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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 نشرة إحصائية خاصة

 بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والستين لنكبة فلسطين
 

شـكلت نكبة فلسطين محطة سوداء في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني، فمن ناحية تم طردهم من وطنهم وأرضهم وجردوا من                    

 1948وتمثلت نكبة عام .  اع األرض لمواجهة كافة أصناف المعاناة والويالتأمالكهـم وبـيوتهم، ومـن جهة ثانية شردوا في بق       

من السكان  % 85 تجمعاً سكانياً وطرد وتشريد حوالي       531باحـتالل ما يزيد على ثالثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية وتدمير            

 . الفلسطينيين
 

 تطهير عرقي وإحالل سكاني: النكبة

، فإن مصطلح نكبة يعبر عن الكوارث الناجمة عن الظروف والعوامل الطبيعية مثل الزالزل              وفقـاً لـبعض الكـتاب والمحللـين       

والبـراكين واألعاصير، بينما نكبة فلسطين كانت عملية تطهير عرقي وتدمير وطرد لشعب أعزل وإحالل شعب آخر مكانه، حيث     

اث نكبة فلسطين وما تالها من تهجير حتى احتالل         جـاءت نتاجاً لمخططات عسكرية بفعل اإلنسان وتواطؤ الدول، فقد عبرت أحد           

 ألف 800 عن مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، حيث تم طرد وتهجير اكثر من 1967مـا تبقـى مـن أراضـي فلسطين في عام       

يمون  مليون فلسطيني كانوا يق    1.4فلـسطيني خارج وطنهم ليقيموا في الدول العربية المجاورة وكافة أرجاء العالم وذلك من أصل                

فلسطين في  "  قرية ومدينة فلسطينية، وتشير البيانات التي وثقها الموقع اإللكتروني           1,300 وذلك في    1948فـي فلـسطين عـام       

 قرية ومدينة 531 قرية ومدينة، وقد تم تدمير  774أن اإلسـرائيليين قـد سـيطروا خالل مرحلة النكبة وما تالها على              " الذاكـرة 

 ألف  15 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن            70سرائيلية أكثر من    فلـسطينية، واقتـرفت القوات اإل     

 .  فلسطيني خالل فترة النكبة
 

  مرات7 عام على النكبة تضاعف الفلسطينيون 61بعد : الواقع الديمغرافي

 2008ن قدر عدد الفلسطينيين نهاية عام        مليون نسمة في حي    1.4 بلغ   1948تـشير المعطيات اإلحصائية أن عدد الفلسطينيين عام         

أما فيما يتعلق   .   مرات 7 بـ   1948 مليون نسمة وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف منذ أحداث نكبة               10.6بحوالي  

سطين التاريخية بلغ   بالفلـسطينيين المقيمين ما بين النهر والبحر فإن البيانات تشير إلى أن إجمالي عدد الفلسطينيين المقيمين في فل                 

 مليون يهودي، وفي ضوء المراجعة الجديدة للتقديرات المتوقعة لعدد          5.6 مليون نسمة مقابل نحو      5.1 حوالي   2008نهايـة عـام     

، فإنه من المتوقع أن يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود ما 2007الـسكان، بناء على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت   

 . 2016النهر والبحر بحلول عام بين 
 

من مجمل السكان   % 43.6وتظهـر المعطـيات اإلحصائية أن نسبة الالجئين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته                

 4.7، حوالي   2008الفلـسطينيين المقيمين في األراضي الفلسطينية ، كما بلغ عدد الالجئين المسجلين لدى وكالة الغوث نهاية عام                  

في األردن  % 41.8من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، يتوزعون بواقع         % 44.3ملـيون الجئ فلسطيني، يشكلون ما نسبته        

 مخيماً 59، يعيش حوالي ثلثهم في   %23.0، وقطاع غزة    %16.3فـي لبنان، وفي الضفة الغربية       % 9.0فـي سـوريا، و    % 9.9

 مخيمات في 8 مخيماً في الضفة الغربية، و19 مخيماً في لبنان و12وريا، و في س10 مخـيمات في األردن و    10تـتوزع بواقـع     

 .  قطاع غزة
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وتمـثل تقديرات الوكالة الحد األدنى لعدد الالجئين الفلسطينيين  باعتبار وجود الجئين غير مسجلين، إذ ال يشمل هذا العدد من تم                      

وال يشمل أيضا   " حسب تعريف وكالة الغوث لالجئين     "1967 حتى عشية حرب حزيران      1949تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام      

كما قد قدر عدد السكان     .   على خلفية الحرب والذين لم يكونوا الجئين أصال        1967الفلـسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام         

والستون  لذكرى الحادية  ألف مواطنا، في حين يقدر عددهم في ا        154 بحوالي   1948الفلـسطينيين الـذين لم يغادروا وطنهم عام         

ــي  ــبة حوال ــام  1.2للنك ــة ع ــسمة نهاي ــيون ن ــي  2008 مل ــت حوال ــنس بلغ ــسبة ج ــة 103.6 بن ــل مائ ــرا لك   ذك

ــى ــن  .  أنث ــل م ــراد أق ــسبة األف ــت ن ــي 15وبلغ ــنة حوال ــل  % 40.0 س ــسطينيين مقاب ــؤالء الفل ــوع ه ــن مجم  م

 . ع فتيا كامتداد طبيعي للمجتمع الفلسطيني عامة سنة فأكثر، مما يشير إلى أن هذا المجتم65منهم تبلغ أعمارهم % 3.1
 

الضفة الغربية  مليون في 2.42 منهم 2008 مليون نسمة في نهاية عام 3.88  بحوالي سكان في األراضي الفلسطينية   ال عـدد    قـدر 

نهاية العام  ألف نسمة في 379 حوالي   محافظة القدس  في   سكان  العدد  من جانب آخر بلغ     .  قطاع غزة  مليون في    1.46حوالـي   و

مـنهم يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في                 % 62.1 حوالـي    ،2008

من السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية الجئون، أما على % 43.6 إلى أن 2007 كما أشارت البيانات لعام   .1967عـام   

تعتبر الخصوبة في   %.  67.9وبلغت في قطاع غزة     % 27.2سبة الالجئين في الضفة الغربية حوالي       مـستوى المـنطقة فبلغت ن     

األراضـي الفلـسطينية مـرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول األخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية عام                     

 . في قطاع غزة5.3الغربية و في الضفة 4.1 مولود، بواقع 4.6 في األراضي الفلسطينية 2007
 

 الكثافة السكانية
 نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان

 في الضفة الغربية    2كم/ فرد 427 بواقع   2كم/ فرد 645 حوالي   2008بلغت الكثافة السكانية في األراضي الفلسطينية في نهاية العام          

 من العرب   2كم/فرد 334 حوالي   2008 في إسرائيل فبلغت الكثافة السكانية في العام         فـي قطـاع غزة، أما       2كـم /فـرد  4,010و

 .واليهود
 

 الغالبية العظمى من المستعمرين يقيمون في القدس بغرض تهويدها : االستيطان

 144غربية قد بلغ    معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس حيث تشير البيانات إلى أن عدد المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة ال               

كما وتوضح التقديرات األولية إلى أن عدد المستعمرين في الضفة الغربية قد ارتفع إلى   .  2008مـستعمرة وذلـك في نهاية العام        

ويتضح من البيانات أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس بنسبة          .  2008نحو نصف مليون مستعمرا وذلك في نهاية العام         

ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية        لذيا محافظة القدس    نمستعمرا في ذلك الجزء م    % 42ا، منهم   مستعمر% 54.6

 .1967في عام 
 

 من مساحة الضفة الغربية% 13يلتهم نحو : جدار الضم والتوسع

ل للجدار، في حين هناك     من المسار الكام  % 53.1 كم منه أي     409 كم، حيث تم بناء ما يقارب        770يـبلغ طـول الجدار حوالي       

 من األراضي، ويقدر طول     2 كم 733ويعزل الجدار ما مساحته     .   كم 113 كـم مخطـط لبـناءها، وجاري العمل على بناء            248

 كم، حيث تعزل وتستولي سلطات االحتالل اإلسرائيلي من خالل          200الجـدار الشرقي الذي يمتد من الشمال نحو الجنوب بحوالي           

ومما زاد في   . نطقة األغوار والتي تعتبر سلة فلسطين الغذائية والمصدر الرئيسي للغذاء للشعب الفلسطيني           الجـدار الشرقي على م    

معانـاة الفلـسطينيين في القدس جدار الضم والتوسع والذي أحاط بالقدس أيضاً، حيث بلغ طول الجدار في محافظة القدس حوالي                     

 . كم مخطط له28اء و كم قيد اإلنش16 كم مكتمل البناء و78 كم منها 122
 



 

 3

وتتوزع التجمعات  .  2008 تجمعاً سكانياً مع نهاية حزيران 171بلغ عدد التجمعات التي مر جدار الضم والتوسع من أراضيها        

 تجمعاً سكانياً في محافظة 27 تجمعاً سكانياً في محافظة جنين، و32 حسب المحافظة إلى  2008التي مر الجدار من أراضيها عام  

 تجمعاً سكانياً في محافظة رام اهللا    20 تجمعاً سكانياً في محافظة الخليل، و   21 تجمعاً سكانياً في محافظة قلقيلية، و 22القدس، و 

 تجمعاً سكانياً في محافظة سلفيت 12 تجمعاً سكانياً في محافظة طولكرم، و 16 تجمعاً سكانياً في محافظة بيت لحم، و 19والبيرة، و

 .  وتجمعين في محافظة طوباس
 

 حسب ما أفاد به ممثلو السلطات المحلية في      2008تقدر مساحة األراضي المصادرة منذ بناء الجدار حتى نهاية حزيران،   

 دونماً، تركز معظمها في منطقة شمال الضفة، حيث بلغت مساحة   49,291التجمعات، والتي تم بناء الجدار وملحقاته عليها حوالي  

 دونماً من مجموع األراضي المصادرة، أما في منطقة وسط الضفة الغربية             22,141ضفة األراضي المصادرة في منطقة شمال ال    

 13,275 دونماً، وفي جنوب الضفة الغربية بلغت مساحة األراضي المصادرة   13,875فقد بلغت مساحة األراضي المصادرة  

 .47,921 حوالي  2005دونماً، بينما بلغت مساحة األراضي المصادرة منذ بناء الجدار حتى نهاية أيار      
 

أما فيما يتعلق بمساحة األراضي المعزولة خلف الجدار، فقد بلغت مساحة األراضي المعزولة منذ بناء الجدار حتى نهاية حزيران             

 دونماً، تركز معظمها في منطقة وسط الضفة الغربية، حيث بلغت مساحة األراضي المعزولة في هذه             274,607، حوالي   2008

 دونماً من مجموع األراضي المصادرة، أما في منطقة شمال الضفة الغربية فقد بلغت مساحة األراضي               123,526المنطقة 

 .   دونما61,583ً دونماً، وفي جنوب الضفة الغربية بلغت مساحة األراضي المعزولة     89,498المعزولة 
 

،  2008 منذ بناء الجدار حتى نهاية حزيران  أسرة هجرت بكاملها من التجمعات التي مر جدار الضم والتوسع من أراضيها  3,880

 فردا من التجمعات التي مر   27,841وقد بلغ عدد األفراد الذين تم تهجيرهم      .  2005 أسرة نهاية أيار   2,448في حين كان عددها 

 .2005 فردا منذ بناء الجدار حتى نهاية أيار  14,364، مقابل  2008جدار الضم والتوسع من أراضيها حتى نهاية حزيران      
 

 القيود اإلسرائيلية تحرم الفلسطينيين من استغالل أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية: استعماالت األراضي

 في قطاع غزة، وتبلغ نسبة مساحة     2 كم365 في الضفة الغربية و 2 كم5,655 منها 2 كم6,020تبلغ مساحة األراضي الفلسطينية   

وهي ال تشمل مساحة المناطق المحيطة     (من مساحة الضفة الغربية   %   3.3ة حوالي  األراضي المبنية في المستعمرات اإلسرائيلي 

، وتشير بيانات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إلى أن         )بالمستعمرات والمواقع العسكرية والطرق االلتفافية وغيرها    

 .ليها أو استخدامها  من مساحة الضفة الغربية هي مناطق يحظر على الفلسطينيين الوصول إ         % 38
 

  : المياه في األراضي الفلسطينية واقع وتحديات

 مليون متر   47.8 ما يقارب    2008للعام  ) ميكروت(بلغـت كمـية المياه المشتراة لالستخدام المنزلي من شركة المياه اإلسرائيلية             

 شركة   المشتراة من  إلى أن كمية المياه   يشار هنا   و.  مكعب في الضفة الغربية وذلك بحسب البيانات األولية لسلطة المياه الفلسطينية          

 49.4 و   43.9 و 42.2 وذلك بواقع    2008-2005لالستخدام المنزلي واصلت ارتفاعها خالل الفترة       ) ميكروت (المـياه اإلسرائيلية  

رد لعدد السكان    ملـيون متـر مكعب على التوالي مما يعكس ازدياد حاجة السكان الفلسطينيين للمياه في ظل االزدياد المط                  47.8و

 .والسيطرة اإلسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية
 

وبلغت كمية المياه المزودة    .  2007 عام    مليون متر مكعب   335.4المتاحة سنوياً في األراضي الفلسطينية      بلغـت كمـية المـياه       

 مليون متر مكعب في     85.5زعت بين    مليون متر مكعب تو    175.6 حوالي   2007لالستخدام المنزلي في األراضي الفلسطينية عام       

 مليون متر مكعب في قطاع غزة، وبلغت حصة الفرد الفلسطيني من المياه المزودة للقطاع               90.1باقـي الـضفة الغربية وحوالي       

، وتشير بيانات االسكوا    يوم/فرد/ لتر 46.6يوم أقلها كان لمحافظة طوباس حيث بلغت حصة الفرد حوالي           /فرد/ لتر 135.8المنزلي  
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يوم، أما المستعمرات اإلسرائيلية في منطقة غور األردن        /فرد/ لتر 350لـى أن متوسـط استهالك الفرد في إسرائيل قد بلغ نحو             إ

 .من إجمالي كمية استهالك الفلسطينيين من المياه في الضفة الغربية% 75تستهلك ما يعادل 

 
  الفلسطينية ال يوجد فيها شبكة مياه عامة تمثل ما نسبته            تجمعاً سكانياً في األراضي    123 إلـى أن     2008لعـام   اتـشير بـيانات     و

 تجمعاً سكانياً في األراضي     116و.   نسمة جميعها في الضفة الغربية     177,275مـن التجمعات السكانية بعدد سكان يبلغ        % 22.9

من % 12.1ة أي ما نسبته      ألف نسم  454، ويسكنها حوالي    )ميكروت(الفلـسطينية تحصل على المياه من شركة المياه اإلسرائيلية          

 تجمعات في قطاع 6 تجمعات سكانية في الضفة الغربية و   110الـسكان  فـي األراضي الفلسطينية، وتتوزع هذه التجمعات بواقع            

 . تجمعاً سكانياً في الضفة الغربية يحصل على المياه من خالل دائرة مياه الضفة الغربية112غزة، باإلضافة إلى أن 

 
 تجمعاً سكانياً في األراضي الفلسطينية  تعتمد على آبار المياه االرتوازية كمصدر بديل لشبكة               157 إلى أن    ناتالبياكمـا وتـشير     

 تجمعاً سكانياً في األراضي الفلسطينية تعتمد على آبار مياه األمطار كمصدر بديل للشبكة، باإلضافة               421المـياه العامة، في حين      

  ويتضح من    .المياه كمصدر بديل للشبكة   ) تنكات(ضي الفلسطينية تعتمد على شراء صهاريج        تجمعاً سكانياً في األرا    398إلـى أن    

من األسر في األراضي الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة بشبكة المياه العامة، حيث تتوزع هذه               % 88.2 أن   2008بـيانات العام    

 .في قطاع غزة% 97.0في الضفة الغربية مقابل % 84.2النسبة بواقع 
 
 لنضال المستمر لتحرير األرض وبناء الدولةا

 
 الشهداء

 من  332 ذكور و  5,569، منهم   31/12/2008 وحتى   29/09/2000 شهيداً، خالل الفترة     5,901بلغ عدد شهداء انتفاضة األقصى      

كما .   اإلناث  شهداء من  124 شهيدا من الذكور و    038,2 شهيداً بواقع    2,162حيث بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية        .  اإلنـاث 

والباقي من أراضي عام .   شهيدا من اإلناث206 شهيدا من الذكور و   496,3 شهيداً منهم    3,702بلـغ عدد الشهداء في قطاع غزة        

 شهيدا تاله 1,192 كان أكثر أعوام االنتفاضة دموية حيث سقط 2002ويشار إلى أن العام   .   وخـارج األراضي الفلسطينية    1948

  وحتى 29/09/2000 جريحا خالل الفترة     35,099إلـى سـقوط      البـيانات  كمـا وتـشير   .   شـهيد  895 بواقـع    2004العـام   

من إجمالي اإلصابات، تالها اإلصابة بالرصاص      % 26.5، حـيث بلغـت نـسبة اإلصابة بالرصاص الحي نحو            31/12/2008

 %.21.3المعدني والمطاطي بنسبة نحو 
 

 األسرى
 إلى أن   2009ي تقريرها بمناسبة يوم األسير في السابع عشر من نيسان من العام             تـشير بـيانات وزارة األسـرى والمحررين ف        

 طفل  200 وقرابة   ، طفل وطفلة  600,7و مواطنة   800 بينهمخالل إنتفاضة األقصى      ألف مواطن  68 اعـتقلت أكثر من      إسـرائيل 

 11وأن ما يزيد عن     بداية العام الحالي،     مواطن اعتقلوا منذ     1500ونحو  ،  محاكمةقاصر تعرضوا لإلعتقال اإلداري دون تهمة او        

 معتقلين 334و نائب في المجلس التشريعي،   43، و ضيمر 1,600و طفل   400أسيرة و  68 ف معتقل الزالوا خلف القضبان بينهم     أل

 أسير يقضون حكماً بالسجن مدى      750هناك  و مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما،         أسير 95 مـنذ مـا قـبل أوسلو بينهم       

ـ   أسير من   140 أسير من القدس، و    330 أسير من قطاع غزة، و     000,1، و أسير 400,9، غالبية األسرى من الضفة الغربية       ياةالح

 ومنذ%.  34نحو  المتزوجين األسرى نسبةوبلغت .  ، باإلضافة إلى العشرات من األسرى العرب1948 أحتلت عام التيالمناطق 

ـ           والمباشر أو داخل السجون جراء التعذيب       المتعمد بعد اإلعتقال جراء اإلعدام       أسير 196 ولغايـة الـيوم استـشهد        1967م  االع

 ألف مواطن   800 ولغاية اليوم أكثر من      1967حزيران العام   اعتقلت منذ     وتـشير البيانات إلى أن إسرائيل         .و اإلهمـال الطبـي    

وهي أكبر نسبة في العالم،      قيمين في تلك المناطق   من إجمالي عدد المواطنين الم    % 25يـشكلون مـا نسبته أكثر من        ة،  ومواطـن 
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قصيرة، ومن ثم أطلق سراحهم، واآلالف من المواطنين العرب  باإلضـافة إلـى عـشرات اآلالف ممن اعتقلوا واحتجزوا لفترات   

 ).1948التي أحتلت عام  والفلسطينيين من المناطق
 

  على النكبة عاما61ًال زال الفلسطينيون يعانون الفقر بعد : واقع الفقر
 ونتيجة اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية عانى وما زال االقتصاد الفلسطيني يعاني من تشوهات عميقة وتدهور               1948منذ عام   

فـي مخـتلف المؤشـرات االقتـصادية واالجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبشكل عام أصبحت ظروف ونوعية حياة                    

 وفقا ألنماط االستهالك  2007خالل العام   معدل الفقر بين األسر الفلسطينية       التقديرات إلى أن     الفلـسطينيين أسـوأ، حـيث أشارت      

من األسر الفلسطينية   % 57.3في حين أن      .)في قطاع غزة  % 55.7في الضفة الغربية و   % 23.6بواقع  (،  %34.5 الحقيقية قد بلغ  

هذا في جانب مهم منه ).  في قطاع غزة% 76.9ة الغربية وفي الضف% 47.2بواقع (يقـل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني،   

مـرده إلى االحتالل اإلسرائيلي وما نتج عنه من سياسات وإجراءات وممارسات أدت إلى تشوه االقتصاد الفلسطيني ونهب موارده                   

 . الطبيعية وتعميق تبعيته لالقتصاد اإلسرائيلي
 

 ال متدنينمو الموارد البشرية الصحية ما ز: الواقع الصحي
 طبيبا، بمعدل   2,941 إلى أن عدد األطباء البشريين المسجلين لدى نقابة األطباء في الضفة الغربية بلغ               2008أشارت بيانات العام    

 طبيبا في العام    3,452 من السكان،  فيما بلغ عدد األطباء البشريين المسجلين لدى النقابة في قطاع غزة                1000 طبـيب لكل     0.8

 من السكان في الضفة     1000ة لكل   / ممرض 1.5 من السكان، من جانب آخر فان هناك         1000 طبـيب لكل     2.4، بمعـدل    2007

وبلغ معدل القابالت .   2007 من السكان في قطاع غزة في العام 1000ة لكـل   / ممـرض  3.2، و   2008الغـربية فـي العـام       

 من السكان في قطاع     1000 قابلة قانونية لكل     0.1 و 2008في العام   % 0.16 من السكان    1000القانونيات في الضفة الغربية لكل      

 أن عدد المستشفيات العاملة في األراضي الفلسطينية        2007من جانب آخر، أشارت بيانات الجهاز للعام        .  2007غـزة في العام     

 غير  25كومي،   ح 24:  مشفًى في قطاع غزة، موزعةً على النحو التالي        24 مشفًى في الضفة الغربية و     53 مشفًى بواقع    77بلـغ   

 سرير لكل 1.3 بمعدل 5,067في حين بلغ عدد األسرة  .   عـسكري ومشفًى واحداً تابعاً لوكالة الغوث       2 خـاص،    25حكومـي،   

وأشارت البيانات أن عدد مراكز     .   سريرا في قطاع غزة    2,128 سريرا في الضفة الغربية و     2,939 مواطن، موزعةً بواقع     1000

:  في قطاع غزة، موزعة على النحو التالي       133 في الضفة الغربية و    532 مركزا صحيا بواقع     665الـرعاية الصحية األولية بلغ      

 . تابعا لوكالة الغوث53 تابع لمنظمات غير حكومية و198 حكومي، 414
 

والدة الخـدج ونقص الوزن السبب الرئيس لوفيات الرضع، والظروف المرتبطة بفترة ما قبل الوالدة شكلت السبب الرئيس              

 . سنة فأكثر60فيات األطفال دون الخامسة، وأمراض القلب شكلت السبب الرئيس األول لوفيات كبار السن لو
تـشير المعطيات إلى أن التحسن في مؤشرات الحالة الصحية للمواطن الفلسطيني ال زال بطيئا،  فخالل العقد المنصرم لم يحصل                     

فال دون الخامسة، حيث أشار تقرير صادر عن يونيسف أن ترتيب           تقـدم يذكـر فـي مجال الحد من وفيات الرضع ووفيات األط            

من % 29.0، وأن نسبة الحد من هذه الوفيات وصلت إلى حدود           95فلسطين بين دول العالم في مجال الحد من وفيات األطفال بلغ            

 .    1990المطلوب منذ العام 
 

ج ونقص الوزن شكال السبب الرئيس األول للوفاة عند          إلى أن الخد   2007مـن جانـب آخـر أشارت بيانات وزارة الصحة للعام            

في األراضي الفلسطينية من مجمل الوفيات بين الرضع، وترتفع في قطاع غزة مقارنة             % 25.7األطفال الرضع حيث بلغت النسبة      

في األراضي  % 24.1، يليها التهابات الجهاز التنفسي حيث بلغت النسبة         )علـى التوالي  % 13.4،  %36.2(بالـضفة الغـربية         

من جهة  ).  على التوالي % 10.3،  %40.1( أضعاف مقارنة بقطاع غزة      4الفلـسطينية وتعتبر األعلى في الضفة الغربية بمقدار         

 سنوات حيث بلغت النسبة     5أخـرى احـتلت الظروف في الفترة ما قبل الوالدة السبب الرئيس األول للوفاة عند األطفال أقل من                   

، %46.7(ين األطفال دون الخامسة من العمر، وهي األعلى في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة       مـن مجمل الوفيات ب    % 44.1
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، أشارت البيانات إلى أن أمراض القلب احتلت        ) سنة فأكثر  60(وعن أسباب الوفاة بين األفراد كبار السن        ).  على التوالي % 41.9

في األراضي الفلسطينية من مجمل الوفيات بين األفراد        % 28.3 النسبة   السبب الرئيس األول للوفاة بين هؤالء األفراد، حيث بلغت        

 ).على التوالي% 25.5، %30.0( سنة فأكثر، وترتفع في الضفة الغربية مقارنة مع قطاع غزة 60
 

 الحرب والواقع الصحي في قطاع غزة   

 األخيرة على غزة، فقد أشار تقرير       إضافة إلى عدد الشهداء الكبير وآالف الجرحى وحاالت اإلعاقة التي خلفتها الحرب           

.  عن المعتاد  %  40.0بمقدار  ) اإلسقاط  (صادر عن صندوق األمم المتحدة للسكان إلى أن هناك زيادة في حاالت اإلجهاض           

 في الضفة الغربية  %  6.4في األراضي الفلسطينية بواقع    % 7.1يذكر أن بيانات الجهاز تشير إلى أن نسبة اإلجهاض بلغت    

 . 2006 و 2005طاع غزة في العامين   في ق % 8.1و
 

في شهر        % 32.0وبين التقرير أن هناك زيادة في العمليات القيصرية التي سجلت في مستشفى الشفاء حيث وصلت النسبة        

 من مجمل الوالدات التي تمت في تلك األشهر، علما بان متوسط النسبة في          1/2009في شهر   % 29.0 و 12/2008

وهو ما يتفق مع بيانات المسح الفلسطيني لصحة األسرة الذي نفذه الجهاز في       %  15.0نت تصل إلى  األوضاع االعتيادية كا  

 حالة مقارنة بالمعدل 000,5 ليصل إلى  1/2009وأوضح التقرير أن هناك ارتفاع في عدد الوالدات في شهر    .   2006العام 

 .  اع إلى زيادة في عدد الوالدات الخدج خالل الحرب       حالة، وقد يعزى هذا االرتف 000,4االعتيادي الشهري قبل الحرب وهو  
 

  اإلسرائيلية طالت الشجر والحجر والحيوان االعتداءات : الزراعة
 مليون  1.6 حوالي   الفلسطينية في األراضي    30/11/2008 أشجار البستنة المدمرة منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ          أعـداد  بلغـت 

وبالنسبة لمساحة الخضار المكشوفة المجرفة فقد بلغت حوالي         . دونم 2,854جرفة حوالي   بينما بلغت مساحة الدفيئات الم    . شـجرة 

 بالنسبة للثروة الحيوانية فقد بلغت أما.   دونم14,310 بلغت مساحة المحاصيل الحقلية المجرفة حوالي     حين دونـم، فـي      13,237

،  ألف طير من الدواجن1,312واس من األبقار  ر1,362 مـن األغنام والماعز و راس 15,889 المتـضررة   الحـيوانات أعـداد   

 دونم من شبكات الري     38,503 وتجريف،  من اآلبار مع معداتها    471 حين تم هدم     في.   خلية نحل  18,508باإلضافة إلى إتالف    

راعية   من المخازن الز   930 من البرك وخزانات المياه، وهدم       1,883 وهدم متر من خطوط المياه الرئيسية،       1,074,990وتدمير  

  أما حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فقد بلغت الخسائر المباشرة من        . مـن الحظائـر والبركـسات      1,866و

 مليون دوالر، بينما بلغت الخسائر اليومية       170األراضـي الزراعية ومستلزماتها من استهالك وسيط وبنية تحتية في قطاع غزة             

  . ألف دوالر وذلك خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة311لقطاع الزراعة وصيد األسماك 
 

% 90.1 منها   دونم، ألف   1,835 ما مقداره    2006/2007خالل العام الزراعي     في األراضي الفلسطينية   المزروعة   مساحةبلغت ال 

 األكبر من مجموع مساحات      بأشجار الفاكهة النسبة   المزروعةفي قطاع غزة، وقد شكلت المساحة       % 9.9في الضفة الغربية مقابل     

 % 10.2، فيما بلغت نسب المساحات المزروعة بالخضراوات والمحاصيل الحقلية          %63.5 بلغتاألراضـي المـزروعة حـيث       

من مجموع المساحة المزروعة في     % 73.3في قطاع غزة حيث تحتل      هي السائدة    المرويةالزراعة  .  علـى التوالـي   % 26.3و

   .من إجمالي المساحة المزروعة% 8.3 تتجاوز الربية فان نسبة الزراعة المروية  الضفة الغ فيأما.  قطاع غزة
 

 ازدحام داخل المساكن وازدياد المنازل المتضررة بفعل االحتالل : ظروف السكن
 797 حوالي   5/2008 حتى نهاية شهر     2001بلـغ مجموع المساكن التي تم هدمها من قبل سلطات االحتالل في القدس من العام                

أما فيما يتعلق بخسائر قطاع غزة جراء       .   غرفة 2,990 وعدد الغرف للمساكن المهدمة      2 م 90,061وحدة سكنية، بمساحة إجمالية     

 فقد قدر عدد الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي حوالي          2009 الذي أستمر إلى بداية العام       2008 نهاية عام    يالعـدوان اإلسرائيل  

البيانات تشير  و.   مبنى ووحدة سكنية   17,000والمساكن المتضررة بشكل جزئي فقد بلغت حوالي         وحـدة سكنية والمباني      4,100
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، أما فيما يتعلق    2007 في المخيمات للعام      للغرفة اً فرد 1.8 بلغ قد متوسط عدد األفراد للغرفة الواحدة في الوحدة السكنية          إلـى أن  

بلغت هذه النسبة في    فقد  ية مزدحمة ثالثة أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة،         نسبة األسر التي تعيش في وحدات سكنية ذات كثافة سكان         ب

قطاع ، وفي مخيمات     أسرة %15.7  في مخيمات الضفة الغربية    في حين بلغت النسبة   أسرة،  % 12.9األراضي الفلسطينية   مخيمات  

   .أسرة% 11.5 غزة حوالي
 

 اط االقتصاديمعدالت بطالة مرتفعة ومشاركة متدنية في النش: سوق العمل
لغير % 42.5بين الالجئين و    % 39.8( 2008 خالل العام    %41.3  نسبة القوى العاملة المشاركة في األراضي الفلسطينية       بلغـت 

في % 38.1و )لغير الالجئين% 43.3 ونبين الالجئي% 42.4(% 43.0، حيث بلغت نسبة المشاركة في الضفة الغربية     )الالجئـين 

أما فيما يتعلق بالبطالة فقد بلغت نسبة البطالة في األراضي           . )لغير الالجئين % 39.5جئـين و  بـين الال  % 37.5 ( قطـاع غـزة   

           في الضفة الغربية  % 19.0حيث بلغت نسبة البطالة     ،  )لغيـر الالجئين  % 23.4بـين الالجئـين و    % 29.6 (%26.0الفلـسطينية   

  فيما   .)لغير الجئين % 43.4بين الالجئين و  % 39.2 (اع غزة في قط % 40.6و )لغير الالجئين % 18.5 و نبـين الالجئي  % 19.9(

، بينما يشغل   %20.8يليها قطاع التجارة بنسبة     % 30.6يعتبـر قطـاع الخدمات األكثر تشغيال لالجئين في الضفة الغربية بنسبة             

اجة وصيد األسماك يليها قطاع الصيد والزراعة والحر% 52.0قطـاع الخـدمات أكثـر من نصف العاملين في قطاع غزة بنسبة            

 شيكل  87.6(شيكل   91.0 المستخدمين بأجر في األراضي الفلسطينية        للفلسطينيين  بالشيكل األجر اليومي كما بلغ   %.  28.4بنسبة  

 شيكل لغير 97.8 شيكل لالجئين 100.2(  شيكل 98.6 بلغ المعدل في الضفة الغربية  و)  شـيكل لغيـر الالجئين     93.3لالجئـين و  

، في حين بلغ معدل     ) شيكل لغير الالجئين   54.7 شيكل لالجئين و   63.6( شيكل   60.9 فقد بلغ المعدل      قطاع غزة  فيأما  ) الالجئـين 

              2008 في العام    5.9ألراضي الفلسطينية   ا يف) عـدد الـسكان بمـن فـيهم العاملـين على عدد العاملين             (ةيدقتـصا الا اإلعالـة 

 . غزة في قطاع 8.5 في الضفة الغربية 4.9بواقع 
 

 الفلسطينيون يستثمرون بالتعليم كخيار استراتيجي: الواقع التعليمي
 بواقع  مدرسة2,430 بلغ عدد المدارس في األراضي الفلسطينية   ، بان   2007/2008أظهـرت بـيانات مسح التعليم للعام الدراسي         

ــربية و  1,809 ــضفة الغ ــي ال ــة ف ــنها   621 مدرس ــزة، م ــاع غ ــي قط ــة ف ــية 1,833 مدرس ــة حكوم  ،  مدرس

  وطالبة،            طالب  مليون 1.1 حوالي    في المدارس  الطلبة وبلغ عدد    .  مدرسة خاصة  288 مدرسـة تابعـة لـوكالة الغـوث و         309و

.   في قطاع غزة   طالب وطالبة   ألف 448 و ، في الضفة الغربية    وطالبة  طالب  ألف 654 منهم،  )أنثى  ألف 549 و  ذكـر   ألـف  549(

           الدولية، في مدارس وكالة الغوث   وطالبة   طالب    ألف 253و،   في المدارس الحكومية    وطالبة  طالب  ألف 767ويتوزع الطلبة بواقع    

 19,430  ومعلمة،  معلماً 43,559وبلغ عدد المعلمين في المدارس بكافة مراحلها         .  في المدارس الخاصة   طالب وطالبة   ألف 78و

في ومعلمة   معلماً   16,111و في الضفة الغربية      ومعلمة  معلماً 27,448 على النحو التالي  وزعين  ، م  معلمة 24,129معلـم       و        

 .قطاع غزة
 

   سنة فأكثر   15أمـا فـيما يـتعلق بالخـصائص التعليمـية ألفـراد المجـتمع الفلـسطيني فقـد بلغـت نـسبة األمـية لألفراد                          

.  إلناث ل %9.1و% 2.9  لذكوروقد تفاوتت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور واإلناث، فبلغت بين ا           ،  2008فـي العام    % 5.9

 جامعية تمنح درجة    ةكلي 13و ة، جامع 11 الجامعات والكليات في األراضي الفلسطينية       وفـيما يـتعلق بالتعليم العالي فقد بلغ عدد        

في حين بلغ   .   في الضفة الغربية   جامعية  كليات 9و جامعات   8و جامعية في قطاع غزة،      اتكلي 4و  جامعات، 3البكالوريوس، منها   

 . في قطاع غزةكليات 5 كلية في الضفة الغربية و14 منها ، كلية19كليات المجتمع المتوسطة عدد 
 

، 22/05/2006إغالقها بأوامر عسكرية حتى      عدد المدارس والجامعات التي تم    وتشير البيانات الصادرة عن مؤسسة الحق إلى أن         

مدرسة ومؤسسة تعليم عالي، وبلغ عدد       1,125  في اإلسرائيليان  الدراسة جراء العدو    مدرسة وجامعة، في حين تم تعطيل      12بلغ  

 مدرسة إلى 43وقد حولت   مدرسة ومديرية ومكاتب تربية وتعليم وجامعة،359التربية والتعليم التي تعرضت للقصف       مؤسـسات 
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من طلبة المدارس    طالباً   845االحتالل اإلسرائيلي إلى     ثكـنات عـسكرية، ووصل عدد الطالب الذين استشهدوا برصاص جيش          

 .وموظفاً  طالباً وطالبة4780والطالبات والموظفين الذين أصيبوا برصاص االحتالل إلى  ووصل عدد الطلبة . والكليات
 

 ارتفاع في األسعار وغزه تحت الحصار وتراجع في أداء القطاعات االقتصادية  : االقتصاد الكلي
% 45.68، بواقع   1999 عام   متوسط مقارنة مع    2008 متوسط عام  %43.14 بلـغ معدل غالء المعيشة في األراضي الفلسطينية       

، حيث تعتبر هذه النسبة أعلى بكثير مما عليه الحال في إسرائيل، بالرغم من فـي قطاع غزة % 36.48 وفـي الـضفة الغـربية،     

قتصادية لالحتالل وارتفاع نسبة    التفاوت الواضح في األجور والرواتب بين إسرائيل واألراضي الفلسطينية، وذلك بسبب التبعية اال            

 وخاصة المواد الغذائية والمحروقات كونها السلع األساسية األكثر استهالكا في السوق الفلسطيني             يالـواردات من السوق اإلسرائيل    

ت يالحظ االرتفاع الملموس  في األسعار في األراضي الفلسطينية خالل السنوا          .  وتحكـم إسـرائيل بكمـيات وأسعار هذه السلع        

 بسبب ارتفاع االسعار العالمية خاصة أسعار       2008 وخالل العام    2007الماضـية وبـشكل خاص خالل النصف الثاني من العام           

المحـروقات والقمـح، إضافة إلى الحصار المفروض على األراضي الفلسطينية، واالنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة والمتمثلة في                

 .ذي كان له األثر الكبير على االقتصاد الفلسطيني وبالتالي على ارتفاع األسعارإغالق المعابر، وزيادة الحواجز، وال
 

في  الناتج المحلي اإلجمالي      إلى أن قيمة   ، باألسعار الثابتة  2007عام  للحسابات القومية الفلسطينية ل   ا بيانات ومـن جهة أخرى تشير    

 حيث . دوالراً أمريكيا1,297.9ً وبلغ نصيب الفرد منه ،مليون دوالر أمريكي 4,535.7بلغت  باقـي الـضفة الغربية وقطاع غزة    

لنشاط المطاعم والفنادق، نشاط اإلنشاءات، نشاط اإلدارة        انخفـض الـناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة           

، %6.9،  %10.6،  %25.6ء بنسبة   العامة والدفاع، أنشطة التعدين واستغالل المحاجر، الصناعة التحويلية، إمدادات المياه والكهربا          

إضافة إلى ذلك فقد سجل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية          .  2006 مقارنة مع عام     2007على التوالي خالل عام     % 3.4

، وعلى مستوى   2000وذلك مقارنة مع عام     % 11.4، كما وسجل نمواً بنسبة      2006وذلـك مقارنة مع عام      % 1.2نمـوا نـسبته     

وذلك % 1.9، مسجالً تراجعاً نسبته     2007 خالل عام     دوالراً أمريكياً  1,337.0  من الناتج المحلي اإلجمالي فقد بلغ      نـصيب الفرد  

 .2000وذلك مقارنة مع عام % 8.1، كما وتراجع بنسبة 2006مقارنة مع عام 
 

الخدماتي وذلك من خالل تراجع مساهمة التتـبع الزمنـي لهيكلـية االقتصاد الفلسطيني يبين اتجاه االقتصاد الفلسطيني إلى الطابع            

خالل % 10.9، الصناعة إضافة إلى اإلنشاءات، حيث تراجعت مساهمة نشاط الزراعة من          ةاألنشطة االقتصادية اإلنتاجية كالزراع   

  إلى  1999خالل العام   % 14.8، في المقابل تراجعت مساهمة نشاط الصناعة من         2007خـالل العام    % 6.3 إلـى    1999العـام   

  2007خالل العام   % 6.5 إلى   1999خالل العام   % 11.2 بينما تراجعت مساهمة نشاط اإلنشاءات من        2007خالل العام   % 12.6

 وتضاعفت مساهمة   2007خالل العام   % 22.1 إلى   1999خالل العام   % 20.7فـي المقابل ارتفعت مساهمة نشاط الخدمات من         

 .2007 العام خالل% 6.1 إلى 1999خالل العام % 3.9نشاط النقل من 
 

 التبادل التجاري
 2002، 2001تـشير البـيانات المتوفرة في الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني الى تدني قيم الواردات والصادرات في عامي                

 إلى أن   البيانات تشيرو.  2003حـيث وصلت الى ادنى مستوياتها بسبب انتفاضة االقصى ثم بدأت في االرتفاع  اعتبارا من عام                  

 مليون  104.7 بلغت قيمة الواردات الخدمية      حين في دوالر أمريكي،      مليون 3,141.3 بلغت   2007 الواردات السلعية لعام     قـيمة 

، في حين بلغت قيمة الصادرات خالل نفس العام مليون دوالر أمريكي  513.0 السلعيةكما بلغت قيمة الصادرات     . دوالر أمريكـي  

دوالر  مليون   2,628.3ةقيمب الميزان التجاري السلعي عجزاً      صافي حقق  وقد    .ر أمريكي  دوال مليون 121.8 إسرائيل   إلىالخدمية  

 التجاري  الميزان صافي   أما.  2006مقارنة مع عام    % 9.9 حيث ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة        2007أمريكـي خالل عام     

 . مليون دوالر أمريكي17.2  بقيمةفائضاً فقد حقق 2007الخدمي لعام 
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 الحصارتحدي : االقتصادية آتالمنش

 إلى أن عدد المنشآت االقتصادية  التـي تم حصرها في  31/12/2008وتحديثاته لغاية    2007تشير النتائج النهائية لتعداد المنشآت      

 من الجزء ذلك باستثناء  منشأة،) 132,938(، قد بلغ    10/11/2007-20/10/2007األراضـي الفلـسطينية خــالل الفتــرة         

 الضفـة باقي في منشأة) 94,270 (منها ،1967 عام الفلسطينية لألراضي احتاللها بعيد عنوة إسرائيل ضمته الذي لقدسا محافظة

 الفلسطينية، األراضي مستوى على عاملة منشأة) 109,476 (هناك المنشآت هذه ومن غزة، قطاع في منشأة) 38,668(و الغربيـة

 .عامل) 299,754( فيها يعمل الحكومية كاتوالشر األهـلي والقطاع الخاص القطاع تشمل
 

 المعلومات مجتمع
 والتطوير، من خالل    التنمية المعلومات أساسا على إنتاج المعلومة والحصول عليها واستغاللها في خدمة أهداف             مجـتمع  يتركـز 

 عناصر بناء مجتمع المعلومات      االتصال، ويمكن القول أن أهم     وشبكاتوضع آليات وإدارة انسيابها بواسطة بنية تحتية للمعلومات         

 .المعلومات العادلة للوصول إلى المعلومات وتنمية مهارات استخدام وسائل تكنولوجيا واإلتاحةيتطلب المعرفة 
 

 في األراضي   المنشآتمن إجمالي   % 21.1، أن   2007 مـسح قطاع األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،         نـتائج  أفـادت 

 فيما بلغت    .في قطاع غزة  % 16.3 الغربية مقابل    الضفةفي  % 23.1، بواقع   2007ت الحاسوب في العام     الفلـسطينية قد استخدم   

 التي  المنشآتبين  % 67.8من إجمالي المنشآت، كما بلغت نسبة استخدام اإلنترنت         % 12.7 اإلنترنتنـسبة المنشآت التي تستخدم      

 بلغت نسبة المنشآت التي قامت بمعامالت       كما  . في قطاع غزة    %67.3في الضفة الغربية و     % 68.0تـستخدم الحاسوب، بواقع     

   .من إجمالي المنشآت% 2.1 الشبكاتتجارية إلكترونيا سواء عبر اإلنترنت أو 

  

 حوالي عشرة آالف عامل، بما      واالتصاالت عدد العاملين في المنشآت االقتصادية المتخصصين في مجال المعلوماتية           ويقدر هـذا 

 المتخصصين في هذه المجاالت حوالي خمسة آالف طالب، والذين يشكلون ما            الطلبةإجمالي العاملين، ويبلغ عدد     من  % 3.5نسبته  

 دراسة اتجاه نسب انتشار تكنولوجيا المعلومات في المجتمع الفلسطيني،          خالل من  .2008 إجمالي الطلبة في العام      من% 3نسبته  

 القادمة عما هي عليه، فقد      سنواتتشار وسائل تكنولوجيا المعلومات خالل الخمس        إلى إمكانية أن تتضاعف نسب ان      التوقعاتتشير  

، حيث وصلت نسبة    2006 والعام   2000 ملحوظ مقارنة ما بين العام       بشكلتطـورت البنـية التحتية والنفاذ لتكنولوجيا المعلومات         

 نسبة توفر   تضاعفت فيما    .2000 العام   ، وهي ثالثة أضعاف ما كانت عليه في       2006عام  % 33 حاسوب   لجهازامـتالك األسر    

 كما تضاعفت    .من األسر لديها إنترنت في البيت     % 15 لتبلغ 2006 والعام   2000خدمة اإلنترنت في البيت عشر مرات بين العام         

 %.81 لتصل إلى 2000 مقارنة مع العام 2006 في العام النقالنسبة امتالك األسر للهاتف 


