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د .عـوض ،رئيسة اإلحصاء الفلسطيني ،تستعرض أوضاع الشعب الفلسطيني من خالل األرقام والحقائق
اإلحصائية في الذكرى الثالثة والسبعين لنكبة فلسطين

في الذكرى الـ  73للنكبة يتضاعف عدد الفلسطينيون أكثر من  9مرات
استعرضـــ معـــالي د .عـــال عـــوض ،رئيســـة اإلحصـــاء الفلســـطيني ،مـــن خـــالل األرقـــام والحقـــائق والمعطيـــات

التاريخيــة والحاليــة مــن الن ـواحي الجاراييــة والداماراييــة وا قتصــاداة أوضــاع الشــعب الفلســطيني فــي الــذكرى

الثالثة والسبعين لنكبة فلسطين والذي اصادف الخامس عشر من أاار ،وذلك على النحو اآلتي:

النكبة :تطهير عرقي وإحالل سكاني وسيطرة على األرض

شكلت أحداث نكبة فلسطين وما تالها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني ،لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير

عرقييي حيييت ت ي تييدمير وديير شييعب بكاملييه وإحييال جماعيياو وأف ي ار ميين شييتل بلييا العييال مكانييه ،وتشيير د مييا بر ي عيين  800أل ي

فلسطيني من قراه ومدنه من أصل  1.4ملي ن فلسطيني كان ا يقيم ن في فلسطين التار خية عام  1948فيي  1,300قر ية ومدبنية

فلسطينية ،حيت انتهيل التهجيير بليالبيته إليل عيد مين اليدو العر يية المجياورة إضيافة إليل الضيفة اللر يية وقطيا ةي ة ،فضيال عين
التهجير الداخلي ليالف

مينه

اخيل ار ارضيي التيي أخضيعت لسييطرة افحيتال اإلسيراييلي عيام النكبية وميا تالهيا بعيد دير ه مين

منازله وافستيالء علل أراضيه .
سيطر افحتال اإلسراييلي خال مرحلة النكبة عليل  774قر ية ومدبنية فلسيطينية ،حييت تي تيدمير  531منهيا بالكاميل وميا تبليل تي
اخضيياعه الييل كيييان افحييتال وق انينييه ،وقييد ارف يق عملييية التطهييير هييذه إقت ي ار
الفلسطينيين أ و إلل استشها ما ب د عن  15أل

العصيياباو الصييهي نية أكثيير ميين  70مج ي رة ب ييق

فلسطيني.

الواقع الدامارافي :بعد  73عام على النكبة تضاعف الفلسطينيون أكثر من  9مرات
بلغ عد السكان في فلسطين التار خية عام  1914ن

نسمة ،شكلت نسبة اليه

 690أل

عد السكان أكثر من  2ملي ن ح الي  %31.5منه من اليه  ،وقد ارتفعت نسبة اليه

اليه

عد اليه

الل فلسطين خال فترة افنتداب البر طاني حيت تضاع

خال هذه الفترة بفعل ت جيه ورعاية هجرة

أكثر من  6مراو خال الفترة ذاتها ،حيت تدفق بين

عامي  1932و 1939أكبر عد من المهاجر ن اليه  ،و لغ عد ه  225أل
و 1947أكثر من  93أل

 %8فلط منه  ،وفي العام  1948بلغ

به ي ،وتدفق علل فلسطين بين عامي 1940

به ي ،و هذا تك ن فلسطين قد استلبلت بين عامي  1932و 1947ما يلرب من  318أل

ومنذ العام  1948وحتل العام  1975تدفق أكثر من  540أل
وعلل الرة من تشر د أكثر من  800أل

به ي.

فلسطيني في العام  1948ون وح أكثر من  200أل

به ي،

فلسطيني ةالبيته الل ارر ن بعد

حرب ح ران  ،1967فلد بلغ عد الفلسطينيين افجمالي في العال في نهاية العام  2020ح الي  13.7ملي ن نسمة ،ما يشير الل
تضاع

عد الفلسطينيين أكثر من  9مراو منذ أحداث نكبة  ،1948أكثر من نصفه ( 6.8ملي ن) نسمة في فلسطين التار خية

( 1.6ملي ن في المنادق الم تلة عام  ،)1948وتشير التلدبراو السكانية أن عد السكان نهاية  2020في الضفة اللر ية "بما فيها
اللدس"  3.1ملي ن نسمة ،وح الي  2.1ملي ن نسمة في قطا ة ة ،وفيما بتعلق بم افظة اللدس فلد بلغ عد السكان ح الي 467
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أل

نسمة) يقيم ن في منادق اللدس ( ،(J1والتي ضمها

نسمة في نهاية العام  ،2020منه ح الي ( %65ح الي  301ال

افحتال اإلسراييلي إليه عن ة بعيد احتالله للضفة اللر ية عام  .1967و ناء علل هذه المعطياو فإن الفلسطينيين يشكل ن

 %49.7من السكان المقيمين في فلسطين التار خية ،فيما يشكل اليه

ما نسبته  %50.3من مجم

السكان و ستلل ن أكثر من

 %85من المساحة الكلية لفلسطين التار خية (الباللة  27,000ك  ،)2بما فيها من م ار وما عليها من سكان ،وما تبلل من هذه
المساحة ف تخل من فرض السيطرة والنف ذ من قبل افحتال عليها وتجدر اإلشارة إلل أن اليه

استلل ا فلط  1,682ك

2

من أرض فلسطين التار خية وتشكل ما نسبته .%6.2

في عهد افنتداب البر طاني

واقع الالجئين الفلسطينيين

أشييارو سييجالو وكاليية ة ي ث وتشييليل الالجنييين الفلسييطينيين (ارونييروا) الييل أن عييد الالجنييين المسييجلين وذلييف فييي كييان ن يياني

 ،2020ح الي  6.3ملي ن فجئ فلسطيني ،يعيش  %28.4منه في  58مخيما رسميا تابعا ل كالية اللي ث الدوليية تتي ز ب اقي 10
مخيماو في ارر ن ،و 9مخيماو في س ر ا ،و 12مخيما في لبنان ،و 19مخيما في الضيفة اللر يية ،و 8مخيمياو فيي قطيا ةي ة.
وتمثل هذه التليدبراو ال يد ار نيل لعيد الالجنيين الفلسيطينيين باعتبيار وجي

فجنيين ةيير مسيجلين ،إذ ف يشيمل هيذا العيد مين تي

تشيير ده ميين الفلسييطينيين بعييد عييام  1949حتييل عشييية حييرب ح يران " 1967حسييب تعر ي

ارونييروا" وف يشييمل أيضييا الفلسييطينيين

الذبن رحل ا أو ت ترحيله عام  1967علل خلفية ال رب والذبن ل يك ن ا فجنين أصال.
نسبة الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية ،سنوات مختارة

الكثافة السكانية :نكبة فلسطين حول قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان

بللييت الكثافيية السييكانية فييي وليية فلسييطين فييي نهاييية العييام  2020ح ي الي  857فيير ك ك ي  2ب اق ي  545فيير كك

و 5,693فر كك

2

2

فييي الضييفة اللر ييية

في قطا ة ة ،علما بأن  %66من سكان قطا ة ة ه من الالجنيين ،ب ييت تسيبب تيدفق الالجنيين اليل ت

قطا ة ة ركثر بلا العال اكتظاظا بالسكان ،و شار إلل أن افحتال اإلسراييلي اقام منطلة عازلية عليل دي
للطا ة ة بعرض ب د عن  1,500م علل د

يل

الشير ط ال يدو ي

ال دو الشرقية لللطا و هذا يسيطر افحتال اإلسراييلي عليل حي الي  %24مين

مسيياحة اللطييا البالليية  365ك ي  ،²ممييا سيياه بارتفييا حييا بمعييد البطاليية فييي قطييا ة ي ة حيييت بلل يت  ،%47و تبييين أن معييدفو
البطالية السييايدة كانييت ارعلييل بييين الشييباب للفنيية العمر ية  24-15سيينة ب اقي  %72للعييام  ،2020هييذا بييدوره سيياه بتفيياق وضييع

ال اق افقتصا ي في قطا ة ة ،مما حّ ما ب د عن نص
 2017في قطا ة ة .%53

السكان في قطيا ةي ة اليل فليراء ،حييت بلليت نسيبة الفلير فيي العيام

2

فلسطين

صدر بتاريخ2021/05/10 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

ما يزيد عن مائة ألف استشهدوا دفاعا عن الحق الفلسطيني منذ نكبة 1948

بلغ عد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام  1948وحتل الي م ( اخل وخارج فلسطين) ن

ماية أل

شهيد 1،فيما بلغ

عد الشهداء منذ بداية انتفاضة ارقصل  10,969شهيدا ،خال الفترة 29ك09ك 2000وحتل 31ك12ك ،2020و شار إلل أن

العام  2014كان أكثر ارع ام م ة حيت سلط  2,240شهيدا منه  2,181استشهدوا في قطا ة ة ةالبيته استشهدوا خال

العدوان علل قطا ة ة ،أما خال العام  2020فلد بلغ عد الشهداء في فلسطين  43شهيدا منه  9شهداء من اردفا و الث
سيداو ،فيما بلغ عد الجرحل خال العام  2019ح الي  1,650جر ا ،ومنذ بداية العام  2021و ق استشها  18شهيدا في
فلسطين ،بينهم أسيرين ،وآخر من ذوي االحتياجات الخاصة.
نحو مليون حالة اعتقال منذ العام 1967

 26أسي ار أمضوا في سجون اإلحتالل ما يزيد على ربع قرن

بلغ عد ارسرى في سج ن افحتال افسراييلي  4,500أسي ار نهاية العام ( 2020منه  140أسي ار من اردفا  ،باإلضافة إلل
 41أسيرة من بينهن  12أسيرة أمهاو) ،أما عد حافو افعتلا فبللت خال العام  2020ح الي  4,634حالة ،من بينه 543
دفال و 128إمرأة ،كما تشير البياناو الل وج

كما وتشير البياناو الل أن اسراييل تعتلل ما ب

باإلضافة ل ج

 570أسي ار يلض ن أحكاما بالسجن المؤ د (مدى ال ياة) ،و 650معتلال إ ار ا،
علل  700أسير من المرضل وستة أسرى من الن اب بالمجلس التشر عي،

 25أسي ار اعتلل ا قبل اتفاق أوسل عام  1993وما زال ا يقبع ن اخل السج ن اإلسراييلية.

و تضح من البياناو أن عد الشهداء من ارسرى بلغ  226أسي ار منذ عام  1967بسبب التعذبب أو اللتل العمد بعد افعتلا أو
اإلهما الطبي ب ق ارسرى ،وتشير البياناو إلل استشها  103أسرى منذ أبل

عام  ،2000وقد شهد العام  2007أعلل نسبة

فستشها ارسرى اخل السج ن اإلسراييلية حيت استشهد سبعة أسرى ،خمسة منه نتيجة اإلهما الطبي.
سرئيلي
تواصل التوسع ا ستعماري لإلحتالل ا ا

بلغ عد الم اق افستعمار ة والل اعد العسكر ة اإلسراييلية في نهاية العام  2019في الضفة اللر ية  461م قعا ،منها 151

مستعمرة و 26بؤرة مأه لة ت اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمراو قايمة ،و 140بؤرة استعمار ة ،أما فيما بتعلق بعد المستعمر ن في
مستعمر وذلف في نهاية العام  ،2019بمعد نم سكاني يصل إلل ن
ا
الضفة اللر ية فلد بلغ 688,262
استلدام اليه

 ،%2.6و شكل

من الخارج أكثر من لت صافي معد النم السكاني بدولة افحتال  ،و تضح من البياناو أن ح الي  %46من

المستعمر ن يسكن ن في م افظة اللدس حيت بلغ عيد ه  316,176مستعم ار منه  232,093مستعم ار في اللدس ( J1تشمل
ذلف الج ء من م افظة اللدس الذي ضمه افحتال اإلسراييلي اليه عن ة بعيد احتالله للضفة اللر ية في عام  ،)1967وتشكل
نسبة المستعمر ن إلل الفلسطينيين في الضفة اللر ية ح الي  23مستعم ار ملابل كل  100فلسطيني ،في حين بللت أعالها في

م افظة اللدس ح الي  69مستعم ار ملابل كل  100فلسطيني .وشهد العام  2020ز ا ة كبيرة في وتيرة بناء وت سي المستعمراو
اإلسراييلية في الضفة اللر ية حيت صا قت سلطاو افحتال اإلسراييلي علل بناء  6,719وحدة استعمار ة في عام  ،2020كما

تمت المصا قة علل مخططاو تتضمن  12,159وحدة استعمار ة أخرى خال العام نفسه ،باإلضافة الل إقامة  11بؤرة
استعمار ة جدبدة.

1

مصا ر متعد ة
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مصادرة مستمرة لأل راضي

استلل افحتال اإلسراييلي تصني

ارراضي حسب اتفاقية أوسل (أ ،ب ،ج) إلحكام السيطرة علل أراضي الفلسطينيين خاصة

في المنادق المصنفة (ج) والتي تخض بالكامل لسيطرة افحتال اإلسراييلي علل ارمن والتخطيط والبناء ،حيت يستلل افحتال

اإلسراييلي بشكل مباشر ما نسبته  %76من مجمل المساحة المصنفة (ج) ،تسيطر المجالس اإلقليمية للمستعمراو علل %63
منها ،فيما بللت مساحة منادق النف ذ في المستعمراو اإلسراييلية في الضفة اللر ية (تشمل المساحاو الملللة والمخصصة لت سي
هذه المستعمراو) ن

 542ك

2

كما ه ال ا في نهاية العام  ،2019وتمثل ما نسبته ح الي  %10من مساحة الضفة اللر ية،

فيما تمثل المساحاو المصا رة رةراض الل اعد العسكر ة وم اق التدر ب العسكري ح الي  %18من مساحة الضفة اللر ية،

باإلضافة إلل جدار الض والت س والذي ع

أكثر من  %10من مساحة الضفة اللر ية ،وتضرر ما ب د علل  219تجم

فلسطيني من إقامة الجدار  ،كما و ض افحتال

اإلسراييلي كافة العراقيل لتشدبد الخناق والتضييق علل الت س العمراني

للفلسطينيين خاصة في اللدس والمنادق المصنفة (ج) في الضفة اللر ية والتي ما زالت تقب ت ت سيطرة افحتال افسراييلي
الكاملة.
القدس :تهويد مكثف وممنهج

قام افحتال افسراييلي خال العام  2020بهدم وتدمير  976مبنل ،منها ح الي  %30في م افظة اللدس ب اق  296عملية

هدم ،منها  180مبنل اخل أحياء مدبنة اللدس ،و لغ عد عملياو الهدم الذاتي  89عملية هدم ذاتي للمباني الفلسطينية يل
معظمها في م افظة اللدس ،كما أصدر افحتال افسراييلي خال العام  2020أوامر بالهدم ووق

البناء والترمي

لن

1,012

مبنل في الضفة اللر ية واللدس ب ا ة ملدارها ح الي  %45عن العام  ،2019كما تل م سلطاو افحتال ب ض العراقيل
والمع قاو إلصدار تراخيص البناء للفلسطينيين.

ل تت ق

سياسة ق او افحتال عن هدم المباني الممل كة للفلسطينيين وما نتج عنه من تهجير للسكان من منازله في جمي

أن اء الضفة اللر ية ،إذ و ق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في ارراضي الم تلة (أوتشا) منذ عام  ،2009أن ق او افحتال

مرو  7,514من ف او منشأة منذ عام  2009منها  1,343منشأة مم لة من المان ين مما أ ى لتهجير  11,356م ادنا،

وت زعت عملياو الهدم ب اق  %19في اللدس الشرقية ،باإلضافة الل  %79في المنادق المصنفة ج ون
الهدم في المنادق المصنفة أ و ب ،وو لت أوتشا أن ن

 %2من عملياو

 851منشأة ت هدمها خال العام  ،2020منها  157منشأة مم لة من

المان ين مما أ ى لتهجير  1,001م ادن ،ومثلت خر ة حمصة بل ر ارر ن الص رة ال ية لعملياو الهدم الممنهجة والتي ت
هدمها الث مراو خال الر ارخير من عام  2020حيت يلطن في خر ة حمصة عشراو العايالو من بينه ما ب د علل 40

دفال.

أكثر من  1,000إعتداء للمستعمرين

نفذ المستعمرون ت ت حماية جيش افحتال

اإلسراييلي  1,090اعتداء ب ق الم ادنين الفلسطينيين وممتلكاته خال

العام

 ،2020ب ا ة بللت  %9عن العام  ،2019وتن عت افعتداءاو بين إقتال وتدمير وحرق  8,925شجرة ،وتنفيذ  21عملية
هس ،و 8م اوفو إختطا  ،و 26عملية أدالق نار ،و 47عملية تجر

إلراضي الم ادنين ،ول تسل الم اشي من هذه

افعتداءاو حيت ت قتل وسرقة  445رأس من الماشية ،بافضافة الل حرق وتدمير وأعطاب  350سيارة ومركبة للم ادنين.
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واقع مرير للمياه في فلسطين  %20من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من شركة المياه اإلسرائيلية "ميكروت"

تسه اإلجراءاو اإلسراييلية بال د من قدرة الفلسطينيين من استلال م ار ه الطبيعية وخص صا المياه وإجباره علل تع ض

النلص ب شراء المياه من شركة المياه اإلسراييلية "ميكروو" ،حيت وصلت كمية المياه المشتراة لالستخدام المن لي  84.2ملي ن

م3عام  ،2019وهي تشكل ما نسبته  %20من كمية المياه المتاحة التي بللت  417.9ملي ن م ،3جاءو من  40.6ملي ن م3مياه
متدفلة من الينابي الفلسطينية ،و 289ملي ن م3مياه متدفلة من اآلبار الج فية ،و 4.1مالبين م3مياه شرب م الة .و طرح ما

نسبته  %45.5من المياه المتاحة للفلسطينيين ةير الصال ة لالستخدام اآل مي ،وذلف بر طها بكمياو المياه المل ة في ة ة ،فإن
كمياو المياه الصال ة لالستخدام المن لي المتاحة للفلسطينيين فلط  219.8ملي ن م3وتشمل المياه المشتراة والم الة.

 %79من المياه المتاحة مأخوذة من المياه الجويية

تعتمد فلسطين بشكل أساسي علل المياه المستخرجة من المصا ر الج فية ،والتي تبلغ نسبتها  %79من مجمل المياه المتاحة .وقد

بللت كمية المياه المضخ خة من آبار ارح اض الج فية (ال ض الشرقي ،وال ض اللر ي ،وال ض الشمالي الشرقي) في
الضفة اللر ية للعام  2019ن

 101.3ملي ن م .3و ع

السبب الرييسي للضع

في استخدام المياه السط ية ،ه سيطرة

افحتال اإلسراييلي علل مياه نهر ارر ن والب ر الميت ،وتجدر اإلشارة إلل أن افحتال اإلسراييلي من الفلسطينيين من ال ص
إلل مياه نهر ارر ن منذ عام  1967والتي تلدر بن

 250ملي ن متر مكعب .ووفق بياناو  2019فلد بدأو فلسطين بانتاج

كمياو من المياه الم الة ،والتي من المت ق ز ا ة نسبتها بارع ام اللا مة ،م البدء بتشليل م طاو الت لية م دو ة الكمية في
ة ة ،لترتف بنسبة كبيرة م تنفيذ برنامج م طة الت لية المرك ة.
بللت كمية المياه المستخرجة من ال ض الساحلي في قطا ة ة  187.6ملي ن م3خال العام  ،2019وتعتبر هذه الكمية ضخا
جاي ار ،حيت يجب أف تتجاوز  60-50ملي ن متر مكعب في السنة ،ارمر الذي أ ى إلل نض ب مخ ون المياه إلل ما ون
مست ى  19مت ار ت ت مست ى سطح الب ر ،كما أ ى إلل تداخل مياه الب ر ،وترشح مياه الصر الص ي إلل الخ ان ،ارمر الذي
جعل أكثر من  %97من مياه ال ض الساحلي ةير مت افلة م معابير منظمة الص ة العالمية.
المصادر:

 .1الجهاز المرك ي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،المستعمراو افسراييلية في الضفة اللر ية  .2019رام هللا -فلسطين.

 .2الجهاز المرك ي لإلحصاء الفلسطيني .2021 ،تلدبراو منل ة مبنية علل النتايج النهايية للتعدا العام للسكان والمساكن
والمنشآو  .2017رام هللا  -فلسطين.
 .3مكتب اإلحصاء المرك ي اإلسراييلي ،الكتاب اإلحصايي السن ي اإلسراييلي .اللدس.2020 ،
 .4هينة ملاومة الجدار وافستيطان  ،2020ملخص ربرز افنتهاكاو افسراييلية في فلسطين .2020 ،رام هللا -فلسطين.
 .5هينة شؤون ارسرى والم رر ن.2021 ،

 .6مرك عبد هللا ال راني للدراساو والت يق ،حصا افنتهاكاو اإلسراييلية للعام  .2020رام هللا .2021
 .7معهد أر ج لألب اث التطبيقية.2021 ،
 .8منظمة السالم اآلن.2021 ،

 .9منظمة مراقبة حل ق اإلنسان (هي من رابت واتش).2021 ،

 .10مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في ارراضي الم تلة (أوتشا).2021 ،
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فلسطين

صدر بتاريخ2021/05/10 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

لمزيد من المعلومات يرجى ا تصال:

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

رام هللا -فلسطين ص.ب1647 .

هات 972( 02-2982700 :ك)970
فاكس972( 02- 2982710 :ك)970

خط مجاني1800300300 :

بر د إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :
الصف ة افلكترونيةwww.pcbs.gov.ps :
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