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  عوض، رئیس اإلحصاء الفلسطیني ةالسید
  ٢٠١١تستعرض أوضاع الفلسطینیین في نهایة عام 

 
، على النحو ٢٠١١أوضاع الفلسطینیین في نهایة عام  ،استعرضت السیدة عال عوض، رئیس اإلحصاء الفلسطیني

 :اآلتي
  

  ازدیاد في أعداد الفلسطینیین في العالم 
ملیــون فـــي األراضــي الفلســطینیة، وحــوالي  ٤.٢٣ملیــون فلســطیني؛  ١١.٢٢الم حــوالي  بلــغ عـــدد الفلســطینیین المقــدر فـــي العــ

   .ألف في الدول األجنبیة ٦٣٦ملیون في الدول العربیة ونحو  ٤.٩٩ملیون فلسطیني في إسرائیل، وما یقارب  ١.٣٧
  

  أكثر من ثلث السكان یقیمون في قطاع غزة
؛ حــوالي ٤.٢لي قــدر عــدد الســكان فــي األراضــي الفلســطینیة بحــوا ملیــون فــي  ١.٦ملیــون فــي الضــفة الغربیــة و ٢.٦ ملیــون فــردًا

مـن مجمـل الســكان الفلسـطینیین المقیمـین فـي األراضـي الفلســطینیة؛ % ٤٤.١وبلغـت نسـبة الســكان الالجئـین نحـو .  قطـاع غـزة
  .في قطاع غزة% ٥٨.٤من إجمالي الالجئین في األراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة و% 41.6

  
  انخفاض في معدالت الخصوبة خالل السنوات األخیرة

مولـــودًا فــي الضـــفة  ٣.٨؛ ١٩٩٧موالیـــد عــام  ٦.٠مولـــودًا مقارنــة مــع  ٤.٢إلــى  ٢٠١٠انخفــض معــدل الخصـــوبة الكلــي عـــام 
  .مولودًا في قطاع غزة ٤.٩الغربیة و

   

  معدل الخصوبة في األراضي الفلسطینیة، سنوات مختارة

  
  

  .سنة ٢٤-١٥من  من جانب آخر هناك انخفاض في معدالت الخصوبة التفصیلیة خاصة في المراحل اإلنجابیة المبكرة والممتدة في الفئة العمریة
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  معدالت الخصوبة التفصیلیة في األراضي الفلسطینیة، سنوات مختارة
  

 
   سرةانخفاض في متوسط حجم األ 

فـــردًا فـــي الضـــفة الغربیـــة     ٥.٦؛ ١٩٩٧فـــردًا عـــام  ٦.٤مقارنـــة مـــع  ٢٠١١فـــردًا عـــام  ٥.٨انخفـــض متوســـط حجـــم األســـرة إلـــى 
  .فردًا  في قطاع غزة ٦.٣و
  

  ٢٠١١، ١٩٩٧الفلسطینیة حسب المنطقة،  األراضيفي  األسرةمتوسط حجم 
   

 

  
  

  
  

  ض معدالت الموالید والوفیات الخام تتجه نحو االنخفا
ومن المتوقع .  في قطاع غزة ٣٧.٢في الضفة الغربیة و ٣٠.١مولودًا لكل ألف من السكان؛  ٣٢.٨بلغ معدل الموالید الخام 

 ١٠٠٠حاالت وفاة لكل  ٤.٠كما بلغ معدالت الوفیات الخام المقدرة . ٢٠١٥عام  ٣١.٩أن ینخفض هذا المعدل لیصل إلى 
عام  ٣.٦طاع غزة، ومن المتوقع أن تنخفض هذه المعدالت لتصل إلى في ق ٣.٩في الضفة الغربیة و ٤.١من السكان؛ 

٢٠١٥ .  
  

  مقارنة بالفلسطینیین في سوریا ولبنان األردنمعدالت خصوبة عالیة بین الفلسطینیین في 
لبنــان مولــودًا فــي ســوریا و  ٣.٢مولــودًا و ٢.٥مولــودًا مقابــل  ٣.٣ األردنبلــغ معــدل الخصــوبة الكلــي للفلســطینیین المقیمــین فــي 

  .على التوالي
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  ٢٠١٠مؤشرات دیمغرافیة مختارة حول الفلسطینیین حسب مكان التواجد، 

  

 معدل الخصوبة متوسط حجم األسرة مكان التواجد
 ٣.٣ ٤.٨ األردن 

 ٢.٥ ٤.١ سوریا 

 ٣.٢ ٣.٩ لبنان 
  

  المجتمع الفلسطیني في إسرائیل مجتمع فتي
ملیون فلسطیني، وبلغت نسبة األفـراد دون الخامسـة عشـرة مـن العمـر حـوالي  ١.٣٧لي عـدد الفلسطینیین المقدر في إسرائیل حوا

  . فأكثر ٦٥لألفراد % ٣.٩، مقابل حوالي %٣٧.٥
  

  خصوبة الفلسطینیین أعلى من خصوبة الیهود
نســبیًا قیاســًا  ، ویعتبــر هــذا المعــدل مرتفعــاً ٢٠١٠مولــودًا وذلــك للعــام  ٣.٥بلــغ معــدل الخصــوبة الكلــي للفلســطینیین فــي إســرائیل 

موالیــد لكـــل امـــرأة لـــنفس العـــام، وبلـــغ متوســط حجـــم األســـرة الفلســـطینیة فـــي إســـرائیل        ٣.٠بمعــدل الخصـــوبة فـــي إســـرائیل البـــالغ 
  .من السكان ١٠٠٠لكل مولودًا  ٢٦.٢أفراد، وبلغ معدل الموالید الخام حوالي  ٤.٨

  
  یهود عبر الزمن عدد الفلسطینیین في فلسطین التاریخیة سیتخطى عدد ال

ملیـون بنـاء علـى  ٥.٨، فـي حـین بلـغ عـدد الیهـود ٢٠١١ملیـون نهایـة عـام  ٥.٦عدد الفلسطینیین في فلسطین التاریخیة حوالي 
حیـث  ٢٠١٥وسیتسـاوى عـدد السـكان الفلسـطینیین والیهـود مـع نهایـة عـام .  ٢٠١٠تقدیرات دائـرة اإلحصـاءات اإلسـرائیلیة لعـام 

ـــارب  ـــو بقیـــت معـــدالت النمـــو الســـائدة حالیـــاً مل ٦.٣ســـیبلغ مـــا یق ـــك فیمـــا ل ـــون، وذل وستصـــبح نســـبة الســـكان الیهـــود حـــوالي .  ی
 ملیــون ٧.٢ملیــون یهــودي مقابــل  ٦.٨حیــث سیصــل عــددهم إلــى نحــو  ٢٠٢٠مــن الســكان وذلــك بحلــول نهایــة عــام % ٤٨.٧

  .فلسطیني
  عدد السكان الفلسطینیین والیهود في فلسطین التاریخیة

  

  
  

 


