,942 244,500 193,003 200,835 393,838 34 - 30

55,811 58,377 114,187 92,963 97,045 190,008 148,774 155,422 304,195 39 - 35

44,998 46,466 91,464 80,942 83,832 164,775 125,940 130,298 256,239 44 - 40

35,740 36,159 71,898 70,549 72,319 142,869 106,289 108,478 214,767 49 - 45

28,840 30,196 59,036 58,497 60,827 119,324 87,337 91,023 178,360 54 - 50

22,960 25,047 48,007 46,974 49,542 96,516 69,934 74,589 144,523 59 - 55

17,144 17,810 34,954 33,949 34,848 68,796 51,093 52,658 103,750 64 - 60

11,993 11,287 23,280 22,197 21,544 43,741 34,190 32,831 67,021 69 - 65

8,306 6,772 15,078 16,229 13,809 30,038 24,535 20,581 45,116 74 - 70

5,190 3,421 8,611 11,171 7,950 19,120 16,361 11,371 27,731 79 - 75

4,569 2,643 7,212 10,359 6,396 16,755 14,928 9,039 23,967 +80

1,047,005 1,082,793 2,129,796 1,591,282 1,645,312 3,236,593 2,638,287 2,728,105 5,366,389 اجملموع
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جدول 7: عدد الساكن املقدر يف الأرايض الفلسطينية حسب العمر واملنطقة واجلنس منتصف العام، 2025 

قطاع غزة الضفة الغربية الأرايض الفلسطينية
العمر

اإانث ذكور الك اجلنسني اإانث ذكور الك اجلنسني اإانث ذكور الك اجلنسني

166,348 173,870 340,219 213,895 223,876 437,771 380,243 397,746 777,990 4 - 0

163,719 171,030 334,749 206,161 215,550 421,711 369,880 386,580 756,460 9 - 5

150,397 157,155 307,552 192,592 201,199 393,791 342,989 358,354 701,343 14 - 10

122,125 127,208 249,333 168,737 174,687 343,425 290,862 301,895 592,758 19 - 15

108,572 113,465 222,037 158,791 165,111 323,903 267,363 278,576 545,940 24 - 20

101,172 104,564 205,737 155,186 161,818 317,004 256,358 266,382 522,741 29 - 25

90,724 93,098 183,822 144,858 151,312 296,170 235,582 244,410 479,992 34 - 30

73,145 75,502 148,646 119,142 124,417 243,559 192,287 199,919 392,205 39 - 35

55,474 57,939 113,413 92,477 96,443 188,920 147,951 154,382 302,333 44 - 40

44,553 45,877 90,430 80,232 82,924 163,156 124,785 128,801 253,586 49 - 45

35,165 35,362 70,527 69,528 70,922 140,449 104,693 106,284 210,976 54 - 50

28,101 29,039 57,140 57,132 58,733 115,866 85,233 87,772 173,006 59 - 55

22,011 23,451 45,462 45,188 46,651 91,839 67,199 70,102 137,301 64 - 60

15,938 15,986 31,924 31,727 31,528 63,256 47,665 47,514 95,180 69 - 65

10,524 9,446 19,970 19,627 18,222 37,849 30,151 27,668 57,819 74 - 70

6,536 5,019 11,555 12,899 10,375 23,275 19,435 15,394 34,830 79 - 75

5,260 2,989 8,249 11,739 7,246 18,984 16,999 10,235 27,233 +80

1,199,764 1,241,000 2,440,765 1,779,911 1,841,014 3,620,928 2,979,675 3,082,014 6,061,693 اجملموع
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شلك 1: الهرم الساكين يف الأرايض الفلسطينية تقديرات منتصف عام، 2011

آت، 2007.  رام هللا -  فلسطني. اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011. تقديرات منقحة بناًء عىل النتاجئ الهنائية للتعداد العام للساكن واملساكن واملنش�
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شلك 2: الهرم الساكين يف الأرايض الفلسطينية تقديرات منتصف عام، 2015

آت، 2007.  رام هللا -  فلسطني. اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011. تقديرات منقحة بناًء عىل النتاجئ الهنائية للتعداد العام للساكن واملساكن واملنش�
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شلك 3: الهرم الساكين يف الأرايض الفلسطينية تقديرات منتصف عام، 2020

آت، 2007.  رام هللا -  فلسطني. اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011. تقديرات منقحة بناًء عىل النتاجئ الهنائية للتعداد العام للساكن واملساكن واملنش�



76

شلك 4: الهرم الساكين يف الأرايض الفلسطينية تقديرات منتصف عام، 2025

آت، 2007.  رام هللا -  فلسطني. اجلهاز املركزي للإحصاء الفلسطيين، 2011. تقديرات منقحة بناًء عىل النتاجئ الهنائية للتعداد العام للساكن واملساكن واملنش�
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شلك 5: اعداد الساكن املتوقعة يف الارايض الفلسطينية حسب املنطقة خلل الفرتة 2010 - 2025

شلك 6: معدلت المنو الساكنية املتوقعة يف الارايض الفلسطينية حسب املنطقة خلل الفرتة 2010 - 2025
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شلك 7: العمر الوسسيط املتوقع يف الارايض الفلسطينية حسب املنطقة خلل الفرتة 2010 - 2025

شلك 8: نسسبة الاعاةل املتوقعة يف الارايض الفلسطينية حسب املنطقة خلل الفرتة 2010 - 2025
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شلك 9: معدلت اخلصوبة اللكية يف الارايض الفلسطينية حسب املنطقة لسسنوات خمتارة



1

Palestinian National Authority
Palestinian Central Bureau of Statistics

A Special Bulletin on the Palestinian Population
 as the World Population Reaches  VII Billion

October, 2011



2

This document is prepared in accordance with the stand-
ard procedures stated in the Code of Practice for Palestine 

Official Statistics 2006

ÓOctober, 2011.
All rights reserved

Suggested Citation:

Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011.  A Special Bulletin on the Palestin-
ian Population as the World Population Reaches VII Billion. Ramallah - Palestine.

All correspondence should be directed to:
Palestinian Central Bureau of Statistics
P.O.Box 1647, Ramallah City- Tokyo St. opposite to Ramallah Cultural Palace- Pal-
estine 

Tel: 00 (972/970) 2-298 2700 
Fax: 00 (972/970) 2-298 2710 
Toll Free:1800300300
E-Mail :diwan@pcbs.gov.ps
Web-Site:  http://www.pcbs.gov.ps



3

Executive Summary
The study aims at providing a statistical review on status of the Palestinian population in the 
Palestinian territory in the social and economic domains on the eve of the world’s population 
reaching 7 billion. The study provides a review on size of the Palestinian population through 
history; in addition to estimations of the population size until 2025. The study also refers to the 
demographic and social situation (educational, cultural, environmental, health); economic situa-
tion; living levels, housing and surrounding environment conditions of the Palestinian population 
in the Palestinian territory. The following are the most important indicators of the study:

Increase of the Palestinian population through history:
•	Data indicated that the population size in historical Palestine reached 757 thousands according 

to 1922 census; 1.04 million according to 1931 census; 1.47 million in 1944 and 1.98 million in 
1947 of whom 730-960 thousand  have been forced out of their land due to 1948 war according 
to UN estimations. 

•	Government of the Hashemite Kingdom of Jordan conducted two censuses in 1952 and 1961 
during governing the West Bank. The results of 1952 census indicated that West Bank popula-
tion reached 667 thousand  and 805 thousand  according to 1961 census. As for the Gaza Strip, 
there were no statistical activities to provide authentic statistical data on the Gaza Strip popula-
tion during governing the Gaza Strip by Egypt. 

•	After occupying West Bank and the Gaza Strip by the Israeli Occupation Forces in 1967, they 
conducted a population census in September, 1967. The census was conducted to serve the 
Israeli occupation purposes where the population size in West Bank reached 603,383 persons 
and 394,424 persons in the Gaza Strip and North Sinai. 

•	 Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) conducted two censuses in 1997 and 2007.  
The final results of the Population, Housing and Establishment census 1997 indicated that the 
total population size reached 2,895,683 persons in the Palestinian territory of whom 1,873,476 
persons in West Bank and 1,022,207 persons in the Gaza Strip. The final results of the Popula-
tion, Housing and Establishment census 2007 indicated that the total population size reached 
3,767,126 persons in the Palestinian territory of whom 2,350,583 persons in West Bank and 
1,416,543 persons in the Gaza Strip.      

Population projections in the Palestinian territory:
•	According to PCBS estimations based on the results of the Population, Housing and Establish-

ment census 2007, the total size of the population in the Palestinian territory is expected to rise 
from 4.17 million in mid 2011 to 5.37 million in mid 2020 and 6.06 million in mid 2025. 

Demographic situation in the Palestinian territory:
•	Age structure in the Palestinian territory in 2011 indicate that the percentage of population 

aged 0-14 reached 40.8% of the total size of population in the Palestinian territory. Percent-
age of  population aged 65 and over reached 2.9% only.  Population projections indicate that 
percentage of population aged 15 and less will reach 39.4% in 2015 in the Palestinian territory, 
38.3% in 2020 and 34.6% in 2025. Percentage of population aged 65 and over will reach 2.9% 
in 2015, 3.1% in 2020 and 4.0% in 2025. 

•	 Estimated population density in 2011 reached 693 persons /km² in the Palestinian territory 
•	 (456 persons /km² in West Bank and 4,353 persons/km² in the Gaza Strip. 
•	 Fertility rate in 2010 reached 4.2 births in the Palestinian territory (3.8 births in West Bank and 

4.9 births in the Gaza Strip)
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•	 Population projections indicate that crude birth rate will drop from 32.8 births per 1000 of the 
population in 2011 to 31.9 births in 2015. Estimated crude death rates are expected to decline 
from 4.0 deaths per 1000 of the population in 2011 to 3.6 deaths per 1000 in 2015 in the Pal-
estinian territory. 

•	 Life expectancy in 2011 in the Palestinian territory reached 72.4 years (71.0 males and 73.9 fe-
males). Life expectancy reached 72.8 years in West Bank (71.4 males and 74.3 females); while 
life expectancy in the Gaza Strip reached 71.8 years (70.5 males and 73.2 females). 

Social Situation in the Palestinian territory: 
•	Number of operating hospitals in the Palestinian territory reached 76 hospitals in 2010. 32.9 % 

of these hospitals are supervised by the Ministry of Health; 1.3% by UNRWA; 39.5% by non-
governmental organizations and 26.3% by the private sector. 

•	Number of primary health care centers in the Palestinian territory reached 706 centers in 2010. 
64.1% of these centers are supervised by the Ministry of Health; 8.3% by UNRWA and 27.5% 
by non-governmental organizations.

•	Data of 2010 indicated that 22.5% of individuals aged 18 years and above in the Palestinian 
Territory were reported as smokers; 26.9% in the West Bank and 14.6% in the Gaza Strip.  

•	Data of 2010 indicated that there is a slight increase in using family planning tools where 
52.5% of women aged 15-49 use family planning tools in the Palestinian territory (55.1% in 
West Bank and 48.1% in the Gaza Strip). Data also indicated that 99.2% of women of the same 
age group in the Palestinian territory received health care by a qualified personnel during their 
last pregnancy (4 visits at least) (99.3% in West Bank and 99.2% in the Gaza Strip) 

•	Data of 2010 indicated that 10.6% of children less than 5 years suffer from severe malnutrition 
(stunting) in the Palestinian territory (11.3% in West Bank and 9.9% in the Gaza Strip); 3.3% 
suffer from wasting (2.8% in West Bank and 3.8% in the Gaza Strip) and 3.7% suffer from 
underweight (3.8% in West Bank and 3.5% in the Gaza Strip). The results of the Labor Force 
survey 1995 indicated that the percentage of individuals aged 15 and over who have finished 
bachelor and above reached 4.3% and percentage of those who have completed any educational 
stage reached 26.5%. While the results of the Labor Force survey 2010 indicated that the per-
centage of individuals aged 15 and over who have finished bachelor and above reached 10.4% 
and percentage of those who have completed any educational stage reached 11.2%. 

•	 The results of the Labor Force survey 1995 indicated that illiteracy rate among individuals 
aged 15 and over in the Palestinian territory reached 15.7% (15.9% in West Bank and 15.1% in 
the Gaza Strip). While the results of the Labor Force survey 2010 indicated that illiteracy rate 
among individuals aged 15 and over in the Palestinian territory reached 5.1%.Illiteracy gap is 
significantly noticed among males and females at 2.4% for males and 7.8% for females in 2010.

•	Results drawn from database of the education survey of the scholastic year 1994/1995 that the 
number of schools in that year reached 1,474 in the Palestinian territory. The number of stu-
dents was 617,868 students and number of teachers was 19,843 teachers.  Results drawn from 
database of the education survey of the scholastic year 2010/2011 that the number of schools 
in that year reached 2,652 schools in the Palestinian territory. The number of students reached 
1,116,991 students who study in 36,320 classes and number of teachers reached 47,652 teach-
ers.  

•	Results of the education survey of the scholastic year 1994/1995 indicated that the number of 
students who joined universities and colleges which grant bachelor degree and over reached 
29,380 students and the number of students who joined colleges which grant diploma degree 
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reached 4,110. Results of the education survey of the scholastic year 2009/2010 indicated that 
the number of universities reached 14 and the number of colleges reached 16 which grant bach-
elor degree and over with 182,453 students and the number of colleges which grant diploma 
degree reached 20 with 11,614 students.  

•	Data of 2009 indicated that 31.5% of individuals aged 10 and over in the Palestinian society 
read newspapers (34.9% males and 28.0% females); 45.7% of the individuals aged 10 and over 
listen to radio (46.9% males and 44.5% females) and 61.0% of the individuals aged 10 and over 
read books ( 6 individuals out of 10 read books in the Palestinian territory). 

•	Data of 2009 indicated that 6.9% of the individuals aged 10 and over member of sport club; 
4.3% member of charitable societies; 4.6% member of a union or a syndicate; 3.3% member of 
public library; 3.5% member of political party and 3.0% member of cultural clubs.   

Economic situation in the Palestinian Territory: 
•	Results of the labor force survey indicated that there is a decline in participation to 41.1% of the 

total manpower (individuals aged 15 and over) in 2010 comparing to 41.6% in 2009. Results of 
the labor force survey during the period 1995-2010 indicated that the percentage of participa-
tion fluctuated around close percentages where the lowest percentage reached 37.9% in 2002 
and the highest percentage reached 41.7% in 2007.

•	Unemployment rate in the Palestinian Territory reached 23.7% in 2010 (17.2% in West Bank 
and 37.8% in the Gaza Strip). It seems that there is a fluctuation in the unemployment rates 
where the highest unemployment rate reached 31.2% in Al-Aqsa Intifada in 2002 during the 
period 1995-2010; while the lowest unemployment rate reached 11.8% in 1999 during the same 
period. 

•	Unemployment rates in West Bank are different from unemployment rates in Gaza Strip due the 
geographical, social and political differences. Unemployment rates in West Bank fluctuate dur-
ing the same period of time between the highest rate 28.2% in 2002 and the lowest rate 9.5% in 
1999. While in Gaza Strip the rates are between the highest rate 40.6% in 2008 and the lowest 
rate 16.9% in 1999. 

•	 Percentage of underemployment workers reached 7.1% in 2010; while the lowest percentage 
was 4.0% in 2001 during the period 1995-2010 and the highest percentage 21.1% in 1995. 

•	Data indicated that the percentage of underemployment is higher among males than females 
either in West Bank or Gaza Strip where the percentage of underemployment in the Palestin-
ian territory reached 7.1% in 2010 (8.1% among males and 2.7% among females). Underem-
ployment in West Bank reached 7.8% in the same year (9.0% among males and 2.6% among 
females). While underemployment in Gaza Strip reached 5.7% (6.2% among males and 3.0% 
among females). 

•	 Employment rate of the professionals, technicians, associates and clerks) reached 24.3%  
(18.3% males and 53.7% females) in 2010  which is the highest employment rate in the Pales-
tinian Territory.  Where legislators, senior official and managers occupation still has the lowest 
employment rate of employees it reached 5.0%; then plant and machine operators and assem-
blers where its employment rate reached 7.8%.   

•	 Employment rate of workers in Israel and settlements from West Bank reached 10.5% in 2010 
where their employment rate before Al-Aqsa Intifada reached 22.9% in 1999. In Gaza Strip, no 
workers have worked in Israel and settlements since 2006 while their employment rate reached 
15.7% in 1999 before Al-Aqsa Intifada. 

•	 Public sector employed around one fourth of workers in the Palestinian Territory (24.0%) in 
2010. 
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Living levels, housing conditions and surrounding environment: 
•	 The Average monthly per capita expenditure in West Bank reached 173.1 JD in 2010 and 103.1 

JD in Gaza Strip. 
•	 Poverty line of the reference household (5 individuals: 2 adults and 3 children) reached 2,237 

NIS in 2010 in the Palestinian territory (about 609 USD). While deep poverty line of the same 
reference household reached 1,783 NIS (about 478 USD). 

•	 Poverty rate among individuals in 2010 according to monthly expenditure and consumption 
patterns reached 25.7% (18.3% in West Bank and 38.0% in Gaza Strip). 

•	Data of 2010 indicated that 0.9% of the Palestinian households live in villa; 47.8% live in 
house; 50.2% live in apartments compared with 55.6% of the households living in houses; 
40.8%  live in apartments and 1.6% live in villa in 2006. 

•	 The percentage of households living in owned housing units in the Palestinian Territory is 
83.8%, including 81.8% in the West Bank and 86.9% in Gaza Strip. In addition, 8.7% of house-
holds live in rented housing units, including 10.3% in the West Bank and 5.5% in Gaza Strip 
compared with 8.5%, 11.5% in the years 2000, 2006.

•	 The average housing density in the Palestinian Territory in general is 1.6 person per room. 
The average housing density in the West Bank is 1.5 whereas the average in Gaza Strip is 1.8 
persons per room

•	  Data of 2010 indicated that 91.4% of Palestinian households live in housing units where the 
main source of water is the public water network. 

•	Data of 2010 indicated that 54.4% of Palestinian households live in housing units connected to 
public sewage network. 

•	Data of 2010 indicated that 71.6% of the Palestinian households need to build new housing 
units during the next ten years.

•	Data of housing conditions survey 2010 indicated that 44.0% of the Palestinian households 
have Telephone Line (47.0% in West Bank and 38.2% in Gaza Strip). 

•	Data of 2010 indicated that 14.1% of the Palestinian households live in housing units of an area 
less than 80m². 

•	 15.3% of households in the Palestinian Territory are exposed very often to smells during 2009. 
Percentage of households exposed to smells is increasing where percentages were 10.5% in 
2006 and 11.1% in 2008. Sewage water was the main source of such smells. 

•	 48.1% of the Palestinian households consider the water quality as good (72.2% in West Bank 
and 6.8% in Gaza Strip). 

•	 The daily allocation per capita of the supplied water for domestic use in the Palestinian Terri-
tory was 135.8 (liter/capita/day) during 2008; consumption in Israel reached 350 liters/ capita/
day.
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