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الشعب الفلسطيني من أرضه  وتهجير  لنكبة فلسطين، ذكرى اقتالعالثانية والستيناليوم الخامس عشر من أيار، الذكرى  يـصادف 

تؤكد المعطيات والشواهد التاريخية أن  . الصهيونية المسلحة العصابات  عملية تطهير عرقي منظمة ومدبرة قامت بهاووطـنه في 

 1948العام  في "إسرائيل"دولة قيام للفلسطينيين عن وطنهم كانت مدبرة منذ وقت طويل، توجت بإعالن  القسري عملـية التهجيـر  

  .المدنيين الفلسطينيين بحق القتل والمجازر التي ارتكبتعلى أنقاض الشعب الفلسطيني، بعد عمليات 
 

 تطهير عرقي وإحالل سكاني: النكبة

مصطلح نكبة يعبر في العادة عن الكوارث الناجمة عن الظروف والعوامل الطبيعية مثل الزالزل والبراكين واألعاصير، بينما نكبة                  

إحالل شعب آخر مكانه، حيث جاءت نتاجاً لمخططات عسكرية         فلـسطين كانت عملية تطهير عرقي وتدمير وطرد لشعب أعزل و          

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

الغربية وقطاع غزة  الضفة من قراهم ومدنهم إلى ألف فلسطيني 800نحو وتشريد  عن مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، 1967عام 

عن ديارهم رغم بقاءهم داخل نطاق األراضي التي أخضعت  الفلسطينيين والـدول العربية المجاورة، فضالً عن تهجير اآلالف من 

 قرية  1,300 وذلك في    1948 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام          1.4ل، وذلك من أصل     إسـرائي  لـسيطرة 

ـ       قرية ومدينة، حيث قاموا 774شير البيانات الموثقة أن اإلسرائيليين قد سيطروا خالل مرحلة النكبة على       ومديـنة فلـسطينية، وت

 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين وأدت إلى       70 قـرية ومديـنة فلسطينية، كما اقترفت القوات اإلسرائيلية أكثر من             531بتدميـر   

 .  بة ألف فلسطيني خالل فترة النك15استشهاد ما يزيد عن 
 

  مرات8 عام على النكبة تضاعف الفلسطينيون 62بعد : الواقع الديمغرافي

 مليون نسمة، في حين قدر عدد الفلسطينيين نهاية عام 1.4 قد بلغ 1948تـشير المعطـيات اإلحـصائية أن عدد الفلسطينيين عام          

. 1948 مرات منذ أحداث نكبة      8عف بنحو    ملـيون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضا           10.9 بحوالـي    2009

فإن البيانات تشير إلى أن عددهم قد بلغ        ) ما بين النهر والبحر   (وفيما يتعلق بعدد بالفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية          

كان الفلسطينيين  ساوى عدد الس   مليون يهودي، ومن المتوقع ان يت      5.6 مليون نسمة مقابل نحو      5.2 حوالي   2009فـي نهايـة عام      

 وذلك فيما لو بقيت معدالت النمو       ن مليون لكل من اليهود والفلسطينيي     6.2، حيث سيبلغ ما يقارب      2015والـيهود مـع نهاية عام       

 حيث سيصل عددهم    2020فقط من السكان وذلك بحلول نهاية عام        % 48.8وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي      .  الـسائدة حالياً  

 . مليون فلسطيني7.1ودي مقابل  مليون يه6.8إلى 
  

من مجمل السكان   % 45.0وتظهـر المعطـيات اإلحصائية أن نسبة الالجئين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته                

ام  ، كما بلغ عدد الالجئين المسجلين لدى وكالة الغوث منتصف ع          2009الفلـسطينيين المقيمين في األراضي الفلسطينية نهاية العام         

من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، يتوزعون بواقع         % 43.4 مليون الجئ فلسطيني، يشكلون ما نسبته        4.7، حوالـي    2009

، يعيش حوالي   %23.1، وقطاع غزة    %16.3في لبنان، وفي الضفة الغربية      % 9.0فـي سوريا، و   % 9.9فـي األردن    % 41.7

 مخيماً في الضفة 19 مخيماً في لبنان، و12 في سوريا، و9يمات في األردن، و    مخ 10 مخيماً تتوزع بواقع     58مـنهم في    % 29.4

 .  مخيمات في قطاع غزة8الغربية، و
  

وتمـثل هـذه التقديرات الحد األدنى لعدد الالجئين الفلسطينيين  باعتبار وجود الجئين غير مسجلين، إذ ال يشمل هذا العدد من تم                       

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

كما قد قدر عدد السكان     .   على خلفية الحرب والذين لم يكونوا الجئين أصال        1967الفلـسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام         

والستون للنكبة    في حين يقدر عددهم في الذكرى الثانية        ألف مواطنا،  154 بحوالي   1948الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام       
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وبلغت نسبة األفراد أقل من     .   ذكرا لكل مائة أنثى    103.6 بنسبة جنس بلغت حوالي      2009 مليون نسمة نهاية عام      1.25حوالـي     

 ت وفقا للبياناوذلك  سنة فأكثر65منهم تبلغ أعمارهم % 3.2مـن مجمـوع هؤالء الفلسطينيين مقابل    % 40.6 سـنة حوالـي      15

، مما يشير إلى أن هذا المجتمع فتيا كامتداد طبيعي للمجتمع الفلسطيني             2007 المقيمين في إسرائيل لعام      نالمتوفرة حول الفلسطينيي  

 . عامة
 

ية الضفة الغرب مليون في 2.5 منهم  2009 مليون نسمة في نهاية عام 4.0 بحوالي سكان في األراضي الفلسطينية ال عدد   كمـا قدر  

 ألف نسمة في نهاية العام      379 حوالي   محافظة القدس  في   سكان  العدد  من جانب آخر بلغ     .  قطاع غزة  مليون في    1.5حوالـي   و

مـنهم يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في                 % 62.1 حوالـي    ،2009

ضي الفلسطينية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول األخرى، فقد              وتعتبـر الخصوبة في األرا      .1967عـام   

 . في قطاع غزة5.3 في الضفة الغربية و4.1 مولود، بواقع 4.6 في األراضي الفلسطينية 2007وصل معدل الخصوبة الكلية عام 
 

 الكثافة السكانية
  اكتظاظا بالسكاننكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم

 في الضفة الغربية    2كم/ فرد 439 بواقع   2كم/ فرد 663 حوالي   2009بلغت الكثافة السكانية في األراضي الفلسطينية في نهاية العام          

 من العرب   2كم/فرد 350 حوالي   2009في قطاع غزة، أما في إسرائيل فبلغت الكثافة السكانية في نهاية العام               2كم/فـرد  4,140و

 .واليهود
 

 الغالبية العظمى من المستعمرين يقيمون في القدس بغرض تهويدها : االستيطان

  440 في الضفة الغربية قد بلغ    2008 إلى أن عدد المواقع االستعمارية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية في نهاية العام           تتشير البيانا

 مستعمر، 500,670عمرين في الضفة الغربية فقد بلغ موقعا، ويتركز وجود المستعمرات في محافظة القدس، أما عدد المست   

مستعمر منهم  261,885من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عددهم حوالي  % 32.3ويتضح من البيانات أن  

ي  من مجموع من يعيشون في الضفة الغربية، ف    % 17.2مستعمر في القدس الشرقية، وتشكل نسبة المستعمرين حوالي      198,458

 .من مجموع السكان في هذه المحافظة    %41حين بلغت نسبة المستعمرين في محافظة القدس حوالي   
 

 من مساحة الضفة الغربية% 13يلتهم نحو : جدار الضم والتوسع

ين اسـتمراراً لسياسته التوسعية، صادر االحتالل اإلسرائيلي مئات اآلالف من الدونمات في الضفة الغربية من أصحابها الفلسطيني                

باستثناء (الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار والخط األخضر         مساحة األراضي  بلغت حيث إلقامـة جدار الضم والتوسع،    

 أي ما   2 كم 555حوالي  ) 1967ذلـك الجـزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام                  

ة الغربية، في حين تبلغ المساحة الواقعة شرقي الجدار والمحاطة بجدار جزئي أو كامل  مـن مساحة الضف   % 9.8نـسبته حوالـي     

من مساحة الضفة الغربية يوجد     % 29هناك حوالي   ، و من مساحة الضفة الغربية   % 3.4 أي ما نسبته حوالي      2 كم 191.0حوالـي   

لطرق االلتفافية  ربية تمت مصادرتها ل   من مساحة الضفة الغ   % 3.5إضافة إلى    ،األغوارقـيود علـى اسـتخدامها فـي مـنطقة           

لقطاع غزة  عازلة على طول الشريط الحدودي       منطقة   ي، واقام االحتالل اإلسرائيل    وسـط الضفة الغربية    الجاثمـة والمـستوطنات   

  من إجمالي مساحة   ² كم 87 ستقتطع    كم ما يعني أنها    58م على طول الحدود الشرقية للقطاع والبالغة نحو         1,500بعرض يزيد عن    

 الذي يعتبر من اكثر     ² كم 365البالغة  من مساحة القطاع    % 24على ما قدره    االحتالل اإلسرائيلي   سيطر  ي وبهـذا ، قطـاع غـزة   

  .المناطق ازدحاما وكثافة في السكان
 

  المياه في األراضي الفلسطينية واقع وتحديات 
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 مليون متر   47.4 ما يقارب    2009للعام  ) ميكروت(يلية  بلغـت كمـية المياه المشتراة لالستخدام المنزلي من شركة المياه اإلسرائ           

 شركة   المشتراة من  إلى أن كمية المياه   ويشار هنا   .  مكعب في الضفة الغربية وذلك بحسب البيانات األولية لسلطة المياه الفلسطينية          

 مليون  47.4 إلى   38.4ك من    وذل 2009-2002لالستخدام المنزلي واصلت ارتفاعها خالل الفترة       ) ميكروت (المـياه اإلسرائيلية  

متـر مكعـب مما يعكس ازدياد حاجة السكان الفلسطينيين للمياه في ظل االزدياد المطرد لعدد السكان والسيطرة اإلسرائيلية على                    

 .مصادر المياه الفلسطينية
 

ت كمية المياه المزودة      وبلغ  .2008 عام    مليون متر مكعب   308.7المتاحة سنوياً في األراضي الفلسطينية      بلغـت كمـية المـياه       

 مليون متر مكعب في     96.5 مليون متر مكعب توزعت بين       185.5 حوالي   2008لالستخدام المنزلي في األراضي الفلسطينية عام       

 مليون متر مكعب في قطاع غزة، وبلغت حصة الفرد الفلسطيني من المياه المزودة للقطاع المنزلي                89.0الـضفة الغربية وحوالي     

علماً بأن هذه البيانات ال تشمل      .  (يوم/فرد/ لتر 45.5 حيث بلغت حصة الفرد حوالي       جنينيوم أقلها كان لمحافظة     /دفر/ لتر 132.9

 ).1967 عام الفلسطينية لألراضي احتاللها بعيد عنوة إسرائيل ضمته الذي القدس محافظة من الجزء ذلك
 

% 84.5بواقع  ،  %88.4 العامة   متصلة بشبكة المياه   في مساكن    والتي تقيم  2009 عام   األسر في األراضي الفلسطينية   بلغـت نسبة    

في قطاع غزة، وهذا يشير إلى أن هناك ازدياد في نسبة عدد األسر التي تقيم في مساكن متصلة                  % 95.8  مقابل الضفة الغربية في  

  والتي تعتمد  2009نية عام    في األراضي الفلسطي    نسبة األسر  بينما بلغت .  1999من األسر في عام     % 84.8بالـشبكة مقارنة مع     

تتباين هذه  وتعتبر المياه جيدة،    في األراضي الفلسطينية     من األسر    %48.1 ،  علما بأن   من األسر % 5.7 ةمياه المنزلي ال آبارعلـى   

في %) 7.4(من األسر الفلسطينية    % 28.2، بالمقابل   %)6.8(وقطاع غزة    ،%)72.2 (ما بين الضفة الغربية   بشكل كبير   النـسبة   

 . بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وتلوث المياه بالمياه العادمةةفي قطاع غزة  تعتبر أن المياه سيئ%) 63.8(فة الغربية والض
 

 1,664بواقع  ، موزعة   شهرياً متراً مكعباً    ألف 3,071ما معدله    2009 عام   في األراضي الفلسطينية    االقتصادية المنشآت استهلكت

مياه العامة هي    ال ةأن شبك  شهرياً في قطاع غزة، علما ب       مكعباً متراً ألف   1,407ياً في الضفة الغربية، و     شهر  مكعـباً  متـراً ألـف   

مياه العامة هي الوسيلة     ال ةشبكالمستخدمة، فقد بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تعتبر         مياه  ة للحصول على ال   ئيسيالوسـيلة الر  

تختلف هذه النسبة حسب    .  2008عام  % 87.5، مقارنة مع    %92.0لفلسطينية  في األراضي ا  مياه  ة للحـصول علـى ال     ئيـسي الر

 .في قطاع غزة% 90.6في الضفة الغربية مقابل % 92.7المنطقة الجغرافية، حيث بلغت 
 

قدرت بحوالي    2009ينية في العام  طلس ف ال يضارألي ا فقبل مراكز الرعاية الصحية      هلكة منتاه المس  ي الم ةميكالمعدل الشهري ل  

 ألف  75.1الضفة الغربية،  بينما قدرت بحوالي   يرياً فمكعباً شه ألف متراً  132.9 عقواب زعةوم ً،اهريب شكعمتر  م ألف 208.0

 حيث قدر 2008 األراضي الفلسطينية مقارنة مع العام  يف% 18.5قطاع غزة، علماً بأنها ازدادت بنسبة  ي  فرياًهشباً عكر متم

  في األراضي الفلسطينية   الصحيةمراكز الرعاية  بلغت نسبة  .   2008في العام ر مكعب شهرياً  مت ألف 175.5 بحوالي  االستهالك 

 .   في قطاع غزة% 98.9 الضفة الغربية و في% 96.1، بواقع %96.6تحصل على المياه من شبكة المياه العامة      التي  2009عام 
 

 النضال المستمر لتحرير األرض وبناء الدولة

 الشهداء
 ذكراً  6,695، منهم   31/12/2009 وحتى   29/09/2000 شهيداً، خالل الفترة     7,235داء منذ بداية انتفاضة األقصى      بلغ عدد الشه  

.   شهيداً من اإلناث   124 شهيداً من الذكور و    059,2 شهيداً بواقع    2,183حيث بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية        .   أنثـى  540و

والباقي من أراضي   .   شهيداً من اإلناث   414 شهيداً من الذكور و    601,4داً منهم    شهي 5,015كمـا بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة         

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

 .   شهيدا1,192ً بواقع 2002



 

 5

 
 
 

 ية ما زال متدنينمو الموارد البشرية الصح: الواقع الصحي
 طبيباً، بمعدل   2,941 إلى أن عدد األطباء البشريين المسجلين لدى نقابة األطباء في الضفة الغربية بلغ               2008أشارت بيانات العام    

 طبيباً في   4,375 من السكان،  فيما بلغ تقدير عدد األطباء البشريين المسجلين لدى النقابة في قطاع غزة                 10,000 أطـباء لكل     8

 من السكان في    1,000ة لكل   / ممرض 1.5 من السكان، من جانب آخر فان هناك         10,000 أطباء لكل    30، بمعـدل    2008م  العـا 

من جانب آخر، أشارت    .  2008 من السكان في قطاع غزة في العام         1,000ة لكل   / ممرض 2.7، و 2008الضفة الغربية في العام     

 مشفًى في الضفة الغربية     52 مشفًى بواقع    76لة في األراضي الفلسطينية بلغ       أن عدد المستشفيات العام    2008بيانات الجهاز للعام    

 مشفًى خاص،            24 مشفًى غير حكومي، و    25 مشفًى حكومي، و   24:  مـشفًى فـي قطـاع غـزة، موزعةً على النحو التالي            24و

 1,000 سرير لكل    1.3 سريراً بمعدل    4,929في حين بلغ عدد اَألِسرة      .   مـشفًى عـسكري ومشفًى واحداً تابعاً لوكالة الغوث         2و

وأشارت البيانات أن عدد مراكز     .   سريراً في قطاع غزة    1,957 سريراً في الضفة الغربية و     2,972مـواطن، مـوزعةً بواقـع       

 .2007 مركزاً في قطاع غزة للعام 133 و2008 مركزاً في الضفة الغربية للعام 538الرعاية الصحية األولية بلغ 
 

 الجهاز التنفسي السبب الرئيس لوفيات الرضع في الضفة الغربية، والظروف المرتبطة بفترة ما قبل الوالدة شكلت                 التهابات

 سنة 60الـسبب الـرئيس لوفـيات األطفال دون الخامسة، وأمراض القلب شكلت السبب الرئيس األول لوفيات كبار السن                  

 .فأكثر
 الصحية للمواطن الفلسطيني ال زال بطيئا،  فخالل العقد المنصرم لم يحصل             تـشير المعطيات إلى أن التحسن في مؤشرات الحالة        

تقـدم يذكـر فـي مجال الحد من وفيات الرضع ووفيات األطفال دون الخامسة، حيث أشار تقرير صادر عن يونيسف أن ترتيب                       

من % 29.0لوفيات وصلت إلى حدود     ، وأن نسبة الحد من هذه ا      95فلسطين بين دول العالم في مجال الحد من وفيات األطفال بلغ            

 .    1990المطلوب منذ العام 
 

 إلى أن التهابات الجهاز التنفسي شكلت السبب الرئيس األول للوفاة عند            2008مـن جانب آخر أشارت بيانات وزارة الصحة للعام          

ها التشوهات الخلقية حيث بلغت     من مجمل الوفيات بين الرضع، يلي     % 28.8األطفال الرضع في الضفة الغربية حيث بلغت النسبة         

 5مـن جهة أخرى احتلت الظروف في الفترة ما قبل الوالدة السبب الرئيس األول للوفاة عند األطفال أقل من                    %.  16.8النـسبة   

وعن أسباب الوفاة   .  من مجمل الوفيات بين األطفال دون الخامسة من العمر في الضفة الغربية           % 43.7سنوات حيث بلغت النسبة     

، أشارت البيانات إلى أن أمراض القلب احتلت السبب الرئيس األول للوفاة بين هؤالء              ) سنة فأكثر  60(ن األفـراد كـبار السن       بـي 

 . سنة فأكثر60في الضفة الغربية من مجمل الوفيات بين األفراد % 30.2األفراد، حيث بلغت النسبة 
 

 لحيوان  اإلسرائيلية طالت الشجر والحجر وااالعتداءات : الزراعة
  حوالي الفلسطينية في األراضي    31/12/2009 وحتى تاريخ    جراء بناء جدار الضم والتوسع     أشجار البستنة المدمرة     أعداد بلغـت 

 فقد بلغت  دمرةوبالنسبة لمساحة الخضار المكشوفة الم     . اًدونم 230 حوالي   دمرةبينما بلغت مساحة الدفيئات الم    .   شجرة  424,194

 من اآلبار مع    10 حين تم هدم     في.  اً دونم 4,538 حوالي   دمرة بلغت مساحة المحاصيل الحقلية الم     حين  دونم، في  3,516حوالـي   

 من  14و من المخازن الزراعية       3 من البرك وخزانات المياه، وهدم       40 وهدم ، من شبكات الري   اً دونم 3,864 دميروت، معـداتها 

   .الحظائر والبركسات
 

% 91.4 منها   دونم، ألف   1,854 ما مقداره    2007/2008خالل العام الزراعي     ضي الفلسطينية في األرا  المزروعة   مساحةبلغت ال 

 بأشجار الفاكهة النسبة األكبر من مجموع مساحات        المزروعةفي قطاع غزة، وقد شكلت المساحة       % 8.6في الضفة الغربية مقابل     

 % 10.1 بالخضراوات والمحاصيل الحقلية     ، فيما بلغت نسب المساحات المزروعة     %63.2 بلغتاألراضـي المـزروعة حـيث       
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من مجموع المساحة المزروعة في     % 72.0في قطاع غزة حيث تحتل      هي السائدة    المرويةالزراعة  .  علـى التوالـي   % 26.7و

   .من إجمالي المساحة المزروعة% 8.7 تتجاوز ال الضفة الغربية فان نسبة الزراعة المروية  فيأما.  قطاع غزة
 

وازدحام داخل ، تفاقم سياسة هدم المنازل التي تعتبر جريمة حرب وجريمة اضطهاد ضد اإلنسانية: ظروف السكن

 . المساكن في األراضي الفلسطينية
 ر وحدة سكنية في األراضي الفلسطينية وذلك في إطار سياسة التهجير والتدمي           23,100قام  االحتالل اإلسرائيلي بهدم ما يزيد عن         

، بحجة مقاومة االحتالل أو     2009 حتى نهاية أيار     1967 خالل الفترة الممتدة منذ العام       نمساكن الفلسطينيي الـذي ألحقه االحتالل ب    

، في الضفة الغربية 2009 وحتى نهاية أيار 2000 وحدة سكنية تم هدمها بشكل كامل منذ العام  13,400البناء دون ترخيص، منها     

 مبنى تم تدميرها    17,000 وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل ونحو         4,100وقطـاع غـزة، وال تشمل هذه األرقام ما يزيد عن            

 وذلك حسب دراسة صادرة عن دائرة 2008بـشكل جزئـي فـي قطـاع غزة خالل العدوان األخير على قطاع غزة كانون أول          

فراد للغرفة الواحدة في الوحدة      متوسط عدد األ   البيانات إلى أن  تشير  و.  العالقـات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية       

نسبة األسر التي تعيش في وحدات سكنية ذات كثافة         ، أما فيما يتعلق ب    2009 في المخيمات للعام      للغرفة اً فرد 1.8 بلغ قدالـسكنية   

في ة،  أسر% 13.6األراضي الفلسطينية   بلغت هذه النسبة في مخيمات      فقد  سـكانية مـزدحمة ثالثة أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة،           

   .أسرة% 12.9 قطاع غزة حوالي، وفي مخيمات  أسرة%14.6  في مخيمات الضفة الغربيةحين بلغت النسبة
 

 :2009سوق العمل 
لغير % 43.0بين الالجئين و    % 39.5( 2009 خالل العام    %41.6  نسبة القوى العاملة المشاركة في األراضي الفلسطينية       بلغـت 

في % 37.6و )لغير الالجئين% 44.3 ونبين الالجئي% 42.3(% 43.8كة في الضفة الغربية ، حيث بلغت نسبة المشار    )الالجئـين 

أما فيما يتعلق بالبطالة فقد بلغت نسبة البطالة في األراضي           . )لغير الالجئين % 38.3بـين الالجئـين و    % 37.2 ( قطـاع غـزة   

  في الضفة الغربية  % 17.8ت نسبة البطالة    حيث بلغ ،  )لغيـر الالجئين  % 21.5بـين الالجئـين و    % 29.5 (%24.5الفلـسطينية   

  فيما   .)لغير الجئين % 41.5بين الالجئين و  % 36.9 (في قطاع غزة  % 38.6و )لغير الالجئين % 16.5 و نبـين الالجئي  % 21.3(

بنسبة في قطاع غزة، يليه قطاع التجارة       % 70.0في الضفة الغربية، و   % 36.4يعتبر قطاع الخدمات األكثر تشغيال لالجئين بنسبة        

 المستخدمين بأجر في األراضي      للفلسطينيين  بالشيكل األجر اليومي كما بلغ   .  في قطاع غزة  % 15.6في الضفة الغربية، و   % 21.9

 شيكل               99.3 بلغ المعدل    في الضفة الغربية  و)  شـيكل لغير الالجئين    96.0 شـيكل لالجئـين و     83.2(شـيكل    91.3الفلـسطينية   

 56.4 شيكل لالجئين و   66.1( شيكل   62.7 فقد بلغ المعدل     في قطاع غزة  أما  )  شيكل لغير الالجئين   101.4 شـيكل لالجئين     94.1(

 ). شيكل لغير الالجئين
 

 الفلسطينيون يستثمرون بالتعليم كخيار استراتيجي: الواقع التعليمي
 بواقع  مدرسة2,488 بلغ لفلسطينيةعدد المدارس في األراضي ا   ، بان   2008/2009أظهـرت بـيانات مسح التعليم للعام الدراسي         

 مدرسة تابعة لوكالة الغوث     315 مدرسة حكومية، و   1,871 مدرسة في قطاع غزة، منها       640 مدرسة في الضفة الغربية و     1,848

 منهم،  )أنثى  ألف 555 و  ذكر  ألف 555( وطالبة،    طالب  مليون 1.1 حوالي    في المدارس  الطلبة وبلغ عدد    .  مدرسـة خاصة   302و

  طالب  ألف 772ويتوزع الطلبة بواقع    .   في قطاع غزة   طالب وطالبة   ألف 452 و ، في الضفة الغربية    وطالبة طالـب   ألـف  657

 في المدارس   طالب وطالبة   ألف 82 و  الدولية، في مدارس وكالة الغوث   وطالبة   طالب    ألف 255و،   في المدارس الحكومية   وطالـبة 

 . معلمة16,213 معلم و11,680  ومعلمة، معلما27,893ً بكافة مراحلها ة مدارس الضفة الغربيوبلغ عدد المعلمين في . الخاصة
 

 في العام % 5.6  سنة فأكثر  15أمـا فـيما يـتعلق بالخصائص التعليمية ألفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة األمية لألفراد                 

وفيما يتعلق بالتعليم   .  إلناث ل %8.7و% 2.6 وقد تفاوتت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور واإلناث، فبلغت بين الذكور           ،  2009

            جامعية تمنح درجة البكالوريوس،     ةكلي 13و ة، جامع 11 الجامعـات والكليات في األراضي الفلسطينية        العالـي فقـد بلـغ عـدد       
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كليات  بلغ عدد    في حين .   في الضفة الغربية   جامعية  كليات 9و جامعات   8و جامعية في قطاع غزة،      اتكلي 4و  جامعات، 3مـنها   

 . في قطاع غزةكليات 5 كلية في الضفة الغربية و14 منها ، كلية19المجتمع المتوسطة 
 

 :االقتصاد الكلي

  2009 تراجع في حدة ارتفاع األسعار خالل عام 
 في  %0.57، بواقع   2008 عام   متوسط مقارنة مع    2009 متوسط عام  %2.75 بلـغ معدل غالء المعيشة في األراضي الفلسطينية       

 في  2004 بالمقارنة مع سنة األساس      2009، فيما كانت نسبة االرتفاع بمقارنة متوسط        في قطاع غزة  % 4.42 و الـضفة الغربية،  

يالحظ تراجع في حدة االرتفاع     .  في قطاع غزة  % 29.57في الضفة الغربية و   % 21.52، بواقع   %24.34األراضـي الفلسطينية    

شهدته األسعار في األراضي الفلسطينية خالل السنوات الماضية وبشكل خاص خالل النصف            بالمقارنة مع االرتفاع الملموس الذي      

 بسبب ارتفاع األسعار العالمية خاصة أسعار المحروقات والقمح، إضافة إلى الحصار            2008 وخالل العام    2007الثانـي من العام     

والمتمثلة في إغالق المعابر، وزيادة الحواجز، والذي كان        المفروض على األراضي الفلسطينية، واالنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة        

 .له األثر الكبير على االقتصاد الفلسطيني وبالتالي على ارتفاع األسعار
 

في  الناتج المحلي اإلجمالي      إلى أن قيمة   ، باألسعار الثابتة  2009عام  للحسابات القومية الفلسطينية ل   ا بيانات ومـن جهة أخرى تشير    

 حيث ارتفع   . دوالراً أمريكياً  1,389.9 وبلغ نصيب الفرد منه      ،مليون دوالر أمريكي   5,147.2بلغت    وقطاع غزة  الـضفة الغربية  

ألنشطة الخدمة االجتماعية والمجتمعية والشخصية، ونشاط اإلنشاءات،        الـناتج المحلـي اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة         

 مقارنة مع   2009على التوالي خالل عام     % 8.6،  %10.6،  %21.8،  %24.8دفاع  ونشاط المطاعم والفنادق، واإلدارة العامة وال     

 لألراضي احتاللها بعيد عنوة إسرائيل ضمته الذي القدس محافظة من الجزء ذلكعلمـاً بأن هذه البيانات ال تشمل        . (2008عـام   

 )  1967 عام الفلسطينية
 

االقتصاد الفلسطيني إلى الطابع الخدماتي وذلك من خالل تراجع مساهمة  التتـبع الزمنـي لهيكلـية االقتصاد الفلسطيني يبين اتجاه           

خالل % 10.9، والصناعة إضافة إلى اإلنشاءات، حيث تراجعت مساهمة نشاط الزراعة من    ةاألنشطة االقتصادية اإلنتاجية كالزراع   

 هي ذات النسبة    2009خالل العام   % 14.8، في حين ان مساهمة نشاط الصناعة بلغت         2009خالل العام   % 4.8 إلى   1999العام  

خالل العام  % 11.2، حيث شهدت ضمن هذه الفترة تذبذبا واضحا، بينما تراجعت مساهمة نشاط اإلنشاءات من               1999فـي العام    

% 23.7 إلى   1999خالل العام   % 20.7، في المقابل ارتفعت مساهمة نشاط الخدمات من         2009خالل العام   % 7.4 إلـى    1999

 .2009خالل العام % 8.7 إلى 1999خالل العام % 3.9 وارتفعت مساهمة نشاط النقل من 2009خالل العام 
 

 قيود مفروضة على المعابر وصادرات فلسطينية محدودة جداً مع العالم الخارجي: التبادل التجاري
مفروض على القطاع منذ    تـشير البيانات إلى تدني قيم الواردات والصادرات الفلسطينية وخاصة مع قطاع غزة بسبب الحصار ال               

كما بلغت   .  دوالر أمريكي  مليون 3,466.2 بلغت   2008 إلى أن قيمة الواردات السلعية لعام        البيانات تشيرو.  2007منتصف عام   

قد سجل   الميزان التجاري السلعي     صافي وبذلك  فإن     ،خالل نفس العام   مليون دوالر أمريكي     558.4 الـسلعية قـيمة الـصادرات     

% 12أما من حيث التصدير إلى العالم الخارجي  فقد تم تصدير            . 2008دوالر أمريكي خالل عام      مليون   2,907.7ة  قيمبعجـزاً   

فقـط مـن إجمالـي الصادرات الفلسطينية إلى العالم الخارجي وباقي الصادرات إلى إسرائيل وذلك بسبب القيود المفروضة على                    

 .صة من قطاع غزة إلى العالم الخارجي وخاةتصدير المنتجات الفلسطيني
 

 الحصارتحدي : االقتصادية المنشآت
األراضي الفلسطينية خـالل     إلى أن عدد المنشآت االقتصادية التـي تم حصرها في         2007تـشير النتائج النهائية لتعداد المنشآت       

) 38,669(و ـةالغربي الضفـة في منشأة) 94,205 (منها  منشأة،) 132,874(، قد بلغ    10/11/2007-20/10/2007الفتــرة   
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 الخاص القطاع تشمل الفلسطينية، األراضي مستوى على عاملة منشأة) 109,686 (هناك المنشآت هذه ومن غزة، قطاع في منشأة

 محافظة من الجزء ذلكعلماً بأن هذه البيانات ال تشمل       .  (عامل) 296,965( فيها يعمل الحكومية والشركات األهـلي والقطـاع 

 .)1967 عام الفلسطينية لألراضي احتاللها بعيد عنوة ئيلإسرا ضمته الذي القدس
 

 المعلومات مجتمع
 والتطوير، من خالل    التنمية المعلومات أساسا على إنتاج المعلومة والحصول عليها واستغاللها في خدمة أهداف             مجـتمع  يتركـز 

ن القول أن أهم عناصر بناء مجتمع المعلومات         االتصال، ويمك  وشبكاتوضع آليات وإدارة انسيابها بواسطة بنية تحتية للمعلومات         

 .المعلومات العادلة للوصول إلى المعلومات وتنمية مهارات استخدام وسائل تكنولوجيا واإلتاحةيتطلب المعرفة 
 

، في الضفة الغربية  % 51.1بواقع  ،  2009 في العام    %49.2 في األراضي الفلسطينية     بلغت نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب      

 أما.  2004 في األراضي الفلسطينية في العام        لديها جهاز حاسوب   كاناألسر  من  % 26.4، مقارنة مع    فـي قطاع غزة   % 45.6و

 لديها اتصال باإلنترنت في العام       من األسر في األراضي الفلسطينية     %28.5اإلنترنت، فقد بينت النتائج أن      ببخـصوص االتصال    

 كان  من األسر في األراضي الفلسطينية    % 9.2، مقارنة مع     قطاع غزة  في% 30.9و ، الضفة الغربية  في% 27.2 بواقـع    ،2009

 ) ستااليت(لالقط الفضائي    األسر في األراضي الفلسطينية المقتنية       بلغت نسبة هذا و .  2004لـديها اتـصال باإلنتـرنت في العام         

من األسر المقتنية   % 74.4مقارنة مع   في قطاع غزة،    % 91.2في الضفة الغربية، و   % 92.4، بواقع   2009 فـي العـام      92.0%

، 2009 في العام    من األسر في األراضي الفلسطينية لديها خط هاتف       % 47.5 أن    كما أشارت النتائج    .2004للعام  لالقط الفضائي   

ط  لديها خ كانمن األسر في األراضي الفلسطينية   % 40.8قطاع غزة، مقارنة مع      في% 40.0في الضفة الغربية، و   % 51.4بواقع  

، 2009 في العام في األراضي الفلسطينيةمن األسر لديها هاتف نقال      % 92.4هذا وقد أظهرت البيانات أن      . 2004 في العام    هاتف

في األراضي من األسر كان لديها هاتف نقال % 72.8في قطاع غزة، مقارنة مع  % 93.2فـي الضفة الغربية، و    % 91.9بواقـع   

 .2004 في العام الفلسطينية
  

، أن عدد الباحثين في     2008نـتائج إحصاءات البحث والتطوير للضفة الغربية بناء على بيانات السجالت اإلدارية للعام              أشـارت   

 باحثة، فيما يشكل عدد الباحثين وفق       227 باحثا وعدد الباحثات     765 باحثاً وباحثة، منهم     992مجـال الـبحث والتطويـر قد بلغ         

فأكثر من مجموع   % 90.0تم احتساب معادل الوقت التام على أن يقضي العاملين ما نسبته            ( باحثا وباحثة    363معادل الوقت التام    

 ).  ساعات عملهم طوال العام في مجال البحث والتطوير
 


