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ران اإلحصاء الفلسطيني واللجنة الوطنية للسكان يصد
وضاع السكان في أبيانًا صحفيًا يستعرضان فيه 

اليوم العالمي للسكان،  بمناسبةفلسطين 
11/70/1710 

 

المقدر منتصف العام  فلسطينمليون نسمة عدد سكان  59.4
1710 

بناء على التقديرات التي أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني والتي بنيت باالعتماد على نتائج التعداد العام للسكان 

، فقد بلغ عدد السكان المقدر منتصف 7002والمساكن والمنشآت 
 7947مليون نسمة، منهم  59.4في فلسطين حوالي  7002عام 

في حين بلغ عدد سكان الضفة 9  مليون أنثى 7954و ا  ر مليون ذك
ذكرا  مليون  0944مليون نسمة، منهم  4900الغربية المقدر حوالي 

بينما قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام 9  مليون أنثى 0958و
ألف  45.ذكرا  وألف  88.مليون نسمة، منهم  09.5 واليـــبح

 9 أنثى
  

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

سنة منتصف العام ( 05-0)نسبة األفراد في الفئة العمريـة  قدرت
، بـواقع فلسطينمن مجمل السكان فـي % .489 بـــــ 7002
ويالحظ 9  في قطاع غزة% 5795في الضفة الغربية و% 4595

حيث ( سنة فأكثر 54)انخفاض نسبة األفراد الذين تبلغ أعمارهم 
، فلسطينفي % 2.9 بـــ 2017قدرت نسبتهم في منتصف عام 

 9في قطاع غزة% 795وة في الضفة الغربي% 3.3بواقع 
 

 كثافة سكانية مرتفعة في قطاع غزة 
مرتفعة بشكل عام وفي قطاع غزة  في فلسطينالكثافة السكانية 

نحو  7002إذ بلغت الكثافة السكانية المقدرة لعام بشكل خاص، 
في الضفة  7كم/فردا   447، بواقع فلسطينفي  7كم/فردا      874

 9 في قطاع غزة 7كم/فردا   5,324الغربية مقابل 
 

 
 

 في قطاع غزةمرتفعة  معدالت خصوبة
المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات تائج ناستنادا  إلى 

، فقد طرأ انخفاض على معدل الخصوبة الكلية في 7005
مقابل ( 7004-7000)مولودا  للفترة   4.1فلسطين، حيث بلغ

أما على مستوى المنطقة فيالحظ 9  2..0في العام  مواليد 590
استمرار ارتفاع معدل الخصوبة الكلية في قطاع غزة عنه في 

 492،  حيث بلغ (7004-2..0)الغربية خالل الفترة  الضفة
 495في الضفة الغربية مقابل ( 7004-7000)مولودا  للفترة 

أما في قطاع غزة فقد بلغ هذا المعدل 9 2..0مولودا  في العام 
مولودا  في العام  .59 مقارنة( 7004-7000)مولودا  للفترة  594

0..29 
 

 فلسطينالخام في والوفيات يد معدل الموالمتوقع في انخفاض 
 1717-1712خالل الفترة 

 فلسطينتشير االسقاطات السكانية إلى أن معدل المواليد الخام في 
 7005من السكان عام  0000مولودا  لكل  .409سينخفض من 

من 9  7070عام من السكان  0000لكل مولودا   7.90إلى 
يتوقع انخفاض معدالت الوفيات الخام المقدرة في جانب آخر 

 7005من السكان عام  0000حالة وفاة لكل  494من  فلسطين
  70709من السكان عام  0000حالة وفاة لكل  495إلى 

 

 مزيدًا من االنخفاض في متوسط حجم األسرة
إلى أنه طرأ انخفاض في متوسط حجم  7005تشير بيانات عام 

، حيث انخفض 2..0في فلسطين مقارنة مع عام المقدر األسرة 
 595مقارنة مع  7005فردا  عام  497متوسط حجم األسرة إلى 

من جانب آخر انخفض متوسط حجم األسرة 9  2..0فردا  عام 
فردا   590مقارنة مع  7005فردا  عام  598في الضفة الغربية إلى 

رة ، أما في قطاع غزة فقد انخفض متوسط حجم األس2..0عام 
 9   2..0في العام  .59مقارنة مع  7005فردا  في العام  492إلى 

 

  أسر ترأسها امرأة 17أسرة من بين كل 
من األسر % 00، إلى أن 7005 مسح القوى العاملةتشير بيانات 

% .و في الضفة الغربية %07ترأسها إناث في فلسطين، بواقع 
وغالبا  ما يكون حجم األسرة التي ترأسها أنثى 9  في قطاع غزة
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صغيرا  نسبيا ، حيث بلغ متوسط حجم األسرة التي ترأسها أنثى عام 
فردا   492مقارنة  بمتوسط مقداره  أفراد 490في فلسطين  7005

 9ذكرالتي يترأسها  ةلألسر 
 

خالل  مشاركة متدنية لإلناث في القوى العاملة مقارنة بالذكور
 1710من العام الربع األول 

ن نسبة المشاركة في أأشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى 
األفراد الذين )من إجمالي القوة البشرية % 5498فلسطين بلغت 

أي ) 7002خالل الربع األول من العام ( سنة فأكثر 04أعمارهم  
أفراد  5سنة فأكثر هنالك  04أفراد أعمارهم  00من بين كل 

في الضفة الغربية % 5498بواقع (9  مشاركين في القوى العاملة
كما تعتبر نسبة مشاركة اإلناث 9  في قطاع غزة% 5492مقابل 

في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الذكور، حيث تصل نسبة 
في الضفة الغربية % 0295بواقع % 0.95مشاركة اإلناث إلى 

 بين% 2095وبلغت هذه النسبة في قطاع غزة، % 7794و
في قطاع % 5895في الضفة الغربية و% 2494الذكور، بواقع 

 9غزة
 

المشاركين في القوى العاملة عاطلين عن العمل  ربع من أكثر
 1710خالل الربع األول 

تشير البيانات إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من بين 
بلغت  7002المشاركين في القوى العاملة في الربع األول 

في الضفة الغربية % 0898في فلسطين، بواقع % 7290
في فلسطين نسبة البطالة  وصلتكما 9  في قطاع غزة% 5090و

مقابل % 5595بين اإلناث المشاركات في القوى العاملة إلى 
 9  بين الذكور% .709

 

لـم ينهوا أيـة مرحلة ( سنة فاكثر 14)من األفراد % .حوالي 
 تعليمية 

أن نسبة األفراد  فلسطينعلى مستوى  7005تشير بيانات عام 
الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس ( سنة فاكثر 04)

أما نسبة األفراد الذين لـم ينهوا أيـة مرحلة %9  05فاعلى قد بلغت 
 %9  .تعليمية فبلغت 

 

 مثيلتها بين الذكور  ونصف األمية بين اإلناث ثالثة أضعاف

أن نسبة األمية بين األفراد الذين  7005بيانات عام  تظهر
، وتتفاوت هذه %490 بلغت فلسطينسنة فأكثر في  04أعمارهم 

النسبة بشكل كبير بين الذكور واإلناث، فبلغت بين الذكور 
 %9  598، في حين بلغت بين اإلناث 095%

 

 أكثر من ثالثة أرباع األسر تعيش في مسكن ملك 
األسر الفلسطينية التي تعود ملكية المسكن فيها ألحد ة بلغت نسب

في % .2، بواقع  7005في عام % 22أفراد األسرة حوالي 
في قطاع غزة، في حين أن نسبة األسر % 27بية والضفة الغر 

أسرة، % .التي تعيش في مساكن مستأجرة في فلسطين بلغت 
 9في قطاع غزة% 2في الضفة الغربية و% 00بواقع 

 

للمياه شبكة  مصدرها الرئيسي من األسر الفلسطينية% 88
 عامة
 فلسطينمن أسر % 88إلى أن  7005 البيانات المتوفرة لعامتفيد 

تسكن في مساكن المصدر الرئيسي للمياه فيها شبكة مياه عامة، 
في % 5. مقابل %84 هذه النسبة في الضفة الغربية بلغت حيث

 تقريبا   األسرجميع أن  7005البيانات للعام وأظهرت  ،قطاع غزة
لكهرباء لفي فلسطين تسكن في مساكن متصلة بالشبكة العامة 

 9وقطاع غزةوذلك على مستوى الضفة الغربية 
 

األسر الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة أكثر من نصف 
 بشبكة صرف صحي 

من األسر % 42أن حوالي  7005تشير البيانات المتوفرة لعام 
الفلسطينية تقيم في مساكن موصولة بحفر امتصاصية أو صماء 

% .في الضفة الغربية و% 45للتخلص من المياه العادمة بواقع 
من األسر الفلسطينية % 57في حين أن هناك 9  في قطاع غزة

في % 54بواقع  ،تقيم في مساكن موصولة بشبكة صرف صحي
 9  في قطاع غزة% 0.الضفة الغربية مقابل 
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