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

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

�إثر  وت�رشيده  نكبته  على  و�ل�صبعني  �لر�بع  عامه  �لفل�صطيني  �ل�صعب   يدخل 

�أر�صه  يف  حقه  على  ُم�رّش�ً  �صابر�ً  و�خلارج  �لد�خل  يف  يز�ل  ما  وهو  1948؛  حرب 

ومقد�صاته، ومتابعاً يف م�صريته باجتاه �لعودة و�لتحرير.

�لد�خل و�خلارج؛  �لفل�صطيني يف  �ل�صعب  �إح�صائية عامة عن  �لف�صل تقدمي �صورة  يحاول هذ� 

حتت  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ن�صف  نحو  وقوع  عن  ناجتة  حقيقية  �صعوبات  تكتنفها  �صورة  وهي 

�الحتالل و�حل�صار يف �أر�صه �لتاريخية، بينما �لن�صف �لثاين الجئون وم�رشدون يف بقاع �الأر�ص. 

�إىل  �أنه مّت ��صتخد�م �ملعلومات و�ملعطيات �ملتاحة للو�صول باالأ�صاليب ومناهج �لبحث �لعلمية  غري 

نتائج �أقرب �إىل �لدقة.

�لغربية  �ل�صفة  يف  �القت�صادية  �الأو�صاع  عن  در��صة  �لف�صل  هذ�  من  �لثاين  �جلزء   ويقدم 

وقطاع غزة، حيث يتوفر قدر معقول من �ملعلومات و�ملعطيات، خ�صو�صاً من �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية 

لل�صلطة �لفل�صطينية. 

اأواًل: املوؤ�شرات ال�شكانية:

1. تعداد الفل�شطينيني يف العامل:

يف  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  معطيات  على  بناء  �ملتوفرة،  �لتقدير�ت   ت�صري 

 ر�م �هلل، �إىل �أن عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل بلغ يف نهاية �صنة 2021 نحو 14 مليون فل�صطيني، مقارنة 

بنحو 13.68 مليون نهاية �صنة 2020، بن�صبة زيادة مقد�رها 2.3% )�نظر جدول 2/1(.

ووفق تقدير�ت �صنة 2021، يتوزع �لفل�صطينيون ح�صب مكان �الإقامة �إىل فل�صطينيني يقيمون 

يف فل�صطني �لتاريخية، و�لذين يقدر عددهم بنحو 6.965 ماليني ن�صمة ي�صكلون نحو 49.8% من 

�أي   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  ن�صمة  ماليني   5.291 وبو�قع  �لعامل،  فل�صطينيي 

1.674 مليون فل�صطيني يقيمون  37.8% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل، ونحو  ما ن�صبته 

يف �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”، �أي بن�صبة 12% )�نظر جدول 2/1(.

 ،2021 �صنة  نهاية  يف  ن�صمة  ماليني   7.037 بنحو  عددهم  فيقدر  �ل�صتات،  يف  �لفل�صطينيون  �أما 

�لزيتونة  مركز  لباحثي  �ملتوفرة  �ملعطيات  ووفق  �لعامل،  فل�صطينيي  من   %50.2 نحو  ي�صكلون 

مقدمة
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نهاية  يف  عددهم  ُيقّدر  �الأردنية(  �جلن�صية  حتمل  �لعظمى  )وغالبيتهم  �الأردن  يف  �لفل�صطينيني   فاإن 

�لعامل  يف  �لفل�صطينيني  من   %32.1 نحو  ي�صّكلون  ن�صمة،  ماليني   4.493 بنحو   2021 �صنة 

بنحو �لعربية  �لدول  بقية  يف  �لفل�صطينيني  عدد  ويقّدر  �ل�صتات(.  فل�صطينيي  من   %63.8  )نحو 

1.795 مليون ن�صمة، ي�صكلون ما ن�صبته 12.8% من جمموع �لفل�صطينيني يف �لعامل، يرتكز معظمهم 

يف �لدول �لعربية �ملجاورة، �أي يف لبنان و�صورية، وم�رش، ودول �خلليج �لعربي )�نظر جدول 2/1(. 

�الأجنبية  �لدول  يف  �لفل�صطينيني  عدد  يقّدر  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  وبح�صب 

يرتكز  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  جمموع  من   %5.3 ن�صبته  ما  ي�صكلون  ن�صمة،  �ألف   749 بنحو 

دول  وباقي  وبريطانيا،  وكند�،  �لالتينية،  و�أمريكا  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  يف  معظمهم 

 .European Union الحتاد �الأوروبي�

�إننا  �إذ  �أعد�د تقديرية غري حمّدثة، ولعلها تفتقر للدقة.  �أن هذه �الأعد�د هي  �إىل  وجتدر �الإ�صارة 

�إذ� و�صعنا بعني �العتبار �أعد�د �لفل�صطينيني �لذين غادرو� �لبالد �لعربية يف �لعقود �لثالثة �ملا�صية 

)من دول �لطوق وبلد�ن �خلليج وليبيا(، ومن فل�صطني نف�صها �إىل باقي دول �لعامل، فاإن �لتقدير�ت 

�ل�صابقة حول �لفل�صطينيني يف �لعامل فيها �لعديد من �لتباينات. فمثالً متيل بع�ص �لتقدير�ت �إىل �أن 

عدد فل�صطينيي �أمريكا �جلنوبية هو �أكرث من 600 �ألف منهم 300 �ألف على �الأقل يف ت�صيلي؛ بينما ال 

يقل عدد فل�صطينيي �أوروبا عن 350-400 �ألف، وفل�صطينيي �أمريكا �ل�صمالية عن 300-350 �ألف، 

وال يقلون فيما تبقَّى من بلد�ن �لعامل عن 100 �ألف. ووفق هذه �لتقدير�ت يزيد عدد فل�صطينيي باقي 

دول �لعامل )خارج فل�صطني و�لعامل �لعربي( بنحو مليون عن تقدير�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء 

�لفل�صطيني. ولعل �أمام �لباحثني و�ملتخ�ص�صني مهمة �صاقة، ولكن �رشورية، للو�صول �إىل تقدير�ت 

�أكرث دقة للفل�صطينيني يف �لعامل.

�أما يف نهاية �صنة 2020 فبلغ عدد �لفل�صطينيني، بح�صب �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 

وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  ن�صمة  ماليني   5.164 منهم  فل�صطيني،  مليون   13.682 نحو  �لعامل  يف 

“�إ�رش�ئيل”، مقارنة  1948 �ملحتلة �صنة  1.635 مليون فل�صطيني يقيمون يف فل�صطني   غزة، ونحو 

�الأردن، يف  فل�صطيني  ماليني   4.388 منهم  �خلارج،  يف  يقيمون  فل�صطيني  ماليني   6.883  بـ 

و1.757 مليون يف باقي �لدول �لعربية. يف حني بلغ عدد �لفل�صطينيني نحو 738 �ألفاً يف �لدول �الأجنبية 

)�نظر جدول 2/1(. 
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1
جدول 2/1: عدد الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنتي 2020 و2021 )بالألف ن�شمة(

مكان الإقامة

20202021

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

الأرا�شي املحتلة �شنة 1967

3,086.822.63,154.422.5ال�شفة الغربية

2,077.415.22,136.515.3قطاع غزة

1,634.511.91,673.612الأرا�شي املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”*

6,798.749.76,964.549.8فل�شطينيو الداخل

**
4,38832.14,49332.1الأردن

1,757.212.81,794.612.8الدول العربية الأخرى

738.45.4749.45.3الدول الأجنبية

6,883.450.37,03750.2فل�شطينيو اخلارج

13,68210014,001.6100املجموع الكلي

�حتلت �لتي  �الأر��صي  يف  �ملو�طنني  ت�صمل  ال  فاالأعد�د   ،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. يف 

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

�لفل�صطينيني �لعرب يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 بلغ نحو 1.995 مليون ن�صمة ل�صنة 2021، و�إذ� ما حذفنا عدد مو�طني 

�رشقي �لقد�ص �لذي يبلغ نحو 370 �ألفاً وعدد مو�طني �جلوالن �لذي يبلغ 25 �ألفاً تقريباً، فاإن �لعدد ي�صبح نحو 1.6 مليون 

ن�صمة، بناء على �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية. 

** بالن�صبة لعدد �لفل�صطينيني يف �الأردن، فقد مّت تقديره باالعتماد على �أرقام �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �صنة 2009، 

حيث بلغ عددهم 3,240,473، وباالعتماد على معدالت �لنمو �ل�صنوي �ل�صادرة عن د�ئرة �الإح�صاء�ت �لعامة �الأردنية للفرتة 

http://dosweb.dos.gov.jo/ar :2009-2020 و�لتي ترت�وح بني 3.1% و2.3%. �نظر

ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2021 )%(
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2. اخل�شائ�س الدميوجرافية للفل�شطينيني:

اأ. ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

5.29 ماليني  2021 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بنحو  يقدر عدد �لفل�صطينيني يف نهاية �صنة 

ن�صمة، منهم نحو 3.15 ماليني يف �ل�صفة �لغربية )59.6%(، و2.14 مليون ن�صمة )40.4%( يف قطاع 

�ل�صفة و�لقطاع  �لفل�صطينيني يف  2.5%، حيث بلغ عدد  �ل�صنوي قد بلغت  �لنمو  �أن ن�صبة  �أي  غزة. 

نحو 5.16 مليون يف نهاية �صنة 2020.

وبالن�صبة لتوزيع �ملو�طنني على حمافظات �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ل�صنة 2021، فاإن �لبيانات 

ي�صكل  ما  �أو  ن�صمة   792,200( �ملو�طنني  من  عدد  �أكب  على  حتتوي  �خلليل  حمافظة  �أن  �إىل  ت�صري 

15% من مو�طني �ل�صفة و�لقطاع(، ومن ثم حمافظة غزة �لتي �صجلت 722,350 ن�صمة �أو %13.7 

 476,949 �لفل�صطينيني فيها  بلغ عدد  �لتي  �لقد�ص  �ل�صفة و�لقطاع، ومن ثم حمافظة  من مو�طني 

�أريحا  حمافظة  �أن  �إىل  �لبيانات  ت�صري  كما  و�لقطاع.  �ل�صفة  مو�طني  من   %9 يقارب  ما  �أو  ن�صمة 

 و�الأغو�ر �صجلت �أدنى ن�صبة لعدد �ملو�طنني حيث بلغت 1% من �إجمايل فل�صطينيي �ل�صفة و�لقطاع.

يف  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  تقدير�ت  ح�صب  �ملو�طنني،  توزيع  يثل   2/2 و�جلدول 

حمافظات �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

ويكننا �أن ن�صف �ملجتمع �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة باأنه جمتمع فتي، حيث 

�إن �أكرث من ثلث �الأفر�د )38%( َتِقل �أعمارهم عن 15 عاماً، مع وجود �ختالف و��صح بني �ل�صفة 

غزة.  قطاع  يف   %41.1 مقابل  �لغربية  �ل�صفة  يف   %35.8 �لن�صبة  بلغت  فقد  غزة؛  وقطاع  �لغربية 

�إىل جمموعتني مت�صاويتني  �أن �لعمر �لو�صيط )�لعمر �لذي يق�صم �ل�صكان  �إىل  وت�صري �الإح�صاء�ت 

�أكب منه( يف  �لثاين  �لعمر، و�لن�صف  �أ�صغر من هذ�  �ل�صكان  �أن ن�صف عدد  �أي  �لعدد،  من ناحية 

عاماً.   21 �إىل  عاماً   16.4 من   2021-2000 �لفرتة  خالل  �رتفع  قد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

وعند مقارنة �لبيانات بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة كل على حدة خالل �لفرتة نف�صها، ُيالحظ 

22.1 عاماً يف �صنة  2000 �إىل  17.4 عاماً يف �صنة  �أن �لعمر �لو�صيط يف �ل�صفة �لغربية قد �زد�د من 

19.3 عاماً يف  2000 �إىل  14.9 عاماً يف �صنة  2021، �أما يف قطاع غزة فقد �رتفع �لعمر �لو�صيط من 
2

.2021 �صنة 

�لو�صيط  �لعمر  �أن  �إال  �لغربية،  �ل�صفة  �أقل منه يف  �لو�صيط يف قطاع غزة  �لعمر  �أن  وبالرغم من 

يف �لقطاع �رتفع خالل �لفرتة 2000-2019 بن�صبة 29.5%، بينما �رتفع �لعمر �لو�صيط يف �ل�صفة 

3
بن�صبة 27% خالل �لفرتة نف�صها.
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 جدول 2/2: عدد املواطنني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب املحافظة

4
ل�شنتي 2020 و2021 )بالألف ن�شمة(

املحافظة

20202021

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

3,086.859.83,154.459.6ال�شفة الغربية

335.56.5342.46.5جنني

65.21.366.61.2طوبا�س والأغوار ال�شمالية

197.13.8200.63.8طولكرم

411.78419.67.9نابل�س

120.42.31232.3قلقيلية

81.21.683.11.6�شلفيت

351.56.8358.96.8رام اهلل والبرية

52.8153.81اأريحا والأغوار

466.79476.99القد�س

232.34.5237.34.5بيت حلم

772.415792.215اخلليل

2,077.440.22,136.540.4قطاع غزة

410.27.9423.78�شمال غزة

704.713.6722.313.7غزة

298.45.8306.75.8دير البلح

407.77.9419.97.9خانيون�س

256.45263.95رفح

5,164.21005,290.9100ال�شفة والقطاع

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

فقد بلغت ن�صبة �الأفر�د �لذين �أعمارهم 65 عاماً �أو �أكرث 3.3% من جممل �ل�صكان، بو�قع 3.7% يف 

�ل�صفة �لغربية و2.8% يف قطاع غزة �صنة 2021. وهنا �أي�صاً نالحظ �أن �ملجتمع �لفل�صطيني يف قطاع 

 
5
غزة �أكرث �صباباً من �ملجتمع يف �ل�صفة �لغربية.

فاأكرث(،  عاماً   60( م�ِصّن  �أ�رشة  رّب  ير�أ�صها  �الأ�رش  من   %21 �أن   2020 �صنة  بيانات  و�أظهرت 

بو�قع 23% يف �ل�صفة �لغربية و17% يف قطاع غزة، كما �أ�صارت �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رش �لتي 

م�ِصّن ير�أ�صها  �لتي  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  بلغ  �إذ  ن�صبياً،  �صغري�ً  �لعادة  يف  يكون  م�ِصّن   ير�أ�صها 
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3.4 �أفر�د )بو�قع 3.1 �أفر�د يف �ل�صفة �لغربية و4.3 �أفر�د يف قطاع غزة(، مقابل 5.5 �أفر�د لالأ�رش 
6

�لتي ير�أ�صها غري م�ِصّن.

�أن  �لبيانات  فاأظهرت  فاأكرث(،  عاماً   60( �ل�ِصّن  كبار  على  كورونا  جائحة  لتاأثري  بالن�صبة   �أما 

78% من حاالت �لوفاة ب�صبب �ملر�ص كانت لكبار �ل�ِصّن، كما بلغت ن�صبة �مل�صابني من كبار  نحو 

7
�ل�ِصّن 6% من جممل �مل�صابني يف �ل�صفة و�لقطاع، وذلك حتى 2021/9/25.

وقد �أ�صارت �لبيانات �إىل �أن 34% من كبار �ل�ِصّن )60 عاماً فاأكرث( يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

�ل�ِصّن  كبار  ن�صبة  تتجاوز  مل  حني  يف  لالإناث(،  و%47  للذكور   %20( تعليمية  مرحلة  �أي  ينهو�  مل 

�لذين �أنهو� مرحلة �ملتو�صط فاأعلى 15%. مع �لعلم �أن 26% من جممل �ل�صكان �لذين بلغو� 18 عاماً 

28% لالإناث(، وذلك ح�صب بيانات  �ملتو�صط فاأعلى )24% للذكور مقابل  �لدبلوم  فاأكرث يحملون 

 
8
�صنة 2020.

يف   2021 �صنة  نهاية  �لذكور  عدد  بلغ  فقد  �جلن�ص،  ح�صب  �الأفر�د  بتوزيع  يتعلق  فيما  �أما 

�أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها  2.6 مليون  2.69 مليون ذكر مقابل  �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة نحو 

مقابل  ذكر  مليون   1.08 نحو  �لذكور  عدد  بلغ  فقد  غزة  قطاع  يف  �أما  �أنثى.  مئة  لكل  ذكور   103.4

�لذكور يف  �أنثى، يف حني بلغ عدد  102.7 ذكور لكل مئة  �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها  1.05 مليون 

 �ل�صفة �لغربية نحو 1.61 مليون ذكر مقابل 1.55 مليون �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 103.8 ذكور 

 
9
لكل مئة �أنثى.

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

يف   69.9 �إىل   2000 �صنة  يف   100.6 من  �نخف�صت  قد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  عاماً(   64–15

�صنة 2021. �أما على م�صتوى �ملنطقة فياُلحظ �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 64.9 �صنة 2021، �أما يف قطاع 

 كما ت�صري بيانات �صنة 2020 
10

غزة فقد �نخف�صت من 112.8 يف �صنة 2000 �إىل 77.8 �صنة 2021. 

�إىل �أن 11% من �الأ�رش تر�أ�صها �إناث يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، بو�قع 12% يف �ل�صفة �لغربية 

11
و9% يف قطاع غزة.

�لعمر  �رتفاع  �إىل  �لبيانات  فت�صري  �حلياة،  قيد  على  بالبقاء  �ملتعلقة  للموؤ�رش�ت  بالن�صبة  �أما 

 �ملتوقع عند �لوالدة للفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع؛ بحيث �رتفع من 70.7 عاماً يف �صنة 2000 �إىل

 2021 �صنة  يف  عاماً   75.3 �إىل   2000 �صنة  يف  عاماً   72.2 ومن  للذكور،   2021 �صنة  يف  عاماً   73.1

لالإناث، مع وجود �ختالف بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغ توقع �لبقاء على قيد �حلياة 

 عند �لوالدة يف قطاع غزة 73.8 عاماً )بو�قع 72.7 عاماً للذكور، و74.9 عاماً لالإناث(، يف حني بلغ
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ومن   .2021 �صنة  لالإناث(  عاماً  و75.7  للذكور،  عاماً   73.4 )بو�قع  عاماً   74.5 �لغربية  �ل�صفة  يف 

�ل�صحي،  �مل�صتوى  ن  حت�صُّ �لوالدة،  عند  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  فرتة  الرتفاع  �لرئي�صية  �الأ�صباب 

و�نخفا�ص معدالت وفيات �لر�صع و�الأطفال )�نظر جدول 2/3(.

حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �خلام  �لوفيات  معدالت  �نخفا�ص  �إىل  �لبيانات  وت�صري 

�نخف�ص �ملعدل من 4.5 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2000 �إىل 3.7 حاالت لكل �ألف من 

�لوفيات  معدل  يف  �صئيالً  فرقاً  هناك  �أن  فياُلحظ  �ملنطقة  م�صتوى  على  �أما   .2021 �صنة  �ملو�طنني 

�ل�صفة  يف   2021 �صنة  �خلام  �لوفيات  معدل  بلغ  حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  لكل  �خلام 

 �لغربية 3.9 حاالت لكل �ألف من �ملو�طنني، مقابل 3.4 حاالت لكل �ألف من �ملو�طنني يف قطاع غزة

)�نظر جدول 2/3(. 

وُيالحظ �نخفا�ص يف معدل �لزيادة �لطبيعية للمو�طنني )�لفرق بني معدالت �ملو�ليد و�لوفيات( 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة من 3.6% �صنة 2000 �إىل 2.4% �صنة 2021. �أما على م�صتوى �ملنطقة، 

فيالحظ �أن معدل �لزيادة �لطبيعية لل�صكان يف قطاع غزة �نخف�ص �إىل 2.8% بينما �نخف�ص �إىل %2.2 

يف �ل�صفة �لغربية )�نظر جدول 2/3(.  

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

�لقريب و�لو�صيط  �الأمد  �أنها تظّل يف  بالرغم من  �لع�رشين،  �لقرن  �الأخري من  �لعقد  منذ  خ�صو�صاً 

�ملوؤ�رش�ت متعدد  �لعنقودي  �لفل�صطيني  �مل�صح  نتائج  �إىل  فا�صتناد�ً  �ليهودية.  مثيلتها  من   �أعلى 

2019-2020، فقد طر�أ �نخفا�ص على معدل �خل�صوبة �لُكليّة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث 

بلغ 3.8 مو�ليد للفرتة 2017–2019 مقابل 5.9 مو�ليد يف �صنة 1999. وعند مقارنة �ل�صفة بالقطاع 

يف   3.8 مقابل  غزة  قطاع  يف   3.9 بلغ  حيث  نف�صها،  �لفرتة  خالل  �خل�صوبة  معدل  تقارب  يالحظ 

�ل�صفة يف �لفرتة 2017-2019، بينما كان هذ� �ملعدل مرتفعاً يف قطاع غزة مقارنة بال�صفة �لغربية يف 

�صنة 1999، حيث بلغ يف قطاع غزة 5.8 مو�ليد يف �صنة 1999، مقابل 4.1 مو�ليد يف �ل�صفة �لغربية 

12
�صنة 1999.

وت�صري بيانات �صنة 2020 �إىل �نخفا�ص يف متو�صط حجم �الأ�رشة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

مقارنة مع �صنة 2010، حيث �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة من 5.5 �أفر�د �صنة 2010 �إىل 5.1 �أفر�د 

�إىل   2010 �صنة  �أفر�د   5.2 من  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  �نخف�ص  كما   .2020  �صنة 

4.7 �أفر�د �صنة 2020، ومن 6.4 �أفر�د �إىل 5.7 �أفر�د يف قطاع غزة للفرتة نف�صها )�نظر جدول 2/3(. 

�ملو�ليد  معدالت  يف  �نخفا�ص  �أي�صاً  �الأ�رشة،  حجم  متو�صط  �نخفا�ص  �إىل  باالإ�صافة  ويالحظ، 

�ملو�طنني من  �ألف  لكل  مولود�ً   40.9 من  �نخف�ص  حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف   �خلام 



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

78

فهناك  �ملنطقة  م�صتوى  على  �أما   .2021 �صنة  �ملو�طنني  من  �ألف  لكل  مولود�ً   29.5 �إىل   2000 �صنة 

تبايٌن يف معدل �ملو�ليد �خلام لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث ُقدر معدل �ملو�ليد �خلام �صنة 

2021 يف �ل�صفة �لغربية بنحو 27.2 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني مقابل 32.9 مولود�ً لكل �ألف من 

�ملو�طنني يف قطاع غزة لل�صنة نف�صها )�نظر جدول 2/3(. 

�إىل   2019 �صنة  بيانات  فت�صري  �لو�حدة(،  �لغرفة  يف  �الأفر�د  )عدد  �ل�صكن  كثافة  بخ�صو�ص  �أما 

 �أن كثافة �ل�صكن يف قطاع غزة مرتفعة مقارنة مع �ل�صفة �لغربية، حيث بلغ متو�صط كثافة �ل�صكن

1.6 فرد�ً/ غرفة يف قطاع غزة، مقابل 1.3 فرد�ً/ غرفة يف �ل�صفة �لغربية. ويبلغ �ملتو�صط �لكلي لل�صفة 

و�لقطاع 1.4 فرد�ً/ غرفة. وبلغت ن�صبة �الأ�رش �لفل�صطينية �لتي تعود ملكية �مل�صكن فيها الأحد �أفر�د 

 
13

�الأ�رشة نحو 87.7%، بو�قع 87.3% يف �ل�صفة �لغربية و88.4% يف قطاع غزة.

وتفيد �لبيانات �إىل �أن 39.5% من �الأ�رش يف �ل�صفة و�لقطاع ي�صتفيدون من خدمات مياه �ل�رشب 

بطريقة �آمنة، حيث بلغت هذه �لن�صبة 66.2% يف �ل�صفة �لغربية و4.3% فقط يف قطاع غزة، وذلك 

 وهو ما يعطي موؤ�رش�ت مقلقة جد�ً حول �صحة �ملو�طنني خ�صو�صاً يف �لقطاع.
14

ل�صنة 2019.

ب�صنة  مقارنة  �لزو�ج  عقود  عدد  �نخفا�ص  �إىل   2020 �صنة  يف  �مل�صجلة  �لزو�ج  حاالت  وت�صري 

2019، حيث �نخف�صت من 44,320 عقد�ً �صنة 2019 �إىل 41,221 عقد�ً �صنة 2020. و�نخف�ص معدل 

 �لزو�ج �لعام �إىل 8.1 حاالت زو�ج لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2020 )بو�قع 6.7 حاالت يف �ل�صفة،

 
15

و10.1 حاالت يف قطاع غزة( مقارنة بـ 10 حاالت زو�ج لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2017.

2020 �إىل �أن ن�صبة �الأفر�د  وبالن�صبة خل�صائ�ص �ل�صكان �ملتعلقة بالتعليم، فت�صري بيانات �صنة 

21.7% يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، و�أن  )15 عاماً فاأكرث( �لذين �أكملو� مرحلة �لتعليم �لثانوية 

�أقل  �ل�صكان، وتعّد من  2.5% من جمموع  فاأكرث ت�صكل  15 عاماً  �لذين بلغو�  �الأمية لالأفر�د  ن�صبة 

�آ�صيا  غرب  دول  يف   %19.7 فاأكرث  عاماً   15 لالأفر�د  �الأمية  معدالت  بلغت  حيث  �لعامل  يف  �ملعدالت 

 UNESCO Institute for Statistics  و�صمال �إفريقيا، ح�صب بيانات معهد �ليوني�صكو لالإح�صاء

�صنة 2019. وُيالحظ �أن ن�صبة �الأمية قد �نخف�صت لدى �الإناث و�لذكور، بالرغم من �أن ن�صبة �الأمية 

لدى �الإناث ظلّت �أعلى عند مقارنتها مع �لذكور، حيث بلغت 3.8% لدى �الإناث و1.2% لدى �لذكور 

يف �صنة 2020، مقارنة بـ 20.3% عند �الإناث و7.8% عند �لذكور يف �صنة 1997، مما ي�صّكل �نخفا�صاً 

�أما على م�صتوى �ملنطقة فبلغ معدل �الأمية بني  20 عاماً، وخ�صو�صاً عند �الإناث.  كبري�ً على مدى 

�ل�صكان �لفل�صطينيني �لذين يبلغون 15 عاماً فاأكرث 2.8% يف �ل�صفة مقابل 2% يف قطاع غزة، وذلك 

16
ل�صنة 2020.



79

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

17
جدول 2/3: ملخ�س لأهم املوؤ�رشات الدميوجرافية للفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة

ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة
قطاع غزة ال�شفة الغربية املوؤ�رش

868 5,773 551 الكثافة ال�شكانية )فرد/كم2( )منت�شف 2021(

2.4 2.8 2.2 معدل الزيادة الطبيعية )2021(

5.1 5.7 4.7 متو�شط حجم الأ�رشة )2020(

73.1 72.7 73.4 توقع البقاء على قيد احلياة )ذكور( )عاماً( )2021(

75.3 74.79 75.57 توقع البقاء على قيد احلياة )اإناث( )عاماً( )2021(

29.5 32.9 27.2 معدل املواليد اخلام )مولود لكل األف من ال�شكان( )2021(

3.7 3.4 3.9 معدل الوفيات اخلام )وفاة لكل األف من ال�شكان( )2021(

12.1 12.7 11.7 معدل وفيات الر�شع )حالة وفاة لكل األف مولود( )2015–2019(

3.6 3.6 3.6 متو�شط عدد الغرف يف امل�شكن )2019(

38 41.1 35.8 ً 0–14 عاما

ن�شبة الأفراد )%( 

)منت�شف 2021(

28.4 28.2 28.6 ً ال�شباب 15–29 عاما

28.3 26.2 29.6 30–59 عاماً 

5.3 4.5 6 امل�شنني 60 عاماً فاأكرث

1.4 1.6 1.3 متو�شط كثافة امل�شكن )فرد/غرفة( )2019(

ن�شبة الأفراد ح�شب الأعمار يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة منت�شف 2021
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ب. فل�شطني املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”:

�ملقدر يف نهاية  �لفل�صطينيني  �أن عدد  �إىل  �لفل�صطيني  �ملركزي لالإح�صاء  ُت�صري تقدير�ت �جلهاز 

مقارنة  فل�صطيني  مليون   1.67 نحو  بلغ  “�إ�رش�ئيل”   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف   2021 �صنة 

بنحو 1.63 مليون فل�صطيني �صنة 2020. وتظهر �لبيانات �ملتوفرة حول �لرتكيب �لعمري لل�صكان 

�لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل” يف �صنة 2020 �أنه جمتمع فتي، حيث بلغت ن�صبة �الأفر�د دون �لـ 15 عاماً 

32% للذكور و31% لالإناث، يف حني بلغت ن�صبة �الأفر�د �لذين تبلغ �أعمارهم 65 عاماً فاأكرث نحو 

4.6% للذكور و5.6% لالإناث )�نظر جدول 2/4(.

بلغت   1948 فل�صطينيات  لدى  �خل�صوبة  ن�صبة  فاإن   ،2020 ل�صنة  �ملتوفرة  �لبيانات   وح�صب 

2.8 مولود�ً لكل �مر�أة لتت�صاوى تقريباً مع خ�صوبة �ملر�أة �ليهودية، مع مالحظة �أن �ليهود �ملتدينني 

لكل  �أفر�د   4.4 �لفل�صطينية  �الأ�رشة  7 مو�ليد. وبلغ متو�صط حجم  �إىل  لديهم  �ملر�أة  ت�صل خ�صوبة 

�ل�صكان،  من  �ألف  لكل  مولود�ً   21.9 نحو  بلغ  �خلام  �ملو�ليد  معدل  �أن  �إىل  �لبيانات  وت�صري  �أ�رشة. 

�أما بالن�صبة ملعدل �لوفيات �خلام فقد بلغ 3.3 حالة وفاة لكل �ألف من �ل�صكان. وبلغ معدل وفيات 

يف  �لعرب  �ملو�طنني  ت�صمل  ال  �لبيانات  وهذه  �الأحياء.  �ملو�ليد  من  �ألف  لكل  وفاة  حاالت   5 �لر�صع 

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” حُت�صي 

جميع هذه �لفئات �صمن �صكانها و�صمن �لعرب ككل )�نظر جدول 2/4(. 

�ملحتلة فل�صطني  يف  �لقتل  جر�ئم  ن�صبة  �رتفاع  خلف  �لكامنة  �لعو�مل  حول  در��صة   و�أ�صارت 

�صنة 1948، �إىل تز�يد ن�صبة �رتكاب جر�ئم �لقتل يف �صفوف �لعرب �لفل�صطينيني ب�صكل غري م�صبوق، 

عن  %23.3 زيادة  مبعدل  �لد�خل،  فل�صطينيي  من  �صخ�صاً   111 مقتل   2020 �صنة  �صهدت   حيث 

  وبح�صب جمعية “مباَدر�ت �إبر�هيم Abraham Initiatives” فاإن ح�صيلة �صحايا 
18

�صنة 2019.

19
جر�ئم �لقتل يف �صفوف فل�صطينيي 1948 بلغت 126 �صخ�صاً �صنة 2021.

 Central Bureau of Statistics �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  معطيات  وبح�صب 

)CBS( يف نهاية �صنة 2020 )�لتي ت�صم �رشقي �لقد�ص و�جلوالن �أي�صاً( فاإن جممل عدد �مل�صلمني 

�لطائفة  من  �ألفاً   146.8 هناك  بينما   ،%85.4 بن�صبة  مليون   1.671 نحو  يبلغ   48 فل�صطينيي  من 

20 
�لدرزية بن�صبة 7.5%، و137.6 �ألفاً من �مل�صيحيني بن�صبة %7.
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ج. الأردن:

مع  مقارنة  ن�صمة،  ماليني   4.5 بنحو   2021 �صنة  نهاية  يف  �الأردن  يف  �لفل�صطينيني  عدد  ُيقّدر 

4.39 ماليني ن�صمة نهاية �صنة 2020، ومعظمهم يحملون �جلن�صية �الأردنية )�أردنيون من �أ�صول 

فل�صطينية( )�نظر جدول 2/1(.

ويبلغ معدل �لنمو �ل�صنوي لل�صكان 2.4% يف �صنة 2020، وفق بيانات د�ئرة �الإح�صاء�ت �لعامة 

�الأردنية، وهي ن�صبة ت�صمل كافة �الأردنيني، مبن فيهم �الأردنيون من �أ�صول فل�صطينية. كما وت�صري 

معطيات �لد�ئرة �أن معدل �خل�صوبة بلغ 2.7 مو�ليد لكل �مر�أة يف �لفرتة 2017-2018. وبلغ معدل 

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

 
21

من �لعمر 19 حالة وفاة لكل �ألف مولود حي للفرتة نف�صها. وهذه �ملعطيات ت�صمل كافة �الأردنيني،

وعلى �الأرجح فاإن �الأردنيني من �أ�صول فل�صطينية يت�صفون باملعدالت نف�صها.

وت�صري در��صة �أعدتها موؤ�ص�صة فافو FAFO Foundation  حول �الأو�صاع �ملعي�صية يف �ملخيمات 

�لفل�صطينية يف �الأردن �صنة 2011، �أن 39.9% من �صكان �ملخيمات هم دون �لـ 15 عاماً من �لعمر، 

�الأ�رشة د�خل  بلغ متو�صط حجم  4.3%. كما  بلغت  فاأكرث  65 عاماً  بلغو�  �لذين  �الأفر�د  ن�صبة  و�أن 

 وال تتوفر حتديثات علمية موثَّقة لهذه �ملعلومات حتى كتابة هذ� 
22

�ملخيمات 5.1 �أفر�د لكل �أ�رشة.

�لتقرير.

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

 2,376,481 2020/12/31، مقارنة مع  2,463,130 الجئاً م�صجالً، وذلك يف  )�الأونرو�( فاإن هناك 

23
الجئاً م�صجالً حتى �صباط/ فب�ير 2019.

د. �شورية:

يف  ن�صمة   655,729 �صورية  يف  �الأونرو�  لدى  �مل�صجلني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  بلغ 

2020/12/31، مقارنة بـ 643,142 حتى �صباط/ فب�ير 2019، ومن �جلدير بالذكر �أن هذه �الأرقام 

 
24

هي �أرقام تقديرية �صارية ب�صبب �الأو�صاع غري �مل�صتقرة يف �صورية.

فبالرغم من �أن �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية كانو� من �أكرث �لتجمعات �لفل�صطينية ��صتقر�ر�ً 

�إال �أن �الأحد�ث �لتي �ندلعت منذ 2011 �أّثرت ب�صكل هائل عليهم، فمن �أ�صل نحو 656 �ألفاً بح�صب 

تقدير�ت نهاية �صنة 2020، ��صطر ملغادرة �صورية نحو 200 �ألف؛ هاجر �أكرث من 120 �ألفاً الأوروبا، 

�أن عدد�ً منهم �صكنو�  �إىل لبنان ع�رش�ت �الآالف غري  �إىل تركيا، وقد غادر  و�نتقل نحو ع�رشة �آالف 

�إىل �صورية؛ بينما بقي يف لبنان نحو  �إىل �خلارج، كما رجع بع�صهم �الآخر  موؤقتاً لرتتيب هجرتهم 

25 �ألفاً.
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يف �لوقت نف�صه، عانى نحو 40% ممن بقي يف �صورية من �لنزوح �لد�خلي )�أكرث من 180 �ألفاً( 

�أن تعر�صت خميماتهم للدمار، خ�صو�صاً خميمات �لريموك ودرعا وحندر�ت وخان �ل�صيخ.  بعد 

وهم يعي�صون حالة ماأ�صاوية من �لبطالة و�لفقر و�لال ��صتقر�ر، مما يتهدد هذ� �ملجتمع مبزيد من 

�لنزيف. وك�صف �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني Philippe Lazzarini �أن 90% من 

 كما �أعلنت �الأونرو� يف بيان لها يف �آذ�ر/ 
25

�لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية يعي�صون حتت خط �لفقر.

مار�ص 2021 �أنه، وبعد ع�رش �صنو�ت من �الأحد�ث، “نزح �أكرث من ن�صف الجئي فل�صطني يف �لبالد 

�ألفاً منهم بحثو� عن �الأمان يف �لبلد�ن �ملجاورة، وخا�صة   120 مرة و�حدة على �الأقل، مبن يف ذلك 

من�صاآتها  من  �لعديد  �إىل  �لو�صول  �الأونرو�  على  يتعذر  �أنه  و�أ�صافت  وخارجها”.  و�الأردن،  لبنان 

د�خل �صورية، مثل �ملد�ر�ص و�ملر�كز �ل�صحية، مع تعر�ص �لكثري منها الأ�رش�ر ج�صيمة منذ بد�ية 

�ل�رش�ع؛ حيث خ�رشت �لوكالة 40% من �ل�صفوف �لدر��صية يف مد�ر�صها، فيما بات نحو 25% من 

�ملر�كز �ل�صحية �لتابعة لها غري �صالح لال�صتخد�م، كما فقدت 19 موظفاً خالل �ل�رش�ع �مل�صتمر منذ 

26
ع�رش �صنو�ت.

فوفقاً  �صورية،  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  على  �إ�صافية  �صغوطاً  كورونا  جائحة  لتاأثري  وكان 

لتقرير وكالة �الأونرو� بعنو�ن “�لند�ء �لطارئ ل�صنة 2021 من �أجل �الأزمة �الإقليمية �ل�صورية”، فاإن 

80% من �لالجئني قامو� بتقلي�ص عدد وجبات �لطعام �مل�صتهلك منذ بدء �جلائحة، و�أح�صى  نحو 

27
�لتقرير �أكرث من 8,600 حالة موؤكدة لالإ�صابة بالفايرو�ص، منها 465 حالة وفاة خالل �صنة 2020.

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

ووثقت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية يف 2021/10/2 �أكرث من 6 �آالف حالة لالجئني 

فل�صطينيني تعر�صو� النتهاكات ج�صدية جر�ء �لعنف �ملتو��صل يف �صورية، منهم نحو 1,800 حالة 

28
�عتقال و�ختفاء ق�رشي، بينهم 110 الجئات فل�صطينيات.

وك�صفت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية يف �صباط/ فب�ير 2022، �أن عدد �لالجئني 

 كما مّت 
29

�لفل�صطينيني �لذين قتلو� �أو ماتو� ب�صبب �ل�رش�ع يف �صورية منذ 2011 بلغ 4,116 الجئاً،

 
30

توثيق قتل 620 الجئ حتت �لتعذيب يف �ملعتقالت �ل�صورية حتى كانون �الأول/ دي�صمب 2020.

“ق�صو� غرقاً على طرق �لهجرة من �لبالد”، منذ بدء  57 الجئاً فل�صطينياً يف �صورية  �أن  و�أ�صافت 

�الأحد�ث، و�أو�صحت �أن غالبية �ملتوفني ق�صو� خالل حماوالتهم �لو�صول �إىل �لدول �الأوروبية، و�أن 

 
31

“�أكرث �ل�صحايا من �لن�صاء، و�الأطفال، وكبار �ل�صن”.

وب�صبب �الأو�صاع �ل�صيا�صية �لر�هنة، و�حلرب يف �صورية، فاإن �لبيانات �ملتوفرة حول �الأو�صاع 

�أن  �إىل  �لبيانات  وت�صري   ،2010-2009 للفرتة  هي  �صورية  يف  للفل�صطينيني  �رشية 
ُ
و�الأ �الجتماعية 
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�ملجتمع �لفل�صطيني يف �صورية هو جمتمع فتي، و�أن ن�صبة �الأفر�د دون �لـ 15 عاماً بلغت 33.1%، يف 

حني بلغت ن�صبة �لذين تبلغ �أعمارهم 65 عاماً فاأكرث 4.4%، وذلك ل�صنة 2009. و�أ�صارت �لبيانات 

�إىل �أن معدل �خل�صوبة �لُكلّي للفل�صطينيني يف �صورية بلغ 2.5 مولود�ً لكل �مر�أة، وبلغ معدل �ملو�ليد 

معدل  بلغ  فقد  للوفيات،  بالن�صبة  �أما   .%1.6 �لنمو  ن�صبة  وبلغت  �ألف،  لكل  مولود�ً   29.2 �خلام 

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

 
32

�الأطفال دون �خلام�صة 31.5 حالة وفاة لكل �ألف مولود حي.

هـ. لبنان:

لبنان يف   2020/12/31 يف  �الأونرو�  لدى  �مل�صجلني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد   بلغ 

 �إال �أن �الإح�صاء �ل�صكاين 
33

543,284 ن�صمة مقارنة مع 533,885 ن�صمة حتى �صباط/ فب�ير 2019.

 ولو �فرت�صنا 
34

�ألفاً فقط.  174 �أرقاماً بحدود  �أعطى   2017 لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان يف �صنة 

�لتي يكاد يتو�فق عليها معظم  �لتقدير�ت  وجود ن�صبة خطاأ غري ب�صيطة يف هذه �الإح�صاء�ت؛ فاإن 

�لباحثني ترت�وح بني 200 و250 �ألفاً، مع وجود ن�صبة عالية من �ملتبقني ترغب باملغادرة و�لهجرة 

وهو  كبري�ً،  نزيفاً  ويعاين  عانى  لبنان  يف  �لفل�صطيني  �للجوء  �أن  يعني  ما  وهو  ذلك.  لها  �أتيح  �إن 

ومع  �لفل�صطينيني،  وجوه  يف  �لعمل  �أبو�ب  �إغالق  ��صتمر�ر  مع  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  تز�يد  نزيف 

�الأزمات �ل�صيا�صية و�القت�صادية �لتي يعاين منها لبنان. وذكر مدير مكتب “جلنة �حلو�ر �للبناين 

منذ  م�صتمر  �رتفاع  يف  لبنان  من  �لفل�صطينيني  هجرة  “موجة  �أن  �الآيي  �لنا�رش  عبد  �لفل�صطيني” 

�ل�رشعية  �لهجرة  عب  �صو�ء  و2021؛   2020 �الأخريتني  �ل�صنتني  يف  ت�صاعفت  �الأرقام  لكن   ،2005

وغري �ل�رشعية”، و�أ�صاف �أنه “يف 2020 غادر بني 6 �آالف و8 �آالف فل�صطيني لبنان من دون عودة، 

�أما يف 2021 ولغاية نهاية �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر، فقد �ُصجل خروج 12 �ألف م�صافر فل�صطيني 

 
35

مل يعودو� �إىل لبنان، وهو رقم �أعلى من معدل �ل�صنو�ت �ملا�صية”.

وتقدر �حلكومة �للبنانية �أن �لبلد ��صتقبل 1.5 مليون �صخ�ص فرو� من �لنز�ع يف �صورية، منهم 

 United Nations نحو 866 �ألفاً م�صجلني لدى �ملفو�صية �ل�صامية لالأمم �ملتحدة ل�صوؤون �لالجئني

High Commissioner for Refugees، ونحو 28 �ألفاً م�صجلني لدى �الأونرو� كالجئني فل�صطينيني 

 وذكر تقرير وكالة �الأونرو� “�لند�ء �لطارئ لعام 2021” �أن 87% من الجئي فل�صطني 
36

من �صورية.

�لذين فرو� من �صورية �إىل لبنان يعي�صون حتت خط �لفقر، بينما بلغت هذه �لن�صبة 65% من �لالجئني 

�لفل�صطينني يف لبنان. و�أح�صى �لتقرير �أكرث من 104 �آالف حالة موؤكدة لالإ�صابة بالفايرو�ص، منها 

37
�أكرث من �ألف حالة وفاة خالل �صنة 2020.
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عن  عاطلون  لبنان  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  من   %65 �أن  ذكرت  �صاهد  ملوؤ�ص�صة  در��صة  ويف 

�لتي  �الأزمات  ب�صبب  �أعمالهم  من  �لفل�صطينيني  �لعمال  مئات  ف�صل  ر�صد  �إىل  باالإ�صافة  �لعمل، 

�حلدِّ  من  �أقل  دخلها  يبلغ  �لفل�صطينية  �الأ�رش  من   %49 �أن  �لدر��صة  و�أظهرت  لبنان.  منها  يعاين 

�الأدنى لالأجور، و38% من فل�صطينيي لبنان ال يتمتعون باالأمن �لغذ�ئي. و�أ�صافت �أن 72.4% من 

�لالجئني �مل�صتطلعني �أكدو� عدم قدرتهم على دفع فارق فو�تري �لعالج �ل�صحي وفق �لنظام �ملعمول 

 
38

به يف �الأونرو�.

وح�صب بيانات �لتعد�د �لعام لالجئني �لفل�صطينيني يف �ملخيمات و�لتجمعات �لفل�صطينية يف لبنان 

ل�صنة 2017، فاإن ن�صبة �الأفر�د دون �لـ 15 عاماً بلغت 29%، يف حني بلغت ن�صبة �لذين تبلغ �أعمارهم 

65 عاماً فاأكرث 6.4%. وبلغ متو�صط حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية يف لبنان 4 �أفر�د، وبلغت ن�صبة �الأ�رش 

يف  �لفل�صطينيات  للن�صاء  �لكلي  �خل�صوبة  معدل  بلغ  �آخر  جانب  من   .%17.5 ن�صاء  تر�أ�صها  �لتي 

�ملخيمات و�لتجمعات �لفل�صطينية يف لبنان 2.7 مولود�ً لكل �مر�أة. 

و. مقارنات عامة بني الفل�شطينيني:

قبل �أن نقارن بع�ص �ملوؤ�رش�ت �لديوجر�فية �لرئي�صية، �مللخ�صة يف جدول 2/4، نود �أن ن�صري 

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

حال تظلُّ مفيدة كموؤ�رش�ت عامة، وفق �أحدث �الإح�صاء�ت �ملتوفرة. �أما �أبرز �ملالحظات فهي: 

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

لبنان.

�أن �أعلى ن�صبة لكبار �ل�صنِّ �لذين يبلغون 65 عاماً فاأكرث تتو�جد يف لبنان ثم يف فل�صطني �ملحتلة  	·

1948 و�صورية، و�أدنى ن�صبة تتو�جد يف قطاع غزة. 

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

�لغربية، ثم لبنان، و�أدناها يف فل�صطني �ملحتلة 1948 “�إ�رش�ئيل”. وبالتايل فاإن هذ� �ملعدل يت�صق 

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

من  يعاين  و�لذي  �الإمكانيات  �ملحدود  �لقطاع  على  �صكانية  �صغوطاً  ي�صكل  ما  وهو  �ملو�ليد، 

ح�صار خانق. 

3.7 حاالت  �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغت  �ل�صفة  �لوفيات �خلام بقيت مرتفعة يف  �أن معدل  	·

وفاة �صنة 2021، ويعود ذلك ب�صورة �أ�صا�صية �إىل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�إجر�ء�ته و�صيا�صاته 

�لقمعية و�لعن�رشية �ملتعاقبة لعدة عقود، مبا يف ذلك عمليات �لقتل �لتي متار�صها.
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جدول 2/4: ملخ�س لبع�س املوؤ�رشات الدميوجرافية للفل�شطينيني ح�شب مكان الإقامة

املوؤ�رش
ال�شفة الغربية 

2021
قطاع غزة

2021
جمموع ال�شفة 

والقطاع 2021

فل�شطني املحتلة 

1948 “اإ�رشائيل”
2020

الأردن

2011
�شورية

(2010-2009(

لبنان

2017

ن�شبة الأفراد 15 عاماً 

فاأقل )%(
35.640.937.7

32 ذكور 
31 �إناث

39.933.129

ن�شبة الأفراد 65 عاماً 

فاأكرث )%(
3.72.83.3

4.6 ذكور
5.6 �إناث

4.34.46.4

 ن�شبة اجلن�س 

)ذكر لكل مئة اأنثى(
103.8102.7103.4102.7

(2015)–100.4102

 معدل املواليد اخلام 

)مولود لكل األف من 

ال�شكان(

27.232.929.521.929.2
(2010)29.225.8

(2010)

 معدل الوفيات اخلام 

)حالة وفاة لكل األف من 

ال�شكان(

3.93.43.73.3–2.8
(2006)–

 معدل اخل�شوبة الكلي 

)مولود لكل امراأة(

3.8
(2019–2017)

3.9
(2019–2017)

3.8
(2019–2017)2.83.3

(2010)2.52.7

 متو�شط حجم الأ�رشة 

)فرد لكل اأ�رشة معي�شية(

4.7
(2020)

5.7
(2020)

5.1
(2020)4.45.14.1

(2010)4

3. الالجئون الفل�شطينيون:

بالرغم من �صعوبة حتديد �أعد�د �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعامل بدقة، �إاّل �أنه يكن �ال�صتفادة من 

عدد من �ملعطيات �لتي يكن �أن ت�صكل �أر�صية للو�صول �إىل �أرقام تقريبية معقولة. ووفق تقدير�ت 

بلغت   2021 �صنة  نهاية  يف  �خلارج  فل�صطينيي  �أعد�د  فاإن  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز 

7.04 ماليني فل�صطيني. كما �أن �جلهاز ذكر �أن ن�صبة �لالجئني من �أبناء فل�صطينيي 1948 �ملقيمني يف 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة هي 42.2% باال�صتناد �إىل �إح�صائيات �صنة 2017؛ وهو ما يعني �أن عدد 

�لالجئني قد بلغ 2.242 مليون نهاية �صنة 2021؛ موزعني على 830 �ألفاً يف �ل�صفة �لغربية بن�صبة 

�الأرقام  وهذه   
40

�صكانه. من   %66.1 بن�صبة  غزة  قطاع  يف  مليون  و1.412  �صكانها،  من   %26.3

قريبة من �أرقام �الأونرو� �لتي ذكرت �أن عدد �لالجئني �مل�صجلني لديها يف �ل�صفة �لغربية كان نحو 

2/5(. ولعل �صبب  1.477 مليون يف قطاع غزة )�نظر جدول  2020، ونحو  �ألفاً يف نهاية �صنة   872

�لفروقات �أن بع�ص �أعد�د �لالجئني قد غادرت �ل�صفة و�لقطاع �إىل خارج فل�صطني. ويف �ملقابل فيوجد 

بني فل�صطينيي �خلارج �أعد�د من �أبناء �ل�صفة و�لقطاع ممن يحملون هوية “�ملو�طنة” وي�صتطيعون 

من  �الأقل  على  �ألفاً   150 نحو  وجود  �إىل  �لتقدير�ت  ت�صري  ثالثة،  جهة  ومن  هناك.  لالإقامة  �لعودة 
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1948 مّمن هجرو� من مدنهم وقر�هم �لتاريخية لكنهم ظلّو� د�خل �حلدود �جلغر�فية  فل�صطينيي 

لفل�صطني �ملحتلة �صنة 1948. 

وعلى ذلك، فاإن جمموع �لالجئني �لفل�صطينيني يبلغ نحو 9.432 ماليني الجئ �أي 67.4% من 

فل�صطينيي �لعامل؛ ح�صب تقدير�ت نهاية �صنة 2021.

ورمبا يكون هناك بع�ص �لتكر�ر يف �حت�صاب بع�ص �الأعد�د، ب�صبب �النتقال من �ملكان �مل�صجل 

�إال ب�صكل  �آخر؛ لكن ذلك ال يوؤثر  �إقامة  �أو  �إىل مكان عمل  �لذي يحمل جو�ز �صفره،  �أو  �لالجئ  فيه 

حمدود على �لن�صبة �لكبرية لالجئني.

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

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

وبالتايل، يجب �النتباه �إىل �أن �إح�صائياتها 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، كما �أن هناك الجئني ��صطرو� للخروج من فل�صطني حتت 

ظروف خمتلفة )غري �حلرب( وُمنِعو� من �لعودة. وبالتايل يجب �النتباه �إىل �أن �إح�صاء�ت �الأونرو� 

بخ�صو�ص �لالجئني هي �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.

 ،2020/12/31 يف  �خلم�صة،  �الأونرو�  عمليات  مناطق  يف  �مل�صجلني  �لالجئني  عدد  ويقدر 

ونحو  ،%38.6 بن�صبة  �الأردن  يف  مليون   2.463 نحو  على  عون  ُموزَّ ن�صمة،  ماليني   6.389  بنحو 

مليون   1.643(  %42.6 بن�صبة   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  منهم  مليون   2.726

و�لباقي �لغربية(،  �ل�صفة  يف   %16.9 بن�صبة  مليون   1.083 ونحو  غزة،  قطاع  يف   %25.7  بن�صبة 

)1.2 مليون بن�صبة 18.8%( م�صجلون يف �صورية ولبنان. وبلغ عدد �لعائالت �مل�صجلني يف مناطق 

 
41

عمليات �الأونرو� �خلم�ص 1.5 مليون عائلة، مبتو�صط حجم 4.3 �أفر�د لكل عائلة.

وتظلُّ �أعد�د �لالجئني �أعد�د�ً تقديرية، خ�صو�صاً عندما يتعلق �الأمر بفل�صطينيي �خلارج، خارج 

�ملناطق �لتي تعمل فيها �الأونرو�؛ حيث ال توجد �إح�صاء�ت ر�صمية، وال معرفة دقيقة بن�صب �لنمو، 

�أماكن عمل و��صتقر�ر جديدة بينما هو  �إىل  �إ�صكاليات �لتكر�ر حيث ينتقل �لالجئ  مع �صعوبة حّل 

و�أبناء  و�صورية،  ولبنان  �الأردن  فل�صطينيي  مع  يحدث  كما  �الأ�صلي  مكانه  يف  حمت�صب  �أو  م�صجل 

�لد�خل �ملقيمني يف �خلارج.
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جدول 2/5: موؤ�رشات اإح�شائية حول الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت الأونروا ح�شب 

مناطق عملها حتى 422020/12/31

املجموعلبنان�شوريةالأردنقطاع غزةال�شفة الغربية

871,5371,476,7062,307,011568,730479,5375,703,546الالجئون امل�شجلون

211,116166,845156,11986,99964,287685,366اأ�شخا�س م�شجلون اآخرون*

1,082,6531,643,5512,463,130655,729543,2846,388,887جمموع الأ�شخا�س امل�شجلني

278,707358,043558,842192,105145,0781,532,696عدد العائالت

1981091258عدد املخيمات الر�شمية

9627816910265710عدد املدار�س 

45,883286,645119,04750,60937,586539,770عدد التالميذ

4322252327140عدد مرافق الرعاية ال�شحية الأولية

28,563**3,84912,1326,0943,0143,046عدد وظائف املوظفني املحليني

193***1716161313عدد وظائف املوظفني الدوليني

�لقد�ص  منطقتي  يف  �لفقر�ء  من  و�أعد�د  �لالجئني،  غري  و�الأبناء  و�الأزو�ج  �لزوجات  �الآخرين:  �مل�صجلني  باالأ�صخا�ص  يق�صد   *

وغزة،...�إلخ.

** �ملجموع ي�صمل �ملوظفني يف رئا�صة �الأونرو� بعّمان.

*** �ملجموع ي�صمل �ملوظفني �لدوليني يف رئا�صة �الأونرو� بعّمان وموظفي مكاتب �الأونرو� �لتمثيلية.

الفل�شطينيون امل�شجلون يف �شجالت الأونروا حتى 2020/12/31
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عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف الأونروا ح�شب املنطقة حتى 2020/12/31

وت�صري �لبيانات يف �جلدول 2/6 �إىل �أن جمتمعات �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى �الأونرو� 

هي جمتمعات فتية، على نحو مماثل للفل�صطينيني ب�صكل عام، حيث �إن 30% من �لالجئني �مل�صجلني 

لديها �أطفال دون �ِصّن 18، �أعالها يف قطاع غزة )41.3%( و�أدناها يف لبنان )%22(.

�لغربية وقطاع غزة هي  �ل�صفة  �لالجئني يف  �أن معدالت �خل�صوبة بني  �إىل  �لبيانات  كما ت�صري 

�الأعلى مقارنة مع باقي مناطق عمل �لوكالة �خلم�ص )3.6 مو�ليد لكل �مر�أة(، كما هو �حلال بالن�صبة 

ملتو�صط حجم �الأ�رشة يف �ل�صفة و�لقطاع )5.6 �أفر�د لكل �أ�رشة معي�صية(. �أما بالن�صبة ملعدل �الإعالة 

فهي  �مل�صجلني  �لالجئني  لدى   )64–15 �لعمل  �صّن  يف  �صخ�ص  مئة  لكل  �ملعالني  �الأ�صخا�ص  )عدد 

دون �الأ�صخا�ص  بن�صبة  �أ�صا�صي  ب�صكل  مرتبط  وهذ�   ،)75.6( غزة  قطاع  يف  كبري  ب�صكل   مرتفعة 

15 عاماً، ومن �ملهم �الإ�صارة �إىل �أن هذه �لن�صبة ت�صّكل حتدياً كبري�ً يف ظّل �لبطالة �ملرتفعة و�الأو�صاع 

�القت�صادية �ملتدهورة.  

جدول 2/6: ملخ�س لبع�س املوؤ�رشات الجتماعية لالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت 

الأونروا ح�شب مناطق عملها 432020

املجموعلبنان�شوريةالأردنال�شفة الغربيةقطاع غزة

41.327.525.828.32230ن�شبة الأطفال دون 18 عاماً )%(

 متو�شط حجم الأ�رشة 

)فرد لكل اأ�رشة معي�شية( )2015(
5.65.65.24.84.75.3

3.63.63.22.72.73.2معدل اخل�شوبة )مولود لكل امراأة(

75.650.546.449.547.554.1معدل الإعالة
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�أما بخ�صو�ص �لتح�صيل �لعلمي، فت�صري �لبيانات �إىل �أن �لالجئني يتقدمون على غري �لالجئني 

يف �لتعليم يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة؛ حيث ي�صل معدل �الأمية �إىل 2.5% بني �لالجئني )15 عاماً 

فاأكرث( مقابل 3% عند غري �لالجئني، كما ت�صري �لبيانات �إىل �أن ن�صبة �لالجئني �حلا�صلني على درجة 

 
44

�لبكالوري�ص هي �أعلى بنحو 16% مقابل 14% عند 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 

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

بلغ  حني  يف   ،2021 �صنة  نهاية  يف  ن�صمة  ماليني   6.965 نحو  بلغ  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي 

�لفل�صطينيني و�ليهود يف  �ل�صكان  �أن يت�صاوى عدد  6.982 ماليني ن�صمة، فمن �ملتوقع  �ليهود  عدد 

فل�صطني �لتاريخية مع نهاية �صنة 2022، حيث �صيبلغ عدد كل منهم نحو 7.1 ماليني تقريباً. ومن 

�ملتوقع �أن يتجاوز عدُد �لفل�صطينيني عدد �ليهود بنحو 510 �آالف ن�صمة يف �صنة 2029.

 جدول 2/7: عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2029-2020 

45
)بالألف ن�شمة(

ال�شنة
 عدد الفل�شطينيني

يف فل�شطني التاريخية
عدد اليهود

20206,7996,874

20216,9656,982

20227,1327,092

20237,3037,203

20247,4787,316

20257,6577,431

20267,8417,548

20278,0297,667

20288,2227,787

20298,4197,909
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عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2020-2029 )بالألف ن�شمة(

هذه �لتوقعات يف �إطارها �الإيجابي توؤكد على �أن �ل�صعب �لفل�صطيني بالرغم مما عاناه ويعانيه 

نحو بعد  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  و�أن  �أر�صه.  على  �صامد�ً  ز�ل  ما  و�حتالل،  وت�رشيد  قهر   من 

125 عاماً على ن�صاأة �ملنظمة �ل�صهيونية �لعاملية World Zionist Organization، ونحو 74 عاماً 

على �إن�صاء �لكيان �ل�صهيوين يجد نف�صه �أمام حقيقة �أن عدد �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل يتجاوز 

عدد �مل�صتوطنني �ليهود �لذين قام بتجميعهم من �أكرث من مئة بلد حول �لعامل على مد�ر تلك �ل�صنني 

“�لقنبلة  عن  �حلديث  فاإن  �ملقابل،  يف  �ل�صهيوين.  للكيان  مقلقة  حقيقة  �صّك  بال  وهذ�  و�الأعو�م. 

�ال�صرتخاء.  �أو  �النت�صار  بن�صوة  �لفل�صطينيني  ُي�صيب  �أن  ينبغي  ال  �لفل�صطينية  �لديوجر�فية” 

�إن  �إذ  �إن �ل�صمود �لفل�صطيني على �الأر�ص و�لزيادة �ل�صكانية ظاهرة مهمة، ولكنها غري كافية،  �إذ 

�لتجارب �ال�صتعمارية عب �لتاريخ �أظهرت قدرة �ال�صتعمار يف �أحيان عديدة على �لتعامل مع هكذ� 

ظو�هر وجتاوزها. 

ع�رش�ت  منذ  يعملون  �لظاهرة  هذه  خطورة  يدركون  �لذين  �ل�صهاينة  فاإن  ثانية،  ناحية  ومن 

�ل�صفة  يف  خطتهم  وكانت   ،2005 �صنة  غزة  قطاع  من  �ن�صحابهم  فكان  جتاوزها؛  على  �ل�صنو�ت 

معازل  يف  �لفل�صطينيني  و�إبقاء  �ل�صكان،  من  عدد  و�أقل  �الأر�ص  من  م�صاحة  �أكب  ل�صم  �لغربية 

“كانتونات” يف �صكل حكم ذ�تي قد يحمل �صكلياً ��صم دولة؛ وهو ما يحدث فعلياً على �الأر�ص، بعد 
�النهيار �لعملي مل�صار �لت�صوية وحّل �لدولتني. كما �أوجد �الحتالل بيئة حياة طاردة للفل�صطينيني، 

حيث ت�صري بع�ص �الإح�صائيات �إىل مغادرة نحو 415 �ألف فل�صطيني لل�صفة و�لقطاع خالل �لفرتة 

1967–2003، هذ� باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت �الآالف من كل من �ل�صفة و�لقطاع يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، 
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حيث ال تتو�فر �إح�صاء�ت دقيقة بذلك. كما �أن ملفات �لتهجري و“�لرت�ن�صفري” ما تز�ل موجودة على 

طاولة �صانع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي، �لذي يزد�د جمتمعه �ل�صهيوين تطرفاً دينياً وقومياً.

وبالرغم من �أن معدالت �لزيادة �ل�صكانية و�صط �ليهود يف فل�صطني �ملحتلة كانت بحدود %1.57 

�صنة 2021، �أي �أقل من معدالت �لزيادة �لفل�صطينية، فاإن جتاوز �أعد�د �لفل�صطينيني الأعد�د �ليهود 

يف فل�صطني �لتاريخية يجب �أن يو�صع يف �إطاره �ملو�صوعي، ويف �إطار �لعديد من �لتحديات و�ملخاطر 

46
�لتي تو�جه �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل.

5. فل�شطينيو اخلارج وحق العودة: 

على  للتاأكيد  �ل�صتات،  يف  �لفل�صطينيون  �لالجئون  به  يقوم  �لذي  �لن�صاط  يوم،  بعد  يوماً  يزد�د 

حق حترير �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، وتثبيت حق �لعودة، ورف�ص �تفاقيات �لتطبيع، و“�صفقة 

�لقرن”، وم�صاريع ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية. وقد ��صتمر فل�صطينيو �خلارج يف �إقامة �لن�صاطات 

و�لفعاليات �لتي توؤّكد على �رتباطهم بفل�صطني وحقوقهم �لتاريخية �لثابتة فيها، وتذكري �الأجيال 

�لنا�صئة باأهمية حق �لعودة و�لتم�صك باالأر�ص.

وقد عُقد موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا �ل�صنوي �لـ 19، يف 2021/9/25، عب �الإنرتنت، حتت �صعار 

“�لقد�ص توحدنا و�لعودة موعدنا”، مب�صاركة �صخ�صيات فل�صطينية وعربية و�أوروبية. وقد طالب 
مو�جهة  على  و�لعمل  �لعبثية”،  “�ملفاو�صات  ووقف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  بـ“�إ�صالح” 

�لتطبيع مع �الحتالل. و�أّكد �ملوؤمتر يف بيانه �خلتامي، على مت�صك �ل�صعب �لفل�صطيني يف كافة �أماكن 

تو�جده بجميع حقوقه �مل�رشوعة، وعلى ر�أ�صها حقه يف �لعودة. وثّمن “�لوحدة �لتي �صطرها �ل�صعب 

فل�صطينيي  موؤمتر  و�نعقد   
47

و�ملقد�صات”. �لقد�ص  على  للعدو�ن  �الأخرية  مو�جهته  يف  �لفل�صطيني 

�أوروبا �الأول، يف لندن �صنة 2003، ثم تنّقل بعد ذلك عب عدٍد من �لعو��صم و�ملدن �الأوروبية ب�صكل 

�صنوي دون �نقطاع، وكان �آخرها موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا �ل�صنوي �لـ 18، يف �لعا�صمة �لفرن�صية 

48
باري�ص يف ني�صان/ �أبريل 2020، و�لذي مّت �إلغاوؤه ب�صبب جائحة كورونا.

2022/1/11، عن ت�صكيل جمموعة  �لوطني”، يف  للعمل  �أوروبا  “مبادرة فل�صطينيي  �أعلنت  كما 

�صغط ل�صالح �لق�صية �لفل�صطينية يف �لقارة �الأوروبية. جاء ذلك يف �أول �جتماع للمكتب �لتن�صيقي 

�لق�صية  ل�صالح  �صغط  جمموعة  “ت�صكيل  على  �التفاق  وجرى   .2022 �صنة  خالل  للمبادرة، 

�لفل�صطينية يف �لقارة �الأوروبية، قائمة على �أع�صاء �ملبادرة �لذين يزيد عددهم على �ملئتي �صخ�صية 

وموزعني على 18 ُقطر”. ُي�صار �إىل �أن “مبادرة فل�صطينيي �أوروبا للعمل �لوطني”، هو جتمع �صارك 

علن عن �إطالقه يف �آذ�ر/ مار�ص 2020، حيث 
ُ
يف تاأ�صي�صه فل�صطينيون من خمتلف �لدول �الأوروبية، و�أ

 وجاء يف �لبيان �لتاأ�صي�صي يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020، �أن 
49

يتخذ من مدينة بروك�صل مقر�ً له.

�لفل�صطينية،  �لق�صية  �الأوروبية خلدمة  �لقارة  �لوطنية يف  “توحيد كافة �جلهود  �ملبادرة هو  هدف 
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�إىل حماية  �لوطني مبا يتنا�صب مع حجم �ملخاطر ومبا يحقق منهجية عمل تهدف  �لعمل  وتطوير 

50
�حلقوق �لوطنية �ل�رشعية، و�لدعوة �إىل وحدة وطنية حقيقية”.

�لوطني  �حلو�ر  موؤمتر  �أعمال  �أيام،  ثالثة  مدى  على   ،2021/3/5 يف  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  نّظم  كما 

لفل�صطينيي �خلارج، �لذي ناق�ص �مل�صهد �لقيادي �لفل�صطيني �مل�صتقبلي و�لدور �ملحوري لفل�صطينيي 

51
�خلارج. مب�صاركة �أكرث من مئتي �صخ�صية فل�صطينية من 26 دولة يف �لقار�ت �ل�صت.

و�صارك �الآالف من �أبناء �جلاليات �لفل�صطينية و�لعربية ومت�صامنني مع فل�صطني يف “مهرجان 

 Palestinian Forum in Britain بريطانيا  يف  �لفل�صطيني  �ملنتدى  �أقامه  �لذي   ”2021 فل�صطني 

بن�صخته �لـ 16. حيث �صهد �ملهرجان تكرمي عدد من �ل�صخ�صيات �ملنا�رشة لفل�صطني يف بريطانيا، 

 Labour �لبيطاين  �لعمال  حلزب  �ل�صابق  �لزعيم   ،Jeremy Corbyn كوربن  جريمي  �أبرزهم 

52
.Party

ولل�صنة �لثانية على �لتو�يل، �أقام مركز �لعودة �لفل�صطيني، يف �لعا�صمة �لبيطانية لندن، فعاليات 

لفنانني  لوحات  يعر�ص  فني  معر�ص  خالل  من   ،2021/12/3 يف  �لثاين،  �ل�صنوي  �لعودة  �أ�صبوع 

 و“�أ�صبوع �لعودة” هي فعالية 
53

فل�صطينيني مو�صوعها مت�صك �لالجئني �لفل�صطينيني بحق �لعودة.

حق  لقر�ر  �ل�صنوية  �لذكرى  �إحياء  �إىل  وتهدف   2020 �صنة  مرة  الأول  �لعودة  مركز  �أطلقها  �صنوية 

54
�لعودة �لفل�صطيني رقم 194.

وتت�صع رقعة �لت�صامن مع �لق�صية �لفل�صطينية يف �أمريكا �لالتينية، يف ظّل جهود حثيثة تقودها 

�لتي  باملعاناة  �لقارة  تلك  �صعوب  لتعريف  منها،  �لفل�صطينية  خ�صو�صاً  و�مل�صلمة،  �لعربية  �جلالية 

يتعر�ص لها �ل�صعب �لفل�صطيني، جر�ء ��صتمر�ر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�لتاأكيد على حق �لعودة. 

�لالتينية  �أمريكا  يف  �لفل�صطينية  �لكونفدر�لية  �إن�صاء  رعت  قد  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وكانت 

 Confederation of Palestinian Organizations in Latin America “كوبالك”  و�لكاريبي 

�الأخرية ب�صبب �صعف  �ل�صنو�ت  �أن فعاليته تر�جعت يف  )and the Caribbean )COPLAC غري 

�الحتاد  بتاأ�صي�ص  �لالتينية  �أمريكا  فل�صطينيو  فقام  �خلارج؛  يف  وتدهوره  و�ل�صلطة  �ملنظمة  �أد�ء 

“Unión Palestina de América Latina ”UPAL يف  “�أوبال”  �لالتينية  �أمريكا  �لفل�صطيني يف 

�صنة 2017 الإعادة تفعيل دور �لفل�صطينيني هناك؛ و�نتخبت �صمعان خوري رئي�صاً.

وتنظم �جلاليات يف بلد�ن �أمريكا �لالتينية فعاليات م�صتمرة حل�صد �لدعم للق�صية �لفل�صطينية، 

حتى   2020/11/27 من  �متد  و�لذي  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع  �لت�صامني  �الأ�صبوع  بينها  ومن 

 و�ملنظمون هم: “�ملنتدى 
55

2020/12/2، بالتز�من مع �ليوم �لعاملي للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني.

�لب�زيلية، و“موؤ�ص�صة  �لفل�صطيني”، وهو منظمة غري حكومية مقرها مدينة �صاوباولو  �لالتيني 

�لفل�صطينيني  �لن�صطاء  من  عدٍد  يِد  على  تاأ�ص�صت  �أرجنتينية  موؤ�ص�صة  وهي  فل�صطني”،  �أ�صدقاء 
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56

.”Middle East Monitor ملقيمني يف �أمريكا �لالتينية، �إ�صافة �إىل موقع “ميدل �إي�صت مونيتور�

كما دعا �ملنتدى �لالتيني �لفل�صطيني، الإطالق حملة لدعم �لعمل �الإن�صاين يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

57
وقطاع غزة، بعد �لتطبيع �الإمار�تي مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

وقد �صهدت �لعديد من �لعو��صم و�ملدن �الأوروبية، ويف �لواليات �ملتحدة وكند� و�لب�زيل ودول 

�أخرى، �لع�رش�ت من �لتظاهر�ت و�لوقفات لفل�صطينيني ومت�صامنني، تاأكيد�ً على حق �لفل�صطيينني 

�لقرن” وتهجري  لـ“�صفقة  �لتي هّجرو� منها، ورف�صاً  �إىل ديارهم  باأر�صهم وعلى عودة �لالجئني 

�لفل�صطينيني يف حي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص، وح�صار غزة، وعدو�ن �أيار/ مايو 2021، و�النتهاكات 

�صّد �الأ�رشى. ففي كانون �لثاين/ يناير 2020، �نطلقت �لع�رش�ت من �لتظاهر�ت و�لوقفات، يف دول 

وهولندية  فل�صطينية  موؤ�ص�صات  قامت  كما   
58

�لقرن”. لـ“�صفقة  رف�صاً  �أوروبية،  وغري  �أوروبية 

رف�صاً  الهاي،  مبدينة  �لهولندي  �لبملان  �أمام  بوقفة   ،2020/2/18 يف  �لفل�صطينية،  للق�صيّة  د�عمة 

59
لـ“�صفقة �لقرن”.

ويف 2020/8/7، �نطلقت فعاليات “�أّيام �ملقاومة” يف عّدة مدن وعو��صم يف �أوروبا و�الأمريكيتني 

يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  وفكر  لثقافة  تخليد�ً  جاءت  و�لتي  نف�صه،  �ل�صهر  من  �لتا�صع  حتى  �متدت 

�صارك  كما   
60

و�لتطبيع. �لت�صفية،  وم�صاريع  و�ل�صهيونية،  �ال�صتعمارية،  �ل�صيا�صات  مو�جهة 

ع�رش�ت �الآالف من �لفل�صطينيني و�لعرب و�الأمريكيني و�الأوروبيني، يف �أيار/ مايو 2021، يف وقفات 

للعدو�ن  رف�صاً  وكندية،  �أوروبية  ومدن  �أمريكية،  والياتٍ  بعّدة  ت�صامنيّة  و�أن�صطة  وتظاهر�ت 

 
61

�الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة.

ثانيًا: الو�شع االقت�شادي يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

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

�لن�صاط �لذي قامت به كافة �ملوؤ�ص�صات �ملنتجة لل�صلع و�خلدمات يف  �لناجت ح�صيلة  يعك�ص هذ� 

�النت�صار،  و��صع  موؤ�رش  وهو  و�حد،  عام  �متد�د  على  ما  لبلد  وغريهما  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني 

و�إقليمياً ودولياً وعلى خمتلف �الأ�صعدة. وهو ُيو�ّصح حالة  يجري ��صتخد�مه و�لتعامل به حملياً 

�لفل�صطيني قيا�صه  �ملركزي لالإح�صاء  �القت�صادي من وقت الآخر، ويتوىل �جلهاز  �لتطور و�لنمو 

دورياً وعر�ص بياناته �حلا�رشة وتنبوؤ�ته �مل�صتقبلية.

اأ. معدل منو الناجت املحلي الإجمايل:

�إذ   ،2021-2015 �لفرتة  خالل  �الأ�صو�أ  كانت  فل�صطينياً   2020 �صنة  �أن   2/8 �جلدول  من  يتبني 

تر�جع منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل ب�صكل غري م�صبوق، الأ�صباب عدة �أبرزها: �جلائحة �لوبائية �لتي 
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لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2020 عام  نهاية  يف  الفل�شطينيون  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   
1

و�جلهاز  https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2546.pdf؛  يف:   ،)2020 دي�صمب  �الأول/  كانون  �لفل�صطيني، 

�ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2021 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون 

https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2595.pdf :الأول/ دي�صمب 2021(، يف�

�نظر: �ملر�جع نف�صها.  
2

�نظر: �ملر�جع نف�صها.  
3

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2021.  
4

�ملرجع نف�صه.  
5

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �الإح�صاء �لفل�صطيني ي�صتعر�ص �مل�صنني يف �ملجتمع �لفل�صطيني ع�صية �ليوم �لعاملي   
6

https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_30-9-2021-elder-ar.pdf :للم�صنني، 2021/10/1، �نظر

�ملرجع نف�صه.  
7

�ملرجع نف�صه.  
8

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2021.  
9

�ملرجع نف�صه.  
10

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �الإح�صاء �لفل�صطيني و�صندوق �الأمم �ملتحدة لل�صكان ي�صتعر�صان �أو�صاع �ل�صكان   
11

يف فل�صطني مبنا�صبة �ليوم �لعاملي لل�صكان، 2021/7/11، �نظر:

 https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_11-7-2021-pop-ar.pdf

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2021.  
12

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2021 ال�شنوي  الإح�شائي  فل�شطني  كتاب  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
13

https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2593.pdf :لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2021(، يف�

�نظر:  �ل�صحية،  و�لنظافة  �لنظيفة  �ملياه   :6 رقم  �لهدف  �مل�صتد�مة،  �لتنمية  �أهد�ف  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
14

https://www.pcbs.gov.ps/SDGs/Goal06/Arabic/Data/060101.xlsx

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2021.  
15

�الأمية،  ملحو  �لعاملي  �ليوم  مبنا�صبة  �صحفياً  بياناً  ي�صدر  �لفل�صطيني  �الإح�صاء  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
16

و�جلهاز  https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_8-9-2021-lit-ar.pdf؛  يف:   ،2021/9/8

�ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كتاب فل�شطني الإح�شائي ال�شنوي 2021.

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2021؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،   
17

كتاب فل�شطني الإح�شائي ال�شنوي 2021.

�نظر: در��صة: �نت�صار جر�ئم �لقتل يوؤرق �ملجتمع �لفل�صطيني، القد�س، 2021/8/15.  
18

On final day of 2021, another Arab killing brings year’s death toll to 126, site of The Times of Israel, 31/12/2021,  
19

 

 https://www.timesofisrael.com/on-final-day-of-2021-another-arab-killing-brings-death-toll-to-126 
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