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د. عوض، تستعرض أوضاع الفلسطينيين في نهاية 
 2020عام 

 

اإلحصاء  ةاستعرضت معالي د.عال عوض، رئيس
 الفلسطيني، أوضاع الفلسطينيين في نهاية 

، 2021، عشية رأس السنة الجديدة 2020عام 
 اآلتي:على النحو 

  
 

 2020مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام  13.7حوالي 
 13.7 حوالي 2020نهاية عام بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر فـي 

 1.6حوالي ، و فلسطيندولة فـــــــــــــــي  مليون  5.2 ؛فلسطيني مليون 
مليون في   6.2يقارب  وما، 1948أراضي في  مليون فلسطيني

  .ألف في الدول األجنبية 738 الدول العربية ونحو
 

 مليون فلسطيني يقيمون في فلسطين التاريخية 6.8حوالي 
تشير تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن عدد 

مليون  6.80السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بلغ حوالي 
 6.88، في حين من المتوقع ان يبلغ عدد اليهود 2020نهاية عام 

.  وسيتساوى عدد السكان الفلسطينيين 2020مليون مع نهاية عام 
، حيث سيصبح عدد الفلسطينين 2022مع نهاية عام  واليهود
 مليون لكل منهم. 7.1حوالي  واليهود

 

 2020م نهاية عا أكثر من ثلث السكان يقيمون في قطاع غزة
ًا؛ حوالي فرد مليون  5.2دولة فلسطين بحوالي عدد السكان في  قدر
مليون في قطاع غزة.  وبلغت  2.1و في الضفة الغربيةمليون  3.1

% من مجمل السكان 42نحو  2017لعام نسبة السكان الالجئين 
% في الضفة 26الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع 

 غزة.% في قطاع 66الغربية و
 

 معدالت الخصوبة  انخفاض في
 (2019-2017)خالل الفترة  يةانخفض معدل الخصــــــــــــــوبة الكل

 3.8؛ 1999عــــام مولودًا  4.6مقــــارنــــة مع  ،مولوداً  3.8إلى 
 في قطاع غزة. اً مولود 3.9ومولودًا في الضفة الغربية 

  

 
 
 

 سنوات مختارة، فلسطين دولة فيمعدل الخصوبة 

 
 

  حجم األسرة طتوسمفي  انخفاض
 بـمقارنة  2019فردًا عام  5.1انخفض متوسط حجم األسرة إلى 

 5.5و فردًا في الضــفة الغربية 4.9بواقع ؛ 2000فردًا عام  6.1
 فردًا  في قطاع غزة.

 
 حسب المنطقة،  فلسطين دولة في األسرةمتوسط حجم 

2019 ،2020   

 
 

 
 

 تتجه نحو االنخفاض  االطفال والرضعالوفيات معدالت 
 14فلسطين دولة بلغ معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة في 

في  15؛ 2019-2015خالل الفترة  طفاًل لكل ألف والدة حية
في قطاع غزة. من جانب اخر بلغت معدالت  14الضفة الغربية و
في  12؛ لنفس الفترة طفاًل لكل ألف والدة حية 12وفيات الرضع 
وتشير البيانات الى   طفل في قطاع غزة. 13والضفة الغربية 

انخفاض في معدل وفيات األطفال خالل العشرة سنوات السابقة 
 طفال لكل الف والدة حية. 15اذ بلغ 
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بين  قبل سن الثامنة عشرةانخفاض مستمر في معدالت الزواج 
 االناث

% من النساء في الفئة 13ان حوالي  2020عام لتشير النتائج 
 18عامًا تزوجن للمرة األولى قبل بلوغهن سن  24-20العمرية 

% مقابل 11عاما، حيث بلغت النسبة في الضفة الغربية حوالي 
 % في قطاع غزة.17حوالي 

اذ بلغت نسبة  2014ويالحظ انخفاض هذه النسبة مقارنة بعام 
اللواتي تزوجن للمرة األولى قبل  24-20النساء في الفئة العمرية 

نحو ربع النساء  2014في فلسطين عام  عاما 18بلوغهن 
(24.)% 

مقارنة  األردنفي  الفلسطينياتبين معدالت خصوبة عالية 
 سوريا ولبنانبالفلسطينيات في 

 األردنفي  المقيمةللمرأة الفلســــــطينية بلغ معدل الخصــــــوبة الكلي 
في ســــــــــــــوريا للعام  مولوداً  2.5مقابل  2010للعام  مولوداً  3.3

في لبنان للفلســـطينيات مولودًا  2.7، في حين بلغ المعدل 2010
 .2017للعام 

 

 

مكان حسب  حول الفلسطينيين مؤشرات ديمغرافية مختارة
  سنوات مختارة اإلقامة،

 معدل الخصوبة متوسط حجم األسرة مكان اإلقامة
 *3.3 **5.1 األردن

 *2.5 *4.1 سوريا 
 ***2.7 ***4.0   لبنان

 2010* البيانات تمثل العام 
 2011 العام ** البيانات تمثل

 2017البيانات تمثل العام  ***
 

 مجتمع فتي 1948أراضي المجتمع الفلسطيني في 
 1.63حوالي  1948أراضي الفلسطينيين المقدر في  عــــــــــــــددبلغ 

الذكور نســــبة األفراد وبلغت ، 2020نهاية العام  فلســــطيني مليون 
 لإلناث %31.4 مقابل% 32.4عشـــرة من العمر  الخامســـةدون 

الذين أعمارهم الذكور في الوقت الذي بلغت فيه نســــــــــــــبة األفراد 
 .2019لعام  لإلناث %5.4 مقابل% 4.5 (سنة فأكثر 65)
 
 
 
 

ألف عامل في الربع الثالث  82انخفاض عدد العاملين بمقدار 
  2019مقارنة بالربع الثالث  2020

في الربع الثــالــث  عــامــلألف  1,022انخفض عــدد العــاملين من 
بمقـــدار  2020في الربع الثـــالـــث  عـــامـــلألف  935الى  2019

عن % 17بمقــــدار حيــــث انخفض العــــدد في قطــــاع غزة %، 8
بمقـدار كمـا انخفض في الضــــــــــــــفـة الغربيـة   2019الربع الثـالـث 

 خالل نفس الفترة.  5.5%
 

 2020م خالل الربع الثالث % من العاملين تغيبوا عن عمله13
 بسبب الجائحة 

ألف في الربع  99ارتفع عدد العاملين الغائبين عن عملهم من 
بمقدار  2020ألف في الربع الثالث  117الى  2019الثالث 

%، وقد يعود هذا االرتفاع الى اسباب مرتبطة بجائحة كوفيد 18
 واالجراءات المتخذة للحد من انتشاره. 19

 

د العااملين في الساااااااااوي المحلي بين الربعين انخفااض في عد
  2020والثالث   2019الثالث 

ألف عامل  881انخفض عدد العاملين في الســـــــــــو  المحلي من 
ألف عــامــل في الربع الثــالــث  800الى  2019في الربع الثــالــث 

كما % 17انخفض العدد في قطاع غزة بنســــــــــــــبة ، حيث 2020
 %5.9انخفض في الضفة الغربية بمقدار 

 

 العمل عن تغيبوا العاملين لألسر الرئيسين المعيلين نصف حوالي

 االغالي فترة خالل
خالل فترة اإلغال  والممتدة % من العاملين تغيبوا عن العمل 47

من الخامس من آذار حتى الخامس والعشــــرين من أيار من العام 
% 54تباين واضــح بين الضــفة الغربية وقطاع غزة )مع ، 2020

   % في قطاع غزة(.32الغربية، وفي الضفة 
 

في األنشطة  شاركوا أكثر من نصف الطالب في الضفة الغربية 
 التعليمية عن بعد

ــا  أدت االجراءات التي أقرتهــا الحكومــة خالل فترة جــائحــة كورون
  25 -آذار  5)الى تعطل المؤســـــــــســـــــــات التعليمية في الفترة من 

ن بعـــد لتعويض الى التحول الى نظـــام التعليم ع (2020أيـــار  
 ذلك أشـــــارتالطلبة عما فاتهم من مواد دراســـــية، وعلى الرغم من 

)كورونـــا( على الظرو   19مســــــــــــــح أ ر جـــائحـــة كوفيـــد نتـــائج 
الى أن   2020ة واالقتصــــــــادية لسســــــــر الفلســــــــطينية، االجتماعي
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 18-6فلســــــــطين التي لديها أطفال ) دولة من االســــــــر في% 51
ســــنة( وملتحقين بالتعليم قبل اإلغال  شــــارم أطفالهم في أنشــــطة 

أيــــار    25 -آذار  5ال  )بعــــد خالل فترة اإلغعن  تعليميــــة
% في قطــاع 48.5% في الضــــــــــــــفــة الغربيــة، و53.3) (2020

 .غزة(
 

اسااارتين من كل خمساااة اسااار ةيمت تجربة التعلم عن بعد ب نها 
  تؤدي الغرض منهاسيئة ولم 

)كورونا( على الظرو   19مسح أ ر جائحة كوفيد تشير بيانات 
% 40الى أن  2020االجتماعية واالقتصادية لسسر الفلسطينية، 

عن  شارم أطفالهم في أي من األنشطة التعليمية التيمن األسر 
(،  قيموا 2020أيار    25 -آذار  5بعد خالل فترة اإلغال  )

% 39 نحو في حين قيمالتجربة بانها سيئة ولم ُتؤد ِّ الغرض منها، 
التجربة بانها جيدة وأدت الغرض منها ولكن هنالك مجال لتحسين 

 . % قيموا التجربة بانها جيدة وأدت الغرض منها21التجربة، و
 

 ف كثر النصف بمقدار دخلها انخفض أسر خمسة بين من أسرتين
)كورونا( على الظرو   19مسح أ ر جائحة كوفيد تظهر بيانات 

 %42، أن 2020، االجتماعية واالقتصــــادية لسســــر الفلســــطينية
بانه انخفض دخلها بمقدار النصــف  أفادتمن االســر الفلســطينية 

(،  2020أيار    25 -آذار  5فأكثر وذلك خالل فترة اإلغال  )
 .2020فبراير  رنة مع شهر شباط مقا

 

 خالل الغذائية المواد على لألسر الشهري  االنفاي في انخفاض

 االغالي فترة
 على الشــــهرية نفقاتها ضاانخف الى األســــر من %41 نحو اشــــارت

 شــــــــباط فبراير شــــــــهر مع مقارنة اإلغال  فترة خالل الغذائية المواد

ـــة في 42%) 2020 ـــة، الضــــــــــــــف  غزة(. قطـــاع في %40و الغربي

إلى ان برامج التحويالت النقدية  من االســـر% 29أشـــارت نحو و
من أكثر التـــدابير واالجراءات التي يجـــب على الحكومـــة القيـــام 

%(، واألولويـة 21بهـا، يلي ذلـك توفير فرع عمـل وتشــــــــــــــغيـل )
الثالثة توفير كوبونات طعام وطرود غذائية وقســـــــــــــــائم شــــــــــــــرائية 

(19)%. 
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 ( 970 972) 2982700-02اتف: ه
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 1800300300: خط مجاني
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