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معايل د. عال عوض، رئيسة اإلحصاء 
أبـــرز  تســـتعرض  الفلســـطيني 
فلسطني  يف  اإلحصائية  املؤرشات 
العاملي  اليوم  2020 يف  للعـــام 

لإلحصاء 2020/10/20

ميكن  ببيانات  العامل  ''ربط  شعار  تحت 
الوثوق بها'' يحتفل العامل باليوم العاملي 
العام يف ظل  لالحصاء والذي يصادف هذا 
محاربة  يف  تحدي  من  العامل  يواجهه  ما 
وتسخر  كورونا،  فريوس  وهو  مشرتك  عدو 
وطاقاتها  امكاناتها  العامل  دول  كافة 
ملحاربة هذا الفريوس، ولعل توفري وتبادل 
هو  الفرتة  هذه  يف  املوثوقة  البيانات 
أجل  من  البرشية  ايدي  يف  املنيع  الرتس 

التصدي والحامية من هذا العدو الخفي.

يف خضم تداعيات جائحة كورونا التي القت 
املجتمع  مكونات  كافة  عىل  بظاللها 
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  عمل  الفلسطيني، 
وامكانياته  طاقاته  بكل  الطوارئ  حالة  خالل 
املجتمع  لخدمة  سخرها  والتي  املتاحه 
الفلسطيني؛ وذلك الميانه املطلق بأهمية 
ظل  يف  املحوري  ودوره  اإلحصايئ  الرقم 
االزمات واملحن، فقد تم اإلعتامد عىل البنية 
يف  املتاحه  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية 
بكافة  اإللتزام  ضامن  اجل  من  الجهاز 
املخرجات اإلحصائية ضمن الربنامج اإلحصايئ 
اإلحصائية  املسوح  نٌفذت  حيث  الرسمي، 
والقوى  االسعار  مسوح  وأهمها  الرئيسية 
خالل  ومن  الهاتف  باستخدام  العاملة 
الجويه،  بالخرائط  املحملة  اللوحية  االجهزة 
الهم  إقتصادية  تنبؤات  الجهاز  واصدر 
عىل  املحتمل  األثر  لرصد  االقتصاد  مؤرشات 
الجهاز  نفذ  كام  الفلسطيني  االقتصاد 
لقياس  صممت  متخصصة  ميدانية  مسوحا 
عىل  إقتصاديا  كورونا  جائحة  عن  الناتج  األثر 
عمل  كام  االرس،  عىل  واجتامعيا  املنشآت 
يسلط  الكرتوين  موقع  إطالق  عىل  الجهاز 

جراء  اإلحصائية  املعطيات  ابرز  عىل  الضوء 
العمل  عىل  جائحة فريوس كورونا، كام تم 
عىل  لالجابة  ايل   رد  نظام  تصميم 
و  الجهاز  صفحات  زوار  استفسارات 
Facebook Messenger حيث سيقدم النظام 
طوال  الساعة  مدار  عىل  للجمهور  اجابات 
أيام األسبوع  وباللغتني العربية واإلنجليزية  

بطريقة تفاعلية.

الفلســـطيني  املجتمـع  عىل  نظـرة 
عـام 2020 يف ظل جائحة كورونا

%27321,400

اكرث من ربع املشاركني يف القوى العاملة 
عاطلـــون عن العمل يف الربـــع الثاين من 

العام الجاري (2020)

انخفاض عدد العاملـــني من حوايل املليون 
عامل يف الربـــع األول 2020 اىل  889 ألف 

عامل يف الربع الثاين 2020.

%15 118,200

%49 203,200
شخص عاطل عن العمل يف قطاع غزة

شخص عاطل عن العمل يف الضفة الغربية

شخص عاطل عن العمل يف فلسطني  

فرد من بني كل 4 أفراد عانوا من الحرمان 
"الفقـــر متعدد االبعاد" يف فلســـطني 

قبيل جائحة كورونا
24.0% من األفراد عانوا مـــن الفقر، "متعدد 
األبعاد"  يف فلسطني ما قبل جائحة كورونا 
باملقابـــل عاىن مـــا يقارب 29% مـــن الفقر 
النقدي، مام يعني أن الفقر يف فلســـطني 
مرتبـــط ومدفـــوع بشـــكل رئيـــيس بالفقر 

"النقدي". 



حوايل نصف املعيلني الرئيسني العاملني مل يتلقوا اجورهم خالل فرتة االغالق

املشاركة يف األنشطة التعليمية عن بعد

السبب الرئييس لغياب املعيل الرئييس  لألرس عن العمل خالل فرتة اإلغالق (توزيع نسبي) 

معيل واحد من بني 6 معيلني (17%) توقف عن العمل خالل فرتة االغالق.

52% من املعيلني الرئيســـيني العاملني باجـــر مل يتلقوا أجورهم/رواتبهـــم خالل فرتة االغالق،
و23% منهم تلقوا اجورهم كاملعتاد، بينام حصل 25% منهم عىل أجور/رواتب بشكل جزيئ.

اإلغالق  قبل  بالتعليم  وملتحقني  سنة)   18-6) أطفال  لديها  التي  فلسطني  يف  االرس  من   %51
الغربية، و الضفة  (53% يف  أنشطة تعليمية عن بعد خالل فرتة اإلغالق،  شارك أطفالهم يف 

49% يف قطاع غزة). مع وجود تباين واضح يف مشاركة الطالب بني املحافظات.

مشاركة األطفال (6-18 سنة) يف األنشطة التعليمية خالل فرتة اإلغالق
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تبابن يف املشاركة بني األرس يف أنشطة التعليم عن بعد ما بني املحافظات، 2020

نصف االرس التي لديها اطفال (6-18 ســـنة) ومل تشارك يف االنشطة التعليمة عن 
بعد وذلك بسبب عدم وجود االنرتنت

وجود  عدم  ان  اىل  أشارت  بعد  عن  التعليمية  االنشطة  يف  تشارك  مل  التي  األرس  من   %49
االنرتنت يف املنزل حال دون مشاركة أطفالهم يف األنشطة التعليمية خالل اإلغالق، ومن أهم 
(22%)، و13% بسبب عدم رغبة  تعليمية  أنشطة  بتنفيذ  األخرى: عدم قيام املدرسني  األسباب 
تنفيذ  عىل  األهل  مقدرة/معرفة  عدم  لسبب  و%6.3  تعليمية،  األنشطة  تنفيذ  يف  الطفل 

األنشطة التعليمية.



أرستني من كل 5 أرس (املشاركة يف التعليم عن بعد) قيمت تجربة التعليم عن 
بعد بأنها سيئة ومل تؤدي الغرض منها

40% من األرس الذين شارك أطفالهم يف أي من األنشطة التعليمية خالل فرتة اإلغالق قيموا 
التجربة بانها سيئة ومل تؤدي الغرض منها، 39% قيموا التجربة بانها جيدة وأدت الغرض منها 

ولكن هنالك مجال لتحسني التجربة، 21% قيموا التجربة بانها جيدة وأدت الغرض منها.

التحديات التي واجهتها األرس الفلسطينية فيام يتعلق باألمن الغذايئ

النصف  مبقدار  دخلهم  انخفض  الفلسطينية  االرس  من 
فأكرث خالل فرتة اإلغالق مقارنة مع شهر شباط/فرباير 
2020 (46% يف الضفة الغربية، و38% يف قطاع غزة).  

أولويات األرس من املساعدات املطلوبة من الحكومة من وجهة نظرهم
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املواد  عىل  الشهرية  نفقاتها  انخفضت  األرس  من 

الغذائية

%41

بالقلق من عدم وجود ما يكفي من  من األرس شعرت 
57% من األرس لديها نظام  أن  الطعام لألكل، يف حني 

غذايئ أقل كامً وتنّوعاً 

%61
من األرس مل يكن لديها القدرة عىل أكل طعام صحي 

ومغذي خالل فرتة االغالق

%47



خســــائر االقـتـصــــاد الفلـســـــطيني
لعام 2020 مقارنة مع العام السابق

2.5
مليار دوالر 

حوايل 

نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني خالل الفرتة (2015 - 2020) 

الناتج املحيل االجاميل،  الفرد من  انخفاض نصيب  تأثري جائحة فريوس كورونا هو  تداعيات  من 
حيث من املتوقع انخفاض نصيب الفرد بنسبة 15.6% عام 2020 مقارنة مع العام 2019 ليصل إىل 

2,840.3 دوالر أمرييك.
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االتجاه يف عدد رخص األبنية الصادرة يف فلسطني يف الفرتة من الربع الثاين 2019 إىل الربع الثاين 2020

الربع الثاين 2019 الربع الثالث 2019 الربع الرابع 2019

مجموع الرخصرخص األبنية الجديدة
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إنخفاض الطلب عىل البناء خالل فرتة جائحة كورونا 
لألبنية  الرخص  عدد  سجَّل  كام   2020 الثاين  الربع  خالل   %45 بنسبة  األبنية  رخص  عدد  انخفض 
الجديدة انخفاضا بنسبة 48% خالل نفس الفرتة، كام سجَّل انخفاضا بنسبة 40% مقارنة بذات الربع 

من العام 2019.  

شهد الربع االول من عام 2020 انخفاض يف مؤرش كميات األنتاج الصناعي بنسبة 6.17% ليستمر 
هذا اإلنخفاض خالل الربع الثاين 2020 لتصل النسبة إىل %2.52

انخفاض كميات اإلنتاج الصناعي وذلك تأثرا بتداعيات جائحة كورونا 

االرقام القياسية الربعية ونسب التغري لكميات االنتاج الصناعي يف فلسطني لالرباع 
( ربع اول / 2019 - ربع ثاين/ 2020) (سنة االساس 2018= 100)

الربع األول 2019الربع الثاين 2019 الربع الثالث 2019 الربع الرابع 2019 الربع األول 2020 الربع الثاين 2020

الرقم القيايس العام لكميات االنتاج الصناعينسبة التغري 
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خسائر القطاع السياحي تجاوزت املليار دوالر أمرييك جراء جائحة كورونا

وتشري التقديرات األولية إىل تراجع انفاق السياحة الوافدة إىل فلسطني بنسبة %68 باملقارنة 
مع عام 2019 لتبلغ 466 مليون دوالر أمرييك.

خسائر قطاع السياحة الوافدة إىل فلسطني
لعام 2020

نسب التغري يف الرقم القيايس ألسعار املستهلك يف فلسطني لألرباع الول/2019 - الثالث/2020

1.0
مليار دوالر 

حوايل 

تراجع يف مستويات االسعار خالل االرباع الثالث االوىل من العام 2020
خالل  االسعار  مستويات  يف  تراجع  فلسطني،  يف  املستهلك  ألسعار  القيايس  الرقم  شهد 
االرباع الثالث االوىل من العام 2020، وكان ذروة هذا الرتاجع خالل الربع الثاين من العام 2020 
يف  االسعار  مستويات  شهدت  كذلك  العام،  نفس  من  االول  الربع  مع  باملقارنة   %1.18 بواقع 
 ،2019 العام  من  املناظرة  االرباع  مع  باملقارنة  تراجعا   2020 العام  من  والثالث  الثاين  االرباع 

بواقع 1.51% و2.03% عىل التوايل.
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