اليوم العالمي لإلحصاء 2022/10/20

د .عوض ،تستعرض أبرز المؤشرات اإلحصائية في دولة فلسطين للعام 2022

استعرضت معالي د .عال عوض ،رئيسة االحصاء الفلسطيني ،أبرز المؤشرات االحصائية
بمناسبة اليوم العالمي لإلحصاء .2022/10/20
يصادف يوم العشرين من تشرين أول ،اليوم العالمي لإلحصاء وذلك استجابة لقرار اللجنة اإلحصائية لألمم
المتحدة في اجتماعها المنعقد في نيويورك في شباط  ،2010حيث تقوم االجهزة االحصائية في كل العالم
باالحتفال بهذه المناسبة كل خمس سنوات من خالل التركيز على اهمية البيانات كوسيلة لقيادة التغيير نحو حياة

افضل ،والتي كان اخرها  2020تحت شعار "ربط العالم ببيانات يمكننا الوثوق بها" وفي هذا اليوم سنستعرض
ابرز المؤشرات االقتصادية واالجتماعية التي شهدها العام 2022

فمع بداية االنحسار التدريجي لجائحة كورونا وتداعياتها على كافة القطاعات المجتمعية في العالم ،يأتي هذا

ال في طياته أزمة عالمية أخرى نتجت عن الحرب الروسية االوكرانية والتي ال زالت تؤثر على كافة
العام حام ا
مفاصل الحياة لدى شعوب العالم ،وفي فلسطين نعاني من ازمات مركبه تؤثر على واقعنا االجتماعي
واالقتصادي كان أخرها ما تشهده فلسطين من تصعيد اسرائيلي متسارع بحق كافة مركبات المجتمع الفلسطيني
طال الحجر والشجر والبشر وزاد من التضييق على مقدرات الشعب الفلسطيني ،فقد بلغ عدد الشهداء منذ بداية
هذا العام حتى إصدار هذا البيان 173 ،شهيدا بواقع  122شهيدا في الضفة الغربية و  51شهيد في قطاع غزه

وهي أكبر حصيلة للشهداء في الضفة الغربية منذ ما يقارب  7سنوات ،وأكثر من  5,300حالة اعتقال سجلت

منذ مطلع العام الحالي من بينها  111إمراه و 620طفال و  1610حاالت اعتقال إداري وذلك وفقا لتقرير نادي

االسير الفلسطيني.

تشير اإلحصاءات إال ان أكثر من  14مليون فلسطيني في العالم ،نصفهم يعيش في فلسطين التاريخية والنصف

االاخر في الشتات ومتواجدون في أكثر من  61مخيم لجوء حول العالم ،فمنذ أكثر من  74عام وهم يعيشون على

امل العودة الى وطنهم للعيش بكرامة كباقي شعوب العالم ،وما زال المجتمع الفلسطيني يصنف بأنه مجتمع فتي

حيث ان اكثر من ثلث سكانه دون  15سنه ،ومعدالت األميه في فلسطين بلغت  %2.3وهي من أقل الدول في
العالم ،ويوجد في فلسطين حوالي  29فرد حاصل على شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى من بين كل  100فرد من
السكان ضمن الفئة العمرية  20سنه فأكثر وهذا ما يدلل على أن المجتمع الفلسطيني يملك موارد قادرة على

احداث تنميه حقيقيه برغم ما يعانيه من ازمات من شأنها اعاقة جهود التنميه المستدامه.
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فخالالالل العالالام  2021بالالدأ االقتصالالاد الفلسالالطيني بالتعالالافي التالالدريجي فالالي مالالل نلسالالار المنحنالالى الوبالالائي لجائحالالة
كورونا ،وتخفيف االجراءات الناتجة عن الجائحة ،حيث سجل الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين ارتفاعاا نسابته

 %7خالل عام  2021مع بقائه اقل من المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة.

ن مسالالتوى التعالالافي فالالي االقتصالالاد الفلسالالطيني خالالالل العالالام  2021مالالا زال محالالدودا نتيجالالة مجموعالاله مالالن العوامالالل
وأهمها التوقف شبه التاام للادعم الخاارجي ،وكاذلك العادوان اإلسارائيلي األخيار علاى قطااع غازة ،واساتمرار االحاتالل

اإلسرائيلي في اقتطاع جزء من العائادات الضاريبية (المقاصاة) علاى مادار العاام كماا ان اساتمرار سياساة اإلحاتالل
اإلسرائيلي في اقتطاع أموال المقاصة خالل العاام  ،2022إضاافة الاى تاداتيات االزماة األوكرانياة الروساية ساي دي

الى تباط في معادالت النماو لالقتصااد الفلساطيني حياث مان المتوقاع ارتفااع النااتج المحلاي اإلجماالي بنسابة %3

خالل العام  2022مقارنة بمعدل نمو  %7خالل العام .2021
فخالل النصف األول من عام  2022تشالير النتالائا األوليالة إلاى ارتفااع النااتج المحلاي اإلجماالي بنسابة % 4.5
مقارنااة مااع الفت ارة المناااةرة ماان العااام السااابق ،كمااا شااهد نصاايب الفاارد ماان الناااتج المحلااي اإلجمااالي ارتفاعااا بنساابة

 %1.9خالل نفس الفترة من عام . 2022

على المستوى القطاعي :شهد نشاط النقل والتخزين خالل النصف االول من عاام  2022أعلاى نسابة ارتفااع بواقاع
 ،%10ثم نشاط الصناعة بنسبة  ،%6ثام تجاارة الجملاة والتجزئاة بنسابة  ،%5ثام نشااط المالياة والتاأمين والخادمات
بنساابة  %3لكاال منهمااا ،ثاام اإلدارة العامااة بنساابة  ،%2وأخي ا ار اإلنشاااءات بنساابة  ،%1فااي حااين كااان هنااا ت ارجااع
بنشاط المعلومات واالتصاالت بواقع  ،%2ثم الزراعة بنسبة .%0.5
أما القطاع السياحي فقد شهد النصف األول من عام  2022ارتفاعا في عدد نزالء الفنادق بما يزيد عن الضعفين
مقارنة بذات الفترة من العام السابق ،حيث بلغ عدد نزالء الفنادق في الضفة الغربية  145ألف نزيال أقاموا 362
ألف ليلة مبيت .كما تضاعف عدد الزيارات الوافدة الى الضفة الغربية خالل النصف األول من العام 2022

حيث ما يزيد عن  1.1مليون زيارة قام بها الزوار الوافدون (زوار اليوم الواحد) للمواقع السياحية في الضفة الغربية
خالل نفس الفتره ،منهم  893.3ألف من الفلسطينيين المقيمين في أراضي  1948و 251.7ألف وافد من خارج
فلسطين .كما ارتفع عدد العاملين في األنشطة السياحية مقارنة مع ذات الفترة من العام  2021بنسبة ،%28
حيث بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي  54.2ألف عامل خالل الربع الثاني من العام  ،2022تشكل ما
نسبته  %5من اجمالي العاملين من فلسطين.
وعلالالى مسالالتوى اإلنفالالاق ،فقااد ارتفااع إجمااالي اإلسااتهال بنساابة  %15خااالل النصااف األول ماان عااام  2022مقارنااة

مع نفس الفتره من العام السابق ،حيث شهد االستهال الخاص من قبال األسار المعيشاية ومنشاات القطااع الخااص

ارتفاعا بنسبة  %23جاء هاذا التعاافي بعاد أن شاهد النصاف االول (المنااةر) مان عاام  2021امتادادا لججاراءات
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الحكومية للحد من انتشار جائحه كورونا في فلسطين والذي بدوره حد من مساتويات االساتهال الخااص فاي حيناه،
ف ااي المقاب اال انخفا ا

االس ااتهال الع ااام (الحك ااومي) بنس اابة  %10خ ااالل نف ااس الفتا اره ،أم ااا إجم ااالي اإلس ااتثمار

(التكوين الرأسمالي الثابت) فقد ارتفع بنسبة  %12إال انه ما زال أقل من مستواه ما قبل جائحة كورونا
كما شهد النصف االول من عام  2022ارتفاعا في قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة  ،%4قابله ارتفاع
في الواردات بنسبة  %21خالل نفس الفترة ،ونتيجة ألن قيمة الواردات تعادل حوالي ثالثة أضعاف قيمة

الصادرات تقريبا ،أدى ذلك الى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة .%29

وعن معدالت البطاله ،ففلسطين تشهد فجوة مناطقيه في معدالت البطاله فخالل العام  ،2021بلغ معدل

البطاله في الضفة الغربية حوالي  %15.5وفي قطاع غزة حوالي  ،%47وتركزت معدالت البطالة بين الشباب
الخريجين لتتجاوز  ،%50حيث يحتاج سوق العمل الفلسطيني الى توجيه التعليم نحو التعليم التقني والمهني لتلبية

احتياجات سوق العمل الفلسطيني وعدم تركزها في القطاعات غير المولدة للعمالة ،وأنخف

معدل البطالة خالل

الربع الثاني من عام  2022ليصل الى  %24.2مقارنه مع  %25.4خالل الربع االول من هذا العام.

ن ما يشهده العالم من تداعيات افرزتها الحرب الروسية األوكرانية كان له االثر المباشر وغير المباشر على
االقتصاد العالمي ،وفلسطين ضمن تلك االقتصاديات ال أن تأثرها بتلك األزمة يبقى مرتبطا وبشكل مباشر مع

االقتصاديات األخرى ،حيث ان مستوى التضخم في فلسطين مستورد من الخارج ويتأثر من خالل ثالث مفاصل

اساسية االول اننا نتحدث عن غالف جمركي مشترك بين االحتالل اإلسرائيلي وفلسطين والذي يفرض علينا
بقاء معدالت ضريبة القيمة المضافة ضمن هامش نقطتين مئويتين ،والمحور الثاني عدم سيطرتنا على الحدود
والمعابر وبالتالي التحكم بسالسل التوريد ،والمحور الثالث عدم وجود عملة وطنية وبالتالي نبقى رهان التقلبات
العالمية ،فخالل النصف االول من عام  2022ارتفع م شر أسعار المستهلك في فلسطين بنسبة %3.49
مقارنة بالنصف األول من العام  .2021حيث ارتفعت أسعار بع
االسر الفلسطينية.
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السلع األساسية مما اثر سلبا على إنفاق

