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بمناسبة اليوم العاملي للتعداد السكاين، جهاز اإلحصاء الفلسطيني بيان صادر عن 
مليون  13.5عدد الفلسطينيين يف كافة أماكن وجودهم بلغ حوايل يشير فيه إىل أن 

مليون  5.1أن هناك نحو . ونسمة أكثر من نصفهم يعيش خارج األراضي الفلسطينية
 الفلسطينيةفلسطيني يعيشون يف األراضي 

9/7/2020 
 

 مليون فلسطيني يف فلسطين التاريخية والشتات 13.5حوايل 
 اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان يف فلسطين بمناسبة اليوم العاملي للسكان،

11/7/2020 
 

بناء على التقديرات السكانية التي أعدها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
مليون فلسطيني يف دولة فلسطين،  5.1ون فلسطيني يف العامل منهم نحو ملي 13.5حوايل  هناك
مليون  3.05فبلغ عدد سكان الضفة الغربية املقدر حوايل . مليون أنثى 2.51مليون ذكر و 2.59

مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام  1.50مليون ذكر و 1.55 نسمة، منهم
 .مليون أنثى 1.01ذكر و مليون 1.04منهم مليون نسمة،  2.05بحوايل 

2020عدد السكان الفلسطينيين املقدر يف العامل حسب مكان اإلقامة، منتصف عام   

 

 
  

                                                           
 دولة فلسطين، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني: املصدر 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=3773&mid=3915&
wversion=Staging 
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 سنة 15اجملتمع الفلسطيني فتي وأكثر من ثلث سكانه دون 

 %38 بحوايل 2020سنة( يف منتصف العام  14-0تقدر نسبة األفراد يف الفئة العمريـة )
ويالحظ   ة.يف قطاع غز %41يف الضفة الغربية و %36 السكان فـي فلسطين، بـواقعمن جممل 

سنة فأكثر( حيث قدرت نسبتهم يف منتصف  65انخفاض نسبة األفراد الذين تبلغ أعمارهم )
 .يف قطاع غزة %3يف الضفة الغربية و %4يف فلسطين، بواقع  %3بحوايل  2020 عام

 
التجمعات املنوي ضمها من قبل االحتالل االسرائيلي ني يف فلسطي ألف 112حوايل 

 2020 منتصف عام
بلغ عدد التجمعات الفلسطينية يف الضفة الغربية التي ينوي االحتالل االسرائيلي ضمها 

 وسط يف جتمعا  30 الغربية، الضفة شمال يف جتمعات 10  جتمعا موزعة على النحو التايل: 43
 112,427وب الضفة الغربية، حيث قدر عدد الفلسطينيين فيها يف جن جتمعات 3 الغربية، الضفة

 2.كم 477.3فرداً بمساحة اجمالية قدرها 
 

 عات الفلسطينية يف الضفة الغربيةيف التجم 2020التوزيع النسبي ألعداد السكان منتصف عام 
 املنوي ضمها من قبل االحتالل االسرائيلي حسب املنطقة

 

 
 مرتفعة يف قطاع غزة عنها يف الضفة الغربيةمعدالت مواليد خام 

مولوداً لكل  29.9 تشير اإلسقاطات السكانية إىل أن معدل املواليد اخلام يف فلسطين بلغ
يف قطاع  33.4مقابل  27.5حيث بلغ هذا املعدل يف الضفة الغربية  2020من السكان عام  1000

من  1000حالة وفاة لكل  3.7 يف فلسطينمن جانب آخر بلغ معدل الوفيات اخلام املقدرة  .غزة
 .يف قطاع غزة 3.4 مقابل 3.9 ، فبلغ يف الضفة الغربية2020 السكان عام
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 مواليد لكل إمرأة يف فلسطين 4متوسط عدد األبناء املنجبين يتجاوز 
 2017الزواج للعام  بلغ متوسط عدد األبناء الذين سبق إجنابهم للنساء اللواتي سبق لهن

مولود  4.5مولود مقابل  4.3مولودا، يف حين بلغ هذا املتوسط يف الضفة الغربية  4.4 يف فلسطين
 .للنساء يف قطاع غزة

 
 مزيداً من االنخفاض يف متوسط حجم األسرة

والتعداد العام للسكان  2019نتائج مسح القوى العاملة عام  تشير التقديرات املبنية على
، 2007 متوسط حجم األسرة يف فلسطين مقارنة بعام يف إىل انخفاض 2017واملساكن واملنشآت 

هذا . يف 2007فرداً عام  5.8 بـ مقارنة 2019فرداً عام  5.1حيث انخفض متوسط حجم األسرة إىل 
فرداً عام  5.5مقارنة مع  2019فرداً عام  4.9السياق انخفض هذا املتوسط يف الضفة الغربية إىل 

 6.5مقارنة مع  2019فرداً يف العام  5.5حجم األسرة إىل ، ويف قطاع غزة انخفض متوسط 2007
 .2007يف العام 
 

 2019، 2007متوسط حجم األسرة يف فلسطين حسب املنطقة، 

 

 أسر ترأسها امرأة 10أسرة من بين كل 

من األسر ترأسها إناث يف فلسطين،  %11، إىل أن 2019تشير نتائج مسح القوى العاملة 
 .يف قطاع غزة %9الغربية و يف الضفة %12بواقع 

 
 *مين صحيأأفراد يف فلسطين لديهم ت 10من  8

، إىل أن عدد األفراد املؤمن 2017أشارت بيانات التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 
من جممل سكان فلسطين. وبلغت  %79فرداً يشكلون  458.2273 عليهم صحياً يف فلسطين بلغ
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، بينما بلغت نسبة األفراد الذين لديهم تأمين %32تأمين صحي حكومي نسبة األفراد الذين لديهم 
لديهم  %0.2لديهم تأمين حكومي ووكالة و %29لديهم تأمين خاص، يف حين أن  %2، و%15وكالة 

لديهم تأمين إسرائيلي من جممل  %0.7لديهم تأمين وكالة وخاص، و %0.7تأمين حكومي وخاص و
 .نات أخرىلديهم تأمي %0.3سكان فلسطين و

 
 *من جممل سكان فلسطين لديهم صعوبة واحدة على األقل % 6

فرداً  255،228إىل أن  2017 أظهرت بيانات التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت
 %5للذكور و %6من جممل السكان يف فلسطين )بواقع  %6لديهم صعوبة واحدة على األقل بما نسبته 

الصعوبة )النظر، السمع، احلركة، التذكر والتركيز، التواصل(، كانت  وعلى صعيد نوع  .لالناث(
الصعوبة يف التواصل  ( من جممل سكان فلسطين، يف حين كانت%3صعوبة احلركة هي األعلى )

 .من جممل سكان فلسطين %1األقل حيث بلغت 
 

 معدالت أمية منخفضة يف فلسطين
أن معدل األمية بين األفراد الذين  إىل 2019أشارت بيانات مسح القوى العاملة لعام 

وتفاوت هذا املعدل بشكل كبير بين الذكور واإلناث،  %2.6 سنة فأكثر يف فلسطين بلغت 15أعمارهم 
 .%4.1اإلناث يف حين بلغت بين ، %1.2 فبلغت بين الذكور

 2019-2000سنة فأكثر( يف فلسطين حسب اجلنس،  15معدل األمية لألفراد )

 

 
 

 سنة فأكثر( حاصلون على درجة بكالوريوس فأعلى 15األفراد )من  16%
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 15على مستوى فلسطين أن نسبة األفراد ) 2019أظهرت بيانات مسح القوى العاملة لعام 
. أما نسبة %16سنة فأكثر( الذين أنهوا مرحلة التعليم اجلامعي بكالوريوس فأعلى قد بلغت حوايل 

 .%7تعليمية فبلغت حوايل  األفراد الذين لـم ينهوا أيـة مرحلة
 

 حوايل مليون ونصف فرداً داخل القوى العاملة
أشارت نتائج مسح القوى العاملة إىل أن نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف فلسطين بلغت 

بواقع  .2019سنة فأكثر( خالل العام  15من إجمايل القوة البشرية )األفراد الذين أعمارهم  44%
كما تعتبر نسبة مشاركة اإلناث يف القوى العاملة  .يف قطاع غزة %41بية ويف الضفة الغر 46%

يف الضفة الغربية  %17بواقع  %18متدنية مقارنة مع الذكور، حيث تصل نسبة مشاركة اإلناث إىل 
يف  %62يف الضفة الغربية و %74بين الذكور، بواقع  %70يف قطاع غزة، وبلغت هذه النسبة  %19و

 .قطاع غزة
 

 وايل ربع املشاركين يف القوى العاملة عاطلون عن العملح
بلغ  2019تشير البيانات إىل أن معدل البطالة من املشاركين يف القوى العاملة يف العام 

كما وصل معدل البطالة يف   .يف قطاع غزة %45يف الضفة الغربية و %15يف فلسطين، بواقع  25%
بين الذكور املشاركين يف  %21مقابل  %41العاملة إىل فلسطين بين اإلناث املشاركات يف القوى 

 .القوى العاملة
 

سنة فأكثر( يف فلسطين حسب  15معدل البطالة املنقح بين املشاركين يف القوى العاملة لألفراد )
 2019-2015املنطقة، 

 

 

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/Images/2020/9-7-2020-pop-ar-5.jpg


6 
 

  
 

 
 2011مقارنة بالعام  2017انخفاض إنفاق الفرد الشهري يف قطاع غزة يف العام 

، 2011مقارنة بالعام  2017متوسط إنفاق الفرد الشهري يف الضفة الغربية يف عام  ارتفع
أي بزيادة مقدارها  2017ديناراً عام  220إىل  2011ديناراً أردنياً لعام  188فقد ارتفع من 

أي  2017ديناراً عام  91إىل  2011دنانير عام  110بينما انخفض يف قطاع غزة من   .17%
أما على مستوى نوع التجمع السكاين، فقد بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري   .%17بتراجع مقداره 

ديناراً يف  122ديناراً يف التجمعات الريفية و 196ديناراً يف التجمعات احلضرية مقابل  170
 .2017اخمليمات خالل عام 

 
 2017من األفراد يف فلسطين فقراء خالل العام  29%

املرجعية )املكونة من خمسة أفراد، بالغين اثنين وثالثة أطفال( يف بلغ خط الفقر لألسرة 
دوالر أمريكي(، بينما  671 شيقالً إسرائيلياً جديداً )حوايل 2.470 حوايل 2017فلسطين خالل عام 

شيقالً إسرائيلياً جديداً )حوايل  1,974بلغ خط الفقر املدقع )الشديد( لنفس األسرة املرجعية حوايل 
ألنماط  وفقا 2017بلغ معدل الفقر بين االفراد يف فلسطين خالل العام   .أمريكي( دوالر 536

كما تبين أن حوايل   .يف قطاع غزة( %53يف الضفة الغربية و %14، )بواقع %29االستهالك الشهري 
يف  %6من االفراد يف فلسطين عانوا من الفقر املدقع وفقا ألنماط االستهالك الشهري، )بواقع  17%

 .يف قطاع غزة( %34ضفة الغربية وال
 

من األسر الفلسطينية تمتلك خط هاتف نقال واحد على األقل، وانتشار واسع للهواتف  97%
 الذكية

من  %97، أن 2019أظهرت بيانات املسح األسري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 
 لغربيةا الضفة من كل يف النسبة نفس وهي  األسر يف فلسطين لديها خط هاتف نقال واحد على األقل

 طينفلس يف أكثر أو واحد ذكي نقال هاتف تمتلك التي األسر نسبة أن النتائج أظهرت كما غزة، وقطاع
أما على صعيد نسبة   .يف قطاع غزة %78يف الضفة الغربية و %91 بواقع %86 بلغت

 %82 يف فلسطين، بواقع %75 سنوات فأكثر الذين يمتلكون هاتف خلوي نقال فقد بلغت 10 األفراد
 %79قطاع غزة، وعلى صعيد اجلنس فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور يف  %64الضفة الغربية و يف

 .%71وبين اإلناث 
 

 األسر الفلسطينية لديها خدمة انترنت يف البيتمن  %80 حوايل
من  %80 ، أن2019 أظهرت نتائج املسح االسري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام

يف قطاع  %73ويف الضفة الغربية،  %84بواقع األسر يف فلسطين لديها اتصال باإلنترنت يف البيت، 



7 
 

يف  %71ن سنوات فأكثر الذين استخدموا االنترنت من أي مكا 10  حين بلغت نسبة األفراد. يفغزة
نت ردمين لالنتيف قطاع غزة، حيث بلغت نسبة املستخ %65يف الضفة الغربية و %74ع فلسطين بواق

 .ناثلإل %69مقابل  %72بين الذكور 
 

البيانات ال تشمل ذلك اجلزء من حمافظة القدس والذي ضمه االحتالل االسرائيلي إليه عنوة بعيد  *
 .1967احتالله للضفة الغربية عام 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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