
 غازي الصوراني 
41/5/6142 

 :عامًا على نكبة الشعب الفلسطيني  26مرور بمناسبة 
معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني والالجئني الفلسطينيني يف الوطن 

 6102منتصف عام والشتات كما يف 
 

الوطني التحرري الحديث عن الذاكرة ومسار النضال إن : في الذكرى الثامنة والستين للنكبة نقول
ال معنى له أو قيمة بدون الوعي العميق باإلحصاءات والبيانات عن كافة جوانب  ،والديمقراطي لشعبنا الفلسطيني
بكل تفريعاتها السياسية والسكانية واالجتماعية واالقتصادية، ( في الوطن والمنافي)الحياة في المجتمع الفلسطيني 

صين من تنظيم البيانات بما يمكن الجهات المعنية في الفصائل واألحزاب والقوى السياسية، والباحثين المتخص
والحقائق االحصائية، وتفسير دالالتها ومضامينها السياسية والمجتمعية، ومن ثم استخالص الرؤى والبرامج 

 .المطلوبة على طريق اتخاذ القرار في إطار الممارسة الوطنية النضالية أو في إطار البحث العلمي األكاديمي
 

إلحصائية تتوخى أن ُتسهم في تعزيز الوعي بكافة الضرورات الوطنية المعطيات والبيانات الهذه  إعدادناإن 
 .والقومية واالنسانية بما يخدم تطلعات ونضاالت شعبنا من اجل تحقيق اهدافه الوطنية

 

 6102منتصف عام يقدر عدد أبناء الشعب الفلسطيني من المقيمين في فلسطين أو في الشتات ، كما في  .0
- :نسمة يتوزعون كما يليمليون ( 465554)بحوالي 

 
من إجمالي الشعب % 3..4والقطاع بنسبة  (بما فيها القدس) نسمة في الضفة    0228128,4                

في  673347,11، و %3..4في غزة بنسبة  07.8878,1بواقع )الفلسطيني 
  .%(20.0الضفة الغربية ما يعادل 

بنسبة ( بدون القدس) .033األراضي المحتلة  -نسمة داخل الخط األخضر  120202444              
 . من إجمالي الشعب الفلسطيني %..00

 . من إجمالي الشعب الفلسطيني % 33.6نسمة في الدول العربية بنسبة    32404,,2,              
من % ,.,في أمريكا الالتينية والواليات المتحدة وأوروبا ودول أخرى بنسبة نسمة    05828,4           

 .اجمالي الشعب الفلسطيني
 

 6142إجمالي تعداد الشعب الفلسطيني كما في منتصف عام  1 4655545611            
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من  %..33 بنسبة( نسمة مليون ,2.63) 6102منتصف عام بلغ مجموع الفلسطينيين في الشتات في  .6
مجموع الشعب الفلسطيني، في حين بلغ مجموع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة واألرض 

 . من مجموع الشعب الفلسطيني% 1.6, بنسبة( نسمة مليون ,2.41)، .033عام المحتلة 
 أن المجتمع الفلسطيني المقيم في قطاع غزة فتيا  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أظهرت بيانات  .4

سنة   (14-0)بشكل أكبر مما هو عليه في الضفة الغربية، إذ تقدر نسبة األفراد في الفئة العمريـة 
وبالنسبة للشريحة من ، في قطاع غزة % ..34الضفة الغربية، فـي % 2..4 بواقع 6102منتصف عام 

أما الفئة العمرية من  في قطاع غزة ،% 63.8في الضفة الغربية و % 63.8سنة فتقدر بنسبة  63-,0
في قطاع غزة ، أما نسبة األفراد في الفئة % 64في الضفة و % 68سنة فتقدر نسبة األفراد بـ  3,-41

 % .4.8وفي قطاع غزة بنسبة % 3.8فما فوق فتقدر في الضفة بنسبة  21العمرية 
، وبلغت نسبة %84.3حوالي  ,610عام  نهايةبلغت نسبة السكان الحضر بناء على التقديرات السكانية  .3

 .2% 3.3 ، في حين بلغت نسبتهم في المخيمات%02.8السكان المقيمين في الريف 
مقارنة مع عام  الضفة والقطاعإلى أنه طرأ انخفاض في متوسط حجم األسرة في  6103تشير بيانات عام  .,

 .0338عام فردا   2.3مقارنة مع  6103فردا  عام  6.,، حيث انخفض متوسط حجم األسرة إلى 0338
، أما في قطاع 6103فردا  عام  3.3من جانب آخر انخفض متوسط حجم األسرة في الضفة الغربية إلى 

  .6103فردا  في العام  8.,غزة فقد انخفض متوسط حجم األسرة إلى 
من األسر ترأسها إناث % 01.0، إلى أن 6103عام تشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ل .2

وغالبا  ما يكون حجم األسرة  .قطاع غزة% 0.. الضفة الغربية وفي % 00.0، بواقع ة والقطاعالضففي 
الضفة في  2014التي ترأسها أنثى صغيرا  نسبيا ، حيث بلغ متوسط حجم األسرة التي ترأسها أنثى عام 

  .فردا  لألسر التي يترأسها ذكور 5.7فردا  مقارنة  بمتوسط مقداره  3والقطاع 
ناث في القوى العاملة مقارنة مشاركة اإلتدني انات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، نالحظ حسب بي .8

في الضفة % 1..0بواقع % 08.0حيث تصل نسبة مشاركة اإلناث إلى  ،6103العام  بالذكور خالل
% 80.4نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة، بواقع % 23.1في قطاع غزة، مقابل % 3.,0الغربية و

من اإلناث يعملون في القطاعات والمهن % 1.أكثر من ) في قطاع غزة% 1.,2في الضفة الغربية و
مدرسات في المدارس عموما  وفي روضات األطفال  –الوظيفة العامة  –أعمال السكرتارية  –اإلدارية 
  .(باإلضافة إلى العامالت في القطاع الزراعي –خصوصا  

(.7.347,6,)، نحو 6102منتصف عام كما في  طينيين المسجلينيقدر عدد الالجئين الفلس ..
3

نسمة، أي  

، أما نسبة الالجئين في الضفة والقطاع من إجمالي الشعب من إجمالي الشعب الفلسطيني% ,.32بنسبة 
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أما نسبة الالجئين في الضفة والقطاع إلى إجمالي عدد الالجئين الفلسطينيين % . 03الفلسطيني فتبلغ 

 .6102في منتصف عام % 31.3فتبلغ ( األنروا)لدى وكالة الغوث  المسجلين
الفلسطينيون غير المسجلين في سجالت الالجئين لدى وكالة األمم المتحدة من فلسطيني الشتات يبلغ  .3

من مجموع أبناء الشعب  %66.6نسمة أي بنسبة  (197,797,2) 6102منتصف عام  تعدادهم
 : الفلسطيني في الوطن والشتات موزعين كما يلي 

الفلسطينيون في الشتات غير المسجلين في االونروا 
 (بالمليون)

 العدد الدولة
 1,519,716 األردن

 585,615 باقي الدول العربية

 692,250 الدول األجنبية

 2,797,581 اإلجمالي

من مجموع الالجئين  (6102منتصف عام ) %39.6تصل نسبة الالجئين الفلسطينيين في األردن إلى  .01
في % ...في الضفة الغربية، % ..02في قطاع غزة، و% 63.0المسجلين لدى وكالة الغوث مقابل 

 .في سوريا% 04.3لبنان، و
بنسبة ( الجئ 473387802) 6102منتصف عام عدد الالجئين الفلسطينيين المقيمين في الشتات بلغ في  .00

البالغ ( األونروا)من مجموع الالجئين المسجلين لدى وكالة الغوث التابعة لألمم المتحدة % 3,تصل إلى 
، أما الالجئين المقيمين في الضفة والقطاع فتبلغ ( الجئ .7.347,6,) 6102منتصف عددهم في 

 .من مجموع الالجئين المسجلين % 30نسبتهم 
معترف "مخيم ( 3,) – ,40/06/610نروا في و حسب سجالت األ–عدد المخيمات المنظمة يبلغ إجمالي  .06

 : بهم في كل من 
 .مخيما   ( 03)الضفة الغربية  –
 . مخيمات ( .)قطاع غزة  -
 .مخيمات ( 01)األردن  -
 .مخيمات ( 01)لبنان  -
من بينها مخيم اليرموك الذي عاش فيه طوال العقود  (غير رسمية 4+ مخيمات رسمية  3) سوريا  –

% 95، اضطر أكثر من 6145الماضية ما يزيد عن ماية وخمسون ألف الجئ فلسطيني حتى أول عام 
منهم مغادرته إلى بعض المدن السورية والمخيمات األخرى، حيث تؤكد العديد من المصادر أن عدد 

ال يتجاوز ستة آالف الجئ، إلى جانب اضطرار مجموعات  6142الالجئين في مخيم اليرموك أوائل عام 
كبيرة منهم الخروج من سوريا إلى لبنان وبلدان الخليج العربي وتركيا وبعض البلدان األوروبية عموماً 
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، علمًا بان  4ألف الجئ  11والسويد خصوصًا ، حيث يقدر عدد الالجئين اللذين هاجروا إليها حوالي 
ورة إكراهية واضطرارية بسبب الصراعات الدموية الطائفية من جهة وبسبب تمت بص 5عملية الهجرة

الهجمات العدوانية التي شنتها حركة داعش وبعض حركات اإلسالم السياسي ضد المخيم، األمر الذي 
فرض على األغلبية الساحقة من الالجئين الفلسطينيين أوضاعًا جديدة من التشرد والبؤس والمعاناة أدت 

غ مخيم اليرموك من الالجئين الفلسطينيين ، بما يؤشر على الدور الخطير لتلك الحركات إلى تفري
اإلسالموية في ممارسة أشكال عدوانية بذرائع مختلفة، تستهدف تهجير ليس سكان مخيم اليرموك 
 فحسب، بل أيضًا قد تستهدف تهجير مخيمات اللجوء في لبنان بما يخدم المخططات األمريكية الصهيونية

 .في تفريغ المخيمات وتنفيذ مخططات التوطين
 %0.,8، أي بنسبة (الجئ 073017.12)في قطاع غزة نحو ( 6102منتصف في )يقدر عدد الالجئين  .04

أي بنسبة ( الجئ 7112,.3)من مجموع سكان القطاع، كما ويقدر عدد الالجئين في الضفة الغربية 
في الضفة والقطاع إلى مجموع السكان فيهما فتبلغ من مجموع سكان الضفة، أما نسبة الالجئين  33.4%
49.7. % 

في حين تبلغ %  31.2نسبة الالجئين المقيمين داخل مخيمات قطاع غزة إلى إجمالي سكان القطاع تبلغ  .03
 .من مجموع سكان الضفة % 0..ة نسبة الالجئين المقيمين داخل مخيمات الضفة الغربي

منتصـف عـام  (النهـر والبحـر مـا بـين)فـي فلسـطين التاريخيـة  ين حاليـا  وفيما يتعلق بعـدد الفلسـطينيين المقيمـ .,0
نســمة،  2741,73,1حــوالي  6102منتصــف عــام فــ ن البيانــات تشــير إلــى أن عــددهم قــد بلــغ فــي  6102
نسـمة مـنهم  06723173,1البـالغ عـددهم  العرب في فلسـطين،و من مجموع السكان اليهود % 33.3بنسبة 

  %.1.0,يهودي بنسبة  2744,7111
 الســـكان عـــدد يتســـاوى أن ، فـــ ن مـــن المتوقـــع 6بنـــاء علـــى تقـــديرات الجهـــاز المركـــزي لالحصـــاء الفلســـطيني .02

 اليهـود السـكان نسـبة حـين ستصـب  فـي ، 6102 عـام نهايـة مـع التاريخيـة فلسطين في واليهود الفلسطينيين
 7.2 مقابـل مليـون 8إلـى  عـددهم سيصـل حيـث  2020 عـام نهايـة بحلـول السـكان مـن% 33.4 حـوالي
 .فلسطيني مليون

 .8 ,610ألف نسمة في نهاية العام  411بلغ عدد السكان في القدس حوالي : 7القدس تهويد ممنهج  415
                                                 

 1ص – 46/5/6145بتاريخ  – 2954العدد  -جريدة االيام : المصدر 4
ما يتعلق بشؤون حياتهم في االقتصاد والتجارة والتعليم  من المعروف أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا تميزوا بالمساواة في المعاملة في كل  5

م من ومساواتهم الكاملة مع إخوانهم المواطنين السوريين ، إال أن ظروف الصراعات الدموية التي نشبت في سوريا منذ أكثر من ثالثة سنوات بدع
لحركات االسالموية المتطرفة ، انعكست سلبًا على أحوال الالجئين اإلمبريالية األمريكية والرجعيات العربية في قطر والسعودية والخليج ودعمهم ل

قالل وصواًل الفلسطينيين وعلى مجمل أبناء الشعب السوري وقواه السياسية الديمقراطية والتقدمية المناضلة من أجل إزاحة كل أشكال االستبداد واالست
 5 ات العامة والشخصية والتنمية المستقبلة والعدالة االجتماعيةإلى تحقيق نظام سياسي وطني وديمقراطي تعددي يكفل تحقيق الحري

 (5وكالة معًا االخبارية) – 6141ديسمبر  –عدد الفلسطينيين في العالم  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  6
 415صفحة  – 41/5/6145بتاريخ  – 2911العدد رقم  –جريد األيام : المصدر 7
 5 االنترنت –موقع الحدث  – 6145نهاية " إسرائيل"عدد سكان : المصدر 8
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كما تقوم سلطات االحتالل بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات إلصدار تراخيص البناء 
بهــدم نحــو  6111 – 0328االحــتالل منـذ العــام  للفلسـطينيين ، وحســب مؤسســة المقدسـي، قامــت ســلطات

مبنــى فــي ذلــء الجــزء مــن محافظــة القــدس  07436تــم هــدم  6103 – 6111مبنــى، وخــالل الفتــرة  11,
، مـا أسـفر عـن تشـريد مـا يقـارب 0328عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية فـي العـام  "إسرائيل"الذي ضمته 

 .9شخصا   821،,
أبناء شعبنا الفلسطيني من عمليات اإلرهاب والتعذيب والقتل والمعاناة علـى يـد بالرغم من كل ما تعرض له  ..0

منذ بداية القرن العشرين حتى اليوم، إال ان كل هذه الممارسات العدوانيـة، المسـتمرة  دولة الكيان الصهيوني
هذا الشـعب  إلى يومنا هذا، في سياق الصراع التاريخي الوجودي مع العدو الصهيوني، لم تنج  في اقتالع

عامــا علـى النكبــة األولــى، تشــير  28مـن أرضــه بالكامــل، وفـق المخططــات التــي رســمت لهـذه الغايــة، فبعــد 
 71627338.)مـن مجمـوع أبنـاء شـعبنا هـم مـن مواليـد فلسـطين، أي % ,2التقديرات إلى أن ما يقـرب مـن 

قطـــاع، ومـــدن وقـــرى نســـمة يعيشـــون اليـــوم فـــي مـــدن ومخيمـــات الضـــفة وال( 2760,7038)، مـــنهم ( نســـمة
ـــة  ـــه بـــالرغم مـــن تـــوفر كـــل وســـائل  .033األراضـــي المحتل ، بعكـــس الحـــال لـــدى العـــدو الصـــهيوني، إذ ان

مــن مجمـــوع % 31اإلغــراء، فــان مجمـــوع اإلســرائيليين المولــودين فـــي فلســطين المحتلــة ال تتجـــاوز نســبتهم 
، (خاصــة مــن االتحــاد الســوفيتي ســابقا)وفــدوا مــن بلــدان أوروبيــة  %( 21)اإلســرائيليين ، والبــاقي ونســبتهم 

فريقيــة وآســيوية وغيــر ذلــء مــن جنســيات متنوعــة ومختلفــة فــي أصــولها وتاريخهــا وجنســها  وبلــدان عربيــة واق
ولغتها وتطورها الحضاري ، وهذه مفارقـة تشـير إلـى العديـد مـن العبـر والـدالالت واالسـتنتاجات الموضـوعية 

أدنــــى ريــــب ان ال مســــتقبل لهــــذه الدولــــة الوظيفيــــة العنصــــرية القائمــــة كشــــكل مــــن أشــــكال  التــــي تؤكــــد دون
االستعمار االستيطاني فـي بالدنـا المسـتند إلـى دواعـي القـوة الغاشـمة واالغتصـاب، لحمايـة مصـال  العولمـة 

جـزءا مـن الرأسمالي في بلدان وطننا العربي، وهي دولة ال يمكن ان ترقى عبر هـذا الـدور الـوظيفي لتصـب  
 .   نسيج هذه المنطقة العربية بأي شكل من األشكال 

 6102منتصــف عــدد الســكان فــي الضــفة والقطــاع : السكككان وسككوق العمككل والبطالككة فككي الضككفة والقطككا  .03
شـخص، وقطـاع  673347,11مـا يعـادل % 20مليون نسمة، يتوزعون فـي الضـفة الغربيـة بنسـبة  (4,82)

 .شخص  07.8878,1ما يعادل  %43 غزة بنسبة
شخص،  1,290,000، فيبلغ  6103أما مجموع القوى العاملة في الضفة والقطاع كما في نهاية عام 

يعلمــون بالفعــل % 0.3.فــرد، مــنهم  6.7421.فــي الضــفة الغربيــة ، مــا يعــادل % 38.6يتوزعــون بنســبة 
 . فرد ,0,3718عاطلين عن العمل وعددهم % 2..0فرد، مقابل نسبة  ,.28376عددهم 
شــخص، يعمــل بالفعــل  3,471.3، مــا يعــادل % ..33بلــغ نســبة القــوى العاملــة تفــي قطــاع غــزة ف أمــا
عاطـــل عـــن  03.7314مـــا يعـــادل ، 10عـــاطلين عـــن العمـــل% 34.3مقابـــل ( 6,370.1% )2.0,مـــنهم 
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 (ألـــف أســـرة 046حـــوالي ) نســـمة ثمانمايـــة ألـــفيعيلـــون حـــوالي  ,610فـــي قطـــاع غـــزة بدايـــة عـــام  العمـــل
يعيشون في حالة من الفقر المدقع ينتظرون انتشالهم من واقعهـم عبـر اجـراءات تضـمن تـوفير سـبل التكافـل 
االجتماعي ودعم السلع الغذائية الضرورية لهـم والغـاء كافـة الرسـوم والضـرائب المباشـرة وغيـر المباشـرة عـن 

د االدنـى مـن الوحـدة الوطنيـة بمـا كاهلهم وتوفير فرص العمل وانهاء االنقسام واستعادة وحدة الصـف او الحـ
عملية االعمار واسـتعادة النشـاط االقتصـادي بكـل قطاعاتـه االنتاجيـة والخدميـة  وتنفيذيمهد النهاء الحصار 

 .تعزيزا لصمودهم ومقاومتهم
 6103نهاية  للضفة وقطاع غزة( باألسعار الثابتة)يقدر الناتج المحلي االجمالي : 11الناتج المحلي  .61

دوالر،  يارمل 7360.4,ما يعادل % 88.0دوالر يتوزع على الضفة الغربية بنسبة  مليار 87324.3 بحوالي
من الناتج المحلي  دوالر ، وبالتالي ف ن نصيب الفردمليار  07813.0لقطاع غزة ما يعادل % 66.3وبنسبة 

ي قطاع ، يهبط فسنة /للفرد$ 67623في الضفة  دوالر، يتوزع 07848اإلجمالي في الضفة الغربية والقطاع 
  .سنة/للفرد$ 380 إلى  غزة

دينارا  أردنيا   3.,33بلغ متوسط إنفاق األسرة الشهري النقدي على مختلف السلع والخدمات  :إنفاق األسرة  .60
دينارا  أردنيا  في قطاع   729.3دينارا  أردنيا  في الضفة الغربية مقابل  3..,071بواقع )، الضفة والقطاعفي 
أفراد  2.2أفراد في الضفة الغربية و 8.,بواقع )أفراد  2.1 الضفة والقطاعتوسط حجمها في ، ألسرة م(غزة

الضفة في  لألسرةوشكل اإلنفاق على مجموعات الطعام من متوسط اإلنفاق الكلي (. في قطاع غزة
في قطا  % 1951في الضفة الغربية و% 1651من مجمل اإلنفاق الشهري، بواقع % 34.5 والقطا 

 .غزة
بلغ معدل الفقر بين السكان في الضفة الغربية  6103آب /قبل العدوان األخير على قطاع غزة تموز :الفقر .66

في % ...4نسمة، و  3327261في الضفة ما يعادل % ..08، بواقع  6103وقطاع غزة منتصف عام 
السكان في من إجمالي % ..8نسمة، أما نسب الفقر المدقع فقد بلغت  1..2.67ما يعادل  12 قطاع غزة
 . نسمة( 4807421)ما يعال  13 في قطاع غزة% 60.0، مقابل ( نسمة 6087261)الضفة 

واستمر لمدة  8/6103/.وفي ضوء نتائج العدوان الصهيوني على القطاع الذي تواصل منذ صباح يوم 
فاع نسبة ، تحول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة، وهذا بدوره أدى إلى ارت 6103/./.6يوما  حتى تاريخ  0,

عاطل عن العمل يعيشون  03.7314من مجموع القوى العاملة، ما يعادل  14% 34.3البطالة فيه إلى 
اليوم ظروف اجتماعية واقتصادية ونفسية بالغة القسوة، وهذا يعني أن معدل الفقر في قطاع غزة ارتفع 

نسمة ، أما الذين ألف  33.من السكان ، ما يعادل % 1,إلى ما يقرب من  –حسب العديد من المصادر 
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ما % 41 حوالي إلى ت النسبةيعيشون اليوم في حالة من الفقر المدقع، أقل من دوالرين في اليوم، فقد ارتفع
وخط الفقر ( $ 1.,)شيكل ما يعادل  6634ألف نسمة، مع العلم ان خط الفقر لألسرة قد بلغ  42,يعادل 

 .($ 381)شيكل ما يعادل  0.46المدقع قد بلغ 
بالنسبة لمخيمات الالجئين في الشتات ، فإننا نقدر أن نسبة الفقر : قر في مخيمات الشتات الف .64

من مجمو  الالجئين فيها، وذلك % 61والفقر المدقع في أوساط الالجئين المقيمين في سوريا تزيد عن 
رها السلبي على بسبب تردي األوضا  االقتصادية الناتجة عن تزايد حدة الصراعات الدموية الداخلية وتأثي

المخيمات في سوريا عمومًا وعلى مخيم اليرموك خصوصًا ، الذي تعرض للحصار والعدوان من قبل حركة 
ألف الجئ  651، وفي هذا السياق تشير العديد من المصادر إلى أن أكثر من  6145داعش بداية عام 

االقتصادي، أما بالنسبة فلسطيني في سوريا يعيشون أوضاعًا كارثية على الصعيدين االجتماعي و 
من مجمو  الالجئين في لبنان ، في % 51لالجئين في لبنان فإن نسبة الفقر والفقر المدقع تزيد عن 

% 65حين أن الالجئين المقيمين في مخيمات األردن وخارجها فإن نسبة الفقر والفقر المدقع ال تزيد عن 
خيمات األردن مع األوضا  االجتماعية من مجمو  الالجئين، حيث تتقارب أوضا  الالجئين في م

 5واالقتصادية للسكان في األردن عموماً 
تشير البيانات االحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن نمو  :الواقع الصحي 615

عدل إلى أن م 6103الموارد البشرية الصحية في الضفة والقطاع ما زال متدنيا، وقد أشارت بيانات العام 
 074من السكان في الضفة الغربية قد بلغ  07111األطباء البشريين المسجلين لدى نقابة األطباء لكل 

 . من السكان 07111طبيب لكل  670طبيب، فيما بلغ هذا المعدل في قطاع غزة 
، 6104من السكان في الضفة الغربية في العام  07111ة لكل /ممرض 670من جانب آخر، ف ن هناء 

من السكان في قطاع غزة لنفس العام، وفي هذا الجانب نشير إلى ضعف  07111ة لكل /ممرض ,37و 
 .ة في مستشفيات قطاع غزة خصوصا  /وتراجع الكفاءة والخبرة التمريضية لدى نسبة عالية من الممرضين

بواقع  مشفى، 1. -حسب البيانات–أما بالنسبة لعدد المستشفيات العاملة في الضفة والقطاع فقد بلغت 
مشفى حكوميا  ،  ,6: مشفى في قطاع غزة ، موزعة على النحو اآلتي 41مشفى في الضفة الغربية و  1,
مشاٍف عسكرية ومشفى  واحد تابع لوكالة الغوث، في  4مشفى خاصا ، و  08مشفى غير حكومي، و  43و 

سريرا  في  47624بواقع مواطن، موزعة  07111سرير لكل  074سريرا  بمعدل  7203,حين بلغ عدد األسرة 
 .  15سريرا  في قطاع غزة  674,2الضفة الغربية و 

مركزا  في الضفة  266بلغ  6104كما أشارت البيانات إلى أن عدد مراكز الرعاية الصحية األولية للعام 
 . مركزا  في قطاع غزة  048الغربية و 
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بأن عدد المدارس في الضفة  6102/,610أظهرت البيانات األولية للتعليم للعام الدراسي  :التعليم  .,6
مدرسة في قطاع غزة،  .23مدرسة في الضفة الغربية و  ,6703مدرسة بواقع  67.38وقطاع غزة بلغ 

 .16مدرسة خاصة  .43مدرسة تابعة لوكالة الغوث و 433مدرسة حكومية، و  67132منها 
 2147,46ألف ذكر،  327444,)مليون طالب وطالبة،  070337.22وبلغ عدد الطلبة في المدارس 

ألف طالب وطالبة في  ,332783ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية ، و 8147060، منهم (ألف أنثى
ألف طالب  63,7028ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية، و  834ويتوزع الطلبة بواقع . قطاع غزة

 . بة في المدارس الخاصةألف طالب وطال 0007233وطالبة في مدارس وكالة الغوث الدولية، و 
سنة  45أما فيما يتعلق بالخصائص التعليمية ألفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة األمية لألفراد 

، وتتفاوت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور واإلناث، فبلغت بين  6141في العام % 152فأكثر 
لألفراد  6141جئين الفلسطينيين خالل العام لإلناث، فيما بلغت نسبة األمية لال% 552و % 452الذكور 

 5 لغير الالجئين% 156مقارنة مع % 151سنة فأكثر  45
جامعات في  ,جامعة في فلسطين، منها  03وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد بلغ عدد الجامعات التقليدية 

كلية  03فيما بلغ عدد الكليات التي تمن  درجة البكالوريوس  جامعات في الضفة الغربية، 3قطاع غزة ، و
 . كلية جامعية في الضفة الغربية 04كليات جامعية في قطاع غزة، و  2جامعية، موزعة على النحو اآلتي 

مراكز في قطاع غزة، في  ,مركزا  في الضفة الغربية و  ,0أما التعليم المفتوح فيوجد جامعة واحدة لها 
كليات في قطاع  8كلية في الضفة الغربية و  00كلية، منها  .0د كليات المجتمع المتوسطة حين بلغ عد

 . غزة
بلغ عدد الوحدات السكنية التي : 17 6141الدمار الناجم عن العدوان الصهيوني على قطا  غزة تموز  625

آالف وحدة،  3حوالي  6103دمرت تدميرا  كليا  خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل العام 
 468ألف وحدة سكنية تم تدميرها جزئيا  ، وبلغ عدد المدارس التي تم تدميرها كليا  وجزئيا   38باإلضافة إلى 

جامعات تم تدميرها جزئيا ،  2ل بنظام الورديتين، باإلضافة إلى من هذه المدارس كانت تعم% 1,مدرسة، 
مسجدا  إضافة إلى تدمير بعض الكنائس ، أما عدد  80فيما بلغ عدد المساجد التي دمرت كليا  أو جزئيا  

مستشفى ومركز  63مبنى، باإلضافة إلى تدمير  61المباني الحكومية التي تم تدميرها تدميرا  كليا  فبلغ 
 (. كليا  وجزئيا  )صحية أولية  رعاية

بالرغم من القيود المفروضة على المعابر والصادرات ، إال أن هناء زيادة في قيمة : 18التبادل التجاري .68
، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية المرصودة 6103الواردات والصادرات الفلسطينية المرصودة للعام 

مليون دوالر واردات قطاع  2,4مليار واردات الضفة الغربية و  7141,مليار دوالر أميركي، منها  72.4,
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غزة، وفي هذا الجانب نشير إلى أن الجهاز المركزي لإلحصاء لم يتمكن من الحصول على أجمالي قيمة 
العتبارات تتعلق باالنقسام الراهن، حيث ان تقديرنا أن واردات " إسرائيل"واردات قطاع غزة عن األنفاق أو 

 . مليار دوالر سنويا   ,07السنوية تدر خالل السنوات الثالث الماضية بما يزيد عن  قطاع غزة
 6104مليون دوالر أمريكي خالل العام  311.2كما بلغت قيمة الصادرات السلعية المرصودة حوالي 

ة ، وعليه فقد سجل الميزان التجاري السلعي عجزا  بقيم6106مقارنة مع العام % 0.,0بزيادة مقداراها 
 . 6106مقارنة مع العام % 73.بزيادة مقدارها  6104مليار دوالر أميركي خالل العام  37624حوالي 

فقط من إجمالي الصادرات % 06.8أما من حيث التصدير إلى العالم الخارجي، فقد تم تصدير 
وذلء " إسرائيل"فكانت إلى % 8.4.الفلسطينية إلى العالم الخارجي، أما باقي الصادرات والتي تبلغ نسبتها 

بسبب القيود المفروضة على تصدير المنتجات الفلسطينية إلى العالم الخارجي وخاصة من قطاع غزة وقد 
 . 6104مليون دوالر أمريكي خالل عام  ,.0بلغت قيمة الصادرات السلعية من قطاع غزة حوالي 

للعام % 24.0والقطاع  بلغت نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب في الضفة :19مجتمع المعلومات  ..6
من األسر % 1.3,في قطاع غزة مقارنة مع % 2.,,في الضفة الغربية ، مقابل % 22.3، بواقع 6103

 .6100كان لديها جاهز حاسوب في الضفة والقطاع في العام 
من األسر في الضفة والقطاع لديها % 4..3أما بخصوص االتصال باإلنترنت، فقد بينت النتائج أن 

على مستوى قطاع غزة للعام % 36.6على مستوى الضفة الغربية، و % 0.3,نترنت، بواقع اتصال باإل
 .610020من األسر في الضفة والقطاع كان لديها اتصال باإلنترنت في العام % 41.3، مقارنة مع 6103

على مستوى الضفة والقطاع، بواقع % ..33( ستااليت)وبلغت نسبة األسر المقتنية لالقط الفضائي 
من األسر % 34.3، مقارنة مع 6103في قطاع غزة للعام % 33.3في الضفة الغربية، و % 99.8

 . 6100المقتنية لالقط الفضائي في العام 
أكثر من ثالثة أرباع األسر تعيش في مسكن ملء بلغت نسبة األسر الفلسطينية التي تعود  :المسكن  .63

في الضفة الغربية %  73.8، بواقع 6106في عام % 88.1ملكية المسكن فيها ألحد أفراد األسرة حوالي 
 الضفة والقطاعفي قطاع غزة، في حين أن نسبة األسر التي تعيش في مساكن مستأجرة في % 4.1.و

 (. في قطاع غزة% 8.1في الضفة الغربية و% ,.06بواقع ) أسرة،  10.6%بلغت 
 828حـوالي  6103بلغـت الكثافـة السـكانية فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة نهايـة العـام  :الكثافة السكانية .41

 "إسـرائيل"فـي قطـاع غـزة أمـا فـي  6كـم/ أفـراد 37313فـي الضـفة الغربيـة و  6كـم/ فـرد 11,بواقـع  6كم/ فردا  
 .21من العرب واليهود 6كم/ فردا   4.4حوالي  6103فبلغت الكثافة السكانية في العام 
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بلـــغ عـــدد المواقـــع االســـتيطانية والقواعـــد العســـكرية اإلســـرائيلية فـــي نهايـــة العـــام  :ات الصكككهيونيةالمسكككتعمر  .40
 17.10.,مواقـــع، أمـــا عـــدد المســـتوطنين فـــي الضـــفة الغربيـــة فقـــد بلـــغ  313فـــي الضـــفة الغربيـــة  6104

ــــة العــــام  ــــب 6104مســــتوطن نهاي ــــى جان ــــدس الشــــرقية، أي ان مجمــــوع  ,612781، إل ــــي الق مســــتوطن ف
 .6103ألف مستوطن عام  ..8وطنين الصهاينة حوالي المست

مــن المســتوطنين يســكنون فــي محافظــة القــدس حيــث بلــغ عــددهم % ,..3ويتضــ  مــن البيانــات أن 
مســتوطنين فــي القــدس الشــرقية، وتشــكل نســبة المســتوطنين  ,612،81مســتوطنا  مــنهم  6.072.3حــوالي 

فلسطيني، في حين بلغت أعالها  011نا  مقابل كل مستوط 60إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 
 . 22فلسطيني 011مستوطنا  مقابل كل  23في محافظة القدس حوالي 

تشـير البيانـات الـواردة مـن وزارة : 23المستعمرات الصهيونية واستغالل المياه في الضكفة الغربيكة المحتلكة  .46
( ج)والتـدخالت اإلنمائيـة فـي المنـاطق المسـماة التخطيط في تقرير اإلطار الوطني االستراتيجي للسياسـات 

نقــال  عــن البنــء الــدولي أن المســاحة المزروعــة فــي المســتعمرات اإلســرائيلية فــي الضــفة الغربيــة خــالل العــام 
سـنويا   4مليـون م 1,معظمها زراعات مروية  تصديرية، مستغلة اكثر من  6كم 011بلغت حوالي  6104

لســطينية ، بينمــا لــم تتجــاوز المســاحة األرضــية المزروعــة المرويــة مــن قبــل للزراعــة مــن الميــاه الجوفيــة الف
 .6100وذلء في العام  6كم .8الفلسطينيين 

وفي هذا الجانب ، نشير إلى ش  المياه في الضفة وقطـاع غـزة ومحدوديـة مصـادرها التـي تقتصـر فقـط 
حيـث بلغـت كميـة الميـاه المضـخوخة مـن اآلبـار الجوفيـة فـي الضـفة  على المياه الجوفيـة والميـاه السـطحية،

فــي الضــفة الغربيــة كمــا هــو فــي  4مليــون م ,.43والميــاه المتدفقــة مــن الينــابيع  4مليــون م 626.3والقطــاع 
 6104العام 

فـ ن نسـبة الميـاه التـي يحصـل عليهـا الفلسـطينيون مـن ميـاه  6104وبناء على المعلومـات المائيـة للعـام 
من مجموع المياه المستغلة منهـا، فـي حـين يحصـل % ,0حواض الجوفية في الضفة الغربية ال تتجاوز األ

مـــن ميـــاه األحـــواض ذاتهـــا، ناهيـــء عـــن أن الفلســـطينيين % ,.االحـــتالل اإلســـرائيلي علـــى مـــا يزيـــد علـــى 
شــراء مــا يجبــر الفلســطينيين علــى  0328محرومــون مــن الوصــول إلــى ميــاههم فــي نهــر األردن منــذ العــام 

العـام  1مليـون م 24.4، حيـث وصـلت كميـة الميـاه المشـتراة "ميكـوروت"المياه مـن شـركة الميـاه اإلسـرائيلية 
6104 . 

يكوم العكام / فكرد/لتكر 1656وبلغت حصة الفرد الفلسطيني من المياه المسكتهلكة فكي القطكا  المنزلكي 
الجانكب البكد مكن األخكذ بعكين  يوم في قطا  غزة، وفي هكذا/فرد/لتر 9451في الضفة الغربية و  6141

مكن ميكاه قطكا  غكزة ال تنطبكق عليهكا معكايير منظمكة الصكحة العالميكة % 95االعتبار أن ما يزيد علكى 
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 411)لمياه الشرب، كما أنها من حيث الكمية أقل من الحد األدنى الذي توصي به المنظمة ذاتها وهكو 
 5  كحد أدنى( يوم/فرد/لتر

 لتقـديرات حسـب مسـار الجـدار إلـى أن مسـاحة األراضـي الفلسـطينية المعزولـةا تشـير :جدار الضم والتوسع .44
مـن % 04.1أي حـوالي  6101العام  في 6كم 844والمحاصرة بين الجدار والخط األخضر بلغت حوالي 

مســـتغلة كمســـتعمرات وقواعـــد  6كـــم 001أراٍض زراعيـــة و6كـــم .43مســـاحة الضـــفة الغربيـــة، منهـــا حـــوالي 
وهنكا بالضكبط )أراٍض مبنية فلسـطينية 6كم ,6ومناطق مفتوحة باإلضافة إلى  غابات 6كم 6,1عسكرية و

تكمككن فكككرة تبككادل األراضككي بككين دولككة العككدو الصككهيوني وبككين رئككيس السككلطة محمككود عبككاس التككي تككم 
من قبل وفد الجامعة العربية برئاسة قطر وطرحها مكع وزيكر الخارجيكة األمريككي فكي األول  بها الترحيب
 (61415ر من أيا

تجمعكًا يسككنها مكا يزيكد  51نهائيكا حكوالي وفي هذا السياق، نشير إلكى أن الجكدار العنصكري يعكزل 
 تجمعا يسكنها ما يزيد على ربكع 61نسمة، تتركز أغلب التجمعات في القدس بواقع  على ثالثمائة ألف

يد على نصف مليكون يز  تجمعا سكانيا يقطنها ما 425مليون نسمة، باإلضافة إلى ذلك يحاصر الجدار 
 .ذلك نسمة وتعتبر مدينة قلقيلية أحد األمثلة الشاهدة على

مــن إجمـالي مســاحة % 63تشــكل مسـاحة غـور األردن مــا نسـبته  : األطمكا  الصككهيونية فككي غكور األردن .43
حقوقيـة  من مساحته حسـب بيانـات مؤسسـات% 31على أكثر من " إسرائيل"الغربية، حيث تسيطر  الضفة

أكثــر مــن المســتعمرين فــي ذات المنطقــة  عــدد قــدرألــف فلســطيني فــي حــين ي ,2قــيم فيــه نحــو إســرائيلية، وي
 .مستعمرعشرة آالف 

وحتى  63/3/6111شهيدا  خالل الفترة  0170.3بلغ عدد الشهداء منذ بدية انتفاضة األقصى   :الشهداء .,4
شهيدًا مكنهم  65611كان أكثر األعوام دموية حيث سقط  6141ويشار إلى أن العام ، ,40/06/610

شهيدا  من الضفة  .,، و  6141آب /استشهدوا في قطا  غزة خالل العدوان األخير في تموز 65464
شــهيدا ، فيمــا استشــهد  07603حيــث ســقط  6113، تــاله العــام .033الغربيــة، وشــهيد مــن أراضــي العــام 

 0.3شهيدا  فـي قطـاع غـزة، مـنهم  630في الضفة الغربية و  ,0، منهم 6106الل العام شهداء خ 412
شـهيدا  خــالل  2,، بينمـا استشـهد 6106شـهيدا  سـقطوا خـالل العـدوان علــى قطـاع غـزة فـي  تشـرين الثــاني 

وصكككواًل إلكككى لحظكككة الفعكككل ، 24مـــن قطـــاع غـــزة  03مـــن الضـــفة الغربيـــة و  36مـــن بيـــنهم  6104العـــام 
تشرين /ي الثوري في الضفة والقطا  التي انطلقت ضد المحتل الصهيوني في األول من أكتوبراالنتفاض

حتككى نهايككة  5102مككن اجككل حريككة شككعبنا واسككتقالله وقككدمت منككذ العاشككر مككن اكتككوبر  5102أول 
 :شهيدًا منهم اثنا عشر شهيدًا من  رفاقنا الجبهاويين البواسل هم 051،  5102ديسمبر 
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 العملية ةالبلد الشهيد م
 دير ياسين البطولية" الكنيس" منفذ عملية  القدس الرفيق غسان أبو جمل  .0
 دير ياسين البطولية" الكنيس" منفذ عملية  القدس الرفيق عدي أبو جمل  .6
 منفذ عملية الباص القدس الرفيق بهاء عليان   .4
 منفذ عملية الدهس  القدس الرفيق عالء أبو جمل  .3
 مواجهات في قبة راحيل بيت لحم الرفيق معتز زواهرة  .,
 عملية طعن الخليل الرفيق طارق النتشة  .2
 مواجهات على حاجز بيت فوريك نابلس الرفيق إيهاب حنني  .8
 عملية دهس لجنود احتالل الخليل الرفيق حمزة العملة  ..
 عملية طعن لمجندتين صهيونيتين القدس الرفيق معتز قاسم   .3

 استشهد في مواجهات بمخيم العروب الخليل الرفيق خالد جوابرة  .01
 استشهد في مواجهات في الدهيشة بيت لحم الرفيق مالك أكرم شاهين  .00
 استشهد في المواجهات على الحدود بالمحافظة الوسطى قطا  غزة -دير البلح الشهيد سامي شوقي ماضي  .06

 

ألف فرد ، منهم  004بحوالي  6100يقدر عدد المعوقين في الضفة الغربية وقطاع غزة عام  :المعاقين  .42
ألف في قطاع غزة، أي  .4، وذلء العاممن مجمل السكان في % 6.8ألف في الضفة الغربية، أي  ,8
بين اإلناث  %,.6بين الذكور مقابل % 6.3وبلغت هذه النسبة . 6100عام من مجمل السكان % 6.3

 .الضفة والقطاع على مستوى 
ألف  1,فقد ارتفع عدد المعوقين ليصب  حوالي  6103وبسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة صيف 

ة ، بنسبة /ألف جري ( 06)في قطاع غزة حيث أن عدد الجرحى بلغ بسبب هذه الحرب العدوانية حوالي 
 .,610من إجمالي عدد السكان منتصف % 6.3

تشــير بيانــات هيئــة شــؤون األســرى والمحــررين إلــى أن قــوات االحــتالل اإلســرائيلي اعتقلــت منــذ   :رى األسكك .48
ألــــف فلســــطيني، طالــــت كافــــة فئــــات وشــــرائ  ( 1,.)نحــــو  6102وحتــــى منتصــــف نيســــان  0328العــــام 

، وحاليــــا  6111ألــــف حالــــة اعتقــــال منــــذ بدايــــة انتفاضــــة األقصــــى العــــام  ,.المجتمــــع الفلســــطيني، مــــنهم 
أسـير،  87111بلغ عدد المعتقلين في السجون ومراكـز التوقيـف اإلسـرائيلية حـوالي ( 6102نتصف عام م)

مــن بيــنهم رفيقتنــا المناضــلة خالــدة جــرار )معتقــل إداري  11,طفــل ، ونحــو  311أســيرة، وقرابــة  23مــنهم 
ا  بالســـجن أســـيرا  يقضـــون أحكامـــ 3.1و ( ,610التـــي اعتقلهـــا جـــيش االحـــتالل الصـــهيوني أوائـــل نيســـان 

 (.مدى الحياة)المؤبد 
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 1026نيسان  - إحصائيات األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية

     العدد ألسرىا
 7,000 مجمل اعداد األسرى
 )نواب تشريعي 41) 500 األسرى اإلداريين

 69 األسيرات
 (عاما 42-41منهم تحت  62) 400 األطفال األسرى

 13 التشريعي األسرىأعضاء المجلس 
 471 أسرى القدس

 100 (4916فلسطينيو )أسرى الداخل 
 ( نائب تشريعي 4)   375 أسرى غزة

 161 ومون مدى الحياةكأسرى مح
 456 سنة 61أسرى محكومون أكثر من 
 15 سنة 65أسرى قضو أكثر من 
 30 سنة 61أسرى قضو اكثر من 

 30 األسرى القدامى قبل أوسلو
  - 1022نيسان  – مؤسسة الضمير لرعاية األسرى وحقوق اإلنسان: المصدر* 

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=508 –  13/5/2115ونشرة الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني الصادرة بتاريخ 

 13/5/2115 –رام هللا  -6947لعدد انظر جريدة االيام ا –

 
 

  

https://www.addameer.org/atemplate.php?id=508
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 مجمو  أبناء الشعب الفلسطيني وتوزيعهم في الوطن والشتات( : 4)جدول رقم 
 (4) 6142ي منتصف عام ف

 

 النسبة المئوية عدد الفلسطينيين الدولة
 23.5 2,943,500 الضفة الغربية

 15.0 1,877,750 قطا  غزة

 11.8 1,484,700 (إسرائيل) 4916األراضي المحتلة 

 30.5 3,833,210 (6)األردن

 4.1 515,546 (1)لبنان

 4.9 618,676 (1)سوريا

 4.7 585,615 باقي الدول العربية

 5.5 692,250 أمريكا الالتينية والشمالية وأوروبا ودول أخرى

 100 12,551,247 اإلجمالي
 
نسبة زيادة سكانية عن % 2.2، مع إضافة 21/2/1022 –فلسطين في أرقام  –الفلسطيني  الجهاز المركزي لالحصاء: المصدر( 2)

 1026منتصف عام 
% 1نسكمة ، قكام الباحكث بإضكافة نسكبة  1121122حسب موقكع األونكروا  1022عدد الالجئين المسجلين في األردن كما في يناير ( 1)

، ويصكبح االجمكالي فكي منتصكف 1026نية عن النصف األول لعام من زيادة سكا% 2.2، ثم نسبة   1022زيادة سكانية لعام 
، يككون المجمكو  اإلجمكالي للفلسكطينيين فكي  2121فلسطيني مقيم قبل وبعد عكام  2221226يضاف لهم  1121212  1026
 5 نسمة  1111120االردن 

، 1022زيادة سكانية لعام % 1ف الباحث نسبة وقد اضا – 1022عدد الالجئين المسجلين كما في يناير  –موقع االونروا : المصدر( 1) 
 5 1026زيادة سكانية عن النصف األول من عام % 2.2ونسبة 

 موقع األونروا: المصدر السابق ( 2) 
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الالجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة ( :6)جدول رقم 
 (4) 6142في منتصف عام وتشغيل الالجئين كما 

 

عدد الالجئين داخل  المنطقة
(6)المخيمات

 

عدد الالجئين خارج 
 المجمو  المخيمات

 2,313,494 1,910,559 402,935 األردن

 515,546 254,801 260,745 لبنان

 618,676 431,890 186,786 (4)سوريا

 985,006 746,058 238,948 الضفة الغربية

 1,410,806 824,347 586,459 قطا  غزة

 5,843,528 4,167,655 1,675,873 المجمكككو 

 
زيادة % 3، وقد أضاف الباحث نسبة  2115عدد الالجئين المسجلين كما في يناير  –االنترنت  –موقع األونروا : المصدر  (2)

 2116زياد سكانية للنصف األول من عام % 1.5، ونسبة 2115سكانية لعام 
زيادة % 3، وقد أضاف الباحث نسبة 2115الالجئين المسجلين داخل المخيمات كما في يناير  –موقع األونروا : المصدر (1)

 2116زياد سكانية للنصف األول من عام % 1.5، ونسبة 2115سكانية لعام 
 . هانالحظ االنخفاض الحاد في عدد الالجئين داخل مخيمات سوريا بسبب الصراعات الطائفية والمعارء المسلحة الجارية في (1)
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 (0)6102كما في منتصف عام  الضفة الغربيةالالجئون الفلسطينيون في ( : 3)جدول رقم 

 اسم المخيم المنطقة
سنة 
 اإلنشاء

المساحة 
 (6) (دونم)

عدد الالجئين 
 داخل المخيم

عدد الالجئين خارج 
 المخيم

 نابلس

 22330 120 1950 عسكر

290843 

 

 33141 250 1950 بالطة

 10673 260 1949 الفارعة

 9480 50 1950 (4)مخيم 

 12639 230 1952 نور شمس

 - 180 1950 طولكرم طولكرم

 22469 420 1953 جنين جنين

 القدس

 15447 200 1966 شعفاط

217881 

 

 14746 930 1948 األمعري

 3369 160 1949 دير عمار

 15448 250 1949 الجلزون

 15448 350 1949 قلنديا

 الخليل

 18257 310 1949 الدهيشة

203764 

 

 6601 710 1948 عايدة

 1405 20 1949 بيت جبرين

 11235 270 1950 الفوار

 14606 240 1949 العروب

 أريحا
 17860 8987 - 1948 عقبة جبر

 2667 870 1948 عين السلطان 

الجئون من 
 غزة

 - - كك كك
15710 

 

 746,058 238,948 اإلجمالي

 985,006 إجمالي عدد الالجئين في الضفة الغربية
 10225عدد الالجئين المسجلين كما في يناير –االنترنت  –موقع وكالة غوث الالجئين : المصدر  (2)
 1021تم اعتماد مساحة المخيمات من موقع األونروا، تقرير وكالة الغوث لالجئين لعام : المصدر (1)
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 (1) 6102كما في منتصف عام  غزة قطاعالالجئون الفلسطينيون في ( : 4)جدول رقم 
 

 اسم المخيم المنطقة
سنة 
 اإلنشاء

المساحة 
 (8)(دونم)

عدد الالجئين داخل 
 *المخيم

عدد الالجئين 
 خارج المخيم

 دير البلح
 24313 132 1949 دير البلح

62080 
 28463 600 1949 المغازي

 189278 80646 564 1948 خانيونس خانيونس

 النصيرات
 73530 588 1948 النصيرات

39666 
 36765 528 1952 البريج

 105695 117410 - 1949 رفح رفح

 318577 97249 447 1951 الشاطئ غزة

 109051 128083 1448 1954 جباليا جباليا

 824,347 586,459 اإلجمالي
 1,410,806 إجمالي عدد الالجئين في قطا  غزة

 10225عدد الالجئين المسجلين كما في يناير –االنترنت  –موقع وكالة غوث الالجئين : المصدر  (2)
 1021تم اعتماد مساحة المخيمات من موقع األونروا، تقرير وكالة الغوث لالجئين لعام : المصدر (1)
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  (1) 6102 كما في منتصف عام األردنالالجئون الفلسطينيون في ( : 5)جدول رقم 
 

 سنة اإلنشاء اسم المخيم المنطقة
المساحة 

 (8)(دونم)
عدد الالجئين 
 داخل المخيم

عدد الالجئين خارج 
 المخيم

 شمال عمان
 456469 32916 420 1952 (النزهة)جبل الحسين 

 118043 1400 1968 البقعة 

 جنوب عمان
 510362 57887 480 1955 (عمان الجديد)الوحدات

 7945 130 1968 الطالبية 

 منطقة الزرقاء
 534291 22701 180 1949 مخيم الزرقاء

 60156 920 1968 (ماركا)مخيم حطين 

 منطقة إربد

  28376 240 1951 مخيم اربد
274396 

 
 24971 770 1968 مخيم الحصن

 22700 500 1968 مخيم سوف

 135041 27240 750 1967 (جرش)مخيم غزة جرش

وموزعون الجئون مسجلون 
 - - - - - داخل المخيمات

 1,910,559 402,935 اإلجمالي
 2,313,494 عدد الالجئين في األردن إجمالي

 10225عدد الالجئين المسجلين كما في يناير –االنترنت  –موقع وكالة غوث الالجئين : المصدر  (2)
باسكتثناء الالجئكين والنكازحين مكن  (؟!!أي أن عمليكة التكوطين مطبقكة بالكامكل) يتمتع كافة الالجئين في األردن بالمواطنة األردنية الكاملكة  

ألكف الجكي يقيمكون فكي مخكيم ( 10)ألف يقيمون فكي مكدن وقكرى األردن ، والبكاقي مكنهم حكوالي ( 210)أبناء قطا  غزة وعددهم حوالي 
 5 (الدائرة الثقافية)غزة /جرش

 1021قع األونروا، تقرير وكالة الغوث لالجئين لعام تم اعتماد مساحة المخيمات من مو : المصدر (1)
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 (2) 6102كما في منتصف عام لبنان  الالجئون الفلسطينيون في( :2)جدول رقم 

 سنة اإلنشاء اسم المخيم المنطقة
المساحة 

 (8)(دونم)
عدد الالجئين 
 داخل المخيم

عدد الالجئين خارج 
 المخيم

 48610 827 - 1952 مار الياس بيروت

 الجبل

 22062 104 1948 برج البراجنة

42814 
 

 - - 1949 دكوانة

 5515 1200 1956 ضبية

 11721 40 1949 شاتيال

 صيدا

 65496 420 1948 عين الحلوة
86513 

 
 - -  نباتية

 6206 400 1948 المية مية

 صور

 13101 80 1949 البص
49339 

 
 37918 267 1948 الرشيدية

 26887 136 1955 الشماليبرج 

 طرابلس
 10705 37230 1600 1949 نهر البارد

 22751 - 1956 البدواي 

 8266 11031 44 1949 ويفل البقاع

الجئون من المخيمات المدمرة 
 موزعين داخل المخيمات

- 
 

- 8554 

 254,801 260,745 المجمو 

 515,546 إجمالي عدد الالجئين في لبنان
 10225عدد الالجئين المسجلين كما في يناير –االنترنت  –موقع وكالة غوث الالجئين : المصدر  (2)
(1 )

 .  www.pcrp.ps -االنترنت  –الهيئة المستقلة لالجئين : المصدر

 

  

https://www.pcrp.ps/
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6102 كما في منتصف عام سورياالالجئون الفلسطينيون في ( :1)جدول رقم 
 (4) 

 اسم المخيم المنطقة
سنة 
 اإلنشاء

المساحة 
 (*دونم)

عدد الالجئين 
 داخل المخيم

عدد الالجئين خارج 
 المخيم

 دمشق

 11393 690 1948 خان الشيخ

327888 
 

 5696 30 1950 خان دنون

 12592 30 1968 سبينة

 13192 20 1948 قبر الست 

 11093 30 1968 الجرمانا

 حلب
 31826 11393 148 1950 النيرب

 - 3298 160 1962 عين التل 
 37615 13192 150 1949 حمص حمص

 4797 60 1950 حماه حماه 

 - 5996 220 1955 خان الالذقية الالذقية

 درعا
 7796 40 1950 درعا

34561 
 86348 2100 1967 (الطوارئ)درعا 

 431,890 186,786 المجمو 
سورياإجمالي عدد الالجئين في   618,676 

 10225عدد الالجئين المسجلين كما في يناير –االنترنت  –موقع وكالة غوث الالجئين : المصدر  (2)
الدائرة الثقافية ضمن /فقد احتسبهم الباحث( ألف نسمة 260حوالي )بالنسبة لالجئين في مخيم اليرموك : مالحظة

علمًا أن  ،بسبب أن مخيم اليرموك ال تعتبره وكالة الغوث مخيمًا رسميًا لالجئين الالجئين خارج المخيم،
الصراعات الطائفية والمذهبية الدموية في سوريا دفعت الحركات اإلسالموية عمومًا وحركة داعش خصوصًا 

إعداد  إلى تدمير مخيم اليرموك وتهجير الالجئين الفلسطينيين منه، حيث لم يبقى منهم في المخيم حتى
 5سوى حوالي خمسة آالف الجئ( 1022أول أيار )الجدول 

 1021تم اعتماد مساحة المخيمات من موقع األونروا، تقرير وكالة الغوث لالجئين لعام : المصدر (1)
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 *6102منتصف  كما في 0621عدد السكان المقدر في األراضي الفلسطينية المحتلة ( :8)جدول رقم 
 النسبة عدد السكان المنطقة / المحافظة 

 100 4,821,250 الفلسطينية األراضي
 61.1 2,943,500 الغربية الضفة
 6.7 321,229 جنين

 1.3 64,976 طوباس
 4.0 192,397 طولكرم
 8.2 393,106 نابلس
 2.4 114,278 قلقيلية
 1.5 73,719 سلفيت

 7.3 353,822 رام اهلل والبيرة
 1.1 53,433 أريحا واألغوار

 9.2 443,221 القدس
 4.6 221,922 بيت لحم
 14.8 711,396 الخليل

 38.9 1,877,750 قطا  غزة
 7.6 366,021 شمال غزة

 13.6 654,063 غزة 
 5.6 272,097 دير البلح
 7.4 354,690 خانيونس

 4.8 230,879 رفح
نسبة زيادة سكانية عن منتصف % 2.2، مع إضافة 21/2/1026 –فلسطين في أرقام  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر* 

 1026عام 
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في األراضي الفلسطينية المحتلة  -العمريةحسب الفئات –عدد السكان المقدر ( :6)جدول رقم 

 *6102في منتصف كما  0621

نسكبة زيكادة % 2.2، مكع إضكافة 21/2/1022 –فلسطين في أرقام  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر* 
 1026سكانية عن منتصف عام 

من مجمو  السكان في الضفة % 22.26من الجنسين ، بنسبة  2,003,954حوالي  11-22يبلغ عدد الشباب من سن  -
 .  وقطا  غزة

 

 

 العمر
 قطا  غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية

 إناث ذكور كال الجنسين إناث ذكور كال الجنسين إناث ذكور كال الجنسين

1-4 708,773 361,820 346,953 401,853 204,924 196,929 306,920 156,896 150,024 
5-9 644,993 329,455 315,538 374,060 190,777 183,283 270,933 138,678 132,255 
11-14 608,054 310,666 297,388 361,894 185,015 176,879 246,160 125,651 120,509 
15-19 571,479 291,670 279,809 346,787 177,508 169,279 224,692 114,162 110,530 
21-24 484,606 247,346 237,260 296,871 151,917 144,954 187,735 95,429 92,306 
25-29 376,411 192,526 183,885 231,500 118,437 113,063 144,911 74,089 70,822 
31-34 308,820 157,557 151,263 194,212 99,077 95,135 114,608 58,480 56,128 
35-39 262,172 132,781 129,391 170,960 86,756 84,204 91,212 46,025 45,187 
41-44 220,740 112,543 108,197 146,020 74,460 71,560 74,720 38,083 36,637 
45-49 184,361 95,671 88,690 121,729 62,865 58,864 62,632 32,806 29,826 
51-54 141,893 73,567 68,326 93,160 48,105 45,055 48,733 25,462 23,271 
55-59 98,082 49,825 48,257 63,297 32,253 31,044 34,785 17,572 17,213 
61-64 70,309 34,022 36,287 45,647 22,239 23,408 24,662 11,783 12,879 
65-69 51,521 22,868 28,653 34,612 15,532 19,080 16,909 7,336 9,573 
71-74 37,094 15,452 21,642 25,314 10,697 14,617 11,780 4,755 7,025 
75-79 25,845 10,534 15,311 17,471 7,186 10,285 8,374 3,348 5,026 

81+ 26,097 10,892 15,205 18,113 7,550 10,563 7,984 3,342 4,642 
 923,853 953,897 1,877,750 1,448,202 1,495,298 2,943,500 2,372,055 2,449,195 4,821,250 المجمو 


