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 وتقدير شكر 
  

 من، لما أبدوه التقريرساهم في إعداد هذا  من كل لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى المركزيالجهاز  يتقدم

  .حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم

  

بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم  2011، الفلسطينيون نهاية عامتقرير تم إعداد  لقد

وعدد من أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز        ) PNA(مشترك بين كل من السلطة الوطنية الفلسطينية  مالي

)CFG ( للتنميةالوكالة السويسرية وبمكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية،  ممثلة 2011لعام 

  ).SDC(والتعاون 

  

     للجهازلإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية  المركزيالجهاز  يتقدم

)CFG (التقريرإعداد هذا  في ةالذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيم.  
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  المقدمة
  

يحتل الموضوع الديمغرافي موقعا مهما في التنمية والتخطيط لدى كافة الدول والمجتمعـات علـى الصـعد السياسـية     

في الحالة الفلسطينية تتخذ الديمغرافيا مكانة خاصة حيث يشكل البعد السكاني احد المحددات  . واالجتماعية واالقتصادية

االساسية في خيارات الشعب الفلسطيني في التنمية الشاملة والتطوير االقتصادي، ال سيما في ضوء محدودية المصـادر  

لمركزي لالحصاء الفلسطيني بإعداد هذا التقريـر  في ذات السياق يأتي اهتمام الجهاز ا   .الطبيعية والخيارات السياسية

  .الذي يوفر قاعدة البيانات التي يتوجب ان تكون المنطلق االساسي نحو بناء سياسة سكانية فلسطينية
  

يحتوي هذا  التقرير على أحدث االحصاءات الرسمية حول الفلسطينيين في كافة مواقع تواجدهم، وذلك بعرض أهم  

يستند إعداد .  ةفي جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السمات الديمغرافي نحول عدد الفلسطينييالمؤشرات اإلحصائية 

 ،2007منشآت، الوكن مساوالن كاد العام للسالتعد، اامنهادر مصعدة  نم جهازال ة لدىرمتوفلا تانايبعلى الالتقرير 

  .قةالعالت ذاية ينطلفلسات اسسؤلماو راتزاوالب ةة الخاصيراإلدت السجالاوالجهاز،  اذهفن تيلا حسوموال
  

في الشتات وإسرائيل وأهم سماتهم الديمغرافية، كما يعرض تقديرات  نيتضمن التقرير تقديرات حديثة ألعداد الفلسطينيي

حديثة ألعداد الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وفق آخر المعطيات المتوفرة، باالضافة للعديـد مـن   

  . مغرافية الخاصة بالفلسطينيين في األراضي الفلسطينيةالسمات الدي
  

وذلك ألسباب ، جدير بالذكر أن توفير بيانات شاملة حول أعداد الفلسطينيين وسماتهم تعتبر من القضايا الشائكة والمعقدة

ضـيفة ممـا   موضوعية تتعلق بمصادر البيانات وحالة االندماج التي يعيشها جزء من الفلسطينيين في بعض الـدول الم 

  .يسبب صعوبة الحصول على بيانات خاصة بالفلسطينيين وحدهم
  

حول السكان الفلسطينيين في مواقع عملها ) االونروا(رغم االستفادة من قواعد البيانات التي توفرها وكالة الغوث الدولية 

إال أنها تبقى منقوصة حيث إشكاالت تسجيل الالجئين كما  ،سوريا ولبنانو التي تشمل األردن) خارج فلسطين(األساسية 

  .أن تواجد الفلسطينيين في الخارج ال يقتصر على الالجئين فقط
  

عقود من النكبة وتشـريد   ستوبعد نحو ، عقود الحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة أربعيأتي هذا التقرير بعد أكثر من 

اولة جادة من الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني لوضـع القـارئ     الفلسطينيين في شتى بقاع األرض ليشكل مح

نأمل أن يجد المسـتفيدون  .  والمخطط ومتخذ القرار في الصورة اإلجمالية ألعداد الفلسطينيين واهم سماتهم الديمغرافية

تها القـدس الشـريف   من هذا التقرير ما يساعدهم في عمليات التخطيط والتنمية نحو الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصم

  . وعودة الالجئين إلى ديارهم
  

  ،،،واهللا نسأل أن يوفقنا لما فيه خير أهلنا

  

  2011، كانون أول  عوضعال 

  رئيس الجهاز
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  ملخص تنفيذي
  

 يـون مل 4.23حوالي  منهم فلسطيني، مليون 11.22 بحوالي 2011هاية عام نعـدد الفلسطينيين فـي العالم يقدر  -

 .في العالم نمن إجمالي عدد الفلسطينيي% 37.7األراضي الفلسطينية أي ما نسبته فـي 

      مليـون فـرد   1.6و، )%61.8( مليون في الضفة الغربية 2.6 يتوزع الفلسطينيون في االراضي الفلسطينية بواقع -

  .في قطاع غزة) 38.2%(

، فـي حـين   2015 مع نهاية عـام فلسطين التاريخية  من المتوقع أن يتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود في -

       حيـث سيصـل عـددهم إلـى     2020من السكان بحلول نهاية عـام  % 48.7ستصبح نسبة السكان اليهود حوالي 

  .مليون فلسطيني 7.2مليون مقابل  6.8

مولـوداً   3.3 قد بلـغ  معدل الخصوبة الكلي للفلسطينييناظهرت البيانات المتوفرة حول الفلسطينيين في االردن ان  -

    فـرد خـالل   4.8أن متوسط حجم األسرة الفلسطينية بلغ  إلىأشارت البيانات  كما، 2010للعام  لكل امرأة

  .2010العام 

أن نسبة األفراد دون الخامسة عشرة مـن   2009المقيمين في سوريا لعام  نتشير البيانات المتوفرة حول الفلسطينيي -

ومن جانب آخـر بلـغ معـدل    ،  %4.4فأكثر  سنة 65الذين أعمارهم في حين بلغت نسبة ، %33.1 العمر بلغت

أن متوسط  إلىأشارت البيانات  كما، 2010مولوداً لكل امرأة للعام  2.5الخصوبة الكلي للفلسطينيين في سوريا 

  .2010فرد خالل العام  4.1حجم األسرة الفلسطينية بلغ 

أن نسبة األفراد دون الخامسة عشرة مـن   2010المقيمين في لبنان لعام  نالفلسطينييتظهر البيانات المتوفرة حول  -

معدل الخصوبة الكلي كما بلغ  ، %5.0سنة فأكثر  65في حين بلغت نسبة الذين تبلغ أعمارهم % 30.4 العمر بلغت

أن متوسـط حجـم    لـى إأشارت البيانات  كما، 2010مولوداً لكل امرأة وذلك للعام  3.2للفلسطينيين في لبنان 

  .2010فرد خالل العام  3.9األسرة الفلسطينية بلغ 

أن نسبة األفراد دون الخامسة عشرة من  2010لعام  المقيمين في إسرائيل نالمتوفرة حول الفلسطينيي تتظهر البيانا -

الكلـي   معدل الخصـوبة كما بلغ ، %3.9فأكثر  سنة 65الذين أعمارهم ، في حين بلغت نسبة %37.5العمر بلغت 

فرد  4.4أن متوسط حجم األسرة الفلسطينية بلغ  إلىأشارت البيانات  كما ،2010مولوداً لكل امرأة للعام  3.5

  .2010خالل العام 

من السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية الجئون، حيـث كانـت   % 44.1إلى ان  2011تشير البيانات لعام  -

من اجمالي سكان الضفة الغربية، في حين بلغت نسبة الالجئين في قطاع % 29.7نسبة الالجئين في الضفة الغربية 

 .من اجمالي سكان القطاع% 67.4غزة 

    فـي  75.0إلـى   1997في عام  101.3تشير البيانات بأن نسبة اإلعالة في األراضي الفلسطينية قد انخفضت من  -

 .2011العام 

، حيث )2011-1997(تشير البيانات إلى ارتفاع طفيف في العمر الوسيط في األراضي الفلسطينية خالل السنوات  -

 .  2011سنة في العام  18.0و 1997سنة في العام  16.4 منالعمر الوسيط  ارتفع

إلـى     1997 من السكان عـام  1000مولوداً لكل  42.7انخفض معدل المواليد الخام في األراضي الفلسطينية من  -

مولوداً، في حـين انخفـض معـدل     31.9إلى  2015ويتوقع أن يصل المعدل في العام  2011مولوداً عام  32.8
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من السكان عام  1000لكل حالة وفاة  4.0إلى  1997من السكان عام  1000لكل حالة وفاة  4.9الوفيات الخام من 

 .لة وفاةحا 3.6إلى  2015ويتوقع أن يصل المعدل في العام  ،2011

بلغ المعدل فـي الضـفة   ف، %2.9في األراضي الفلسطينية  2011ة الطبيعية للسكان منتصف العام دبلغ معدل الزيا -

 .%3.3وفي قطاع غزة % 2.6الغربية 

 .1997فرداً عام  6.4مقارنة مع  2011و 2007فرداً لعامي  5.8انخفض متوسط حجم األسرة إلى  -

سنة  73.9سنة للذكور و 71.0سنة بواقع  72.4في األراضي الفلسطينية  2011عام بلغ توقع البقاء على قيد الحياة  -

 .لإلناث
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  الفصل األول
  

  منهجية التقرير

  

توفر العديد من المؤشرات حول الخصائص ، ةتتطلب عملية وضع الخطط التنموية واالجتماعية في األراضي الفلسطيني

المختلفة، والتزامـا بسياسـة الجهـاز المركـزي      مالديمغرافية والسكانية، وفي مقدمتها عدد السكان المقدر وتوزيعاته

لإلحصاء الفلسطيني بشأن تحديث تقديرات عدد السكان والمؤشرات السكانية بصورة دورية، تم إعـداد هـذا التقريـر    

فير بيانات حديثة وموثوقة حول مختلف المؤشرات الديمغرافية والسكانية، للمستخدمين مـن بـاحثين   السنوي بهدف تو

  .  ودارسين ومخططين
  

من الجدير بالذكر أن عملية جمع البيانات اإلحصائية حول الشعب الفلسطيني في مختلف أمـاكن تواجـده فـي العـالم     

جراء المسوح والدراسات الميدانية المباشرة في العديد من الـدول  تعترضها عوائق مهنية ومالية وسياسية، حيث يتعذر إ

كما أن هنالك غياب لألطر الفنية الالزمة الختيار عينات إحصائية يتم دراستها من خالل المسوح .  نالمضيفة للفلسطينيي

لمجتمعات التي يقيمون فيهـا  باإلضافة إلى ذلك فان اندماج العديد من أبناء الشعب الفلسطيني في ا.  والدراسات الميدانية

يجعل عملية حصرهم مسألة في غاية التعقيد، إضافة للتكلفة المالية، ناهيك عن العوائق السياسية التي ال تتـيح إجـراء   

دراسات ومسوح ميدانية في دول أخرى حيث أن عملية تنفيذ المسوح والدراسات على تلك المجتمعات ال تتماشى مـع  

لكل هذه األسباب فان الجهاز يسعى إلجراء عدد من النشاطات التي تتوافق مع الظروف الراهنة  . مبدأ سيادة تلك الدول

  .بحيث يتمكن من إصدار أفضل التقديرات من الناحية المهنية ضمن اإلمكانات المتاحة
  

  مصادر البيانات والمنهجية 1.1

الفلسطينية، وعدد  يت التي نفذها الجهاز في األراضاستندت بيانات هذا التقرير إلى عدد من المسوح الميدانية والتعدادا

من المسوح الميدانية التي أجريت في الدول المضيفة وكذلك السجالت اإلدارية المتوفرة لدى المنظمات الدولية اضافة 

م الى عدد من الدراسات واألبحاث التي أجرتها المؤسسات واألفراد حول تقدير عدد أبناء الشعب الفلسطيني وسماته

الشبكة  على صفحاتالتقارير المفوض العام لوكالة الغوث الدولية، باإلضافة إلى بعض  الديمغرافية واالجتماعية، منها

  .بقضية الفلسطينيين في العالم تعنىالخاصة بمجموعة المراكز التي ) اإلنترنت(العالمية 
  

إسرائيل اعتمـدت علـى المجموعـة اإلحصـائية     من ناحية أخرى فإن البيانات التي تخص السكان الفلسطينيين داخل 

العـدد       ) المجموعـة االحصـائية  ( ، والتي تصدر عن دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية)سلسلة سنوات(اإلسرائيلية 

التابع للجمعية العربية القطريـة للبحـوث   ) ركاز( بنك المعلومات عن االقلية الفلسطينية في اسرائيل ، 2011 لعام 62

  ).جمعية الجليل(خدمات الصحية وال
  

 على بياناتال مصادر، وذلك النحصار في غاية الصعوبة والتعقيدعملية توفير البيانات عن الفلسطينيين في إسرائيل إن 

حـدود دولـة   "والتي تقوم منهجيتها على احتساب كافة العرب والفلسطينيين فـي   دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية

اضافة الـى    1من محافظة القدس J1ومنطقة حسب التعريف االسرائيلي تشمل هضبة الجوالن السورية  والتي" إسرائيل

                                                 
1 J1 : 1967بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة. 
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عدد سكان منطقة  استبعاد، لهذا عندما تم احتساب عدد السكان الفلسطينيين في إسرائيل، تم 1948االراضي المحتلة عام 

J1 من محافظة القدس.     
  

تقديرات منقحة من  مستمدةفهي ) الضفة الغربية، قطاع غزة(أما البيانات المتعلقة بالفلسطينيين في األراضي الفلسطينية 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني باالعتماد على بيانـات التعـداد    ت من قبلأعدوقد  تعتمد على أحدث المعطيات،

اء على فرضيات وضعت حول االتجاهات المتوقعة للخصوبة والوفيات ، وبن2007 -العام للسكان والمساكن والمنشآت 

  .والهجرة الدولية للسكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية خالل السنوات القادمة
  

، )UNRWA( نغوث وتشغيل الالجئيوكالة  تقديراتعلى  تعتمدفيما يتعلق ببيانات الفلسطينيين في األردن فهي 

 تشير سجالت   .حول الفلسطينيين في األردن بالتعاون مع بعض الهيئات الدولية أجريتح التي المسوباإلضافة إلى 

نهاية مليون في  9,4661,99 بنحويقدر  أن عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في األردن) UNRWA(وكالة الغوث 

األردن غير مسجلين لدى االونروا ألف الجئ فلسطيني يسكنون في  282، مع العلم بأنه يوجد حوالي 20102عام 

الفلسطينيين  غالبية وتجدر اإلشارة هنا الى ان، 20003حسب إحصائيات المركز القومي للدراسات والتوثيق لعام 

  . المقيمين في األردن يحملون الجنسية األردنية
  

بالتعاون مع  أجريت هناكالتي ، فهي معتمدة على المسوح سوريابالنسبة للبيانات التي تمثل السكان الفلسطينيين في 

  ،والمستمدة من واقع سجالت الوكالة) UNRWA(الهيئات الدولية، باإلضافة إلى تقارير المفوض العام لوكالة الغوث 

أفراد وذلك  495,970إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في سوريا يبلغ  وكالة الغوثحيث أشارت سجالت 

  .20102في نهاية عام 
  

بالتعاون مع  أجريت هناك، فهي معتمدة على المسوح التي لبنانبالنسبة للبيانات التي تمثل السكان الفلسطينيين في 

    ،والمستمدة من واقع سجالت الوكالة) UNRWA(الهيئات الدولية، باإلضافة إلى تقارير المفوض العام لوكالة الغوث 

فرداً وذلك في  455,373إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان يبلغ  وكالة الغوثحيث أشارت سجالت 

  .20102نهاية عام 
  

أما البيانات التي تمثل السكان الفلسطينيين في باقي الدول العربية والدول األجنبية، فهي مستقاة من تقديرات بعض 

  .فلسطينية أخرىالباحثين والمهتمين، ومن تقديرات جمعيات ومراكز 
  

  فرضيات االسقاطات  2.1

في األراضي الفلسطينية على  نبنيت اإلسقاطات المتعلقة بأعداد الفلسطينيي: الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية .1

  :الفرضيات التالية

في الضفة الغربية وقطاع غزة كـل    2025- 2007خالل الفترة % 30انخفاض معدل الخصوبة الكلية بنسبة  •

 .ةدحعلى 

                                                 
2 UNRWA, 2011.  UNRWA STATISTICS -2010- First issue , selected indicators  
  .، ذاكرة فلسطين2000المركز القومي للدراسات والتوثيق،  3
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في كل مـن الضـفة الغربيـة      2025-2007خالل الفترة من % 50انخفاض معدالت وفيات الرضع بنسبة  •

  . ةحدوقطاع غزة كل على 

  .2025حتى نهاية فترة اإلسقاطات عام  2007افتراض صافي هجرة دولية تساوي صفرا من عام  •

وفق بيانات دائرة اإلحصاء % 2.5حاليا وهو  الفلسطينيون في إسرائيل تم االعتماد على معدل النمو السنوي السائد .2

 .اإلسرائيلية

  %.2.5تم االعتماد على معدل نمو ثابت مقداره : الفلسطينيون في الدول العربية.  3

 %.1.5تم االعتماد على معدل نمو ثابت مقداره : الفلسطينيون في الدول األجنبية. 4
  

  هيكلية التقرير  3.1

التقريـر، بينمـا يعـرض     منهجية اعداد، يتناول الفصل األول المقدمةفصول باإلضافة إلى  اربعةيحتوي هذا التقرير على 

في الشتات وفلسطين من النهر الى البحـر مـن حيـث تقـدير أعـداد الفلسـطينيين،        نالفصل الثاني موضوع الفلسطينيو

ـ .  والخصائص الديمغرافية لفلسطينيي الشتات في األردن وسوريا ولبنان وإسرائيل رض الفصـل الثالـث موضـوع    ويع

الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية من حيث تقدير عدد سكان األراضي الفلسطينية في نهاية العام، وتوزيع السكان حسب 

حالة اللجوء والتوزيع النسبي للسكان حسب فئات عمرية مختارة، ونسبة الجـنس فـي األراضـي الفلسـطينية، وبعـض      

  .، واخيراً يعرض الفصل الرابع المفاهيم والمصطلحاتألراضي الفلسطينيةالخصائص الديمغرافية لسكان ا
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  الفصل الثاني
  

  الفلسطينيون في الشتات وفي فلسطين التاريخية 
  

  . في الشتات وفلسطين التاريخية نللفلسطينيي والديمغرافية هم المؤشرات السكانيةيستعرض هذا الفصل ملخصا أل
  

  في العالم  نتقدير أعداد الفلسطينيي 1.2

  

  2011 مفي العالم نهاية عانمليون نسمة عدد الفلسطينيي11.22
  

فلسطيني، يتوزعون حسب مكـان   مليون 211.2 حوالي فـي العالم 2011بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 

، فـي العـالم   نمن إجمالي عدد الفلسطينيي% 37.7األراضي الفلسطينية أي ما نسبته فـي  مليون 4.23اإلقامة بواقع 

مليـون   4.99في الدول العربية  نبلغ عدد الفلسطينيي، و%12.2بنسبة  أي في إسرائيل مليون فلسطيني 1.37حوالي و

مـن  % 5.7ألفاً أي ما نسبته  636 حواليفي الدول األجنبية  نفي حين بلغ عدد الفلسطينيي، %44.4بنسبة  أيفلسطيني 

  .في العالم نإجمالي عدد الفلسطينيي
  

  2011نهاية عام  اإلقامةالتوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين حسب دولة 
  

  

  
 

 واليهود في فلسطين التاريخية نتقديرات أعداد الفلسطينيي 2.2
  

  في فلسطين التاريخية 2020مليون يهودي عام6.8مليون فلسطيني مقابل 7.2
  

تشير تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بلغ حـوالي   

ام لع مليون بناء على تقديرات دائرة اإلحصاءات اإلسرائيلية 5.8، في حين بلغ عدد اليهود 2011مليون نهاية عام  5.6

حيث سيبلغ عدد كل من اليهود والفلسـطينين   2015وسيتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام .  2010

% 48.7وستصبح نسبة السكان اليهود حـوالي  .  مليون وذلك فيما لو بقيت معدالت النمو السائدة حالياً 6.3ما يقارب 

مليـون   7.2مليـون يهـودي مقابـل     6.8عددهم إلى حوالي  حيث سيصل 2020من السكان وذلك بحلول نهاية عام 

  .4فلسطيني
                                                 

حين ان تقديرات أعداد اليهود فهي معتمدة على كتاب اإلحصاء بيانات السكان الفلسطينيين  تعتمد على تقديرات  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، في  4

  ).62(عدد . 2011السنوي اإلسرائيلي 
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  سنوات مختارة، التاريخية فلسطين  عدد الفلسطينيين واليهود المقدر في

  
  

  الخصائص الديمغرافية لفلسطينيي الشتات وإسرائيل  3.2
  

  الفلسطينيون في األردن •
  

بلـغ   كمـا   .%2.4معدل النمو السنوي قد بلغ فرداً، و 4.8اظهرت البيانات ان متوسط حجم األسرة الفلسطينية قد بلغ 

مولوداً لكل  29.2 بلغ مواليد الخامومولوداً لكل امرأة،  3.3حوالي معدل الخصوبة الكلية للنساء الفلسطينيات في األردن 

ألـف مولـود    حالة وفاة لكل 22.6في األردن في المخيمات الفلسطينية معدل وفيات الرضع  كما بلغالف من السكان، 

    .20105للعام  حي حالة وفاة لكل ألف مولود 25.7بينما بلغ معدل وفيات األطفال دون الخامسة  حي،
  

  الفلسطينيون في سوريا •

أن نسبة األفراد دون الخامسة عشرة من العمـر    2009المقيمين في سوريا عام  نتفيد البيانات المتوفرة حول الفلسطينيي

 متوسط حجم األسرة كما أشارت البيانات إلى أن  ،6%4.4فأكثر  سنة 65الذين أعمارهم في حين بلغت نسبة ، 33.1%

من جانـب آخـر بلـغ معـدل       .لنفس العام  %1.6معدل النمو السنوي  بلغ ، و2010فرداً للعام  4.1الفلسطينية بلغ 

مولوداً  29.2بلغ معدل المواليد الخام  و ،لكل امرأةمولوداً  2.5 للفلسطينيين في سوريا  2010الخصوبة الكلي في العام 

حالة وفاة لكل ألف مولـود   28.2سوريا في للفلسطينيين  2010عام  معدل وفيات الرضع بلغ ، كمالكل ألف من السكان

   .7العاملنفس  حي حالة وفاة لكل ألف مولود 31.5 حي، بينما بلغ معدل وفيات األطفال دون الخامسة
  

مـن الـذكور   % 48.3حسب الحالة الزواجية بنسـبة   2006في سوريا عام  سنه فأكثر 15 يتوزع السكان الفلسطينيون

في الفئـة   هي أعلى نسبة للذين لم يتزوجواأن لإلناث، ويالحظ % 40.8النسبة ضمن تصنيف لم يتزوج في حين بلغت 

كما يالحظ ارتفاع نسبة األرامل الفلسـطينيات   لإلناث،% 92.7للذكور و% 100.0سنة حيث بلغت ) 19-15(العمرية 

  .8أرمل من الذكور% 0.5مقارنة مع % 4.2بلغت  حيث مقارنة بالذكور اإلناث في سوريا

                                                 
5 UNRWA, 2011.  UNRWA STATISTICS -2010- First issue , selected indicators   
 فلسطين -رام اهللا ". 11"رقم . كتاب فلسطين اإلحصائي. 2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  6
7 UNRWA, 2011.  UNRWA STATISTICS -2010- First issue , selected indicators  
  فلسطين -رام اهللا ". 11"رقم . كتاب فلسطين اإلحصائي. 2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   8
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  الفلسطينيون في لبنان •

، أن نسبة األفراد دون الخامسة عشرة من 2010المقيمين في لبنان عام  نتظهر البيانات المتوفرة حول الفلسطينيي

ذكرا لكل  102.5، و بلغت نسبة الجنس %5.0فأكثر  سنة 65أعمارهم  تبلغالذين ، في حين بلغت نسبة %30.4العمر

والذين لم ) فأكثرسنة  12(كما أشارت البيانات أن نسبة السكان الفلسطينيين في لبنان  ، 2010مائة أنثى خالل العام 

للذكور   % 48.4بواقع % 48.2لإلناث، وبلغت نسبة المتزوجين % 42.0للذكور و% 49.4بواقع % 45.8 يتزوجوا

لإلناث، وبلغت نسبة األرامل الفلسطينيين % 1.8للذكور و% 0.8بواقع % 1.3لإلناث، وبلغت نسبة المطلقين % 47.9و

كما بلغت نسبة السكان .  2010لإلناث وذلك للعام % 7.9للذكور و% 1.3بواقع % 4.5المقيمين في لبنان حوالي 

لإلناث، من % 29.3للذكور و% 27.4بواقع % 28.3والذين لم يلتحقوا بالتعليم ) سنة فأكثر 15(الفلسطينيين في لبنان 

لإلناث، في  %52.5للذكور و% 51.1بواقع % 51.8 يجانب آخر بلغت نسبة الحاصلين على التعليم االبتدائي واإلعداد

         لإلناث وذلك% 18.3للذكور و% 21.6بواقع % 19.9حين بلغت نسبة الحاصلين على شهادة الثانوي فأعلى 

 .20109للعام 
 

من جانب آخـر بلـغ    ،فرداً 3.9إلى أن متوسط حجم األسرة الفلسطينية بلغ  2010كما أشارت البيانات المتوفرة للعام 

لكل ألف من السـكان لـنفس   مولوداً  25.8كما بلغ معدل المواليد الخام ، لكل امرأة مولوداً 3.2معدل الخصوبة الكلي 

حالة وفاة لكل ألف مولود حي، بينما بلـغ معـدل    19.0لبنان في  نللفلسطينيي معدل وفيات الرضع العام، في حين بلغ

  .10ملنفس العا حيمولوداً حالة وفاة لكل ألف  21.7وفيات األطفال دون الخامسة 
 
  الفلسطينيون في إسرائيل •

المتوفرة  تمليون فلسطيني، وتظهر البيانا 1.37حوالي  في إسرائيل 2011بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 

 قـد بلغـت   عشر مـن العمـر   الخامسةنسبة األفراد دون  الى ان 2010لعام  المقيميين في إسرائيل نحول الفلسطينيي

  %.   3.9فأكثر  سنة 65أعمارهم  تبلغالذين ، في حين بلغت نسبة 37.5%
  

يعتبر هذا المعدل مرتفعاً ، و2010لكل امرأة وذلك للعام  اًمولود 3.5 الخصوبة الكلي للفلسطينيين في إسرائيل معدل بلغ

أن متوسط  إلىأشارت البيانات  كما.   2010لكل امرأة للعام  مواليد 3.0البالغ  في إسرائيل الخصوبة لنسبياً قياساً بمعد

 اًمولود 26.2حوالي  2010معدل المواليد الخام للعام  وبلغ.  201011خالل العام  اًفرد 4.4حجم األسرة الفلسطينية بلغ 

أما معدل وفيـات الرضـع   ان، كلسن ام 1000 كلة لاوف ةلحا 2.7كما بلغ معدل الوفيات الخام  من السكان 1000 لكل

ذكر لكل  102.2 بلغت 2010الجنس للعام  نسبةعلماً أن  أحياءألف من المواليد  لكل وفاة حاالت 7.0 فكانلنفس العام 

  .12مائة أنثى

   

  

  

                                                 
  .2010وتجمعات الفلسطينيين في لبنان،  المكتب المركزي الفلسطيني لإلحصاء، دراسة تحليلية حول نتائج حصر المباني واألسر في مخيمات 9

10 UNRWA, 2011.  UNRWA STATISTICS -2010- First issue , selected indicators  

  ، النتائج األساسية2010جمعية الجليل، الفلسطينيون في إسرائيل، المسح االجتماعي االقتصادي الثالث  11
 ).62(عدد . 2011كتاب اإلحصاء السنوي اإلسرائيلي  12
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  الفصل الثالث
  

  الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية
  

في نهاية عـام   في االراضي الفلسطينية نللفلسطينيي والديمغرافية هم المؤشرات السكانيةيستعرض هذا الفصل ملخصا أل

  .والتي تم اعتمادها من مصادر مختلفة 2011
  

  2011مليون نسمة عدد سكان األراضي الفلسطينية نهاية عام4.2حوالي
  

مليون فـي الضـفة    2.6 فرد منهم مليون 4.2بحوالي  في األراضي الفلسطينية 2011عدد السكان في نهاية عام  يقدر

علـى المحافظـات    نوحول توزيع السكان الفلسطينيي. في قطاع غزة) %38.2( اًمليون فرد 1.6و، )%61.8(  الغربية

مـن إجمـالي السـكان فـي     % 14.9تشير البيانات إلى أن محافظة الخليل سجلت أعلى نسبة لعدد السكان حيث بلغت 

بلغت نسبة السكان في محافظة القـدس  ، في حين %13.3األراضي الفلسطينية، ثم محافظة غزة حيث سجلت ما نسبته 

حيـث   2011كما تشير البيانات إلى أن محافظة أريحا واألغوار سجلت أدنى نسبة لعدد السكان في نهاية عام %.  9.3

  .من إجمالي السكان في األراضي الفلسطينية% 1.1بلغت 
  

  2011نهاية عام  حسب المحافظةالفلسطينية  األراضيالتوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في 

  
  

  من السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية الجئون44.1%
  

من السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية هـم الجئـون   % 44.1، إلى أن 2011تشير التقديرات المتوفرة  لعام 

ألـف   777، في حين بلغ عددهم في الضفة الغربية حـوالي  2011مليون الجئ نهاية عام  1.9حيث يقدر عددهم بنحو 

مـن  % 67.4مليون الجئ بنسبة  1.1من مجمل سكان الضفة الغربية، أما في قطاع غزة حوالي % 29.7الجئ بنسبة 

  .مجمل سكان قطاع غزة
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  سنة15من األفراد في األراضي الفلسطينية تقل أعمارهم عن 40.7%
  

يمتاز المجتمع الفلسطيني في األراضي الفلسطينية بأنه مجتمع فتي، حيث قدرت نسبة األفراد الذين تقل أعمارهم عن 

بلغت النسبة  قد، مع وجود اختالف واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ف%40.7بـ  2011سنة نهاية عام  15

سنة  65قدرت نسبة األفراد الذين تزيد أعمارهم عن  كما.  في قطاع غزة% 43.8 مقابل في الضفة الغربية% 38.6

في % 3.3 ، مع وجود اختالف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت النسبة%2.9بـ في األراضي الفلسطينية 

   .في قطاع غزة% 2.3 الضفة الغربية
  

  أنثى 100ذكر لكل  103.2نسبة الجنس في األراضي الفلسطينية
  

أنثى، مليون  82.0ذكر مقابل مليون  2.15 حوالي في األراضي الفلسطينية 2011بلغ عدد الذكور المقدر في نهاية عام 

أنثى، مليون  1.29ذكر مقابل مليون  31.3 ا في الضفة الغربية فقد بلغ عدد الذكورـأم . 103.2بنسبة جنس مقدارها 

أنثى، بنسبة جنس الف  796 ذكر مقابلألف  821في حين بلغ عدد الذكور في قطاع غزة  103.2بنسبة جنس مقدارها 

  .103.1 مقدارها 
  

  نسبة إعالة مرتفعة في األراضي الفلسطينية
  

في العام  75.0إلى  1997في عام  101.3تشير البيانات بأن نسبة اإلعالة في األراضي الفلسطينية قد انخفضت من 

كبيراً في نسبة اإلعالة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة  اًفارق، أما على مستوى المنطقة فيالحظ أن هناك 2011

أما في قطاع غزة فقد انخفضت من .  2011عام  73.0إلى  1997عام  94.7حيث انخفضت في الضفة الغربية من 

   .2011عام  87.0إلى  1997في العام  114.5
  

  سنة العمر الوسيط في األراضي الفلسطينية 18.0
  

حيث  ،)2011-1997(تشير البيانات إلى ارتفاع طفيف في العمر الوسيط في األراضي الفلسطينية خالل السنوات 

عند مقارنة البيانات بين الضفة .  2011سنة في العام  18.0و 1997سنة في العام  16.4تراوح العمر الوسيط ما بين 

يالحظ اختالف العمر الوسيط، حيث ارتفع العمر في ) 2011-1997(خالل الفترة  ةحدلغربية وقطاع غزة كل على ا

، في حين ارتفع العمر الوسيط في قطاع 2011سنة في العام  20.0إلى  1997سنة في العام  17.4الضفة الغربية من 

  .  2011سنة في عام  17.0إلى  1997سنة في العام  14.8غزة من 
  
  

  الخام نحو االنخفاض في األراضي الفلسطينيةتتجه معدالت المواليد
  

ف من أل لد لكومول 32.8 نض مسينخفية لسطينالف اضيري األف ملخاااليد لمودل اعن مأ ىلانية إالسك االسقاطات يرتش

ليد اوملال دمع يف ك تبايناًن هناأ حظالنفة قطنلمى اتوسم ىعل امأ.  2015 معا دلومو 31.9إلى  2011ام ع سكانال

ي ف دلووم 30.1لغربية افة ضلا في 2011م عا املخليد ااولمال دمع ردحيث ق، غزة طاعقو يةربغلافة لضا من للك مخاال

  .لودمو 37.1 ماعالس ة لنفزغ اعقط فيقدر  نحي
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  انخفاض معدالت الوفيات الخام في األراضي الفلسطينية
  

.  يةربلعا لدولا يفئدة سالا تالعدمالب ترنا قوا مإذ سبياًن فضةخنمام لخا اتيفن معدالت الولى أرة إمتوفلا ياناتبلاتشير 

ن كاسلا من 1000ل كة لالة وفاح 4.0ن م يةنيطفلسلا راضيألا في ةردقملا املخات اوفيال تعدالفاض مانخع يتوق اكم

فارق  كنان هأ حظيالف طقةنملا ىوتمس ىلا عمأ ،2015 امان عكلسن ام 1000 كلة لاوف ةلحا 3.6 ىلإ 2011م اع

     من لخاما اتيفولا دلعم اضفنخا وقعيتث يح ع غزة،اطقو ةبيغرلة افالض نم م لكلخالات االوفي معدل يف لضئي

 عام كانسمن ال فللكل أفاة والة ح 3.8 ة إلىلغربية اي الضفف 2011ام عفي  ناكسلاألف من  اة لكلفولة حا 4.1

    نحو ىلإ 2011م عالاوفاة في حالة  3.9ن م غزةع طاق فيم خاوفيات الال لعدم فاضخان قعوتيين حفي .  2015

ات خدملالى ع لصوحلا فرصياة وحية الوعن نحست لىإ رشيا يم وهو . 2015م اعن اكالس نمف لأ ة لكلاوفلة اح 3.5

  .  ةحيلصادمات الخر تطوون لدى السكا يلصحا يوعلان سحوت ةالطبي
  

  2011للسكان في األراضي الفلسطينية منتصف العام الزيادة الطبيعةمعدل% 2.9
  

الضفة  يفلمعدل الغ ين بحفي  ،%2.9ة ينلسطيلفا ضيراألي اف 2011 معالف اصتنمة الطبيعية للسكان دالزيا عدلم لغب

لنمو كما هي خالل السنوات الخمس القادمة، ات المعد ىبقأن ت وقعتالمومن  ،%3.3قطاع غزة ي فو% 2.6ربية غال

ى بقاء لي إددالت الخصوبة مرتفعة رغم اتجاهها نحو االنخفاض سيؤعم ءاوبق ياتفالومعدالت ض انخفا أنيث ح

ة يادزالهذه  واجهةمة لاعية مالئماجتمو يةصادتقا اتسياسب لطتيسا م وهو ،ن مرتفعةالسكلية عطبيلة ادزياال معدالت

  .تبة في اعداد السكان للسنوات القادمةلمترا
  

  ينيةطلسلفضي اارفي األ ةضيلماات اونلسالل اة خاألسرحجممتوسطيفض افخان
  

وسط حجم تث انخفض ميلسطينية، حراضي الفجم األسرة في األح سطتوانخفاضاً في م ناكه أنى إلتشير البيانات 

حجم من جانب آخر انخفض متوسط .  1997م عافرداً  6.4مقارنة مع  2011و 2007لعامي فرداً  5.8األسرة إلى 

أما في قطاع غزة فقد انخفض ، 1997 اً عامدفر 6.1مقارنة مع  2011 مفرداً عا 5.6ة إلى غربياألسرة في الضفة ال

  .  1997في العام  6.9مقارنة مع  2011فرداً في العام  6.3ة إلى رمتوسط حجم األس
  

  معدالت خصوبة مرتفعة في األراضي الفلسطينية 
  

تعتبر الخصوبة في األراضي الفلسطينية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول األخرى، ويعود 

ارتفاع مستويات الخصوبة إلى الزواج المبكر خاصة لإلناث، والرغبة في اإلنجاب، باإلضافة إلى العادات والتقاليد 

تؤكد على أن الخصوبة بدأت في االنخفاض خالل العقد األخير من  السائدة في المجتمع الفلسطيني، ولكن هنالك دالئل

،  طرأ انخفاض على معدل الخصوبة الكلية 2010األولية لمسح األسرة الفلسطيني فاستناداً إلى النتائج .  القرن الماضي

أما على مستوى .  1997في  العام  اًمولود 6.0مقابل  2010في العام  اًمولود 4.2في األراضي الفلسطينية، حيث بلغ 

       المنطقة فيالحظ استمرار ارتفاع معدل الخصوبة الكلية في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية خالل الفترة

أما في . 1997في العام  اًمولود 5.6في الضفة الغربية مقابل  2010في العام  اًمولود 3.8حيث بلغ  ،)1997-2010(

كما بلغ متوسط عدد .  1997في العام  اًمولود 6.9مقارنة  2010في العام  اًمولود 4.9 هذا المعدل قطاع غزة فقد بلغ
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، طفالً 4.3حوالي  2010األطفال الذين سبق إنجابهم للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية عام 

  .في قطاع غزة أطفال 4.5في الضفة الغربية  و طفالً 4.2بواقع 
  

إذ بلغ معدل الخصوبة الكلية في  ،13الخصوبة الكلية في األراضي الفلسطينية مقارنة بالدول العربية يالحظ ارتفاع معدل

، لذا تعتبر األراضي 2010وذلك في العام  مولود 2.1مولود، وفي تونس  2.9مولود، وفي مصر  3.8األردن 

  .الفلسطينية من الدول ذات مستوى خصوبة مرتفع
  

  2011 معالفي ا رذكوبل الاقم ناثإلة لالحيايد قى للبقاء عل  توقعالم عمرلع ااارتف
  

نتيجة النخفاض معدالت الوفاة في األراضي الفلسطينية ارتفع العمر المتوقع لألفراد حيث بلغ توقع البقاء على قيد الحياة 

سنة لإلناث، مع وجود اختالف بين  73.9سنة للذكور و 71.0سنة بواقع  72.4في األراضي الفلسطينية  2011عام 

   سنة بواقع 72.8في الضفة الغربية  2011الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ توقع البقاء على قيد الحياة عام 

سنة للذكور    70.5سنة بواقع  71.8سنة لإلناث، في حين بلغ العمر المتوقع في قطاع غزة  74.3سنة للذكور و 71.4

ومن أسباب ارتفاع معدالت البقاء على قيد الحياة األخرى تحسن المستوى الصحي واالنخفاض   .سنة لإلناث 73.2و

  . التدريجي لمعدالت وفيات الرضع واألطفال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
13Population Reference Bureau.  World Population Data Sheet, 2011  . 
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  :الحياةد يق ء علىقاوقع البت

طلح المص اذف هرويع ،إذا استمرت اتجاهات الوفاة الحالية على حالها يشها الفردعتي قد يلا ةوات اإلضافيالسنهو معدل 

  .دةلوالا دعن ةاحيلا ى قيداء علبقال عقبتو اًضأي
  

  

  :ماج الخواعدل الزم

  .معاصف النتي من فكاالسن م 1000واج لكل لزات االح دعد
  

  :ماق الخالعدل الطم

  .امعلاتصف كان في منسلن ام 1000لكل ات الطالق د وقوععد
  

  :طسيوعمر الال

ن هـذا العمـر   مغر صأ انسكال ددف عصنأن  يأ ،دلعدا يةناح ين منتساويتين معتومجم ىلإن السكاالذي يقسم  رلعما

  .همنر كبأ نيثالف اصالنو
  

  :نسبة اإلعالة

في  األفرادمجموع  فأكثر الىسنة  65 األفراد في الفئة العمرية إليهم سنة مضافاً )14-0(في الفئة العمرية  األفرادعدد 

  .سنة ) 64-15( الفئة العمرية
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  2011نهاية عام ة امقاإلة ولد سبح لمعاالي ف ردمقالن ييينسطفللان كالسا ددع: 1 ولدج
Table 1: Projected Population in the World by Reside Country, End Year 2011 

 

Country 
Palestinians الفلسطينيون 

 الدولة
Percent النسبة Number العدد 

Palestinian Territory 37.7 4,231,084 ةينيطسلفلا يضارألا  

Israel 12.2 1,367,293 ليئارسإ  

Arab Countries 44.4 4,989,969  ةيبرعلا لودلا  

Foreign Countries 5.7 636,226  بيةنألجل ادوال  

Total 100.0 11,224,572  عومجملا 

  

  
 

    2011  اية عام،نه قةوالمنط جوءللالة اب حسح يةلسطينفال راضيألا في درقالم نلفلسطينييان االسكعدد  : 2 لودج
Table 2: Projected Population in the Palestinian Territory by Refugee Status and 

Region, End Year 2011 
 

Region  

 ءوجللا ةلاح Refugee Status  عوممجلا

 ةقطنملا
Total Non-Refugee ئجال ريغ Refugee جئال 

 ددعلا ةبسنلا ددعلا ةبسنلا ددعلا ةبسنلا

Percent  Number  Percent  Number  Percent  Number  

Palestinian Territory 100.0 4,231,084 55.9 2,365,320 44.1 1,865,764 يةاألراضي الفلسطين 

West Bank 100.0 2,614,594 70.3 1,837,740 29.7 776,854 يةربغلضفة الا 

Gaza Strip 100.0 1,616,490 32.6 527,580 67.4 1,088,910 زةغ عاطق 
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  2011م اعنهاية  ظةافمحنية حسب الطيلسلفاألراضي ا فير قدعدد السكان الم: 3 لودج
Table 3: Projected Population in the Palestinian Territory by Governorate, End Year 2011 
 

Governorate  
 ناكسلا ددع ةبسنلا

 ةظفاحملا
Percent  Number of Population  

Palestinian Territory 100.0 4,231,084 ةينالفلسطي األراضي  

West Bank 61.8 2,614,594 غربيةال الضفة  

Jenin  6.7 284,834 جنين  

Tubas   1.4 57,614 طوباس   

Tulkarm 4.0 170,598 طولكرم  

Nablus 8.3 352,076 نابلس  

Qalqiliya 2.4 101,331 قلقيلية   

Salfit  1.6 65,366 سلفيت  

Ramallah & Al-Bireh 7.4 314,818 لبيرةوا اهللا رام  

Jericho and Al Aghwar  1.1 47,380 واألغوار أريحا  

Jerusalem 9.3 393,004 القدس  

Bethlehem 4.7 196,779 لحم بيت  

Hebron 14.9 630,794 الخليل  

Gaza Strip 38.2 1,616,490 غزة قطاع   

North Gaza 7.5 315,779 غزة شمال  

Gaza 13.3 560,773 غزة  

Deir El-Balah 5.5 234,748 حالبل دير  

Khan Yunis 7.2 306,003 خانيونس  

Rafah 4.7 199,187 رفح  
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  2011م عاية هان جنسلواقة منطلاو مرالع بسح ةسطينيلفلا راضياأل عدد السكان المقدر في: 4 لودج
Table 4: Projected Population in the Palestinian Territory by Age, Region and Sex, End 

Year 2011 
  

 

Age 

  نيةفلسطيلاي ضارألا  ةبيرغال ةضفلا  ةزغ عاطق

 رمعلا
Gaza Strip  West Bank  Palestinian Territory  

 نيسنجلا الك روكذ ثانإ نيسنجلا الك روكذ ثانإ نيسنجلا الك كورذ ثانإ

Females  Males  Both 
Sexes  Females  Males  Both 

Sexes  Females  Males  Both 
Sexes  

0-4 129,217 134,995 264,212 174,874 181,901 356,775 304,091 316,896 620,987 0-4  

5-9 113,902 119,308 233,210 162,673 169,257 331,929 276,575 288,565 565,140 5-9  

10-14 103,872 108,186 212,058 157,077 164,250 321,327 260,949 272,436 533,385 10-14  

15-19 95,251 98,276 193,527 150,338 157,590 307,928 245,589 255,866 501,455 15-19  

20-24 79,554 82,163 161,717 128,755 134,903 263,658 208,309 217,066 425,375 20-24  

25-29 61,026 63,772 124,798 100,444 105,109 205,553 161,470 168,881 330,351 25-29  

30-34 48,361 50,331 98,692 84,526 87,949 172,475 132,887 138,280 271,167 30-34  

35-39 38,921 39,610 78,531 74,825 77,025 151,850 113,746 116,635 230,381 35-39  

40-44 31,504 32,714 64,218 63,512 66,027 129,539 95,016 98,741 193,757 40-44  

45-49 25,670 28,208 53,878 52,340 55,839 108,179 78,010 84,047 162,057 45-49  

50-54 20,044 21,904 41,948 40,083 42,751 82,834 60,127 64,655 124,782 50-54  

55-59 14,813 15,110 29,923 27,667 28,713 56,380 42,480 43,823 86,303 55-59  

60-64 11,082 10,125 21,207 20,871 19,814 40,685 31,953 29,939 61,892 60-64  

65-69 8,232 6,295 14,527 17,030 13,861 30,891 25,262 20,156 45,418 65-69  

70-74 6,046 4,075 10,121 13,068 9,578 22,646 19,114 13,653 32,767 70-74  

75-79 4,294 2,844 7,138 9,228 6,466 15,695 13,522 9,310 22,832 75-79  

80+ 3,944 2,841 6,785 9,462 6,788 16,250 13,406 9,629 23,035 80+  

Total 795,733 820,757 1,616,490 1,286,773 1,327,821 2,614,594 2,082,506 2,148,578 4,231,084 مجموعال  
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  2011والجنس نهاية عام  منطقةلاوعمر سب الح نيةطيسفللاي اضراألي ف انسكللي بسنلا عيزوتلا :5 لودج
 

Table 5:  Percentage Distribution of  Population in the Palestinian Territory by Age, 
Region and Sex, End Year  2006 

  

Age 

  نيةفلسطيلاي ضارألا  ةبيرغال ةضفلا  ةزغ عاطق

 رمعلا
Gaza Strip  West Bank  Palestinian Territory  

 نيسنجلا الك روكذ ثانإ نيسنجلا الك روكذ ثانإ نيسنجلا الك كورذ ثانإ

Females  Males  Both 
Sexes  Females  Males  Both 

Sexes  Females  Males  Both 
Sexes  

0-4 16.4 16.2 16.3 13.7 13.6 13.6 14.7 14.6 14.7 0-4  

5-9 14.5 14.3 14.4 12.7 12.6 12.7 13.4 13.3 13.4 5-9  

10-14 13.2 13.1 13.1 12.4 12.2 12.3 12.7 12.5 12.6 10-14  

15-19 12.0 12.0 12.0 11.9 11.7 11.8 11.9 11.8 11.9 15-19  

20-24 10.0 10.0 10.0 10.2 10.0 10.1 10.1 10.0 10.1 20-24  

25-29 7.8 7.7 7.7 7.9 7.8 7.9 7.9 7.8 7.8 25-29  

30-34 6.1 6.1 6.1 6.6 6.6 6.6 6.5 6.4 6.4 30-34  

35-39 4.8 4.9 4.9 5.8 5.8 5.7 5.4 5.5 5.4 35-39  

40-44 4.1 4.0 4.0 5.0 4.9 5.0 4.7 4.6 4.6 40-44  

45-49 3.4 3.1 3.4 4.2 4.1 4.1 3.9 3.7 3.8 45-49  

50-54 2.7 2.5 2.6 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9 50-54  

55-59 1.8 1.9 1.9 2.2 2.3 2.2 2.0 2.1 2.0 55-59  

60-64 1.3 1.4 1.3 1.5 1.6 1.6 1.4 1.5 1.5 60-64  

65-69 0.8 1.0 0.9 1.0 1.3 1.2 1.0 1.2 1.1 65-69  

70-74 0.5 0.8 0.6 0.7 1.0 0.9 0.6 0.9 0.8 70-74  

75-79 0.3 0.5 0.4 0.5 0.7 0.6 0.4 0.6 0.5 75-79  

80+ 0.3 0.5 0.4 0.5 0.7 0.6 0.4 0.6 0.5 80+  

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموعال  
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  1998 -2010 ة،ظمحافلحسب ا يةينلسطفلاراضي األي ف ة والكنائسعيشرالكم حافي المة المسجلج الزوا ودعق: 6 لودج
Table 6: Registered Marriages at the Shari’a Courts and Churches in the Palestinian Territory by Governorate, 1998-2010 

 

Governorate  
Year                       السنة  

 ظةافمحال
2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  

Palestinian Territory … … 33,774 32,685  28,233  28,876  27,634  26,267  22,611  24,635  23,890  24,874  24,400  ةنيطيسلفاضي الرألا  

West Bank                        ةيبالغر ةضفلا  

Jenin  2,766 2,510 2,326 2,430  1,871  2,010  1,861  1,789  1,323  1,693  1,830  1,916  1,856  يننج  

Tubas  508 446 417 280  424  448  353  374  360  334  375  416  422  سباوط    

Tulkarm 1,575 1,552 1,540 1,548  1,280  1,351  1,164  1,204  718  1,026  1,078  1,231  1,172  رملكوط    

Nablus 3,015 2,714 2,822 2,707  2,194  2,365  2,307  2,060  1,241  1,919  2,164  2,342  2,352  سبلان    

Qalqiliya 892 823 840 798  692  729  592  374  315  441  543  563  551  ليةقيلق    

Salfit  758  626 609 514  431  447  479  487  515  471  452  522  513  تفيلس    

Ramallah & Al-Bireh 2,052 1,609 1,804 1,722  1,575  1,947  1,735  1,649  1,169  1,653  1,727  2,008  1,982  ةيربلاهللا وا مار  

Jericho and Al Aghwar 293 314  306 259  307  271  242  268  234  221  245  241  235  راوغواأل ايحرأ  

Jerusalem 1,785 2,907  2,927 2,945  2,554  2,511  2,435  2,502  2,506  2,525  2,330  2,482  2,420  1سقدلا    

Bethlehem 969 1,341 494 567  832  605  531  617  651  956  1,042  933  990  2لحمت يب    

Hebron 5,489 4,979 4,921 4,806  4,220  4,022  3,852  3,458  3,287  3,244  3,081  3,445  3,792  يلخللا    

Total 20,102 19,821 19,006 18,576  16,380  16,706  15,551  14,782  12,319  14,483  14,867  16,099  16,285  موعمجلا  

Gaza Strip                         ةزاع غطق  

North Gaza … … 2,754 2,631  2,071  2,211  2,064  2,020  1,800  1,748  1,783  1,525  1,309  ةزال غمش    

Gaza … … 5,335 5,097  4,445  4,592  4,582  4,324  3,814  3,662  2,756  3,055  3,076  ةزغ    

Deir El-Balah  … … 1,838 1,756  1,649  1,605  1,632  1,537  1,363  1,323  1,219  1,250  1,049  لبلحا ريد    

Khan Yunis … … 2,984 2,851  2,348  2,352  2,421  2,293  2,062  2,218  2,104  1,876  1,729  ونسنياخ  

Rafah … … 1,857 1,774  1,340  1,410  1,384  1,311  1,253  1,201  1,161  1,069  952  حفر    

Total … … 14,768 14,109  11,853  12,170  12,083  11,485  10,292  10,152  9,023  8,775  8,115  موعمجلا  

 05/2010حتى شهر  ، حيث تم الحصول على بيانات الزواج لمحكمة  القدس الشرعية 2010هناك نقص في  عدد عقود الزواج  المسجلة في محافظة القدس للعام  )1(
 ل.2008للعام هناك نقص في  عدد عقود الزواج  المسجلة في محافظة بيت لحم   )2(

    روفمتر غيي عنت (...)
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  1998-2010، ةافظحالم سبة حنييلسطفلا يضاألرا يف ةلجسملاطالق لا تاعوقو :7جدول 
Table 7: Registered Divorces in the Palestinian Territory by Governorate, 1998-2010 

 

Governorate  
Year                        السنة  

  حافظةالم
2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  

Palestinian Territory …  …  4,399  4,043  3,756  4,211  3,961  3,909  3,045  3,687  3,546  3,761  3,465  يةفلسطينلا راضيألا  

West Bank                           ةيبالغر ةضفلا  

Jenin  386 307  272  270  204  248  235  226  155  224  226  186  176  يننج  

Tubas  73 66  32  30  31  31  38  39  38  50  46  39  31  سباوط    

Tulkarm 361 294  301  225  221  245  218  211  146  177  196  223  219  رملكوط    

Nablus 624 470  433  375  302  412  331  346  216  339  324  398  344  سبلان    

Qalqiliya 176 158  173  129  117  104  98  104  47  87  87  126  85  ليةقيلق    

Salfit  106 78  99  66  51  48  70  57  51  41  55  55  60  تفيلس    

Ramallah & Al-Bireh 354 577  382  398  430  457  450  429  303  446  386  452  437  ةيربلاهللا وا مار  

Jericho and Al Aghwar 91 51  56  43  45  54  44  39  40  57  67  53  53  راوغواأل ايحرأ  

Jerusalem 316 547  438  333  291  316  272  374  381  329  339  369  345  1سقدلا    

Bethlehem 158 163  111  100  99  134  115  132  86  117  111  160  160  لحمت يب    

Hebron 628 533  506  429  441  417  433  403  312  340  283  327  303  يلخللا    

Total 3,273 3,244  2,803  2,398  2,232  2,466  2,304  2,360  1,775  2,207  2,120  2,388  2,213  موعمجلا  

Gaza Strip                           ةزاع غطق  

North Gaza …  …  289  298  246  302  314  272  272  281  266  231  211  ةزال غمش    

Gaza …  …  625  644  579  701  680  626  428  570  524  523  487  ةزغ    

Deir El-Balah …  …  181  187  250  247  221  214  178  200  191  256  176  لبلحا ريد    

Khan Yunis …  …  298  307  271  285  275  306  243  286  262  198  222  ونسنياخ  

Rafah …  …  203  209  178  210  167  131  149  143  183  165  156  حفر    

Total …  …  1,596  1,645  1,524  1,745  1,657  1,549  1,270  1,480  1,426  1,373  1,252  موعمجلا  

 05/2010حتى شهر  لمحكمة  القدس الشرعية  الطالق، حيث تم الحصول على بيانات 2010المسجلة في محافظة القدس للعام   وقوعات الطالقهناك نقص في  عدد  )1(
    روفمتر غيي عنت (...) 
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  1998- 2010 حافظة،الم سبحية ينلسطالف اضيراأل يم فمعدل الزواج الخا: 8 لودج
Table 8: Crude Marriage Rate in the Palestinian Territory by Governorate, 1998-2010 

 

Governorate 
Year                        ةسنال  

 ظةافمحال
2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  

Palestinian Territory … … 8.8  8.8  7.8  8.2  8.1  7.9  7.0  7.8  7.8  8.4  8.5  يةضي الفلسطينرااأل  

West Bank                           ةيبرغلا ةضفال  

Jenin  10.1 9.4 8.9  9.6  7.6  8.4  8.0  7.9  6.0  7.8  8.7  9.4  9.3  ينجن  

Tubas  9.3 8.4 8.1  5.7  8.9  9.7  7.9  8.7  8.6  8.3  9.6  11.1  11.7  سباطو    

Tulkarm 9.5 9.5 9.6  9.9  8.3  9.0  7.9  8.3  5.1  7.4  7.9  9.2  9.0  رملكطو    

Nablus 8.9 8.2 8.7  8.5  7.1  7.8  7.8  7.2  4.4  7.0  8.1  8.9  9.2  سلناب    

Qalqiliya 9.2 8.7 9.1  8.9  7.9  8.5  7.1  4.6  4.0  5.7  7.3  7.8  7.8  ةليقيقل    

Salfit  12.0 10.1 10.1  8.7  7.5  8.0  8.8  9.1  9.9  9.2  9.1  10.7  10.8  تفيسل    

Ramallah & Al-Bireh 6.8 5.5 6.3  6.2  5.9  7.5  6.9  6.7  4.9  7.2  7.7  9.3  9.5  ةريبلاو هللا مرا  

Jericho and Al Aghwar 6.4 7.1 7.1  6.2  7.6  6.9  6.3  7.2  6.5  6.3  7.2  7.3  7.3  رواغاألو يحاأر  

Jerusalem .. 7.7 7.9  8.1  7.1  7.1  7.0  7.3  7.3  7.5  7.0  7.5  7.4  1سقدال    

Bethlehem 5.1 7.3 2.8  3.3  4.9  3.7  3.3  4.0  4.3  6.5  7.3  6.7  7.4  محل تبي    

Hebron 9.1 8.6 8.8  8.8  8.0  7.9  7.9  7.3  7.2  7.3  7.2  8.3  9.5  يلخلال    

Total 8.0  8.1  8.0  8.0  7.2  7.6  7.2  7.1  6.0  7.3  7.6  8.5  8.9  موعمجال  

Gaza Strip                            اع غزةقط  

North Gaza … … 10.0  9.9  8.1  9.0  8.8  8.9  8.2  8.3  8.8  7.8  7.0  ال غزةشم    

Gaza … … 10.6  10.4  9.4  10.0  10.3  10.0  9.1  9.0  7.0  8.0  8.3  ةغز    

Deir El-Balah … … 8.8  8.7  8.4  8.5  8.9  8.7  8.0  8.0  7.6  8.1  7.0  حلبلا ردي    

Khan Yunis … … 10.8  10.7  9.1  9.4  9.9  9.7  9.0  10.0  9.7  9.0  8.5  نسونيخا  

Rafah … … 10.5  10.4  8.1  8.9  9.0  8.8  8.7  8.7  8.7  8.3  7.7  حرف    

Total … … 10.3  10.1  8.8  9.3  9.6  9.4  8.7  8.9  8.1  8.2  7.9  عمومجال  

 05/2010حتى شهر  لمحكمة  القدس الشرعية  الطالق، حيث تم الحصول على بيانات 2010المسجلة في محافظة القدس للعام   عقود الزواجهناك نقص في  عدد  )1(
  .تعني غير متوفر(...)  
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  1998- 2010ة، ظالمحاف سبحة يلسطينفلا ضيرااألم في اخلا قالطلا لدعم :9 دولج
Table 9: Crude Divorce Rate in the Palestinian Territory by Governorate, 1998-2010 

  

Governorate 
Year                        ةسنال  

 ظةافمحال
2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  

Palestinian Territory … … 1.1  1.1  1.0  1.2  1.2  1.2  0.9  1.2  1.2  1.3  1.2  ةطينيسلفلا ياضراأل  

West Bank                           ةيبرغلا ةضفال  

Jenin  1.4 1.1 1.0  1.1  0.8  1.0  1.0  1.0  0.7  1.0  1.1  0.9  0.9  ينجن  

Tubas  1.3 1.2 0.6  0.6  0.6  0.7  0.9  0.9  0.9  1.2  1.2  1.0  0.9  سباطو    

Tulkarm 2.2 1.8 1.9  1.4  1.4  1.6  1.5  1.5  1.0  1.3  1.4  1.7  1.7  مركلطو    

Nablus 1.8 1.4 1.3  1.2  1.0  1.4  1.1  1.2  0.8  1.2  1.2  1.5  1.3  سبلنا    

Qalqiliya 1.8 1.7 1.9  1.4  1.3  1.2  1.2  1.3  0.6  1.1  1.2  1.7  1.2  ةيقيلقل    

Salfit  1.7 1.3 1.6  1.1  0.9  0.9  1.3  1.1  1.0  0.8  1.1  1.1  1.3  تفيسل    

Ramallah & Al-Bireh 1.2 2.0 1.3  1.4  1.6  1.8  1.8  1.8  1.3  1.9  1.7  2.1  2.1  بيرةلاو هللا مرا  

Jericho and Al Aghwar 2.0 1.2  1.3  1.0  1.1  1.4  1.2  1.0  1.1  1.6  2.0  1.6  1.7  راوغألاو ايحأر  

Jerusalem .. 1.5  1.2  0.9  0.8  0.9  0.8  1.1  1.1  1.0  1.0  1.1  1.1  1سدقال    

Bethlehem 0.8 0.9 0.6  0.6  0.6  0.8  0.7  0.9  0.6  0.8  0.8  1.2  1.2  محل تبي    

Hebron 1.0 0.9 0.9  0.8  0.8  0.8  0.9  0.8  0.7  0.8  0.7  0.8  0.8  يلخلال    

Total 1.3  1.3  1.2  1.0  1.0  1.1  1.1  1.1  0.9  1.1  1.1  1.3  1.2  عمومجال  

Gaza Strip                            اع غزةقط  

North Gaza … … 1.0  1.1  1.0  1.2  1.3  1.2  1.2  1.3  1.3  1.2  1.1  ال غزةشم    

Gaza … … 1.2  1.3  1.2  1.5  1.5  1.4  1.0  1.4  1.3  1.4  1.3  ةغز    

Deir El-Balah … … 0.9  0.9  1.3  1.3  1.2  1.2  1.0  1.2  1.2  1.7  1.2  حلبلا ردي    

Khan Yunis … … 1.1  1.1  1.0  1.1  1.1  1.3  1.1  1.3  1.2  0.9  1.1  سوننيخا  

Rafah … … 1.1  1.2  1.1  1.3  1.1  0.9  1.0  1.0  1.4  1.3  1.3  حرف    

Total … …  1.1  1.1  1.0  1.2  1.2  1.2  0.9  1.2  1.2  1.3  1.2  عمومجال  

 05/2010حتى شهر  لمحكمة  القدس الشرعية  الطالق، حيث تم الحصول على بيانات 2010المسجلة في محافظة القدس للعام   وقوعات الطالقهناك نقص في  عدد  )1(
  .تعني غير متوفر(...) 
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  الفلسطينية حسب المنطقة لسنوات مختارة راضيللمؤشرات الديمغرافية  في األ ملخص :10 لجدو
Table 10: Demographic Indicators in the Palestinian Territory by Region, Selected Years 

 

Indicator  
Year      نةسلا 

 رشؤملا
2011  2010 2009 2005 2000 1997 

Palestinian Territory         ةينيطسلفالي اضرألا  

Sex Ratio 103.2  103.1 103.1 102.7 102.2 101.9 سنجلا ةبسن 

Dependency Ratio 75.0  78.7 80.5 96.3 100.6 101.3 ةلاعإلا ةبسن 

Median Age 18.0  18.5 18.3 16.7 16.4 16.4 طيسولا مرلعا 

Crude Birth Rate 32.8  32.8 32.7 37.3 40.9 42.7 ماخلا يدلواملل ادعم 

Crude Death Rate 4.0  4.1 4.3 4.0 4.5 4.9 الخام تايفولا لدعم 

Natural Increase Rate 2.9 2.9 2.9 3.3 3.6 3.8 عدل الزيادة الطبيعيةم 

Total Fertility Rate … 4.2 … … * 5.9 6.0 يكلالوبة صخلا لدعم 

Life Expectancy at Birth (Males) 71.0  70.8 70.5 71.7 70.7 70.2 ذكور( ةالحيايد ق ىلع ءاقبلا عقوت( 

Life Expectancy at Birt (Females) 73.9  73.6 73.2 73.0 72.2 71.7 اثنإ(ة احيلاد يقى لعء اقبلا عقوت( 

Marriages Registered … … … 28,876 23,890 23,492 جاوزلا دوقع دادعأ 

Crude Marriage Rate … … … 8.2 7.8 8.4 مخالا جوالزا لدعم 

Divorces Registered … … … 4,211 3,546 3,449 قالطلا تاعوقو دادعأ 

Crude Divorce Rate … … … 1.2 1.2 1.2 امخلا قالعدل الطم 

Average Household Size 5.8 5.8 5.8 5.9 6.1 6.4 ةرساأل مجح طسوتم 

West Bank       ةيبرغلا ةفضلا  

Sex Ratio 103.2  103.1 103.1 102.7 102.2 102.1 ة الجنسبسن 

Dependency Ratio 73.0 73.7 75.6 90.6 94.3 94.7 ةلاعإلا ةبسن 

Median Age 20.0  19.4 19.1 17.7 17.4 17.4 يطوسلا رمعلا 

Crude Birth Rate 30.1  30.1 30.1 34.5 38.8 41.2 مالخا ديلل الموادعم 

Crude Death Rate 4.1  4.2 4.4 4.1 4.6 5.1 ماخلا تايفولا لدعم 

Natural Increase Rate 2.6  2.7 2.6 3.0 3.4 3.6 ةيعيلطبا ةادزيلا لدعم 

Total Fertility Rate … 3.8 … … * 5.5 5.6 يلكلا ةبوصخلا لدعم 

Life Expectancy at Birth (Males) 71.4 71.2 70.9 71.7 71.0 70.4 رذكو(ة ايحلا ديق ىلع ءاقبلا عقوت( 

Life Expectancy at Birt (Females) 74.3 74.0 73.7 73.4 72.6 72.2 اثإن( لحياةا ديق ىلع البقاء عقوت( 

Marriages Registered … 20,102  19,821 16,706 14,867 15,883 جاوزد العقو دعداأ 

Crude Marriage Rate … 8.0 8.1  7.6 7.6 8.9 ماخلا جاوزلا لدعم 

Divorces Registered … 3,272 3,244 2,456 2,120 2,143 قالطلا تاعوقو دادعأ 

Crude Divorce Rate … 1.3 1.3 1.1 1.1 1.2 مالطالق الخا لدعم 

Average Household Size 5.6 5.5 5.6 5.8 5.7 6.1 ةرسألا مجح سطتوم 
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  رةتاخمت سنوال ةقمنطلا نية حسبطيلسلفاضي األرا يف ات الديمغرافيةللمؤشر ملخص ):عتاب( 10 جدول
Table 10 (Cont.): Demographic Indicators in the Palestinian Territory by Region, Selected Years 

 

Indicator  
Year       ةنسلا 

 المؤشر
2011  2010 2009 2005 2000 1997 

Gaza Strip         ةزغ عاطق  

Sex Ratio 103.1  103.1 103.1  102.5  101.7  101.5  سنجلا ةبسن 

Dependency Ratio 87.0 87.4 89.1 107.0 112.8 114.5 ةلاعإلا ةبسن 

Median Age 17.0  17.2 17.0 15.4 14.9 14.8 طيسولا رمعلا 

Crude Birth Rate 37.2  37.1 36.9 42.2 44.5 45.4 ماخلا ديلاوملا لدعم 

Crude Death Rate 3.9 4.0 4.1 3.9 4.3 4.7 ل الوفيات الخامدعم 

Natural Increase Rate 3.3  3.3 3.3 3.8 4.0 4.1 ةعييبطلا دةايزلا لدعم 

Total Fertility Rate ... 4.9 … … * 6.8 6.9  يلكلا ةبوصخلا لدعم 

Life Expectancy at Birth (Males) 70.5  70.2 69.9 71.2 70.4 69.9 ورذك(ة ايحلا ديق ىلع ءاقبلا عقوت( 

Life Expectancy at Birt (Females) 73.2  72.9 72.5 72.3 71.5 71.0 اثنإ(ة ايحلا ديق ىلع ءاقبلا عقوت( 

Marriages Registered … … … 12,170  9,023  7,609  ج وازلد اوقع دادعأ 

Crude Marriage Rate … … … 9.3  8.1  7.6  امخلاج اوزلا لدعم 

Divorces Registered … … … 1,745  1,426  1,306  قالطلا تاعوقو دادعأ 

Crude Divorce Rate … … … 1.2  1.2  1.2  امخلاطالق لا لدعم 

Average Household Size 6.3 6.4 6.3 6.2  6.9  6.9  ةسراأل مجح طسوتم 
     روفمتر غيي عنت:   (...)       
  1999ات لعام يانالب: (*)       
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Introduction 
 

Demographics occupy an important place in development and planning for all nations and 
societies on a political, social and economic level. In the Palestinian case, demographics have 
a special status since the population is one of the fundamental factors in the Palestinian 
people's options of comprehensive development and economic progress, especially in light of 
limited natural resources and political options. It is within this context that the PCBS has 
prepared this report, which provides a database to be used as a basic starting point for the 
establishment of a Palestinian population policy. 
 
This report contains the results of the latest official censuses with the most significant 
statistical indicators on the number of Palestinians living all over the world, including 
demographic features. 
 
This report was based on the data available to the PCBS from different sources, including the 
population, housing and establishments census of 2007, surveys conducted by the PCBS, and 
the administrative records of the relevant Palestinian ministries and institutions. 
 
This report contains the most updated estimates of the number of Palestinians in Diaspora and 
those living in Israel with their most significant demographic features. The report also 
supplies updated estimates of the number of Palestinians living in the West Bank and Gaza 
Strip based on the latest available data.  
 
The formulation of comprehensive data on the Palestinian population and its features is a 
thorny and complex issue due to objective reasons related to the sources of data and the fact 
that some Palestinians who live abroad integrate into the host countries, which makes it 
difficult to obtain data on the Palestinians residing in these countries. 
  
Despite the fact that the PCBS used the database provided by UNRWA on the number of 
Palestinians in the areas where it operates outside Palestine, including Jordan, Syria and 
Lebanon, this data remains incomplete due to difficulties and errors in the registration of 
Palestinian refugees, added to the fact that not all Palestinians living abroad are refugees. 
 
This report comes after four decades of Israeli occupation of the West Bank and Gaza Strip 
and six decades after the catastrophe that scattered the Palestinians all over the world. This 
report is a serious attempt by the PCBS to put the reader, the planner and the decision maker 
in the overall picture of the number of Palestinians and their most significant demographic 
features. 
 
We hope that those who seek information from this report will find what they need for 
planning and development towards an independent Palestinian state with Jerusalem as its 
capital and the return of Palestinian refugees to their homes. 
 

 
 
 

December, 2011 Ola Awad 
 President of PCBS 
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Executive Summary 
 

- The world population of Palestinians at the end of 2011 is estimated at 11.22 million, of 
which 4.23 million live in the Palestinian Territory. This constitutes about 37.7% of all 
Palestinians in the world. 

- In the Palestinian Territory, 2.6 million Palestinians live in the West Bank (61.8%), and 
1.6 million Palestinians live in Gaza Strip (38.2%). 

- It is anticipated that the Palestinian population and the Jews population in historical 
Palestine will be equal by the end of 2015.  By the end of 2020, Jews will make up 48.7% 
of the total population: there will be 6.8 million Jews compared to 7.2 million 
Palestinians. 

- Data available on Palestinians living in Jordan shows that the total fertility rate among 
Palestinians was 3.3 births per woman in 2010. The average household size was 4.8 
persons during 2010. 

- Data available on Palestinians living in Syria in 2009 indicated that the percentage of 
individuals below 15 years of age was 33.1% and the percentage of individuals over 65 
years of age was 4.4%.  The overall fertility rate for Palestinians living in Syria was 2.5 
births per woman and the average Palestinian household size was 4.1 persons in 2010. 

- The available data on Palestinians living in Lebanon in 2010 indicated that the percentage 
of individuals under 15 years of age was 30.4% while those over 65 years of age made up 
5.0%. The total fertility rate for Palestinians living in Lebanon was 3.2 births per woman 
and the average Palestinian household size was 3.9 persons in 2010.  

- Data available on Palestinians living in Israel in 2010 indicated that the percentage of 
individuals under 15 years of age was 37.5%, while the percentage of individuals over 65 
years of age was 3.9%.  The overall fertility rate was 3.5 births per woman and the 
average Palestinian household size was 4.4 persons in 2010. 

- Data for 2011 indicate that 44.1% of Palestinians living in the Palestinian Territory  are 
refugees, which makes 29.7% of the total population of the West Bank. Refugees make 
up 67.4% of the total population of Gaza Strip. 

- Data indicated that the dependency ratio in the Palestinian Territory has fallen from 101.3 
in 1997 to 75.0 in 2011. 

- Data indicate that there was a slight increase in the median age in the Palestinian 
Territory in the period 1997-2011, from 16.4 years in 1997 to 18 years in 2011. 

- The crude birth rate in the Palestinian Territory has fallen from 42.7 births per 1000 
population in 1997 to 32.8 births per 1000 population in 2011.  The rate is expected to 
reach 31.9 births in 2015.  Meanwhile, the crude death rate has fallen from 4.9 deaths per 
1000 population in 1997 to 4.0 deaths per 1000 population in 2011.  The rate is expected 
to become 3.6 by 2015. 

- In mid-2011, the natural population increase in the Palestinian Territory was 2.9%: 2.6% 
in the West Bank and 3.3% in Gaza Strip. 

- The average household size has decreased to 5.8 persons for 2007 and 2011 compared to 
6.4 persons in 1997. 

- Life expectancy in the Palestinian Territory in 2011 was 72.4 years: 71.0 years for men 
and 73.9 years for women. 
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Chapter One 
 

Reporting Methodology 
 
The formulation of development plans and social development in the Palestinian Territory  
requires the availability of several indicators relating to demographic characteristics and 
population. The main indicators are those on population and population distribution. As a 
commitment to the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) policy on periodically 
updating population estimates and demographic indicators, this report was prepared to 
provide recent and reliable data on these fields for users, researchers, scholars, and planners. 
 
The process of collecting statistical data on the Palestinian people all over the world faces 
many professional, financial, and political difficulties. Surveys and direct field studies cannot 
be conducted in many of the countries hosting Palestinians. There is a lack of technical 
framework necessary for the selection of statistical samples or studied theory surveys and 
field studies. In addition, the integration of the Palestinian people into the communities in 
which they reside makes the counting process very difficult, in addition to the financial cost. 
 
There are also political obstacles to studies and field surveys in other countries since these 
may contradict their principles of sovereignty. For all these reasons, the PCBS attempts to 
conduct several activities in conjunction with the current conditions so that, in terms of 
professionalism, they can produce the best estimates within the available resources. 
 
1.1 Data Sources and Methodology  
Data in this report are based on a number of field surveys and censuses carried out by PCBS 
in the Palestinian Territory and a number of field surveys conducted in host countries. In 
addition, other sources were used, including administrative records available to international 
organizations, a number of studies conducted by establishments and individuals to estimate 
the number of Palestinians and their demographic and social characteristics, including the 
report of the Commissioner General of UNRWA, and pages on the Internet belonging to 
centers dealing with the Palestinian issue around the world.   
 
Data related to the Palestinian population inside Israel are based on the Statistical Abstract of 
Israel (various years) and data from the Israeli Central Bureau of Statistics (Statistical 
Abstract) No. 62 for 2011. The information bank of the Palestinian minority in Israel (Rakaz) 
is related to the National Arab Association for Research and Health Services (Jaleel 
Association).   
 
Providing data about Palestinians residing in Israel is very complicated since the data 
resources are limited to the Israeli Central Bureau of Statistics.  Their methodology is based 
on calculating all the Arabs and Palestinians within the state of Israel, including the Syrian 
Golan Heights and the J1 province of Jerusalem,1 in addition to the Palestinian Territory 
occupied in 1948. Therefore, in calculating the Palestinian population in Israel, the J11 
population were excluded from the number of people in the Jerusalem governorate.  
 
In regard to Palestinians in the Palestinian Territory (West Bank, Gaza Strip), figures are 
taken from revised estimates based on the latest data. The data were prepared by the PCBS 
from the results of the population, housing and establishments survey of 2007, based on a 

                                                 
1 J1 Includes those parts of Jerusalem governorate annexed by Israel in 1967. 
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developed hypothesis on anticipated trends in fertility, death rates, and international 
immigration of Palestinians into the Palestinian Territory in future years.  
 
With regard to Palestinians in Jordan, data are taken from estimates of the United Nations 
Relief and Works Agency (UNRWA), in addition to surveys conducted in collaboration with 
a number of international organizations in Jordan. The UNRWA records indicate that the 
registered number of Palestinian refugees in Jordan was estimated at 1,999,466  million at the 
end of 2010.2  There are 282 thousand Palestinian refugees who live in Jordan but are not 
registered with UNRWA, according to the National Center for Studies and Documentation in 
2000.3  The majority of Palestinians living in Jordan have Jordanian citizenship.  
 
Data for the Palestinian population in Syria are based on surveys conducted in cooperation 
with international organizations and reports of the Commissioner General of UNRWA and 
derived from the records of the agency. The UNRWA records indicate that the number of 
registered refugees in Syria was 495,970 at the end of 2010.2  
 
Data for the Palestinian population in Lebanon are based on surveys conducted there in 
cooperation with international organizations and reports of the Commissioner General of 
UNRWA and the records of the agency.  The UNRWA records show that the number of 
Palestinian refugees registered in Lebanon was 455,373 at the end of 2010.2 
 
Data on the Palestinian population in other Arab states and foreign countries are derived from 
the estimates of researchers, associations and Palestinian centers.  
 
1.2  Population Projection Assumptions 

1. Palestinians in the Palestinian Territory: The projections of the number of Palestinians 
in the Palestinian Territory are based on the following assumptions:  
• The decline of the total fertility rate by 30% during 2007-2025 in the West Bank 

and Gaza Strip. 
• Decline of infant mortality rates by 50% during 2007-2025 in both the West Bank 

and Gaza Strip. 
• The presumption of net international immigration is equal to zero from 2007 to 

the end of the projection period in 2025. 
2. Palestinians in Israel: The current annual growth rate is adopted, which is 2.5% 

according to data from the Israeli Bureau of Statistics.  
3. Palestinians in Arab states: It has been assumed as a steady growth rate of 2.5%. 
4. Palestinians in foreign countries: It has been assumed as a fixed growth rate of 1.5%. 

 
1.3 Report Structure 
The report constitutes a preface and four chapters.  Chapter one comprises the methodology.  
Chapter two presents a report on Palestinians in Diaspora and in historical Palestine 
(estimating the number of Palestinians in the world and the demographic characteristics of 
Palestinians living in Jordan, Syria, Lebanon, Israel). Chapter three focuses on end of year 
estimates of the Palestinian population in the Palestinian Territory, the percentage distribution 
of population by selected age groups, sex ratio, refugee status, and other specific demographic 
characteristics. Finally, chapter four presents the concepts and definitions. 
 

                                                 
2 UNRWA, 2011. UNRWA STATISTICS-2010-First issue, selected indicators. 
3 National Center for Studies and Documentation, 2000. The Memory of Palestine.  
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Chapter Two 
 

Palestinians in Diaspora and in Historical Palestine 
 
 This chapter presents a summary of the most important demographic and population 
indicators in the Diaspora and in historical Palestine. 
 
2.1 Estimated World Population of Palestinians   
 
 
 

There are estimated to be 11.22 million Palestinians in the world at the end of 2011, 
distributed according to location as follows: 4.23  million in the Palestinian Territory,  which 
is 37.7% of the Palestinian world population; 1.37 million in Israel (12.2%); 4.99 million in 
Arab countries (44.4%); and 636 thousand in foreign countries (5.7%). 
  

Percentage Distribution Population  of  Palestinian by Country  of Residence,  
End year 2011 

 

 

 
 
 
 

2.2 Estimated Number of Palestinians and Jews in historical Palestine 
 

7.2 Million Palestinians compared to 6.8 million Jews in 2020 in Historical Palestine 
  

 

PCBS estimates indicate that there were around 5.6 million Palestinians living in historical 
Palestine at the end of 2011, while there were 5.8 million Jews according to estimates by the 
Israeli Central Bureau of Statistics for 2010  The number of Palestinians and Jews will be 
equal at the end of 2015 with 6.3 million each, if growth rates remain as they are, while the 
percentage of Jews will be around 48.7% of the total population by the end of 2020 with 6.8 
million compared to 7.2 million Palestinians.4 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Data on Palestinian populations is based on estimates by PCBS, while estimates of the Jewish population are based on 
figures in the annual Israeli Statistical Abstract 2011, Issue no. 62.  
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Projected Population for Palestinian and Jews Population in Historic Palestine, 
Selected Years 

 
 
2.3 Demographic Aspects of Palestinians in Diaspora and Israel 
 
• Palestinians in Jordan 
Data indicate that the Palestinian household size is 4.8 persons and the annual growth rate is 
2.4%.  The average fertility of Palestinian women in Jordan is around 3.3 births per woman 
with a crude birth rate of 29.2 births per thousand.  The infant mortality rate in Palestinian 
refugee camps in Jordan is 22.6 deaths per thousand live births, while the mortality rate of 
children up to five years of age is 25.7 deaths per thousand live births in 2010.5   
 
• Palestinians in Syria  
The available data on Palestinians living in Syria showed that in 2009, 33.1% of the 
population were below the age of fifteen while 4.4% were aged 65 years and above.6  Data 
also indicate that the Palestinian household size was 4.1 individuals in 2010 and population 
growth was 1.6 for the same year. The total fertility in 2010 of Palestinians in Syria was 2.5 
births for each woman and the crude birth rate was 29.2 per thousand of the total population. 
The infant mortality in 2010 was 28.2 deaths per thousand live births and the mortality rate 
among children below five years of age was 31.5 deaths per thousand births. 7  
 
In 2006, in the Palestinian population aged 15 years and above in Syria, 48.3% of males were 
unmarried and 40.8% of females. The highest percentage of unmarried individuals was in the 
15-19 age group: 100% of males and 92.7% of females. Female widows in the Palestinian 
population living in Syria were 4.2% compared to 0.5% for males. 8   
 
• Palestinians in Lebanon  
The available data on Palestinians living in Lebanon in 2010 showed that 30.4% of the 
population were below the age of fifteen while 5.0% were aged 65 and above.  The gender 
ratio was 102.5 males per hundred females in 2010.  Data also indicated that 45.8% of 
Palestinians living in Lebanon aged 12 years and above were unmarried: 49.4% of males and 

                                                 
5UNRWA, 2011.  UNRWA STATISTICS -2010- First issue, selected indicators 
6 PCBS, 2011. Palestinian Statistical Yearbook No. 11. Ramallah- Palestine.  
7 UNRWA, 2011.  UNRWA STATISTICS -2010- First issue , selected indicators 
8PCBS, 2011. Palestinian Statistical Yearbook, No. 11. Ramallah - Palestine. 
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42.0% of females, while 48.2% were married: 48.4% of males and 47.9% of females. The 
divorce rate was 1.3%: 0.8% of males and 1.8% of females. The percentage of widowed 
Palestinians was 4.5%: 1.3% males and 7.9% females in 2010. The number of Palestinians 
living in Lebanon aged 15 years and above who are not enrolled in school is 28.3%: 27.4% 
males and 29.3% females. The percentage of those who completed elementary and primary 
schools was 51.8%: 51.1% males and 52.5% females, while 19.9% held a high school and 
post high school  certificate of education: 21.6% of males and 18.3% of females in 2010.9  
 
The available data for 2010 indicate that the average Palestinian household size was 3.9 
persons, the total fertility rate was 3.2 births per woman and the crude birth rate was 25.8 
births per thousand.  The infant mortality rate was 19.0 per thousand live births and the 
mortality rate for children below the age of five was 21.7 per thousand live births in the same 
year. 10 
 
• Palestinians in Israel  
The estimated number of Palestinians living in Israel at the end of 2011 was 1.37 million. 
Available data on Palestinians living in Israel in 2010 show that 37.5% of the population were 
below the age of fifteen while 3.9% were aged 65 years old and above.  
 
The total fertility rate for Palestinians living in Israel was 3.5 births per woman in 2010. This 
rate is higher than the Israeli fertility rate of 3.0 births per woman for the same year.  The 
Palestinian household size was 4.4 persons in 2010.11 The crude birth rate was 26.2 births per 
thousand out of the total population and the crude mortality rate was 2.7 per thousand. The 
infant mortality rate in 2010 was 7.0 per thousand live births and the gender ratio was 102.2 
males per hundred females.12  
 

 
 
 
 
 

   

                                                 
9 The Palestinian Central Bureau of Statistics, Analytical study on restrictions on housing and households in Palestinian 
refugee camps and localities in Lebanon, 2010. 
10 UNRWA, 2011.  UNRWA STATISTICS -2010- First issue, selected indicators. 
11Galil Society, Palestinians in Israel, Third social and economic survey 2010, basic results.  
12 Israeli Statistical Yearbook, 2011: Issue 62.  



PCBS: Palestinians at the End of Year, 2011 

[18] 
 

  



PCBS: Palestinians at the End of Year, 2011 

[19] 
 

Chapter Three 
 

Palestinians in the Palestinian Territory 
 
This chapter summarises the most important population and demographic indicators in the 
Palestinian Territory at the end of 2011,  based on different sources.   
 

4.2 Million of Population in Palestinian Territory at the End of 2011 
 

The estimated population of Palestinians in the Palestinian Territory at the end of 2011 was 
4.2 million: 2.6 million in the West Bank (61.8% ) and 1.6 million (38.2%) in Gaza Strip.  
The highest population was in Hebron with 14.9% of the total population, followed by Gaza 
governorate with 13.3% and the Jerusalem population with 9.3%. Jericho and Al Aghwar had 
the lowest population rate of 1.1%.  
 

Percentage Distribution of Population  in The Palestinian Territory by Governorate, 
End year 2011 

 
 

44.1% of Palestinian Population in Palestinian Territory are refugees 
 

Estimates for 2011 indicate that 44.1% of the total Palestinian population in the Palestinian 
Territory were refugees, estimated in number at 1.9 million: 777 thousand in the West Bank 
(29.7% of the total West Bank population) and 1.1 million in Gaza Strip (67.4% of the total 
population in Gaza Strip).  
 

40.7% of Population in Palestinian Territory below age of 15 years 
 

Palestinian society in the Palestinian Territory is a young society with 40.7% of the 
population aged less than 15 at the end of 2011.  There was a distinct regional difference with 
a rate of 38.6% in the West Bank compared to 43.8% in Gaza Strip.  The percentage of those 
aged 65 years old and above was 2.9%: 3.3% in the West Bank and 2.3% in Gaza Strip .  
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Sex Ratio in Palestinian Territory is 103.2 Males per 100 Females 

 

At the end of 2011, there were 2.15 million males in the Palestinian Territory compared to 
2.08 females, a sex ratio of 103.2.  In the West Bank, there were 1.33 million males and 1.29 
million females, a sex ratio of 103.2.  In Gaza Strip, there were 821 thousand males and 796 
thousand females, a sex ratio of 103.1.  
 

High Dependency Ratio in Palestinian Territory
 

Data indicate that the dependency rate fell in the Palestinian Territory from 101.3 in 1997 to 
75.0 in 2011, but there was a distinct difference between the West Bank and Gaza Strip. In 
2011, the rate decreased in the West Bank from 94.7 in 1997 to 73.0 in 2011 while in Gaza 
Strip the rate decreased from 114.5 in 1997 to 87.0 in 2011.  
 

18.0 Years is the Median Age in the Palestinian Territory 
 

There has been a slight increase in the median age in the Palestinian Territory during 1997-
2011: the median age rose from 16.4 years in 1997 to 18.0 years in 2011. In the West Bank, 
the median age rose from 17.4 years in 1997 to 20.0 years in 2011, while in Gaza Strip it 
increased from 14.8 in 1997 to 17.0 years in 2011.    
 

Decline in Crude Birth Rates in Palestinian Territory 
 

Population projections indicate that the crude birth rate in the Palestinian Territory will 
decline from 32.8 crude births per thousand of population in 2011 to 31.9 crude births in 
2015. The crude birth rate varies between 30.1 births in the West Bank and 37.1 births in 
Gaza Strip in 2011.     
 

Decline in Crude Mortality Rates in Palestinian Territory 
 

The crude mortality rates are relatively low compared to those prevailing in Arab countries. 
Crude mortality rates are expected to decline from 4.0 deaths per 1000 population in 2011 to 
3.6 deaths per 1000 population by 2015.  The crude mortality rate should fall from 4.1 deaths 
per thousand population in 2011 in the West Bank to 3.8 deaths per thousand population by 
2015. This indicates the improvements in the quality of life and public access to medical 
services.    
 

2.9% Population Increase in Palestinian Territory mid 2011 
 

The rate of population increase in the Palestinian Territory in mid 2011 was 2.9%: 2.6% in the 
West Bank and 3.3% in Gaza Strip. It is anticipated that this growth rate will remain stable 
over the coming five years since the mortality rate is declining and fertility rates remain high, 
despite a tendency to slow. This will therefore require appropriate economic and social 
policies to deal with the population increase in coming years.    
 

Decline in Household Size in the Palestinian Territory 
 

The average household size in the Palestinian Territory has fallen from 5.8 persons in 2007- 
2011 compared to 6.4 persons in 1997. In the West Bank, the average household size fell to 
5.6 persons in 2011 compared to 6.1 in 1997.  In Gaza Strip, the average size fell to 6.3 
persons in 2011 compared to 6.9 in 1997. 
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High Fertility Rates in the Palestinian Territory
 

The fertility rate in the Palestinian Territory is high compared to other countries due to early 
marriage, especially for females, and the desire to have children, in addition to the customs 
and traditions prevailing in Palestinian society, but there are indicators that the fertility rate 
has begun to decline over the past decade. According to the preliminary results of the 
Palestinian household survey in 2010, the total fertility rate had fallen to 4.2 births in 2010 
compared to 6.0 births in 1997.  The fertility rate continued to be high in Gaza Strip compared 
to the West Bank during 1997-2010, with 3.8 births in 2010 in the West Bank compared to 
5.6 births in 1997.  In Gaza Strip, the fertility rate was 4.9 in 2010 compared to 6.9 in 1997.   
 
The average number of children born to married women in the Palestinian Territory in 2010 
was 4.3 children: 4.2 children in the West Bank and 4.5 children in Gaza Strip.  
 
The total fertility rate in the Palestinian Territory is high compared to Arab countries: 13 3.8 
births in Jordan, 2.9 births in Egypt and 2.1 births in Tunisia in 2010.    
 

Increased Life Expectancy in 2011
 

As a result of the decrease in the mortality rate in the Palestinian Territory, the life expectancy 
for individuals has increased to 72.4 years: 71.0 for males and 73.9 for females in 2011. This 
varied by region with life expectancy of 72.8 years in the West Bank: 71.4 years for males 
and 74.3 for females, while in Gaza Strip live expectancy was 71.8 years: 70.5 years for males 
and 73.2 for females.  Reasons for the increase in life expectancy include improvements in 
health care and the gradual decrease of mortality rates among infants and children. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
13 Population Reference Bureau. World Population Data Sheet, 2011.  
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Chapter Four 
 

Concepts and Definitions 
 
Average household size:  
It refer to the average number of privet household member calculated through dividing the 
total number of member for a certain category by number of household for that   particular 
category. 
  
Crude Birth Rate: 
The number of births per 1,000 persons in a given year.  
 
Crude Death Rate: 
The number of deaths per 1,000 persons in a given year. 
 
Crude Marriage Rate (CMR): 
The number of marriages per 1000 population in mid year. 

 
Crude Divorce Rate (CDR): 
The number of divorces per 1000 population in mid year. 
 
Dependency Ratio: 
The ratio of the persons defined as economically dependent to those in the ages defined as 
economically productive; arbitrary defined as the ratio of the elderly (those 65 years and over) 
plus the young (those under 15 years of age) to the population in the “working ages” (those 
15-64 years of age). 
 
Infant Mortality Rate  
The number of infant deaths under one year of age in a given year per 1,000 live births during 
the year. 
 
Life Expectancy: 
The average number of additional years a person would live if current mortality trends were 
to continue.  Most commonly cited as life expectancy at birth. 
 
Median Age: 
The age which divides a population into two numerically, equal groups; that is, half of the 
people are younger than this age and the second half are older. 
 
Rate of Natural Increase: 
The rate at which a population is increasing (or decreasing) in a given year due to an increase 
(or decrease) of births against deaths expressed as a percentage of the base population. 
 
Refugee Status: 
This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in the Palestinian 
Territory occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. 

Registered Refugees: It applies to registered refugees holding refugee registration cards 
issued by UNRWA. 
Non-Registered Refugees: It applies to unregistered refugees who do not hold refugee 
registration cards issued by UNRWA. 
Non-Refugee: It applies to any Palestinian not categorized under any of the two 
aforementioned status types. 
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Sex Ratio: 
The number of males per 100 females in a population. 
 
Total Fertility Rate: 
The average number of children that would be born alive to a woman (or group of women) 
during her life time if she were to pass through her childbearing (15-49) years conforming to 
the age specific fertility rates of a given years.  The sum of age specific fertility rates is 
multiplied by 5. 

 
 
 

 
 
 
 


