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الشعب الفلسطيني من خـالل    الـسـيـدة عـوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني، تستعرض أوضاع

 األرقام والحقائق اإلحصائية عشية الذكرى الرابعة والستين لنكبة فلسطين

مليـون نسـمة فـي األراضـي      4.2لسطينيين في العالم، مـنهم  مليون نسمة عدد الف 11.2حوالي  •

  2011، في نهاية العام 1948مليون نسمة في أراضي عام  1.37الفلسطينية، 

الشعب الفلسطيني من خالل األرقام والحقائق   استعرضت السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني، أوضاع

مشيرة أن   ة فلسطين، والذي يصادف يوم الخامس عشر من شهر أيار،والستين لنكب الرابعةاإلحصائية عشية الذكرى 

 العصابات الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه في عملية تطهير عرقي منظمة ومدبرة قامت بها وتهجير ذكرى اقتالع

وطنهم كانت للفلسطينيين عن  القسري حيث تؤكد المعطيات والشواهد التاريخية أن عملية التهجير  .الصهيونية المسلحة

على أنقاض الشعب الفلسطيني، بعد عمليات  1948العام  في "إسرائيل"مدبرة منذ وقت طويل، توجت بإعالن قيام دولة 

  . المدنيين الفلسطينيين بحق القتل والمجازر التي ارتكبت

واستعرضت السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني، أوضاع الشعب الفلسطيني عشية 

  :والستين لنكبة فلسطين على النحو التالي بعةالراالذكرى 
  

  تطهير عرقي وإحالل سكاني: النكبة
مصطلح نكبة يعبر في العادة عن الكوارث الناجمة عن الظروف والعوامل الطبيعية مثل الزالزل والبراكين واألعاصير، بينما نكبة 

خر مكانه، حيث جاءت نتاجاً لمخططـات عسـكرية   فلسطين كانت عملية تطهير عرقي وتدمير وطرد لشعب أعزل وإحالل شعب آ

بفعل اإلنسان وتواطؤ الدول، فقد عبرت أحداث نكبة فلسطين وما تالها من تهجير حتى احتالل ما تبقى من أراضي فلسطين في عام 

ـ   الضفة من قراهم ومدنهم إلىألف فلسطيني  800نحو وتشريد عن مأساة كبرى للشعب الفلسطيني،  1967 اع غـزة  الغربيـة وقط

عن ديارهم رغم بقاءهم داخل نطاق األراضي التـي أخضـعت    الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، فضالً عن تهجير اآلالف من

قريـة ومدينـة    1,300 في 1948مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام  1.4ل، وذلك من أصل إسرائي لسيطرة

   .فلسطينية

  

قريـة   531قرية ومدينة، حيث قـاموا بتـدمير    774لموثقة أن اإلسرائيليين قد سيطروا خالل مرحلة النكبة على وتشير البيانات ا

     مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين وأدت إلـى استشـهاد مـا يزيـد      70ومدينة فلسطينية، كما اقترفت القوات اإلسرائيلية أكثر من 

  .  ألف فلسطيني خالل فترة النكبة 15عن 
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  مرات 8عام على النكبة تضاعف الفلسطينيون  64بعد : واقع الديمغرافيال
مليون نسمة، في حين قدر عدد الفلسطينيين في العالم نهاية  1.37قد بلغ  1948تشير المعطيات اإلحصائية أن عدد الفلسطينيين عام 

مرات منـذ أحـداث نكبـة     8ضاعف أكثر من مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم ت 11.2بحوالي  2011عام 

فإن البيانات تشير إلى أن عددهم ) ما بين النهر والبحر(وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية .  1948

 2020نهاية عـام   مليون وذلك بحلول 7.2مليون نسمة، ومن المتوقع ان يبلغ عددهم نحو  5.6حوالي  2011قد بلغ في نهاية عام 

  .  وذلك فيما لو بقيت معدالت النمو السائدة حالياً

  

من مجمـل السـكان   % 44.1وتظهر المعطيات اإلحصائية أن نسبة الالجئين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته 

ين المسجلين لدى وكالة الغـوث نهايـة عـام     ، كما بلغ عدد الالجئ2011الفلسطينيين المقيمين في األراضي الفلسطينية نهاية العام 

من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، يتوزعـون بواقـع    % 45.6مليون الجئ فلسطيني، يشكلون ما نسبته  5.1، حوالي 2011

 مـن % 29.0يعيش حوالي   .في قطاع غزة% 23.8في الضفة الغربية، و% 17.1في كل من األردن وسوريا ولبنان، و% 59.1

          مخيمـاً فـي لبنـان،     12فـي سـوريا، و  مخيمات  9مخيمات في األردن، و 10مخيماً تتوزع بواقع  58في  جئين الفلسطينيينالال

  . مخيمات في قطاع غزة 8مخيماً في الضفة الغربية، و 19و

      

جلين، إذ ال يشمل هذا العـدد مـن تـم    وتمثل هذه التقديرات الحد األدنى لعدد الالجئين الفلسطينيين  باعتبار وجود الجئين غير مس

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

كمـا قـدر عـدد السـكان     .  على خلفية الحرب والذين لم يكونوا الجئين أصال 1967الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 

والسـتون   ، في حين يقدر عددهم في الذكرى الرابعـة فلسطينيألف  154بحوالي  1948لسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام الف

المتـوفرة   توفقا للبياناو.  ذكرا لكل مائة أنثى 102.2بنسبة جنس بلغت حوالي  2011مليون نسمة نهاية عام  1.37للنكبة حوالي 

مـن مجمـوع هـؤالء    % 37.5سنة حـوالي   15بلغت نسبة األفراد أقل من  2010ائيل للعام المقيمين في إسر نحول الفلسطينيي

سنة فأكثر، مما يشير إلى أن هذا المجتمع فتيا كامتداد طبيعي للمجتمع الفلسـطيني   65منهم تبلغ أعمارهم % 3.9الفلسطينيين مقابل 

  . عامة

  

الضـفة الغربيـة   مليون في  2.6منهم  2011ليون نسمة في نهاية عام م 4.2بحوالي  سكان في األراضي الفلسطينيةالعدد  كما قدر

ألف نسمة في نهايـة العـام    393حوالي  محافظة القدسفي  سكان العدد من جانب آخر بلغ .  قطاع غزةمليون في  1.6حوالي و

اللها للضفة الغربية في عام يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احت% 62.1منهم حوالي  ،2011

1967 )J1.(  في الـدول األخـرى، فقـد     حالياً السائدة بالمستويات وتعتبر الخصوبة في األراضي الفلسطينية مرتفعة إذا ما قورنت

  .في قطاع غزة 4.9في الضفة الغربية و 3.8مولود، بواقع  4.1في األراضي الفلسطينية  2010وصل معدل الخصوبة الكلية عام 

  

  نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان  :لكثافة السكانيةا

في الضفة الغربية  2كم/فرد 462بواقع  2كم /دافرأ 703حوالي  2011بلغت الكثافة السكانية في األراضي الفلسطينية في نهاية العام 

مـن العـرب    2كم/فرد 362حوالي  2011فة السكانية في نهاية العام في قطاع غزة، أما في إسرائيل فبلغت الكثا  2كم/فرد 4,429و

  .واليهود
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  الغالبية العظمى من المستعمرين يقيمون في القدس بغرض تهويدها : المستعمرات
فـي   ينالمستعمرأما عدد موقعا،  474الضفة الغربية قد بلغ في  2011في نهاية العام  االحتالليةإلى أن عدد المواقع  تتشير البيانا

يسـكنون فـي   المسـتعمرين  مـن  % 50.6ويتضح من البيانات أن . 2010اً نهاية العام عمرمست 518,974الضفة الغربية فقد بلغ 

فـي القـدس الشـرقية، وتشـكل نسـبة      مستعمراً  196,178منهم مستعمراً  262,493محافظة القدس حيث بلغ عـددهم حوالي 

فلسطيني، في حين بلغت أعالها فـي محافظـة    100مقابل كل  عمرمست 20بية حوالي إلى الفلسطينيين في الضفة الغرالمستعمرين 

  فلسطيني 100مقابل كل مستعمر  68القدس حوالي 

  

  من مساحة الضفة الغربية% 13يلتهم نحو : جدار الضم والتوسع
منها تمـر داخـل   % 92 كم، 757 نحو واالستيطان الجدار من المتوقع أن يصل طول الجدار بناء على بيانات وزارة الدولة لشؤون

التقديرات حسب مسار الجدار إلى أن  مساحة األراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار  اراضي الضفة الغربية، وتشير

من مساحة الضفة الغربية، منها حـوالي  % 13.0أي حوالي  2010في العام  2كم 733بلغت حوالي ) J1باستثناء (والخط األخضر 

 2كم 25غابات ومناطق مفتوحة باالضافة إلى  2كم 250كمستعمرات وقواعد عسكرية و مستغلة 2كم 110أراضٍ زراعية و 2كم 348

تجمعاً يسكنها ما يزيد على ثالثمائة ألف نسمة، تتركز أغلب التجمعات في  53ويعزل الجدار نهائيا حوالي . أراضٍ مبنية فلسطينية

تجمع سكاني يقطنها ما يزيد  165يزيد على ربع مليون نسمة، باإلضافة الى ذلك يحاصر الجدار  تجمعا يسكنها ما 27القدس بواقع 

وفي نفس السياق، تشكل مساحة غور األردن ما نسـبته   .على نصف مليون نسمة وتعتبر مدينة قلقيلية أحد األمثلة الشاهدة على ذلك

من مساحته حسب بيانات مؤسسـات حقوقيـة   % 90لى اكثر من من إجمالي مساحة الضفة الغربية، حيث تسيطر اسرائيل ع% 29

  .مستعمر 9,500 في حين يبلغ عدد المستعمرين في ذات المنطقة الف فلسطيني 65اسرائيلية، ويقيم فيه نحو 

  

   من أرض فلسطين التاريخية% 85اليهود يسيطرون على أكثر من 
 2كم 27,000والتي تبلغ مساحتها حوالي  2011في نهاية العام  كما هو ةمليون نسمة في فلسطين التاريخي 11.7يعيش حوالي 

بينما تبلغ نسبة . من المساحة الكلية لألراضي% 85من مجموع السكان ويستغلون أكثر من % 52ويشكل اليهود ما نسبته 

ن الفرد الفلسطيني من مساحة األرض، مما يقود الى االستنتاج با% 15 أقل منمن مجموع السكان ويستغلون % 48 نالفلسطينيي

  .االرض من االسرائيلي الفرد عليه يستحوذ التي ربع المساحة يتمتع بأقل من

  

  المياه في األراضي الفلسطينية واقع وتحديات 
، مليون متـر مكعـب   51لالستخدام المنزلي حوالي  2010عام ) ميكروت(بلغت كمية المياه المشتراه من شركة المياه اإلسرائيلية 

والتحكم في كمية الضـخ   المتاحةالمياه  بسبب سيطرة اسرائيل على مصادر من كمية المياه المتاحة سنويا، وذلك% 15وتشكل نحو 

  .واالستيالء عليها وإعادة بيعها للفلسطينيين

  

  النضال المستمر لتحرير األرض وبناء الدولة: الشهداء
، ويشار إلى أن عدد 31/12/2011وحتى  29/09/2000ل الفترة شهيداً، خال 7,460بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة األقصى 

 124من الذكور وشهيداً  2,059 في الضفة الغربية بواقعشهيداً  2,183 ، منهمشهيداً 7,235قد بلغ  2009العام الشهداء نهاية 

والباقي من أراضي .  اإلناث شهيداً من 414شهيداً من الذكور و 4,601 بواقعشهيداً  5,015 في قطاع غزةو شهيداً من اإلناث،

شهيداً تاله العام  1,219كان أكثر األعوام دموية حيث سقط  2009ويشار إلى أن العام .  وخارج األراضي الفلسطينية 1948عام 

متضامنين أتراك قتلهم جيش اإلحتالل خالل  9، بينهم 2010شهداء خالل العام  107شهيداً، فيما استشهد  1,192 بواقع 2002

 .دائه على قوافل أسطول الحرية للتضامن مع أبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزةإعت
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  األسرى 
قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ العام الفلسطينية بينت أن األسرى والمحررين شؤون تقرير إحصائي أصدرته وزارة في 

لم تعد هناك  ، بحيثوعشرات اآلالف من األطفال أسيرةلف أ 12، بينهم قرابة أسيراً وأسيرةألف  800ولغاية اليوم قرابة  1967

بأن ما يقارب  وتظهر البيانات.  عائلة فلسطينية إال وتعرض أحد أو جميع أفرادها لالعتقال، وهناك من تكرر اعتقالهم مرات عديدة

، مختلفةى العرب من جنسيات اإلحتالل اإلسرائيلي، بينهم عشرات األسر تقابعين في سجون ومعتقال زالواال  ىرأس 4,610من 

أسيراً مضى على اعتقالهم  50ومن بينهم ، من إجمالي عدد األسرى% 4.4ويشكلون ما نسبته  لاطفأ 203، واتأسير 5يوجد كما 

بأنه ومنذ بدء انتفاضة األقصى كما ويتضح من البيانات   .أسيراً مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد 23، وهناك عشرين عاماً

نساء  ةأربع منهن(أنثى  850آالف طفل، و 8ألف حالة اعتقال، بينهم قرابة  70، سجلت أكثر من 2000سبتمبر أيلول  28في 

أكثر من عشرين ألف  ، كما صدرسابقينالوزراء العشرات النواب ومن بين المعتقلين و  ).وضعن مولودهن داخل السجن حوامل

   .ديد االعتقالقرار اعتقال إداري ما بين اعتقال جديد وتج

  

  نمو الموارد البشرية الصحية ما زال متدني: الواقع الصحي
من السكان في الضفة الغربية قد  1,000األطباء البشريين المسجلين لدى نقابة األطباء لكل  معدلإلى أن  2010أشارت بيانات العام 

ة /ممـرض  1.8ن جانب آخر فان هناك ممن السكان،  1,000طبيباً لكل  3.2طبيباً،  فيما بلغ هذا المعدل في قطاع غزة  1.3بلغ 

.  من السكان في قطاع غزة لـنفس العـام   1,000ة لكل /ممرض 3.8، و2010من السكان في الضفة الغربية في العام  1,000لكل 

 51مشفى بواقع  76الفلسطينية بلغ  أن عدد المستشفيات العاملة في األراضي 2010من جانب آخر، أشارت البيانات المتوفرة للعام 

 20مشفى غير حكومي، و 28مشفى حكومي، و 25: مشفى في قطاع غزة، موزعةً على النحو التالي 25مشفى في الضفة الغربية و

سرير لكل  1.3بمعدل  أسرة 5,108في حين بلغ عدد اَألسرة .  مشفى عسكري ومشفى واحداً تابعاً لوكالة الغوث 2مشفى خاص، و

كما أشارت البيانات إلى أن عـدد  . سريراً في قطاع غزة 2,045سريراً في الضفة الغربية و 3,063مواطن، موزعةً بواقع  1,000

  .مركزاً في قطاع غزة 134مركزاً في الضفة الغربية و 572بلغ   2010للعام  مراكز الرعاية الصحية األولية
 

 الفلسطينية من المساحة الكلية لألراضي% 16.0تشكل  مساحة األراضي المزروعة  : الزراعة
% 15.9مشكلة ما نسـبته   . مساحة أرضيه مزروعة 2كم 957.2، منها 2010عام  2كم 6,020 الفلسطينية بلغت مساحة األراضي

تشـير  و  .2010 من واقع بيانات النتائج النهائية للتعداد الزراعـي  2009/2010من المساحة الكلية، وذلك خالل العام الزراعي، 

حيازة،  أما على صعيد نـوع   111,310بلغت  الفلسطينية األراضيالنتائج النهائية للتعداد الزراعي أن عدد الحيازات الزراعية في 

، أما الفلسطينية األراضيمن إجمالي الحيازات في % 71.1حيازة مشكلة ما نسبته  79,176الحيازات فقد بلغ عدد الحيازات النباتية 

، فيما بلغ عـدد الحيـازات الحيوانيـة    الحيازات إجمالي من% 16.1 نسبته ما أي حيازة 17,893 عددهازات المختلطة فبلغ الحيا

أما بالنسبة ألعداد حيوانات .  2009/2010وذلك خالل العام الزراعي،  الحيازات إجمالي من% 12.8 نسبته ما أي حيازة 14,241

رأسـاً   219,364رأساً من الضأن، و 567,833رأساً من األبقار، و 33,925فبلغ  الفلسطينية األراضيالماشية التي يتم تربيتها في 

  .01/10/2010من الماعز وذلك كما هو في يوم العد، 

  

الفلسطينية الهوية  إستراتيجية القتالعكسياسة إسرائيل لهدم البيوت الفلسطينية استمرار : ظروف السكن

  اليهوديةالدولة وترسيخ 
دائرة  في األراضي الفلسطينية حسب التقرير الصادر عن منزال 145على هدم  2010خالل عام  اإلسرائيلية ات االحتاللقو أقدمت

، لليهود سكنيةوحدة  16,497 بناء رأق اإلسرائيلياالحتالل  أن جيشوذكر التقرير العالقات الدولية فى منظمة التحرير الفلسطينية، 
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سلطات االحتالل من عمليات  وصعدت ،سكنيةوحدة  1,300البناء فى  ، وباشرت فعليا أعمال)J1(معظمها داخل وفى محيط القدس 

 والتـي واإلجراءات على األرض، تمثلت فى مواصلة سياسة هدم المنازل الفلسـطينية   تهويد القدس من خالل العديد من القرارات

أصحابها على هدمها بأيديهم تحت  منزال أجبر 15س منها منزال داخل وفى محيط مدينة القد 63عن هدم  2010خالل العام ت أسفر

سلوان فى القدس المحتلـة، واالسـتيالء علـى     حيمنزال آخر، خاصة فى  1,334التهديد من قبل االحتالل، وتوجيه إنذارات بهدم 

تشير و  .مسكناً 242 بلغتهذا فضالً عن أوامر هدم جديدة   .أصحابها الشرعيين بمساعدة شرطة االحتالل عشرات المنازل وطرد

في مخيمـات   للغرفة اًفرد 1.7 بلغ قدمتوسط عدد األفراد للغرفة الواحدة في الوحدة السكنية  إلى أن 2010البيانات اإلحصائية لعام 

ـ ، أما فيما يتعلق ب2010األراضي الفلسطينية للعام  راد نسبة األسر التي تعيش في وحدات سكنية ذات كثافة سكانية مزدحمة ثالثة أف

فـي مخيمـات    بلغت النسـبة  حيثأسرة، % 13.1األراضي الفلسطينية بلغت هذه النسبة في مخيمات فقد أو أكثر للغرفة الواحدة، 

مـن األسـر فـي    % 60.5وتشير البيانات الى أن  .أسرة% 12.2 قطاع غزة حوالي، وفي مخيمات أسرة %14.4 الضفة الغربية

فـي  % 67.6وعلى مستوى المنطقة بلغت هـذه النسـبة   ، 2م120كن مساحتها اقل من مخيمات األراضي الفلسطينية تسكن في مسا

  .قطاع غزة مخيمات في% 55.2 مقابل الضفة الغربيةمخيمات 
  

 2011سوق العمل 
لغيـر  % 44.3بين الالجئـين و % 40.7( 2011خالل العام % 43.0بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في األراضي الفلسطينية 

فـي  % 38.4و) لغير الالجئين% 45.9بين الالجئين و% 44.4% (45.5، حيث بلغت نسبة المشاركة في الضفة الغربية )ينالالجئ

فقد بلغـت نسـبتها فـي     2011أما فيما يتعلق بالبطالة خالل العام ).  لغير الالجئين% 38.7بين الالجئين و% 38.2( قطاع غزة 

في الضفة الغربية % 17.3، حيث بلغت نسبة البطالة )لغير الالجئين% 18.0جئين وبين الال% 26.1% (20.9األراضي الفلسطينية 

فيمـا  ).  لغير الالجئين% 26.8بين الالجئين و% 29.8(في قطاع غزة % 28.7و) لغير الالجئين% 15.9بين الالجئين و% 21.6(

في قطاع غزة، يليه قطاع التجارة بنسـبة  % 60.3في الضفة الغربية، و% 35.8يعتبر قطاع الخدمات األكثر تشغيال لالجئين بنسبة 

  .  في قطاع غزة% 15.9في الضفة الغربية، و% 21.7

  

   الواقع التعليمي

بواقـع  مدارس  2,704بلغ  عدد المدارس في األراضي الفلسطينية، بان 2011/2012أظهرت البيانات األولية للتعليم للعام الدراسي 

مدرسة تابعة لوكالة الغوث  341حكومية، و مدارس 2,004مدرسة في قطاع غزة، منها  688مدرسة في الضفة الغربية و 2,016

 مـنهم ، )أنثـى  568,894و ذكـر  567,270(وطالبة،  طالب 1,136,164 في المدارس الطلبةوبلغ عدد  . مدرسة خاصة 359و

 طالـب 769,694 الطلبة بواقـع   ويتوزع.  في قطاع غزة طالب وطالبة 463,191و ،في الضفة الغربية وطالبة طالب 672,973

في المدارس  طالب وطالبة 96,064و الدولية، في مدارس وكالة الغوث وطالبات طالب 270,406، وفي المدارس الحكومية وطالبة

   . الخاصة

  

ـ % 4.7 سـنة فـأكثر   15أما فيما يتعلق بالخصائص التعليمية ألفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة األمية لألفراد    ي العـام ف

وفيما يتعلـق بـالتعليم   .  إلناثل %7.4و% 2.1 تفاوت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور واإلناث، فبلغت بين الذكورتو، 2011

 5جامعية تمنح درجة البكـالوريوس، منهـا    ةكلي 15و ة،جامع 14الجامعات والكليات في األراضي الفلسطينية  العالي فقد بلغ عدد

كليات المجتمع في حين بلغ عدد .  في الضفة الغربية جامعية كليات 10وجامعات  9ومعية في قطاع غزة، جا اتكلي 5و جامعات،

  .في قطاع غزة كليات 5وكلية في الضفة الغربية  15منها  ،كلية 20المتوسطة 
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  االقتصاد الكلي

   2011مؤشر غالء المعيشة في األراضي الفلسطينية عام 
فـي  % 3.54، بواقـع  2010عام  متوسطمقارنة مع  2011 متوسط عام %2.88 ألراضي الفلسطينيةبلغ معدل غالء المعيشة في ا

مع سنة األساس  2011، فيما كانت نسبة االرتفاع بمقارنة متوسط J1في القدس% 4.13و، في قطاع غزة% 0.57و الضفة الغربية،

 J1في قطـاع غـزة، و فـي القـدس    % 32.55وفي الضفة الغربية % 31.16، بواقع %32.71في األراضي الفلسطينية  2004

34.08  .%  

  

 قيود مفروضة على المعابر وصادرات فلسطينية محدودة جداً مع العالم الخارجي: التبادل التجاري
قيمـة   وقـد بلـغ إجمـالي   .  2009مقارنة مع عام  2010تشير البيانات إلى زيادة في قيمة الواردات والصادرات الفلسطينية لعام 

كما بلغت قيمـة   . 2009مقارنة مع عام  9.9%بزيادة بنسبة  دوالر أمريكي مليون 3,958.5 حوالي 2010لسلعية لعام الواردات ا

وعليه فقـد   ،2009مقارنة مع عام % 11.0بزيادة بنسبة  2010خالل عام مليون دوالر أمريكي  575.5حوالي  السلعيةالصادرات 

مقارنة مع % 9.8بزيادة بنسبة  2010دوالر أمريكي خالل عام مليون  3,383.0لي ة حواقيمبالميزان التجاري السلعي عجزاً سجل 

  . 2009عام 

فقط من إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى العالم الخارجي أمـا  % 15.2أما من حيث التصدير إلى العالم الخارجي  فقد تم تصدير 

إلى العالم الخارجي وخاصة من  ةعلى تصدير المنتجات الفلسطينيباقي الصادرات فكانت إلى إسرائيل وذلك بسبب القيود المفروضة 

  .قطاع غزة

  

 المعلومات مجتمع
، مقابل في الضفة الغربية% 53.2بواقع ، 2011للعام  %50.9في األراضي الفلسطينية  بلغت نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب

لـديها   من األسر في األراضي الفلسطينية %30.4النتائج أن اإلنترنت، فقد بينت ببخصوص االتصال  أما .في قطاع غزة% 46.5

لالقـط الفضـائي   األسر المقتنية  بلغت نسبة، هذا وقطاع غزة في% 30.0و ،الضفة الغربية في% 30.6بواقع  اتصال باإلنترنت،

غزة، مقارنـة مـع   في قطاع % 90.1في الضفة الغربية، و% 95.9على مستوى األراضي الفلسطينية، بواقع % 93.9) ستااليت(

من األسر في األراضي الفلسطينية لـديها  % 44.0أن البيانات كما أشارت  .2009للعام لالقط الفضائي من األسر المقتنية % 92.0

مـن  % 95.0أظهرت البيانـات أن  وقطاع غزة،  على مستوى% 41.6على مستوى الضفة الغربية، و% 45.3، بواقع خط هاتف

  . في قطاع غزة% 94.7في الضفة الغربية مقابل % 95.1، بواقع 2011عام  األراضي الفلسطينيةفي األسر لديها هاتف نقال 

  

 .استغالل كامل للمواقع السياحية الفلسطينية: قطاع السياحة
سياحة يعتبر قطاع السياحة في األراضي الفلسطينية األكثر تضررا باإلجراءات اإلسرائيلية، وذلك من خالل اإلحتكار التام لقطاع ال 

الزوار الوافدين، والحجاج المسيحيين إلـى كنيسـة المهـد    مجموعات الفلسطيني واستئثار الشركات والمكاتب السياحية اإلسرائيلية ب

واستخدام مواقعنا التاريخية والدينية، وحسب معطيات وزارة السياحة الفلسطينية، وصل عدد الحجاج المسيحيين الى كنيسـة المهـد   

مليون زائراً، بالمقابل، وبناءا على معطيات وزارة السياحة اإلسرائيلية، فقـد بلـغ عـدد الـزوار      1.1الى  2011فقط خالل العام 

مليار شيكل، في حين لـم   16مليون زائر، أدخلوا إلى االقتصاد اإلسرائيلي ما يزيد عن  3.4نحو  2011الوافدين إلى إسرائيل عام 

  .األراضي الفلسطينيةالوافدة على  يةلمجموعات السياحيتم رصد أية أثر اقتصادي ل
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  الواقع البيئي الفلسطيني
متر مكعب من المياه شهرياً في مليون  4.3أن المنشآت االقتصادية استهلكت ما معدله  2011لعام اظهرت المعطيات االحصائية 

في الضفة  2011ه المستهلكة في عام كمية الميابلغت كما  .زعة على كافة األنشطة االقتصادية، مو2011األراضي الفلسطينية عام 

بلغت نسبة المنشآت االقتصادية في و .متراً مكعباً شهرياً مليون 1.1متراً مكعباً شهرياً، وفي قطاع غزة  مليون 3.2الغربية 

من % 15.5، مقابل %62.2والتي تتخلص من المياه العادمة بواسطة شبكة الصرف الصحي  2011األراضي الفلسطينية لعام 

  .  منشآت تتخلص من مياهها العادمة بواسطة الحفر االمتصاصيةال

  

طن شهريا من النفايات الصلبة،  17,026.6أن المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية أنتجت  2011اظهرت احصاءات العام 

ن الضفة الغربية بكمية بلغـت  جغرافيا، نتجت معظم النفايات م.  طن شهريا 10,945.3معظمها نتج عن قطاع األنشطة الصناعية 

بينـت  أما بالنسبة لواقع البيئة المنزلي فقـد   .طن شهريا 2,287.8طن شهريا فيما بلغت الكمية الناتجة من قطاع غزة  14,738.8

ى على مسـتو  من األسر في األراضي الفلسطينية تعتبر المياه جيدة، وتتباين هذه النسبة بشكل كبير% 47.2أن  2011النتائج لعام 

تدني هذه النسبة في قطاع غزة يعزى إلى ارتفاع إن .  في قطاع غزة% 5.3في الضفة الغربية مقابل % 70.9المنطقة حيث بلغت 

قبل الهيئات المحلية في قطاع غزة، علما بان نسبة  نسبة الملوحة في المياه وبسبب المياه العادمة وعدم وجود ضبط لمياه الشرب من

  %.6.8بلغت  2009اه جيدة في قطاع غزة خالل العام األسر التي اعتبرت المي


