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املوؤ�سرات ال�سكانية واالقت�سادية والتعليمية

تو�جه �لدر��صات �الإح�صائية �ملتعلقة بال�صعب �لفل�صطيني م�صاعب حقيقية، ناجتة 

و��صتغالل  �أر�صه  �حتالل  من  ومعاناته  و�خلارج،  �لد�خل  بني  �ل�صعب  ت�صتت  عن 

وظروف  دول  يف  �لتاريخية  �أر�صه  خارج  �أعد�ده  ن�صف  نحو  ووجود  �إمكاناته؛  وتعطيل  ثرو�ته، 

وبيئات خمتلفة؛ مما يجعل �لو�صول �إىل �حلقائق حتدياً كبري�ً. ونحن يف هذ� �لف�صل بذلنا ما ن�صتطيع 

لنكون �أقرب �إىل �لدقة يف �ملعطيات �ملتعلقة بال�صعب �لفل�صطيني، وخ�صو�صاً يف �خلارج. �أما �ملعطيات 

�القت�صادية و�لتعليمية، فقد �قت�رشت يف هذ� �لف�صل على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة؛ وهي معطيات 

توفرها ب�صكل �أ�صا�صي م�صادر ر�صمية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية.

اأواًل: املوؤ�شرات ال�شكانية:

1. تعداد الفل�شطينيني يف العامل:

 وفق تقدير�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، بلغ عدد �لفل�صطينيني يف نهاية �صنة 2015

يف �لعامل نحو 12.366 مليون ن�صمة مقارنة بنحو 12.096 مليون ن�صمة نهاية �صنة 2014، بن�صبة 

زيادة مقد�رها 2.23%. بينما بلغت ن�صبة �لزيادة يف �صنة 2014 نحو 2.44% مقارنة ب�صنة 2013، 

يف �لفل�صطينيني  عدد  �أن  يعني  وهذ�   .
1
ن�صمة مليون   11.807 فيها  �لفل�صطينيني  جمموع  بلغ   �لتي 

�صنة 2015 قد و�صل �إىل نحو ت�صعة �أمثاله منذ �صنة 1948.

�إىل فل�صطينيني  2015، يتوزع �لفل�صطينيون ح�صب مكان �الإقامة  ووفق �الإح�صائيات يف نهاية 

ي�صكلون ن�صمة  ماليني   6.221 بنحو  عددهم  يقدر  و�لذين  �لتاريخية،  فل�صطني  يف   يقيمون 

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  ن�صمة  ماليني   4.75 وبو�قع  �لعامل،  فل�صطينيي  من   %50.3 نحو 

1.471 مليون  �لعامل، ونحو  �لفل�صطينيني يف  عدد  �إجمايل  38.4% من  ن�صبته  ما  �أي   ،1967 �صنة 

 فل�صطيني يقيمون يف �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”، �أي بن�صبة %11.9

)�نظر جدول 7/1(. 

 �أما �لفل�صطينيون يف �ل�صتات، فيقدر عددهم بـنحو 6.145 ماليني ن�صمة يف نهاية 2015، ي�صكلون 

نحو 49.7% من فل�صطينيي �لعامل، ويرتكز معظمهم يف �لدول �لعربية �ملجاورة وخ�صو�صاً �الأردن، 

�لتي يقدر عدد �لفل�صطينيني )معظمهم يحملون �جلن�صية �الأردنية( فيها بنحو 3.892 ماليني ن�صمة، 

�لفل�صطينيني  عدد  فيقدر  �لعربية  �لدول  باقي  يف  �أما  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  من   %31.5 بن�صبة  �أي 

بنحو 1.568 مليون فل�صطيني بن�صبة 12.7%، يرتكز معظمهم يف �لدول �لعربية �ملجاورة: لبنان، 

مقدمة
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�الأجنبية �لدول  يف  �لفل�صطينيني  عدد  يبلغ  حني  يف  �لعربي.  �خلليج  ودول  وم�رش،   و�صورية، 

نحو 685 �ألفاً �أي ما ن�صبته 5.5% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل )�نظر جدول 7/1(. 

�أما يف نهاية �صنة 2014 فبلغ عـدد �لفل�صطينيني فـي �لعامل نحو 12.096 مليون فل�صطيني، منهم 

1.463 مليون فل�صطيني يقيمون يف  �لغربية وقطاع غزة، ونحو  4.616 ماليني ن�صمة فـي �ل�صفة 

�خلارج،  يف  يقيمون  فل�صطيني  ماليني   6.017 بـ  مقارنة  “�إ�رش�ئيل”،   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني 

بلغ حني  يف  �لعربية.  �لدول  باقي  يف  مليون  و1.567  �الأردن،  يف  فل�صطيني  ماليني   3.775  منهم 

عدد �لفل�صطينيني نحو 675 �ألفاً يف �لدول �الأجنبية )�نظر جدول 7/1(. 

 جدول 7/1: عدد الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنتي 2014 و2015

2
)بالألف ن�شمة(

مكان الإقامة

20142015

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

الأرا�شي املحتلة �شنة 1967

2,826.423.42,898.923.4ال�شفة الغربية

1,79014.81,850.615قطاع غزة

1,462.512.11,471.211.9الأرا�شي املحتلة �شنة 1948 “اإ�رسائيل”*

3,774.931.23,891.931.5الأردن**

1,566.612.91,567.812.7الدول العربية الأخرى

675.35.6685.45.5الدول الأجنبية

12,095.710012,365.8100املجموع الكلي

�حتلت �لتي  �الأر��صي  يف  �ملو�طنني  ت�صمل  ال  فهي   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �لفل�صطينيني  للمو�طنني  بالن�صبة   * 
�الآخرين. �أو فئة  �لعرب  �مل�صيحيني غري  �أو  �للبنانيني  �أو  �ل�صوريني  �لعرب  �لقد�ص، وال ت�صمل  1967 مبا فيها حمافظة   �صنة 

جند  حيث  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أرقام  عن  تختلف  �أرقاماً  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صاء�ت  تن�رش  �ملقابل  يف 

حذفنا  ما  و�إذ�   ،2015 ل�صنة  ن�صمة  مليون   1.757 نحو  بلغ   1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �لعرب  �لفل�صطينيني  عدد  �أن 

�لذي �جلوالن  مو�طني  وعدد   )2014 �صنة  �إح�صائيات  على  )�عتماد�ً  �ألفاً   324 نحو  بلغ  �لذي  �لقد�ص  �رشقي  مو�طني   عدد 

يبلغ 25 �ألفاً تقريباً، فاإن �لعدد ي�صبح نحو 1.41 مليون ن�صمة ح�صب �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية. 

�لفل�صطيني لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أرقام  على  باالعتماد  تقديره  مّت  فقد  �الأردن،  يف  �لفل�صطينيني  لعدد  بالن�صبة   ** 
�الإح�صاء�ت د�ئرة  عن  �ل�صادرة  �ل�صنوي  �لنمو  معدالت  على  وباالعتماد   ،3,240,473 عددهم  بلغ  حيث   ،2009  �صنة 

�لعامة �الأردنية للفرتة 2009–2015 و�لتي تقدر بـ 3.1%. �نظر:

Census_results_2016.pdf/02/2016/http://census.dos.gov.jo/wp-content/uploads/sites/2
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ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2015 )%(

2. اخل�شائ�س الدميوجرافية للفل�شطينيني:

اأ. ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

4.75 ماليني  2015 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بنحو  يقدر عدد �لفل�صطينيني يف نهاية �صنة 

فرد منهم نحو 2.899 مليون يف �ل�صفة �لغربية )61%(، و1.851 مليون فرد )39%( يف قطاع غزة.

�لغربية �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  من   %42.8 �أن  �إىل   ،2015 ل�صنة  �ملتوفرة  �لتقدير�ت   وت�صري 

2.033 مليون  1948، حيث يقدر عددهم بنحو  �أبناء فل�صطني �ملحتلة  وقطاع غزة هم الجئون من 

مو�طني جممل  من   %27.1 بن�صبة  الجئ  �ألف   787 نحو  �لغربية  �ل�صفة  يف  عددهم  بلغ  �إذ   الجئ. 

�ل�صفة �لغربية، �أما يف قطاع غزة فبلغ عددهم نحو 1.246 مليون الجئ بن�صبة 67.3% من جممل 

مو�طني قطاع غزة.

جدول 7/2: مقارنة بني جمموع املواطنني والالجئني الفل�شطينيني يف كل من ال�شفة والقطاع 

32015–2014

مكان الإقامةال�شنة

الالجئوناملواطنون

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

2014

2,826,40861.2772,20827.3ال�شفة الغربية

1,790,01038.81,216,75968قطاع غزة

4,616,4181001,988,96743.1ال�شفة والقطاع

2015

2,898,92761787,05927.1ال�شفة الغربية

1,850,559391,245,79667.3قطاع غزة

4,749,4861002,032,85542.8ال�شفة والقطاع
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ويتاز �ملجتمع �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقطاع باأنه جمتمع فتي، حيث قدرت ن�صبة �الأفر�د �لذين 

39.4%، مع وجود �ختالف و��صح بني �ل�صفة  بـ   2015 15 عاماً يف نهاية �صنة  �أعمارهم عن  تقل 

�لغربية وقطاع غزة، فقد بلغت �لن�صبة 37% يف �ل�صفة �لغربية مقابل 42.8% يف قطاع غزة؛ بينما 

�لفل�صطيني، فقد بلغت ن�صبة  �أو �مل�صنني �صوى ن�صبة �صئيلة من �ملجتمع  ال ت�صكل فئة كبار �ل�صن 

 كبار �ل�صن )65 عاماً فاأكرث( 2.8% من جممل �ملو�طنني، بو�قع 3.2% يف �ل�صفة �لغربية و2.4% يف

قطاع غزة )�نظر جدول 7/5(. 

بلغ عدد �لذكور يف نهاية �صنة 2015 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة نحو 2.413 مليون ذكر مقابل 

2.336 مليون �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 103.3 ذكور لكل مئة �أنثى. �أمـا يف �ل�صفة �لغربية فقد بلغ 

عدد �لذكور نحو 1.473 مليون ذكر مقابل 1.426 مليون �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 103.3 لكل 

مئة �أنثى، يف حني بلغ عدد �لذكور يف قطاع غزة نحو 940 �ألف ذكر مقابل 910 �آالف �أنثى، بن�صبة 

.
4
جن�ص مقد�رها 103.3 لكل مئة �أنثى

�لعمل �صّن  يف  �صخ�ص  مئة  لكل  �ملعالني  �الأ�صخا�ص  )عدد  �الإعالة  ن�صبة  باأن  �لبيانات   ت�صري 

15-64( يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة قد �نخف�صت من 100.6 يف �صنة 2000 �إىل 73 يف �صنة 2015. 

و�لقطاع؛  �ل�صفة  من  لكل  �الإعالة  ن�صبة  يف  كبري�ً  فارقاً  هناك  �أن  فيالحظ  �ملنطقة  م�صتوى  على  �أما 

حيث �نخف�صت يف �ل�صفة �لغربية من 94.3 �صنة 2000 �إىل 67.4 �صنة 2015، �أما يف قطاع غزة فقد 

 .
�نخف�صت من 112.8 يف �صنة 2000 �إىل 82.7 �صنة 52015

وت�صري �لبيانات �إىل �رتفاع طفيف يف �لعمر �لو�صيط )�لعمر �لذي يق�صم �ل�صكان �إىل جمموعتني 

�لثاين  و�لن�صف  �لعمر  هذ�  من  �أ�صغر  �ل�صكان  عدد  ن�صف  �أن  �أي  �لعدد،  ناحية  من  مت�صاويتني 

�لو�صيط �لعمر  2000–2015، حيث كان  �ل�صنو�ت  �لغربية وقطاع غزة خالل  �ل�صفة   �أكب منه( يف 

بني �لبيانات  مقارنة  وعند   .2015 �صنة  يف  عاماً   19.8 بلغ  بينما   ،2000 �صنة  يف  عاماً   16.4 

�لو�صيط،  �لعمر  �ختالف  يالحظ  نف�صها  �لفرتة  خالل  حدة  على  كل  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

 ،2015 �صنة  يف  عاماً   20.9 �إىل   2000 �صنة  يف  عاماً   17.4 من  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لعمر  �رتفع  حيث 

يف عاماً   18.2 �إىل   2000 �صنة  يف  عاماً   14.9 من  غزة  قطاع  يف  �لو�صيط  �لعمر  �رتفع  حني   يف 

.
�صنة 62015

كما ت�صري �لتوقعات �ل�صكانية �إىل �أن معدل �ملو�ليد �خلام يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صينخف�ص 

�أما على م�صتوى   .2020 �صنة  29 مولود�ً  �إىل   2015 �ملو�طنني �صنة  �ألف من  لكل  31.9 مولود�ً  من 

�ملنطقة فنالحظ �أن هناك تبايناً يف معدل �ملو�ليد �خلام لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث قدر 
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معدل �ملو�ليد �خلام �صنة 2015 يف �ل�صفة �لغربية بنحو 29 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني، يف حني 

.
7
قّدر يف قطاع غزة بنحو 36.3 مولود�ً لل�صنة نف�صها

وت�صري �لبيانات �ملتوفرة �إىل �أن معدالت �لوفيات �خلام منخف�صة ن�صبياً �إذ� ما قورنت باملعدالت 

�ل�صائدة يف �لدول �لعربية. كما يتوقع �نخفا�ص معدالت �لوفيات �خلام يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

من 3.6 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2015 �إىل 3.4 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني 

�أن هناك فارقاً �صئيالً يف معدل �لوفيات �خلام لكل  �أما على م�صتوى �ملنطقة فيالحظ   .2020 �صنة 

3.7 حاالت وفاة  من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث يتوقع �نخفا�ص معدل �لوفيات �خلام من 

لكل �ألف من �ملو�طنني يف �صنة 2015 يف �ل�صفة �لغربية �إىل 3.5 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني 

يف وفاة  حاالت   3.4 من  غزة  قطاع  يف  �خلام  �لوفيات  معدل  �نخفا�ص  يتوقع  حني  يف   .2020  �صنة 

�صنة 2015 �إىل نحو 3.1 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2020. وهو ما ي�صري �إىل حت�صن 

�ملو�طنني  لدى  �ل�صحي  �لوعي  وحت�صن  �لطبية،  �خلدمات  على  �حل�صول  وفر�ص  �حلياة  نوعية 

.
8
وتطور �خلدمات �ل�صحية

بلغ معدل �لزيادة �لطبيعية للمو�طنني منت�صف �صنة 2015 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة %2.9، 

بو�قع 2.6% يف �ل�صفة �لغربية و3.4% يف قطاع غزة. ومن �ملتوقع �أن تبقى معدالت �لنمو كما هي 

خالل �ل�صنو�ت �لقادمة. حيث �إن ��صتمر�ر حت�صن �مل�صتوى �ل�صحي، و�نخفا�ص م�صتوى �لوفيات، 

�لزيادة �لطبيعية للمو�طنني، وهو ما  �إىل �رتفاع معدل  وبقاء معدالت �خل�صوبة مرتفعة، �صيوؤدي 

�صيتطلب �صيا�صات �قت�صادية و�جتماعية مالئمة ال�صتيعاب هذه �لزيادة �ملتوقعة. وتعد �خل�صوبة 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة مرتفعة �إذ� ما قورنت بامل�صتويات �ل�صائدة حالياً يف �لدول �الأخرى. 

�الإجناب،  يف  و�لرغبة  لالإناث،  خ�صو�صاً  �ملبكر  �لزو�ج  �إىل  �خل�صوبة  م�صتويات  �رتفاع  ويعود 

.
9
باالإ�صافة �إىل �لعاد�ت و�لتقاليد �ل�صائدة يف �ملجتمع �لفل�صطيني

هنالك دالئل توؤكد على �أن معدل �خل�صوبة لدى �ملر�أة �لفل�صطينية بد�أ يف �النخفا�ص، خ�صو�صاً 

متعدد  �لعنقودي  �لفل�صطيني  �مل�صح  نتائج  �إىل  فا�صتناد�ً  �لع�رشين.  �لقرن  من  �الأخري  �لعقد  منذ 

 �ملوؤ�رش�ت ل�صنة 2014، فقد طر�أ �نخفا�ص على معدل �خل�صوبة �لكلية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة،

�ل�صفة  �أما عند مقارنة   .1997 �صنة  6 مو�ليد يف  2011–2013 مقابل  للفرتة  4.1 مو�ليد  بلغ  حيث 

�لغربية  لل�صفة  بالن�صبة  غزة  قطاع  يف  �لكلية  �خل�صوبة  معدل  �رتفاع  ��صتمر�ر  فيالحظ  بالقطاع 

مقابل �لغربية  �ل�صفة  يف   2013–2011 للفرتة  مو�ليد   3.7 بلغ  حيث   ،2013–1997 �لفرتة   خالل 

5.6 مو�ليد يف �صنة 1997. �أما يف قطاع غزة فقد بلغ هذ� �ملعدل 4.5 مو�ليد للفرتة 2011–2013 مقابل 

.
6.9 مو�ليد يف �صنة 101997
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ويالحظ �رتفاع معدل �خل�صوبة �لكلية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة مقارنة بالدول �لعربية؛ 

�إذ بلغ معدل �خل�صوبة �لكلية يف �الأردن 3.5 مو�ليد، ويف م�رش 3.5 مو�ليد، ويف تون�ص 2.1 مو�ليد 

خ�صوبة م�صتوى  ذ�ت  �ملناطق  من  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  ُتعّد  لذ�   ،2014 �صنة  يف   وذلك 

.
11

مرتفعة

ونتيجة النخفا�ص معدالت �لوفاة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، �رتفع �لعمر �ملتوقع لالأفر�د، 

عاماً  73.5 غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف   2015 �صنة  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  توقع  بلغ   حيث 

)72 عاماً للذكور و75 عاماً لالإناث(، مع وجود �ختالف بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغ 

توقع �لبقاء على قيد �حلياة �صنة 2015 يف �ل�صفة �لغربية 73.9 عاماً )72.4 عاماً للذكور و75.3 عاماً 

لالإناث(، يف حني بلغ �لعمر �ملتوقع يف قطاع غزة 72.9 عاماً )71.5 عاماً للذكور و74.4 عاماً لالإناث(. 

ومن �أ�صباب �رتفاع معدالت �لبقاء على قيد �حلياة �الأخرى حت�صن �مل�صتوى �ل�صحي، و�النخفا�ص 

 .
12

�لتدريجي ملعدالت وفيات �لر�صع و�الأطفال

�لغربية �ل�صفة  يف  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  يف  �نخفا�ص  طر�أ  �أنه  �إىل   2014 �صنة  بيانات   ت�صري 

وقطاع غزة مقارنة مع �صنة 2000، حيث �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة �إىل 5.2 �أفر�د �صنة 2014 

مقارنة مع 6.1 �أفر�د �صنة 2000. من جانب �آخر �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة يف �ل�صفة �لغربية 

�إىل 4.9 �أفر�د �صنة 2014 مقارنة مع 5.7 �أفر�د �صنة 2000، �أما يف قطاع غزة فقد �نخف�ص متو�صط 

.
حجم �الأ�رشة �إىل 5.7 �أفر�د يف �صنة 2014 مقارنة مع 6.9 �أفر�د يف �صنة 132000

مبحافظات  مقارنة  غزة  قطاع  حمافظات  جميع  يف  مرتفعة  �ل�صكاين  �لنمو  معدالت  �أن  يالحظ 

�لبلح،  يليها حمافظتي رفح ثم دير  �أعالها فهو يف حمافظة �صمال قطاع غزة،  �أما  �لغربية.  �ل�صفة 

بينما كان �أعلى معدل منو يف �ل�صفة �لغربية يف حمافظتي طوبا�ص و�خلليل. 

ويتوزع �ملو�طنون �لفل�صطينيون على 16 حمافظة، منها 5 حمافظات يف قطاع غزة، و11 حمافظة 

لعدد  ن�صبة  �أعلى  �صجلت  �خلليل  حمافظة  �أن  �إىل   2015 ل�صنة  �لبيانات  وت�صري  �لغربية.  �ل�صفة  يف 

�ملو�طنني حيث بلغت 15.1% من �إجمايل �ملو�طنني يف �ل�صفة و�لقطاع، ثم حمافظة غزة حيث �صجلت 

ما ن�صبته 13.4%، يف حني بلغت ن�صبة �ملو�طنني يف حمافظة �لقد�ص 8.9%. كما ت�صري �لبيانات �إىل �أن 

حمافظة �أريحا و�الأغو�ر �صجلت �أدنى ن�صبة لعدد �ملو�طنني حيث بلغت 1.1% من �إجمايل �ملو�طنني يف 

�ل�صفة و�لقطاع. و�جلدول �لتايل يثل توزيع �ملو�طنني، ح�صب تقدير�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء 

�لفل�صطيني، يف حمافظات �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة:
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جدول 7/3: عدد املواطنني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب املحافظة

ل�شنتي 2007 و142015

20072015املحافظة
معدل النمو ال�شنوي

2015–2007
2,345,1072,898,9272.7ال�شفة الغربية

256,212315,0942.6جنني
48,77165,7873.8طوبا�ص
158,213183,6841.9طولكرم
321,493385,1452.3نابل�ص
91,046112,1872.6قلقيلية
59,46471,5032.3�صلفيت

278,018353,0393ر�م �هلل و�لبرية
41,72452,8583�أريحا و�الأغو�ر

362,521422,8211.9�لقد�ص
176,515218,9582.7بيت حلم

551,130717,8513.4�خلليل
1,416,5391,850,5593.4قطاع غزة
270,245369,9494�صمال غزة

496,410635,5143.1غزة
205,534268,9183.4دير �لبلح
270,979346,6643.1خانيون�ص

173,371229,5143.6رفح

3,761,6464,749,4863ال�شفة والقطاع

عدد املواطنني يف حمافظات ال�شفة الغربية 2015
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عدد املواطنني يف حمافظات قطاع غزة 2015

النعكا�شات ال�شكانية للعدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة:

ت�صري نتائج م�صح �أثر �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة �صنة 2014 )�لذي ��صتمر 52 يوماً(، 

قامت  �لقطاع  يف  �الأ�رش  من   %9 نحو  �أن  �إىل  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  به  قام  �لذي 

�أ�صبح بال  . �أما �ملر�صد �الأورومتو�صطي فيذكر �أن عدد من 
15

بتغيري مكان �صكنها ب�صبب �لعدو�ن

. كما �أن هناك �أكرث من 300 �ألف �آخرين 
16

ماأوى جر�ء هدم منازلهم قد جتاوز 100 �ألف �صخ�ص

�الإ�رش�ئيلي. �لق�صف و�لعدو�ن  ب�صبب  �أماكن �صكنهم  للنزوح من  ��صطرو� 

ب. فل�شطني املحتلة �شنة 1948 “اإ�رسائيل”:

“�إ�رش�ئيل”   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف   2015 �صنة  نهاية  يف  �ملقدر  �لفل�صطينيني  عـدد  بلغ 

نحو 1.471 مليون فل�صطيني مقارنة بـنحو 1.463 مليون فل�صطيني �صنة 2014. وتظهر �لبيانات 

�ملتوفرة حول �ملو�طنني �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل” ل�صنة 2014 �أن ن�صبة �الأفر�د دون �لـ 15 عاماً قد 

 .
بلغت 34.8%، يف حني بلغت ن�صبة �الأفر�د �لذين تبلغ �أعمارهم 65 عاماً فاأكرث 17%4.2

يف للفل�صطينيني  �لكلي  �خل�صوبة  معدل  بلغ  فقد   ،2014 ل�صنة  �ملتوفرة  �لبيانات   وح�صب 

يف  �خل�صوبة  مبعدل  قيا�صاً  ن�صبياً  مرتفعاً  �ملعدل  هذ�  وُيعّد  �مر�أة،  لكل  مو�ليد   3.2 “�إ�رش�ئيل”، 
حجم  متو�صط  �أن  �إىل  نف�صها  �ل�صنة  بيانات  �أ�صارت  كما  �مر�أة.  لكل  مو�ليد   3.1 �لبالغ  “�إ�رش�ئيل”، 
�الأ�رشة �لفل�صطينية بلغ 4.7 �أفر�د لكل �أ�رشة. وبلغ معدل �ملو�ليد �خلام نحو 23.8 مولود�ً لكل �ألف 

�ملو�طنني  من  �ألف  لكل  وفاة  حالة   2.8 �خلام  �لوفيات  معدل  بلغ  كما  �لفل�صطينيني.  �ملو�طنني  من 

�لفل�صطينيني، �أما معدل وفيات �لر�صع فكان 6.3 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�ليد �الأحياء. وهذه 

�ل�صورية، كما ال ت�صمل �ملو�طنني يف منطقة  �لبيانات ال ت�صمل �ملو�طنني �لعرب يف ه�صبة �جلوالن 

يف  �ملوؤقتة  لالإقامة  �نتقلو�  �لذين  �للبنانيني  �لعرب  �إىل  �إ�صافة  �لقد�ص،  حمافظة  من   J1 و�حد  جي 

.
18

“�إ�رش�ئيل”، حيث �إن “�إ�رش�ئيل” حت�صي جميع هذه �لفئات �صمن �صكانها و�صمن �لعرب ككل
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ج. الأردن:

3.892 ماليني ن�صمة، مقارنة مع  2015 بنحو  يقدر عدد �لفل�صطينيني يف �الأردن يف نهاية �صنة 

3.775 ماليني ن�صمة نهاية �صنة 2014، ومعظمهم يحملون �جلن�صية �الأردنية )�أردنيون من �أ�صول 

فل�صطينية( )�نظر جدول 7/1(.

�الأردن يف  �لفل�صطينية  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  بلغ  فقد   ،2010 ل�صنة  �ملتوفرة  �لبيانات   وح�صب 

4.8 �أفر�د، وبلغ معدل �لنمو �ل�صنوي 2.2%. كما بلغ معدل �خل�صوبة �لكلية للن�صاء �لفل�صطينيات يف 

�الأردن نحو 3.3 مو�ليد لكل �مر�أة، وبلغ معدل �ملو�ليد �خلام 29.2 مولود�ً لكل �ألف من �ل�صكان. كما 

بلغ معدل وفيات �لر�صع يف �ملخيمات �لفل�صطينية يف �الأردن 22.6 حالة وفاة لكل �ألف مولود، بينما 

.
19

بلغ معدل وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 25.7 حالة وفاة لكل �ألف مولود لل�صنة نف�صها

هناك  فاإن  )�الأونرو�(  �لفل�صطينيني  �لالجئني  لت�صغيل  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  �إح�صاء�ت  وح�صب 

2,212,917 الجئاً م�صجالً، وذلك يف 2015/1/1، مقارنة مع 2,154,486 الجئاً م�صجالً يف 2014/1/1. 

.
ويعي�ص نحو 17.4% منهم يف �ملخيمات يف 202015/1/1

د. �شورية:

بلغ عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى �الأونرو� يف �صورية 591,780 ن�صمة يف 2015/1/1، 

ي�صمل  ال  �أعاله  �ملذكور  �لالجئني  عدد  �أن  مالحظة  مع   ،2014/1/1 يف  ن�صمة   569,645 مع  مقارنة 

1967 و1970، الأن معظمهم غري م�صجلني يف قيود  �إىل �صورية �صنتي  ُهّجرو�  �لذين  �لفل�صطينيني 

 .
21

�لوكالة

فقد  عليهم،  �لد�خلي  و�ل�رش�ع  �ل�صورية  �الأزمة  �نعكا�صات  من  �صورية  فل�صطينيو  عانى  وقد 

د�خلياً  نزحو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد   ،2016 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �الأونرو�،  وكالة  قدرت 

نحو �صورية  خارج  للجوء  ��صطرو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  وبلغ   .
22ً

�ألفا  280  بنحو 

114 �ألف الجئ موزعني كما يلي:

 جدول 7/4: توزيع الالجئني الفل�شطينيني من �شورية يف اخلارج ح�شب معطيات الأونروا

23
يف اآذار/ مار�س 2016 )بالألف ن�شمة(

املجموعتركيا واأوروباغزةم�رسالأردنلبنانالبلد

42174150114العدد

�لذين ظلو� يف �صورية بحاجة  �لفل�صطينيني  �لالجئني  90% من  �أكرث من  فاإن  �الأونرو�  وح�صب 

للم�صاعدة �لعاجلة، �أي نحو 430 �ألف الجئ، حيث ظلو� يعتمدون على �مل�صاعد�ت �لغذ�ئية و�لنقدية 

.
24

�لتي تقدمها �الأونرو� يف تلبية �أدنى �حتياجاتهم
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فيها  توجد  �لتي  �ملناطق  يف  �لو�قعة  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �ملخيمات  �أغلب  تعر�صت  وقد 

�صد�مات م�صلحة، �إىل عمليات تدمري كلي وجزئي؛ مما �أدى �إىل نزوح �صكان هذه �ملخيمات ب�صكل 

كلي �أو جزئي �إىل مناطق �أكرث �أمناً ن�صبياً، ومن بقي فيها عانى من �حل�صار، ونق�ص �خلدمات و�ملو�د 

�لغذ�ئية �الأ�صا�صية. وياأتي على ر�أ�ص هذه �ملخيمات خميم �لريموك �لذي بلغ عدد من بقي فيه �أقل من 

18 �ألف فل�صطيني ح�صب �إح�صاء�ت �الأونرو�، و�لعدد مر�صح لالنخفا�ص ب�صبب ��صتمر�ر �حل�صار 

يت�صح  و�ملفقودين،  و�ملعتقلني،  �ل�صحايا،  �أعد�د  على  �الطالع  وعند  هناك.  �لع�صكرية  و�ملعارك 

�ل�صحايا  عدد  بلغ  فقد  ومعاناة،  ��صتهد�ف  من  �صورية  يف  �لفل�صطينيون  �لالجئون  يكابده  ما  لنا 

فل�صطينية  �صحية   2,912 نحو   2016/5/12 حتى  �صورية  يف  �لقائم  لل�رش�ع  نتيجة  �لفل�صطينيني 

.
25ً

موثقة، بينما بلغ عدد �ملفقودين 258 مفقود�ً، �أما عدد �ملعتقلني فبلغ 945 معتقال

�أن   2009 �أيدينا حول �لفل�صطينيني �ملقيمني يف �صورية �صنة  �لبيانات �ملتوفرة بني  �أحدث  ت�صري 

ن�صبة �الأفر�د دون �لـ 15 عاماً بلغت 33.1%، يف حني بلغت ن�صبة �لذين تبلغ �أعمارهم 65 عاماً فاأكرث 

4.4%. كما �أ�صارت بيانات �صنة 2010 �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية بلغ 4.1 �أفر�د، وبلغ 

معدل �لنمو �ل�صنوي 1.6%. من جانب �آخر بلغ معدل �خل�صوبة �لكلي يف �صنة 2010 للفل�صطينيني 

يف �صورية 2.5 مولود�ً لكل �مر�أة، وبلغ معدل �ملو�ليد �خلام 29.2 مولود�ً لكل �ألف من �ل�صكان، كما 

بلغ معدل وفيات �لر�صع للفل�صطينيني يف �صورية 28.2 حالة وفاة لكل �ألف مولود، بينما بلغ معدل 

.
26

وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 31.5 حالة وفاة لكل �ألف مولود لل�صنة نف�صها

هـ. لبنان:

لبنان  يف  كمقيمني   2015/1/1 يف  �الأونرو�  لدى  �مل�صجلني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  يبلغ 

 .%2 بـ  يقدر  �صنوي  منو  مبعدل  �أي   .2014/1/1 يف  ن�صمة   483,375 مع  مقارنة  فرد�ً   493,134

ويعي�ص نحو 50.6% منهم يف �ملخيمات يف 2015/1/1. وحتى كتابة هذ� �لتقرير، مل تن�رش �الأونرو� 

عدد  فاإن  نف�صها  �لنمو  ن�صبة  �حت�صاب  مّت  ما  �إذ�  �أنه  غري   ،2016 مطلع  يف  �لالجئني  �إح�صائيات 

يف  للفل�صطينيني  �حلقيقي  �لعدد  �أن  �ملالحظة  وجتدر   .
27502,997 نحو  �صيبلغ  �مل�صجلني  �لالجئني 

�لعدد هو �أن  �إىل  �مليد�نية  �ملعطيات  ت�صري  �إذ  �الأونرو�.  لدى  �مل�صجلني  �أقل بكثري من عدد   لبنان هو 

�لعامل  بلد�ن  خمتلف  �إىل  هاجرو�  �لفل�صطينيني  من  �لكثري  حيث  فقط؛  الجئ  �ألف   300 بحدود 

وخ�صو�صاً غربي �أوروبا و�خلليج �لعربي، يف �لوقت �لذي �حتفظو� فيه ببطاقاتهم و�صجالتهم لدى 

�الأونرو�.

2011، �أن ن�صبة �الأفر�د دون  تظهر �لبيانات �ملتوفرة حول �لفل�صطينيني �ملقيمني يف لبنان �صنة 

6.1%، وبلغت  فاأكرث  65 عاماً  �أعمارهم  31.1%، يف حني بلغت ن�صبة �لذين تبلغ  15 عاماً بلغت  �لـ 
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�لفل�صطينيات  �الإناث  ن�صبة  �أن  �إىل  �لبيانات  �أ�صارت  كما  �أنثى.  مئة  لكل  ذكر�ً   98.2 �جلن�ص  ن�صبة 

،%52.2 �ملتزوجات  ن�صبة  وبلغت  بلغت%43.7،  فاأكرث(  عاماً   12( لبنان  يف  �ملتزوجات   غري 

 2011 ل�صنة  �ملتوفرة  �لبيانات  �أ�صارت  كما   .%1.7 �الأر�مل  ن�صبة  وبلغت   ،%2.3 �ملطلقات  ون�صبة 

 �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية بلغ 4.4 �أفر�د. من جانب �آخر بلغ معدل �خل�صوبة �لكلي

2.8 مولود�ً لكل �مر�أة، يف حني بلغ معدل وفيات �لر�صع للفل�صطينيني يف لبنان 15 حالة وفاة لكل 

.
28

�ألف مولود، بينما بلغ معدل وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 17 حالة وفاة لكل �ألف مولود

و. مقارنات عامة بني الفل�شطينيني:

يكننا   ،7/5 جدول  يف  �مللخ�صة  �لرئي�صية،  �لديوجر�فية  �ملوؤ�رش�ت  بع�ص  مقارنة  خالل  من 

مالحظة عدة �أمور �أهمها: 

�أن ن�صبة �صغار �ل�صن للفل�صطينيني، �أقل من 15 عاماً، هي �أعلى ما تكون يف قطاع غزة و�أدناها 	• 

يف لبنان.

غزة، قطاع  يف  �الإعالة  يليها  ن�صبة،  �أعلى  هي  �الأردن  يف  �لفل�صطينيني  لل�صكان  �الإعالة  ن�صبة  �أن  	• 

ثم يف “�إ�رش�ئيل”، ثم �ل�صفة �لغربية، بينما ُت�صكل كل من �صورية ولبنان �أدنى ن�صبة �إعالة. 

و�أدنى �الأردن،  ثم  لبنان  يف  تتو�جد  فاأكرث  عاماً   65 يبلغون  �لذين  �ل�صن  لكبار  ن�صبة  �أعلى  �أن  	• 

ن�صبة تتو�جد يف قطاع غزة.

تليها و�صورية،  �الأردن  ثم  غزة،  قطاع  يف  تكون  ما  �أعلى  هي  �خلام  �ملو�ليد  معدالت  �أن  	• 

�ل�صفة �لغربية، ثم لبنان، و�أدناها يف “�إ�رش�ئيل”. وبالتايل فاإن هذ� �ملعدل يت�صق مع �الجتاه �لعام 

ما  وهو  �ملو�ليد،  ناحية  من  �ل�صد�رة  يثل  غزة  قطاع  ظّل  حيث  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  يف  للمو�ليد 

ي�صكل �صغوطاً �صكانية على �لقطاع �ملحدود �الإمكانيات و�لذي يعاين من ح�صار خانق. 

�أن معدالت �لوفاة �خلام بقيت مرتفعة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغت 3.6 حاالت وفاة 	• 

و�صيا�صاته  و�إجر�ء�ته  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إىل  �أ�صا�صية  ب�صورة  ذلك  ويعود   ،2015 �صنة 

�لعن�رشية �ملتعاقبة لعدة عقود، وخ�صو�صاً عمليات �لقتل �لتي متار�صها.

�أن معدالت �لزيادة �لطبيعية )�لفرق بني معدالت �ملو�ليد و�لوفيات( قد ظلّت على حالها يف مناطق  	•

�ل�صلطة �لفل�صطينية، �إال �أنها بقيت مرتفعة يف قطاع غزة مقارنة بال�صفة �لغربية.
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29
جدول 7/5: ملخ�س لبع�س املوؤ�رسات الدميوجرافية للفل�شطينيني ح�شب مكان الإقامة

املوؤ�رس
ال�شفة الغربية

2015
قطاع غزة

2015
جمموع ال�شفة 

والقطاع 2015

“اإ�رسائيل”
2014

الأردن

2010
�شورية

2010
لبنان

2011

ن�شبة الأفراد 15 عاماً فاأقل 

%3742.839.434.835.9
(2007)

33.1
(2009)31.1

ن�شبة الأفراد 65 عاماً 

فاأكرث %
3.22.42.84.25.2

(2007)
4.4

(2009)6.1

ن�شبة الإعالة )لكل مئة من 

الأفراد 15–64 عاماً(
67.482.77377.9

(2007)
84

(2007)
59.7

(2007)
62.1

(2007)

ن�شبة اجلن�س 

)ذكر لكل مئة اأنثى(
103.3103.3103.3102.7–100.4

(2009)98.2

معدل املواليد اخلام 

)مولود لكل األف من 

ال�شكان(

2936.331.923.829.229.225.8
(2010)

معدل الوفاة اخلام )حالة 

وفاة لكل األف من ال�شكان(
3.73.43.62.8–2.8

(2006)–

معدل اخل�شوبة الكلي 

)مولود لكل امراأة(

3.7
(2013–2011)

4.5
(2013–2011)

4.1
(2013–2011)3.23.32.52.8

معدل الزيادة الطبيعية
2.6

(منت�صف 2015)
3.4

(منت�صف 2015)
2.9

2.22.21.62.2(منت�صف 2015)
(2010)

متو�شط حجم الأ�رسة 

)فرد لكل اأ�رسة معي�شية(

4.9
(2014)

5.7
(2014)

5.2
(2014)4.74.84.14.4

3. الالجئون الفل�شطينيون:

من �ملهم �الإ�صارة �إىل �أن �لالجئني �لفل�صطينيني لي�صو� فقط �أولئك �ملقيمني خارج فل�صطني، و�إمنا 

هناك نحو 1.989 مليون الجئ مقيمني يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1967، كما �أن هناك نحو 150 �ألف 

الجئ طردو� من �أر�صهم، لكنهم ما ز�لو� مقيمني يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”؛ وبالتايل 

فاإن جمموع �لالجئني �لفل�صطينيني ي�صل �إىل نحو 8.286 ماليني الجئ، �أي نحو 68.5% من جمموع 

�ل�صعب �لفل�صطيني وذلك ح�صب تقدير�ت �صنة 2014. ورمبا يكون هناك بع�ص �لتكر�ر يف �حت�صاب 

بع�ص �الأعد�د، ب�صبب �النتقال من �ملكان �مل�صجل فيه �لالجئ �أو �لذي يحمل جو�ز �صفره، �إىل مكان 

عمل �أو �إقامة �آخر؛ لكن ذلك ال يوؤثر �إال ب�صكل حمدود على �لن�صبة �لكبرية لالجئني.
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جدول 7/6: اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات �شنة 302014

البلد
ال�شفة

الغربية
�شوريةلبنانالأردن“اإ�رسائيل”*قطاع غزة

باقي الدول 

العربية

الدول 

الأجنبية
املجموع

772,2081,216,759150,0003,774,868493,134591,780611,775675,3008,285,824العدد

* عدد تقريبي.

اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات �شنة 2014

كما جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �إح�صاء�ت �الأونرو� �قت�رشت على �لفل�صطينيني �لذين �صجلو� �أنف�صهم 

و�صورية،  و�الأردن،  غزة،  وقطاع  �لغربية،  �ل�صفة  وهي:  �خلم�ص،  عملياتها  مناطق  يف  كالجئني 

ولبنان. وبالتايل، يجب �النتباه �إىل �أن هذه �الإح�صاء�ت ال تعك�ص بدقة �أعد�د �لالجئني �لفل�صطينيني يف 

�لعامل، الأنها ��صتثنت الجئني فل�صطينيني كثريين �أقامو� يف غري مناطق عملها، كما مل ت�صمل كثريين 

من �ملقيمني يف مناطق عملها، الأنهم مل ي�صجلو� لديها، لعدم حاجتهم خلدماتها. وت�صتثني �إح�صاء�تها 

�لالجئني �لفل�صطينيني �لذين جلاأو� �إثر حرب 1967، حيث مّت تهجري نحو 330 �ألف فل�صطيني من 

�أن هناك الجئني ��صطرو� للخروج من فل�صطني حتت ظروف خمتلفة )غري �حلرب(  �أر�صهم، كما 

هي  �لالجئني  بخ�صو�ص  �الأونرو�  �إح�صاء�ت  �أن  �إىل  �النتباه  يجب  وبالتايل  �لعودة.  من  ومنعو� 

�إح�صاء�ت منقو�صة. وال يكن �لتعامل مع �أرقام �الأونرو� كاأرقام حقيقية تعّب عن �أعد�د �لالجئني 

�صنة 1948 )با�صتثناء حالة �صورية ولبنان �إىل حّد ما(، فهي فقط تعّب عن �أرقام من �صجلو� �أنف�صهم 

ويكن �أن يتلقو� م�صاعد�ت وخدمات من �الأونرو� ولي�ص كل �لالجئني �لفل�صطينيني.

�لالجئني  بيانات جديدة الأعد�د  باإعطاء   2013 �صنة  �الأونرو� يف  قامت وكالة  �أخرى،  ناحية  من 

بتحويل  قيامها  �أن  ذكرت  حيث  �ل�صابقة؛  �إح�صائياتها  عن  خمتلفة  بيانات  وهي  عملها،  مناطق  يف 
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�صجالتها �إىل �صيغة رقمية، قد مّكنها من تقدمي �إح�صاء�ت �أكرث تف�صيالً. وقامت بت�صنيف �مل�صجلني 

�الآخرين  �مل�صجلني  �إن  وقالت  �آخرين”.  م�صجلني  “�أ�صخا�ص  و�إىل  م�صجلني”  “الجئني  �إىل  لديها 

�الإلكرتوين  موقعها  على  ذلك  معنى  تو�صح  �أن  دون  خدماتها،  لتلقي  �مل�صتحقني  �أولئك  ي�صملون 

�لفل�صطيني، وهو  �لوكالة لالجئ  �مل�صتفيدين ممن ال ينطبق عليهم تعريف  بدقة. وقد ي�صمل ذلك 

تعريف قا�رش ال يغطي كافة فئات �لالجئني. 

بنحو   2015/1/1 يف  �خلم�صة  �الأونرو�  عمليات  مناطق  يف  �مل�صجلني  �لالجئني  عدد  ويقدر 

ويقيم  ،%39.6 بن�صبة  �الأردن  يف  منهم  مليون   2.213 نحو  يقيم  ن�صمة،  ماليني   5.589 

41% )موزعني على  1967 بن�صبة  2.291 مليون منهم يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة  نحو 

�لغربية(،  �ل�صفة  16.9% يف  بن�صبة  �ألف   942 24.1% يف قطاع غزة، ونحو  بن�صبة  1.349 مليون 

يف  �لقاطنني  عدد  وبلغ  ولبنان.  �صورية  يف  م�صجلون   )%19.4 بن�صبة  مليون   1.085( و�لباقي 

خميمات �لالجئني �لفل�صطينيني نحو 1.603 مليون بن�صبة 28.7%، كما يالحظ �أن ن�صبة �لقاطنني 

يو�صح �لتايل  و�جلدول  �ملناطق.  بباقي  مقارنة  �الأعلى  هي  غزة  وقطاع  لبنان  يف  �ملخيمات   يف 

�أعد�د �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني يف �صجالت �الأونرو� ح�صب مناطق عملها.

جدول 7/7: عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت الأونروا ح�شب مناطق عملها يف 

312015/1/1

املنطقة
الالجئون 

امل�شجلون

اأ�شخا�س 

م�شجلون 

اآخرون

جمموع 

الأ�شخا�س 

امل�شجلني

عدد املخيمات
عدد الأفراد

يف املخيمات

ن�شبة الأفراد املقيمني 

يف املخيمات )%(

774,167168,017942,18419228,56024.3ال�شفة الغربية

1,276,92972,5441,349,4738560,96441.6قطاع غزة

452,66940,465493,13412249,41050.6لبنان

528,61663,164591,7809178,66630.2�شورية*

2,117,36195,5562,212,91710385,41817.4الأردن

5,149,742439,7465,589,488581,603,01828.7املجموع

* كافة �الأرقام �ملدونة حتت خانة �صورية متثل تقدير�ً �صاري �ملفعول طاملا �أن �لو�صع يف �صورية ما يز�ل غري م�صتقر.
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الفل�شطينيون امل�شجلون يف �شجالت الأونروا يف 2015/1/1

عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف الأونروا ح�شب املنطقة يف 2015/1/1

بني  �لعاملة  �لقوى  يف  �مل�صاركة  ن�صبة  �أن   ،2014 ل�صنة  �لعاملة  �لقوى  م�صح  نتائج  و�أظهرت 

�لالجئني 15 عاماً فاأكرث، �ملقيمني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، بلغت 45.7% مقابل 45.8% لدى 

�أن ن�صبة م�صاركة �الإناث �لالجئات و�ملقيمات يف  �لنتائج  غري �لالجئني. كما يالحظ من خالل تلك 

. من جانب �آخر، ت�صري 
32

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بلغت 20.9% مقابل 18.4% لغري �لالجئات

�لبيانات باأن هناك فرقاً و��صحاً على م�صتوى معدالت �لبطالة بني �لالجئني وبني غري �لالجئني، �إذ 

.
33

يرتفع معدل �لبطالة بني �لالجئني لي�صل �إىل 33.7% مقابل 22.3% بني غري �لالجئني

4. اجتاهات النمو ال�شكاين:

�إال  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �أو�صاط  يف  �لطبيعية  �لزيادة  ملعدالت  �لن�صبي  �لرت�جع  من  �لرغم  على 

�أن هذه �لزيادة تظّل مرتفعة مقارنة بغريه من �ل�صعوب، ومقارنة باملجتمع �ليهودي �ال�صتيطاين 
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�جلهاز  تقدير�ت  ح�صب  �لتاريخية،  فل�صطني  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  وباالإ�صارة  فل�صطني.  يف 

حني  يف   ،2015 �صنة  نهاية  يف  ن�صمة  ماليني   6.22 نحو  بلغ  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي 

�الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  تقدير�ت  على  بناء  ن�صمة  ماليني   6.34 �ليهود  عدد  بلغ 

و%2.2 و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  للفل�صطينيني   %2.9 و�لبالغة  �ل�صنوية،  �لنمو  معدالت  على   وبناء 

لفل�صطينيي 1948 “�إ�رش�ئيل”، و1.9% لليهود؛ فاإن عدد �لفل�صطينيني و�ليهود �صيت�صاوى تقريباً 

يف �أو�ئل �صنة 2018، حيث �صي�صل عدد كل منهما �إىل 6.7 ماليني تقريباً؛ وذلك فيما لو بقيت معدالت 

 �لنمو على حالها. و�صت�صبح ن�صبة �ليهود �ملقيمني يف فل�صطني نحو 49.4% فقط من �ل�صكان وذلك يف

�صنة 2020، حيث �صي�صل عددهم �إىل نحو 6.96 ماليني مقابل نحو 7.12 ماليني فل�صطيني. 

 جدول 7/8: عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2015–2020

34
)بالألف ن�شمة(

ال�شنة

عدد الفل�شطينيني

عدد اليهود

فل�شطني التاريخيةفل�شطني املحتلة �شنة 1948 “اإ�رسائيل”ال�شفة والقطاع 

20154,7501,4716,2216,336

20164,8871,5046,3916,456

20175,0291,5376,5666,579

20185,1751,5706,7456,704

20195,3251,6056,9306,831

20205,4791,6407,1206,961

عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2015–2020 )بالألف ن�شمة(
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5. فل�شطينيو اخلارج وحّق العودة:

و��صل �لالجئون �لفل�صطينيون يف �ل�صتات �إقامة �لفعاليات و�الأن�صطة �لتي توؤكد على �رتباطهم 

�أهمية  على  و�الأن�صطة  �لفعاليات  هذه  ركزت  وقد  فيها،  �لثابتة  �لتاريخية  وحقوقهم  بفل�صطني 

باالأر�ص �لتم�صك  �أهمية  على  �لنا�صئة  �لفل�صطينية  �الأجيال  وتذكري  �لعودة،  حّق  على   �حلفاظ 

وحّق �لعودة. 

و�مل�رشوع  �أوروبا  “فل�صطينيو  �صعار  حتت   ،13 �لـ  �أوروبا  فل�صطينيي  موؤمتر  �نعقد  وقد 

�ملوؤمتر  �أعمال  يف  �صارك  وقد  برلني.  �الأملانية  �لعا�صمة  يف   ،2015/4/25 يف  �لفل�صطيني”،  �لوطني 

من  جاءته  غفرية  وجماهري  وفود  على  توّزعو�  �لذين  �لعامل،  و�أحر�ر  و�لعرب  �لفل�صطينيني  �آالف 

للنكبة، وبح�صور قياد�ت و�صخ�صيات   67 �لـ  �لذكرى  �الأوروبية وخارجها يف  �لقاّرة  �أرجاء  �صتى 

�لعامة  �ل�صخ�صيات  من  ح�صد  على  عالوة  وخارجه،  �ملحتل  �لوطن  من  وفاعلة  بارزة  فل�صطينية 

�لعربية و�الإ�صالمية و�الأوروبية، وممثلي �ملوؤ�ص�صات وقطاعات �ملت�صامنني مع فل�صطني. وقد نّظمت 

هذ� �ملوؤمتر موؤ�ص�صة موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا، ومركز �لعودة �لفل�صطيني، و�لتجّمع �لفل�صطيني يف 

�أملانيا، باال�صرت�ك مع موؤ�ص�صات فل�صطينية من �أملانيا و�أرجاء �أوروبا.

وقد خل�ص �ملوؤمتر يف ختام �أعماله �إىل �لعديد من �ملقّرر�ت �ل�صادرة با�صم �ملجتمعني، �إذ �أكد على 

ودعا  �لثو�بت،  ح�صاب  على  تاأتي  ت�صوية  �أّي  ورف�ص  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  جلميع  �لعودة  حّق 

�لدول �الأوروبية لاللتز�م بتعهد�تها يف حماية حقوق �الإن�صان وحريات �ل�صعوب و�لقيم �الإن�صانية 

مع  �لتعاون  �أو  �ل�رش�كة  �أو  �لدعم  �أ�صكال  من  �صكل  �أّي  عن  �المتناع  عليها  تفر�ص  و�لتي  �لعاملية، 

�إبطاء.  لة دون  �إلغاء كافة �التفاقيات ذ�ت �ل�ِصّ �صلطات �الحتالل �لقائمة يف فل�صطني، مبا يقت�صي 

�الحتالل مالحقة  يف  �ملمكنة  �خليار�ت  كّل  ف  تـوظِّ فل�صـطينية  ��صـرت�تيجية  تـطوير  على  حّث   كمـا 

.
35

على �صتى �ل�صعد، وك�صف جر�ئمه و�نتهاكاته، حميياً �جلهود �لتي تبذل يف هذ� �مل�صمار

�لالجئني  من  بقي  من  نّظم  فقد  �صورية،  يف  �لريموك  خميم  يف  �لالجئني  معاناة  من  وبالرغم 

و�صارك  �ملخيم  و�صو�رع  �أحياء  جابت   ،2015/5/15 يف  �لنكبة  لذكرى  �إحياًء  حا�صدة  م�صرية  هناك 

�أ�صماء �ملدن و�لبلد�ت  فيها �ملئات من �الأهايل، رفع خاللها �ملتظاهرون �الأعالم �لفل�صطينية وعليها 

.
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�لفل�صطينية وخميمات �للجوء، موؤكدين على حقهم بالعودة �إليها

ويف لبنان عقد �الئتالف �لفل�صطيني �لعاملي حلق �لعودة لقاءه �ل�صنوي �لـ 14 يف �لعا�صمة بريوت 

يف 17–2016/3/20 يف خميم مار �إليا�ص، مببادرة من جمموعة عائدون و�أع�صاء �الئتالف يف لبنان، 

�أكد  وقد  و�أوروبا،  ولبنان  و�صورية  و�الأردن  فل�صطني  من  �الئتالف  �أع�صاء  وم�صاركة  بح�صور 

.
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�ملجتمعون على �لتم�صك بحق �لعودة



2014-2015التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

340

�حل�صار�ت  ور�صة  قاعة  يف  حا�صد�ً  مهرجاناً  �أوروبا  يف  �لفل�صطيني  �ل�صتات  جتمع  نظم  كما 

جلنة  رئي�ص  مب�صاركة  �خلالد،  �الأر�ص  ليوم  �الأربعني  للذكرى  �إحياًء  برلني،  �الأملانية  بالعا�صمة 

.
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�ملتابعة �لعربية �لعليا يف �لد�خل حممد بركة

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن �الأمم �ملتحدة �عتمدت مركز �لعودة �لفل�صطيني كع�صو ذو �صفة ��صت�صارية 

بعد  �لع�صوية  على  �ملركز  وح�صل   .2015/6/1 يف  لها  �لتابع  و�الجتماعي  �القت�صادي  �ملجل�ص  يف 

قر�بة خم�صة �أعو�م �أعاقت “�إ�رش�ئيل” فيها �لطلب وبثت �دعاء�ت لي�ص لها �أ�صا�ص من �ل�صحة باأن 

�ملركز يدعم �لعنف و“�الإرهاب”. هذ�، وقد ح�صل �ملركز على �لع�صوية من خالل �لت�صويت حيث 

.
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�صوتت 12 دولة ل�صالح �لطلب فيما رف�صت �أمريكا و“�إ�رش�ئيل” �لطلب






