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السكان الفلسطينيون يف األرايض الفلسطينية
التوقعات املستقبلية واالحتياجات التنموية

Palestinian Population in the Palestinian Territories

Future Expectations and Developmental Needs

 إن الفهم العميق لواقع السكان يف فلسطني واحتياجاتهم يشكل استجابةً ذات أهمية:ملخص
 خاصة تلك املرتبطة بالتوزيع الدميوغرايف،عالية إىل فهم التكوينات السكانية وتفسريها
وتحوالته وتغرياته؛ إذ متتاز األرايض الفلسطينية بأمناط فريدة للمكونات السكانية نتاج الواقع
 يوفر التحول. وما رافق هذا السياق من تهجريات قرسية،السيايس الذي تعيشه فلسطني
الدميوغرايف وما يقرتن به من انخفاض يف معدالت اإلنجاب وزيادة نسبة األفراد يف سن العمل
 تدرس هذه الدراسة وتحلل.للدول فرصة سانحة ميكن االستفادة منها لتحقيق عائد دميوغرايف
 وتبحث يف التحديات،التوقعات الدميوغرافية املستقبلية واالحتياجات التنموية املتصلة بها
والفرص املمكنة بالنسبة إىل صناع الخطط والسياسات التنموية يف فلسطني لالستفادة من
.العائد الدميوغرايف وبذل االستثامرات ووضع الخطط املناسبة الستغالل هذا العائد بصورة مثىل
، العائد الدميوغرايف، الدميوغرافيا الفلسطينية، االحتالل اإلرسائييل، فلسطني:كلامت مفتاحية
.التنمية
Abstract: Understanding the facts and needs of population in Palestine is critical to
understanding and interpreting demographic developments, especially those related
to demographic distribution and transformation. The Palestinian territories are
distinguished by unique component types of population due to Palestine's political
realities and the context of forced displacements. Demographic transformation and
the associated decrease in fertility rates and the increase in the percentage of working
age individuals of provide an opportunity to achieve a demographic dividend. This
paper undertakes the study and analysis of future demographic expectations and
development needs, examining potential challenges and opportunities for policy makers
and development planners in Palestine to benefit optimally from this dividend, make
investments, and institute appropriate planning.
Keywords: Palestine, Israeli occupation, Palestinian Demography, Demographic Dividend,
Development.
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مقدمة
تعترب الدراسات واألبحاث التي تتناول الحراك الدميوغرايف للشعب الفلسطيني من الدراسات املهمة
والصعبة؛ نظ ًرا إىل ارتباطها بالوضع السيايس الذي تعرض فيه الشعب الفلسطيني لإلبادة والتهجري ،وتب ًعا
أساسا يف املحاوالت الحثيثة لخلق وجود يهودي قرسي فيها.
لألطامع اليهودية يف فلسطني ،والتي تركزت ً
لذلك شهد التطور الدميوغرايف واالجتامعي للشعب الفلسطيني اتجاهات غري طبيعية؛ إذ كان لعامل الهجرة
اليهودية إىل فلسطني ،وطرد العرب أصحاب األرض األصليني من وطنهم ،أث ٌر مبارش يف تلك التطورات.
يش ّكل الفهم العميق لواقع السكان يف فلسطني واحتياجاتهم استجاب ًة ذات أهمية بالغة يف فهم التكوينات
السكانية وتفسريها ،خاصة تلك املرتبطة بالتوزيع الدميوغرايف وتحوالته وتغرياته؛ إذ تتسم األرايض
الفلسطينية بأمناط فريدة للمكونات السكانية نتاج الواقع السيايس الذي تعيشه فلسطني ،وما رافق هذا
السياق من عمليات التهجري القرسي ،جعلت أكرث من نصف مكونات الشعب الفلسطيني يعيش خارج
ً
مرتبطا بارتفاع معدل الخصوبة مقارن ًة ببقية
رئيسا
فلسطني .كام أن التحول الدميوغرايف ما زال مكونًا ً
الدول العربية ،ما أدى إىل بقاء معدالت منو السكان مرتفعة؛ إذ بلغ عام  2020نحو  2.4يف املئة ،مع
العلم أنّ العامل ينمو مبعدل ال يتجاوز  1.1يف املئة سنو ًيا((( .وعىل الرغم من أهمية اإلشارة إىل االنخفاض
البسيط يف هذا املعدل عرب العقدين املاضيني ،فإنه من املتوقع أن يتضاعف عدد السكان يف األرايض
الفلسطينية بعد حواىل  34عا ًما فقط.
ويف الوقت الذي يزداد فيه عدد السكان عىل نح ٍو متسارع يف األرايض الفلسطينية ،تبقى املساحة
محدودة ج ًداً ،
فضل عن القيود املشددة عىل استخدامات األرايض؛ إذ تزداد قبضة االحتالل اإلرسائييل،
وسيطرة املستوطنات اإلرسائيلية عىل مساحات شاسعة من الضفة الغربية ،خاصة يف تلك املناطق
املصنفة "ج" ،والتي تزيد نسبتها عن  60يف املئة من إجاميل مساحة الضفة الغربية ،إضافة إىل خطة
الضم اإلرسائيلية ألجزاء واسعة من الضفة الغربية .وال يختلف الحال يف قطاع غزة؛ بسبب الحصار
املفروض واملقيد لحركة قاطنيه.

أول :سكان فلسطني التاريخية :نظرة تاريخية
ً
أجرى عدد من الباحثني والدارسني واملهتمني بالتاريخ الفلسطيني يف فلسطني التاريخية دراسة للحجم
والرتكيب الدميوغرايف واالجتامعي للفلسطينيني وتتبعه عرب الزمن .ويجمع معظم هؤالء الباحثني عىل أن
1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects
2019, vol. II: Demographic Profiles (New York: United Nations, 2019), p. 1060.
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الدولة العثامنية مل يكن لها اهتامم بجمع البيانات واإلحصاءات الخاصة بالسكان يف فلسطني يف أثناء فرتة
حكمها لهم؛ وقد انحرص اهتاممها بهم يف هذا املجال يف أغراض التجنيد فقط .فلم تكن الدولة العثامنية
تب ّوب البيانات التي تجمعها يف جداول منظمة ،كام أنها مل تكن يف أغلب األحيان تنرشها .ولذا ،فقد لجأ
الباحثون ألجل دراسة الواقع السكاين لفلسطني التاريخية ،خالل فرتة الحكم العثامين ،إىل دفاتر وسجالت
تسجيل السكان التي كانت الحكومة العثامنية تعمل عليها يف ذلك الوقت .وبنا ًء عليه ،فقد ق ّدر عدد
سكان فلسطني التاريخية يف أواخر القرن السادس عرش بـنحو  206آالف نسمة((( .وتشري الدراسات إىل أن
عامل سقوط األمطار وتوافر املياه للرشب والزراعة كان العامل األهم املؤثر يف توزيع السكان يف فلسطني.
وقد لوحظ أنّ عدد سكان فلسطني قد شهد من ًوا متزاي ًدا حتى منتصف القرن السادس عرش ،ثم بدأ يف
الرتاجع حتى بدايات القرن املايض التي شهدت فيها فلسطني التاريخية من ًوا سكان ًيا من جديد((( .وتشري
التقديرات إىل أنّ عدد سكان فلسطني التاريخية قد بلغ  640ألف نسمة عام  ،1896لريتفع إىل  689ألف
نسمة عام  .(((1919ويعود هذا النمو السكاين إىل الزيادة الطبيعية ً
أول ،ثم إىل الهجرة اليهودية التي
بدأت تتدفق عىل فلسطني يف ذلك الوقت .وتشري التقديرات إىل أنّ عدد اليهود يف فلسطني التاريخية
قد بلغ يف أواخر القرن التاسع عرش  50ألف يهودي((( .وقد ُأجري أول تعداد رسمي للسكان يف فلسطني
التاريخية يف  22ترشين األول /أكتوبر  ،1922وقد بلغ عدد سكان فلسطني آنذاك  757أل ًفا ،منهم  84ألف
يهودي ،أي بنسبة  11.1يف املئة من مجموع السكان .يف حني بلغ عدد السكان املسلمني واملسيحيني نحو
 664أل ًفا ،أي ما نسبته  87.6يف املئة من إجاميل سكان فلسطني التاريخية آنذاك.
الجدول ()1
عدد السكان يف فلسطني بحسب الديانة ()1922/10/22
الديانة
املسلمون
املسيحيون
اليهود
آخرون
املجموع

العدد
590890
73024
83794
9474
757182

النسبة
78.0
9.6
11.1
1.3
100

املصدر:
Census of Palestine 1931, vol. I. Palestine Part I, Report (Alexandria: 1933).
الحكم العثامين" ،شوهد يف
 2مركز املعلومات الوطني فلسطيني (وفا)" ،الوضع الدميغرايف منذ القرن السادس عرش وحتى أواخر ُ
 ،2020/11/13يفhttps://bit.ly/2IuiDfr :
 3املرجع نفسه.
 4املرجع نفسه.
 5حسن عبد القادر" ،األوضاع الدميوغرافية يف فلسطني" ،يف :املوسوعة الفلسطينية ،القسم الثاين :الدراسات الخاصة ،مج  .1الدراسات
الجغرافية (بريوت :هيئة املوسوعة الفلسطينية.)1990 ،
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تم إجراء تعداد سكاين رسمي ثانٍ بلغ فيه عدد سكان فلسطني 1.04
ويف  18ترشين الثاين /نوفمرب ّ ،1931
مليون نسمة ،منهم  175ألف يهودي ،ميثلون  16.9يف املئة من مجموع السكان .يف حني بلغ عدد السكان
املسلمني واملسيحيني نحو  851أل ًفا ،أي ما نسبته  82.1يف املئة من إجاميل سكان فلسطني التاريخية آنذاك.
الجدول ()2
عدد السكان يف فلسطني بحسب الديانة ()1931/10/18
الديانة
املسلمون
املسيحيون
اليهود
آخرون
املجموع

النسبة
73.3
8.8
16.9
1.0
100

العدد
759712
91398
174610
10101
1035821
املصدر.Ibid :

وتشري تقديرات أخرى للسكان بتاريخ  31آذار /مارس  1947إىل أنّ عدد سكان فلسطني التاريخية قد
وصل إىل  1.98مليون نسمة ،منهم  614ألف يهودي ميثلون  31.1يف املئة من مجموع السكان .يف حني
بلغ عدد السكان املسلمني واملسيحيني نحو  1.35مليون نسمة ،أي ما نسبته  68.1يف املئة من إجاميل
سكان فلسطني التاريخية آنذاك.
الجدول ()3
أعداد سكان فلسطني التاريخية يف الفرتة 1948-1914
املصدر
تقديرات الحكومة العثامنية *1914
تعداد ** 1922
تعداد ** 1931
تقديرات حكومة االنتداب 1944
(الربيطانية) ***
تقديرات حكومة االنتداب 1947
(الربيطانية)***
تقديرات عام **** 1948

السكان العرب
النسبة
العدد
92.0
634633
88.9
673388
84.0
861211

السكان اليهود
النسبة
العدد
8.0
55142
11.0
83794
16.0
174610

1210922

69.6

528702

30.4

1363387

69.0

614239

31.0

1415000

68.5

650000

31.5

املصادر:
*Harry Charles Luke & Edward Keith-Roach, The handbook of Palestine and Trans-Jordan (London:
Macmillan,1930).
** Census of Palestine 1931, vol. I. Palestine Part I, Report (Alexandria: 1933).
*** حسن عبد القادر ،جغرافية فلسطني (بريوت :د .ن.)1996 ،.
**** موىس سمحة ،التغيريات السكانية يف فلسطني دراسة يف النمو السكاين والرصاع الدميوغرايف (عامن :الجامعة األردنية – قسم
الدراسات السكانية.)1984 ،
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نتيج ًة لالحتالل إرسائييل ملناطق ُ ،1948ألحقت الضفة الغربية باململكة األردنية الهاشميةُ ،وألحق قطاع
غزة بجمهورية مرص العربية .وقد قامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية ،خالل فرتة إدارتها للضفة
الغربية  ،1967-1948بإجراء تعدادين للسكان عا َمي  1952و .1961وأظهرت نتائج تعداد عام 1952
أنّ عدد السكان يف الضفة الغربية قد بلغ نحو  667ألف نسمة ،يف حني ارتفع عددهم وف ًقا لتعداد
عام  1961إىل نحو  805آالف .أما يف قطاع غزة ،فلم يكن هناك نشاط إحصايئ حقيقي ،حيث ال تتوافر
معلومات إحصائية مو ّثقة عن أعداد السكان يف القطاع خالل فرتة اإلدارة املرصية.

ثانيًا :تعداد سكان األرايض الفلسطينية خالل فرتة
االحتالل اإلرسائييل

 .1تقديرات أعداد الفلسطينيني واإلرسائيليني يف فلسطني التاريخية

ً
أشكال
اتسم الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل بخصوصيته وتف ّرده؛ فهو رصاع عىل الوجود اتخذ
وصو ًرا عدة .وقد اعتربت "إرسائيل" منذ إعالن قيامها أنّ الفلسطينيني يش ّكلون خط ًرا دميوغراف ًيا عىل
وجودها ،لذلك استمرت محاوالت الجانب اإلرسائييل يف التفوق الدميوغرايف عىل الجانب الفلسطيني،
من خالل عمليات تكثيف موجات الهجرة وجذب يهود العامل إىل إرسائيل ،ملواجهة ارتفاع نسبة
السكان الفلسطينيني املتزايدة.
ب َعيد االحتالل اإلرسائييل للضفة الغربية وقطاع غزة عام  ،1967أجرت سلطات االحتالل اإلرسائييل
تعدا ًدا سكان ًيا للسكان يف املناطق التي احتلتها وذلك يف أيلول /سبتمرب من العام نفسه .وقد جاء هذا
التعداد لخدمة األهداف اإلرسائيلية وتكريس احتالل تلك املناطق؛ إذ بلغ عدد السكان يف الضفة الغربية
نحو  603آالف نسمة ،وبلغ عدد سكان قطاع غزة وشامل سيناء نحو  394أل ًفا((( .وبقي االعتامد عىل
نتائج هذا التعداد سار ًيا ،ومل ين ّفذ يف الضفة الغربية وقطاع غزة ّأي تعداد أو مسح شامل ،باستثناء
بعض الدراسات واملسوح املتخصصة الصغرية التي قام بها بعض الباحثني ومؤسسات الدراسات؛ إذ قامت
السلطات اإلرسائيلية بتقدير أعداد السكان الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية بناء عىل تعداد عام
 1967باستخدام الوقائع الحيوية والهجرة ،عىل الرغم من القصور املتوقع يف تلك الوقائع .وتشري تلك
 6مركز اإلحصاء الفلسطيني ،دميغرافية الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،سلسلة تقارير الوضع الراهن رقم 1
(رام الله – فلسطني :مركز اإلحصاء الفلسطيني.)1994 ،
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التقديرات إىل ارتفاع عدد السكان من نحو مليون نسمة يف نهاية عام  1967إىل نحو مليونني تقري ًبا يف
نهاية عام .(((1992
öومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية يف بداية العقد األخري من القرن املايض ،كان هناك
اهتامم بالغ برضورة تنفيذ تعداد فلسطيني ملناطق الضفة الغربية وقطاع غزة يف أقرب فرصة
تم تأسيس الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني عام  1993الذي أخذ عىل
ممكنة؛ ولذا فقد ّ
عاتقه توفري الرقم اإلحصايئ الفلسطيني وتنفيذ التعداد الفلسطيني األول وإجراء التحضريات
الالزمة .فاتخذ الجهاز كل الوسائل واإلجراءات الكفيلة بإنجاح هذا العمل الوطني الضخم
لخدمة األغراض اإلدارية واالقتصادية الفلسطينية ،بصفته إحدى خطوات االستقالل الوطني
الفلسطيني .وقد تحقق هذا األمر يف نهاية عام  1997بتنفيذ التعداد الفلسطيني األول ،الذي
أشارت نتائجه النهائية إىل أن عدد السكان الكيل يف  10كانون األول /ديسمرب  1997يف األرايض
الفلسطينية بلغ نحو  2.9مليون نسمة ،بواقع  1.9مليون يف الضفة الغربية ،ونحو املليون
فلسطيني يف قطاع غزة(((.
بعد عرش سنوات من تنفيذ التعداد األول ،شهدت نهاية عام  2007تنفيذ التعداد الفلسطيني الثاين.
وقد سخّ ر الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني كل الجهود املمكنة إلنجاحه ،عىل الرغم من الصعوبات
التي واجهت الجهاز يف تلك الفرتة ،والتي متثلت يف الحصار اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية ،وخاصة قطاع
غزة ،إضافة إىل الظروف السياسية الداخلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة .وأشارت النتائج النهائية إىل
أنّ عدد السكان الكيل يف األرايض الفلسطينية ،يف  1كانون األول /ديسمرب  ،2007بلغ نحو  3.8ماليني،
بواقع  2.4مليون يف الضفة الغربية ،ونحو  1.4مليون يف قطاع غزة .ويف عام  ،2017جرى تنفيذ التعداد
الفلسطيني الثالث ،وأشارت نتائجه إىل أنّ عدد السكان يف األرايض الفلسطينية قد بلغ نحو  4.8ماليني،
منهم  2.9مليون يف الضفة الغربية مقابل نحو  1.9مليون يف قطاع غزة(((.
واعتام ًدا عىل تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ودائرة اإلحصاء املركزية اإلرسائيلية ،تشري
املعطيات املتوافرة من اإلحصاء الفلسطيني إىل أنّ عدد السكان الفلسطينيني املقدر يف فلسطني
التاريخية قد بلغ حواىل  6.7ماليني منتصف عام  ،2020منهم نحو  5.1ماليني يف األرايض الفلسطينية
(الضفة الغربية وقطاع غزة) ،ونحو  1.6مليون يف مناطق  .1948يف حني بلغ عدد اإلرسائيليني 6.66
 7املرجع نفسه.
 8الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،نرشة خاصة مبناسبة بلوغ العامل املليار السابع (رام الله ،فلسطني :الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني.)2011 ،
 9الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت ( 2017رام الله ،فلسطني :الجهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2018 ،
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ماليني إرسائييل وف ًقا لتقديرات دائرة اإلحصاءات املركزية اإلرسائيلية نهاية عام  ،2018ومن املتوقع أن
يبلغ عددهم  6.8ماليني مع منتصف عام  .2020وسيتساوى عدد السكان الفلسطينيني واإلرسائيليني مع
نهاية عام  ،2022وسيصبح عدد الفلسطينيني واإلرسائيليني حواىل  7.1ماليني لكليهام( .((1يف حني سيبلغ
عدد الفلسطينيني يف فلسطني التاريخية نحو  8.7ماليني فلسطيني عام  ،2030يف مقابل نحو  8.2ماليني
يهودي ،أي ستصبح نسبة الفلسطينيني نحو  51.5يف املئة من إجاميل السكان الفلسطينيني واليهود
املتوقع لعام .2030
الشكل ()1
عدد الفلسطينيني واإلرسائيليني املقدّر يف فلسطني التاريخية يف نهاية العام (سنوات مختارة)
10
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الفلسطينيون يف نهاية عام ( 2019رام الله ،فلسطني :الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني.)2019 ،

 .2الالجئون الفلسطينيون يف األرايض الفلسطينية

ش ّكلت أحداث نكبة فلسطني وما تالها من تهجري مأساة كربى للشعب الفلسطيني ،ملا مثّلته وما زالت
متثّله هذه النكبة من تطهري عرقي؛ إذ جرى تدمري شعب بكامله وطرده ،وإحالل جامعات وأفراد من
شتى بقاع العامل مكانه ،وترشيد ما يربو عىل  800ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم ،من أصل 1.4
مليون فلسطيني كانوا يقيمون يف فلسطني التاريخية عام  1948يف  1300قرية ومدينة فلسطينية(.((1
 10تعتمد بيانات السكان الفلسطينيني عىل تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،يف حني أنّ تقديرات أعداد اإلرسائيليني تعتمد
عىل تقديرات دائرة اإلحصاء املركزية اإلرسائيلية لعام .2019
 11الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،يف الذكرى الـ  72للنكبة يتضاعف عدد الفلسطينيني  9مرات" ،2020/5/13 ،شوهد يف
 ،2020/12/13يفhttps://bit.ly/382qOZk :
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الشكل ()2
أعداد املخيامت الفلسطينية الرسمية التي تعرتف بها وكالة األونروا (بحسب دولة اإلقامة)
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املصدر :وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (.)UNRWA

وقد صدرت عدة تقديرات رسمية حول أعداد الالجئني الفلسطينيني نتيجة لحرب عام  1948من مصادر
مختلفة .ووف ًقا لتقديرات منظمة األمم املتحدة لعام  ،1950بلغ عدد الالجئني الفلسطينيني  957ألف
الجئ يف حينه .وأشارت سجالت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا)
إىل أنّ عدد الالجئني املسجلني ،كام هو يف األول من كانون األول /ديسمرب  ،2020يق ّدر بحواىل  6.3ماليني
الجئ فلسطيني ،يعيش نحو  28.4يف املئة منهم يف ً 58
مخيم رسم ًيا تاب ًعا لوكالة األونروا ،تتوزع بواقع
مخيم يف لبنان ،وً 19
 10مخيامت يف األردن ،و 9مخيامت يف سورية ،وً 12
مخيم يف الضفة الغربية ،و8
مخيامت يف قطاع غزة .ومتثل هذه التقديرات الحد األدىن لعدد الالجئني الفلسطينيني باعتبار وجود
تم ترشيدهم من الفلسطينيني بعد عام  1949وحتى
الجئني غري مسجلني؛ إذ ال يشمل هذا العدد من ّ
عشية حرب حزيران /يونيو ( 1967بحسب تعريف األونروا) ،وال يشمل أيضً ا الفلسطينيني الذين ُر ِّحلوا
تم ترحيلهم عام  1967عىل خلفية الحرب ،والذين مل يكونوا الجئني ً
أصل( .((1ويقيم من مجمل هؤالء
أو ّ
الالجئني الفلسطينيني نحو  2.2مليون يف األرايض الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) ،ميثّلون نحو
 43يف املئة من إجاميل سكان األرايض الفلسطينية وف ًقا لتقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
و ُيالحظ ثبات هذه النسبة بني التعدادات الفلسطينية الثالثة لألعوام  1997و 2007و .2017وعليه،
يتم ّ
حل
فإنه من غري املتوقع تغري هذه النسبة ،سواء باالرتفاع أو االنخفاض يف السنوات املقبلة ،إذا مل ّ
قضية لجوئهم وحقهم يف العودة إىل ديارهم وف ًقا لقرارات األمم املتحدة ذات العالقة .وعليه ،فإنّ عدد
12

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الفلسطينيني (.)UNRWA
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الالجئني الفلسطينيني املقيمني يف األرايض الفلسطينية سريتفع من نحو  2.2مليون عام  ،2020إىل نحو
 2.8مليون عام  ،2030وإىل نحو  4.1ماليني عام 2050؛ مع العلم أنّ نسبة الالجئني ستبقى أيضً ا ثابت ًة
عىل مستوى املنطقة (الضفة الغربية ،وقطاع غزة) ،والبالغة نحو  27يف املئة يف الضفة الغربية ،ونحو 66
يف املئة يف قطاع غزة ،وف ًقا لنتائج التعدادات السكانية يف األرايض الفلسطينية.
الشكل ()3
التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيني بحسب دولة اإلقامة (منتصف عام )2020

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الفلسطينيون يف نهاية عام .2019

 .3أعداد الفلسطينيني يف العامل

يوجد الفلسطينيون يف مختلف دول العامل ،وتشري تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إىل أنّ
عدد الفلسطينيني املق ّدر يف دول العامل منتصف عام  2020بنحو  13.5مليون فلسطيني ،نصفهم تقري ًبا
يعيشون خارج فلسطني التاريخية ،ويرتكز وجودهم يف األردن وسورية ولبنان .ويتوزع الفلسطينيون
بحسب دولة اإلقامة ،بواقع  5.1ماليني فـي األرايض الفلسطينية ،أي ما نسبته  37.8يف املئة من إجاميل
عدد الفلسطينيني يف العامل ،وحواىل  1.6مليون فلسطيني يف أرايض مناطق  ،1948أي بنسبة  12.0يف
املئة ،وبلغ عدد الفلسطينيني املق ّدر يف الدول العربية بحواىل  6.1ماليني فلسطيني ،أي بنسبة  44.8يف
املئة ،يف حني بلغ عدد الفلسطينيني املق ّدر يف الدول األجنبية بحواىل  730أل ًفا ،أي ما نسبته  5.5يف املئة
من إجاميل عدد الفلسطينيني يف العامل؛ كام يتوقع أن يبلغ عددهم نحو  17مليونًا عام  ،2030ونحو 25
مليونًا عام .((1(2050
13

وف ًقا لتقديرات الباحث ،وبناء عىل املعطيات الخاصة مبعدالت منو السكان الفلسطينيني يف دول اإلقامة.
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ثالثًا :التوقعات املستقبلية للسكان الفلسطينيني يف
(((1
األرايض الفلسطينية
ازداد االهتامم يف اآلونة األخرية بالتوقعات املستقبلية ،ألهميتها يف دراسة االحتياجات املستقبلية للدول؛
إذ يحتاج املخططون التنمويون يف الدول إىل اإلسقاطات أو التوقعات السكانية لوضع االسرتاتيجيات
املناسبة ،لتقديم خدمات متنوعة عىل املد َي ْي القصري والبعيد .وقد وفر التعداد العام للسكان واملساكن
واملنشآت الذي ُأنجز نهاية عام  2017عدد السكان لسنة األساس يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،مع األخذ
يف االعتبار نسبة عدم الشمول بناء عىل نتائج الدراسة البعدية للتعداد .كام وفر التعداد معلومات حول
وتم وضع اإلسقاطات
الرتكيب العمري والنوعي للسكان يف سنة األساس لسكان األرايض الفلسطينيةّ .
السكانية حول سكان األرايض الفلسطينية باستخدام طريقة مكونـات األجيال؛ إذ يجري يف هذه الطريقة
وضع فرضيات تتعلق باملسار املستقبيل لكل عنرص من عنارص النمو السكاين ،واملتمثلة يف الخصوبة
وتم وضع تقدير بتتبع كل جيل من السكان طوال فرتة حياته ،وذلك بإخضاع هذا
والوفيات والهجرةّ .
تم اعتبار عام  2017سن َة أساس لهذه
التقدير إىل املعدالت املفرتضة للوفيات والخصوبة والهجرة؛ وقد ّ
اإلسقاطات ،وذلك وف ًقا للمعطيات والفرضيات التالية:
 .1فرضيات اإلسقاطات السكانية

يتطلب إجراء اإلسقاطات السكانية وضع فرضيات مستقبلية حول االتجاهات املستقبلية للخصوبة
تم االستناد إىل البيانات املتوافرة من املسوح والتعدادات التي نفذها الجهاز
والوفيات والهجرة ،لذا فقد ّ
حول الوفيات والهجرة والخصوبة لدراسة تلك املؤرشات ،وافرتاض االتجاه املتوقع ملعدالت عنارص النمو
السكاين .وميكن أيضً ا إعداد عدة سالسل من اإلسقاطات مبنية عىل فرضيات مستقبلية لالتجاهات
تم اعتامد سيناريو متوسط واحد للفرتة املقبلة حتى عام  ،2050وف ًقا ملا ييل:
املتوقعة للخصوبة؛ لكن ّ
öافرتاض أنه سيطرأ انخفاض عىل معدل الخصوبة الكلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 33
يف املئة خالل الفرتة .2050-2017
öافرتاض انخفاض معدل وفيات الرضّ ع مبقدار  50يف املئة يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
خالل الفرتة .2025-2017
öافرتاض صايف هجرة سالب يتوافق مع نتائج املسوح وصايف الهجرة بني تعدا َدي عامي 2007
و 2017حتى عام  ،2017وافرتاض صايف هجرة يساوي صف ًرا لبقية سنوات التقدير.
 14تعتمد التقديرات السكانية لعام  2020عىل ما نرشه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،أما بقية التقديرات فهي من حسابات
الباحث ،لعدم توافرها حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة.
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 .2تطور عدد السكان يف األرايض الفلسطينية للسنوات املقبلة

أظهرت نتائج التوقعات السكانية التي أع ّدت لألرايض الفلسطينية ،وف ًقا للفرضيات املذكورة حول
اتجاهات الوفيات واملواليد والهجرة ،أنّ عدد السكان املتوقع خالل الفرتة  2050-2017سريتفع يف
األرايض الفلسطينية من نحو  5.1ماليني عام  2020إىل حواىل  6.4ماليني يف منتصف عام 2030؛ أي
بزيادة قدرها  26يف املئة عن تقديرات السكان لعام  .2020ووف ًقا للتوقعات نفسها ،سيصل عدد
السكان يف األرايض الفلسطينية يف منتصف عام  2040إىل  7.9ماليني؛ أي بزيادة قدرها  55يف املئة عن
عدد السكان املتوقع يف منتصف عام  ،2020وأن يبلغ عدد السكان يف األرايض الفلسطينية عام 2050
نحو  9.4ماليني؛ أي بزيادة قدرها  90يف املئة عىل عام  .2020وتنسجم هذه التوقعات حتى عام 2030
متا ًما مع ما تقوم بنرشه شعبة اإلحصاء يف األمم املتحدة ،وذلك الستخدامهم بيانات التعداد الفلسطيني
لعام  2017بصفته سن َة األساس إلعداد التوقعات السكانية لألرايض الفلسطينية ،وكذلك استخدام األمم
املتحدة فرضيات مشابهة متا ًما التجاهات الوفيات واملواليد والهجرة حتى عام 2030؛ ذلك أن اإلحصاء
الفلسطيني قام بتوفريه لشعبة اإلحصاء يف األمم املتحدة .وبناء عىل التوقعات السكانية وف ًقا لشعبة
اإلحصاء يف األمم املتحدة ،بلغ عدد سكان األرايض الفلسطينية عام  2020نحو  5.1ماليني ولعام 2030
نحو  6.34ماليني ،يف حني استخدمت شعبة اإلحصاء لألمم املتحدة سيناريوهات مختلفة تفرتض صايف
هجرة سال ًبا من عام  2030وحتى عام  ،2050إضاف ًة إىل سيناريو متفائل ج ًّدا النخفاض معدالت اإلنجاب
يف األرايض الفلسطينية بعد عام  2030وحتى  .((1(2050ويبدو هذا غري متوقع ،من وجهة نظرنا ،يف ظل
القيود املتوقعة عىل الهجرة الدولية للسنوات املقبلة ،واتجاهات الخصوبة التي يبدو أنها تتخذ ً
منطا
فري ًدا مقارن ًة بدول العامل بعامة ،والدول العربية بخاصة ،بالنظر إىل الواقع الفلسطيني .ومن املعلوم أنّ
هذه التوقعات ألعداد السكان وتركيباتهم املختلفة تراجعها بصفة دورية الجهات ذات العالقة ،سواء
اإلحصاء الفلسطيني أو شعبة اإلحصاء يف األمم املتحدة ،كلام توافرت معطيات جديدة ميكن أن تؤثر يف
دقة هذه التوقعات .وعليه ،فإنه من املتوقع إعادة النظر يف هذه التوقعات عام  ،2027وهو العام الذي
يخطط فيه اإلحصاء الفلسطيني لتنفيذ التعداد السكاين املقبل.
وعىل مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة ،يتوقع أن يرتفع عدد سكان الضفة الغربية من نحو  3.1ماليني
عام  2020إىل نحو  3.8ماليني عام  ،2030وإىل نحو  4.5ماليني عام 2040؛ وسيصل إىل نحو  5.2ماليني
عام  ،2050أي بزيادة  70يف املئة عىل عام  .2020أما يف قطاع غزة ،فيتوقع أن يرتفع عدد السكان من
نحو  2.0مليون عام  2020إىل نحو  2.7مليون عام  ،2030وإىل نحو  3.4ماليني عام  ،2040وسيصل إىل
نحو  4.2ماليني عام  ،2050أي بزيادة قدرها  110يف املئة .ومن الجدير ذكره هنا أنّ عدد سكان األرايض
15 World Population Prospects 2019.
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الفلسطينية سيحتاج إىل أربعة وثالثني عا ًما ليتضاعف ،أما عدد السكان يف قطاع غزة ،فيحتاج إىل ّ
أقل
من  30عا ًما ليتضاعف ،بينام يحتاج عدد السكان يف الضفة الغربية إىل نحو  39عا ًما ليتضاعف.
ويعزى االنخفاض املتوقع ملعدل الزيادة يف عدد السكان خالل الفرتة  ،2050-2020مقارن ًة بالسنوات
السابقة (خالل العقدين األول والثاين من القرن الحايل) ،بدرجة أساس إىل انخفاض معدالت الخصوبة
املتوقع؛ فمن املتوقع أن يرتاجع معدل الخصوبة الكلية من  4.1مواليد عام  ،2012إىل نحو  3.3مواليد
عام  ،2030ومن املتوقع أن يصل إىل نحو  2.6مولود عام .2050
 .3الرتكيب العمري للسكان

تعترب تقديرات توزيع السكان بحسب العمر رضورية للتخطيط؛ إذ إنّ الرتكيب العمري للسكان مهم
ألغراض عديدة ،مبا فيها اإلسقاطات حول عدد امللتحقني باملدارس وقياس مدى توافر العاملة والتخطيط
للخدمات العامة ،إضاف ًة إىل قياس اإلعالة االقتصادية والتحليل الدميوغرايف .ووف ًقا للنتائج ،فإنّ سكان
األرايض الفلسطينية سيصبحون أكرب س ًنا عام  2050مام هم عليه يف الوقت الراهن ،فتظهر بيانات العمر
الوسيط لكل السكان أنه سريتفع من  21إىل  23سنة يف الفرتة  ،2030-2020كام سيبلغ العمر الوسيط
للسكان نحو  25سنة عام  ،2040و 27سنة عام .2050
وتشري كذلك االتجاهات املتوقعة يف العمر الوسيط إىل أنّ سكان قطاع غزة سيبقون أصغر س ًنا من
سكان الضفة الغربية خالل الفرتة 2050-2020؛ أي إنّ العمر الوسيط لسكان قطاع غزة سيبقى دون 25
عا ًما يف منتصف 2050؛ إذ سريتفع من نحو  19سنة عام  2020إىل نحو  25سنة عام  .2050أما بالنسبة
إىل سكان الضفة الغربية ،فمن املتوقع أن يصل العمر الوسيط إىل نحو  29سنة يف منتصف  ،2050إذ
سريتفع العمر الوسيط للضفة الغربية من  22سنة عام  ،2020ليصل إىل  26سنة عام  ،2040ثم يستمر
يف االرتفاع ليصل إىل  29سنة عام .2050
ويعود هذا االرتفاع يف العمر الوسيط للسكان إىل أنه من املتوقع أن تأخذ معدالت الخصوبة الكلية يف األرايض
الفلسطينية يف االنخفاض التدريجي يف الفرتة التي شملتها اإلسقاطات السكانية من ناحية ،ومن ناحية أخرى،
سريافقها يف الوقت نفسه ارتفاع ملحوظ يف معدالت البقاء عىل قيد الحياة .ومن ّثم ،فإن العمر الوسيط للسكان
يف األرايض الفلسطينية سريتفع تدريج ًيا يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العقود الثالثة املقبلة.
 .4نسبة اإلعالة

تشري نسبة اإلعالة إىل عدد املعالني األطفال الذين أعامرهم ( )14-0سنة ،مضا ًفا إليهم كبار السن الذين
تزيد أعامرهم عىل  65سنة لكل مئة شخص ممن هم يف سن العمل ،أي ممن أعامرهم ( )64-15سنة.
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وتستخدم هذه النسبة إلبراز مدى الدعم الذي ينبغي للبالغني (املنتجني) تقدميه للمعالني يف املجتمع؛
ثم فإنّ لها تأثريات مهمة يف الرفاه االقتصادي للسكان عىل املستوى الكيل.
ومن ّ
وتشري النتائج بوضوح إىل أنّ نسبة اإلعالة يف األرايض الفلسطينية ستنخفض عن مستواها الحايل الذي
يبلغ  71عام  ،2020ليصل إىل  57بحلول عام  .2050ويعزى هذا االنخفاض الكبري املتوقع يف نسبة اإلعالة
إىل انخفاض مستوى الخصوبة الكيل ومعدل املواليد الخام عن مستو َي ْيهام الحاليني .كام أنه من املتوقع
أن تنخفض نسبة اإلعالة اإلجاملية بقطاع غزة من  79عام  2020لتصل إىل  60عام  .2050ويف املقابل،
سيكون االنخفاض يف نسبة اإلعالة اإلجاملية للضفة الغربية أكرث حدة؛ إذ يتوقع أن تنخفض من  66عام
 2020إىل  54عام .2050
 .5الفئات العمرية التفصيلية

يظهر الهرم السكاين لألرايض الفلسطينية أنّ املجتمع الفلسطيني املقيم يف األرايض الفلسطينية ما زال
مجتم ًعا ياف ًعا ،إذ تتسع قاعدة الهرم السكاين املتمثلة باألفراد صغار السن دون الخامسة عرشة من
العمر ،والذين يش ّكلون نسب ًة مرتفعة مقارنة بالفئات العمرية األخرى؛ فالرتكيب العمري للسكان يف
األرايض الفلسطينية عام  2020يشري إىل أنّ نسبة األفراد يف الرشيحة ( )14-0سنة قد بلغت  38يف املئة
من مجمل سكان األرايض الفلسطينية .وتش ّكل فئتا األطفال والشباب (األفراد دون سن  30عا ًما) ما
يزيد عىل ثلثي حجم السكان يف األرايض الفلسطينية ( 67يف املئة) ،يف حني ال تش ّكل فئة كبار السن (65
سنة فأكرث) سوى نسبة بسيطة ال تتجاوز  3يف املئة فقط من إجاميل سكان األرايض الفلسطينية لعام
 .2020وبالنظر إىل التصنيف الكالسييك للسكان وف ًقا لفئات العمر ّ
أقل من  15سنة والفئة ( )64-15سنة
وكبار السن ،يظهر أنّ التحول الدميوغرايف يف فلسطني عىل مدى العقود السابقة أدى إىل ارتفاع نسبة
األفراد ّ
أقل من  15سنة من إجاميل السكان ،وأنّه كان هناك تراجع طفيف يف هذه النسب عرب السنوات
السابقة؛ إذ مل يؤ ّثر ذلك يف قاعدة الهرم السكاين بصفة مرئية وواضحة ،عىل الرغم من انخفاض معدالت
اإلنجاب منذ بداية العقد األخري من القرن املايض ،إضاف ًة إىل االنخفاض الكبري يف مستويات الوفيات،
وخاصة األطفال واألطفال الرضع ووفيات األمهات.
وتشري اإلسقاطات السكانية إىل أنّ نسبة األفراد ّ
أقل من  15سنة يف األرايض الفلسطينية عام  2030ستبلغ
 35يف املئة من مجمل السكان املتوقع لعام  ،2030يف حني ستصل نسبتهم عام  2040إىل نحو  32يف املئة
وإىل نحو  30يف املئة عام  .2050ومن املتوقع أن تبلغ نسبة األفراد دون  30سنة عام  2030نحو  62يف
املئة ،وتنخفض إىل نحو  59يف املئة عام  2040وإىل  55يف املئة عام  .2050يف حني ستبلغ نسبة كبار السن
( 65سنة فأكرث) عام  2030نحو  6يف املئة ،وترتفع عام  2050لتصل إىل نحو  7يف املئة.
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الشكل ()4
الهرم السكاين يف فلسطني (منتصف عام )2020
عدد السكان باآلالف

ذﻛﻮر

333.4
358.1
400

350

234.8
246.8
266.3
305

300

250

188.1

200

10.8
12
21.9
33.3
51.1
74.1
89
106.2
122.2
140.7

150

100

50

ﻓﺌﺎت اﻷﻋامر
+80
79-75
74-70
69-65
64-60
59-55
54-50
49-45
44-40
39-35
34-30
29-25
24-20
19-15
14-10
9-5
4-0

0

0

17.3
15.2
23.9
34.2
49.6
69.4
84.5
102.7
121
141

50

100

150

إﻧﺎث

182.7

200

224
235.7
255.1
291.4
316.9
342.8
250

300

350

400

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،تقديرات منقحة مبنية عىل النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واملساكن
واملنشآت ( 2017رام الله ،فلسطني.)2020 :

وعىل مستوى قطاع غزة ،يشري الرتكيب العمري للسكان إىل أنّ نسبة األفراد ( )14-0سنة قد بلغت 41
يف املئة من مجمل سكان القطاع لعام  ،2020يف حني بلغت نسبة كبار السن ( 65سنة فأكرث) نحو  3يف
املئة فقط .كام يشري الرتكيب العمري للسكان يف الضفة الغربية لعام  2020إىل أنّ نسبة األفراد ()14-0
سنة قد بلغت  36يف املئة من مجمل سكان الضفة الغربية ،يف حني بلغت نسبة كبار السن ( 65سنة
فأكرث) نحو  4يف املئة.
وعىل مستوى املنطقة تشري اإلسقاطات السكانية إىل أنّ نسبة األفراد ّ
أقل من  15سنة يف قطاع غزة عام
 2030ستبلغ  38يف املئة ،يف حني ستصل إىل نحو  35يف املئة عام  ،2040وإىل نحو  32يف املئة عام .2050
سن  65سنة فأكرث لعام  2020نحو  3يف املئة ،وترتفع لتصل إىل  5يف املئة عام
كام ستبلغ نسبة األفراد يف ّ
 .2050ويف الضفة الغربية ،من املتوقع أن تبلغ نسبة األفراد ّ
أقل من  15سنة نحو  33يف املئة عام ،2030
يف حني ستصل إىل نحو  30يف املئة عام  ،2040وإىل نحو  27يف املئة عام  .2050كام ستبلغ نسبة األفراد
( 65سنة فأكرث) لعام  2030نحو  5يف املئة ،وستصل إىل نحو  8يف املئة عام .2050
وعليه ،إنّ ما يستدعي االنتباه هو أنّ الرتكيب العمري األكرث بروزًا يف الرتكيبة السكانية الفلسطينية
هو ارتفاع نسبة األفراد األطفال ّ
(أقل من  15سنة)؛ إذ ينعكس هذا االرتفاع عىل معدالت اإلعالة
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كونهن سيقمن بالرعاية والكفالة وتوفري
والرعاية ،وزيادة العبء الذي يتحمله املعيلون ،وخاصة النساء؛
ّ
االحتياجات غري املادية حتى بلوغهم مرحلة القدرة يف االعتامد عىل الذات .كام ينعكس ذلك عىل ضعف
إمكانية زيادة نسب املشاركة النسوية االقتصادية واالجتامعية ،خاصة يف ظل ارتفاع معدالت البطالة.
وكذلك تشهد أعداد كبار السن زيادة بصورة ملحوظة ،عىل الرغم من بقاء نسبهم منخفضة ،خاصة
اإلناث منهم ،وهو ما يستدعي أن يأخذه يف االعتبار واضعو السياسات والخطط والربامج املتعلقة بتوفري
خدمات الرعاية الصحية واالجتامعية لكبار السن ،والتي يبدو أنها ليست ضمن أولويات خطط صناع
القرار خالل هذه الفرتة.
 .6الكثافة السكانية

الكثافة السكانية لألرايض الفلسطينية مرتفعة بعامة ،ويف قطاع غزة بخاصة .ويعود ذلك إىل تركز حواىل
 2.0مليون شخص يف مساحة ال تتجاوز  365كم ،2معظمهم من الالجئني الفلسطينيني الذين هجروا
من قراهم وبلداتهم التي اح ُتلت عام  .1948و ُيضاف إىل ذلك الزيادة الطبيعية املرتفعة التي يتسم
بها املجتمع الفلسطيني املقيم يف األرايض الفلسطينية؛ إذ بلغت الكثافة السكانية املقدرة لعام 2020
نحو  847فر ًدا /كم 2يف األرايض الفلسطينية ،بواقع  540فر ًدا /كم 2يف الضفة الغربية ،مقابل 5611
فر ًدا /كم 2يف قطاع غزة .ويتوقع أن تصل الكثافة السكانية وف ًقا للتقديرات إىل نحو  1570فر ًدا /كم 2يف
األرايض الفلسطينية ،ويف القطاع إىل أكرث من  11500فرد /كم ،2مع العلم أنّ  45.5يف املئة من مساحة
الضفة الغربية و 24.0يف املئة من مساحة قطاع غزة ُينع الفلسطينيون من الوصول إليها؛ نظ ًرا إىل بناء
املستوطنات اإلرسائيلية وإقامة القواعد العسكرية عليها أو حرصها وعزلها نتيجة لبناء جدار الضم
والتوسع أو مناطق أمنية إرسائيلية(.((1
 .7التوقعات السكانية للمحافظات يف األرايض الفلسطينية

وف ًقا للتقسيامت اإلدارية ،يف األرايض الفلسطينية  16محافظة فلسطينية ،بواقع  11محافظة يف
الضفة الغربية ،و 5محافظات يف قطاع غزة .وبالنظر إىل توزيع السكان الفلسطينيني عىل املحافظات،
تشري البيانات إىل أنّ محافظة الخليل تحتل املرتبة األوىل من حيث عدد السكان؛ إذ بلغ عدد سكانها
وف ًقا لتقديرات عام  2020نحو  762ألف نسمة ،ميثلون  14.9يف املئة من إجاميل السكان يف األرايض
الفلسطينية ،تليها محافظة غزة التي بلغ عدد سكانها نحو  696ألف فلسطيني ،مبا نسبته  13.6يف املئة،
يف حني بلغت نسبة السكان يف محافظة القدس  9.1يف املئة .كام تشري البيانات إىل أنّ محافظة أريحا
16
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الشكل ()5
الكثافة السكانية (فرد /كم )2يف األرايض الفلسطينية تقديرات (منتصف عام ،وسنوات مختارة)
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املصدر :املرجع نفسه؛ الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،تقديرات منقحة بنا ًء عىل النتائج النهائية للتعداد العام للسكان
واملساكن واملنشآت .2017 ،بيانات السنوات الالحقة :من حسابات الباحث.

الشكل ()6
التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيني يف دولة فلسطني بحسب املحافظة ،منتصف عام 2020
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الفلسطينيون يف نهاية عام .2019
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واألغوار سجلت ّ
أقل عدد من السكان وف ًقا للتقديرات؛ إذ بلغ نحو  52ألف فلسطيني فقط ،مبا نسبته
نحو  1.0يف املئة فقط من إجاميل السكان يف األرايض الفلسطينية لعام .2020
ووف ًقا للتوقعات السكانية لعام  ،2030من غري املتوقع أن يتغري ترتيب املحافظات الفلسطينية من
حيث عدد السكان؛ إذ ستبقى محافظة الخليل يف املرتبة األوىل بنحو  976ألف فلسطيني ،ميثلون 15.1
يف املئة من سكان األرايض الفلسطينية؛ ثم محافظة غزة بنحو  883ألف فلسطيني بنسبة  13.7يف
املئة؛ وسيصل عدد سكان محافظة القدس إىل نحو  567ألف فلسطيني ،بنسبة  8.8يف املئة من إجاميل
سكان األرايض الفلسطينية.

عا :التحول الدميوغرايف يف األرايض الفلسطينية
راب ً
واالحتياجات يف ظل هذه الزيادة املتوقعة
ال يزال التحول الدميوغرايف يف األرايض الفلسطينية متأخ ًرا ويسري ببطء مقارن ًة بدول عديدة عربية وآسيوية؛
وذلك أنّ املكون الخاص بالخصوبة مرتفع مقارن ًة بالدول العربية كاألردن ومرص وتونس واملغرب وغريها،
عىل الرغم من وجود بعض مؤرشات التنمية املواتية ،كانخفاض مستويات األمية وارتفاع نسبة األفراد
املتعلمني وحملة الشهادات الجامعية ونسب االلتحاق بالتعليم ،وسهولة الوصول إىل الخدمات الصحية،
وذلك عىل الرغم من االنخفاض يف معدالت الخصوبة من مستوياتها السابقة يف املايض ،والذي انعكس
بدوره عىل ارتفاع معدالت الزيادة الطبيعية ،والتي بلغت نحو  2.5يف املئة عام  .2020كام أنّ معدالت
الوفيات ،وخاصة الرضع واألطفال ،يف انخفاض مستمر ،وتكاد تكون أفضل من عدة دول عربية ،وهو
األمر الذي انعكس بدوره عىل ارتفاع معدالت البقاء عىل قيد الحياة الذي بلغ نحو  74سنة عام .2020
 .1الزيادة السكانية املتوقعة وأثرها يف سوق العمل

تعترب املشاركة يف القوى العاملة مؤرشًا أساس ًيا ملدى نشاط سوق العمل وفاعليته يف توفري فرص العمل.
وقد أشارت نتائج مسح القوى العاملة إىل أنّ نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف فلسطني بلغت 44
يف املئة من إجاميل القوة البرشية (األفراد الذين أعامرهم  15سنة فأكرث) خالل عام  ،2019بواقع 46
يف املئة يف الضفة الغربية ،و 41يف املئة يف قطاع غزة .كام تعترب نسبة مشاركة اإلناث يف القوى العاملة
متدنية مقارنة بالذكور عىل الرغم من ارتفاعها خالل السنوات املاضية؛ إذ تصل نسبة مشاركة اإلناث إىل
 18يف املئة بواقع  17يف املئة يف الضفة الغربية و 19يف املئة يف قطاع غزة ،وبلغت هذه النسبة  70يف
املئة بني الذكور ،بواقع  74يف املئة يف الضفة الغربية ،و 62يف املئة يف قطاع غزة .وتشري البيانات إىل أنّ
معدل البطالة من املشاركني يف القوى العاملة عام  2019بلغ  25يف املئة يف فلسطني ،بواقع  15يف املئة
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يف الضفة الغربية و 45يف املئة يف قطاع غزة .كام وصل معدل البطالة يف فلسطني بني اإلناث املشاركات
يف القوى العاملة إىل  41يف املئة مقابل  21يف املئة بني الذكور املشاركني يف القوى العاملة(.((1
الشكل ()7
معدل البطالة املنقح بني املشاركني يف القوى العاملة لألفراد يف فلسطني ( 15سنة فأكرث) (بحسب املنطقة)2019-2015 ،
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التقرير السنوي ملسح القوة العاملة ،النتائج األساسية (رام الله ،فلسطني.)2020 :

وبنا ًء عىل نتائج اإلسقاطات ،من املتوقع أن يرتفع حجم القوة العاملة يف األرايض الفلسطينية من نحو
 1.3مليون عام  2020إىل نحو  1.9عام  ،2030وإىل  3.3ماليني عام  ،2050وذلك يف ظل توقع ارتفاع نسبة
املشاركة يف سوق العمل خاصة بالنسبة إىل اإلناث؛ إذ يتوقع أن يرتفع عدد الوافدين الجدد إىل سوق
العمل سنو ًيا من نحو  55أل ًفا سنو ًيا خالل الفرتة  2030-2020إىل نحو  70أل ًفا خالل الفرتة .2040-2030
 .2الزيادة السكانية املتوقعة وأثرها يف قطاع التعليم

تشري بيانات عام  2019إىل أنّ معدل األمية بني األفراد الذين أعامرهم  15سنة فأكرث يف فلسطني بلغ 2.6
يف املئة .وتفاوت هذا املعدل عىل نح ٍو بعيد بني الذكور واإلناث ،فبلغ بني الذكور  1.2يف املئة ،يف حني بلغ
بني اإلناث  4.1يف املئة .كام أظهرت بيانات عام  2019أنّ نسبة األفراد ( 15سنة فأكرث) الذين أنهوا مرحلة
التعليم الجامعي (بكالوريوس فأعىل) قد بلغت حواىل  16يف املئة ،ونسبة االلتحاق بالتعليم االبتدايئ
نحو  98يف املئة ونسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي املرحلة الدنيا (الصف العارش) نحو  86يف املئة(.((1
 17الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التقرير السنوي ملسح القوة العاملة ،النتائج األساسية (رام الله ،فلسطني.)2020 :
 18الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان يف فلسطني مبناسبة اليوم العاملي للسكان،
 ،2020/7/9 ،"2020/7/11شوهد يف  ،2020/12/14يفhttps://bit.ly/3oSNeTZ :
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ُيتوقع أن يرتفع عدد السكان يف سن املدرسة يف األرايض الفلسطينية تب ًعا للزيادة السكانية والتحسن
يف معدالت االلتحاق بالتعليم يف مختلف املراحل بد ًءا من مرحلة ما قبل املدرسة إىل املرحلة الجامعية،
وذلك للذكور واإلناث عىل حد سواء؛ إذ سيزداد عدد السكان يف سن ( )17-5من نحو  1.6مليون عام
 2020إىل نحو  1.9مليون عام 2030؛ وسيصل عددهم عام  2050إىل نحو  2.3مليون بنسبة زيادة
تقدر بنحو  45يف املئة عىل عددهم عام  .2020وهي بذلك ّ
أقل من نسبة النمو للسكان بعامة؛ نظ ًرا
إىل االنخفاض املتوقع يف معدالت الخصوبة خالل الفرتة  .2040-2030وهذه الزيادة املتوقعة يف عدد
الطلبة سرتافقها زيادة يف أعداد املدارس واملعلمني واملرافق التعليمية ،خاصة يف ظل سعي الحكومات
إىل تحسني جودة التعليم يف مختلف مراحله .وعليه ،من املتوقع زيادة عدد املدارس من نحو 3074
مدرسة للعام الدرايس  ،2020 / 2019إىل نحو  3800مدرسة عام  ،2030وارتفاع عدد املعلمني من نحو
 58500معلم إىل نحو  77ألف معلم.
 .3الزيادة السكانية املتوقعة وأثرها يف الخدمات الصحية

ينبغي أن يرافق التغري يف الرتكيبة السكانية املتوقعة لسكان األرايض الفلسطينية تغريات يف نوع الخدمات
الصحية وتوزيعها للسنوات املقبلة ،وخاصة للفئات األكرث هشاشة يف املجتمع ،كاألطفال والنساء وكبار
السن .وعىل الرغم من انخفاض نسبة األفراد صغار السن عرب سنوات اإلسقاطات ،فإنّ أعدادهم يف
ارتفاع متزايد ،ولكن بوترية ّ
أقل حدة مقارنة بالسنوات السابقة؛ ما يستدعي تحسني الخدمة املقدمة
لألطفال وزيادة رقعة انتشارها ،واالستثامر األمثل يف مجاالت تغذية األطفال ،والتطعيم ،والخدمات
النفسية واالجتامعية ،والفحص الوقايئ .أما كبار السن ،فإنّ أعدادهم ستتضاعف بصورة غري مسبوقة؛
ما يستدعي مزي ًدا من االهتامم بالخدمات املقدمة لهذه الفئة ،خاصة يف ظل ارتفاع نسب إصابتهم
باألمراض املزمنة كالضغط والسكري والرسطانات ،وكذلك انتشار اإلعاقات والحاجة إىل االستشارات
وخدمات صحية مستمرة تكون يف أغلب األحيان مرتفعة التكاليف .يف حني أنه من املتوقع أن تحافظ
سن الحمل واإلنجاب ( )49-15سنة عىل نسبة ثابتة تقري ًبا من إجاميل السكان تقارب نحو
اإلناث يف ّ
الربع؛ وهذا يعني بالرضورة الحاجة إىل ضامن وصول الخدمات الصحية الالزمة لهن وذات جودة مالمئة.
ويبدو ،من خالل دراسة املؤرشات الصحية املتعلقة بحجم الكوادر الصحية يف األرايض الفلسطينية
مقارنة بعدد السكان ،أنها جيدة نسب ًيا؛ إذ تشري البيانات إىل أنّ هناك نحو  750مركز رعاية أولية و85
مستشفى وف ًقا للتقرير السنوي لوزارة الصحة الفلسطينية لعام  .2019كام أنّ هناك نحو  13500طبيب
مبعدل  2.6لكل ألف ساكن ،وهناك نحو  19أل ًفا من كوادر التمريض وف ًقا لسجالت نقابة املهن الطبية
يف األرايض الفلسطينية(.((1
 19الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،كتاب فلسطني اإلحصايئ السنوي( 2020 ،رام الله ،فلسطني :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2020 ،
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وف ًقا لإلسقاطات السكانية ،وحتى تتمكن األرايض الفلسطينية من التدبر يف ظل الزيادة السكانية
املتوقعة وكذلك االحتياجات الناشئة للخدمات الصحية لعام  ،2030فسيكون هناك حاجة إىل نحو 20
مستشفى و 350مركز رعاية صحية أولية ،إضافة إىل ما هو موجود بالفعل عام  .2020كام أنّ هناك
حاجة إىل زيادة طاقم التمريض ليصل إىل نحو  25ألف كادر مترييض ،وزيادة عدد األطباء إىل نحو
 17ألف طبيب.

خامتة :التحديات والفرص املمكنة
ال تزال األرايض الفلسطينية يف مرحلة مبكرة ج ًّدا من التحول الدميوغرايف الذي ُيتوقع أن يستمر حتى
منتصف القرن الحايل .ولذا من الرضوري أن يأخذ صناع وراسمو الخطط والسياسات التنموية يف فلسطني
هذا العائد الدميوغرايف يف االعتبار ،وأن يبذلوا االستثامرات وأن يضعوا الخطط املناسبة لالستفادة من
هذا العائد بصورة مثىل .ذلك أنه ما تزال نسب الزواج املبكر لإلناث مرتفعة يف األرايض الفلسطينية،
وخاصة يف قطاع غزة ،ويتعني إقرار قانون مينع الزواج قبل سن  18سنة للجنسني ،والذي ُأصدر مع بداية
عام  2020يعترب إنجازًا ً
مهم للقضاء عىل ظاهرة الزواج املبكر .كام أن حواىل نصف اإلناث املتزوجات
ويف سن اإلنجاب يستخدمن وسائل تنظيم األرسة حديثة ،وهي نسبة يف حاجة إىل مزيد من الجهد من
ذوي العالقة ،خاصة أنّ نحو  11يف املئة من السيدات املتزوجات أفدن بأنّ لديهن حاجة غري مل ّباة إىل
تنظيم األرسة .كام أن نحو  100يف املئة من النساء ينجنب تحت إرشاف كادر طبي مؤهل ،وهي نسبة
عالية؛ ما أدى إىل انخفاض معدل وفيات األمهات إىل ّ
أقل من  20وفاة لكل  100ألف والدة حية .كام
أنّ معدل وفيات األطفال والرضع يف انخفاض مستمر ،منذ العقد األخري من القرن املايض ،ليصل إىل نحو
 11وفاة لكل  1000والدة حية ،وهي بذلك تعترب من أفضل البلدان العربية بعد دول الخليج العريب(.((2
وتشري االتجاهات إىل أنه إن استمر معدل النمو السائد حال ًيا ،فسيتضاعف عدد السكان يف فلسطني
بعد نحو  34عا ًما؛ ويحتاج عدد سكان الضفة الغربية إىل  39عا ًما ليتضاعف ،يف حني سيحتاج عدد
سكان قطاع غزة ليتضاعف إىل ّ
أقل من  30عا ًما .ويعني ذلك رضورة انتباه املخططني وصناع القرار،
ووعيهم بالرضورات واالحتياجات املستقبلية للسكان ملختلف القطاعات ،واتخاذ اإلجراءات الكفيلة
بعدم تفاقم األوضاع املعيشية واالجتامعية واالقتصادية للسكان ،وعىل وجه الخصوص قطاع غزة ،يف
ظل ضيق املساحة وارتفاع الكثافة السكانية ،وفهم تلك الحالة يف الضفة الغربية نتيجة ضيق السيطرة
عىل األرايض ،خاصة يف املنطقة "ج" ،مع العلم أنّ الحكومة الفلسطينية مل تتخذ أي سياسة سكانية
20

املرجع نفسه.
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معلنة رغم دعمها برامج ونشاطات تهدف إىل توفري خدمات صحية وإنجابية ،ميكن أن تساهم يف خفض
معدالت اإلنجاب والنمو السكاين املستقبيل.
تعاين األرايض الفلسطينية العديد من التحديات التي تعيق التنمية واالستفادة من مواردها البرشية
الهائلة ،وخاصة فئة الشباب املتعلم ،كارتفاع معدالت البطالة خاصة بني الشباب (الذكور واإلناث) يف
قطاع غزة ،وارتفاع معدالت الفقر بصورة غري مسبوقة يف األرايض الفلسطينية .لذلك فإنّ متكني الشباب
وتعزيز دورهم ،وال سيام الفتيات والفتيان يف سن املراهقة ،وتحسني جودة التعليم ،وتعزيز اسرتاتيجيات
تشغيل الشباب وتحفيزهم إىل العمل الريادي ،عوامل من شأنها أن تق ّلل من وطأة تلك التحديات
والصعوبات .كام أنّ هناك حاجة ذات أهمية بالغة إىل تعزيز النساء ومتكينهن من الوصول إىل املساواة
بني الجنسني؛ مبا يشمل القضاء عىل جميع أشكال التمييز والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،وتحسني
جودة الخدمات الصحية واإلنجابية ،وتلبية الحاجة غري املل ّباة من الخدمات الصحية.
ويف الحصيلة ،يوفر التحول الدميوغرايف وما يرافقه من انخفاض يف معدالت اإلنجاب ،وزيادة نسبة
األفراد يف سن العمل ،للدول فرصة سانحة ميكن االستفادة منها لتحقيق عائد دميوغرايف .ولكن يف الحالة
الفلسطينية ،ال ميكن تجاهل الواقع الفلسطيني الصعب؛ فاالحتالل يك ّبل االقتصاد الفلسطيني ،ويجعله
اقتصا ًدا مه ّمشً ا وتاب ًعا .كام إنّ سيطرة االحتالل عىل معظم املوارد الطبيعية الفلسطينية ،والتحكم يف
حركة السكان من األرايض الفلسطينية وإليها وداخل حدودها ،واإلجراءات اإلرسائيلية املتواصلة من
حصار وتجويع ومصادرة أراض ،وآخرها خطة الضم التي أعلنت إرسائيل مبوجبها ضم مناطق واسعة من
بضم ما يصل إىل  30يف املئة من الضفة الغربية ،معظمها أراض
الضفة الغربية ،التي تسمح إلرسائيل ّ
وأقل ً
ثم ضم أكرب مساحة أرض ممكنة من الضفة الغربية ّ
حجم للسكان ،عىل الرغم من
زراعية ،ومن ّ
تعرض هذه الخطة النتقادات شديدة سواء عىل املستوى الداخيل أو الدويل ،كلها عوامل من شأنها أن
وأي مساع للتنمية.
تق ّوض قيام ّأي دولة فلسطينية مستقبلية ّ
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الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني" .اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان يف فلسطني
مبناسبة اليوم العاملي للسكان .2020/7/9 ."2020/7/11 ،يفhttps://bit.ly/3oSNeTZ :
_______ .تقديرات منقحة بنا ًء عىل النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت،
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