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 11/70/8712اليوم العالمي للسكان،  أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة يستعرضاإلحصاء الفلسطيني 
 

 .710العام في مليون نسمة عدد سكان فلسطين  87.4

مليون  8724في فلسطين  7102، فقد بلغ عدد السكان في عام 7102بناء على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 
 0782مليون نسمة، منهم  7744في حين بلغ عدد سكان الضفة الغربية 7  مليون أنثى 7722مليون ذكرًا و 7782نسمة، منهم 
 26.ألف ذكرًا و 62.مليون نسمة، منهم  07.1بينما بلغ عدد سكان قطاع غزة لنفس العام 7  مليون أنثى 0780مليون ذكرًا و

 7 ألف أنثى
  

 عليه في الضفة الغربية هوفي قطاع غزة فتيًا بشكل أكبر مما  الفلسطيني المقيم المجتمع

في % .267من مجمل السكان فـي فلسطين، بـواقع % .247   7102سنة في العام ( 08-1)بلغت نسبة األفراد في الفئة العمريـة 
حيث بلغت نسبتهم ( نة فأكثرس 62)ويالحظ انخفاض نسبة األفراد الذين تبلغ أعمارهم 7  في قطاع غزة% 8074الضفة الغربية و

 7في قطاع غزة% 774في الضفة الغربية و% 276في فلسطين، بواقع % 3.2بـــ  2017في عام 
 

 كثافة سكانية مرتفعة في قطاع غزة 
 2.8نحو  7102الكثافة السكانية في فلسطين مرتفعة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، إذ بلغت الكثافة السكانية في عام 

 7 في قطاع غزة 7كم/فردًا  5,204في الضفة الغربية مقابل  7كم/فردًا  201في فلسطين، بواقع  7كم/ فرداً 
 

 * الفلسطينيات المقيمات في قطاع غزة أكثر خصوبة
فـي حـين بلـغ  مولـودا، 878فـي فلسـطين  7102بلغ متوسط عدد االبنـاء الـذين سـبن انجـابهم للنسـاء اللـواتي سـبن لهـن الـزوا   للعـام 

 7مولود للنساء في قطاع غزة 872مولود مقابل  872هذا المتوسط في الضفة الغربية 
 

 مزيدًا من االنخفاض في متوسط حجم األسرة
إلى أنه قد طرأ انخفاض في متوسط حجم األسرة في فلسطين  7102أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

من 7  2..0فردًا عام  678مقارنة مع  7102فردًا عام  270حيث انخفض متوسط حجم األسرة إلى ، 2..0مقارنة مع عام 
، أما في 2..0فردًا عام  670مقارنة مع  7102فردًا عام  874جانب آخر انخفض متوسط حجم األسرة في الضفة الغربية إلى 

 7   2..0في العام  .67مقارنة مع  7102فردًا في العام  276قطاع غزة فقد انخفض متوسط حجم األسرة إلى 
 

  أسر ترأسها امرأة 01أسرة من بين كل 
من األسر ترأسها إناث في فلسطين، بواقع % 0171، إلى أن 7102والمساكن والمنشآت  للسكانتشير بيانات التعداد العام 

 7  في قطاع غزة% 78.في الضفة الغربية و% 0178
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 .710خالل العام  مقارنة بالذكورلإلناث في القوى العاملة مشاركة متدنية 
من إجمالي القوة البشرية % 8272أشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة في فلسطين بلغت 

أفراد  8سنة فأكثر هنالك  02أفراد أعمارهم  01أي من بين كل ) 7102خالل العام ( سنة فأكثر 02األفراد الذين أعمارهم  )
كما تعتبر نسبة مشاركة اإلناث 7  في قطاع غزة% 8270في الضفة الغربية مقابل % 8272بواقع (7  مشاركين في القوى العاملة

في الضفة الغربية % 0272بواقع % 0.71في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الذكور، حيث تصل نسبة مشاركة اإلناث إلى 
 7في قطاع غزة% 6477في الضفة الغربية و% 2772بين الذكور، بواقع % .217اع غزة، وبلغت هذه النسبة في قط% 7074و
 

 .710العام  خاللالمشاركين في القوى العاملة عاطلين عن العمل  أكثر من ربع
في فلسطين، % 7272بلغت  7102تشير البيانات إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في العام 

كما وصلت نسبة البطالة في فلسطين بين اإلناث المشاركات في 7  في قطاع غزة% .827في الضفة الغربية و% .027بواقع 
 7  بين الذكور المشاركين في القوى العاملة% 7772مقابل % 8274القوى العاملة إلى 

 

 لـم ينهوا أيـة مرحلة تعليمية ( سنة فاكثر 01)من األفراد % 478
الذين أنهوا ( سنة فاكثر 02)على مستوى فلسطين أن نسبة األفراد  7102أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

 %7  478أما نسبة األفراد الذين لـم ينهوا أيـة مرحلة تعليمية فبلغت %7 0272ى قد بلغت مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس فاعل
 

 مثيلتها بين الذكور  األمية بين اإلناث ثالثة أضعاف
سنة فأكثر في  02أن نسبة األمية بين األفراد الذين أعمارهم  7102أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

، في حين بلغت بين %072، وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين الذكور واإلناث، فبلغت بين الذكور %272فلسطين بلغت 
 %7  271اإلناث 

 

 7100مقارنة بالعام  .710في قطاع غزة في العام  الفرد الشهري إنفاقانخفاض 

 771إلى  7100دينار أردني لعام  044، فقد ارتفع من 7100مقارنة بالعام  7102ارتفع إنفان الفرد في الضفة الغربية في عام 
 0.إلى  7100ينارًا اردنيًا عام د 001بينما انخفض في قطاع غزة من %7  0271أي بزيادة مقدارها  7102دينارًا أردنيًا عام 
أما على مستوى نوع التجمع السكاني، فقد بلغ متوسط إنفان الفرد الشهري %7  0272أي بتراجع مقداره  7102دينارًا اردنيًا عام 

الل دينار أردني في المخيمات خ 077دينار أردني في التجمعات الريفية و 0.6دينار أردني في التجمعات الحضرية مقابل  021
 71027عام 

 

 .710من األفراد في فلسطين فقراء خالل العام % 72
حوالي  7102في فلسطين خالل عام ( المكونة من خمسة أفراد، بالغين اثنين وثالثة أطفال)بلغ خط الفقر لألسرة المرجعية 

لنفس األسرة المرجعية حوالي ( الشديد)، بينما بلغ خط الفقر المدقع (دوالر أمريكي 671 حوالي)شيقاًل إسرائيليًا جديدًا  2,470
وفقا  7102بلغ معدل الفقر بين االفراد في فلسطين خالل العام (7  دوالر أمريكي 226حوالي )شيقاًل إسرائيليًا جديدًا  07.28

% 0674كما تبين أن حوالي (7  في قطاع غزة% 2271في الضفة الغربية و% .027بواقع )، %7.77ألنماط االستهالك الشهري 
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في % 2274في الضفة الغربية و% 274بواقع )من االفراد في فلسطين عانوا من الفقر المدقع وفقا ألنماط االستهالك الشهري، 
 (7  قطاع غزة

 

 *مليون جهاز هاتف نقال ذكي تمتلكها األسر الفلسطينية .07
من األسر في فلسطين لديها خط نقال بواقع  %676.أن  7102أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 

في قطاع غزة، كما أظهرت النتائج أن نسبة امتالك األسر في فلسطين لهاتف نقال ذكي % 272.في الضفة الغربية و% 277.
 7 في قطاع غزة% 2272في الضفة الغربية و% 4.74بواقع % 4877بلغت 

 

أن  7102فقد أظهرت نتائج التعداد لعام ( كتبي أو الب توب أو تابلت وأيبادحاسوب م)أما بالنسبة المتالك األسرة لجهاز حاسوب 
في حين بلغت 7  في قطاع غزة% 2871في الضفة الغربية و% .847من االسر في فلسطين لديها جهاز حاسوب بواقع % 8270

في قطاع % 60.4ية، مقابل في الضفة الغرب% 62.0، بواقع %6078نسبة األسر في فلسطين التي يستخدم أفرادها الحاسوب 
 7غزة

 

 *أكثر من نصف األسر الفلسطينية لديها نفاذ لالنترنت في البيت
من األسر في فلسطين لديها اتصال باإلنترنت % 2072أن  7102كما اظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

 7 طاع غزةفي ق% 2471في الضفة الغربية، و% 6176، بواقع 7102في العام 
 

 *أفراد في فلسطين لديهم تامين صحي 01من  4
، إلى أن عدد األفراد المؤمن عليهم صحيًا في فلسطين بلغ 7102أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

، %2072وبلغت نسبة األفراد الذين لديهم تأمين صحي حكومي 7 من مجمل سكان فلسطين %.247فردًا يشكلون  458,2272,
لديهم تأمين % 7476لديهم تأمين خاص، في حين أن % 072، و%0271بينما بلغت نسبة األفراد الذين لديهم تأمين وكالة 

لديهم تأمين إسرائيلي من % 172لديهم تأمين وكالة وخاص، و% 172لديهم تأمين حكومي وخاص و% 177حكومي ووكالة و
 7لديهم تأمينات أخرى% 172مجمل سكان فلسطين و

 

 * هم من الذكور إعاقة واحدة على األقل/ يعانون من صعوبة من م٪ 11
إعاقة واحدة / فردا في فلسطين لديهم صعوبة  7227774إلى أن  7102أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

وعلى صعيد نوع اإلعاقة، فكانت (7 أنثى 0027622ذكرًا و 139,593)منهم ( من مجمل السكان% 274بنسبة )ل على األق
وبلغت نسبة األفراد الذين  ،(أنثى 2.7614ذكرًا و68,165 فردًا منهم  0727222)الصعوبة في الحركة واستخدام االيدي األعلى 

من مجمل سكان المحافظة وهي األعلى مقارنة % 872يعانون من صعوبة في الحركة واستخدام االيدي في محافظة شمال غزة 
% .07بباقي المحافظات في حين بلغت نسبة األفراد الذين يعانون من صعوبة في الحركة واستخدام االيدي في محافظة الخليل 

،  (فرد 817127)المحافظة وهي األقل مقارنًة بباقي المحافظات، في حين كانت الصعوبة في التواصل األقل من مجمل سكان 
 7لإلناث 027422للذكور و 22,199بواقع 
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 أكثر من ثالثة أرباع األسر تعيش في مسكن ملك 
في % 4278، بواقع  2017في عام % 84.6بلغت نسبة األسر الفلسطينية التي تعود ملكية المسكن فيها ألحد أفراد األسرة حوالي 

أسرة، % 472في قطاع غزة، في حين أن نسبة األسر التي تعيش في مساكن مستأجرة في فلسطين بلغت % 4277الضفة الغربية و
 7في قطاع غزة% 672في الضفة الغربية و% 78.بواقع 

 

 *من األسر في فلسطين يستخدمون مياه الشرب اآلمنة% 4778

من االسر في فلسطين يستخدمون مياه الشرب اآلمنة % 6778أن  7102ات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت تفيد بيان
 %7  0078وفي قطاع غزة % 270.حسب تعريف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية 

 

 * من األفراد يستخدمون الصرف الصحي المحسن %22أكثر من 

من األفراد في فلسطين يستخدمون الصرف الصحي % 72..أن  7102تفيد بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 
وفي قطاع غزة % 76..المحسن حسب تعريف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية 

..7.7% 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0.627إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل االسرائيلي * 
 
 
 
  


