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الشعب الفمسطيني من خالل األرقام  عـوض، رئيس اإلحصاء الفمسطيني، تستعرض أوضاع عال الـسـيـدة 
 والستين لنكبة فمسطين الثامنةالذكرى بمناسبة والحقائق اإلحصائية 

 
 

سرائيل تسيطر عمى أكثر من مرات 9عام عمى النكبة تضاعف الفمسطينيون  68بعد  %  85، وا 
 خيةمن أرض فمسطين التارر 

 
 
من خالل األرقام والحقائق والمعطيات التاريخية السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفمسطيني،  ستعرضتا

الثامنة الذكرى بمناسبة الشعب الفمسطيني  أوضاع  والحالية من النواحي الجغرافية والديمغرافية واالقتصادية
  ك عمى النحو اآلتي، وذلالخامس عشر من أيار يصادفوالذر  لنكبة فمسطين والستين

 
حالل سكاني: النكبة  تطهير عرقي وا 

مصطمح نكبة يعبر في العادة عف الككارث الناجمة عف الظركؼ كالعكامل الطبيعية مثل الزالزؿ كالبراكيف كاألعاصير، بينما نكبة 
لمآططان علكرية بفعل  فملطيف كانن عممية  طيير عرري ك دمير كطرد للعع  عزؿ كاإ حؿ لعع  آر مكانو،  يث جاان ن اجاًا 

اإلنلاف ك كاطؤ الدكؿ، فقد عبرن   داث نكبة فملطيف كما  حىا مف  يجير   ى ا  حؿ ما  بقى مف  راضي فملطيف في عاـ 
الغربية كرطاع غزة كالدكؿ  الضفة مف رراىـ كمدنيـ إلى لف فملطيني  800ن ك ك لريد عف مألاة كبرى لملعع الفملطيني،  1967

 ديارىـ رغـ بقااىـ داآل نطاؽ األراضي ال ي  آضعن لليطرة عف الفملطينييف مجاكرة، فضحًا عف  يجير اآلالؼ مفالعربية اؿ
  .ررية كمدينة فملطينية 1,300 في 1948مميكف فملطيني كانكا يقيمكف في فملطيف ال اريآية عاـ  1.4ؿ، كذلؾ مف  صل إلرائي

 
ررية كمدينة  531ررية كمدينة،  يث رامكا ب دمير  774د ليطركا آحؿ مر مة النكبة عمى ك لير البيانان المكثقة  ف اإللرائيمييف ؽ

 لف  15مذب ة كمجزرة ب ق الفملطينييف ك دن إلى ال لياد ما يزيد عف  70فملطينية، كما ار رفن القكان اإللرائيمية  كثر مف 
 .  فملطيني آحؿ ف رة النكبة

 
 مرات 9لى النكبة تضاعف الفمسطينيون عام ع 68بعد : الواقع الديمغرافي

مميكف نلمة، كىذا يعني  ف عدد الفملطينييف في العالـ  ضاعف  12.4ب كالي  2015ردر عدد الفملطينييف في العالـ نياية عاـ 
فإف ( كالب ر ما بيف النير)كفيما ي عمق بعدد الفملطينييف المقيميف  اليا في فملطيف ال اريآية .  1948مرة منذ   داث نكبة  8.9

مميكف  7.1مميكف نلمة، كمف الم كرع اف يبمغ عددىـ ن ك  6.2 كالي  2015البيانان  لير إلى  ف عددىـ رد بمغ في نياية عاـ 
.   كذلؾ فيما لك بقين معدالن النمك اللائدة  الياًا  2020كذلؾ ب مكؿ نياية عاـ 

 
مف مجمل اللكاف الفملطينييف % 42.8في فملطيف  لكل ما نلب و  ك ظير المعطيان اإل صائية  ف نلبة الحجئيف الفملطينييف

،  كالي 2015لمعاـ  ينايرمف  األكؿ، كما بمغ عدد الحجئيف الملجميف لدى ككالة الغكث في 2015المقيميف في فملطيف نياية العاـ 
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مآيمان في األردف،  10  كزع بكارع  مآيماًا  58مف الحجئيف الفملطينييف في % 28.7يعيش  كالي .  مميكف الجئ فملطيني 5.59
.  مآيمان في رطاع غزة 8مآيماًا في الضفة الغربية، ك 19مآيماًا في لبناف، ك 12مآيمان في لكريا، ك 9ك
 
ك مثل ىذه ال قديران ال د األدنى لعدد الحجئيف الفملطينييف  باع بار كجكد الجئيف غير ملجميف، إذ ال يلمل ىذا العدد مف  ـ  

كال يلمل  يضا "  لع  عريف ككالة الغكث لحجئيف" 1967  ى علية  رع  زيراف  1949مف الفملطينييف بعد عاـ  لريدىـ 
كما ردر عدد اللكاف .  عمى آمفية ال رع كالذيف لـ يككنكا الجئيف  صح 1967الفملطينييف الذيف ر مكا  ك  ـ  ر يميـ عاـ 
كالل كف لمنكبة  الثامنة لف فملطيني، في  يف يقدر عددىـ في الذكرى  154ب كالي  1948الفملطينييف الذيف لـ يغادركا كطنيـ عاـ 

ككفقا لمبيانان الم كفرة  كؿ  ،ذكرا لكل مائة  نثى 102.2بنلبة جنس بمغن  كالي  2015مميكف نلمة نياية عاـ  1.5 كالي 
مف مجمكع ىؤالا الفملطينييف % 34.8لنة  كالي  15بمغن نلبة األفراد  رل مف  2014الفملطينييف المقيميف في إلرائيل لمعاـ 

.  لنة فأكثر، مما يلير إلى  ف ىذا المج مع ف يا كام داد طبيعي لممج مع الفملطيني عامة 65منيـ  بمغ  عمارىـ % 4.2مقابل 
 

 1.9ربية ك كالي مميكف في الضفة الغ 2.9منيـ  2015مميكف نلمة في نياية عاـ  4.8كما ردر عدد اللكاف في فملطيف ب كالي 
، منيـ 2015نلمة في نياية العاـ   لف 423مف جانع  آر بمغ عدد اللكاف في م افظة القدس  كالي .  مميكف في رطاع غزة

(.  J1) 1967يقيمكف في ذلؾ الجزا مف الم افظة كالذي ضم و إلرائيل عنكة بعيد ا  حليا لمضفة الغربية في عاـ % 62.1 كالي 
فملطيف مر فعة إذا ما ركرنن بالمل كيان اللائدة  الياًا في الدكؿ األآرى، فقد كصل معدؿ الآصكبة الكمية  ك ع بر الآصكبة في

. في رطاع غزة 4.5في الضفة الغربية ك 3.7مكلكد، بكارع  4.1في فملطيف ( 2013-2011)لمف رة 
 

  ظا بالسكاننكبة فمسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظا:  الكثافة السكانية
 5,070في الضفة الغربية ك 2كـ/فرد 513بكارع  2كـ/ فرد 789 كالي  2015بمغن الكثافة اللكانية في فملطيف في نياية العاـ 

 .مف العرع كالييكد 2كـ/فرد 391 كالي  2015في نياية العاـ فبمغن الكثافة اللكانية في رطاع غزة،  ما في إلرائيل   2كـ/فرد
 

 غالبية العظمى من المستعمرين يقيمون في القدس بغرض تهويدها ال: المستعمرات
مل عمرة  150مكرع، منيا  413في الضفة الغربية  2014بمغ عدد المكارع االل عمارية كالقكاعد العلكرية اإللرائيمية في نياية العاـ 

ك دة لكنية في  4,500لى بناا  كثر مف ع 2015في العاـ  اإللرائيميذلؾ صادرن لمطان اال  حؿ  إلىبؤرة ال عمارية،  119ك
في الكرن الذي ال  لمح فيو لمطان اال  حؿ لمفملطينييف  ،م افظان الضفة الغربية عدا  مؾ ال ي  من المصادرة عمييا في القدس

ردس كالمناطق الذي يلدد الآناؽ كال ضييق عمى ال كلع العمراني لمفملطينييف آاصة في اؿ األمرمف البناا ك ضع كافة العراريل 
الكاممة،  اإللرائيميةمف ملا ة الضفة الغربية كال ي ما زالن  قع   ن الليطرة % 60كال ي  زيد ملا  يا عف ( ج)الملماة 

مف ملا ة الضفة الغربية،  ما فيما ي عمق بعدد المل عمريف في % 12باإلضافة إلى جدار الضـ كال كلع كالذي عزؿ  كثر مف 
مف المل عمريف يلكنكف في % 48، كي ضح مف البيانان  ف  كالي 2014مل عمراًا نياية العاـ  599,901غ الضفة الغربية فقد بل

ذلؾ الجزا مف م افظة ) J1مل عمراًا في القدس  210,420مل عمراًا منيـ  286,997م افظة القدس  يث بمغ عػددىـ  كالي 
، ك لكل نلبة المل عمريف إلى الفملطينييف في الضفة (1967اـ القدس الذي ضم و إلرائيل عنكة بعيد ا  حليا لمضفة الغربية ع

 100مل عمراًا مقابل كل  69فملطيني، في  يف بمغن  عحىا في م افظة القدس  كالي  100مل عمراًا مقابل كل  21الغربية  كالي 
. فملطيني

 
  من أرض فمسطين التاريخية% 85اليهود يسيطرون عمى أكثر من 

كلـ ي بقى لمفملطينييف لكى  كالي ، 2كـ 27,000مف ملا ة فملطيف ال اريآية كالبالغة  كالي % 85مف  ل غل الرائيل  كثر 
اراـ اال  حؿ  كردمف إجمالي اللكاف في فملطيف ال اريآية، % 48بمغن نلبة الفملطينيكف ك ،فقط مف ملا ة األراضي% 15
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ـ عمى طكؿ ال دكد اللررية لمقطاع كبيذا 1,500بعرض يزيد عف  اإللرائيمي منطقة عازلة عمى طكؿ اللريط ال دكدي لقطاع غزة
مف % 90كما  ليطر الرائيل عمى اكثر مف  ،²كـ 365مف ملا ة القطاع البالغة % 24يليطر اال  حؿ اإللرائيمي عمى  كالي 

. مف إجمالي ملا ة الضفة الغربية% 29ملا ة غكر األردف كالذي يلكل ما نلب و 
من المياه المتدفقة من األحواض الجوفية  % 85عمى  لي يسيطراالحتالل اإلسرائي

يعاني اللعع الفملطيني كغيره مف لعكع المنطقة العربية مف ندرة المياه كم دكدية مصادرىا، اال اف الكضع المائي الفملطيني 
لى معظـ مصادر المياه المكجكدة ي صف بآصكصية  آ مف عف باري دكؿ العالـ كالم مثل بكجكد اال  حؿ اإللرائيمي الذي يليطر ع

كي ـر الفملطينييف مف  قيـ في الكصكؿ إلى مصادر المياه كفي ال صكؿ عمى مصادر بديمة،  يث يليطر اال  حؿ اإللرائيمي 
، "ركنميؾ"مما يجبر الفملطينييف إلى لراا المياه مف لركة المياه االلرائيمية مف المياه الم دفقة مف األ كاض الجكفية، % 85عمى 

كما يليطر اال  حؿ االلرائيمي عمى معظـ المكارد المائية الم جددة   .2014عاـ 3مميكف ـ 63.5 يث كصمن كمية المياه المل راه 
عمما   ،مف المكارد الم ا ة 3محييف ـ 110كال ي صل الفملطينيكف لكى عمى ن ك ، لنكيا 3مميكف ـ 750في فملطيف كالبالغة ن ك 

 200ككاف مف المف رض  ف  صبح ىذه الكمية  3مميكف ـ 118يف مف األ كاض الجكفية  لع ا فافية  كلمك ىي  ف  صة الفملطيني
 .لك  ـ  نفيذ اال فارية المر مية 2000ب مكؿ العاـ  3مميكف ـ

 
فيما بمغن .  2014يـك عاـ /فرد/ل ر 79.1مف المياه المل يمكة في القطاع المنزلي  الفملطيني في الضفة الغربيةبمغن  صة الفرد 

، كيعكد االنآفاض بلكل رئيلي 2013يـك /فرد/ل ر 91.3يـك مقارنة مع /فرد/ل ر 79.7في رطاع غزة  2014لمعاـ  صة الفرد 
الجكفية بلبع العدكاف اإللرائيمي األآير عمى رطاع غزة، مع االآذ بعيف االع بار اف ما يزيد عف  اآلبار مف الضخ كميان ل قميص

منظمة الص ة العالمية لمياه اللرع، كىي مف  يث الكمية  رل مف ال د األدنى  رطاع غزة ال  نطبق عمييا معاييمف مياه ؽ% 97
 ك د ادنى( يـك/فرد/ل ر 100)الذي  كصي بو المنظمة ذا يا كىك 

 
 النضال المستمر لتحرير األرض وبناء الدولة: الشهداء

، كيلار إلى  ف 31/12/2015ك  ى  29/09/2000لييداًا، آحؿ الف رة  10,243بمغ عدد الليداا منذ بداية ان فاضة األرصى 
ال ليدك في رطاع غزة غالبي يـ ال ليدكا آحؿ  2,181لييداًا منيـ  2,240كاف  كثر األعكاـ دمكية  يث لقط  2014العاـ 

في  15، منيـ 2012الؿ العاـ ليداا خ 306لييداًا، فيما ال ليد  1,219 يث لقط  2009 حه العاـ   .العدكاف عمى رطاع غزة
، بينما 2012لييد لقطكا آحؿ العدكاف عمى رطاع غزة في  لريف ثاني  189لييد في رطاع غزة، منيـ  291الضفة الغربية ك

. مف رطاع غزة 26مف الضفة الغربية ك 155مف بينيـ  2015لييداًا آحؿ العاـ  181ال ليد 
 

 األسرى 
ابريل /ك  ى مطمع نيلاف 1967الم رريف إلى  ف ركان اال  حؿ اإللرائيمي اع قمن منذ عاـ  لير بيانان ىيئة لؤكف األلرى ك

 لف  الة اع قاؿ منذ بداية ان فاضة  95 كالي مميكف فملطيني، طالن كافة فئان كلرائح المج مع الفملطيني، ما يزيد عف  2016
 ليرة،  68بعة  الؼ  لير، منيـ ز ال كريف اإللرائيمية  كالي س، ك اليا يبمغ عدد المع قميف في اللجكف كمراؾ2000األرصى عاـ 
ك لير البيانان الى  ف  (. مدى ال ياة) ليراًا يقضكف   كاماًا باللجف المؤبد  500مع قحًا إدارياًا ك 750طفل، ك 400ك كثر مف 

لن ن ك كما كيلار الى  ف إلرائيل اع ق .  ليرة( 225)طفحًا ك( 2,179)، منيـ 2015 ليراًا آحؿ العاـ ( 6,830)الرائيل اع قمن 
 .  لفي فملطيني منذ بداية العاـ ال الي

 
  تهويد ممنهج: 2015القدس 

في الكرن الذي  قـك بو لمطان اال  حؿ االلرائيمي بيدـ المنازؿ الفملطينية ككضع العراريل كالمعكران إلصدار  راآيص البناا 
المل عمران اإللرائيمية المقامة عمى  راضي القدس، كرد لمفملطينييف،  قـك بالمصادرة عمى  راآيص بناا  الؼ الك دان اللكنية في 
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ك دة لكنية في المل عمران االلرائيمية في  12,600عمى بناا  كثر مف  2015صادرن لمطان اال  حؿ اإللرائيمي في العاـ 
ؿ االلرائيمي عمى غرفة فندرية، كما صادرن لمطان اال  ح 2,500القدس اللررية باإلضافة الى المصادرة عمى بناا  كثر مف 

عمييا كذلؾ ضمف ليالة ممنيجة ل غيير  اال  حلي غيير  لماا اللكارع في البمدة القديمة ك لمي يا بألماا عبرية لفرض الطابع 
مبنى  152الطابع الديمكغرافي كطمس المعالـ ال اريآية كالجغرافية لمدينة القدس، كما رامن لمطان اال  حؿ االلرائيمي بيدـ ن ك 

ك كزيع مئان  كامر باليدـ لمباني  آرى،  ضف إلى ذلؾ ما رامن بو لمطان اال  حؿ االلرائيمي ( ملاكف كمنلآن)للطيني ؼ
. دكنـ مف  راضي الفملطينييف في  جمعي العيلكية كمآيـ لعفاط إلرامة  ديقة ركمية لمييكد كمكع لمنفايان 546ب جريف 

 
 ية ما زال متدنينمو الموارد البشرية الصح: الواقع الصحي

مف اللكاف في الضفة الغربية رد  1,000األطباا البلرييف الملجميف لدى نقابة األطباا لكل  معدؿإلى  ف  2014 لارن بيانان العاـ 
ة /ممرض 2.1ف جانع  آر فاف ىناؾ ـمف اللكاف،  1,000طبيباًا لكل  2.2طبيباًا،  فيما بمغ ىذا المعدؿ في رطاع غزة  1.3بمغ 
.  مف اللكاف في رطاع غزة لنفس العاـ 1,000ة لكل /ممرض 4.1، ك2014مف اللكاف في الضفة الغربية في العاـ  1,000لكل 

، بكارع  80 ف عدد المل لفيان العاممة في فملطيف بمغ  2014مف جانع  آر،  لارن البيانان الم كفرة لمعاـ  ملفىًا في  50ملفىًا
ملفىًا  16ملفىًا غير  ككمي، ك 34ملفىًا  ككمي، ك 26: كزعةًا عمى الن ك اآل يملفىًا في رطاع غزة، ـ 30الضفة الغربية ك

لرير لكل  1.3لريراًا بمعدؿ  5,939في  يف بمغ عدد اأَلِلرَّة .  ملافٍى علكرية كملفىًا كا داًا  ابعاًا لككالة الغكث 3آاص، ك
كما  لارن البيانان إلى  ف عدد مراكز . في رطاع غزةلريراًا  2,437لريراًا في الضفة الغربية ك 3,502مكاطف، مكزعةًا بكارع  1,000

.  مركزاًا في رطاع غزة 163مراكز في الضفة الغربية ك 604بمغ   2014لمعاـ  الرعاية الص ية األكلية
 

هدم لممساكن والمنشآت : المباني
ىدـ الملاكف كالمنلآن ك يجير اع دااان اال  حؿ اإللرائيمي مل مرة عمى الفملطينييف، مف  يث مصادرة األراضي ك  زاؿما 

 ف اال  حؿ كدكنـ مف  راضي الفملطينييف في مآ مف م افظان الضفة الغربية،  6,386مصادرة  2015راطنييا،  يث  ـ في العاـ 
ل اؽ الضرر بػ  645ىدـ   طفاؿ في م افظان الضفة الغربية كالقدس  1,108فردا، منيـ  2,180ملكنا كمنلأة  دن إلى  يجير كاإ
ملكنا كمنلأة  آرى، في الكرن الذي  زداد فيو  اجة األلر الفملطينية لمك دان اللكنية،  يث  فادن  780لررية، كىددن بيدـ اؿ

مف األلر في فملطيف    اج إلى بناا ك دان لكنية جديدة آحؿ العقد % 61  كالي  ف ،2015معطيان ملح ظركؼ اللكف 
(. ك دة لكنية كا دة  ك  كثر)القادـ 

 
تدهور مستمر : بيئةال

ي عمد اال  حؿ االلرائيمي االضرار بالبيئة الفملطينية بلكل مبالر عبر المل عمران اإللرائيمية في الضفة الغربية،  يث  قـك ىذه 
ق المل عمران بضخ محييف األم ار المكعبة مف المياه العادمة في األكدية كاألراضي الزراعية الفملطينية،  يث بمغن كمية الميا

مميكف م ر مكعع لنكياًا، في  يف  ف كمية ما ين جو المكاطنكف الفملطينيكف  40العادمة ال ي  ضآيا المل عمران االلرائيمية  كالي 
مميكف م ر مكعع،  ي  ف المل عمر االلرائيمي ين ج  كثر مف آملة  ضعاؼ  34مف المياه العادمة في الضفة الغربية بمغن  كالي 

مف ملاكف المل عمران م صمة بلبكان صرؼ ص ي، إال  ف % 90لطيني مف المياه العادمة، كعمى الرغـ  ف ما ين جو الفرد الفل
مف كمية المياه العادمة المن جة، فيما ي ـ ال آمص مف باري كمية المياه العادمة في األكدية % 10نلبة ما يعالج منيا ال   جاكز 

مة م طان  نقية لم جمعان الفملطينية، باإلضافة إلى  آصيص  راضي فملطينية في الفملطينية، كما  قـك لمطان اال  حؿ بمنع إرا
غكر األردف كمكبان لمنفايان ي ـ فييا ال آمص مف مياه الصرؼ الص ي لممل عمران اإللرائيمية ككمكبان لمنفايان الصمبة النا جة 

ى دمار بيئي ىائل ي مثل في إ حؼ الم اصيل الزراعية عف المناطق الصناعية في المل عمران اإللرائيمية، األمر الذي يؤدي إؿ
ب جريف  اإللرائيميلمطان اال  حؿ  رياـك مكث المياه الجكفية كاإ داث  ضرار بالثركة ال يكانية كال نكع ال يكي،  ضف الى ذلؾ 

 .2015كذلؾ آحؿ العاـ  لجرة لممزارعيف الفملطينييف 15,300ك رؽ  كثر مف 
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 رائيميإساحتكار : السياحة

طمس المعالـ ال ضارية كالثقافية ال اريآية الفملطينية، ك دمير اآلثار كالكنكز الكطنية ال ي  اإللرائيميمف  برز  ىداؼ اال  حؿ  
مف المكارع األثرية في فملطيف في % 53 لكل عماداًا كمعمماًا ألردـ ال ضاران في العالـ عمى  رض فملطيف،  يث يقع ما نلب و 

 نقيع  ك  رميـ  ك  ييئة ل مؾ المكارع ل ككف مراكز ليا ية جاذبة لمزكار الكافديف   عماؿ منع إلرائيل  ية  يث ج، "ماة المنطقة المس
كالم مييف،  ما بقية المعالـ كالمكارع ال اريآية الكارعة   ن الليادة الفملطينية، فيي  يضاًا لـ  لمـ مف ا  كار كال ئثار اللركان 

الليا ييف  اإلدالاإللرائيمية بمجمكعان الزكار الكافديف، كال  كـ بملاران زيارا يـ ل مؾ المكارع كما ي ددىا كالمكا ع الليا ية ا
 يث يككف  ر يع ( زكار اليـك الكا د) ال ابعيف لملركان االلرائيمية، آاصة زكار كنيلة الميد في بين ل ـ كجبل ررنطل في  ري ا

مف عكائد  قديـ الآدمان الليا ية الحزمة ليؤالا % 75مما ي ـر االر صاد الفملطيني  كثر مف اراما يـ في الفنادؽ داآل الرائيل، 
. الزكار

 
 2015سوق العمل 

،  يث (لغير الحجئيف% 45.6بيف الحجئيف ك% 46.1) 2015آحؿ العاـ % 45.8بمغن نلبة القكى العاممة الملاركة في فملطيف 
في رطاع غزة  % 45.3ك( لغير الحجئيف% 45.8بيف الحجئيف ك% 46.8% )46.1ية بمغن نلبة الملاركة في الضفة الغرع

% 25.9فقد بمغن نلب يا في فملطيف  2015 ما فيما ي عمق بالبطالة آحؿ العاـ (.  لغير الحجئيف% 45.0بيف الحجئيف ك% 45.5)
بيف الحجئيف % 18.7)في الضفة الغربية % 17.3،  يث بمغن نلبة البطالة (لغير الحجئيف% 21.4بيف الحجئيف ك% 32.3)
 (.  لغير الحجئيف% 39.4بيف الحجئيف ك% 41.8)في رطاع غزة % 41.0ك( لغير الحجئيف% 16.8ك

 
 الواقع التعميمي

لة درـ 2,193بكارع )مدرلة  2,897، بأف عدد المدارس في فملطيف بمغ 2015/2016 ظيرن البيانان األكلية لم عميـ لمعاـ الدرالي 
 رسامد 409لة  ابعة لككالة الغكث كمدر 353مدرلة  ككمية، ك 2,135، منيا (في رطاع غزة سامدر 704في الضفة الغربية ك

، منيـ ( نثى  الؼ 604 لف ذكر،  596 كالي )مميكف طالع كطالبة،  1.20كبمغ عدد الطمبة في المدارس ما يزيد عمى . آاصة
 لف طالع كطالبة  788كي كزع الطمبة بكارع . طالع كطالبة في رطاع غزة  الؼ 503ة، ك لف طالع كطالبة في الضفة الغربي 697

 .  ؼ طالع كطالبة في المدارس الآاصة ؿ 113ية، ك لف طالع كطالبة في مدارس ككالة الغكث الدكؿ 299في المدارس ال ككمية، ك

  

، 2015في العاـ % 3.3لنة فأكثر  15بمغن نلبة األمية لألفراد   ما فيما ي عمق بالآصائص ال عميمية ألفراد المج مع الفملطيني فقد
لإلناث، فيما بمغن نلبة األمية لحجئيف % 5.1ك% 1.5ك  فاكن ىذه النلبة بلكل مم كظ بيف الذككر كاإلناث، فبمغن بيف الذككر 

كفيما ي عمق بال عميـ العالي فقد بمغ  . "لغير الحجئيف% 3.6مقارنة مع % 2.9لنة فأكثر  15لألفراد  2015الفملطينييف آحؿ عاـ 
جامعان في  9جامعان في رطاع غزة، ك 5، منيا 2014/2015جامعة في فملطيف لمعاـ الدرالي  14عدد الجامعان ال قميدية 

جامعية في كميان  6كمية جامعية، مكزعة عمى الن ك اآل ي  18فيما بمغ عدد الكميان ال ي  منح درجة البكالكريكس  . الضفة الغربية
مراكز  5مركز في الضفة الغربية ك 15 ما ال عميـ المف كح فيكجد جامعة كا دة ليا . كميان جامعية في الضفة الغربية 12رطاع غزة، ك

. كميان في رطاع غزة 7كمية في الضفة الغربية ك 13كمية، منيا  20في رطاع غزة، في  يف بمغ عدد كميان المج مع الم كلطة 
 

  2015معيشة في فمسطين عام مؤشر غالء ال

في رطاع غزة، % 1.77، بكارع 2014مقارنة مع م كلط عاـ  2015آحؿ العاـ % 1.43بمغ معدؿ غحا المعيلة في فملطيف 
ذلؾ الجزا مف م افظة القدس الذي ضم و إلرائيل عنكة بعيد ) J1 في القدس% 0.33، كبنلبة في الضفة الغربية% 1.29كبنلبة 
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، %10.99في فملطيف  2010مقارنة مع لنة األلاس  2015، فيما كانن نلبة االر فاع لمعاـ (1967الغربية عاـ ا  حليا لمضفة
 .في رطاع غزة% 4.97في الضفة الغربية، كبنلبة % 13.89، كبنلبة J1في القدس % 14.02بكارع 

 
 العالم الخارجيقيود مفروضة عمى المعابر وصادرات فمسطينية محدودة جدًا مع : التبادل التجارر 

كرد بمغ إجمالي ريمة الكاردان . 2013مقارنة مع عاـ  2014 لير البيانان إلى زيادة في ريمة الكاردان كالصادران الفملطينية لعاـ 
كما بمغن ريمة الصادران .  2013مقارنة مع عاـ % 10.1دكالر  مريكي بزيادة مقدارىا  مميار 5.68 كالي  2014 اللمعية لعاـ

، كعميو فقد لجل الميزاف 2013مقارنة مع عاـ % 4.8بزيادة مقدارىا  2014مميكف دكالر  مريكي آحؿ عاـ  943.7 كالي  اللمعية
 ما .  2013مقارنة مع عاـ % 11.2بزيادة مقدارىا  2014 مريكي آحؿ عاـ دكالر  مميار 4.74 ل جاري اللمعي عجزاًا بقيمة  كاليا

فقط مف إجمالي الصادران الفملطينية إلى العالـ الآارجي  ما باري % 12.7جي فقد  ـ  صدير مف  يث ال صدير إلى العالـ الآار
كذلؾ بلبع القيكد المفركضة عمى  صدير المن جان الفملطينية إلى العالـ ، فكانن إلى إلرائيل% 87.3الصادران كال ي  بمغ نلب يا 

. 2014مميكف دكالر  مريكي آحؿ عاـ  6.4ة مف رطاع غزة  كالي كبمغن ريمة الصادران اللمعي ،الآارجي كآاصة مف رطاع غزة


