
 

 
  في قطاع غزة  2007رئيس اإلحصاء الفلسطيني يعلن النتائج النهائية للتعداد العام  

 
 :شــبــانـه. د
 

 1997 عام  فردا1,022,207ً مقابل 2007 عدد سكان قطاع غزة عام  فردا1,416,543ً •

 1997 أسرة عام 148,146 مقابل 2007ة في قطاع غزة عام رـأس 219,220 •

 2007 فرداً عام 6.5 ليصبح 1997 فرداً عام 6.9ين التعدادين من متوسط حجم األسرة انخفض ب •
 

 النتائج النهائية   15/02/2009المدير الوطني للتعداد اليوم األحد الموافق       / لـؤي شبانه رئيس اإلحصاء الفلسطيني     . أعلـن د  

  بلغ 2007 التعداد الثاني     في  قطاع غزة  السكان الكلي في     لعددالنتائج النهائية   أن  للـتعداد فـي قطـاع غـزة، حيث أشار           

قطاع غزة في    السكان في    أنثى، في حين أشارت النتائج إلى أن عدد        697,832 و ،ذكر  718,711م    منه  ، فرداً 1,416,543

  كما أن معدل النمو السنوي خالل        .أنثى 503,394،  ذكراً  518,813 منهم   ، فرداً 1,022,207  قد بلغ  1997 التعداد األول 

سنوياً، وبناء على هذا المعدل وبافتراض بقائه سارياً خالل الفترة القادمة فإن عدد             % 3.3تعدادين قد بلغ    الفتـرة مـا بـين ال      

 . سنة21السنوات المقدرة لتضاعف السكان في قطاع غزة سيكون 
  

ات تستند إلى معطيات  عمليات معالجة البيانات في قطاع غزة، فإن البيانتنظـراًً إلشكاليا  ونـوه رئيس اإلحصاء الفلسطيني إلى أنه        

تـتعلق بمجاميع عدد السكان وعدد األسر حسب المحافظة والمجاميع اإلجمالية وتوزيع السكان حسب الجنس وفقاً للعد الفعلي للسكان في                    

وكذلك توزيع السكان حسب الخصائص األخرى تمثل بيانات مقدرة         .  08/01/2008-25/12/2007محافظات قطاع غزة خالل الفترة      

لذا من الممكن أن يحصل تعديالت طفيفة .  2007-2006لف المصادر والمسوح األسرية التي نفذت في قطاع غزة خالل الفترة من مخت

 .على توزيعات السكان حسب الخصائص المختلفة بعد استئناف عملية معالجة البيانات في قطاع غزة واستكمالها
  

 هو ثاني تعداد فلسطيني شامل تم تنفيذه بقرار         2007المساكن والمنشآت   شبانه إلى أن التعداد العام للسكان و      . كمـا أشـار د    

فلـسطيني مـستقل، وهو أضخم وأكبر العمليات اإلحصائية التي تم تنفيذها بهدف توفير البيانات الالزمة لرسم وتنفيذ التنمية                   

ا فقد  تطلب إنجازه عمالً دؤوباً من        كما أنه أحد أهم عناصر نظام اإلحصاءات الرسمية،  ومن هن          .  االقتـصادية واالجتماعية  

كافـة فئات المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة بغية إنجاحه، وذلك من خالل تقديم كافة أشكال الدعم للفريق الوطني الذي         

 .  تولى مهمة تخطيط وتنفيذ فعاليات التعداد
 

 نسبة الجنس
 ذكر لكل مائة أنثى ما بين       103.0 إلى   103.1طفيف من   شبانه أن نسبة الجنس في قطاع غزة قد انخفضت بشكل           . أشـار د  

 . التعدادين، بمعنى زيادة نسبة اإلناث على حساب الذكور



 

 عدد األسر 
 و هـ2007 في قطاع غزة عام رـ لعد السكان تبين أن عدد األس  النهائية النتائج أضاف رئيس اإلحصاء الفلسطيني أن

في حين أشارت النتائج إلى أن عدد .   فردا6.5ً قطاع غزة األسرة في  متوسط حجم هنا فقد بلغومن  .ةرـأس 219,220

 أسرة، فيما يالحظ أن متوسط حجم األسرة قد إنخفض بين التعدادين  من 148,146 قد بلغ 1997األسر في قطاع غزة عام 

ي يدل على إنخفاض ، األمر الذ1997عن عام % 5.8 بانخفاص مقداره 2007 فرداً عام 6.5 ليصبح 1997 فرداً عام 6.9

 .الخصوبة من جانب وإلى زيادة نسبة األسر النووية على حساب األسر الممتدة من جانب آخر
 

فيما كانت هذه % 73.0 في قطاع غزة بلغت 2007وأشارت النتائج إلى أن نسبة األسر الفلسطينية الخاصة النووية لعام 

 1997عام % 25.3نسبة األسر الفلسطينية الخاصة الممتدة من بينما إنخفضت %.  71.8 في قطاع غزة 1997النسبة لعام 

وهذا يؤكد اإلتجاه السائد لزيادة نسبة .  1997عن عام % 3.2 في قطاع غزة، بانخفاض مقداره 2007عام % 24.5لتصبح 

رد واحد، حيث وانخفاض طفيف في نسبة األسر الفلسطينية الخاصة المكونة من ف.  األسر النووية على حساب األسر الممتدة

أما بالنسبة لباقي األسر فهي أسر مركبة وال تحتل سوى نسبة . 2007عام % 2.4 لتصبح 1997عام % 2.6انخفضت من 

 .1997لعام % 0.3 بينما كانت 2007لعام % 0.1قليلة حيث بلغت 
 

 التركيب العمري  
سطيني المقيم في قطاع غزة ما زال فتيا، وبالمقارنة    شبانه إلى أن المجتمع الفل. أما من ناحية التركيب العمري للسكان فأشار د  

، 14-0 يالحظ أن السنوات العشر الماضية شهدت انخفاضا في نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1997مع تعداد عام 

ين خالل الفترة ماب% 3.8 بنسبة انخفاض قدره 2007عام % 48.3 لتصل إلى 1997عام % 50.2حيث انخفضت نسبتهم من 

 سنة ارتفاعاً ملحوظاً خالل الفترة، حيث   64-15بالمقابل شهدت نسبة السكان في سن العمل الذين أعمارهم    .  التعدادين

ما بين  % 4.5من مجمل السكان أي بنسبة ارتفاع قدرها  % 49.0 لتصل إلى 1997عام % 46.9ارتفعت نسبتهم من 

ع الفلسطيني مازال فتياً مقارنة مع المجتمعات األخرى إال أن نسبة صغار    هذا يعني أنه وعلى الرغم من أن المجتم.  التعدادين

 في 2006السن والشباب تنخفض مع الزمن وذلك بسبب إنخفاض معدالت الخصوبة، حيث بلغ معدل الخصوبة الكلي عام 

 .1997 مولوداً عام 6.9 مولوداً، في حين كانت قد بلغت 5.3قطاع غزة 
 

 سنة يعني زيادة نسبة السكان المؤهلين للدخول في 15طيني أن انخفاض نسبة السكان أقل من وبين رئيس اإلحصاء الفلس

 وهذا ناتج عن إنخفاض 2007 عام 104.1 إلى 1997 عام 113.3القوى العاملة، حيث إنخفضت نسبة اإلعالة العمرية من 

 .سنة 15معدالت الخصوبة الكلية والتي أدت إلى إنخفاض في نسبة األفراد أقل من 
 

، بينما كانت نسبتهم   2007في قطاع غزة عام  % 2.7 سنة فأكثر فقد بلغت نسبتهم  65أما باقي السكان أي الذين تبلغ اعمارهم   

، حيث يالحظ أن نسبة كبار السن قد إنخفضت، وذلك على عكس التوقعات الديمغرافية التي  %2.9 في قطاع غزة 1997عام 



 

زداد نسبة كبار السن، هذا يعني أن مرحلة التحول الديمغرافي التي إنعكست في زيادة  تدل على أنه كلما إنخفضت الخصوبة ت

 .سنة لم تنعكس على كبار السن بعد) 64 – 15(نسبة  السكان 
 

 التعليم واألمية 
 من% 5.5 سنوات فأكثر األميين قد بلغت 10وحول إنتشار األمية في قطاع غزة فقد أشارت النتائج إلى أن نسبة السكان 

 فقد كانت نسبة 1997وعند مقارنة هذه النسبة مع عام .   سنوات فأكثر في قطاع غزة10مجمل السكان الذين أعمارهم  

، رافق 2007عام % 13.1 إلى 1997عام % 16.8، فيما يالحظ أيضاً انخفاض نسبة األفراد الملمين من %11.3األمية 

 2007عام % 70.6 لتصل إلى 1997عام % 62.8ي فأقل من ذلك إرتفاع ملحوظ في نسبة السكان الحاصلين على ثانو

، وارتقعت نسبة 2007عام % 6.9 لتصل إلى 1997عام % 4.2إضافة إلى زيادة نسبة الحاصلين على بكالوريرس من 

 .2008عام % 0.8الى % 0.3الحاصلين على مؤهل علمي دبلوم عالي فاعلى من 
 

 الالجئون الفلسطينيون    
% 65.1، مقارنة بـ %67.9 قد بلغت 2007 نسبة السكان الفلسطينين الالجئين في قطاع غزة عام اشارت النتائح الى ان

، االمر الذي يدل على زيادة نسبة الالجئين والذي قد يعود الى زيادة معدالت الخصوبة ما بين الالجئين في 1997عام 

 .المخيمات أو قلة الهجرة فيما بينهم
 

 المشاركة في القوى العاملة      
 سنوات فأكثر تبين أن نسبة النشيطين اقتصادياً قد  10ا من ناحية نسبة المشاركة اإلقتصادية في القوى العاملة للسكان    أم

، والذي يعكس األوضاع االقتصادية الناتجة 2007عام % 30.2 لتصبح 1997عام % 32.2انخفضت ما بين التعدادين من 

 .  2000ائيلية منذ عام عن الحصار االسرائيلي للقطاع واالجراءات االسر
 

أما فيما يتعلق بمقارنة المهن السائدة في قطاع غزة ما بين التعدادين، فيالحظ أن نسبة العاملين في المهن األولية التي كانت      

فقط، أما العاملون في الحرف وما إليها من      % 10.2لتصبح % 27.0 قد إنخفضت من 1997تحتل المرتبة األولى في التعداد 

، بينما ارتفعت نسبة العاملين في الخدمات والباعة في المحاالت   %11.9إلى % 20.0فقد أنخفضت نسبتهم من  المهن  

 .2007لتحتل المرتبة االولى في التعداد % 31التجارية واالسواق الى نحو 
 

 الحالة الزواجية
 ما بين التعدادين تبين أن نسبة المتزوجين شبانه رئيس اإلحصاء الفلسطيني أنه عند مقارنة الحالة الزواجية لألفراد        . أشـار د  

، وحسب الجنس فقد كانت نسبة المتزوجين عام        2007عام  % 49.6لتصبح  % 53.8 فـي قطاع غزة        1997كانـت عـام     

% 50.5 لتصبح   1997عام  % 57.2، أما بالنسبة لإلناث فقد كانت       2007عام  % 48.7لتصبح  % 54.1 من الذكور    1997



 

معدالت الزواج في قطاع غزة نتيجة الرتفاع سن الزواج وانخفاض نسب الزواج المبكر والذي              ، بمعنى انخفاض    2007عام  

 .قد يكون ناتج عن ارتفاع نسب التعليم خاصة الجامعي وارتفاع نسب البطالة واألسباب االقتصادية المرافقة
 

، في حين كانت     2007عام  % 0.2مقارنة  بـ    % 0.3 للذكور   1997وحـول نـسب المطلقين فلم تتغير كثيرا اذ بلغت عام            

 %.  1.1 لتصبح 2007 وانخفضت عام 1997عام % 1.4لالناث 
 

 ظروف المسكن
  ليصل 1997غرفة عام   / فرد 2.1 يالحظ انه قد انخفض من       نأما فيما يتعلق بمتوسط عدد األفراد في الغرفة ما بين التعداديي          

رد من الغرف، وتعود هذه الزيادة إلى نقص متوسط عدد          ، وهذا يدل على زيادة حصة الف      2007غرفة عام   / فـرد  2.0إلـي   

 .األفراد في األسرة السابق الذكر والى زيادة متوسط عدد الغرف في المسكن
 

 يالحظ أن نسبة الشقق قد ازدادت       نشبانه أنه عند مقارنة أنماط وأنواع المساكن المأهولة ومقارنتها ما بين التعداديي           . ونـوه د  

حيث انخفضت نسبة من    ) الدار(، على عكس نمط البيت التقليدي       2007عام  % 51.2صل إلى    لت 1997عام  % 46.5مـن   

، وهذا ينسجم مع التوجهات الحضرية والتركيب األسري نحو األسرة      2007عام  % 47.4 لتصل إلى    1997عـام   % 51.6

 .2007عام  % 0.5  لتصل إلى1997عام % 0.6بينما لوحظ انخفاض بسيط لنسبة الفلل حيث انخفضت من .  النووية
 
 
 


