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 11/7/2016اليوم العالمي لمسكان 
اليوم العالمي لمسكان اصدر اإلحصاء الفمسطيني والمجنة  عشية

 الوطنية لمسكان بيانا صحفيا يستعرض أوضاع السكان في فمسطين 
 

المقدر منتصف العام  فمسطينمميون نسمة عدد سكان  4.81
2016 

في فمسطيف حوالي  2016بمغ عدد السكاف المقدر منتصف عاـ 
في .  مميوف أنثى 2.36و اًا مميوف ذكر 2.45مميوف نسمة، منيـ  4.81

مميوف نسمة،  2.93حيف بمغ عدد سكاف الضفة الغربية المقدر حوالي 
بينما قدر عدد سكاف .  مميوف أنثى 1.44و اًا ذكرمميوف  1.49منيـ 

ألف  956مميوف نسمة، منيـ   1.88قطاع غزة لنفس العاـ بحوالي 
بمغت نسبة السكاف  التقديرات ىذه عمى بنااًا و. ألف أنثى 925و اًا ذكر

نسبة السكاف المقيميف في و 2016منتصف عاـ % 73.9الحضر 
%.  9.5، في حيف بمغت نسبتيـ في المخيمات %16.6الريف 

  
 ىوالفمسطيني المقيم في قطاع غزة فتيًا بشكل أكبر مما  المجتمع

 عميو في الضفة الغربية

سنة منتصف العاـ ( 14-0)فئة العمريػة اؿي ؼراد ؼسبة األف قدرت
% 36.9قع ابػو، فمسطيف فػي مل السكافجـ مف% 39.2 بػػػػػ 2016

ة نسبض ظ انخفايالحو.  ةغزع اطؽي ؼ% 42.8ية والغرب ةؼضؿي اؼ
ت نسبتيـ في ردؽيث ح( رفأكث ةسف 65)أعمارىـ غ ؿبت ذيفؿاألفراد ا

ة ي الضفؼ% 3.2 بواقع ،فمسطيففي % 2.9 بػػػ 2016منتصف عاـ 
. ع غزةقطا في% 2.4وة يالغرب

 

 كثافة سكانية مرتفعة في قطاع غزة 
مرتفعة بشكل عاـ وفي قطاع غزة بشكل  في فمسطيفالكثافة السكانية 

    800نحو  2016إذ بمغت الكثافة السكانية المقدرة لعاـ خاص، 
في الضفة الغربية مقابل  2كـ/اًا فرد 519، بواقع فمسطيففي  2كـ/اًا فرد

.  في قطاع غزة 2كـ/اًا فرد 5,154
 

 ة مقارنة بالضفة الغربيةزإرتفاع معدالت الخصوبة في قطاع غ
، 2014متعدد المؤشرات المسح الفمسطيني العنقودي تائج فاستناداًا إلى 

فقد طرأ انخفاض عمى معدؿ الخصوبة الكمية في فمسطيف، حيث 
في العاـ  مواليد 6.0مقابل  (2013-2011)مولوداًا لمفترة   4.1بمغ

أما عمى مستوى المنطقة فيالحع استمرار ارتفاع معدؿ .  1997
الخصوبة الكمية في قطاع غزة عنو في الضفة الغربية خالؿ الفترة 

في ( 2013-2011)مولوداًا لمفترة  3.7،  حيث بمغ (1997-2013)
أما في قطاع غزة . 1997مولوداًا في العاـ  5.6الضفة الغربية مقابل 

    مقارنة ( 2013-2011)مولوداًا لمفترة  4.5المعدؿ  فقد بمغ ىذا
 .1997مولوداًا في العاـ  6.9

 

خالل  فمسطينالخام في والوفيات معدل المواليد متوقع في انخفاض 
 2020-2016الفترة 

 فمسطيفتشير االسقاطات السكانية إلى أف معدؿ المواليد الخاـ في 
إلى  2016مف السكاف عاـ  1000مولوداًا لكل  30.9سينخفض مف 

مف جانب آخر .  2020عاـ مف السكاف  1000لكل مولوداًا  29.0
 3.5مف  فمسطيفيتوقع انخفاض معدالت الوفيات الخاـ المقدرة في 

حالة وفاة لكل  3.4إلى  2016مف السكاف عاـ  1000حالة وفاة لكل 
  .2020مف السكاف عاـ  1000

 

 األسرة مزيدًا من االنخفاض في متوسط حجم
إلى أنو طرأ انخفاض في متوسط حجـ  2015تشير بيانات عاـ 

، حيث انخفض 1997في فمسطيف مقارنة مع عاـ المقدر األسرة 
فرداًا  6.4مقارنة مع  2015فرداًا عاـ  5.2متوسط حجـ األسرة إلى 

مف جانب آخر انخفض متوسط حجـ األسرة في الضفة .  1997عاـ 
، أما 1997فرداًا عاـ  6.1مقارنة مع  2015فرداًا عاـ  4.9الغربية إلى 

فرداًا في العاـ  5.7في قطاع غزة فقد انخفض متوسط حجـ األسرة إلى 
 .   1997في العاـ  6.9مقارنة مع  2015

 

  أسر ترأسيا امرأة 10أسرة من بين كل 
مف األسر % 10.9، إلى أف 2015 مسح القوى العاممةتشير بيانات 

% 8.6و في الضفة الغربية %12.2بواقع ترأسيا إناث في فمسطيف، 
وغالباًا ما يكوف حجـ األسرة التي ترأسيا أنثى صغيراًا .  في قطاع غزة

في  2015نسبياًا، حيث بمغ متوسط حجـ األسرة التي ترأسيا أنثى عاـ 
التي  ةفرداًا لألسر 5.7مقارنةًا بمتوسط مقداره  أفراد 2.9فمسطيف 
 .ذكريترأسيا 

 

خالل الربع  مقارنة بالذكورلإلناث في القوى العاممة مشاركة متدنية 
 2016من العام األول 

 في فمسطيف نسبة المشاركة فأأشارت نتائج مسح القوى العاممة إلى 
 15األفراد الذيف أعمارىـ  )مف إجمالي القوة البشرية % 45.8 بمغت

 10مف بيف كل أي ) 2016خالؿ الربع األوؿ مف العاـ ( سنة فأكثر
أفراد مشاركيف في القوى  4 ىنالؾ سنة فأكثر 15أفراد أعمارىـ 

في قطاع % 46.4في الضفة الغربية مقابل % 45.5بواقع .  (العاممة
في القوى العاممة متدنية مقارنة  اإلناثكما تعتبر نسبة مشاركة   .غزة

 بواقع% 19.4إلى  اإلناثمع الذكور، حيث تصل نسبة مشاركة 
وبمغت ىذه في قطاع غزة، % 22.3ربية وفي الضفة الغ% 17.7

في الضفة الغربية % 72.6الذكور، بواقع  بيف% 71.6النسبة 
 .في قطاع غزة% 69.9و
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 خاللالمشاركين في القوى العاممة عاطمين عن العمل  ربع من أكثر
 2016الربع األول 

تشير البيانات إلى أف نسبة العاطميف عف العمل مف بيف المشاركيف 
في فمسطيف، % 26.6بمغت  2016في الربع األوؿ في القوى العاممة 

كما .  في قطاع غزة% 41.2في الضفة الغربية و% 18.0بواقع 
المشاركات في القوى  اإلناثبيف في فمسطيف نسبة البطالة  وصمت

 .  ربيف الذكو% 22.3 مقابل% 42.8العاممة إلى 
 

لـم ينيوا أيـة مرحمة تعميمية  ( سنة فاكثر 15)من األفراد % 9.2
 15)أف نسبة األفراد  فمسطيفعمى مستوى  2015تشير بيانات عاـ 

الذيف أنيوا مرحمة التعميـ الجامعي بكالوريوس فاعمى قد ( سنة فاكثر
أما نسبة األفراد الذيف لػـ ينيوا أيػة مرحمة تعميمية %.  13.0بمغت 
 %.  9.2فبمغت 

 

مثيمتيا بين الذكور   ونصف األمية بين اإلناث ثالثة أضعاف
أف نسبة األمية بيف األفراد الذيف أعمارىـ  2015بيانات عاـ  تظير

، وتتفاوت ىذه النسبة بشكل %3.3 بمغت فمسطيفسنة فأكثر في  15
، في حيف بمغت %1.5كبير بيف الذكور واإلناث، فبمغت بيف الذكور 

%.   5.1بيف اإلناث 
 

 أكثر من ثالثة أرباع األسر تعيش في مسكن ممك 
األسر الفمسطينية التي تعود ممكية المسكف فييا ألحد أفراد ة بمغت نسب

في الضفة % 81.9، بواقع  2015في عاـ % 80.9األسرة حوالي 
في قطاع غزة، في حيف أف نسبة األسر التي تعيش % 79.0الغربية و

في % 8.9أسرة، بواقع % 7.8في مساكف مستأجرة في فمسطيف بمغت 
. في قطاع غزة% 5.7الضفة الغربية و

 

 لممياه شبكة عامة مصدرىا الرئيسي من األسر الفمسطينية% 93.3
 فمسطيفأسر مف % 93.3أف  إلى 2015 البيانات المتوفرة لعاـ تفيد

 حيث ،شبكة مياه عامة المصدر الرئيسي لممياه فييامساكف تسكف في 
في قطاع  %93.0 مقابل %93.4 ىذه النسبة في الضفة الغربية بمغت
في  تقريباًا  األسرجميع أف  2015لمعاـ  البياناتوأظيرت  ،غزة

وذلؾ لكيرباا ؿالشبكة العامة بمساكف متصمة تسكف في فمسطيف 
 .عمى مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة

 

األسر الفمسطينية تقيم في مساكن متصمة بشبكة أكثر من نصف 
 صرف صحي 

مف األسر % 45.3أف حوالي  2015تشير البيانات المتوفرة لعاـ 
الفمسطينية تقيـ في مساكف موصولة بحفر امتصاصية أو صماا 

في الضفة الغربية % 60.4لمتخمص مف المياه العادمة بواقع 

مف األسر % 53.9في حيف أف ىناؾ .  في قطاع غزة% 16.5و
بواقع  ،الفمسطينية تقيـ في مساكف موصولة بشبكة صرؼ صحي

   .في قطاع غزة% 83.5في الضفة الغربية مقابل % 38.4
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