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املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية الفل�شطينية

املوؤ�سرات ال�سكانية واالقت�سادية الفل�سطينية

تفر�ص �ل�صعوبات و�لتحديات �لناجتة عن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وعن ت�صتت �ل�صعب 

�لفل�صطيني يف بيئات خمتلفة وحتت �أنظمة �صيا�صية متعددة، نف�صها على �لدر��صات 

�لفل�صطينية. فمهما بلغت درجة �حلر�ص و�لدقة ملعرفة  �ل�صكانية و�القت�صادية  �ملتعلقة باحلالتني 

�أعد�د �ل�صعب �لفل�صطيني، فاإنه و�إن كنا ن�صتطيع �حل�صول على �أرقام �أقرب للدقة يف د�خل فل�صطني، 

فاإن حتديد �أعد�د �لفل�صطينيني يف �خلارج ال يكن �إال �أن تكون �أمر�ً تقديرياً. فالعديد من �لبلد�ن �لتي 

يقيم فيها فل�صطينيون ال تقدِّم �إح�صائيات خا�صة بهم؛ كما �أن �لكثري من �لفل�صطينيني يتم ت�صجيلهم 

ُمقاربة مو�صوعية  ُنقدم  �أن  �لف�صل حاولنا  �لتي ح�صلو� عليها. ويف هذ�  وفق �جلن�صيات �جلديدة 

الأعد�د �لفل�صطينيني وفق �ملعلومات و�لبيانات �ملوثوقة �ملتاحة.

يف  �لفل�صطيني  لالقت�صاد  مو�صوعية  ُمقاربة  تقدمي  مبكان  �ل�صعوبة  فمن  خرى، 
ُ
�أ جهة  ومن 

وتد�خل  �متز�ج  مع  �ل�صكانية،  �ملقاربات  من  وغمو�صاً  تعقيد�ً  �أكرث  �الأمر  ي�صبح  حيث  �لعامل، 

�أحو�لهم �ملعي�صية و�أن�صطتهم �القت�صادية يف �لبلد�ن و�لبيئات �لتي يعي�صونها. ولذلك فاإن �جلانب 

�القت�صادي يف هذ� �لف�صل يدر�ص �الأو�صاع �القت�صادية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة حتت مظلة 

�ل�صلطة �لفل�صطينية؛ حيث تتوفر �ملعطيات و�ملعلومات �لالزمة.  

جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �ملوؤ�رش�ت �ل�صكانية و�القت�صادية قد مّت �إعد�دها بناء على �ملعطيات �ملتوفرة 

�لتقرير،  “بروفات”  2018. وقد ظهرت موؤ�رش�ت حُمدَّثة بعد �النتهاء تقريباً من  �أو�ئل �صنة  حتى 

�أ�صا�صها؛  على  �لف�صل  هذ�  حترير  �إعادة  مبكان  �ل�صعوبة  من  جعل  مما  للمطبعة،  �إر�صاله  وقبيل 

�أن هذه �ملعطيات ال حتدث فرقاً كبري�ً على �خلط �لعام للدر��صة و��صتنتاجاتها. كما �أننا  خ�صو�صاً 

�صرن�عي عملية �لتحديث يف �لتقرير �لقادم باإذن �هلل.

اأواًل: املوؤ�شرات ال�شكانية:

1. تعداد الفل�شطينيني يف العامل:

نحو   2017 �صنة  نهاية  يف  بلغ  �لعامل  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  �ملتوفرة  �لتقدير�ت  ت�صري 

13.026 مليون ن�صمة مقارنة بنحو 12.706 مليون ن�صمة نهاية �صنة 2016، بن�صبة زيادة مقد�رها 

2.52l%. بينما بلغت ن�صبة �لزيادة يف �صنة 2016 نحو 2.75l% مقارنة ب�صنة 2015، �لتي بلغ جمموع 

.
1
�لفل�صطينيني فيها 12.366 مليون ن�صمة

مقدمة
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ووفق تقدير�ت �صنة 2017، يتوزع �لفل�صطينيون ح�صب مكان �الإقامة �إىل فل�صطينيني يقيمون 

50.6l% من  يف فل�صطني �لتاريخية، و�لذين يقدر عددهم بنحو 6.587 ماليني ن�صمة ي�صكلون نحو 

�أي   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  ن�صمة  ماليني   5.022 وبو�قع  �لعامل،  فل�صطينيي 

ما ن�صبته 38.6l% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل، ونحو 1.565 مليون فل�صطيني يقيمون 
يف �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”، �أي بن�صبة 12l% )�نظر جدول 2/1(.

�أما �لفل�صطينيون يف �ل�صتات، فيقدر عددهم بنحو 6.439 ماليني ن�صمة يف نهاية 2017، ي�صكلون 

نحو 49.4l% 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 4.087 ماليني ن�صمة، 

�لفل�صطينيني  عدد  فيقدر  �لعربية  �لدول  باقي  يف  �أما  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  من   %31.4l بن�صبة  �أي 

12.6l%، يرتكز معظمهم يف �لدول �لعربية �ملجاورة: لبنان،  1.646 مليون فل�صطيني بن�صبة  بنحو 

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

706 �آالف �أي ما ن�صبته 5.4l% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل )�نظر جدول 2/1(. 

جدول 2/1: عدد الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنتي 2016 و2017 )بالألف ن�شمة(2

مكان الإقامة
2016*2017

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

الأرا�شي املحتلة 

�شنة 1967

2,972.123.43,046.423.4ال�شفة الغربية
1,912.2151,975.315.2قطاع غزة

1,531.712.11,565.412الأرا�شي املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”**

3,98831.44,086.531.4الأردن***

1,606.712.61,646.412.6الدول العربية الأخرى

695.75.5706.15.4الدول الأجنبية

12,706.410013,026.1100املجموع الكلي

%3.3lو �لغربية،  لل�صفة   %2.5l )بو�قع  غزة  وقطاع  �لغربية  لل�صفة   %2.8l بزيادة  تقديرية،  �أعد�د  هي   2017 �صنة  �أعد�د   * 

لقطاع غزة(، و2.2l% لفل�صطني �ملحتلة �صنة 1948، و2.47l% للدول �لعربية �الأخرى، و1.5l% للدول �الأجنبية. 

�حتلت �لتي  �الأر��صي  يف  �ملو�طنني  ت�صمل  ال  فهي   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �لفل�صطينيني  للمو�طنني  بالن�صبة   ** 

�صنة 1967 مبا فيها حمافظة �لقد�ص، وال ت�صمل �لعرب �ل�صوريني �أو �للبنانيني �أو �مل�صيحيني غري �لعرب �أو فئة �الآخرين. 

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

و�إذ� ما حذفنا عدد   ،2017 ل�صنة  1.838 مليون ن�صمة  بلغ نحو   1948 �ملحتلة �صنة  �الأر��صي  �لعرب يف  �لفل�صطينيني  عدد 

2016( وعدد مو�طني �جلوالن �لذي يبلغ �ألفاً )�عتماد�ً على �إح�صائيات �صنة   342  مو�طني �رشقي �لقد�ص �لذي بلغ نحو 

25 �ألفاً تقريباً، فاإن �لعدد ي�صبح نحو 1.47 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 

dosweb.dos.gov.jo/ar/l :2.47%. �نظرl لعامة �الأردنية للفرتة 2009–2016 و�لتي تقدر بـ�
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ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2017 )%(

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن هذه �الأعد�د هي �أعد�د تقديرية، خ�صو�صاً خارج فل�صطني حيث ي�صعب 

عمل �إح�صاء�ت دقيقة لهم. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن تقدير �أعد�د �لفل�صطينيني يف �لدول �الأجنبية كان 

مع   ،)%1.5l( �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  بيانات  يف  �مل�صتخدمة  �لنمو  ن�صبة  على  بناء 

.%2l مالحظة �أن ن�صبة زيادة �أعد�د �لفل�صطينيني يف �لدول �الأجنبية ُيفرت�ص �أال تقل عن

12.706 مليون فل�صطيني، منهم  2016 فبلغ عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل نحو  �أما يف نهاية �صنة 

يف  يقيمون  فل�صطيني  مليون   1.532 ونحو  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  ن�صمة  ماليني   4.884
�خلارج،  يف  يقيمون  فل�صطيني  ماليني   6.29 بـ  مقارنة  “�إ�رش�ئيل”،   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني 

منهم 3.988 ماليني فل�صطيني يف �الأردن، و1.607 مليون يف باقي �لدول �لعربية. يف حني بلغ عدد 

�لفل�صطينيني نحو 696 �ألفاً يف �لدول �الأجنبية )�نظر جدول 2/1(. 

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

اأ. ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

5.02 ماليني  2017 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بنحو  يقدر عدد �لفل�صطينيني يف نهاية �صنة 

يف   )%39.3l( فرد  مليون  و1.975   ،)%60.7l( �لغربية  �ل�صفة  يف  ماليني   3.046 نحو  منهم  فرد، 

2.8l% حيث بلغ عدد �لفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع نحو  قطاع غزة. �أي �أن ن�صبة �لنمو قد بلغت 

4.88 ماليني فرد يف نهاية �صنة 2016.

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  من   %42.9l �أن  �إىل   ،2017 ل�صنة  �ملتوفرة  �لتقدير�ت  وت�صري 

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

مو�طني  جممل  من   %27.1l بن�صبة  الجئ  �ألف   827 نحو  �لغربية  �ل�صفة  يف  عددهم  بلغ  �إذ  الجئ. 

67.3l% من جممل  �ل�صفة �لغربية، �أما يف قطاع غزة فبلغ عددهم نحو 1.329 مليون الجئ بن�صبة 

مو�طني قطاع غزة.
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جدول 2/2: مقارنة بني جمموع املواطنني والالجئني الفل�شطينيني )من اأبناء 1948( يف كل من

ال�شفة والقطاع 2016–32017

مكان الإقامةال�شنة
الالجئون )فل�شطينيو 1948(املواطنون

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

2016

2,972,06960.8806,73527.1ال�شفة الغربية
1,912,26739.21,286,90767.3قطاع غزة

4,884,3361002,093,64242.9ال�شفة والقطاع

2017

3,046,37160.7826,90327.1ال�شفة الغربية
1,975,37239.31,329,37567.3قطاع غزة

5,021,7431002,156,27842.9ال�شفة والقطاع

�الأفر�د  ن�صبة  قدرت  حيث  فتي،  جمتمع  باأنه  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ملجتمع  ويتاز 

و��صح  �ختالف  وجود  مع   ،%38.9l بـ   2017 �صنة  منت�صف  يف  عاماً   15 عن  �أعمارهم  تقل  �لذين 

يف  %42.6l مقابل  �لغربية  �ل�صفة  يف   %36.6l �لن�صبة  بلغت  فقد  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة   بني 

�لذي  )�لعمر  �لو�صيط  �لعمر  يف  طفيف  �رتفاع  �إىل  �لبيانات  وت�صري   .)2/7 جدول  )�نظر  غزة  قطاع 

يق�صم �ل�صكان �إىل جمموعتني مت�صاويتني من ناحية �لعدد، �أي �أن ن�صف عدد �ل�صكان �أ�صغر من هذ� 

�لعمر و�لن�صف �لثاين �أكب منه( يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة خالل �ل�صنو�ت 2000–2016، حيث 

كان �لعمر �لو�صيط 16.4 عاماً يف �صنة 2000، بينما بلغ 20 عاماً يف �صنة 2016. وعند مقارنة �لبيانات 

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

2016، يف  21.2 عاماً يف �صنة  2000 �إىل  17.4 عاماً يف �صنة  حيث �رتفع �لعمر يف �ل�صفة �لغربية من 

.
حني �رتفع �لعمر �لو�صيط يف قطاع غزة من 14.9 عاماً يف �صنة 2000 �إىل 18.4 عاماً يف �صنة 42016

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

فاأكرث( 2.9l% من جممل �ملو�طنني، بو�قع 3.3l% يف �ل�صفة  فقد بلغت ن�صبة كبار �ل�صن )65 عاماً 

من بدء�ً  �ل�صن  كبار  ن�صبة  �حت�صاب  مّت  �إذ�  �أما   .)2/7 جدول  )�نظر  غزة  قطاع  يف   %2.4lو  �لغربية 

 %5.1l 4.6% من جممل �ل�صكان يف منت�صف �صنة 2017، بو�قعl 60 عاماً فاأكرث، فاإن �لن�صبة ت�صبح

يف �ل�صفة �لغربية و3.9l% يف قطاع غزة )�نظر جدول 2/5(.

�لعقد  بد�ية  منذ  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  معدالت  يف  ملحوظاً  حت�صناً  و�لقطاع  �ل�صفة  وت�صهد 

�الأخري من �لقرن �لع�رشين، حيث �رتفع معدل توقع �لبقاء على قيد �حلياة مبقد�ر 5–8 �أعو�م خالل 

�لع�رشين �صنة �ملا�صية، �إذ �رتفع لكل من �لذكور و�الإناث من 67 عاماً يف �صنة 1992 �إىل 72.3 عاماً 

2017، مع توقعات بارتفاع هذ� �ملعدل خالل �ل�صنو�ت  للذكور و75.4 عاماً لالإناث منت�صف �صنة 

.
�لقادمة لي�صل �إىل نحو 72.8 عاماً للذكور، و75.7 عاماً لالإناث يف �صنة 52020
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�ل�صفة  يف   %18.5l بو�قع  م�صن،  �أ�رشة  رّب  ير�أ�صها  �الأ�رش  من   %17.2l �أن  �لبيانات  و�أظهرت 

�لغربية و14.9l% يف قطاع غزة، و�أ�صارت �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رش �لتي ير�أ�صها م�صن يكون يف 

�لعادة �صغري�ً ن�صبياً، �إذ بلغ متو�صط حجم �الأ�رشة �لتي ير�أ�صها م�صن 3.3 �أفر�د )بو�قع 3 �أفر�د يف 

.
6
�ل�صفة �لغربية و4 �أفر�د يف قطاع غزة(، مقابل 5.9 �أفر�د لالأ�رش �لتي ير�أ�صها غري م�صن

وقد �أ�صارت بيانات �صنة 2016 �إىل �أن هناك ن�صبة عالية من �مل�صنني �الأميني، فقد بلغت ن�صبة كبار 

�ل�صن �الأميني 25.5l% وهم يثلون 62l% من �الأميني �لبالغني )15 عاماً فاأكرث( يف �ملجتمع �لفل�صطيني 

ككل. مع �لعلم �أن ن�صبة �الأمية بني �الأفر�د 15 عاماً فاأكرث يف �ل�صفة و�لقطاع لل�صنة نف�صها ال تتجاوز 

.
7
1.4l( �%3.1l% للذكور مقابل 4.8l% لالإناث(

مليون   2.52 نحو  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف   2017 �صنة  منت�صف  يف  �لذكور  عدد  وبلغ 

�ل�صفة  يف  �أما  �أنثى.  مئة  لكل  ذكور   103.7 مقد�رها  جن�ص  بن�صبة  �أنثى،  مليون   2.43 مقابل  ذكر 

 �لغربية فقد بلغ عدد �لذكور نحو 1.53 مليون ذكر مقابل 1.48 مليون �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها

103.4 ذكور لكل مئة �أنثى، يف حني بلغ عدد �لذكور يف قطاع غزة نحو 988 �ألف ذكر مقابل 956 �ألف 

.
8
�أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 103.3 ذكور لكل مئة �أنثى

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

يف   72.3 �إىل   2000 �صنة  يف   100.6 من  �نخف�صت  قد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  عاماً(   64–15

�صنة 2016. �أما على م�صتوى �ملنطقة فيالحظ �أن هناك فارقاً كبري�ً يف ن�صبة �الإعالة لكل من �ل�صفة 

و�لقطاع؛ حيث �نخف�صت يف �ل�صفة �لغربية من 94.3 �صنة 2000 �إىل 66.6 �صنة 2016، �أما يف قطاع 

 .
غزة فقد �نخف�صت من 112.8 يف �صنة 2000 �إىل 82.1 �صنة 92016

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   2016 �ملو�طنني �صنة  �ألف من  لكل  30.9 مولود�ً  من 

�ملنطقة فنالحظ �أن هناك تبايناً يف معدل �ملو�ليد �خلام لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث ُقدر 

معدل �ملو�ليد �خلام �صنة 2016 يف �ل�صفة �لغربية بنحو 28.5 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني، يف حني 

.
10

قدر يف قطاع غزة بنحو 35.8 مولود�ً لل�صنة نف�صها

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

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

�ألف  3.4 حاالت وفاة لكل  �إىل   2016 �ألف من �ملو�طنني �صنة  3.5 حاالت وفاة لكل  وقطاع غزة من 

معدل يف  �صئيالً  فارقاً  هناك  �أن  فيالحظ  �ملنطقة  م�صتوى  على  �أما   .
112020 �صنة  �ملو�طنني   من 
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حاالت   3.7 �خلام  �لوفيات  معدل  بلغ  حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  لكل  �خلام  �لوفيات 

وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2016 يف �ل�صفة �لغربية، يف حني بلغ 3.5 حاالت وفاة لكل �ألف من 

.
12

�ملو�طنني يف قطاع غزة

وقد بلغ معدل �لزيادة �لطبيعية للمو�طنني )�لفرق بني معدالت �ملو�ليد و�لوفيات( منت�صف �صنة 

2016 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 2.8l%، بو�قع 2.5l% يف �ل�صفة �لغربية و3.3l% يف قطاع غزة. 

�ل�صفة  يف  �خل�صوبة  وتعد  �لقادمة.  �ل�صنو�ت  خالل  هي  كما  �لنمو  معدالت  تبقى  �أن  �ملتوقع  ومن 

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

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

.
13

�لعاد�ت و�لتقاليد �ل�صائدة يف �ملجتمع �لفل�صطيني

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

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

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

وقطاع غزة، حيث بلغ 4.1 مو�ليد للفرتة 2011–2013 مقابل 6 مو�ليد يف �صنة 1997. �أما عند مقارنة 

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

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 141997

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 2.4 مو�ليد وذلك 

.
15

يف �صنة 2016، لذ� ُتعّد �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة من �ملناطق ذ�ت �مل�صتوى �ملرتفع يف �خل�صوبة

�لغربية �ل�صفة  يف  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  يف  �نخفا�ص  طر�أ  �أنه  �إىل   2016 �صنة  بيانات   ت�صري 

 وقطاع غزة مقارنة مع �صنة 1997، حيث �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة �إىل 5.2 �أفر�د �صنة 2016

مقارنة مع 6.4 �أفر�د �صنة 1997. كما �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة يف �ل�صفة �لغربية �إىل 4.8 �أفر�د 

�صنة 2016 مقارنة مع 6.1 �أفر�د �صنة 1997، �أما يف قطاع غزة فقد �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة 

 .
�إىل 5.7 �أفر�د يف �صنة 2016 مقارنة مع 6.9 �أفر�د يف �صنة 161997

�إجمايل  من   %85.7l غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف   2015 ل�صنة  �لنووية  �الأ�رش  ن�صبة  وبلغت 

 %0.1l 4% �أ�رش من �صخ�ص و�حد، وبلغت ن�صبة �الأ�رش �ملركبةl10.2% �أ�رش ممتدة، وl الأ�رش، وهناك�

)�نظر جدول 2/3(. 
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جدول 2/3: التوزيع الن�شبي لالأ�رش يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب نوع الأ�رشة واملنطقة 172015

املوؤ�رش
اأ�رشة من �شخ�س 

واحد )%(

اأ�رشة نووية 

)%(
اأ�رشة ممتدة 

)%(
اأ�رشة مركبة 

)%(
املجموع

متو�شط حجم 

الأ�رشة )فرد لكل 

اأ�رشة معي�شية(

ال�شفة 

الغربية
4.686.39.1–1004.9

2.884.712.40.11005.7قطاع غزة

ال�شفة 

والقطاع
485.710.20.11005.2

التوزيع الن�شبي لالأ�رش يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب نوع الأ�رشة واملنطقة 2015 )%(

وت�صري بيانات �صنة 2016، �إىل �أن 11l% من �الأ�رش تر�أ�صها �إناث يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

بو�قع 12l% يف �ل�صفة �لغربية و9l% يف قطاع غزة. وغالباً ما يكون حجم �الأ�رشة �لتي تر�أ�صها �أنثى 

2016 يف �ل�صفة و�لقطاع �أنثى �صنة   �صغري�ً ن�صبياً، حيث بلغ متو�صط حجم �الأ�رشة �لتي تر�أ�صها 

.
18

3 �أفر�د مقارنًة مبتو�صط مقد�ره 5.7 �أفر�د لالأ�رشة �لتي يرت�أ�صها ذكر
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خا�ص،  ب�صكل  غزة  قطاع  ويف  عام  ب�صكل  مرتفعة  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �ل�صكانية  �لكثافة  �أن  كما 

بو�قع و�لقطاع،  �ل�صفة  يف   
2
فرد�ً/كم  823 نحو   2017 ل�صنة  �ملقدرة  �ل�صكانية  �لكثافة  بلغت   �إذ 

.
19

 يف قطاع غزة
2
 يف �ل�صفة �لغربية مقابل 5,324 فرد�ً/ كم

2
532 فرد�ً/ كم

�أنهو�  �لذين  فاأكرث(  عاماً   15( �الأفر�د  ن�صبة  �أن  و�لقطاع  �ل�صفة  يف   2016 �صنة  بيانات  وت�صري 

�أّي  �أما ن�صبة �الأفر�د �لذين مل ينهو�   .%14l مرحلة �لتعليم �جلامعي، بكالوريو�ص فاأعلى، قد بلغت 

مرحلة تعليمية فبلغت 9l%. كما �أن ن�صبة �الأمية بني �الأفر�د �لذين تبلغ �أعمارهم 15 عاماً فاأكرث بلغت 

1.4l%، يف حني  �لن�صبة ب�صكل كبري بني �لذكور و�الإناث، فبلغت بني �لذكور  3.1l%، وتتفاوت هذه 

 .
بلغت بني �الإناث 20%4.8

 ،%77l �أفر�د �الأ�رشة نحو  وبلغت ن�صبة �الأ�رش �لفل�صطينية �لتي تعود ملكية �مل�صكن فيها الأحد 

�ل�صفة  �أ�رش  88l% من  �أن  �إىل  �لبيانات  �لغربية و72l% يف قطاع غزة. وتفيد  �ل�صفة  بو�قع 79l% يف 

و�لقطاع ت�صكن يف م�صاكنٍ، �مل�صدُر �لرئي�صي للمياِه فيها �صبكُة مياٍه عامٍة، حيث بلغت هذه �لن�صبة 

يف  تقريباً  �الأ�رش  جميع  �أن  و�أظهرت �لبيانات  غزة،  قطاع  يف   %94l مقابل   %83l �لغربية  �ل�صفة  يف 

�ل�صفة و�لقطاع ت�صكن يف م�صاكن مت�صلة بال�صبكة �لعامة للكهرباء. كما �أن قر�بة 37l% من �الأ�رش 

�لفل�صطينية تقيم يف م�صاكن مو�صولة بحفر �مت�صا�صية �أو �صماء للتخل�ص من �ملياه �لعادمة بو�قع 

62l% من �الأ�رش �لفل�صطينية تقيم يف  56l% يف �ل�صفة �لغربية و9l% يف قطاع غزة. يف حني �أن هناك 

م�صاكن مو�صولة ب�صبكة �رشف �صحي، بو�قع 43l% يف �ل�صفة �لغربية مقابل 91l% يف قطاع غزة، 

 .
وذلك ل�صنة 212016

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   2016 ل�صنة  �لبيانات  وت�صري  �لغربية.  �ل�صفة  يف 

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

ما ن�صبته 13.4l%، يف حني بلغت ن�صبة �ملو�طنني يف حمافظة �لقد�ص 8.8l%. كما ت�صري �لبيانات �إىل �أن 

حمافظة �أريحا و�الأغو�ر �صجلت �أدنى ن�صبة لعدد �ملو�طنني حيث بلغت 1.1l% 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 2/4: عدد املواطنني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب املحافظة ل�شنتي 2007 و222016

معدل النمو ال�شنوي20072016املحافظة

2016–2007
2,345,1072,972,0692.7ال�شفة الغربية

256,212322,9462.6جنني
48,77167,6903.7طوبا�ص
158,213187,6311.9طولكرم
321,493394,1972.3نابل�ص
91,046114,9942.6قلقيلية
59,46473,1832.3�صلفيت

278,018362,4453ر�م �هلل و�لبرية
41,72454,2323�أريحا و�الأغو�ر

362,521431,8662�لقد�ص
176,515224,5752.7بيت حلم

551,130738,3103.3�خلليل
1,416,5391,912,2673.4قطاع غزة
270,245383,3674�صمال غزة

496,410655,8813.1غزة
205,534277,9063.4دير �لبلح
270,979357,7593.1خانيون�ص

173,371237,3543.6رفح

3,761,6464,884,3362.9ال�شفة والقطاع

عدد املواطنني يف حمافظات ال�شفة الغربية 2016
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عدد املواطنني يف حمافظات قطاع غزة 2016

جدول 2/5: ملخ�س لأهم املوؤ�رشات الدميوجرافية للفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة23

ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة
قطاع غزة ال�شفة الغربية املوؤ�رش

4,952,168 1,943,398 3,008,770 عدد ال�شكان )منت�شف 2017(

823 5,324 532 الكثافة ال�شكانية منت�شف �شنة 2017 )فرد/كم2(

2.8 3.3 2.5 معدل الزيادة الطبيعية )2016(

72.1 71.5 72.4 توقع البقاء على قيد احلياة )ذكور( )عاماً( )2016(

75.2 74.6 75.5 توقع البقاء على قيد احلياة )اإناث( )عاماً( )2016(

18.2 19.6 17 معدل وفيات الر�شع )حالة وفاة لكل األف مولود( )2014(

3.5 3.6 3.4 متو�شط عدد الغرف يف امل�شكن )2016(

38.9 42.6 36.6 ً 0–14 عاما

ن�شبة الأفراد )%(

)منت�شف 2017(

29.7 29.5 29.9 ً ال�شباب 15–29 عاما

26.8 24 28.4 30–59 عاماً 

4.6 3.9 5.1 امل�شنني 60 عاماً فاأكرث

1.6 1.9 1.6 متو�شط كثافة امل�شكن )فرد/غرفة( )2016(
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ن�شبة الأفراد ح�شب الأعمار يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة منت�شف 2017 )%(

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

ُت�صري �لتقدير�ت �ملتوفرة �إىل �أن عدد �لفل�صطينيني �ملقدر يف نهاية �صنة 2017 يف فل�صطني �ملحتلة 

فل�صطيني  مليون   1.532 بنحو  مقارنة  فل�صطيني  مليون   1.565 نحو  بلغ  “�إ�رش�ئيل”   1948 �صنة 

�صنة 2016. وتظهر �لبيانات �ملتوفرة حول �ملو�طنني �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل” نهاية �صنة 2015 

للذكور و33.5l% لالإناث، يف حني بلغت ن�صبة   %34.3l قد بلغت  15 عاماً  �لـ  �الأفر�د دون  �أن ن�صبة 

 .
24

�الأفر�د �لذين تبلغ �أعمارهم 65 عاماً فاأكرث 4l% للذكور و4.8l% لالإناث

وح�صب �لبيانات �ملتوفرة ل�صنة 2015، فقد بلغ معدل �خل�صوبة �لكلي للفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل” 

3.2 مو�ليد لكل �مر�أة. كما �أ�صارت بيانات �ل�صنة نف�صها �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية بلغ 

4.6 �أفر�د لكل �أ�رشة. وبلغ معدل �ملو�ليد �خلام نحو 23.6 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني �لفل�صطينيني. 

كما بلغ معدل �لوفيات �خلام 2.9 حالة وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �لفل�صطينيني، �أما معدل وفيات 

�لر�صع فكان 6.2 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�ليد �الأحياء. وهذه �لبيانات ال ت�صمل �ملو�طنني �لعرب 

يف ه�صبة �جلوالن �ل�صورية، كما ال ت�صمل �ملو�طنني يف منطقة جي و�حد J1 من حمافظة �لقد�ص، كما 

ال ت�صمل �لعرب �للبنانيني �لذين �نتقلو� لالإقامة �ملوؤقتة يف “�إ�رش�ئيل”، حيث �إن “�إ�رش�ئيل” حت�صي 

.
25

جميع هذه �لفئات �صمن �صكانها و�صمن �لعرب ككل

وب�صبب �ل�صيا�صات �القت�صادية �لتي تنتهجها “�إ�رش�ئيل”، تعي�ص ن�صف �لعائالت �لفل�صطينية 

و�مل�صلمة على وجه �خل�صو�ص يف فقر مدقع، يف حني يوجد 60l% من �الأطفال حتت خّط �لفقر.
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Central Bureau of Statistics (CBS)l وبح�صب معطيات د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية 

يبلغ “�إ�رش�ئيل”(  يف  )�أي   48 فل�صطينيي  من  �مل�صلمني  عدد  جممل  فاإن   ،2015 �صنة   نهاية 

�أكب  �مل�صيحيني. ويعي�ص  �ألفاً من  �لدرزية، و130  �لطائفة  �ألفاً من   137 1.489 مليون، بينما هناك 

جتمع للعرب يف �ملنطقة �ل�صمالية )42.1l%(، يليها �لقد�ص )19.1l%(، ثم منطقة حيفا )14.3l%(. كما 

.
26

ُتظهر �الإح�صائيات نف�صها �أن �مل�صلمني يتميزون باأن معظمهم من جيل �ل�صباب

ج. الأردن:

4.087 ماليني ن�صمة، مقارنة مع  2017 بنحو  يقدر عدد �لفل�صطينيني يف �الأردن يف نهاية �صنة 

3.988 ماليني ن�صمة نهاية �صنة 2016، ومعظمهم يحملون �جلن�صية �الأردنية )�أردنيون من �أ�صول 

فل�صطينية( )�نظر جدول 2/1(.

وباالعتماد على بيانات د�ئرة �الإح�صاء �الأردنية، بلغ معدل �لنمو �ل�صنوي 2.47l% �صنة 2016، 

. وح�صب �لبيانات 
27

وهي ن�صبة ت�صمل كافة �الأردنيني، مبن فيهم �الأردنيون من �أ�صول فل�صطينية

�لفل�صطينية يف  �الأ�رشة  �لفل�صطيني فقد بلغ متو�صط حجم  �ملركزي لالإح�صاء  �ملتوفرة من �جلهاز 

�الأردن 4.8 �أفر�د ل�صنة 2010، 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 بلغ معدل 

.
28

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

وح�صب �إح�صاء�ت وكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the )�الأونرو�(

2017/1/1، مقارنة مع  2,286,643 الجئاً م�صجالً، وذلك يف  فاإن هناك   Near East (UNRWA)l

2,247,768 الجئاً م�صجالً يف 2016/1/1. ويعي�ص نحو 17.4l% منهم، �أي نحو 400 �ألف يف �ملخيمات 

 .
�لفل�صطينية �لع�رش �ملوجودة يف �الأردن، وذلك وفق تقدير�ت مطلع �صنة 292017

بدورها  �لتي  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  د�ئرة  طريق  عن  �الأردنية  �حلكومة  مع  �الأونرو�  وتتعاون 

ت�صكل جلنة ت�صمى “جلنة حت�صني �ملخيم”، تختار �أع�صاءها من قادة و�صخ�صيات �ملخيم. وتقوم 

�لتحتية  �لبنية  حت�صني  �أجل  من  �لثالثة  �جلهات  هذه  فتتعاون  �لبلدية،  �ملجال�ص  بدور  �للجنة  هذه 

للمخيمات، من طرق وممر�ت و�صبكات �رشف �ملياه.

الجئي من  �ألف   100 نحو  با�صتثناء  �الأردنية،  باجلن�صية  �الأردن  يف  �لالجئني  جميع   ويتمتع 

لهوؤالء  �الأردنية  �حلكومة  ومتنح   .1967 �صنة  حتى  �مل�رشي  �حلكم  تتبع  كانت  �لتي  غزة  قطاع 

.
30

جو�ز�ت �صفر موؤقتة، ويقيم نحو 24 �ألفاً منهم يف خميم جر�ص
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د. �شورية:

بلغ عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى �الأونرو� يف �صورية 618,128 ن�صمة يف 2017/1/1، 

مقارنة مع 630,035 ن�صمة يف 312016/1/1.  

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

بنحو د�خلياً  نزحو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد   ،2018/1/30 يف  �الأونرو�،  وكالة   قدرت 

�ألف   148 �لفل�صطينيني �لذين ��صطرو� للجوء خارج �صورية نحو  . وبلغ عدد �لالجئني 
32ً

�ألفا  254

الجئ موزعني كما يلي:

جدول 2/6: توزيع الالجئني الفل�شطينيني من �شورية يف اخلارج ح�شب جمموعة العمل

من اأجل فل�شطينيي �شورية 2018/1/30 )بالألف ن�شمة(33

املجموعتركيا واأوروباقطاع غزةم�رشالأردنلبنانالبلد

31176193148العدد

مالحظة: و�صل نحو 85 �ألف الجئ فل�صطيني �صوري �إىل �أوروبا حتى نهاية 2016.

�لذين ظلو� يف �صورية بحاجة  �لفل�صطينيني  �لالجئني  95l% من  �أكرث من  فاإن  �الأونرو�  وح�صب 

للم�صاعدة �لعاجلة، �أي نحو 438 �ألف الجئ، ظلو� يعتمدون على �مل�صاعد�ت �لغذ�ئية و�لنقدية �لتي 

.
34

تقدمها �الأونرو� يف تلبية �أدنى �حتياجاتهم

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 

تدمري  مّت  �للذين  وحندر�ت  �لريموك  خميمي  �ملخيمات  هذه  ر�أ�ص  على  وياأتي  �الأ�صا�صية.  �لغذ�ئية 

. وعند �الطالع على �أعد�د �ل�صحايا، و�ملعتقلني، 
35ً

�أكرث من 80l% من مبانيها تدمري�ً كامالً وجزئيا

و�ملفقودين، يت�صح لنا ما يكابده �لالجئون �لفل�صطينيون يف �صورية من ��صتهد�ف ومعاناة، فقد بلغ 

عدد �ل�صحايا �لفل�صطينيني نتيجة لل�رش�ع �لقائم يف �صورية حتى 2018/1/30 ما جمموعه 3,642 

280 مفقود�ً، �أما عدد �ملعتقلني فبلغ  463 �مر�أة، بينما بلغ عدد �ملفقودين  �صحية موثقة من بينهم 

.
36ً

1,652 معتقال

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

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

فاأكرث 4.4l%. كما �أ�صارت بيانات �صنة 2010 �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية )يف �صورية( 

�لكلي �خل�صوبة  معدل  بلغ  �آخر  جانب  من   .%1.6l �ل�صنوي  �لنمو  معدل  وبلغ  �أفر�د،   4.1  بلغ 
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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 28.2 حالة وفاة لكل �ألف مولود، بينما بلغ معدل 

.
37

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

هـ . لبنان:

يف  كمقيمني   2017/1/1 يف  �الأونرو�  لدى  �مل�صجلني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  يبلغ 

ن�صمة  504,376 مع  مقارنة  �ملخيمات(  يف  منهم   %48.9l نحو  )يعي�ص  فرد�ً   532,173  لبنان 

.
يف 382016/1/1

�حلو�ر جلنة  تنفيذه  توىل  و�لذي  لبنان،  يف  �لفل�صطينيني  �أعد�د  �إح�صاء  نتائج  �أظهرت   وقد 

و�لتي  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  �ملركزي  �الإح�صاء  و�إد�رة  �لفل�صطيني   - �للبناين 

�أُعلنت يف 2017/12/21، �أن عددهم يبلغ نحو 175 �ألف فل�صطيني. وهذ� يبز مدى “�لنزيف” �لذي 

ع  ُت�صجِّ وقد  �خلارج.  �إىل  لبنان  لفل�صطينيي  �لكبري  �لهجرة  وحجم  �لفل�صطيني  �ملجتمع  له  تعر�ص 

لتخفيف  منا�صبة  �إجر�ء�ت  �تخاذ  على  �للبنانية  �ل�صيا�صية  و�لقوى  �ل�صلطات  �الأعد�د  هذه  معرفة 

هذه  ت�صتخدم  �أن  يخ�صى  �أنه  غري  و�لعمل.  �لتملك  حّق  �إعطاوؤهم  ذلك  يف  مبا  �لفل�صطينيني،  معاناة 

بامل�صاعي  للدفع  ت�صتخدم  �أو  �الأونرو�؛  �إىل  �مل�صاعد�ت  لتقلي�ص  �ملانحة  �لدول  من  كذريعة  �لنتائج 

�أن  �لتعد�د  �أظهرت نتائج  . كما 
39

�لفل�صطينيني �لتي ت�صتهدف توطني �لالجئني  �لغربية �الإ�رش�ئيلية 

نحو 45l% من �لالجئني �لفل�صطينيني يقيمون يف �ملخيمات، و�أن 4.9l% من �لالجئني يلكون جن�صية 

�اللتحاق  ن�صبة  بلغت  بينما  �أميون،  �لالجئني  من   %7.2l نحو  وهناك  �لفل�صطينية.  �جلن�صية  غري 

يف  �مل�صمولني  �الأفر�د  من   %18.4l �لبطالة  ن�صبة  وبلغت   ،%93.6l عاماً   13–3 من  لالأفر�د  بالتعليم 

 .
40

�لقوى �لعاملة، كما بلغ متو�صط حجم �الأ�رشة 4 �أفر�د

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

6.1l%، وبلغت  فاأكرث  65 عاماً  �أعمارهم  �لذين تبلغ  31.1l%، يف حني بلغت ن�صبة  بلغت  15 عاماً  �لـ 

�أن متو�صط  �إىل   2011 �لبيانات �ملتوفرة ل�صنة  �أ�صارت  �أنثى. كما  لكل مئة  98.2 ذكر�ً  ن�صبة �جلن�ص 

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 �ألف مولود، بينما 

.
41

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

و. مقارنات عامة بني الفل�شطينيني:

قبل �أن نقارن بع�ص �ملوؤ�رش�ت �لديوجر�فية �لرئي�صية، �مللخ�صة يف جدول 2/7، نود �أن ن�صري 

�إىل �أن بع�ص �ملعطيات تكون �أحياناً ل�صنو�ت خمتلفة، مما قد ُيخّل بعملية �ملقارنة، ولكنها على �أي 

حال تظل مفيدة كموؤ�رش�ت عامة، وفق �أحدث �الإح�صاء�ت �ملتوفرة. �أما �أبرز �ملالحظات فهي: 
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�أن ن�صبة �صغار �ل�صن للفل�صطينيني، �أقل من 15 عاماً، هي �أعلى ما تكون يف قطاع غزة و�أدناها   •
يف لبنان.

فاأكرث تتو�جد يف لبنان ثم �الأردن، و�أدنى  65 عاماً  �لذين يبلغون  �ل�صن  �أعلى ن�صبة لكبار  �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   • 
“�إ�رش�ئيل”. وبالتايل فاإن هذ� �ملعدل يت�صق مع �الجتاه  �ل�صفة �لغربية، ثم لبنان، و�أدناها يف 

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

ما 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 3.5 حاالت   •
وفاة �صنة 2016، ويعود ذلك ب�صورة �أ�صا�صية �إىل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�إجر�ء�ته و�صيا�صاته 

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

جدول 2/7: ملخ�س لبع�س املوؤ�رشات الدميوجرافية للفل�شطينيني ح�شب مكان الإقامة42

قطاع غزةال�شفة الغربيةاملوؤ�رش
جمموع ال�شفة 

والقطاع
لبنان�شوريةالأردن“اإ�رشائيل”

ن�شبة الأفراد 15 عاماً 

فاأقل )%(

36.6
(منت�صف 2017)

42.6
(منت�صف 2017)

38.9
(منت�صف 2017)

34.3 ذكور
33.5 �إناث

(نهاية 2015)

39.9
(2011)

33.1
(2009)

31.1
(2011)

ن�شبة الأفراد 65 عاماً 

فاأكرث )%(

3.3
(منت�صف 2017)

2.4
(منت�صف 2017)

2.9
(منت�صف 2017)

4 ذكور
4.8 �إناث

(نهاية 2015)

4.3
(2011)

4.4
(2009)

6.1
(2011)

ن�شبة اجلن�س

)ذكر لكل مئة اأنثى(
103.3

(منت�صف 2017)
103.4

(منت�صف 2017)
103.7

(منت�صف 2017)
102.7
(2015)–100.4

(2009)
98.2

(2011)

معدل املواليد اخلام 

)مولود لكل األف من 
ال�شكان(

28.5
(2016)

35.8
(2016)

30.9
(2016)

23.6
(2015)

29.2
(2010)

29.2
(2010)

25.8
(2010)

معدل الوفاة اخلام 

)حالة وفاة لكل األف من 
ال�شكان(

3.7
(2016)

3.3
(2016)

3.5
(2016)

2.9
(2015)–2.8

(2006)–

معدل اخل�شوبة الكلي 

)مولود لكل امراأة(
3.7

(2013–2011)
4.5

(2013–2011)
4.1

(2013–2011)
3.13

(2015)
3.3

(2010)
2.5

(2010)
2.8

(2011)

متو�شط حجم الأ�رشة 

)فرد لكل اأ�رشة معي�شية(
4.8

(2016)
5.7

(2016)
5.2

(2016)
4.6

(2015)
4.8

(2010)
4.1

(2010)
4.4

(2011)
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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 2.094 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 8.534 ماليني الجئ، �أي نحو 67.2l% من جمموع 

�ل�صعب �لفل�صطيني وذلك ح�صب تقدير�ت �صنة 2017. 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.

جدول 2/8: اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات �شنة 432017

البلد
ال�شفة

الغربية
�شوريةلبنانالأردن“اإ�رشائيل”*قطاع غزة

باقي الدول 

العربية

الدول 

الأجنبية
املجموع

806,7351,286,907150,0003,988,030532,173618,128456,399695,7008,534,072العدد

* عدد تقريبي.

اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات �شنة 2017
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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� 

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

�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 

�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  ،2017/1/1 يف  �خلم�صة،  �الأونرو�  عمليات  مناطق  يف  �مل�صجلني  �لالجئني  عدد   ويقدر 

نحو ويقيم   ،%39l بن�صبة  �الأردن  يف  منهم  مليون   2.287 نحو  يقيم  ن�صمة،  ماليني   5.85 

على  )موزعني   %41.6l بن�صبة   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  منهم  مليون   2.433

1.436 مليون بن�صبة 24.5l% يف قطاع غزة، ونحو 997 �ألف بن�صبة 17l% يف �ل�صفة �لغربية(، و�لباقي 

)1.13 مليون بن�صبة 19.3l%) م�صجلون يف �صورية ولبنان. وبلغ عدد �لقاطنني يف خميمات �لالجئني 

�لفل�صطينيني نحو 1.666 مليون بن�صبة 28.5l%، كما يالحظ �أن ن�صبة �لقاطنني يف �ملخيمات يف لبنان 

وقطاع غزة هي �الأعلى مقارنة بباقي �ملناطق. و�جلدول �لتايل يو�صح �أعد�د �لالجئني �لفل�صطينيني 

�مل�صجلني يف �صجالت �الأونرو� ح�صب مناطق عملها.
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جدول 2/9: عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت الأونروا ح�شب مناطق عملها

يف 442017/1/1

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 

)%(

ال�شفة 

الغربية
809,738187,435997,17319242,25724.3

1,348,53687,0801,435,6168578,69440.3قطاع غزة

463,66450,131513,79512260,10650.6لبنان

543,01475,114618,1289186,85830.2�شورية*

2,175,491111,1522,286,64310397,73917.4الأردن

5,340,443510,9125,851,355581,665,65428.5املجموع

* كافة �الأرقام �ملدونة حتت خانة �صورية متثل تقدير�ً �صاري �ملفعول طاملا �أن �لو�صع يف �صورية ما يز�ل غري م�صتقر.

الفل�شطينيون امل�شجلون يف �شجالت الأونروا يف 2017/1/1
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عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف الأونروا ح�شب املنطقة يف 2017/1/1

بني  �لعاملة  �لقوى  يف  �مل�صاركة  ن�صبة  �أن   ،2016 ل�صنة  �لعاملة  �لقوى  م�صح  نتائج  و�أظهرت 

 %45.5l مقابل   %46.1l بلغت  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملقيمني  فاأكرث،  عاماً   15 �لالجئني 

. من جانب �آخر، ت�صري �لبيانات باأن هناك فرقاً و��صحاً على م�صتوى معدالت 
45

لدى غري �لالجئني

�إذ يرتفع معدل �لبطالة بني �لالجئني  �لبطالة يف �ل�صفة و�لقطاع بني �لالجئني وبني غري �لالجئني، 

.
46

لي�صل �إىل 33.3l% مقابل 22.3l% بني غري �لالجئني

لالأفر�د   2016 �صنة  خالل  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  �الأمية  ن�صبة  �أن  ويالحظ 

�لالجئني  ن�صبة  �رتفعت  كما   ،%3.3l �لالجئني  لغري  بلغت  حني  يف   ،%2.7l بلغت  قد  فاأكرث  عاماً   15

�لفل�صطينيني 15 عاماً فاأكرث �حلا�صلني على درجة �لبكالوريو�ص فاأعلى، �إذ بلغت 14.9l% من جممل 

 .%12.6l لالجئني )15 عاماً فاأكرث(، يف حني بلغت لغري �لالجئني�

و�أ�صارت بيانات �صنة 2016 �إىل �أن 43.3l% من �الأ�رش يف �ل�صفة و�لقطاع ت�صكن يف م�صاكن على 

�صكل د�ر، فكانت لالأ�رش غري �لالجئة 50.2l% مقابل 34.1l% لالأ�رش �لالجئة، وبلغت ن�صبة �الأ�رش 

65.2l% لالأ�رش �لالجئة(، كما بلغت ن�صبة  �)46.4l% لالأ�رش غري �لالجئة،   %54.4l �لتي ت�صكن �صقة 

�الأ�رش �لالجئة �لتي تقيم يف م�صكن م�صتاأجر 10.6l%، يف حني بلغت ن�صبة �الأ�رش �لالجئة �لتي تقيم 

.
يف م�صكن ملك 72.1l% ل�صنة 472016

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 

�جلهاز  تقدير�ت  ح�صب  �لتاريخية،  فل�صطني  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  وباالإ�صارة  فل�صطني.  يف 

�ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، بلغ نحو 6.587 ماليني ن�صمة يف نهاية �صنة 2017، يف حني بلغ عدد 



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

98

على  وبناء  �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  تقدير�ت  على  بناء  ن�صمة  ماليني   6.558 �ليهود 

معدالت �لنمو �ل�صنوية، و�لبالغة 2.8l% للفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع، و2.2l% لفل�صطينيي 1948 

 2017 �صنة  نهاية  مع  �ليهود  عدد  جتاوز  قد  �لفل�صطينيني  عدد  فاإن  لليهود؛   %1.9lو “�إ�رش�ئيل”، 
بنحو 30 �ألفاً؛ و�صت�صبح ن�صبة �ليهود �ملقيمني يف فل�صطني نحو 49l% فقط من �ل�صكان وذلك يف �صنة 

2022، حيث �صي�صل عددهم �إىل نحو 7.205 ماليني مقابل نحو 7.511 ماليني فل�صطيني. 

جدول 2/10: عدد الفل�شطينيني واليهود املقّدر يف فل�شطني التاريخية 2014–2022 )بالألف ن�شمة(48

ال�شنة

عدد الفل�شطينيني

عدد اليهود

ال�شفة والقطاع
فل�شطني املحتلة �شنة 1948 

فل�شطني التاريخية“اإ�رشائيل”

20144,616.41,462.56,078.96,219.2
20154,749.51,471.26,220.76,334.5
20164,884.31,531.76,4166,446.1
20175,021.71,565.46,587.16,557.7
20185,162.31,599.86,762.16,682.3
20195,306.91,6356,941.96,809.3
20205,455.41,6717,126.46,938.6
20215,608.21,707.87,3167,070.5
20225,765.21,745.37,510.57,204.8

عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2014–2022 )بالألف ن�شمة(
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5. فل�شطينيو اخلارج وحّق العودة 2016–2017:

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  تعد�د  ي�صكلون ن�صف  �لذين  �ل�صتات،  �لفل�صطينيون يف  �لالجئون  و��صل 

بفل�صطني  �رتباطهم  على  توؤكد  �لتي  و�الأن�صطة  �لفعاليات  �إقامة   ،2017–2016 �صنتي  خالل 

وحقوقهم �لتاريخية �لثابتة فيها، وقد ركزت هذه �لفعاليات و�الأن�صطة على �أهمية �حلفاظ على حّق 

�لعودة، وتذكري �الأجيال �لفل�صطينية �لنا�صئة على �أهمية �لتم�صك باالأر�ص وحّق �لعودة. كما طالبت 

تلك �لفعاليات بريطانيا باالعتذ�ر عن وعد بلفور Balfour Declaration، يف �لذكرى �ل�صنوية �ملئة 

الإ�صد�ره.

�ل�صتات ركيزة  “فل�صطينيو  �صعار  14، حتت  �لـ  �ل�صنوي  �أوروبا  فل�صطينيي  �نعقد موؤمتر  وقد 

وطنية وعودة حتمية”، يف 2016/5/7، يف مدينة ماملو �ل�صويدية، كما عقد فل�صطينيو �أوروبا موؤمترهم 

�ل�صنوي �لـ 15 يف 2017/4/15، يف مدنية روترد�م �لهولندية، حتت �صعار “100 عام.. �صعب ينت�رش 

و�إر�دة ال تنك�رش”، يف ظّل �صغوط كبرية مور�صت من قبل �للوبي �لد�عم لـ“�إ�رش�ئيل” على �حلكومة 

�لهولندية ملنع عقد �ملوؤمتر لكنها ف�صلت، بح�صب �لقائمني عليه. وقد �صارك يف �أعمال �ملوؤمتَرين �آالف 

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

�أرجاء �لقارة �الأوروبية وخارجها يف ذكرى �لنكبة، وبح�صور قياد�ت و�صخ�صيات فل�صطينية بارزة 

وفاعلة من �لوطن �ملحتل وخارجه، عالوة على ح�صد من �ل�صخ�صيات �لعامة �لعربية و�الإ�صالمية 

�ملوؤمتر خالل  ُنّظم هذ�  فل�صطني. وقد  �ملت�صامنني مع  �ملوؤ�ص�صات وقطاعات  و�الأوروبية، وممثلي 

هاتني �ل�صنتني من ِقبَل موؤ�ص�صة موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا، ومركز �لعودة �لفل�صطيني، باال�صرت�ك 

.
49

مع موؤ�ص�صات فل�صطينية �أوروبية

نحو �جتمع  حيث  �خلارج”،  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  “�ملوؤمتر  �إطالق  مّت   2017 �صنة   ويف 

�أ�صقاع �الأر�ص للم�صاركة فيه على مدى  �إ�صطنبول �لرتكية من كل  �آالف فل�صطيني يف مدينة  �صتة 

�إليه �صبعون �صخ�صية  25 و2017/2/26. و�صهدت �جلل�صة �الفتتاحية للموؤمتر، �لذي دعت  يومي 

�إلقاء �لعديد من �لكلمات �لتي حتدثت عن م�صوغات �نعقاد �ملوؤمتر  �صيا�صية و�أكاديية فل�صطينية، 

وتطلعات �مل�صاركني فيه. و�تهم رئي�ص �ملوؤمتر �أني�ص �لقا�صم، يف كلمة له، قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

با�صرتد�د  مطالباً  �لوطني،  �مل�رشوع  من  و��صتثنتهم  �خلارج،  يف  �لفل�صطينيني  طاقات  عطلت  باأنها 

�صتة �أبو  �صلمان  للموؤمتر  �لعامة  �لهيئة  رئي�ص  �نتقد  كما  �لتحرير.  منظمة  يف  ودورهم”   “حقهم 
ما و�صفه بتهمي�ص فل�صطينيي �خلارج.

بريوت  �للبنانية  �لعا�صمة  من  �صتتخذ  �لعامة  �الأمانة  �أن  للموؤمتر  �لتح�صريية  �للجنة  و�أعلنت 

�لتاأ�صي�صية  �لهيئة  �أن  حمفوظ  �أبو  ه�صام  �لتح�صريية  �للجنة  رئي�ص  و�أو�صح  لها.  ر�صمياً  مقر�ً 

 للموؤمتر �نتهت �إىل ت�صكيل هيكل تنظيمي على �صكل هيئة عامة ير�أ�صها �أبو �صتة مع ثالثة نو�ب له،
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�لفل�صطيني منري �صفيق  �لكاتب و�ملفكر  �ملبادرة وير�أ�صها  �أ�صحاب  و�أمني �رش، و�أمانة عامة ت�صم 

و�أما نائبه فهو ه�صام �أبو حمفوظ.

وخل�ص �ملوؤمتر، يف بيانه �خلتامي، �إىل �أن �نعقاده “ُي�صكل دعوة خال�صة و�رشخة عالية �ل�صوت 

وتاأكيد  و�لت�صحية،  �لثورة  روح  و��صتعادة  و�لوحدة،  و�لثو�بت  و�ملنطلقات  �الأ�صول  �إىل  للعودة 

�حلّق �لفل�صطيني و�لعربي و�الإ�صالمي يف فل�صطني كاملة من �لبحر �إىل �لنهر”. و�أ�صار �لبيان �إىل �أن 

“�تفاقية �أو�صلو وما تبعها من تنازالت، وف�صاد، وتن�صيق �أمني مع �الحتالل، �أحلقت �رشر�ً فادحاً 
مب�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني، وم�صت حقوقه �لثابتة”. و�صدد �ملوؤمتر على “حّق �صعبنا �لفل�صطيني 

يف ممار�صة كافة �أ�صكال �لن�صال و�ملقاومة �صّد �الحتالل �ل�صهيوين، ويعتبها حقاً م�رشوعاً لل�صعب 

�لفل�صطينية  �لف�صائل  �ملوؤمتر  وطالب  �لدولية”.  و�لقو�نني  �ل�صماوية  �ل�رش�ئع  كفلته  �لفل�صطيني 

 بـ“�لوحدة على قاعدة �اللتز�م ببنامج �ملقاومة و�مليثاق �لقومي �لعام 1964، و�لوطني �لفل�صطيني

.
�لعام 1968”50

كتلة  فيها  �لفل�صطينيون  وُي�صكل  �لفل�صطيني،  للحّق  منا�رشة  �لالتينية  �أمريكا  دول  ز�لت  وما 

ب�رشية و�قت�صادية ذ�ت وزن مهم. ويف كانون �لثاين/ يناير 2017 ُعقد موؤمتر�ن للجالية �لفل�صطينية 

�لق�صية  خدمة  يف  دورهم  وتفعيل  �لالتينية  �أمريكا  دول  فل�صطينيي  جهود  توحيد  بهدف  هناك، 

�لفل�صطينية؛ ففي ت�صيلي، �جتمع ممثلون عن 14 جهة ُت�صكل مرجعية لفل�صطينيي �أمريكا �لالتينية 

�لفل�صطينية يف  �لفيدر�لية  )6–2017/1/8(، بدعوة من  �أيام  �صانتياغو، على مدة ثالثة  �لعا�صمة  يف 

�أعلن �ملجتمعون عن توجههم لعقد  Palestinian Federation of Chile (FPCH)l. وقد  ت�صيلي 

موؤمترهم �ل�صنوي �الأول يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017.

 Confederation of )كوبالك(  �لالتينية  و�أمريكا  للكاريبي  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  �حتاد  �أما 

فقد   ،Palestinian Communities in Latin America and the Caribbean (COPLAC)l

�ختتم يف �صانتياغو �أي�صاً، يف 2017/1/11، �جتماعاً حت�صريياً للموؤمتر �لر�بع لالحتاد، بعد ربع قرن 

من جتميد ن�صاط �الحتاد، يف خطوة و�صفت باأنها رد�ً على فعالية �صانتياغو �الأوىل. وُعقد موؤمتر 

حممود  �لرئي�ص  و�أكد  نيكار�غو�،  عا�صمة  ماناغو�،  يف   ،2017/10/22–19 �لفرتة  خالل  كوبالك 

“�أهمية حّل  �ملتحدة ح�صام زملط، على  �لواليات  لدى  �لفل�صطيني  �ل�صفري  عبا�ص، يف ر�صالة تالها 

ق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني حالً عادالً وفق قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ومبادرة �ل�صالم �لعربية”، 

فيما قال �الأمني �لعام لكوبالك ح�صن �صافية: “منّر مبرحلة �صعبة ويف مثل هذه �ملر�حل، ال بّد من 

.
ر�ّص �ل�صفوف مع �الأ�صدقاء”51

وعلى �لرغم من معاناة �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان، وحرمانهم من �أب�صط حقوقهم �ملدنية 

و�ل�صيا�صية، �أ�صدرت وكالة �الأونرو� يف بد�ية �صنة 2016 قر�ر�ً يق�صي بتخفي�ص خدماتها �ل�صحية 
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باإقليم لبنان وحده دون دول �الأقاليم �الأخرى. مما دفع �لالجئون هناك �إىل �إعالن رف�صهم �لقاطع 

“�لظاملة” �لتي �تخذتها �الأونرو�، وطالبت �الأونرو� بالرت�جع عن هذه  لكافة �لقر�ر�ت و�الإجر�ء�ت 

�ل�صيا�صات و�إعادة كل �خلدمات و�لتقديات �لتي قل�صتها. و�أعلنت قيادة �لف�صائل و�لقوى �لوطنية 

�أمام مكاتب  �لفل�صطينية يف لبنان �الإ�رش�ب �لعام، وتنفيذ وقفة �حتجاجية جماهريية  و�الإ�صالمية 

مدر�ء �الأونرو� يف �ملخيمات، و�صّددت على تو��صل �حلر�ك �ل�صعبي حتى ترت�جع �إد�رة �الأونرو� عن 

�لفل�صطينية  �ملخيمات  عّمت  �لتي  �الحتجاجية  �لتحركات  و��صتمرت  �لظاملة”.  “�لتع�صفية  قر�ر�تها 

الأكرث من مئة يوم، حتى قّررت �الأونرو� يف 2016/4/16 جتميد �لعمل بـ“خطة �ال�صت�صفاء” )تقلي�ص 

.
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�خلدمات �ل�صحية(

ثانيًا: املوؤ�شرات االقت�شادية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

1. الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية )ال�شفة والقطاع(:

ُيعدُّ �لناجت �ملحلي �الإجمايل مقيا�صاً جتميعياً لالإنتاج �لذي يتم خالل فرتة زمنية حمددة، ويقدر 

للباحثني  �أهميته  �ملقيا�ص  ولهذ�   .
53

�الأ�صا�ص باالأ�صعار  �أو  �ملنتجني  باأ�صعار  �أو  �ل�صوق  باأ�صعار  �إما 

يتاح من  �لتنفيذية و�لرقابية و�الإعالمية. حيث  �لقر�ر، يف �جلهات  و�لد�ر�صني و�ملهتمني وملتخذي 

خالله ح�رش وحتديد �إ�صهام خمتلف �الأن�صطة و�لقطاعات يف توليد هذ� �لناجت، وبالتايل ُي�صتفاد منه 

يف قيا�ص �لتطور �القت�صادي حملياً و�إقليمياً ودولياً، مما ي�صكل حافز�ً لالهتمام باإعد�د تقدير�ت هذ� 

�لناجت، و�لت�رشيع باإ�صد�رها ون�رشها تباعاً.

وما يز�ل هذ� �ملقيا�ص من �أبرز �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية �مل�صتخدمة و�أو�صعها �نت�صار�ً، بالرغم من 

�لتحفظات �لعديدة ب�صاأنه، خ�صو�صاً مع �ختالف �لقوة �ل�رش�ئية للدوالر حملياً عن �لقوة �ل�رش�ئية 

.
54ً

�ملكافئة له خارجيا

�ملحلي  �ال�صتثمار  �رتفاع  على  �الإيجابية  �نعكا�صاته  �ملرتفع  �حلقيقي  �الإجمايل  �ملحلي  وللناجت 

وزيادة عائد�ته م�صتقبالً، ويف زيادة ثقة �مل�صتثمرين �الأجانب وبالتايل زيادة تدفقات �ال�صتثمار�ت 

 .
55

�الأجنبية �ملبا�رشة، مع منو �أقل يف �لدَّين �خلارجي، كن�صبة ٍ من �لناجت �ملحلي �الإجمايل

اأ. معدل منو الناجت املحلي الإجمايل:

ح�صب بيانات �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، يالحظ تبايٌن يف منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

خالل �لفرتة 2014–2017، �إذ كان �صالباً �صنة 2014 نظر�ً للحرب �الإ�رش�ئيلية �صّد قطاع غزة، غري 

جاءت  ولكن   .2016 �صنة   %4.7lو  2015 �صنة   %3.4l �إىل  لي�صل  فتز�يد  ن  �لتح�صُّ يف  �أخذ  �لناجت  �أن 




