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 :اإلحصاء الفلسطيني ةد.عال عوض، رئيس
 2023، عشية رأس السنة الجديدة 2022أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام تستعرض 

  

نسمة بنسبة زيادة سنوية بلغت  مليون  5.4 نحو 1967فلسطين على حدود وصل عدد السكان في  2022مع نهاية العام 
مليون فلسطيني يعيشون في الشتات، يحلمون بالعودة الى وطنهم، في الوقت الذي يلتهم فيه  7ال زال ما يقارب %، و 2.4

  مليون فلسطيني في قطاع غزة. 2.2ويعزل أكثر من  االحتالل االسرائيلي االرض إلقامة المزيد من الوحدات االستيطانية
 

 ، على النحو اآلتي:2022الفلسطينيين في نهاية عام  د. عوض، أوضاع معالي استعرضتو 
 

 2022مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام  14.3حوالي 
ـــ   ـــال لسطلنيينييل لسر اـ  ـ ـــ   5.4مليون  لنيين ؛  14.3حولس   2022نهاية عام بلغ عـ  أكثر، يقيم  لنييللوسة مليون  ـ

ـلضـــــــ  مليون  لنـــــــيين      1.7حولس  ، و مل ثلثهم    قياع غزة ـب 1948أ    لساول لسعربية ونحو  مليون  6.4، وما ي ا
وبذسك يتنــــــــــــــاو  عال .  2022مليون مع نهاية عام  7.1 لسيهولمل لسرتوقع لن يبلغ عال و  أسف    لساول لألجنبية. 761

ـ  ية مع  مليون  7.1حولس  ولسيهول ، حيث ســــيعــــلف عال لسطلنــــيينيل هذل لسعامنهاية  لسطلنــــيينييل ولسيهول     لنــــييل لستا
 سكل منهم.

 

 سنة 15المجتمع الفلسطيني فتي وأكثر من ثلث سكانه دون 
ــــة  ــــولقع 38بحولس   2022سنة    نهاية عام  14-0ت اـ ننلة لأل رلل    لسطئة لسعرر ـ ــــ   لنييل، بـ % مل مجرل لسنكان  ـ

ـهم 41%    لسضـــــطة لس ربية و36 ســـــنة   كثر، حيث  65%    قياع غزة.  و الحظ لن طاض ننـــــلة لأل رلل لسذيل تبلغ أعرا
ـت ننبتهم    نهاية عام   %    قياع غزة.3%    لسضطة لس ربية و4%     لنييل، بولقع 3بحولس   2022قا

 

 معدالت الخصوبة  انخفاض في
ـنة مع  ،مولسيا 4نحو  إسى (2019-2017)خالل لسطترة  يةلن طض معال لس عـــــــوبة لسكل  مولسيا 4؛ 1999عام  مولسيا 5م ا

     قياع غزة. مولسيا 4و   لسضطة لس ربية 
 

 معدل الخصوبة في دولة فلسطين حسب المنطقة، سنوات مختارة

 
 

 .2004.  قاعاة بيانات لسرنف لسعح  لساير رل  ، 2022لسرعاـ: لسجهاز لسرركزي سإلحعاء لسطلنيين ، 
 .2020-2019.  قاعاة بيانات لسرنف لسطلنيين  لسعن ولي متعال لسرؤشرلت، 2022لسجهاز لسرركزي سإلحعاء لسطلنيين ، لسرعاـ: 
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 معدالت الوفيات االطفال والرضع تتجه نحو االنخفاض 
 15؛ 2019-2015ططاًل سكل أسف واللة حية خالل لسطترة  14بلغ معال وفيات لألططال لون سل لس امنة    لوسة  لنييل 

ططاًل سكل أسف واللة حية سنطس لسطترة؛  12   قياع غزة. مل جانب لخر بل ت معاالت وفيات لسرضع  14   لسضطة لس ربية و
وتشير لسبيانات لسى لن طاض    معال وفيات لألططال خالل لسعشرة سنولت   ططل    قياع غزة. 13   لسضطة لس ربية و 12

 اللة حية.و  أسفططال سكل  15لسناب ة لذ بلغ 
 

 انخفاض في متوسط حجم األسرة 
ـنة بـــ  2021عام  ل رلل 5لن طض متوسط حجم لألسرة إسى   ل رلل 6و   لسضطة لس ربية  ل رلل 5؛ بولقع 2010عام  ل رلل 6م ا

    قياع غزة.
 

 2021،2010متوسط حجم األسرة في فلسطين حسب المنطقة، 

 
 

.  ت ايرلت مبنية على نتائج منف لس و  لسعاملة ونتائج لستعالل لسعام سلنكان ولسرناكل ولسرنشآت سلألعولم 2022المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
ـلم هللا 2021،2010   لنييل. -.  

 

 ارتفاع كبير في نسب التدخين وفجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة
ـت نتائج منف لستاخيل ولستهالك لستلغ،   ـتطاع    ننلة لأل رلل  2021أشا سنة   كثر لسذيل ياخنون منتجًا  18لسى لن هناك ل

أو أكثر مل منتجات لستلغ لسراخل )لسنجائر لسرعنعة، ولسنجائر لسرلطو ة ياو ا، ولسنيجاـ، ولسنرجيلة(     لنييل لسى نحو 
%. وعلى منتو  23نحو  2010،    حيل كانت هذه لسننلة سعام 2021  كثر    لسعام سنة  18% مل لجراس  لأل رلل 31

ـتطاع ولضف    ننلة لنتشاـ لستاخيل ـت نتائج لسرنف إسى  جوة كبيرة بيل لسضطة لس ربية وقياع غزة ول بيل  لسرني ة   ا أشا
 %    قياع غزة.17% م ابل 40ربية نحو    لسضطة لس  2021سنة   كثر    لسضطة لس ربية، إذ بل ت سعام  18لأل رلل 

  

 2021، 2010سنة فأكثر( حسب المنطقة والجنس لألعوام  18نسبة التدخين بين األفراد )
 

 المنطقة
 إناث ذكور كال الجنسين

2010 2021 2010 2021 2010 2021 

 7.7 2.3 54.4 41.9 31.3 22.5 فلسطين

 12.2 3.5 67.2 49.5 40.1 25.5 الضفة الغربية

 14.6 قطاع غزة
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 البطالة، ال سيما بين الخريجين الشباب، ال زالت أبرز التحديات
ـ ج     أللء لالقتعال لسطلنيين  خالل لسنعف لألول مل عام  لستعا  على لسرغم مل  ـتطاع لسذي سجل    2022لستا ، ولال

ـتطاع  ـتطاع    معال لسلياسة لسى لال عال لسعامليل    معظم لألنشية لالقتعالية، لال لن معال لسلياسة ال يزلل مرتطع، و عول لال
ـكيل    لس و  لسعاملة لسكبير    معاالت لسلياسة    قياع غزة حيث ما ي ا عل لسعرل  ون هم عاطل %45ـب نعف لسرشا

ـنة مع حولس   ٪ بيل لسذكـو 21ما زلل لستطاوت كبيرًل    معال لسلياسة بيل لسذكـو ولالناث؛ و %    لسضطة لس ربية، 14م ا
لسرتوسط   على بل ت  ( سنة مل حرلة شهالة لسابلوم29-20% بيل لالناث.  يذكر أن لسلياسة بيل لس ر جيل لسشلاب )39و

 %    قياع غزة.73%    لسضطة لس ربية و28% بولقع 48
 

 الواقع التعليمي في الضفة الغربية وقطاع غزة
ـلس   ـس سلعام لسا  ذكرل    672,567طاسلًا وطاسلة )منهم 1,358,410    لنييل  2021/2022بلغ عال لسيللة    لسرال

 597,722أنثى( و  387,169و ذكرل  373,519طاسلاً وطاسلة    لسضطة لس ربية )منهم 760,688أنثى(، بولقع   685,843و
 (.لنثى  298,674ذكرل و  299,048طاسلًا وطاسلة    قياع غزة )منهم

 

ـلس   طاسلًا وطاسلة  225,975     لنييل 2021/2022بلغ عال لسيللة لسرلتح يل    مؤسنات لستعليم لسعاس  سلعام لسا
 89,685ذكرل و 49,069طاسلًا وطاسلة    لسضطة لس ربية )منهم 138,754أنثى(، بولقع  138,983ذكرل و 86,992 )منهم

 أنثى(. 49,298ذكرل و  37,923)منهم طاسلًا وطاسلة    قياع غزة  87,221أنثى( و
 

ـلس   وخر جة )منهم خر ج  46,225     لنييل 2020/2021بلغ عال لس ر جيل مل مؤسنات لستعليم لسعاس  سلعام لسا
أنثى(  21,514ذكرل و 10,763خر ج وخر جة    لسضطة لس ربية )منهم  32,277إناث(، بولقع  29,294ذكرل و 16,931

 أنثى(. 7,780ذكرل و 6,168خر ج وخر جة    قياع غزة )منهم  13,948و
 

 اعتداءات اسرائيلية متواصلة واستيطان مستعر
ـضــــــ ،القتالع لسطلنــــــيين لسررنهجةضــــــرل ســــــياســــــت   زلست لالعتالءلت لسرتولصــــــلة مل قبل لالحتالل لالســــــرلئيل   ما   مل ل
ـلضـــــــــ  وهام لسرنازل ولالعتالء على كا ة تجرعات ســـــــــكنهم لسطلنـــــــــيينييل    لسنـــــــــكان  ومنـــــــــتوطني  على ـة سأل مل معـــــــــال
منشـــــآت(،  705مبنى ســـــكن  و 353مبنى     لنـــــييل ) 1,058بهام وتامير قام لالحتالل لالســـــرلئيل   لسطلنـــــيينييل، حيث

ـت محا ظة لس اس مجرل عرلية هام ذلت ،  88عرلية هام ذلت  ي ع معظرها    محا ظة لس اس بولقع  93شــــــــرلت  وتعــــــــا
ببناء مئات    لسوقت لسذي ت وم ب  لوسة لالحتالل ، منش ة 176مبنى سكن  و 128%، شرلت هام 29عرليات لسهام بننلة 

ـلضـ  لسطلنـيينية     151لسف منـتعرر     700أكثر مل  السوحالت لالسـتييانية، حيث ييي   يه منـتعررة م امة على لال
ـ خحتى  2022كرا بلغ عال لسشـــــــــــــهالء لسطلنـــــــــــــيينييل خالل عام  .2021   نهاية عام  لس ربيةلسضـــــــــــــطة  كانون  26 تا

ـة لسعحة لسطلنيينية،  (   لسضطة لس ربيةشهيال  171   قياع غزة و لشهيا 53)شهيال  224، لينربر/أول و ق سجالت وزل
، 2022وذسك حّتى نهاية شهر تشر ل لسثان /نو ربر  أسيرلً  4,700وبلغ عال لالسر  لس ابعيل    سجون لالحتالل لالسرلئيل  

ـ ل،  ـ ًّا مل بينهم  835قاصــًرل، و 150أســيرة، ونحو  34مل بينهم  2022و ق بيانات هيئة شــؤون لألســر  ولسرحر معت اًل إلل
ـبع أططال    .ثالث أسيرلت، وأ

 


