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 في اتدراس: الفلسطينية الوطنية السلطة" كتاب في نشرها ُأجيز وقد علمية؛ دراسة هي الدراسة هذه
 نصه سيصدر والذي صالح، محمد محسن. د بتحريره قام الذي ،"3142-4991 واألداء التجربة
 .بيروت في واالستشارات للدراسات الزيتونة مركز عن قريبا   العربي

 .2015 مارس/ آذارتّم رفع هذه النسخة اإللكترونية على موقع الزيتونة في 
 .، ال تعّبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز الزيتونة للدراسات واالستشاراتالدراسة هذه اآلراء الواردة في
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 لسلطة الفلسطينيةا التنمية البشرية في ظلّ 
 

 أ.إقبال وليد عميش و أ.غنى جمال الدين1
 

 :تمهيد
الحالة التي يعيشها الشعب تعكس دراسة المؤشرات االجتماعية والسكانية والتعليمية والصحية 

الفلسطيني ومساراته المستقبلية المحتملة. غير أنه يجب التنبه إلى أن الحالة الفلسطينية، بشكل 
ا  استثنائية؛ إذ يعيش نصف الشعب الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي خاص، تواجه أوضاع

بكل ما يملك من أدوات استغالل وتعطيل واستنزاف وحصار، ويعيش نصفه اآلخر في الشتات 
والمنافي حيث يعاني من مرارة التشرد واللجوء والحرمان. مما يعني أن اإلحصاءات واألرقام التي 

 ما استطعنا توفيره ضمن هذه الحالة االستثنائية.  هوهي أرقام تقريبية، و نستعرضها في هذا الفصل 
يحاول هذا الفصل تقديم دراسة إحصائية مقارنة حول المؤشرات الحياتية المختلفة للشعب 

في الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث يستعرض الخصائص  ،2013-1993الفلسطيني خالل الفترة 
. ثم ينتقل ليعرض الحالة التعليمية والثقافية طينيين في الداخل والخارجلفلسلالديموغرافية المختلفة 

العامة للشعب الفلسطيني، باإلضافة إلى التعليم األساسي والثانوي والجامعي خالل الفترة نفسها. 
وبما أن الصورة العامة ال تكتمل إال بدراسة الوضع الصحي للشعب الفلسطيني، فقد استعرض 

باإلضافة إلى  ،لصحية العامة من حيث الخدمات والمستشفيات والتأمين الصحيالفصل المؤشرات ا
 أثر االحتالل على القطاع الصحي.

 

                                                 
رئيسة وحدة التدقيق األكاديمي، باحثة في مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، متخصصة في الشأن  إقبال عميش: 1

الفلسطيني. شاركت في إعداد المؤشرات السكانية واالقتصادية والتعليمية في التقرير االستراتيجي الفلسطيني لعدد من 
داد كتاب قطاع غزة: التنمية واإلعمار في مواجهة الحصار والدمار. كما شاركت في التدقيق األكاديمي السنوات، وفي إع

 للكثير من كتب ومنشورات مركز الزيتونة.
باحثة في مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، متخصصة في الشأن الفلسطيني. شاركت في إعداد غنى جمال الدين: 

قتصادية والتعليمية في التقرير االستراتيجي الفلسطيني لعدد من السنوات، وفي إعداد كتاب قطاع المؤشرات السكانية واال
غزة: التنمية واإلعمار في مواجهة الحصار والدمار. كما شاركت في التدقيق األكاديمي للكثير من كتب ومنشورات مركز 

 الزيتونة.
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 :االجتماعية والسكانيةمؤشرات الأواًل: 
يتميز المجتمع الفلسطيني بأنه مجتمع فتي، حيث نجد أن عدد الشعب الفلسطيني ازداد بنسبة 

كما أن نصف الشعب الفلسطيني في الضفة ، 2013حتى نهاية سنة  1993منذ سنة  87.7%
بالرغم من أنه شعب يعيش تحت احتالل غاصب ويتعرض عاما ، و  19والقطاع يقل عمره عن 

 لّ عقدة، وصمد في وجه االحتالل. وتظإال أنه تمكن من التكيف مع أوضاعه الملمعوقات مختلفة 
شعب الفلسطيني بسبب االحتالل قضية الالجئين الفلسطينيين، وتمزيق النسيج االجتماعي لل
 . اإلسرائيلي، هي التحدي السكاني األبرز الذي يواجه الفلسطينيين

  :تعداد الفلسطينيين في العالم. 1
 سنة نهاية في الفلسطينيين عدد بلغفقد  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيبناء على تقديرات 

. 1993 سنةنهاية  في نسمة ماليين 6.29 وبنحمليون نسمة مقارنة  11.81 نحو العالم في  2013
 ؛%3.2 يبلغ معدل الزيادة السنوية نجد أن 2013-1993خالل الفترة د الفلسطينيين اعدأ وعند دراسة 

أعداد  غير أن ِنَسب. 2013 سنة نهايةحتى  1993منذ سنة  %87.7بنسبة ازداد عددهم أن  أي
 .محل الدراسةل كبير خالل العشرين سنة ختلف بشكتالفلسطينيين حسب توزيعهم في العالم لم 

 .لسنوات مختارةوالجدول التالي يمثل تقديرات عدد الفلسطينيين في العالم حسب اإلقامة 
لى فلسطينيين يقيمون في فلسطين التاريخية التي تضم إيتوزع الفلسطينيون حسب مكان اإلقامة 

مالييييين  5.92بنحيييو  2013لسييينة  م، واليييذين يقيييدر عيييدده1967، وسييينة 1948األراضيييي المحتلييية سييينة 
نسيبته  ميا الضفة الغربية وقطاع غيزة، أي في ماليين نسمة 4.49 ، وبواقع%50.1نسمة يشكلون قرابة 

ر عيدد الفلسيطينيين سينة  فيي الفلسيطينيين عيدد إجميالي مين %38قرابية  فيي  1993العيالم؛ بينميا قُيدِّ
من إجمالي الفلسطينيين في العيالم،  %44.3مليون نسمة يشكلون قرابة  2.8فلسطين التاريخية بنحو 

 .%31.7من بينهم نحو مليوني نسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي ما نسبته 
، "إسيرائيل" 1948أما عدد الفلسطينيين الذين يقيميون فيي األراضيي الفلسيطينية التيي احتليت سينة 

بينما ، الفلسطينيين في العالم من %12.1بنسبة  مليون فلسطيني، أي 1.43فقد بلغ نحو  ،2013سنة 
 .%12.6ألف نسمة، أي بنسبة  800نحو  1993عددهم سنة بلغ 
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 2)باأللف نسمة(سنوات مختارة  –عدد الفلسطينيين في العالم حسب اإلقامة : (1) رقم جدول

 مكان اإلقامة

األراضي المحتلة سنة 
1967 

األراضي المحتلة 
 1948سنة 

 *"إسرائيل"

 األردن
الدول 

عربية ال
 األخرى

الدول 
 األجنبية

الضفة  المجموع 
 الغربية

 قطاع غزة

1993 
 6,291.7 339.4 1,095.3 2,070.2 789.9 748.9 1,248 العدد
 100 5.4 17.4 32.9 12.6 11.9 19.8 (%النسبة )

2002 
 9,305.3 526.8 1,464.5 2,716.2 1,037.8 1,299.4 2,260.6 العدد

 100 5.7 15.7 29.2 11.1 14 24.3 النسبة )%(

2007 
 10,039.6 580 1,632 2,867 1,184.5 1,420.5 2,355.6 العدد

 100 5.8 16.2 28.6 11.8 14.1 23.5 النسبة )%(

2012 
 11,552.8 655.5 1,682.9 **3,459.1 1,398.3 1,672.9 2,684.1 العدد

 100 5.7 14.6 29.9 12.1 14.5 23.2 النسبة )%(

2013 
 11,806.7 665.3 1,690.6 **3,535.2 1,430.2 1,730.7 2,754.7 لعددا

 100 5.6 14.3 30 12.1 14.7 23.3 النسبة )%(

 سنةفي األراضي التي احتلت  المواطنين، فهي ال تشمل 1948 سنةالفلسطينيين في األراضي المحتلة  للمواطنينبالنسبة   *
في  ن.يعرب السوريين أو اللبنانيين أو المسيحيين غير العرب أو فئة اآلخر بما فيها محافظة القدس، وال تشمل ال 1967

أن عدد  حيث نجد، تنشر اإلحصاءات اإلسرائيلية أرقاما  تختلف عن أرقام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمقابل 
ذا ما حذفنا عدد 2013مليون نسمة لسنة  1.683بلغ نحو  1948العرب في األراضي المحتلة سنة  الفلسطينيين  مواطني، وا 

ألفا   25الجوالن الذي يبلغ  مواطني( وعدد 2012الف )اعتمادا  على إحصائيات سنة آ 308شرقي القدس الذي بلغ نحو 
 مليون نسمة حسب اإلحصاءات اإلسرائيلية. 1.35 نحوفإن العدد يصبح  ،تقريبا  

، حيييييث بلييييغ عييييددهم 2009باالعتميييياد علييييى حصيييياد نهاييييية سيييينة  م، فقييييد تييييّم تقييييديرهاألردن ** بالنسييييبة لعييييدد الفلسييييطينيين فييييي
، 2013–2010للسينوات األردنية العامة حصاءات باالعتماد على معدالت النمو السنوي الصادرة عن دائرة اإلو ، 3,240,473

 .%2.2والتي تقدر بي 
                                                 

)رام هللا: قراءة في تعداد الشعب الفلسطيني كزي لإلحصاء الفلسطيني، ، انظر: الجهاز المر 1993بالنسبة لعدد السكان لسنة  2
 (، في:2000الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تشرين الثاني/ نوفمبر 

www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book634.pdf 
)رام هللا: الجهاز المركزي  2002أرقام فلسطين في ، انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2002أما بالنسبة لسنة 

 (، في:2003لإلحصاء الفلسطيني، أيار/ مايو 
http://82.213.38.42/Portals/_PCBS/Downloads/book893.pdf 

)رام هللا: " 9كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم "، انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007وبالنسبة لسنة 
 (، في:2008لإلحصاء الفلسطيني، كانون األول/ ديسمبر الجهاز المركزي 

http://82.213.38.42/Portals/_PCBS/Downloads/book1526.pdf 
)رام هللا: الجهاز المركزي  2012الفلسطينيون في نهاية عام  ، انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،2012ولسنة 

 (، في:2012لإلحصاء الفلسطيني، كانون األول/ ديسمبر 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1952.pdf 

)رام هللا: الجهاز المركزي  2013الفلسطينيون في نهاية عام ، انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2013ولسنة 
 (، في:2013لإلحصاء الفلسطيني، كانون األول/ ديسمبر 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2028.pdf 
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 )%( 2013نسبة الفلسطينيين في العالم حسب اإلقامة نهاية سنة 

 
 

 )%( 2013و 1993في العالم حسب اإلقامة  نسبة الفلسطينيين

 

 قرابيةماليين نسيمة، يشيكلون  5.89نحو  2013نهاية سنة في ن في الشتات يالفلسطينيوبلغ عدد 
 فييي خصوصييا  ميين الفلسييطينيين فييي العييالم، ويتركييز غييالبيتهم فييي الييدول العربييية المجيياورة و  49.9%

إجمييالي ميين  %30ماليييين نسييمة، أي بنسييبة  3.54 بنحييواألردن، التييي يقييدر عييدد الفلسييطينيين فيهييا 
، ملييون فلسيطيني 1.69 بنحيوأما في باقي الدول العربية فيقيدر عيدد الفلسيطينين  أعداد الفلسطينيين.

، يتركز معظمهيم فيي اليدول العربيية المجياورة: لبنيان، وسيورية، ومصير، ودول الخلييج %14.3بنسبة 
مين  5.6%نسيبته  ميا أي ،  ألفيا 665 نحيو األجنبيية ولاليد فيي الفلسيطينيين عيدد بليغ حيين العربيي. فيي
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ن يي، فقيد بليغ عيدد الفلسيطين1993العيالم. وعنيد المقارنية ميع نهايية سينة  فيي الفلسيطينيين عيدد إجميالي
من الفلسطينيين في العالم، موزعين بنحو  %55.7ماليين نسمة، أي ما نسبته  3.5في الشتات نحو 

ألفيا  فيي اليدول األجنبيية، أي  339و ،فيي اليدول العربيية األخير  ملييون 1.1و ،ملييون فيي األردن 2.1
 على التوالي. العالم في الفلسطينيين عدد من إجمالي %5.4و %17.4و %32.9ما نسبته 

نما هناك  وتجدر اإلشارة إلى أن الالجئين الفلسطينيين ليسوا فقط أولئك المقيمين خارج فلسطين، وا 
الجئ  ألف 150، كما أن هناك نحو 1967سنة المحتلة  ي فلسطينالجئ مقيمين فمليون  1.984نحو 

"إسيرائيل"؛ وبالتيالي فيإن  1948طردوا من أرضيهم، لكينهم ميا زاليوا مقيميين فيي فلسيطين المحتلية سينة 
مييين مجميييوع  %68مالييييين الجيييئ، أي نحيييو  8.025مجمييوع الالجئيييين الفلسيييطينيين يصيييل إليييى نحييو 

وربما يكون هنياك بعيض التكيرار فيي احتسياب  .2013سنة  وذلك حسب تقديرات ،الشعب الفلسطيني
بعييض األعييداد، بسييبب االنتقييال ميين المكييان المسييجل فيييه الالجييئ أو الييذي يحمييل جييواز سييفره، إلييى 

 مكان عمل أو إقامة آخر؛ لكن ذلك ال يؤثر إال بشكل محدود على النسبة الكبيرة لالجئين.
ينيين في سورية هي األعداد الرسمية التي نشيرتها ومن الجدير بالذكر أن أعداد الالجئين الفلسط

أصبح ف ،ازدادت معاناة الالجئين في سورية نتيجة للصراع الدائرقد و  .1/1/2014في األونروا وكالة 
ألفيا   270ألفا  بحاجة ماسية للمسياعدة المسيتمرة؛ واضيطر نحيو  440نحو  2014سنة هناك في مطلع 

ألفييا   80ا  داخييل سييورية، بينمييا اضييطر للجييوء خييارج سييورية نحييو للهجييرة والتشييرد إلييى أميياكن أكثيير أمنيي
 ألفيا ، 14ألفيا ، واألردن التيي اسيتقبلت  53آخرين. وتوزع هؤالء الالجئين على لبنيان التيي اسيتقبلت نحيو 

 .3وهناك الجئون انتقلوا إلى تركيا وليبيا وماليزيا وغيرها. 860آالف، وغزة  6ومصر 
 
 
 

                                                 
االستجابة اإلقليمية لألزمة في ، وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى  )األونروا( 3

 :انظر، 2014حزيران/ يونيو  –سوريا، كانون الثاني/ يناير 
http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_syria_crisis_response_arabic.pdfوانظر: ؛ 

UNRWA, Syria Regional Crisis Response Update 74, 4/5/2014, 
 http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis-response-update-74 

http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_syria_crisis_response_arabic.pdf؛
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 20134-2012الجئين الفلسطينيين في العالم حسب تقديرات أعداد ال: (2جدول رقم )

 الضفة السنة
باقي الدول  سورية لبنان األردن  *"إسرائيل" قطاع غزة الغربية

 العربية
الدول 
 المجموع األجنبية

2012 797,495 1,126,886 150,000 3,459,100 474,053 528,711 680,136 655,500 7,871,881 

2013 818,489 1,165,870 150,000 3,535,200 483,375 569,645 637,580 665,300 8,025,459 

 * عدد تقريبي.

 

 2013أعداد الالجئين الفلسطينيين في العالم حسب تقديرات سنة 

 

 
 

 الضفة الغربية وقطاع غزة:لخصائص الديموغرافية للفلسطينيين في ا .2
 نحييو فييرد ميينهم ماليييين 4.486 بنحييو 2013 سيينةي نهاييية فييقطيياع الالضييفة و  مييواطنيعييدد  يقييدر

 ( في قطاع غزة. %38.6) مليون فرد 1.731و، (%61.4) مليون في الضفة الغربية 2.755
الضييفة والقطيياع  مييواطنيميين  %44.2إلييى أن  2013فييي نهاييية سيينة وتشيير التقييديرات المتييوفرة 

 نحيو ة الغربييةمليون الجيئ. ويبليغ عيددهم فيي الضيف 1.984هم الجئون، حيث يقدر عددهم بنحو 

                                                 
؛ ووكالة 2012الفلسطينيون في نهاية عام  ، انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،2012بالنسبة ألرقام سنة  4

 ، في:1/1/2013األونروا، األونروا باألرقام، 
http://www.unrwa.org/sites/default/files/20130424680_0.pdf 

؛ ووكالة األونروا، 2013الفلسطينيون في نهاية عام  ، انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،2013أما بالنسبة لسنة 
 ، في:1/1/2014األونروا باألرقام، 

  http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_uif_-_arabic.pdf 



 7       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات             

الضفة الغربية، أميا فيي قطياع غيزة فيبليغ عيددهم  مواطنيمن مجمل  %29.7ألف الجئ بنسبة  818
 قطاع غزة. مواطنيمن مجمل  %67.4مليون الجئ بنسبة  1.166 نحو

 

 20135–2012 الضفة والقطاعمن  كلّ  ن والالجئين الفلسطينيين فيمواطنيمقارنة بين مجموع ال: (3جدول رقم )

 مكان اإلقامة سنةال
 الالجئون المواطنون

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

2012 

 29.7 797,495 61.6 2,684,066 الضفة الغربية

 67.4 1,126,886 38.4 1,672,865 قطاع غزة

 44.2 1,924,381 100 4,356,931 الضفة والقطاع

2013 

 29.7 818,489 61.4 2,754,722 الضفة الغربية

 67.4 1,165,870 38.6 1,730,737 قطاع غزة

 44.2 1,984,359 100 4,485,459 الضفة والقطاع

 

 2013 الضفة والقطاع من كلّ  ن والالجئين الفلسطينيين فيمواطنيمقارنة بين مجموع ال

 
 

                                                 
 .2012الفلسطينيون في نهاية عام  ،، انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2012بالنسبة ألرقام سنة  5

 .2013الفلسطينيون في نهاية عام  ، انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،2013أما بالنسبة لسنة 
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 إال أن بأنه مجتمع فتي،يمتاز غزة وقطاع الغربية الضفة المجتمع الفلسطيني في بالرغم من أن 
سنة  %39.9إلى  1997سنة  %47.1انخفضت من  عاما   15سبة األفراد الذين تقل أعمارهم عن ن

 2013سنة  %37.7بلغت  حيث؛ ، مع وجود اختالف واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة2013
. بينما قطاعالفي  1997سنة  %50.3و 2013سنة  %43.3 مقابل ،في الضفة 1997سنة  %45.1و
نسبة كبار السن  المواطنين، فقد بلغت حجم من ضئيلة نسبة سو  المسنين أو السن كبار تشكل فئة ال
في القطاع( سنة  %2.4و الضفة في %3.2واقع بالمواطنين ) مجمل من %2.9فأكثر(  عاما  65 )

في القطاع( سنة  %2.9و الضفة في %3.8واقع بالمواطنين ) مجمل من %3.5 مقارنة بي ،2013
1997. 

)بواقع  1997سنة  101.9في الضفة والقطاع من للذكور مقابل اإلناث لجنس ارتفعت نسبة ا
 103.2في الضفة و 103.3)بواقع  2013سنة  103.2في القطاع( إلى  101.5في الضفة و 102.1

في  (64-15 العمل سنّ  فيشخص  مئة لكل المعالين األشخاص عدد) في القطاع(. أما نسبة اإلعالة
، مع وجود فارق كبير 2013سنة  %74.8إلى  1997سنة  101.3ضت من الضفة والقطاع فقد انخف

سنة  94.7في نسبة اإلعالة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث انخفضت في الضفة من 
 .للفترة نفسها 84.1إلى  114.5، أما في قطاع غزة فقد انخفضت من 2013سنة  69.5إلى  1997

مولييود لكييل ألييف ميين  42.7المواليييد الخييام قييد انخفييض ميين  تشييير البيانييات المتييوفرة إلييى أن معييدل
مولييود سيينة  31.9، وميين المتوقييع أن ييينخفض إلييى 2013مولييود سيينة  32.6إلييى  1997السييكان سيينة 

فييي معييدل المواليييد الخييام لكييل ميين الضييفة والقطيياع؛  علييى مسييتو  المنطقيية، فهنيياك تبيياين. أمييا 2015
 45.4فيييي الضيييفة، ومييين  2013موليييود سييينة  29.7إليييى  1997موليييود سييينة  41.2حييييث انخفيييض مييين 

 للفترة نفسها. مولود في القطاع 37.1مولود إلى 
 فيي السيائدة بالمعيدالت قورنيت ما إذا نسبيا   الخام، فنالحظ أنها منخفضة الوفيات معدالتل بالنسبة

وفياة  التحيا 4.9الخام قد انخفض مين  العربية. وتشير البيانات المتوفرة إلى أن معدل الوفيات الدول
 3.6، وميين المتوقييع أن ييينخفض إلييى 2013سيينة  حيياالت 3.8إلييى  1997لكييل ألييف ميين السييكان سيينة 

فييي معييدل الوفيييات  ضييئيال   ا  . أمييا علييى مسييتو  المنطقيية، فيينالحظ أن هنيياك فارقيي2015سيينة  حيياالت
 2013حاالت سينة  4إلى  1997سنة  حاالت 5.1الخام لكل من الضفة والقطاع؛ حيث انخفض من 

 .للفترة نفسها في القطاع حاالت 3.7إلى حاالت  4.7الضفة، ومن  في
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 بليغ حييث ،%2.9الضفة الغربية وقطاع غزة  في 2013 سنة لمواطنينل الطبيعية الزيادة معدل بلغ 

 خيالل هيي كميا النميو معيدالت تبقيى أن المتوقيع ومين .%3.4قطياع الوفيي  %2.6الضيفة  فيي المعيدل

 بيالرغم مين مرتفعية، الخصيوبة معيدالت وبقاء الوفيات معدالت نخفاضا إن ، حيث2017-2014الفترة 

مرتفعية. ميع العليم أن  للميواطنين الطبيعيية الزييادة بقياء معيدالت إليى سييؤدي االنخفياض، نحيو اتجاههيا
فيي الضيفة  %3.6، بواقيع %3.8قطياع بليغ الالضيفة و  فيي 1997 سينة لمواطنينل الطبيعية الزيادة معدل

 .في القطاع %4.1و
 في األسرة حجم سنويا  بطيئا  لمتوسط انخفاضا   هناك أن إلى البيانات من ناحية حجم األسرة، تشير

أفراد سنة  5.3إلى ، 1997سنة  أفراد 6.4 األسرة من حجم متوسط انخفض حيث الضفة والقطاع،
سنة  أفراد 6.1 األسرة في الضفة الغربية من متوسط حجم وعلى مستو  المنطقة، فقد انخفض .2012
 .للفترة نفسها أفراد في قطاع غزة 6أفراد إلى  6.9، وانخفض من 2012أفراد سنة  5.1إلى  1997

ُتعدُّ الخصوبة في الضفة الغربية وقطاع غزة مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حاليا  في 
اإلنجاب، لإلناث، والرغبة في  خصوصا  الدول األخر ، ويعود ارتفاعها إلى الزواج المبكر 

باإلضافة إلى العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الفلسطيني. ولكن هناك مؤشرات على انخفاض 
 1997مواليد سنة  6معدل الخصوبة خالل الفترة األخيرة؛ حيث انخفض في الضفة والقطاع من 

ارتفاع معدل . أما على مستو  المنطقة، فنالحظ استمرار 2009-2008مواليد خالل الفترة  4.4إلى 
 5.6؛ حيث بلغ 2009-1997الخصوبة الكلي في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية خالل الفترة 

مقابل  1997سنة مواليد  6.9في الضفة، و 2009-2008مواليد خالل  4مقابل  1997سنة  مواليد
 في القطاع. 2009-2008مواليد خالل  5.2
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 20136و 1997 حسب مكان اإلقامة ديموغرافية للفلسطينيينملخص لبعض المؤشرات ال: (4جدول رقم )

 
  2013و 1997من الضفة والقطاع  في كلّ نسبة اإلعالة للفلسطينيين 

 
 

                                                 
مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد: تفاوت نمو المؤشرات االقتصادية انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  6

)رام هللا: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كانون األول/ ديسمبر  2007–1997حافظات الفلسطينية واالجتماعية بين الم
ي لإلحصاء الفلسطيني، والجهاز المركز  ؛http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1634.pdf (، في:2009

   (، في:2011)رام هللا: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كانون األول/ ديسمبر  2011الفلسطينيون في نهاية عام 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1815.pdfالفلسطينيون والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  ؛

ملخص للمؤشرات الديمغرافية في األراضي الفلسطينية حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ؛ و 2013في نهاية عام 
 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Pop%20Projections_main%20ind_a.htm :فيالمنطقة، 

 المؤشر
 الضفة والقطاع قطاع غزة الضفة الغربية

1997 2013 1997 2013 1997 2013 
 39.9 47.1 43.3 50.3 37.7 45.1 (%)عامًا فأقل  15نسبة األفراد 

 2.9 3.5 2.4 2.9 3.2 3.8 (%)عامًا فأكثر  65نسبة األفراد 

 74.8 101.3 84.1 114.5 69.5 94.7 عامًا( 64-15عالة )لكل مئة من األفراد نسبة اإل

 103.2 101.9 103.2 101.5 103.3 102.1 ر لكل مئة أنثى(و ذكعدد النسبة الجنس )

 32.6 42.7 37.1 45.4 29.7 41.2 السكان( لكل ألف من  المواليدمعدل المواليد الخام )

 3.8 4.9 3.7 4.7 4 5.1 ة لكل ألف من  السكان(وفاحاالت المعدل الوفاة الخام )

 3.8 5.6 لكل امرأة( المواليدمعدل الخصوبة الكلي )
(2010) 

6.9 4.9 
(2010) 6 4.1 

(2010) 
 2.9 3.8 3.4 4.1 2.6 3.6 (%) معدل الزيادة الطبيعية

 5.1 6.1 د لكل أسرة معيشية(افر عدد األمتوسط حجم األسرة )

(2012) 
6.9 

6 

(2012) 6.4 
5.3 

(2012) 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1634.pdf؛
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1815.pdf؛
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 2013و 1997 من الضفة والقطاع للفلسطينيين في كلّ معدل المواليد الخام 

 
 

 في المعدالت أقل منهي   الضفة والقطاع في البالغين بين األمية معدالت أن وتشير النتائج إلى

 ،2012سنة  %4.1فأكثر  عاما   15 األفراد الذين تبلغ أعمارهم بين األمية سبةحيث بلغت ن العالم،
 األمي علما  بأن الشخص ؛1997سنة  في % 13.9كانت ، في حين2011في سنة  4.7%مقارنة مع 

7اليومية حياته عن بسيطة جملة ويكتب يقرأ أن ال يستطيع الذي الشخص هو بأنه ُيعرف
. 

فتشيير البيانيات إليى أن  2013لسينة  عليى المحافظيات نطنين الفلسيطينييأما بالنسبة لتوزيع الموا
في الضفة والقطاع، ثم محافظة  %15حيث بلغت  ،محافظة الخليل فيها أعلى نسبة لعدد المواطنين

. %9.1، فيي حيين بلغيت نسيبة الميواطنين فيي محافظية القيدس  %13.3غزة حييث سيجلت ميا نسيبته 
فظة أريحا واألغوار سجلت أدنى نسبة لعدد المواطنين في نهاية سنة كما تشير البيانات إلى أن محا

 .8من إجمالي المواطنين في الضفة والقطاع %1.1حيث بلغت  ،2013
وفيمييييا يلييييي توزيييييع المييييواطنين حسييييب تقييييديرات الجهيييياز المركييييزي لإلحصيييياء الفلسييييطيني، حسييييب 

 .2013و 1997لسنتي  المحافظة في الضفة الغربية وقطاع غزة
 

                                                 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، آذار/ )رام هللا:  2012فلسطين في أرقام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  7

 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1966.pdf (، في:2013مارس 

 .2013 الفلسطينيون في نهاية عام انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 8
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 20139و 1997عدد المواطنين المقدر حسب المحافظة لسنتي : (5رقم ) جدول
 2013–1997 معدل النمو السنوي 2013 1997 المحافظة

 2.7 2,754,722 1,810,309 الضفة الغربية

 2.7 299,775 195,299 جنين

 3.6 61,605 35,216 طوباس

 2 177,134 129,030 طولكرم

 2.4 368,477 251,392 نابلس

 2.7 106,690 69,268 يليةقلق

 2.4 68,410 46,688 سلفيت

 3.1 333,597 205,448 رام هللا والبيرة

 2.9 50,076 31,501 أريحا واألغوار

 1.4 407,902 324,105 القدس

 2.9 207,707 132,090 بيت لحم

 3.5 673,349 390,272 الخليل

 3.5 1,730,737 1,001,569 قطاع غزة

 4.1 342,030 179,690 شمال غزة

 3.2 597,391 359,941 غزة

 3.5 251,428 144,890 دير البلح

 3.2 325,926 196,662 خانيونس

 3.7 213,962 120,386 رفح

 3 4,485,459 2,811,878 الضفة والقطاع

 
                                                 

مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد: تفاوت انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  ،1997بالنسبة ألعداد سنة  9
 .2007-1997نمو المؤشرات االقتصادية واالجتماعية بين المحافظات الفلسطينية 

 .2013لسطينيون في نهاية عام الف انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ،2013بالنسبة لسنة أما 
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 2013عدد المواطنين المقدر في محافظات الضفة الغربية 

 
 

 2013 عدد المواطنين المقدر في محافظات قطاع غزة

 
 

 اتجاهات النمو السكاني:. 3
إال أن على الرغم من التراجع النسبي لمعدالت الزييادة الطبيعيية فيي أوسياط الشيعب الفلسيطيني، 

مرتفعييية مقارنيية بغيييره مييين الشييعوب، ومقارنيية بيييالمجتمع اليهييودي االسييتيطاني فيييي  هييذه الزيييادة تظييل
ن التاريخية، حسب تقديرات الجهاز المركزي أن عدد الفلسطينيين في فلسطيباإلشارة إلى و فلسطين. 

، فيي حيين بليغ عيدد اليهيود 2013 سينةفيي نهايية  ماليين نسمة 5.92 نحولإلحصاء الفلسطيني، بلغ 
 Central Bureau of اإلسييرائيليةالمركزييية بنيياء علييى تقييديرات دائييرة اإلحصيياء  ماليييين نسييمة 6.1

Statistics (CBS)للفلسيييطينيين فيييي الضيييفة  %2.9، والبالغييية وية. وبنييياء عليييى معيييدالت النميييو السييين
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لليهيييييود؛ فيييييإن عيييييدد الفلسيييييطينيين واليهيييييود  %1.7"إسيييييرائيل"، و 1948لفلسيييييطينيي  %2.5والقطيييياع، و
مالييين  6.42، حييث سيصيل عيدد كيل منهميا إليى 2016سيتساو  في فلسطين التاريخية خيالل سينة 

ستصيبح نسيبة اليهيود المقيميين فيي فلسيطين تقريبا ؛ وذلك فيما لو بقيت معدالت النمو على حالهيا. و 
ماليييين  6.9، حيييث سيصييل عييددهم إلييى نحييو 2020فقييط ميين السييكان وذلييك فييي سيينة  %48.9 قرابيية

 . ماليين فلسطيني 7.2مقابل نحو 

 10)باأللف نسمة( 2020-2011فلسطين التاريخية  عدد الفلسطينيين واليهود المقدر في: (6جدول رقم )

 السنة
 نعدد الفلسطينيي

 عدد اليهود
 فلسطين التاريخية "إسرائيل" 1948فلسطين المحتلة سنة   الضفة والقطاع

2011 4,231 1,367 5,598 5,898 

2012 4,357 1,398 5,755 6,000 

2013 4,485 1,430 5,915 6,103 

2014 4,615 1,466 6,081 6,207 

2015 4,749 1,503 6,252 6,313 

2016 4,887 1,541 6,428 6,420 

2017 5,029 1,580 6,609 6,529 

2018 5,175 1,620 6,795 6,640 

2019 5,325 1,661 6,986 6,753 

2020 5,479 1,703 7,182 6,868 

 

 )باأللف نسمة( 2020-2011فلسطين التاريخية  عدد الفلسطينيين واليهود المقدر في

 
                                                 

الفلسطينيون في نهاية عام  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، انظر:، 2013-2011بالنسبة لعدد الفلسطينيين للسنوات  10
 ؛ والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،2012الفلسطينيون في نهاية عام  ؛ والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،2011

 .2013ن في نهاية عام الفلسطينيو
  ، انظر:2013-2011أما بالنسبة لعدد اليهود للسنوات 

 CBS, http://www1.cbs.gov.il/publications14/yarhon0114/pdf/b1.pdf 
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 :المؤشرات التعليمية ثانيًا:
 ،يعيشها الشعب الفلسطيني بكافة أشكال االحتالل والحروب والحصار بالرغم من المعاناة التي

جراءاته  .نسبة المتعلمينفي العالم العربي يتصدر  إال أنه ما زال وتحت وطأة االحتالل اإلسرائيلي وا 
القاسية، يبقى التعليم أحد أهم وسائل الصمود الفلسطيني، ورأس المال الحقيقي الذي  القمعية

 عب الفلسطيني إلثبات ذاته، وتحقيق أهدافه في الحرية والتحرير واالستقالل.يستثمر فيه الش
 الحالة التعليمية والثقافية العامة:. 1  

يمثل الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة أحد أكثر الحاالت تقدما  في العالم العربي من 
نسبة أي أن ، 2013 ةسنفي  %3.7حيث نسبة المتعلمين ومحو األمية، حيث بلغت نسبة األمية 
. وال ينافسها في هذه النسبة %96.3المتعلمين ممن يستطيعون القراءة والكتابة والمستويات األعلى 

عاما  من كال الجنسين  11-6ويبلغ معدل االلتحاق بالتعليم لألفراد  في العالم العربي إال قطر.
2013وفق سنة  98.9%

11.  
يا المعلومات واالتصاالت في المنزل، فتشير إحصائيات سنة أما فيما يتعلق بأدوات تكنولوج

 %40من األسر في الضفة والقطاع، كما يتوفر لد   %95.7إلى توفر هاتف نقال لد   2012
 %51.4منها القط فضائي، ولد   %95منها جهاز تلفزيون، ولد   %97.3منها خط ثابت، ولد  

ر من خدمات اإلنترنت. وتشير إحصائيات سنة من هذه األس %32.1منها جهاز حاسوب، ويستفيد 
في  861في الضفة و 1,864مسجدا  ) 2,725إلى أنه يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة  2012

مركزا  ثقافيا   656يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة  2013القطاع(.  وحسب إحصائيات سنة 
 .12مسارح 9متحفا  و 15في القطاع(، و 82في الضفة و 574)

من وبالنسبة لظروف شعب تحت االحتالل، يعاني من الحصار، ومن تدمير بنيته التحتية، و 
عدم القدرة على تطوير نفسه إال ضمن الشروط التي يضعها االحتالل؛ فإن ذلك يدل على مد  
إصرار الشعب الفلسطيني على التعلم والتواصل الثقافي واإلعالمي، ونجاحه على األقل في صراع 

 ت التعليمي في بيئة احتالل مدمرة وُمحبطة.اإلرادا

                                                 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )رام هللا:  2013فلسطين في أرقام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، انظر:  11

 ؛ وانظر:http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2039.pdf(، في: 2014آذار/ مارس 
UNdata, Adult Literacy Rate, http://data.un.org/Data.aspx?d=SOWC&f=inID%3A74 

 .2013فلسطين في أرقام الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء  12

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2039.pdf
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 . التعليم األساسي والثانوي:2
في الضفة  التي تغطي التعليم األساسي )االبتدائي واإلعدادي( والثانوي بلغ مجموع المدارس

مدرسة في العام الدراسي  1,474 مقارنة بي 2013/2014في العام الدراسي  مدرسة 2,784، والقطاع
على مستو  و  .ا  ن عامخالل عشري %88.9يعني ارتفاع عدد المدارس بنسبة مما  ،1994/1995

من مجموع المدارس(  %75.2مدرسة ) 2,094 عدد المدارس في الضفة الغربية المنطقة، فقد بلغ
من مجموع المدارس( في العام  %77.1مدرسة ) 1,136 مقارنة بي 2013/2014في العام الدراسي 

. أما في قطاع غزة، فبلغ %84.3يعني ارتفاع عدد المدارس بنسبة  ماوهو ؛ 1994/1995الدراسي 
 مقارنة 2013/2014من مجموع المدارس( في العام الدراسي  %24.8مدرسة ) 690عدد المدارس 

؛ مما يعني ارتفاع 1994/1995من مجموع المدارس( في العام الدراسي  %22.9مدرسة ) 338 بي
 .%104.1بنسبة  عدد المدارس
مدرسة في العام  2,063تعلق بالمدارس الحكومية في الضفة والقطاع فقد بلغ عددها وفيما ي
، مما يعني ارتفاع عدد 1994/1995مدرسة في العام الدراسي  1,080 مقارنة بي 2013/2014الدراسي 

. ومن المالحظ أن معظم المدارس الحكومية توجد في الضفة الغربية بما %91المدارس بنسبة 
 2013/2014من مجموع المدارس الحكومية( في العام الدراسي  %80.9مدرسة ) 1,668مجموعه 
. أما 1994/1995من مجموع المدارس الحكومية( في العام الدراسي  %84.2) مدارس 909 مقارنة بي

من مجموع المدارس الحكومية(  %19.1مدرسة ) 395في قطاع غزة فبلغ عدد المدارس الحكومية 
من مجموع المدارس الحكومية( في  %15.8مدرسة ) 171 مقارنة بي 2013/2014في العام الدراسي 

وكالة . ويعوض نقص المدارس في القطاع إلى حّد ما وجود مدارس 1994/1995العام الدراسي 
مدرسة في العام  159و 2013/2014مدرسة في العام الدراسي  245التي يبلغ عددها  األونروا
 2013/2014مدرسة لهذه الوكالة في الضفة في العام الدراسي  97، في مقابل 1994/1995الدراسي 

 .1994/1995مدرسة في العام الدراسي  100و
ذا ما وضعنا في اعتبارنا أن عدد مواطني الضفة الغربية يبلغ  مليون نسمة مقابل  2.755وا 

ننا فإ، 2013للقطاع( سنة  %38.6للضفة مقابل  %61.4مليون نسمة في قطاع غزة )أي  1.731
ندرك أن عدد المدارس في الضفة مقارنة بعدد السكان أعلى من مثيله في القطاع. ولعل ذلك س

يعود في جانب منه إلى توزع أهل الضفة على مساحات أوسع من األرض والقر  والمدن مما 
يستدعي وجود مدارس أكثر؛ كما تعكس وجود نسبة مدارس أعلى لوكالة األونروا في القطاع حالة 

 (.(7) رقم وجدول (1رقم ) والعوز التي ُتعانيها نسب أعلى من مواطني القطاع )انظر جدول الفقر
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 13مختارة سنوات –الضفة والقطاع حسب نوع المدرسة من  كلّ عدد مدارس التعليم األساسي والثانوي في : (7جدول رقم )

 1994/1995 1999/2000 2005/2006 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

مدارس 
 حكومية

 

 1,668 1,639 1,609 1,379 1,069 909 الضفة

 395 399 396 346 220 171 القطاع

الضفة 
 2,063 2,038 2,005 1,725 1,289 1,080 والقطاع

مدارس 
 األونروا

 

 97 99 99 92 96 100 الضفة

 245 245 244 187 168 159 القطاع

الضفة 
 342 344 343 279 264 259 والقطاع

مدارس 
 اصةخ

 329 321 311 244 197 127 الضفة

 50 50 48 28 17 8 القطاع

الضفة 
 379 371 359 272 214 135 والقطاع

 المجموع

 2,094 2,059 2,019 1,715 1,362 1,136 الضفة

 690 694 688 561 405 338 القطاع

الضفة 
 2,784 2,753 2,707 2,276 1,767 1,474 والقطاع

 
 

                                                 
الكتاب ، انظر: دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي، 1994/1995بالنسبة للعام الدراسي  13

م )رام هللا: دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية ووزارة التربية والتعلي( 1رقم ) 1994/1995اإلحصائي التربوي السنوي 
 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book4.pdf (، في:1995العالي، أيلول/ سبتمبر 

كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي ، انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 1999/2000أما بالنسبة للعام الدراسي 
 (، في:2000الثاني/ نوفمبر )رام هللا: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تشرين " 1رقم "

 http://82.213.38.42/Portals/_PCBS/Downloads/book678.pdf 
، انظر: وزارة التربية والتعليم العالي، خالصة إحصاءات التعليم العام في فلسطين 2005/2006وبالنسبة للعام الدراسي 

 http://www.mohe.gov.ps/stats/statistic.pdf، في: 2006–2005

 حصائي التربوي السنوي للعام الدراسيالكتاب اإل، انظر: وزارة التربية والتعليم العالي، 2011/2012بة للعام الدراسي وبالنس
 http://www.moehe.gov.ps/ShowArticle.aspx?ID=825)رام هللا: وزارة التربية والتعليم العالي(، في:   2011/2012

الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي للعام الدراسي وزارة التربية والتعليم العالي، ، انظر: 2012/2013وبالنسبة للعام الدراسي 
 (، في:2013)رام هللا: وزارة التربية والتعليم العالي، حزيران/ يونيو  2012/2013

http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/Statistical%20Book%20final.pdf 

، 2014-2013حصائي التربوي جداول الكتاب اإل، انظر: وزارة التربية والتعليم العالي، 2013/2014وبالنسبة للعام الدراسي 
 http://www.mohe.gov.ps/Uploads/ramamohe/statistics2014.xlsفي: 

 

http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/Statistical%20Book%20final.pdf
http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/Statistical%20Book%20final.pdf
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 2013/2014و 1994/1995من الضفة والقطاع  األساسي والثانوي في كلّ  عدد مدارس التعليم

 

 1.152نحو  2013/2014ويبلغ عدد الطلبة في مدارس التعليم األساسي والثانوي للعام الدراسي 
ألف طالبة من اإلناث؛  580ألف طالب من الذكور، ونحو  572موزعين على نحو  ،مليون طالب
ذا ما قارنا  نجد أن عددهم زاد  1994/1995الطالب مع عددهم في العام الدراسي ن معدد هذا الوا 

سنويا . أما عدد المعلمين في هذه المدارس فقد بلغ  %3.3 زيادة مقداره، وبمعدل %86.4بنسبة 
في العام الدراسي  ا  معلم 19,843 كان، بينما 2013/2014في العام الدراسي  أمعلم 63,017

معلمة من النساء في  23,261معلما  من الرجال و 25,756المعلمين ؛ وكان بين هؤالء 1994/1995
معلمة من النساء في العام  8,858معلما  من الرجال و 10,985مقابل  ،2013/2014العام الدراسي 

مقابل زيادة  %321ومن الجدير بالذكر أن عدد المعلمات ارتفع بنسبة  .1994/1995الدراسي 
ل هذه الفترة. أما عدد الشعب الدراسية فيبدو أنه متقارب جدا  بين خالللمعلمين فقط  %134بنسبة 

، 2013/2014ألف شعبة لكل منهم في العام الدراسي  15حيث بلغ نحو  ،شعب الذكور واإلناث
ومقارنة مع العام الدراسي  شعبة. 7,756بينما بلغ عدد الشعب المختلطة للعام الدراسي نفسه 

شعبة لإلناث، في حين بلغ عدد  6,419شعبة للذكور و 7,065 فقد بلغ عدد الشعب 1994/1995
 شعبة. 3,454الشعب المختلطة 
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 حسب الجنس السلطة الفلسطينيةأعداد المدارس والطلبة والمعلمين والُشعب في : (8جدول رقم )
 3201/420114و 1994/1995 

 
 عدد الُشعب عدد المعلمين* عدد الطلبة عدد المدارس

1994/
1995 

2013/
2014 

1994/
1995 

2013/
2014 

1994/
1995 

2013/
2014 

1994/
1995 

2013/
2014 

 15,053 7,065 25,756 10,985 571,908 318,743 992 503 ذكور

 15,355 6,419 37,261 8,858 579,794 299,125 933 480 إناث

 7,756 3,454     859 491 **مختلطة

 38,164 16,938 63,017 19,843 1,151,702 617,868 2,784 1,474 مجموعال

 مين واألذنة.* المعلمون: جميع العاملين في المدرسة ما عدا المستخدَ 
 أعداد الطلبة والمعلمين في المدارس المختلطة موزعة على بندي الذكور واإلناث. **

 

 2013/2014و 1994/1995حسب الجنس  السلطة الفلسطينيةأعداد الطلبة في 

 
 

 
 

                                                 
الكتاب ، انظر: دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي، 1994/9519بالنسبة للعام الدراسي  14

 .(1رقم ) 1994/1995اإلحصائي التربوي السنوي 
 .2014-2013جداول الكتاب االحصائي التربوي ، انظر: وزارة التربية والتعليم العالي، 2013/2014أما بالنسبة للعام الدراسي 
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 2013/2014و 1994/1995حسب الجنس  السلطة الفلسطينيةي أعداد المعلمين ف

 
 

 2013/2014و 1994/1995حسب الجنس السلطة الفلسطينية أعداد الُشعب في 

 
 

 مدرسة 2,063إلى أن المدارس الحكومية البالغ عددها  2013/2014وتشير التقارير للعام الدراسي 
لقطاع. أما الطالب في المدارس الحكومية، من مجموع المدارس في الضفة وا %74.1تبلغ نسبتها 

من مجموع طلبة الضفة والقطاع. ويبلغ  %66.4فتبلغ نسبتهم طالبا   764,219والذين يبلغ مجموعهم 
من مجموع معلمي الضفة  %70.4، أي ما نسبته معلما   44,391عدد معلمي المدارس الحكومية 

من  %68شعبة أي ما نسبته  25,933 والقطاع. كما يبلغ عدد الشعب في المدارس الحكومية
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مجموع الشعب في الضفة والقطاع. وتبين هذه المؤشرات أن التعليم الحكومي يحظى بأكثر من 
ذا ما وضعنا في االعتبار ما تغطيه  ثلثي العملية التعليمية في مدارس التعليم األساسي والثانوي؛ وا 

ن على التعليم محدود التكاليف الذي توفره مدارس وكالة األونروا، فسنجد أن معظم الطلبة يعتمدو 
 (.(9) رقم وجدول (8) رقم محدودة تلجأ للتعليم الخاص )انظر جدول هذه المدارس، مقارنة بنسب

 السلطة عب في المدارس الحكومية في أعداد المدارس والطلبة والمعلمين والشُ : (9جدول رقم )
 15مختارة سنوات – الفلسطينية

 عبعدد الشُ  عدد المعلمين* لطلبةعدد ا عدد المدارس 

1994/1995 1,080 418,697 13,529** 11,813 

1999/2000 1,289 586,777 20,438 – 

2005/2006 1,725 757,615 35,013 22,082 

2011/2012 2,005 761,691 42,961 25,323 

2012/2013 2,038 762,499 43,814 25,679 

2013/2014 2,063 764,219 44,391 25,933 

 .1999/2000عب لسنة مالحظة: لم يتوفر معلومات عن عدد الشُ 
 مين واألذنة.* المعلمون: جميع العاملين في المدرسة ما عدا المستخدَ 

معلمات( من عدد المعلمين لكافة المراحل في المدراس  4رياض األطفال ) ** تم احتساب العدد بعد حذف معلمي
 .13,533الحكومية والبالغ 

 عليم الجامعي:. الت3
توفر العديد من الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعليما  جامعيا  تقليديا  لطلبتها. 

 2012/2013عد جامعة النجاح الوطنية في نابلس أكبر هذه الجامعات، حيث ُيظهر العام الدراسي وتُ 
بينما ، طالبا   19,938 ية في قطاع غزة بيالجامعة اإلسالم، تليها طالبا   21,327أن عدد طلبتها قد بلغ 

                                                 
الكتاب ، انظر: دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي، 1994/1995الدراسي  بالنسبة للعام 15

 .(1رقم ) 1994/1995اإلحصائي التربوي السنوي 
 ."1كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم "، انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 1999/2000أما بالنسبة للعام الدراسي 
  .2006–2005، انظر: وزارة التربية والتعليم العالي، خالصة إحصاءات التعليم العام في فلسطين 2005/2006وبالنسبة للعام الدراسي 

 حصائي التربوي السنوي للعام الدراسيالكتاب اإل، انظر: وزارة التربية والتعليم العالي، 2011/2012وبالنسبة للعام الدراسي 
2011/2012. 

الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي للعام الدراسي ، انظر: وزارة التربية والتعليم العالي، 2012/2013للعام الدراسي  وبالنسبة
2012/2013. 

 .2014-2013حصائي التربوي جداول الكتاب اإل، انظر: وزارة التربية والتعليم العالي، 2013/2014وبالنسبة للعام الدراسي 
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من حيث أعداد الطالب لسنوات عديدة، غير أنه كانت الجامعة اإلسالمية تتصدر المرتبة األولى 
بسبب انفصال إحد   2012/2013طرأ انخفاض واضح على أعداد الطالب في العام الدراسي 

المرتبة الثالثة بعدد طالب يبلغ  غزةجامعة األقصى في قطاع وحققت  .الكليات رسميا  عن الجامعة
. ويبلغ مجموع الطالب الجامعيين للعام الدراسي 2012/2013للعام الدراسي  طالبا   17,094

طالبا  في  68,548طالب موزعين على  123,484في الضفة الغربية وقطاع غزة  2012/2013
 %44.5في القطاع تبلغ نحو طالبا  في القطاع؛ أي أن نسبة الطلبة الجامعيين  54,936الضفة؛ و

من مجموع  %38.6مع العلم أن نسبة مواطني القطاع هي الطلبة في الضفة والقطاع،  مجموع من
 (.(10) رقم وجدول (3) رقم )انظر جدول السكان في الضفة والقطاع

ذا ما قارنا   الوطنيةنجد أن جامعة النجاح سف 1994/1995بالعام الدراسي اإلحصاءات السابقة وا 
طالبا ، تليها جامعة األزهر في غزة بعدد طالب يبلغ  5,551هي أكبر الجامعات بعدد طالب يبلغ  انتك

مجموع الطالب الجامعيين للعام  وكانطالبا .  4,338، ثم الجامعة اإلسالمية بعدد طالب يبلغ 5,159
طالبا  في  14,088 موزعين على ا  طالب 23,585 يبلغ في الضفة الغربية وقطاع غزة 1994/1995الدراسي 

طالبا ؛ أي أن نسبة الطلبة  9,497 الضفة؛ ولم يكن في قطاع غزة سو  جامعتين تقدم التعليم لي
 (.(10) رقم من الطلبة في الضفة والقطاع )انظر جدول %40.3الجامعيين في القطاع تبلغ نحو 

طالب الذكور، إذ ومن ناحية أخر ، يظهر أن عدد الطالبات اإلناث في الجامعات يفوق عدد ال
 51,575، مقابل اتطالب 71,909بلغ مجموع الطالبات اإلناث في الجامعات التي تقدم تعليما  تقليديا  

، مقابل %58.2؛ أي أن نسبة الطالبات بلغت 2012/2013من الطلبة الذكور في العام الدراسي 
ن كان ليس هنا من الطالب الذكور. وهي ظاهرة لم تعد مستغربة في عالمنا العرب 41.8% ي؛ وا 

ثمة مجال لدراستها، لكنها تشير في جانب منها إلى نجاح الفتاة والمرأة الفلسطينية في أخذ موقعها 
لى توفر ظروف نسبية أفضل لها الستكمال تعليمها  التعليمي المميز إلى جانب أخيها الرجل، وا 

يان لمغادرة مقاعد الدراسة إلى ب الفلسطيني الذي يضطر في العديد من األحاالجامعي، مقارنة بالش
، كما أن هناك العديد من الطالب العمل لمساعدة أهله في مواجهة تكاليف الحياة ومصاعبها

 (.(10رقم ) )انظر جدول يحظون بفرص دراسية أعلى في الخارج الذين الذكور
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 حسب  نيةالسلطة الفلسطين في الجامعات التقليدية في يأعداد الطلبة المسجل: (10جدول رقم )
 16سنوات مختارة – الجنس

 اسم الجامعة
1994/1995 2003/2004 2012/2013 

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور

 21,327 12,211 9,116 11,056 5,943 5,113 5,551 2,609 2,942 النجاح الوطنية

 12,076 6,104 5,972 6,148 2,934 3,214 2,151 1,256 895 القدس

 9,941 6,323 3,618 6,304 3,207 3,097 3,013 1,135 1,878 بيرزيت

 7,118 5,287 1,831 4,285 2,865 1,420 1,443 670 773 الخليل

 6,387 3,102 3,285 2,782 883 1,899 – – – العربية األمريكية

 - فلسطين التقنية
 *خضوري/ طولكرم

– – – – – – 2,239 2,180 4,419 

بوليتكنيك/ 
 فلسطين

– – – 1,321 688 2,009 1,897 1,567 3,464 

 3,130 2,364 766 2,098 1,475 623 1,930 1,186 744 بيت لحم

 686 140 546 – – – – – – االستقالل

 19,938 12,164 7,774 13,557 7,723 5,834 4,338 1,498 2,840 اإلسالمية/ غزة

 17,094 12,128 4,966 9,116 5,859 3,257 – – – األقصى/ غزة

 14,562 7,473 7,089 11,071 4,284 6,787 5,159 1,861 3,298 األزهر/ غزة

 2,743 543 2,200 – – – – – – فلسطين/ غزة

 599 323 276 – – – – – – غزة

 123,484 71,909 51,575 68,426 35,861 32,565 23,585 10,215 13,370 المجموع

أو لم تكن مصنفة  2003/2004و 1994/1995األعوام الدراسية ( هي لجامعات إما لم تكن تأسست في –) مالحظة: العالمة
 كجامعة تقليدية.

سنة تحولت  ، ثمكمدرسة زراعية ثم تطورت لتصبح كلية تقدم برامج الدبلوم في العديد من التخصصات 1930سنة تأسست * 
 ضمن الكليات الجامعية. (12) رقم في جدول 2003/2004لسنة  تّم احتساب عدد طالبها تقنية. إلى جامعية 2007

 
                                                 

الكتاب ، انظر: دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي، 9941/1995بالنسبة للعام الدراسي  16
 .(1رقم ) 1994/1995اإلحصائي التربوي السنوي 

 2003/2004الدليل اإلحصائي السنوي ، انظر: وزارة التربية والتعليم العالي، 2003/2004أما بالنسبة للعام الدراسي 
(، في: 2004)رام هللا: وزارة التربية والتعليم العالي، آب/ أغسطس لعالي الفلسطيني لمؤسسات التعليم ا

http://www.mohe.pna.ps/List/Daleel/Daleel2003-2004.pdf 
لمؤسسات  2012/2013الدليل اإلحصائي السنوي ، انظر: وزارة التربية والتعليم العالي، 2012/2013وبالنسبة للعام الدراسي 

 في:  (،2013)رام هللا: وزارة التربية والتعليم العالي، آب/ أغسطس  عالي الفلسطينيالتعليم ال
http://www.mohe.pna.ps/List/Daleel/Daleel2012-2013.pdf 
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  2012/2013 في السلطة الفلسطينية أعداد الطلبة في الجامعات التقليدية

 
 

 2012/2013حسب الجنس  في السلطة الفلسطينيةأعداد الطلبة في الجامعات التقليدية 

 
 
 2012/2013ة والقطاع الضف من كلّ  أعداد الطلبة في الجامعات التقليدية في
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ومن الجدير بالذكر أن عدد أعضاء هيئة التدريس من الرجال ما زال يفوق بكثير مثيله من 
( %79.9أساتذة من الرجال ) 5,309ما مجموعه  2013/2012النساء، إذ بلغ في العام الدراسي 

نعكس النسبة المرتفعة (، بمعنى أنه ما زال من المبكر أن ت%20.1أستاذة من النساء ) 1,332مقابل 
لإلناث في الجامعات على هيئات التدريس في الجامعات. مع اإلشارة إلى أن أعداد هيئة التدريس 

 تشمل جميع األساتذة في الجامعات والكليات من غير كليات المجتمع المتوسطة.
ن إلى وما زال هناك عدد كبير من الطالبات الخريجات الالتي ال يلتحقن بسوق العمل ويتحول

 .17ربَّات بيوت، وهو ما يعيد النسبة المرتفعة للذكور في مجاالت العمل

للعام الدراسي  ا  طالب 61,592 وتوفر جامعة القدس المفتوحة تعليما  جامعيا  مفتوحا  لي
من اإلناث. وتتوزع مراكز هذه الجامعة بين  39,781من الذكور، و 21,811بينهم  2012/2013

. في المقابل كانت توفر هذه الجامعة 18مراكز في قطاع غزة 5لغربية ومركزا  في الضفة ا 17
طالبا  في العام الدراسي  3,869، و2003/2004في العام الدراسي  طالب 40,230 التعليم لي

1994/1995. 
 حسب  السلطة الفلسطينيةأعداد الطلبة في التعليم الجامعي المفتوح في : (11جدول رقم )

 19سنوات مختارة – الجنس
جامعة القدس 

 المفتوحة
 الطلبة المسجلون

 المجموع اإلناث الذكور

1994/1995 2,035 1,834 3,869 

2003/2004 22,484 17,746 40,230 

2012/2013 21,811 39,781 61,592 

 
 

                                                 
  .لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني 2012/2013الدليل اإلحصائي السنوي انظر: وزارة التربية والتعليم العالي،  17
 .نفسهالمرجع انظر:  18

الكتاب ، انظر: دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي، 1994/1995بالنسبة للعام الدراسي  19
 .(1رقم ) 1994/1995اإلحصائي التربوي السنوي 
 2003/2004نوي الدليل اإلحصائي الس، انظر: وزارة التربية والتعليم العالي، 2003/2004أما بالنسبة للعام الدراسي 

 .لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني
لمؤسسات  2012/2013الدليل اإلحصائي السنوي ، انظر: وزارة التربية والتعليم العالي، 2012/2013وبالنسبة للعام الدراسي 

 .التعليم العالي الفلسطيني
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 2012/2013حسب الجنس  في السلطة الفلسطينيةأعداد الطلبة في التعليم الجامعي المفتوح 

 
 
 امعية والمتوسطة:. الكليات الج4

كلية  20كلية جامعية و 18كلية جامعية ومتوسطة ) 38يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة 
كلية  34متوسطة(. وبحسب األرقام المتوفرة لد  وزارة التربية والتعليم العالي، فإن هناك 

كلية  15ا ؛ من بينه2012/2013ب للعام الدراسي الط 28,505 جامعية ومتوسطة تقدم التعليم لي
كلية متوسطة يدرس  19وتمنح طلبتها درجة البكالوريوس، و ا  طالب 16,232جامعية يدرس فيها 

ومن الجدير بالذكر أن عدد الكليات ، وتمنح طلبتها شهادة الدبلوم المتوسط. ا  طالب 12,273فيها 
الب فقط آالف ط 3يدرس فيها نحو  كليات 9 الجامعية في الضفة والقطاع لم يكن يتجاوز الي

، بينما كان عدد الكليات الجامعية في العام الدراسي 2003/2004في العام الدراسي 
 فقط. ا  طالب 1,926يدرس فيها  حيث كليات 4ال يتجاوز الي  1994/1995

 حسب السلطة الفلسطينية أعداد الطلبة في الكليات الجامعية والمتوسطة في : (12جدول رقم )
 20سنوات مختارة –الجنس 

 لياتالك
1994/1995 2003/2004 2012/2013 

عدد 
 الكليات

عدد  الطلبة المسجلون
 الكليات

عدد  الطلبة المسجلون
 الكليات

 الطلبة المسجلون
 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور

 16,232 8,566 7,666 15 2,986 1,734 1,252 9 1,926 1,289 637 4 الجامعية
 12,273 5,882 6,391 19 8,511 4,088 4,423 20 4,110 2,234 1,876 19 المتوسطة
 28,505 14,448 14,057 34 11,497 5,822 5,675 29 6,036 3,523 2,513 23 المجموع

                                                 
 .المراجع نفسها  20

لمؤسسات  2012/2013الدليل اإلحصائي السنوي ة والتعليم العالي، ، انظر: وزارة التربي2012/2013وبالنسبة للعام الدراسي 
 .التعليم العالي الفلسطيني
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 2012/2013في السلطة الفلسطينية أعداد الطلبة في الكليات الجامعية والمتوسطة 

 

 ة:ثالثًا: المؤشرات الصحي
"لكل شخص الحق في مستو  من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته، 

لألمم  الجمعية العامةهذا ما نادت به  ؛21"ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية
 World Healthمنظمة الصحة العالمية ، كما عرفت اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانالمتحدة في 

Organization (WHO) أنها "حالة اكتمال السالمة جسديا  وعقليا  واجتماعيا ، ال مجرد "الصحة" ب
تشير الضفة الغربية وقطاع غزة في  الدراسة للمؤشرات الصحية ولكن ؛نعدام المرض أو العجز"ا

إلى أسوأ المستويات بسبب الممارسات اإلسرائيلية، ومنها الحصار إلى تدهور هذا القطاع 
 ، باإلضافة، وا غالق جميع المعابر بين القطاع و"إسرائيل"2007المفروض على قطاع غزة منذ سنة 

ول بين المريض إلى معاناة التنقل بين منطقة وأخر  بسبب الحواجز اإلسرائيلية والجدار الذي يحُ 
 ووصوله لمكان عالجه. 

 . الخدمات الصحية:1

للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تتعدد األطراف التي تقدم الخدمات الصحية 
، الصحية غير الحكوميةمؤسسات التتولى هذه المسؤولية كل من وزارة الصحة، ووكالة الغوث، و 

قد ورثت السلطة الفلسطينية في بداية و  والخدمات الطبية العسكرية، إضافة إلى القطاع الخاص.
. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها وزارة الصحة، وصعبا   يا  ، وضعا  صحيا  متدن1994عهدها سنة 

إال أن الوضع الصحي في الضفة والقطاع ما زال يواجه الكثير من المشاكل والعقبات التي تعترض 
 من قدراته على سّد احتياجات المواطنين الفلسطينيين.  حدُّ سبل تطويره، وبالتالي تَ 

                                                 
 انظر: ،25األمم المتحدة، الجمعية العامة لألمم المتحدة، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  21
 http://www.un.org/ar/documents/udhr 
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 جئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالأما 
على الرعاية الصحية األولية المقدمة من خالل المراكز الموزعة على مخيمات قتقتصر خدماتها 

مركزا   42مركزا ، بواقع  64إلى  2013والذي وصل عددها بداية سنة  ،قطاعالالالجئين في الضفة و 
وكالة تواجه مشاكل مالية كبيرة بسبب صغر حجم لكن ال .22مركزا  في القطاع 22في الضفة و

 م بشكل مجاني.قدَّ أن الخدمات الصحية تُ و  خصوصا  الميزانية المخصصة لها، 
حيث بلغ عدد دورا  مكمال  للدور الذي تقوم به وزارة الصحة،  المؤسساتباقي  لعبوت

أسرة تشكل ما نسبته  2,508مستشفى، بسعة سريرية قدرها  54المستشفيات غير التابعة للوزارة 
تتوزع ملكية هذه المستشفيات على و  ؛2012من مجموع أسرة المستشفيات الفلسطينية سنة  46%

من مجموع المستشفيات  %42 قرابةمستشفى تشكل  33التي تملك وتدير  المؤسسات غير الحكومية
مجموع  من %21.5 قرابةتشكل  مستشفى 17ويدير  يملك القطاع الخاص بينما الفلسطينية،

بينما تمتلك الخدمات الطبية التابعة  ،مستشفيات للخدمات الطبية العسكرية 3المستشفيات، وتتبع 
 .23لألونروا مشفا  واحدا  

نتشرة في مختلف محافظات الضفة والقطاع من موبالمجمل فقد اتسعت شبكة مراكز الرعاية ال
 .24%67.4دة ، وبمعدل زيا2013مركزا  سنة  760إلى  1994مركزا  سنة  454

 201225 السلطة الفلسطينيةالمؤسسات الصحية في  عدد المستشفيات في :(13جدول رقم )

 عدد المستشفيات المؤسسات الصحية

 25 وزارة الصحة

 1 األونروا

 33 غير الحكومية

 3 الخدمات الطبية العسكرية

 17 القطاع الصحي الخاص

 79 المجموع

                                                 
 .1/1/2014األونروا باألرقام،  22

)فلسطين: مركز  2012التقرير الصحي السنوي وزارة الصحة الفلسطينية،  -مركز المعلومات الصحية الفلسطيني  انظر: 23
 http://www.moh.ps/attach/501.pdf (، في:2013وزارة الصحة الفلسطينية،  -المعلومات الصحية الفلسطيني 

)فلسطين: مركز  2013التقرير الصحي السنوي طينية، وزارة الصحة الفلس -انظر: مركز المعلومات الصحية الفلسطيني  24
 http://www.moh.ps/attach/703.pdf (، في:2014وزارة الصحة الفلسطينية،  -المعلومات الصحية الفلسطيني 

 .2012التقرير الصحي السنوي وزارة الصحة الفلسطينية،  -مركز المعلومات الصحية الفلسطيني  25
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 2102صحية في السلطة الفلسطينية المؤسسات العدد المستشفيات في 

 

 
إلى  1996مستشفى منتصف سنة  37بالرغم من تزايد عدد المستشفيات في الضفة والقطاع من 

ويعود ذلك إلى تزايد  ؛ة لكل ألف مواطن لم يرتفع كثيرا  سرّ إال أن معدل األَ  ،2012مستشفى سنة  79
ة في قطاع سرّ تطور عدد المستشفيات واألَ  تجدر اإلشارة إلىعدد السكان خالل الفترة نفسها. ولكن 

فقط من العدد اإلجمالي  %16.2، إذ كانت المستشفيات تشكل 2012حتى سنة  1996غزة منذ سنة 
ة لكل ألف مواطن من سرّ ، كما ارتفع معدل األَ 2012سنة  %38في حين بلغت نسبتها  1996سنة 

 . 2012سنة  1.4إلى  1996سنة  0.9
أن  اإلسرائيلية لمستشفيات في "إسرائيل" فقد نشرت دائرة اإلحصاء المركزيةوبالمقارنة مع عدد ا

عن عدد المستشفيات  %372.2بنسبة زيادة مقدراها  ،2012مستشفى سنة  373بلغ  عددها
سرير لكل ألف شخص تقريبا ، أي  5.5بمعدل  ا  سرير  43,589ة فقد بلغ سرّ أما عدد األَ  .الفلسطينية

 . 26(%393) دل الفلسطينيالمعنحو أربعة أضعاف 
ة حسب معطيات الجهاز المركزي لإلحصاء سرّ ويوضح الجدول التالي عدد المستشفيات واألَ 

 الفلسطيني. 
 

                                                 
26 321,–, no. 64, table 6.6, 6.7 and 6.8, pp. 320act of Israel 2013Statistical AbstrCBS,  

http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_06&CYear=2013 
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_07&CYear=2013 
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_08&CYear=2013 

http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_06&CYear=2013
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_06&CYear=2013
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_07&CYear=2013
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_07&CYear=2013
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سنوات  –الضفة والقطاع من  كلّ ة لكل ألف من السكان في سرّ عدد المستشفيات وعدد األأ : (14جدول رقم )
 27)منتصف السنة( مختارة 

 ة لكل ألف مواطنسرّ األأ  ةسرّ عدد األأ  عدد المستشفيات 

1996 
 1.2 2,021 31 الضفة
 0.9 865 6 القطاع

 1.1 2,886 37 الضفة والقطاع

2000 
 1.2 2,659 48 الضفة
 1.6 1,896 17 القطاع

 1.4 4,555 65 الضفة والقطاع

2005 
 1.3 3,007 54 الضفة
 1.4 2,000 22 القطاع

 1.3 5,007 76 الضفة والقطاع

2012 
 1.2 3,143 49 الضفة

 1.4 2,344 30 القطاع
 1.3 5,487 79 الضفة والقطاع

 
 )منتصف السنة( سنوات مختارة –في كّل من الضفة والقطاع   عدد المستشفيات

 
                                                 

" 2كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم "، انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2000وسنة  1996بالنسبة لسنة  27
 (، في:2001)رام هللا: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تشرين الثاني/ نوفمبر 

 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book731.pdf 

)رام هللا: " 7كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم "، انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2005أما بالنسبة لسنة 
 (، في:2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تشرين الثاني/ نوفمبر 

  http://82.213.38.42/Portals/_PCBS/Downloads/book1320.pdf 

)رام هللا: " 14كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم "، انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2012وبالنسبة لسنة 
 (، في:2013الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كانون األول/ ديسمبر 

www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2025.pdf 
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 سنوات مختارة )منتصف السنة( –في كّل من الضفة والقطاع  ةسرّ عدد األأ 

 
 

 . التأمين الصحي:2
من مواطني الضفة والقطاع لديهم على األقل تأمين صحي واحد  %82.2تشير البيانات إلى أن 

ويعتمد أغلب المواطنون  .1996سنة  %61.5نين ال تتخطى نسبة الُمَؤمبينما كانت  ،2011سنة 
على التأمين الصحي الحكومي فضال  عن وجود أنواع أخر  من التأمين كالعسكري والخاص 

األونروا أو الضمان االجتماعي. من جهة أخر  بلغت نسبة واإلسرائيلي والتأمين التابع لوكالة 
لديهم  %26.5موزعين على ، 2011سنة  %27.2األفراد الذين لديهم أكثر من تأمين صحي واحد 

 لديهم تأمين وكالة وخاص. %0.5لديهم تأمين حكومي وخاص، و %0.2تأمين حكومي ووكالة، و
صحيا  في قطاع غزة أعلى من الضفة الغربية حيث نين ر ذكره أن نسبة األفراد الُمَؤممن الجدي

. ويغطي الجدول التالي تفاصيل 2011في الضفة سنة  %73.2 في القطاع مقابل %96.7بلغت 
مع مالحظة أن السنوات األولى ال تتوفر فيها بيانات مفصلة  ،أنواع التأمين الصحي لسنوات مختلفة

 لكل من الضفة والقطاع. 
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 الضفة والقطاع حسب نوع التأمين من  كلّ منين صحيًا في ؤأ األفراد المُ نسبة : (15دول رقم )ج
 28)%( سنوات مختارة –الصحي 

نسبة  
 نينؤأمالمُ 

 نوع التأمين الصحي

وكالة  عسكري حكومي
 األونروا

ضمان 
 أخرى إسرائيلي خاص اجتماعي

 – – 3 1.2 18.4 – 38.9 61.5 الضفة والقطاع 1996

 – – 11 3.3 14.8 3.4 27.9 60.4 الضفة والقطاع 2000

2011 

 9.1 8.2 2.2 – 9 – 44.7 73.2 الضفة

 57 0 0.2 – 12.7 – 26.8 96.7 القطاع

 27.4 5.1 1.4 – 10.4 – 37.9 82.2 الضفة والقطاع

 
 )%(سنوات مختارة  -منين صحيًا في الضفة والقطاع ؤأ نسبة األفراد المُ  

 
 

 . القوى العاملة:3
و  البشرية العاملة في وزارة الصحة تطورا  مضطردا  منذ قدوم السلطة وتسلمها شهد قطاع الق

إلى  1995سنة  4,758، فقد ارتفع من نحو 1995مسؤولية الوضع الصحي في الضفة والقطاع سنة 
من مجمل  %20.2. وقد ارتفعت نسبة األطباء وأطباء األسنان والصيادلة من 2013سنة  14,339نحو 

 .2013سنة  %24لتصل إلى  2003سنة  %23.3إلى  1995في وزارة الصحة سنة  القو  العاملة
 

                                                 
 ."2كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم "كزي لإلحصاء الفلسطيني، ، انظر: الجهاز المر 2000و 1996بالنسبة للسنوات  28

 ."14كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم "، انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011أما بالنسبة لسنة 
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 200329–1995السلطة الفلسطينية أعداد القوى العاملة في وزارة الصحة في : (16جدول رقم )

أطباء وأطباء أسنان  السنة 
 وصيادلة

مهن طبية  ممرض
 مساندة

 المجموع إدارة وخدمات

1995 963 1,634 804 1,357 4,758 

1996 1,102 2,092 770 1,874 5,838 

1997 1,201 2,147 761 2,381 6,490 

1998 1,403 2,448 804 2,110 6,765 

1999 1,367 2,371 967 2,405 7,110 

2000 1,631 2,457 843 2,527 7,458 

2001 1,864 2,675 842 2,904 8,285 

2002 1,923 2,966 909 2,775 8,573 

2003 2,110 2,985 910 3,064 9,069 

 
نظيرتها  من ة في قطاع غزة أعلىتشير أرقام وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أعداد القو  العامل

ذا ما 2013في قطاع غزة سنة  7,639في الضفة الغربية و 6,700في الضفة الغربية، إذ بلغ  ؛ وا 
درسنا العددين حسب المهنة نجد أن عدد األطباء البشريين وأطباء األسنان في الضفة الغربية يبلغ 

. ونجد هذه النسبة أيضا  مرتفعة %105.3 ، أي بزيادة مقدارها2,039بينما يبلغ في قطاع غزة  993
عن الضفة  %114.2، إذ زاد عدد األطباء البشريين وأطباء األسنان في قطاع غزة بنسبة 2005سنة 

 الغربية. 
وبالرغم من أن عدد سكان القطاع أقل بكثير من عددهم في الضفة، إال أن إحصاءات سنة 

آالف مواطن، بينما  10طبيب لكل  11.8لغ نحو تشير إلى أن معدل األطباء في قطاع غزة ب 2013
آالف مواطن في الضفة الغربية، وهو ما يعني أن معدل  10أطباء لكل  3.6يبلغ المعدل نحو 

األطباء في قطاع غزة مقارنة بعدد السكان يزيد عن ثالثة أضعاف معدله في الضفة. ويوضح 
حة، حسب المهنة وعلى مستو  المنطقة الجدول التالي تطور أعداد القو  العاملة في وزارة الص

 لفترات مختلفة.
 

  

                                                 
سطين: مركز )فل 2003التقرير الصحي السنوي وزارة الصحة الفلسطينية،  -انظر: مركز المعلومات الصحية الفلسطيني  29

 http://www.moh.ps/?lang=1&page=4&id=137 (، في:2004وزارة الصحة الفلسطينية،  -المعلومات الصحية الفلسطيني 
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 30سنوات مختارة –الضفة والقطاع  من كلّ  أعداد القوى العاملة في وزارة الصحة في: (17جدول رقم )
 2013 2012 2010 2007 2005 السنة

 6,700 6,438 6,226 4,952 4,751 الضفة الغربية

 طبيب
 589 567 653 527 500 عام

 342 342 310 233 206 اختصاص

 62 58 47 45 46 أطباء أسنان

 181 160 172 148 148 صيدالني

 2,154 2,070 1,975 1,592 1,455 ممرض

 252 229 200 157 155 قابلة

 964 1,066 752 530 490 مهن طبية مساندة

 2,156 1,946 2,117 1,720 *1,751 إدارة وخدمات

 7,639 8,393 8,393 7,825 7,693 قطاع غزة

 طبيب
 1,291 1,567 1,567 928 920 عام

 510 594 594 733 541 اختصاص

 238 238 238 176 150 أطباء أسنان

 227 240 240 243 229 صيدالني

 1,425 1,597 1,597 1,794 1,550 ممرض

 78 84 84 104 71 قابلة

 556 759 759 814 892 مهن طبية مساندة

 3,314 3,314 3,314 3,033 **3,340 إدارة وخدمات

 14,339 14,831 14,619 12,777 12,444 طاع قالالضفة و 

 .Health Workersعّمال صحة  103* يشمل هذا العدد 
 .صحة عامل 83** يشمل هذا العدد 

                                                 
التقرير الصحي السنوي وزارة الصحة الفلسطينية،  -، انظر: مركز المعلومات الصحية الفلسطيني 2005بالنسبة لسنة  30

 (، في: 2006وزارة الصحة الفلسطينية،  -الفلسطيني  )فلسطين: مركز المعلومات الصحية 2005
http://www.moh.ps/?lang=0&page=4&id=9 

 .2013التقرير الصحي السنوي وزارة الصحة الفلسطينية،  -، انظر: مركز المعلومات الصحية الفلسطيني 2013-2007أما بالنسبة للسنوات 
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 سنوات مختارة –من الضفة والقطاع  أعداد القوى العاملة في وزارة الصحة في كلّ 

  

 
 . األمراض واإلعاقة:4

)مرضى اإليدز   HIVوفيروس نقص المناعة المكتسبة  AIDSبالرغم من انتشار مرض اإليدز 

لم في معظم بالد العالم، إال أن الضفة الغربية وقطاع غزة الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض( 

حالة حاملة لفيروس  13حالة إيدز و 64تسجيل  ل حدوث منخفض، حيث تمّ معد إال اميسجل فيه

. ومن المالحظ أن معظم 2012وحتى سنة  1988منذ سنة  ،بشكل تراكمي نقص المناعة المكتسبة

من إجمالي حاالت اإليدز  %79.2حالة( بنسبة  61حاالت اإليدز المسجلة كانت بين الذكور )

حالة  900نحو اإلسرائيلية المركزية دائرة اإلحصاء ابل سجلت بالمق .31ونقص المناعة المكتسبة

نقص المناعة حالة حاملة لفيروس  6,000نحو ، و 2012بشكل تراكمي حتى سنة في "إسرائيل" إيدز 

 .32المكتسبة

أما بالنسبة لألمراض غير السارية فقد بلغ مجموع حاالت السرطان الجديدة المبلغ عنها في 

 2012عن الحاالت التي سجلت سنة  %21.5بزيادة أي  ،2013حالة لسنة  2,189الضفة الغربية 

                                                 
 .2012التقرير الصحي السنوي الصحة الفلسطينية، وزارة  -انظر: مركز المعلومات الصحية الفلسطيني  31

 لمزيد من التفاصيل، انظر: 32

CBS, Statistical Abstract of Israel 2013, no. 64, table 6.16 and table 6.17,  

http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_16&CYear=2013 

http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_17&CYear=2013 

http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_16&CYear=2013
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_17&CYear=2013
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حالة، ولم توفر وزارة الصحة الفلسطينية أي أرقام عن قطاع غزة. ومن المالحظ  1,802حيث بلغت 

حالة  1,623أن مجموع حاالت السرطان الجديدة المبلغ عنها في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 

 . 33حالة في قطاع غزة 455حالة في الضفة الغربية و 1,168بواقع  ،2005سنة 

ذا درسنا توزيع حاالت السرطان المبلغ عنها في الضفة الغربية لسنة  حسب نوع  2013وا 
نجد أن سرطان الثدي يأتي في المرتبة األولى للسرطانات التي تصيب اإلناث بنسبة  ،السرطان

، %10.8لون في المرتبة الثانية بنسبة من مجموع حاالت السرطان، ويأتي سرطان القو  18.3%
؛ وسرطان الرئة يأتي في المرتبة األولى بين %10.1وسرطان الرئة في المرتبة الثالثة بنسبة 

 .201334السرطانات التي سجلت بين الذكور في سنة 
ويالحظ أن هناك زيادة ملحوظة في نسبة وفيات السرطان المبلغ عنها في الضفة الغربية خالل 

سنة  %13.3صل إلى لت 2010سنة  %10.8إلى  2007سنة  %10.3، حيث ارتفعت من 1320سنة 
201335. 

بلغت حاالت اإلصابة الجديدة بمرض السكري المبلغ عنها في مراكز السكري الحكومية في 
عن عدد الحاالت المبلغ  %19.3مقدارها  بنسبة انخفاض، 2013سنة حالة  4,816الضفة الغربية 

في الفئة عدل لحدوث مرض السكري وقد بلغ أعلى م ؛ولم تتوفر أرقام لقطاع غزة، 2012عنها سنة 
فقد بلغت حاالت اإلصابة الجديدة بمرض السكري في  2003سنة . وبالمقارنة مع 64-55العمرية 

 . 36حالة 3,818الضفة الغربية 
حالة  421ة أما بالنسبة لحاالت الوفيات الناتجة عن مرض السكري فقد سجلت في الضفة الغربي

في  2003حالة وفاة سنة  291ولم تتوفر معلومات عن قطاع غزة، مقارنة بي  2013وفاة خالل سنة 
 .37الضفة الغربية

                                                 
؛ ومركز المعلومات 2005التقرير الصحي السنوي وزارة الصحة الفلسطينية،  -انظر: مركز المعلومات الصحية الفلسطيني  33

 .2013التقرير الصحي السنوي وزارة الصحة الفلسطينية،  -الصحية الفلسطيني 

 .2013التقرير الصحي السنوي ، وزارة الصحة الفلسطينية -مركز المعلومات الصحية الفلسطيني انظر:  34

 .المرجع نفسهانظر:  35

؛ ومركز المعلومات 2003التقرير الصحي السنوي وزارة الصحة الفلسطينية،  -انظر: مركز المعلومات الصحية الفلسطيني  36
 .2013التقرير الصحي السنوي وزارة الصحة الفلسطينية،  -الصحية الفلسطيني 

 .المراجع نفسهاانظر:  37
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 2011وعند دراسة انتشار اإلعاقة في األراضي الفلسطينية نجد أن أعداد ذوي اإلعاقة لسنة 
من مجمل السكان  %2.9لون في الضفة الغربية يشك ا  ألف 75ألف فرد؛ منهم  113وصلت إلى نحو 

من مجمل السكان في القطاع. في المقابل  %2.4في قطاع غزة أي  ا  ألف 38 ونحوفي الضفة، 
آالف  108إلى أن نحو  2007أشارت النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت سنة 

من مجمل سكان الضفة.  %5.3بنسبة  لديهم صعوبة واحدة على األقل، فرد في الضفة الغربية فقط
 %2.7أن  2006في سنة  المركزي لإلحصاء ومن جهة أخر  أشارت البيانات الصادرة عن الجهاز

في الضفة  %2.9من األفراد لديهم صعوبة واحدة على األقل في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بواقع 
 .38في قطاع غزة %2.3الغربية و

ى المجتمع الفلسطيني، إذ إن أكثر من ثلث األفراد وقد كان لتأثير اإلعاقة أثر كبير عل
وغالبيتهم ال يعملون  ،فأكثر لم يلتحقوا أبدا  بالتعليم عاما   15 من سنّ  ذوي اإلعاقةمن ( 37.6%)

 . 201139سنة في قطاع غزة( حسب إحصائيات  %42.2في الضفة الغربية و %35.5)بواقع 
 النفقات الفعلية لوزارة الصحة:. 5

مليون دوالر سنة  411فقات الفعلية لوزارة الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو بلغت الن
بينما كانت ال  ،%12.4؛ أي بنسبة انخفاض مقدارها 2013مليون دوالر سنة  360ونحو  ،2012

من إجمالي النفقات العامة  %12.6 وتشكل هذه النفقات. 1997مليون دوالر سنة  93تتعد  الي 
حيث بلغت  2013سنة  %10.5و ،مليون دوالر 3,258بلغت  التي ،2012سنة ينية للسلطة الفلسط

ومن المالحظ أن بند الرواتب حاز على نصف نفقات  .40مليون دوالر 3,419النفقات العامة 
مقابل  2012من مجمل النفقات لسنة  %38.3، بينما بلغ %51.9حيث بلغ  2013الصحة سنة 

 .((18) رقم )انظر جدول 1997سنة  44.5%
 

  
                                                 

، اإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانا  صحفيا  عشية يوم المعاق العالميظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ان 38
؛ والجهاز المركزي http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/disabled_per_A.pdf، في: 10/12/2009

 ، في:3/12/2013ي، لإلحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة يوم المعاق العالم
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_IntDisDy2013A.pdf 

 .3/12/2013انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة يوم المعاق العالمي،  39

 .118(، ص 2014د الفلسطينية، )رام هللا: سلطة النق 2013التقرير السنوي لعام سلطة النقد الفلسطينية،  40
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 سنوات مختارة  – في السلطة الفلسطينية توزيع النفقات الفعلية لوزارة الصحة(: 80جدول رقم )
 41)بالمليون دوالر(

 2013 2012 2005 2000 1997 البيان

 186.768 157.277 73.15 45.5 41.102 الرواتب

 173.157 253.227 66.45 54.836 51.282 نفقات أخرى

 359.925 410.504 139.6 100.336 92.384 المجموع

 

 سنوات مختارة –توزيع النفقات الفعلية لوزارة الصحة في السلطة الفلسطينية 
 ()بالمليون دوالر

 
أن  2013تقريرها المالي السنوي فلسطينية في قطاع غزة قد نشرت في كانت وزارة الصحة الو 

حيث شكل بند الرواتب واألجور أعلى  ،2013سنة  مليون دوالر 169.5النفقات التشغيلية بلغت نحو 
 .42مليون دوالر( 66.6من إجمالي النفقات )نحو  %39.3قيمة إنفاق بنسبة 

                                                 
التقرير الصحي وزارة الصحة الفلسطينية،  -، انظر: مركز المعلومات الصحية الفلسطيني 2000و 1997بالنسبة للسنوات   41

 .2003السنوي 
ي التقرير الصحي السنو وزارة الصحة الفلسطينية،  -، انظر: مركز المعلومات الصحية الفلسطيني 2005أما بالنسبة لسنة 

(، في: 2007وزارة الصحة الفلسطينية،  -)فلسطين: مركز المعلومات الصحية الفلسطيني  2006
http://www.moh.ps/?lang=0&page=4&id=142 

 .2012التقرير الصحي السنوي وزارة الصحة الفلسطينية،  -، انظر: مركز المعلومات الصحية الفلسطيني 2012وبالنسبة لسنة 
 .2013التقرير الصحي السنوي وزارة الصحة الفلسطينية،  -انظر: مركز المعلومات الصحية الفلسطيني ، 2013وبالنسبة لسنة 

معدل تّم اعتماد سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل اإلسرائيلي وفق معطيات بنك "إسرائيل" المركزي الذي حدد مالحظة: 
  .3.6107بي  2013لسنة ، و 3.8559بي  2012لسنة  سعر الصرف

 2013التقرير المالي السنوي قطاع غزة،  –مركز المعلومات الصحية الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية ر: انظ 42
 (.2014قطاع غزة،  –)فلسطين: وزارة الصحة الفلسطينية 

معدل تّم اعتماد سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل اإلسرائيلي وفق معطيات بنك "إسرائيل" المركزي الذي حدد مالحظة: 
 . 3.5781بي  2011لسنة  عر الصرفس
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من إجمالي الناتج المحلي سنة  %7.4 فبلغ معدل إنفاق "إسرائيل" على الرعاية الصحية أما
إلحصاء حسب دائرة ا 2011دوالر سنة  2,183، وبلغ معدل إنفاق "إسرائيل" على الفرد 2012

 .43اإلسرائيليةالمركزية 
 أثر االحتالل على قطاع الصحة:. 6

بل وتدميرها  ،منذ قيام "إسرائيل"، وهي تسعى إلى الحد من تطّور جميع مرافق الحياة الفلسطينية
قصائه عن أرضه ووطنه،  وكانت األوضاع الصحية أحد هذه للقضاء على حياة اإلنسان الفلسطيني وا 

لما  سّرةأَ  209ة من سرّ انخفض عدد األَ ففي رام هللا مثال ،  بالسياسة اإلسرائيلية. التي تأثرتالمرافق 
 ألف 140 لما مجموعهسريرا   116إلى ما يقارب  ،1967 سنةتقريبا  من السكان  ألف 115 مجموعه
  .198744 سنةتقريبا   شخص

لمراكز الصحية أو لم يقتصر أثر االحتالل على صعوبة تأمين المواد األولية للمستشفيات وا
إلى درجة  انتشار عدد المستشفيات والخدمات التي تقدمها، بل طال االحتالل المرضى الفلسطينيين

ففي سنة . عليهم مرخصةالفضال  عن تجارب األدوية غير أحيانا ، بسرقة أعضائهم  ، بلابتزازهم
ة عقار عليهم، على ، تّم إحداث ثقوب في طبالت آذان عدد من األطفال عمدا  بغرض تجرب2005

الرغم من أن هذا العقار لم يحصل على إجازة الستخدامه في األغراض الطبية في أي مكان آخر 
ن بعض إاإلسرائيلية،  The Jerusalem Postجيروزاليم بوست  صحيفةوقالت  .حول العالم

ل هذه المستشفيات لم تتقدم بطلب للحصول على موافقة من الجهات المختصة، عند قيامها بمث
حالة وفاة تقع خالل  التجارب، وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من ضرورة إبالغ وزارة الصحة بأيّ 

ساعة، إال أن الباحثين تأخروا أسبوعا   48هذه االختبارات السريرية في غضون فترة ال تتجاوز 
 . 45حالة وفاة 37من أصل  21كامال  في إبالغ الوزارة عن وفاة 

إحد  الصحف السويدية تحقيقا   بل نشرت ،مرضى الفلسطينيين عند وفاتهمولم تتوقف معاناة ال
وأشار التحقيق إلى أن ، شامال ، أثبت قيام الجيش اإلسرائيلي بسرقة أعضاء من أجساد فلسطينيين

سالح الطب اإلسرائيلي، بالتعاون مع معهد الطب العدلي في منطقة أبو كبير، قام بسرقة أعضاء 

                                                 
43 http://www1.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/08_13_197e.pdfCBS, Press Release, 17/9/2013,  
 :فيفلسطين، المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، تطور الخدمات الصحية في  :انظر 44

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=138&CatId=32&table=pa_documents 
 .19/5/2005 ،الغد 45

http://www1.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/08_13_197e.pdf
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يين، حيث تّم زرعها في أجساد جنود إسرائيليين، أصيبوا في مواجهات مع من أجساد الفلسطين
الفلسطينيين. وأشار التحقيق أيضا  إلى أن الجيش اإلسرائيلي حرص على انتزاع جلد القتلى، لكي 

 .46يتم زرعه على أجساد الجنود اإلسرائيليين الذين أصيبوا بحروق
ليضاف إلى اإلهمال  ،ن هذه الممارساتوكان لألسر  في سجون االحتالل الحظ األكبر م

فقد أكد األسير السابق والباحث المتخصص بشؤون األسر  عبد الناصر الطبي الذي يعانون منه. 
ألقصى في ورقة عمل بعنوان "األسر  مشاركته في ملتقى الجزائر لنصرة اخالل  ،فروانة

ستمرة في استخدام األسر  كحقول أن "إسرائيل" م ،الفلسطينيون حقل تجارب لألدوية اإلسرائيلية"
 .47%15وأن التصاريح التي تمنحها وزارة الصحة اإلسرائيلية تزداد سنويا  بنسبة  ،تجارب

، بلغ عدد االعتداءات على 2009ففي سنة  كما لم تسلم الطواقم الطبية من الوحشية اإلسرائيلية،
، بلغ 3/10/2010حتى  29/9/2000 في األقصى نتفاضةحادثا ، ومنذ بدء ا 455 نحوالطواقم الطبية 

أما خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة . شهيدا   32عدد شهداء األطقم الطبية 
استهدفت و  ،فردا  من أفراد الطواقم الطبية 14القوات اإلسرائيلية  قتلت ،(18/1/2009–27/12/2008)

 .48ت اإلسعافبقصفها البري والبحري والجوي العديد من المنشآت الطبية وسيارا
في مذكرة لها منظمة الصحة العالمية  حيث نشرت ،هذا عدا عّما خلفه الحصار على قطاع غزة

من  %40مما أثر على ، 2011من األدوية األساسية نفذت من غزة في أوائل سنة  %38 أن
ها المستشفيات، من خدمات الرعاية الصحية التي تقدم %80و ،خدمات الرعاية الصحية األولية

من أطفال غزة مصابون بأمراض سوء التغذية وفقر الدم، وأكثر من ثلث  %60 إلضافة إلى أنبا
البتزاز ا، مارس االحتالل أبشع أنواع ما سبقإضافة إلى  .49ضحايا الحصار هم من األطفال

جبارهم على التخابر معه للسماح لهم بمغا ،لمرضىل أشار فقد  درة القطاع لتلقي العالج المناسب؛وا 

                                                 
 .2/2/2010، الشرق األوسط 46

 .6/12/2010، القدس 47
 نظر:، ا3/10/2010إلى  29/9/2000المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، إحصائيات انتفاضة األقصى الثانية، الفترة من  48

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=5693:2010-01-12-08-44-

11&catid=123:2009-12-29-09-39-21&Itemid=199 
 :في ،28/1/2009 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الشهداء والجرحى في قطاع غزة، وانظر:

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-

JO&ItemID=1411&mid=12059 

 ، انظر: 25/11/2008؛ واللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، 15/2/2011سما،  49
http://www.freegaza.ps/index.php?scid=100&id=1445&extra=news&type=55 

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=5693:2010-01-12-08-44-11&catid=123:2009-12-29-09-39-21&Itemid=199
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=5693:2010-01-12-08-44-11&catid=123:2009-12-29-09-39-21&Itemid=199
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-JO&ItemID=1411&mid=12059
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-JO&ItemID=1411&mid=12059
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من  %20ر صادر عن جمعية أطباء لحقوق اإلنسان في "إسرائيل"، أنَّ االحتالل يبتز نحو تقري
مريضا  من قطاع غزة في الفترة كانون  438 نحواستدعى الشاباك وأن القطاع، في المرضى 

 –مريض في الفترة كانون الثاني/ يناير 200، ونحو 2009آذار/ مارس  – 2008الثاني/ يناير 
 .50، للتحقيق معهم كشرط للنظر بطلبهم مغادرة القطاع لتلقي العالج الطبي2010ة سنآذار/ مارس 

المراكز الصحية أو ويعمل جدار الفصل العنصري على منع المرضى من الوصول إلى 
كشفت دراسة أصدرها معهد اإلعالم مما يؤدي إلى تفاقم مرضهم أو حتى موتهم، فقد  ،المستشفيات

من المرضى القاطنين غرب الجدار واجهوا صعوبات في  %92نية، أن والسياسات الصحية الفلسطي
الوصول إلى الخدمات الصحية، حتى إن بعضهم توفوا على البوابات بعد منعهم من الوصول إلى 

 .51المستشفيات

 
 خالصة:
ومن من االحتالل اإلسرائيلي ألرضه،  1967و 1948منذ كارثتي الشعب الفلسطيني  يعاني

، وعلى الضفة 1948حيث يتوزع نصفه على األراضي المحتلة سنة ، جتماعياالتمزيق نسيجه 
غير أن هذا الشعب ما زال متمسكا  في الشتات، الغربية وقطاع غزة، يبنما يعيش نصفه الثاني 

زاد عدد . وفي فلسطين التاريخية ابحقه في أرضه وما زال ُمصّرا  على تحريرها والعودة إليه
ذا استمرت معدالت النمو على حالها 2013-1993الفترة خالل  %111 بنسبةالفلسطينيين  ن فإ، وا 

 . 2017أو  2016خالل سنة اليهود سيفوق عدد عدد الفلسطينيين 
التي تعبر عن  ، وهيتقدما  في العالم العربييشكل التعليم الفلسطيني أحد أكثر الحاالت 

ارتفع عدد  فقد ؛صراره على النجاحاإلمكانات الهائلة للشعب الفلسطيني وحرصه على التمّيز وا  
، أما عدد الطلبة 2012/2013-1994/1995خالل الفترة  %86.8المدارس األساسية والثانوية بنسبة 

 خالل الفترة نفسها. %424المنتسبين للجامعات التقليدية فقد ازداد بنسبة 

                                                 
 .3/3/2010و 5/5/2009نت، .يرةالجز  50

 ، انظر: 20/3/2004صحيفة الشرق العربي، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية واالستراتيجية، لندن،  51
http://www.asharqalarabi.org.uk/paper/s-akhbar-20a.htm .نقال  عن مركز اإلعالم والمعلومات ، 
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ثبات وال يختلف القطاع الصحي الفلسطيني عن غيره من القطاعات التي تسعى إلى ا لتميز وا 
ولكن الظروف االستثنائية التي يمر بها  ،في وجه المشروع الصهيوني واإلبداع الصمودنموذج 

الحروب جعلت القطاع الصحي يعاني من و حصار والغاشم الحتالل بسبب االالشعب الفلسطيني 
عن  داالمواد األولية، هذا ع نقصالمستشفيات وانتشار األمراض و  كانخفاض عددمشاكل أساسية، 
 حتى يتمكنوا من العالج. لمرضى ابتزاز ااالحتالل  محاوالت سلطات

إن المؤشرات التنموية التي درسها هذا الفصل تشير إلى الصعوبات والمعاناة الهائلة التي 
يعيشها الشعب الفلسطيني؛ ولكنها في الوقت نفسه تثبت أن هذا الشعب ما زال قادرا  على العطاء، 

 ر والصمود ومواجهة االحتالل.ويملك مقومات الصب




