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 2021د. عوض، تستعرض أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 
 

 اإلحصاء الفلسطيني، أوضاع الفلسطينيين في نهاية ةاستعرضت معالي د.عال عوض، رئيس
 ، على النحو اآلتي:2022، عشية رأس السنة الجديدة 2021عام 

 
 

 2021مليون فلسطيني مع نهاية عام  14حوالي 
،ـ ليغغ ادفوطغغعـملاغغلفـ غغغ ــ5.3ملاغغلفـ ليغغ ال  ــ14حغغلسط ــ2021نهايغغعـدغغا ـبلغغعـدغغغلفـسطيليغغ الاادـسطـيغغل ـ غغغ ـ

ملاغلفـ ليغ ال ـ غ ــ1.7حغلسط ـ،ــو(ق غا ـزغ  ـعـ  ـملالفـنيـ2.1وـملالفـنيـعـ  ـسطضيعـسطغربيعـ3.2ـبلسقع)
أطغ ـ غغ ـسطغغلولــ750 غ ـسطغغلولـسطيربيغعـون غغلــملاغغلـفـ6.3 غغ ـسطاغ ا ـ)ـملاغلـفـ7ـمغغدـ،ـومغغاـييغا  1948أ سضغ ـ
  .(سألجلبيع

ـ
 سنة 15فتي وأكثر من ثلث سكانه دون الفلسطيني  المجتمع

%ـمغغدـملـغغسـسطيغغيافـ غغغغ ـ38ب غغلسط ــ2021ـ غغ ـنهايغغعـدغغا سغغلعــ14-0تيغغل ـنيغغألعـسأل غغرسفـ غغ ـسطييغغعـسطيـر غغغعـ
%ـ غغغ ـق غغغا ـزغغغ  .ــو ضحغغغةـسنفيغغغالـنيغغغألعـسأل غغغرسفـسطغغغ  دـتبلغغغعـ41%ـ غغغ ـسطضغغغيعـسطغربيغغغعـو36 ليغغغ اد،ـبغغغغلسقعـ

%ـ غغ ـ4ليغغ اد،ـبلسقغغعـ%ـ غغ ـ 3ب غغلسط ــ2021ـنهايغغعـدغغا حاغغقـقغغل  ـنيغغب ه ـ غغ ــ،سغغلعـ غغ   رـ65أدـغغا   ـ
 %ـ  ـق ا ـز  .3سطضيعـسطغربيعـو

 
 معدالت الخصوبة  انخفاض في

 ـ1999دغغا ــملسطاغغلـ5ميا نغغعـمغغعــ،ملسطاغغلـ4إطغغ ــ(2019-2017)خغغضلـسطي غغر ــيغغعسنفيغغمـميغغللـسطف غغلبعـسط ل
 غغ ــأ غغرسفـ5 ـبلسقغغعـ2000دغغا ــس غغرسفـ6ميا نغغعـبغغغــ2020دغغا ــأ غغرسفـ5إطغغ ـسنفيغغمـم لسغغحـحلغغ ـسألسغغر ـ غغ  رـأفـ

ـ.ق ا ـز  ـ  ـأ رسفـ6وسطضيعـسطغربيعـ
 ـ

 سنوات مختارة، فلسطين دولة فيمعدل الخصوبة 

 
 

 

 
 



 2 

 
 الواقع التعليمي في الضفة الغربية وقطاع غزة
ـ ـسطل سس  ـطليا  ـسطـلس س ـ   ـسط لألع ـدلف ــ2020/2021بلع ـ لي اد ـوطاطألعـ1,338,353   )مله ــطاطألًا

ـسذ ـرـ 367,717سطضيعـسطغربيعـ)مله طاطألًاـوطاطألعـ  ــ746,869ـبلسقع،ـ(أن   673,059وذ رســ 665,294
 (.سناثـ 293,907وـسذ ـرـ 297,577ق ا ـز  ـ)مله ـطاطألًاـوطاطألعـ  ــ591,484أن  (ـوـ 379,152و
ـ
طاطألًاــ214,765  ـ لي ادــ2020/2021طليا ـسطل سس ــسطـل  يادـ  ـمؤسيا ـسط يلي ـسطياط لعـدلفـسط لألعـب

ــ 82,179 مله )ـوطاطألع ـ(أن   132,586 وذ رس ــ136,920ـبلسقع، ـ   ـوطاطألع ـسطغربيعـطاطألًا سطضيع
ـ 44,496وـسذ ـرـ 33,349ق ا ـز  ـ)مله طاطألًاـوطاطألعـ  ــ77,845أن  (ـوـ88,090وـسذ ـرـ 48,830)مله 
 أن  (.

ـ
ـب ـدلف ـسطياط لع ـسط يلي  ـمؤسيا  ـمد ــسطفر لاد ـسطل سس  ــ2019/2020طليا  ـ لي اد خر جــ41,137  

 9,791سطضيعـسطغربيعـ)مله   ــخر جـوخر لعـ28,668ـبلسقع،ـ(سناثـ25,909وـسذ ـرـ 15,228وخر لعـ)مله 
 أن  (.ـ 7,032وـسذ ـرـ 5,437ق ا ـز  ـ)مله   ــخر جـوخر لعـ12,469أن  (ـوـ 18,877ذ رـوـ
 
 ثر جائحة كورونا على المجتمع الفلسطينيأ

ح غغغ ــملسطلغغغاـ4900 يغغغل ـ ليغغغ ادـدلغغغ ـإ ر غغغاـأ  غغغرـمغغغدــ،ـ يغغغلسطلائ غغغعـدلغغغ ـاغغغيبلاـسطيليغغغ ال ييغغغ ـرـتغغغ  ارـ
ومغغاـلسلـسط  اغغرـييغغان ـمغغدـ غغ سـ%ـمغغله ـمغغدـس،نغغاث،ـ51أطغغ ـاغغف ـ 470مغغدـ،ـوأصغغاأـأ  غغرـ28/12/2021

ملاغغلفـمغغلسطدـح غغ ـتغغا   ــ1.8.ــ غغ  رـأفـولس  ـسط غغ عـسطيليغغ اليعـقامغغ ـب  زغغي ـمغغاـ   غغلـدغغدـسطلبغغاوـوتلساياتغغ 
أ غغرـجائ غغعــن غغائجـميغغ أظهغغر ـسسغغ لافًسـسطغغ ـبيانغغا ـولس  ـسط غغ عـسطيليغغ اليع،ـو غغ ـذس ـسطيغغيا ــ28/12/2021

دغدـقليهغغاــدبغر اليعـ%ـمغدـس،سغرـسطيليغ 84أفـ،ـ2020 غغانلفـسول،ـ-ح  غرسفخغضلـسطي غر ـسطــ غل ــ19ـ– ل اغلـ
%ـمغدـس،سغرـأ غلوسـ15%ـ افـقليهاـ بارًسـمغدـسإلصغابع(،ـدلـغاـبغافـ36)ملهاــ19ـ-سإلصابعـبيا روسـ ل الـمدـ

%ـمغدـس،سغرـسط غ ـأصغاأـ غرفـملهغاـدلغ ـسألقغسـأ غلوسـتيغرلـأ رسف غاـ31،ـوبغاطياروسإصابعـ رفـملهاـدل ـسألقسـ
%ـمغغغدـ96ـأاغغغا ،ـ يغغغلـ19ـ–ل غغغلسبارـسطـ فغغغ  ـحاطغغغعـسإلصغغغابعـبيغغغا روسـ ل اغغغلـسمغغغاـباطليغغغألعـطــ.سطـ غغغابادـطل لـغغغر

 لغغاولـ ا امالا /مضغغافس ـحال غغعـ يغغحـفوفـسطرجغغل ـ%ـقغغاملسـب81،ـوا،ط  س ـبغغاط لرـسطـل طغغ قغغاملسـبغغأنهغغ ـسطـ غغابادـ
%ـقغغاملسـ32،ـو لغغاولـسداغغا ـطبيغغعـ يغغحـفوفـسطرجغغل ـسطغغ ـأمـمر غغ ـصغغ  %ـقغغاملسـب84،ـوسطغغ ـأمـمر غغ ـصغغ  

ـرسجيغغعـمر غغ ـصغغ  ـمفغغ  ـ%ـقغغاملسـب48،ـو19ـ-ــرسجيغغعـمر غغ ـصغغ  ـدغغا ـزاغغرـمفغغ  ـبيغغا روسـ ل اغغلب
ـ.19ـ-بيا روسـ ل ال

ـ
ل غا  ـسأل غســخغضلطهغ ـسن يلغ ـأفـسطيغلو،ــبغاطياروس%ـمغدـسطـ غابادـ30ـوفيـاـ  يلقـب ر ـسن يالـسطيغلو،،ـأاغا 

%ـمغغغغغدـ8،ـوحيلغغغغغعـل غغغغغاء/ـباغغغغغ ـدغغغغغ سو غغغغغ ــن يلغغغغغعـماغغغغغا   ه %ـ10،ـدـلهغغغغغ ـسمغغغغغا دـ%ـمغغغغغد22وسألصغغغغغلقاو،ـو
%ـمغدـسطـ غابادـ،ـيير غلفـ16%ـمغدـسطلاميغا ـوسطـغلس س.ــ غ ـسطـيابغسـ8سطـي افيا ـومرس  ـسطردايعـسط  يعـ

 غغ ـسغغيا ـم  غغس،ـوو يغغاـطل سسغغعـنيغغ  اـــ.بغغاطياروسسطـيغغافـسطغغ مـسن يلغغ ـطهغغ ـسوـأل غغرسفـسسغغرته ـسطـ غغابادـسطيغغلو،ـ
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سسغ هل  ـس، غرسفــ2021تاغر دـسولـمغدـسطيغا ـ-يغعـس،مر ييغعـخغضلـاغهرمـس لغللسطلهالـباط ياوفـمعـسطلاميعـسطيرب
طغل وسـأجيغاماـمضغاف ـطلياغروس،ـوطغ ـ ضحغةــ غؤ،وـس، غرسف%ـمغدـ76سلعـ ا  رـ  ـسطضيعـسطغربيغع،ـتبغادـسفــ18

%(،ـ غغ ـحغغادـأفـ لغغااـ روقغغا ـ باغغر ـبغغادـسطغغ  دـطغغل وسـأجيغغاماـ78%(ـوسطليغغاوـ)79 رقغغاـملـلسغغاـبغغادـسطرجغغالـ)
%،ـ غ ـس، غرسفـ غ ـ84سغلعـ غا  رـ بلغغ ـحغلسط ــ50مضاف ـحيأـسطييا ـسطيـرـسطـف ليع،ـسذـ ان ـس،دل ـطأل رسفـ

ـ%.ــ69ن لــ29-18%،ـوبلغ ـ  ـسطييعـسطيـر عـ78يألعـبلغ ـبلـ49-30سطييعـسطيـر عـ
ـ

 اعتداءات اسرائيلية متواصلة واستيطان مستعر
مغغدـد غغلسوس ـس،حغغ ضلـس،سغغرسئال ـوميغغ لطلي ـلسطغغ ــسـ،،قغغ ض ـسطيليغغ ال ـمغغدـس ضغغ ،ــسطــلهلغغعضغغـدـسياسغغ  ـ

ـوبفاصغع  ـ ا عـتلـيا ـسغيله ـسطـلسطلادـسطيلي الاادـم لسصلعـلـلاللـوس،د لسوـدل ـم اف  ـطأل سض ـو ل ـط
س،حغغغ ضلـقغغغا ــ يغغغل،ـ ـبرقغغغ ـوبا غغغاـاغغغـالـسطضغغغيعـسطغربيغغغع غغغ ـسطاغغغي ـجغغغرسفـوسغغغللسفـ غغغ ـسطيغغغلسـباإلضغغغا عـسطغغغ ـقر  غغغ

ـقغغل  ـبغغغـ%ـ غغ ـم ا  غغعـسطيغغلسـب  غغاف 30،ـملهغغاـحغغلسط ـ2020 ـخغغضلـسطيغغا ـمبلغغـ975س،سغغرسئال ـبهغغل ـوتغغلمارـ
 غغ ـسطلقغغ ـسطغغ مـتيغغل ـبغغ ـفوطغغعـس،حغغ ضلـببلغغاوـميغغا ـسطلحغغلس ـس،سغغ ي انيع،ـحاغغقـيزغغي ــ2019سطيغغا ــ%ـدغغد45

ميغ يـر ـميامغعـدلغ ـس، سضغ ـسطيليغ اليعـ غ ـسطضغيعـسطغربيغع.ــوبلغعــ151سطغ ـميغ يـرـ غ ــ700 اهاـأ  غرـمغدـ
)و غغقـبيانغغا ــ22/12/2021أسغغارًسـح غغ ـتغغا   ــ4,650دغغلفـس،سغغر،ـسطيغغابيادـ غغ ـسغغللفـس،حغغ ضلـس،سغغرسئال ـ

ـسمرأ .ـ40طيضـوـ200(ـمله ـ2021 ايعـاؤوفـسألسر،ـوسطـ ر  د،ـ
ـ

ـ  طـ  لـمدـسطـيللما ـ رج ـس،ت ال:

ـسطلهالـسطـر  مـطإلح اوـسطيلي ال 
ـ1647ص. .ــ

ــP6028179 لي ادـــ- س ـهللا
 (ـ972/970)ـ2982700-02 ات :ـ

ـ(ـ972/970)ـ2982710 -02 ا س:ـ
ـ1800300300سطرق ـملان :ـ

ــdiwan@pcbs.gov.psبر لـإط  رون :ـ
ـصي عـإط  رونيع:ـ

http://www.pcbs.gov.ps 

ـ

http://www.pcbs.gov.ps/

