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 المقدمة
 

نظـــراأل ليهميـــة السياســـية والدينيـــة والوونيـــة للقـــدس موقعـــاأل ورمـــ األ وتاريخـــاأل وجغراييـــا، فقـــد أفـــرد الجهـــاز المركـــ ي ل حصـــاء 
الفلســطيني برنامجــاأل إحصــائياأل متخصصــاأل بشــ ون القــدس، حيــث يقــوم هــدا البرنــامج علــى تجميــع االحصــاءات الرســمية فــي 

صادية والجغرايية وتبويبها وتصنيفها ومعالجتها ونشرها في كتـاب جـامع هـو مختلف المجاالت السكانية واإلجتماعية واإلقت
 كتاب القدس اإلحصائي السنوي. 

 
يســتند عمــل برنــامج إحصــاءات القــدس علــى جمــع البيانــات اإلحصــائية مــن مصــادرها األوليــة والثانويــة بالتعــاون مــع عــدد 

سة البيانات وتقيـيم منهجيتهـا العلميـة ومعالجتهـا ونشـرها، كبير من الم سسات الوونية في مختلف المجاالت، حيث يتم درا
ومـن خــالل هــدا البرنــامج نحــاول تــوفير أكبــر قــدر مـن المعلومــات اإلحصــائية حــول مجــاالت الحيــاة المختلفــة فــي محافظــة 

ــة فــي المرا بــة اإلحصــائية فــي محافظــة  القــدس والتغيــرات التــي تطــرأ عليهــا عبــر الــ من إلســتخدامها كــلداة معلوماتيــة فعال
 القدس. 

 
من كتاب القدس االحصائي السنوي، وذلك رغم التعقيدات والعوائق العديدة في  الثاني والعشرون يسرنا ان نقدم العدد 

 توفير البيانات اإلحصائية الشاملة عن القدس، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني بلسره. 
 

، باإلضافة الى احصاءات مختلفة حول الواقع السكاني واالجتماعي عاصمة الدولةيستعرض هدا الكتاب واقع القدس 
والجغرافي واالقتصادي.  كما يعرض أبرز المعطيات حول االنتهاكات اإلسرائيلية في محافظة القدس بما فيها االستيطان 

 وية المقدسية. ومصادرة االراضي وهدم المنازل ومصادرة بطاقات اله
 

نلمل أن يشكل هدا الكتاب مرجعاأل إحصائياأل هاماأل، ومصدراأل وافراأل للمعلومة حول القدس عاصمتنا األبدية، ويع ز قدرة 
 الُمَخِطط الفلسطيني وجميع المهتمين والباحثين في جهودهم الرامية الى تجسيد السيادة الفلسطينية على القدس. 

 
 

 وهللا ولي التوفيق،،،
 

 2020، زتمو 
 عال عوضد.

 الجهاز ةرئيس
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  القدس تحت االحتالل
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 مقدمة
أامددد  ندددن ن  تأتددد   وناا تددد   و ملختتددد  الم عالمدددّ  نتددد  ّو القدددمد نم عدددّ  اسالمدددّ الدددةنالمّ   للالمدددّ  تكتدددّ ّتهدددفخعالّ  ن تهددده   م

 تالدو  وقال ندّ اللهدال  لدت صدل     تالدو و  تد   ولدا القتتتدخن ون دار الالدكلّنتبط الدما ا   الهدل وتّ   والاوحالمّ.  القمد
  قتدل اللدخة  3000لدعّ   تا  م الختكلخخن وم  نن ال ع  اخخن ال اب   ُ ِعَختالقمد نن اللمن القمالّ ّ  ال  ل الهةم.  

حكصددا  القددمد ند    اقددل  ددن نلدد  و  دداتن و  حخد  مكملددت . ومد  اللكقددل الددنو نااددك يلالدو ملالددل األندد  وال  دد  ا 
 نص ئصت  وحخكتتت .  ن  للت  و ملالل ن  و   نغخخا  ناة  ول عت  صلم  ّ  ومو

 

     شددداق خ ونفدددك   دددا  35° 30′ 0″و ″0 ′4° 35نقدددل ن  ّادددّ القدددمد ولدددط ال دددفّ الغاسالدددّ   دددلن نفدددك   دددكل 
% نددن 6.1ّ ون دد ل مددنم اللهدد ح 2كدد  345شددل  خ.  وستغددت نهدد حّ ن  ّاددّ القددمد   ″0 53′ 31°و 0″ °43′ 31

)حهده التقهدالل    نمل د خ  50% نن نه حّ ّتهفخن.  وتتتغ  دم  نمل د   ن  ّادّ القدمد 5.7نه حّ ال فّ الغاسالّ و
 (.  2017ا  ا تّ لتت ما  ال  م لته  ن والله كن واللع    

 

م  ن لدف  الب دا   خعلد   نفدط اقفدّ نقدل ّد   دخن التدك ة  826نقل   تا اقفّ ّ  ن  ّاّ القمد ّ  الفك  وس  نف ع 
م  دن  778.   ند  ّد   خدت اللقدمد ّت تتدا قت دّ  اوو    تدا اقفدّ والتد  نانفدل  ن لف  الب دا م 610"لتكان" ب  نف ع 

 م  ن لف  الب ا.  622لف  الب ا  ّ  حخن  نفط اقفّ نقل ّ  ال ام ال اتف وا نف  و 
 

 أسماء القدس عبر التاريخ
 و الغد اة  والتد   عدم الت اا دت   تتدخن  ن لتد  للخت القمد   صلّ ّتهفخن ب  اا  األلل ء الت  اقتاات بألل ء التع ة 

نن اللملك   ند  ا فالدو التد  تد لما لدالو  مدنم األلدل ء و    ّد  و د ئع ولدمة   م دمة ّد  نأتتدل  ا د ء ال د ل   ومدنا 
نأتتدددل ال  ددد  ا   تدددا القدددمد كلددد   ت ددد  ندددن ندددةل األلدددل ء ال ع  االدددّ والف  لدددالّ والخكا االدددّ والاون االدددّ  صدددااع ؤكدددم 
ن   ع ء "حصن  تكد" الدنو مدك القدمد ّد   صداا  ال   دا  مدنا  ّّلعن لتّ آ ف لع  لةنالّ لتنم اللم عّ اللقملّواإل

ا ل  النو لو ندن الدااخن الللخد  ند  لد  ا داف التد  تد لدو نحدخةخ ندن حخد  ككادو نكق د خ بلدمق ا لدتتماف كلكقدل وح د  ة 
 ل   ا  خ. إوحتا ك

 

 :ا القدسبرز األسماء التي سميت بهومن أ
 حصن  تكد: اهبّ يلا الختكلخخن. .1
  تكد: اهبّ يلا الختكلخخن. .2
  اوش ل : ش ل  اإللو ال ع  ا  ن ع م الهةم. .3
 ل  كع  ا  ا ع  الهةم.ااو ل ل :  .4
 .ل  كع  ا  وت ع  الهةمال لال :  .5
 . ا  وت ع  الهةمل  كع اش لال :  .6
 نم عّ  او : اهبّ يلا العت   او . .7
 نم عّ  . .8
 ّ   تم الهخم اللهال  و   ذكام  ّ  اإلامخل.شتال :  .9

 ا  وش ل : ّ  ال ت ب   ال ع  االّ القمالّ. .10
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 ل  يّاام  ن اتف لةل  ال ع  ا  )ا  وش ل (.امخاو ال :  .11
التخاوغتالفالددّ  لددلخت ب لتغددّ اللصدداتّ والتغددّ ادد   ختدد : لددلخت لددمق الفاا عددّ ون اتددف لةلدد  ال ع دد ا  ول ددن م ددنا .12

 آاناك.
 م حخ  ك ات ن ت ا لت ل   الاون ا . 135خع : ا ل  األول لإلنتاا ك  الاون ا  مم  ت ن   م ا تال  كتختك ل .13
  خت اللقمد. .14
 القمد ال اتف. .15

 

نحدددل: اافدددن  نم عدددّ األاتددد    نم عدددّ الك اددد ن   ال ددد ل ي ددد ّّ لت م دددم ندددن األلدددل ء التددد  حلتتتددد  القدددمد نددد  قتدددل ال صدددا 
ل  نختك   كاق  ااتكنال .  تكلتك  اك نهتك  اك  الهةم  اك  الغهع    ا  ة  كختّ  ا ت او  مبهت    ّو

 

 القدس تحت االحتالل االسرائيلي
أل ا دد  ال دددفّ الغاسالددّ والتددد  ن دد ل القددمد مددد ءاخ نعتدد  وس لت م دددم ّدد  الحددد نن وال  دداتن ندددن  ا حددتةل ا لددداائخت ب خددم 

)حدكال   ال داقالّ ندااخ ي ا تد خ اق د  ب د  القدمد    يلاائخل صم    ّو   ول يمااء ب  ل وغخا شا   1967ح تاان   م 
 38يلدا المد ء الغاسد  ندن اللم عدّ والتد  ك ادت نهد حتت  )حدكال    لبل كختك نتاا  ناس ّ( و  داا  ال ختدكنتاا  األنداق 

ت   و لغدددال دداقالّ  ونك تددل التكتددّ ا لدداائختالّ  تددا لدد  ن القددمد نددةم حددل نمتدد  األن اددّ الفتهدددفخع   كختددك نتدداا ناس دد خ(
ا ددت نعدد مي الت تددال  ا لدداائختالّ  وغخامدد   قصدد ء او  و   القددكااخن ا   االددّ واغتقددت الل دد ك  ال دداكالّ والتعددكك ال اسالددّ  ّو

 لتهتفّ ال اسالّ  وان  ع ا    واله  ن ل  ّّ اش  ل الهتفّ ا لاائختالّ.
 

القدمد  " تمادّ" ند  اهدلا نكلدالل حدمو    ند لاائخلّ  ي ح لّ التكاصل وال لع المغااّ  نل اللمن األناق ونن امل نتع  
  وذلددك  تددا ق  ددمة األكحددا نهدد حّ نددن 1967قتددل ح تدداان  نددن   ا دد  ال ددفّ الغاسالددّ ب ددكال   دد ف  ندد  ك اددت  تالددو

  نددد م األ   واألقددل  ددم اخ ندددن الهدد  ن يلددا م اددده التددمنخا ال  ندددل   علدد   ن ددن لتتمل ددد   الفتهددفخعالّ التدد  ن ددد ل   ئقدد 
  حخد  ( لدكاد وتد لك وسخدت اكسد )ّ  ا نم م الغاس  لتلم عّ كل  حصل لقاق التفاون الدحة     ن صّاللنكك  التكاصل

 ن  نمنخام  ب ل  نل ون اتم  متت .

 

 خ ّد   عد ء حد ام الدتالف ا  ا دالط ب لقدمد لال د ل "   د خ واقالد لداائخت ا حدتةل اإل   دل شداع ال دمول  نقل األندك   عدم مدنا 
كأدط  ّد ع  ول  دن "حدمو م " ونلحدل ذلدك ّد  لال لدّ نصد   ة آ ف الدموال   ندن  "القدمد تماّ ا حتةل ّ  ل  اهلا ل

 تدددا  ةهدددالفا الاإللدداائختالّ  تختددد  ي ددد ّّ يلددا الهال لدددّ األنعالددّ و  اللهدددت لاا وسعدد ء   ن دددت ذ ائددل وحمدددي نأتتفدددّ ّتهددفخن
 تماددّ ا حددتةل ّدد  ل ل ددمو  "كدد ن آنامدد  ندد  ل ددع بل  ّاددّ القددمد اتالمددّ يق نددّ مددما  ال دد  والتكلدد الل تددم نددن األ ا دد 

   قدده اكفدد ونمل دد  نددن الع حالددّ ال ددل لالّ والل  ذاددّ للفدد   قتعددما   مددما  ال دد  والتكلددل"   حخدد  ندد  الددت ما  القددمد
وسخاابدد    الدداام و د حالّ التاتددملهد  ن( نحددل وا األ  حخدد  ا د ل نمل دد   ب  نتتدد  )  الدداام و د حالّ التاتددم   اّدد    قتعدما 
 . مما  ال   والتكلل قه والمخه  نل  ا خع نعاال  شؤون اله  ن وت فام  لتتماة ن  ر حمو  نعفقّ  وكفا

 

نتعددا ال عالهددت اإللدداائخت  القدد اكن األل لدد  الددنو قمنتددو  30/07/1980 وس ددم  ة ددّ   ددا   ندد خ نددن ا حددتةل وستدد  تد
ال  كنددّ اإللدداائختالّ والددنو  ددع   تددا  ن "القددمد اللكحددمة   صددلّ يلدداائخل"  كعتالمددّ انتددم  مددنو م  يلددا األادد م األولددا 

  حتةل القمد ال اسالّ. 
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تددا قكااخعتدد  ون ددم ةنت  اإل ا تددّ   بقددت ّ دد  ال ل شددّ  تددا ن دداو ت  "التدد  تأ "   ّقددملدداائخل يو تالددو ونددن ومتددّ ااددا  
وال  قت  لت  بل  ا دلل ذلدك ملالدل نمد     ال اقالّوالت      ّ  العت اّ يلا ّا  يلاائخل لتفتت  وا ا نت   تا القمد 

دا  ال قد ئع  تدا األ   ندن  مدل نمد و   شداكالّ اإلمدااءا    دممحال ة اله  ن الفتهفخعخخن  م ممة ّ  ن كتو الكاقدل ّو
 نن قاا ا  ال اكالّ المولالّ ون صّ قاا ا  مخئّ األن  اللت مة ونمت  األنن المول . ال اقالّوالتحع ء القمد اإللاائختالّ 

 
دد  نقددمنتت  اصددكي انف قالددّ معالددف الااب ددّ ل دد م  نددّاط نددن األلدد د نغخخددا الكاقددل  1949ّدد لقاا ا  واللكا خددع المولالددّ ّو

هددد  الح لددد  ندددن مدددنم اإلنف قالدددّ ملالدددل نل  لددد   ا حدددتةل ندددن الق 53و 49لأل ا ددد  الل تتدددّ ون ادددا بلكمددده اللددد  نخن 
 اللتلحتّ بأ ل ل التمنخا وانةء اللع  ع وااتت ك  نن اله  ن ون اتط حال نت  لتأفا.

                                                      

 1948تجمعات القدس المدمرة عام 
نن   ا  اآل    الت  اتمت  ن اإلحتةل اإللاائخت   مدك ن داتم ال د ه والهدالفاة  تدا األ    ّد لم ء الدنو ند  احتةلدو 

ند  ندمنخام كد نةخ ندن ا حالدّ التعالدّ الت تالدّ واللعد  ع اللتعالدّ  والهد  ن ّد   غتتخدتت  الهد حقّ ممداوا  1948نن القمد   م 
ا ال داق  ندن اللم عدّ )القدمد( وندك ع البد قكن  تدا الل  ّاد   الفتهدفخعالّ اتالمّ ال اب حخ  التقا م ء نعت  ّ  ال دف

  اهددلّالددل  98آاددناك الددن ن ناكددكا  نةكتد   حددكال   خنالهدد  ن الفتهدفخعخ ددم  األنداق والددمول ال اسالددّ وال دد ل  حخد  اقددم  
 (  وال خ.272,735) كل  نقم  األنةك بل  ا   ل

 

 عدد السكان والمساحةحسب  1948عام القدس التي طرد أهلها منها محافظة تجمعات  
Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by  

Population and Area 

 

 التجمع
 تاريخ النزوح

Displaced 
Date 

 السكان عدد

Population 

 )دونم( األرض مساحة

Land Area 
(Dunum) 

Locality 

 Lifta 8,743 2,958 01/01/1948 لفت 

 Bayt Naqquba 2,979 278 01/01/1948  خت اقكس 

 Bayt Thul 4,629 302 01/01/1948  خت  كل

 Qaluniya 4,844 1,056 03/04/1948 ق لكاال 

 Al Qastal 1,446 104 03/04/1948 القهفل

 Dayr Yassin 2,857 708 09/04/1948   ا ا لخن

 Nitaf 1,401 46 15/04/1948 اف ف

 Saris 10,699 650 16/04/1948 ل  ت 

 Jerusalem (Qatamon) 20,790 69,693 28/04/1948 القمد )القفلكن(

 Bayt Mahsir 16,268 2,784 10/05/1948  خت ن هخا

 Al Jura 4,158 487 11/07/1948 المك م

 Aqqur 5,522 46 13/07/1948  قك 

 Khirbat al Lawz 4,502 522 13/07/1948 ناسّ التك 

 Sataf 3,775 626 13/07/1948 صف ف
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 عدد السكان والمساحةحسب  1948عام القدس التي طرد أهلها منها محافظة : تجمعات )تابع(
 (Cont.): Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by 

Population and Area 

 

 التجمع
 تاريخ النزوح

Displaced 
Date 

 السكان عدد

Population 

 )دونم( األرض مساحة

Land Area 
(Dunum) 

Locality 

 Suba 4,102 719 13/07/1948 صكس 

 Maliha 6,828 2,250 15/07/1948 الل ل ّ

 Dayr 'Amr 3,072 12 17/07/1948   ا  لاو

 Khirbat Ism Allah 568 23 17/07/1948 ناسّ ال   

 Kasla 8,004 325 17/07/1948 كهة

 Artuf 403 406 18/07/1948  انكف

 Ayn Karum 15,029 3,689 18/07/1948  خن ك  م

 Dayr Rafat 13,242 499 18/07/1948   ا  اّ  

 Ishwa 5,522 719 18/07/1948 اشكع

 Islin 2,159 302 18/07/1948  هتخن

 Sar'a 4,967 394 18/07/1948 صا ّ

 Al Burayj 19,080 835 19/10/1948 التاتي

 Dayr Aban 22,734 2,436 19/10/1948   ا  ب ن 

 Dayr Al Hawa 5,907 70 19/10/1948   ا التكا

 Sufla 2,061 70 19/10/1948 لفتا

 Bayt 'Itab 8,757 626 21/10/1948  خت  ف ب

 Bayt Umm Al Mays 1,013 81 21/10/1948  خت  م اللال 

 Dayr Al Sheikh 6,781 255 21/10/1948   ا ال الد

 Jarash 3,518 220 21/10/1948 ماش

 Ras Abu A'mmar 8,342 719 21/10/1948  اد   ك  ل  

 Kirbat Al Tannur .. .. 21/10/1948 ناسّ التعك 

 Kirbat Al Umur 4,163 313 21/10/1948 ناسّ ال لك 

 Al Walaja 17,708 1,914 21/10/1948 الكلمّ

 Allar 12,356 510 22/10/1948  ة 

 Al Qabu 3,806 302 22/10/1948 القتك

 Total 272,735 97,949  المجموع
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 الثانيالفصل   
 

 السكان
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 السكانتوزيع 
ةغغاسا و شكلغغلل دغغلس ال غغلاق ةغغي  451,584 حغغلالي 2019العغغا  دنتصغغ  بلغغع دغغلس ال غغلاق  الي غغلف ةغغي دساة غغ  ال غغل  

ةي الضف  الغابيغ    ميغا بلغغ  % دن دجيلع ال لاق 15.1% دن دجيلع ال لاق ةي ةل طين ش9.1اليساة   دا ن بته 
  2018خالل العا   ذما لكل دائ  أنثى 107.6ن ب  الجنس ةي دساة   ال ل  

 

 
 

 2019-2014حسب المنطقة، المقدر  للسكان التوزيع النسبي
Percentage Distribution of Estimated Population by Region, 2014-2019 

 

 فلسطين السنة

Palestine 

 *الغربيةالضفة 
West Bank* 

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 القدس
Jerusalem 

Year 

2014 100 61.3 38.7 9.3 2014 

2015 100 61.1 38.9 9.2 2015 

2016 100 60.9 39.1 9.2 2016 

2017** 100 60.3 39.7 9.1 2017** 

2018 100 60.2 39.8 9.1 2018 

2019 100 60.0 40.0 9.1 2019 

تيثل  2017تيثل دنتص  العا و ادا بيانات العا   بياناتالدالح  : 
 1/12/2017-30/11دنتص  ليل  

Note: Data represent  Mid-Year, Data of year 2017 
represent  the midnight of 30/11-1/12/2017.  

 * .Data includes Jerusalem Governorate ال ل   البيانات تليل دساة   * 

تليل ال لاق الذين تغ  دغل   ةعغال  ةغي ةل غطينو شت غلياات  البيانات*  *
 دلس ال لاق الذين ل  يت  دل   دلى ضلء نتائج اللفاس  البعلي  

** Data includes population counted in Palestine, and 

also includes the uncounted  population estimates 

according to post enumeration survey 
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 2019، منتصف العام عدد السكان في فلسطين حسب المنطقة والجنس
Population in Palestine by Region and Sex Mid -Year, 2019 

 

 المنطقة/المحافظة
 الجنس

 
Sex 

Region/ Governorate كال الجنسين 
Both Sexes 

 ذملف
Males 

 اناث
Females 

 Palestine 2,445,718 2,530,966 4,976,684 فلسطين

 West Bank* 1,464,380 1,522,334 2,986,714 *الضف  الغابي 

  Gaza Strip 981,338 1,008,632 1,989,970 قطاع غزة

  Jerusalem .. .. 451,584 القدس
 

 * .Data includes Jerusalem Governorate  ال ل  تليل دساة   البيانات*

 
 

 2019-2007،2017 حسب المنطقة، في فلسطينعدد السكان 
Population in Palestine by Region, 2007, 2017-2019 

 

Number in Thousand   العلس باألل 

Year 

  Jerusalem                             القدس
 غزة قطاع

Gaza Strip 

 *الغربية الضفة
West 

Bank* 

 فلسطين

Palestine 
 (J2دنط   ) السنة

Area (J2) 

 (J1دنط   )
Area (J1) 

 المجموع

Total 

2007 137.0 224.7 361.7 1,395.7 2,323.5 3,719.2 2007 

2017** 154.6 281.2 435.8 1,899.3 2,882.0 4,781.3 2017** 

2018 156.7 284.9 441.6 1,932.8 2,921.2 4,854.0 2018 

2019 160.2 291.4 451.6 1,990.0 2,986.7 4,976.7 2019 
 

Note: Data of Years 2007,2018, 2019 Represent  Mid-Year, Data 

of Year 2017 Represent  the midnight of 30/11-1/12/2017. 

تيثل دنتص  العا و ادا بيانات  2019و 2018و 2007دالح  : بيانات االدلا  
 .1/12/2017-30/11تيثل دنتص  ليل   2017العا  

Data includes Jerusalem Governorate. * 

** Data includes population counted in Palestine, and also 

includes the uncounted  population estimates according to post 

enumeration survey. 

  ال ل  تليل دساة   البيانات* 
لغغيل ال غغلاق الغغذين تغغ  دغغل   ةعغغال  ةغغي ةل غغطينو شت غغلياات دغغلس ال غغلاق ت البيانااا **  

       الذين ل  يت  دل   دلى ضلء نتائج اللفاس  البعلي  
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 2019، منتصف العام عدد السكان في محافظة القدس حسب التجمع
Population in Jerusalem Governorate by Locality Mid-Year, 2019  

 

 التجمعالمنطقة/ 
 عدد السكان

Population 
Area  / Locality 

 Jerusalem Governorate 451,584 القدسمحافظة 

  291,378 Area (J1) (J1منطقة )

  160,206 Area (J2) (J2منطقة )

 Rafat 3,048 َفاَةات

 Mikhmas 1,413 ِدْخَيا 

 Qalandiya Camp 8,639 ُدَخيَّْ  َقَلْنِلَيا

 Qalandiya 593 َقَلْنِلَيا

 Beit Duqqu 1,818 ِبي  ُسقُّل

 ’Jaba 4,063 َجَبعْ 

 Al Judeira 2,730 الُجَلْيَاة

 Al Ram & Dahiyat al Bareed 16,389 الَاا  شَضاِحَي  الَباكل

 Beit A ‘nan 4,363 ِبي  َدَناق

 Al Jib 4,282 الِجْيب

 Bir Nabala 6,222 ِبيا َنَباال

 Beit Ijza 885 ِبي  إْجَزا

 Al Qubeiba 4,017 الُ َبْيَب 

 Kharayib Umm al Lahim 416 َخااِئب أ ُّ الَلْس ْ 

ش  Biddu 8,530 ِبلُّ

 An Nabi Samwil 243 الَنِبي َصُيلئيل

 Hizma 7,377 ِحْزدا

 Beit Hanina al Balad 1,147 ِبي  َحِنيَنا الَبَلل

 Qatanna 7,235 َقَطنَّ 

 Beit Surik 4,171 ِبي  ُسلِفكك

 Beit Iksa 1,837 ِبي  إْكَ ا

 A ‘nata 17,534 َدناَتا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 889 الَكعاِبَن  )َتَجيُّع َبَلشي(

 Az Za'ayyem 6,498 الْزَعيِ  ْ 

 Al ‘Eizariya 21,944 الِعْيَزِفكَّ 

 Abu Dis 12,696 ابل ِسيس

 A'rab al Jahalin (Salamat) 1,923 داب الَجَهالين )سالدات(

 As Sawahira ash Sharqiya 6,429 الَ لاِحَاة الَلْاِقيَّ 

 Ash Sheikh Sa'd 2,877 الَلْيخ َسْعل

Note: There is difference between the sum of the localities 
population in Jerusalem area (J2), and the value of the population of 

the area (J2), this difference was due to the approximation 

accompanying the estimation processes. 

دجيغغغغلع دغغغغلس ال غغغغلاق بغغغغين  اخغغغغتال  نغغغغا  دالح غغغغ : 
شبغغغغين قييغغغغ  دغغغغلس  (J2دنط غغغغ  )ال غغغغل   ةغغغغي تجيعغغغغاتلل

ناجيغغ  دغغن االخغغتال  شذلغغك و (J2دنط غغ  )ال غغلاق ةغغي 
  الت لياالت اكب اليصاحب لعيليات 
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 الثالثالفصل 
 

الحيوية ءاتاإلحصا
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 المواليد األحياء والوفيات
الم اا  يف  اا  الاااف  الودحتاا  ولهم ااوش ال ولاا   األ اادا ساا ل ال اا اشم  فاامل   اا  المواليااو والواتااام الم اا     اا  وقااا   

 الف  طينت م كما أش بتانام هذه الوقا   ال  فمل األ دا  الذيف يهم وش هول  ال وس الزرقاء.
 

لهم   ال ول  الصا رة عف وزارة الواخ ت  الف  طينت  لألعوام   –   مها ظ  ال وس  الم   يف ب غ عو  المواليو أحتاء
ب غ عو  بينما  3,706 م3,601م 3,637م3,615م 3,475وع ى التوال   2018م 2017 م2016م 2015م 2014

 حال  و اة ع ى التوال .  291م 341م 361م 318م 309األعوام لنفس   الواتام الم   
 

 2018-2014القدس والجنس،  عدد المواليد أحياء المسجلون* في فلسطين حسب المنطقة ومحافظة
Number of Registered Live Births* in Palestine by Region, Jerusalem Governorate and Sex, 

2014-2018 

Region / 
Governorate / Sex 

Year السنة 
 المنطقة /المحافظة /الجنس

2018 2017 2016 2015 2014 

Both Sexes        كال الجنسين 
Palestine* 141,407 140,441      138,238 132,995 128,073 *فلسطين 
West Bank * 82,451 80,544        77,951 76,546 71,710 *الضفة الغربية 
Jerusalem* 3,706 3,601        3,637 3,615 3,475 *ال وس 
Gaza Strip 58,956 59,897 60,287 56,449 56,363 قطاع غزة 
Males      ذكور 
Palestine* 72,625 72,248 70,999 68,259 65,889 *فلسطين 
West Bank*  42,421 41,405        40,293 39,436 36,835 *الضفة الغربية 
Jerusalem* 1,893 1,838        1,881 1,908 1,756 *ال وس 
Gaza Strip 30,204 30,843 30,706 28,823 29,054 قطاع غزة 
Females      إناث 
Palestine* 68,782 68,193 67,239 64,736 62,184 *فلسطين 
West Bank*  40,030      39,139        37,658      37,110        34,875  *الضفة الغربية 
Jerusalem* 1,813        1,763        1,756        1,707        1,719  *ال وس 
Gaza Strip 28,752     29,054            29,581            27,626        27,309 قطاع غزة 

* Data includes live births of Jerusalem 

governorate holding Palestinian ID's only. 
 * البتانام  فمل مواليو مها ظ  ال وس مف حم   ال ول  الف  طينت     .

Note: Declining numbers of registered births by 

year is due to lack of completeness of registration, 

so the published figure represents only registered 
births. 

 ناقص أعوا  المواليو الم   يف ح ب ال ن  سببه ن ص    اكتمال  :ةمالحظ
 .المواليو الم   يف       يل المواليوم وحالتال  العو  المنفور يمثل 
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 2018-2016، ون* في محافظة القدس حسب شهر الوالدة والسنةالمسجل أحياء المواليدعدد 
Number of Registered Live Births* in Jerusalem Governorate by Month of               

Birth and Year, 2016-2018 
 

 Year السنة شهر الوالدة
Month of Birth 

2016 2017 2018 

 January 309 306 307 كانوش ثان 

 February 256 284 287 شباط

 March 321 272 314 اذار

 April 316 261 309 نت اش

 May 310 299 283 ايار

 June 303 293 267 حزلداش

 July 361 340 343  موز

 August 323 343 343 آب

 September 330 297 299 اي ول

 October 310 323 298  فدلف اول

 November 289 290 282  فدلف ثان 

 December 278 293 305 كانوش اول

 Total 3,706 3,601 3,637 المجموع
 

 Data includes live births of Jerusalem * * البتانام  فمل مواليو مها ظ  ال وس مف حم   ال ول  الف  طينت     .

governorate holding Palestinian ID's only. 

 ناقص أعوا  المواليو الم   يف ح ب ال ن  سببه ن ص     :ةمالحظ
 .المواليو الم   يف    اكتمال    يل المواليوم وحالتال  العو  المنفور يمثل 

Note: Declining numbers of registered births by 

year is due to lack of completeness of registration, 
so the published figure represents only registered 

births. 
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2018-2014عدد الوفيات المسجلة* في فلسطين حسب المنطقة ومحافظة القدس والجنس،   
Number of Registered Deaths* in Palestine by Region, Jerusalem Governorate and 

Sex, 2014-2018 

 السنة والجنس

 Region/Governorate المنطقة /المحافظة

Year and Sex *قطاع غزة ال وس* الاف  الودحت * فلسطين 
Palestine* West Bank* Jerusalem* Gaza Strip 

 Both Sexes 2014 6,774 309 6,616 13,390 كال الجنسين  2014

 
 Males 4,136 164 3,518 7,654 ذكور

 

 Females 2,638 145 3,098 5,736 إناث 
 

 Both Sexes 2015 4,620 318 7,288 11,908 كال الجنسين  2015

 
 Males 2,425 198 3,999 6,424 ذكور

 

 Females 2,195 120 3,289 5,484 إناث 
 

 Both Sexes 2016 4,814 361 7,388 12,202 كال الجنسين  2016

 
 Males 2,587 214 3,991 6,578 ذكور

 

 Females 2,227 147 3,397 5,624 إناث 
 

 Both Sexes 2017 4,655 341 7,123 11,778 كال الجنسين  2017

 
 Males 2,430 200 3,767 6,197 ذكور

 

 Females 2,225 141 3,356 5,581 إناث 
 

 Both Sexes 2018 5,163 291 7,133 12,296 كال الجنسين  2018

 
 Males 2,972 152 3,874 6,846 ذكور

 

 
 Females 2,191 139 3,259 5,450 إناث

 
* البتانام  فمل واتام مها ظ  ال وس مف حم   ال ول  

 الف  طينت     .
* Data includes deaths of Jerusalem governorate holding 
Palestinian ID's only. 

 
 الزواج والطالق

ع ااوا م حيااث ساا     43,515ف   اا     ااطي 2018ب ااغ عااو  ع ااو  الاازواة الم اا     اا  المهاااكن الفااد ت  وال ن اات  عااام 
% ماف م مال ع او  الازواة الم ا     ا  7.4ع اوا  أ  ماا ن ابته  3,239المهاكن الفاد ت  وال ن ات   ا  مها ظا  ال اوس 

      طيف.
ع اوا م أ  ماا 16,966لإلنااث  ا     اطيف  (سان  19-15ل فئ  العمدل  ) 2018وقو ب غ عو  ع و  الزواة الم     عام 

لانفس الفئا  العمدلا   ا   2018أما عو  ع او  الاازواة لإلنااث عاام   مل ع و  الزواة       طيف. % مف م39.0ن بته 
    مها ظ  ال وس.  2018% مف م مل ع و  الزواة لعام 41.9ع وا م أ  ماا ن بته  1,357مها ظ  ال وس   و ب غ 

 
% ماف 4.9ع اوا.  أ  ماا ن ابته  2,153ف ل ذكور       اطي (سن  19-15وح و  ع و  الزواة الم     ل فئ  العمدل  )

ل ااذكور لاانفس الفئااا   ع اااو  زواة 110م حيااث ساا ل  ااا  مها ظاا  ال ااوس 2018م ماال ع ااو  الااازواة  اا     ااطيف لعاااام 
 % مف م مل ع و  الزواة الم        المها ظ .3.4العمدل م أ  ما ن بته 
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  2018، القدس حسب فئات عمر الزوج والزوجةعقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية في محافظة 
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in Jerusalem Governorate by 

Age Groups of Groom and Bride, 2018 
 

 فئات عمر 
 الزوج

 المجموع Age Groups of Bride فئات عمر الزوجة
Total 

Age Groups  
of Groom 14-10 19-15 24-20 29-25 34-30 39-35 +40 

19-15 0 95 14 1 0 0 0 110 15-19 

24-20 9 789 484 32 2 3 0 1,319 20-24 

29-25 2 434 602 187 16 4 2 1,247 25-29 

34-30 0 34 143 109 26 0 4 316 30-34 

39-35 0 2 11 25 24 9 4 75 35-39 

+40 0 3 12 26 48 36 47 172 40+ 

 Total 3,239 57 52 116 380 1,266 1,357 11 المجموع
 

  2018-2013، عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية في محافظة القدس حسب فئات عمر الزوج والزوجة
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in Jerusalem Governorate by 

Age Groups of Groom and Bride, 2013-2018 
 

 Year السنة فئات العمر 
Age Groups  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Groom       الزوج

14-10 - - - - -  10-14 

19-15 135 160 155 161 140 110 15-19 

24-20 1,213 1,211 1,375 1,328 1,386 1,319 20-24 

29-25 1,036 1,008 1,137 1,095 1,214 1,247 25-29 

34-30 280 310 320 328 350 316 30-34 

39-35 95 109 117 123 116 75 35-39 

+40 137 133 159 164 157 172 40+ 

 Total 3,239 3,363 3,199 3,263 2,931 2,896 المجموع

 Bride       الزوجة

14-10 9 10 12 7 13 11 10-14 

19-15 1,404 1,397 1,441 1,435 1,455 1,357 15-19 

24-20 1,042 1,076 1,291 1,198 1,308 1,266 20-24 

29-25 275 287 299 346 381 380 25-29 

34-30 87 84 106 107 94 116 30-34 

39-35 35 49 55 55 57 52 35-39 

+40 44 28 59 51 55 57 40+ 

 Total 3,239 3,363 3,199 3,263 2,931 2,896 المجموع
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 2018-2008 مختارة، في فلسطين ومحافظاتالمسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية  الزواج عقود
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in Palestine and Selected 

Governorates, 2008-2018 
 

فلسطين  السنة
Palestine 

 Governorate                                                                     المحافظة 

Year ناب س 
Nablus 

 القدس
Jerusalem 

 الخ يل
Hebron 

 غزة
Gaza 

2008 35,777 2,822 2,927 4,921 5,803 2008 

2009 38,316 2,714 2,907 4,981 6,507 2009 

2010 37,228 3,017 1,844 5,500 6,380 2010 

2011 36,284 2,803 1,397 6,022 6,115 2011 

2012 40,292 3,414 2,191 6,291 5,980 2012 

2013 42,698 3,558 2,896 6,876 6,276 2013 

2014 43,732 3,857 2,931 7,502 5,966 2014 

2015 50,438 3,971 3,263 8,217 7,315 2015 

2016 49,930 4,129 3,199 8,556 6,944 2016 

2017 47,218 4,130 3,363 8,517 6,281 2017 

2018 43,515 3,839 3,239 8,008 5,477 2018 

 

واقع  طالقم حيث س    مها ظ  ال وس  8,509 م   و ب و 2018أما وقوعام الطالق الم           طيف لعام 
 % مف م مل وقوعام الطالق الم           طيف.  7.0 واقع  أ  ما ن بته 595

 
واقع  طالقم أ  ما  217      طيف  (سن  19-15وقو ب غ عو  وقوعام الطالق الم     ل ذكور    الفئ  العمدل  )

واقع  طالق لنفس الفئ  العمدل     مها ظ  ال وس أ  ما  11% مف م مل وقوعام الطالق. وقو س    2.6ن بته 
 مف م مل وقوعام الطالق الم        المها ظ .  %1.8ن بته 

 
واقع  أ  ما  1,901  و ب و        طيف  (سن  19-15أما عو  وقوعام الطالق لإلناث    الفئ  العمدل  مف ) 

واقع  طالق لنفس  162% مف م مل وقوعام الطالق الم           طيفم وس       مها ظ  ال وس 22.3ن بته 
 % مف م مل وقوعام الطالق    المها ظ .27.2الفئ  العمدل  أ  ما ن بته 

 
 2018والمطلقة،  عمر المطلقفئات القدس حسب  محافظةالطالق المسجلة في المحاكم الشرعية في  وقوعات

Registered Divorces in Shariah Courts in Jerusalem Governorate by Age Groups of 
Divorces and Divorcee, 2018 

 

 المجموع Age Groups of Divorcee   فئات عمر المطلقة فئات عمر المطلق
Total 

Age Groups of 
Divorces 19-15 24-20 29-25 34-30 39-35 +40 

19-15 9 2 0 0 0 0 11 15-19 

24-20 84 54 3 1 1 0 143 20-24 

29-25 60 83 42 3 2 0 190 25-29 

34-30 7 29 36 21 0 0 93 30-34 

39-35 1 7 19 11 5 0 43 35-39 

+40 1 4 17 15 15 63 115 40+ 

 Total 595 63 23 51 117 179 162 المجموع
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  2018-2013والمطلقة،  عمر المطلقفئات القدس حسب  محافظةالطالق المسجلة في المحاكم الشرعية في  وقوعات
Registered Divorces in Shariah Courts in Jerusalem Governorate by Age Groups of 

Divorces and Divorcee, 2013-2018 
 

 فئات العمر 
 Year السنة

Age Groups  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Divorces       المطلق

14-10 - - - - - - 10-14 

19-15 9 23 16 14 12 11 15-19 

24-20 147 172 167 148 166 143 20-24 

29-25 168 174 209 215 187 190 25-29 

34-30 93 89 94 110 84 93 30-34 

39-35 39 49 40 38 62 43 35-39 

+40 71 108 88 94 124 115 40+ 

 Total 595 635 619 614 615 527 المجموع

 Divorcee        المطلقة

14-10 - - - - 1 - 10-14 

19-15 164 219 190 183 160 162 15-19 

24-20 187 187 205 225 223 179 20-24 

29-25 77 85 95 94 86 117 25-29 

34-30 49 46 60 41 54 51 30-34 

39-35 20 33 28 30 48 23 35-39 

+40 30 45 36 46 63 63 40+ 

 Total 595 635 619 614 615 527 المجموع
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 2018 -2008محافظات مختارة، و  فلسطينالمسجلة في  الطالق وقوعات
         Registered Divorces in Palestine and Selected Governorates, 2008-2018 

  

 السنة
 Governorate                                                                           المحافظة 

Year  فلسطين
Palestine 

 ناب س
Nablus 

 القدس
Jerusalem 

 الخ يل
Hebron 

 غزة
Gaza 

2008 5,009 433 438 506 833 2008 

2009 5,761 470 547 533 915 2009 

2010 6,150 624 316 628 1,038 2010 

2011 6,155 558 445 658 983 2011 

2012 6,574 590 492 678 1,022 2012 

2013 7,114 614 527 765 1,066 2013 

2014 7,603 694 615 867 1,080 2014 

2015 8,179 713 614 940 1,192 2015 

2016 8,510 750 619 1,015 1,179 2016 

2017 8,568 857 635 1,043 1,200 2017 

2018 8,509 783 595 1,082 1,127 2018 
 
 

 الزواج االولالعمر الوسيط عند 
سن   20.5سن  م ابل  25.1ل ذكور  2018لعام  ومها ظ  ال وس       طيف الزواة االولب غ العمد الوست  عنو 

   .لإلناث
 

 2018، محافظة القدس حسب الجنسو  فلسطين في الزواج االولالعمر الوسيط عند 
Median Age at the First Marriage in Palestine and Jerusalem Governorate by           

Sex, 2018 
 

 فلسطين الجنس
Palestine 

  محافظة القدس

  Jerusalem Governorate 
Sex 

 Males 25.1 25.1 ذكور

 Females 20.5 20.5  إناث
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 2018، محافظة القدس حسب الجنسو  فلسطين في الزواج االولالعمر الوسيط عند 
Median Age at the First Marriage in Palestine and Jerusalem Governorate by           

Sex, 2018 
 

 
 
 

 2017، والجنس الحالة الزواجية سنة فأكثر( في محافظة القدس حسب 14الفلسطينيون )السكان 
Palestinian Population (14 Years and Above) in Jerusalem Governorate by Marital 

Status and Sex, 2017 
 

 الحالة 
 الزواجية

 محافظة القدس
Jerusalem Governorate  

J1 منطقة 
Area J1 

J2 منطقة 
Area J2 

Marital  
Status كال  إناث ذكور كال الجنسين إناث ذكور كال الجنسين

 إناث ذكور الجنسين

Both 
Sexes 

Males Females 
Both 

Sexes 
Males Females 

Both 
Sexes 

Males Females 

  Never Married 11,721 15,092 26,813 27,697 36,652 64,349 39,418 51,744 91,162 لن يتزوة أبوا  

 Legally Married 661 591 1,252 984 1,179 2,163 1,645 1,770 3,415 ع و قداش ألول مدة 

 Married 21,531 20,751 42,282 56,844 56,994 113,838 78,375 77,745 156,120 متزوة

 Divorced 573 173 746 800 407 1,207 1,373 580 1,953 مط ق

 Widowed 1,795 181 1,976 4,306 850 5,156 6,101 1,031 7,132 أرمل

  Separated 129 33 162 236 122 358 365 155 520 منفصل

 Not Stated 88 143 231 - - - 88 143 231 غيد مبيف

  Total 36,498 36,964 73,462 90,867 96,204 187,071 127,365 133,168 260,533 المجموع 
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 الرابعالفصل 
 

 الصحة
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 الخدمات الصحية
التغغ  رفغغري دلمنغغص زغ رغغص   مغغر  2018زركغغاا للمغغص   53بلغغع دغغرا زرالغغا الردصحغغ  الصغغ ف  احالفغغ  قغغ  ز صق غغ  ال غغر  

 7 اازارا الصغغ  و قغغ  حغغمي كغغص   غغغص  واالزغغا الرت غغرا ح صتغغ  ارفغغئمل الفلسغغمي الفلألغغرمغممي  احا غغراا حكوزفغغ و ااكصلغغ  
 . 2018سريرا ق  المص   716زألتفففص  دصزل  بألم  

 

زريضغص،و اللغع  80,478 زألتفغففص  ال غر بلغع دغرا االارالغص  قغ  ق غر  2018بصلغألغة  لفمصلفغص  الرألتفغففص  قغ  المغص  
%.  كرغص بلغع دغرا 85.1يوزغص،و  بمغرغص بلغع زمغرغ ا غئصغ احسغر ا  222,275درا اححغص  الترريضغف  قغ   فغم الرألتفغففص  

 درلف  لراحف .   19,110 المرلفص  الجراحف  الرغجاا
 

 2018-2013محافظة القدس، في مستشفيات وال االسّرةعدد 
Number of Beds and Hospitals in Jerusalem Governorate, 2013-2018 

 

 عدد المستشفيات السنة
Number of Hospitals 

 االسّرة عدد
Number of Beds 

Year 

2013 9 643 2013 

2014 8 658 2014 

2015 7 672 2015 

2016 7 698 2016 

2017 7 714 2017 

2018 7 716 2018 

 
 

 2018-2016فعاليات المستشفيات في محافظة القدس، 
Activities of Hospitals in Jerusalem Governorate, 2018- 2016  
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 2018-2013في محافظة القدس،  المستشفيات فعاليات
Activities of Hospitals in Jerusalem Governorate, 2013-2018 

 

 المؤشر
 Year   السنة

Indicator 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Admissions 81,185 66,180 50,841 40,834 36,074 34,413 اإلااصال 

 Discharges 80,478 64,838 50,555 40,357 35,159 34,147 االارالص 

 Hospitalization Days 222,275 230,979 197,629 179,357 150,070 146,605 الترريضف  اححص 

 Mean of Duration 2.7 3.6 3.9 4.4 4.3 4.3 اإلقصز  زمرغ

 Bed Occupancy Rate 85.1 88.6 77.6 73.1 62.5 62.5 راا ئصغ احس   زمرغ

 Surgeries 19,110 18,760 19,436 .. 17,815 15,362 الجراحف  المرلفص 

 
 

 األطباء والممرضون 

. أزص درا الرررضمي طبمةص،  568 بلع درا احطةصء الرألجلمي ق    صب  احطةصء ق  ز صق   ال ر  2019 ق  المص 
 .زررضص،/ا اقصبل  1,557اال صبف  ق ر بلع 

  

 2019 ،مهنةفي محافظة القدس حسب الالقوى العاملة في بعض المهن الطبية المسجلين في نقابات المهن الطبية 

Labor Force in Certain Medical Professions registered in the health professions 
unions in Jerusalem Governorate by Profession,  2019 

    

 المهنة
 القيمة

Profession 
Value 

 General physician 344 طبمب دص 

 Specialist physician 224 طبمب زختص

 Total physician 568 مجموع االطباء

 Pharmacist 646  صمرل 

 Nurses & Midwives 1,557 زررضمي اقصبف 

 Source: Medical Association - Jerusalem Governorate 2019 2019محافظة القدس  –نقابة األطباء  المصدر:
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 مين الصحيأالت
 و قغ  حغمي J2قغ  ز صق غ  ال غر  زغر غ    2017% اغفغ دغص  79.7بلئت  ألة  الألكص  الرفرولمي بصلتأزمي الص    

  .J1زغر     % ق  ز صق   ال ر 100 ذه الغألة   بلئت
 

 2017حسب نوع التأمين الصحي وبعض الخصائص الخلفية،   J2)منطقة ) نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس
Percentage of Palestinians in Jerusalem Governorate Area (J2) by Type of Insurance 

and Selected Background Characteristics, 2017 
 

الخصائص 
 الخلفية

 Health Insurance Type  نوع التأمين الصحي

ي 
صح

ن 
أمي

ن ت
بدو

 
W

it
h

o
u

t 
H

e
a
lt

h
 I
n

s
u

ra
n

c
e
 

Background 
Characteristics 

* 
كوز

ح
 

G
o
v
e
rn

m
e

n
ta

l*
 

راا
الا 

ا
 U
N

R
W

A
 

مل 
سرائ

إ
 Is

ra
e
li 

ص
اص

 P
ri
v
a
te

 

كصل 
 اا

* 
كوز

ح
 

G
o
v
e
rn

m
e

n
ta

l*
  
&

 U
N

R
W

A
 

ص
ااص

 *
ز 
حكو

 
G

o
v
e
rn

m
e

n
ta

l*
 &

 P
ri
v
a
te

 

راا
الا 

ا
 

ص
ااص

 
U

N
R

W
A

  
&

 P
ri
v
a
te

 

ى
ر
خ
 أ

O
th

e
rs

 

 الجنس 
    

    
 

Sex  

 Both Sexes 20.3 0.7 1.8 0.3 17.5 2.5 5.6 22.2 29.0 كال الجنسين

 Males 20.8 0.7 1.8 0.3 16.8 2.6 5.7 22.8 28.5 ذكور 

  Females 19.9 0.7 1.8 0.3 18.3 2.4 5.5 21.6 29.5 إ صث 

 حالة اللجوء
    

    
 

Refugee Status 

 Registered refugees - 0.8 4.3 - 42.0 - - 53.0 - اللئ زألجل

اللئ  مر 
 39.3 0.9 0.8 0.8 6.7 2.1 8.5 5.4 35.3 زألجل

Non - registered 
refugees 

   Not-refugee 34.1 0.7 0.1 0.5 0.4 4.3 9.5 0.8 49.6 لفم اللسص، 

 Total 20.3 0.7 1.8 0.3 17.5 2.5 5.6 22.2 29.0 المجموع

  State of Palestine *     اال  قلألرمي                                                             *
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 2017حسب نوع التأمين الصحي وبعض الخصائص الخلفية،   J1)منطقة ) لفلسطينيين في محافظة القدسل التوزيع النسبي
Percentage Distribution of Palestinians in Jerusalem Governorate Area (J1) by Type 

of Insurance and Selected Background Characteristics, 2017 
 

الخصائص 
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 الجنس 
    

    
 

Sex  

كال 
 الجنسين

1.1 0.3 72.1 0.2 0.4 0.1 0.6 25.2 100 Both Sexes 

 Males 100 24.4 0.6 0.1 0.4 0.2 73.1 0.2 1.0 ذكور 

  Females 100 26.1 0.6 0.2 0.4 0.2 71.0 0.4 1.1 إ صث 

حالة 
     اللجوء

     Refugee Status 

اللئ 
 Registered 100 94.9 2.2 0.0 1.3 0.0 0.5 1.1 0.0 زألجل

refugees 

اللئ  مر 
 Non - registered 100 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 91.9 0.0 0.3 زألجل

refugees 

لفم 
   Not-refugee 100 1.3 0.1 0.2 0.1 0.3 96.4 0.1 1.5 اللسص، 

 Total 100 25.2 0.6 0.1 0.4 0.2 72.1 0.3 1.1 المجموع

 * اال  قلألرمي                                                   
* State of Palestine 

 .includes whom have Israeli and UNRWA or other insurance ** ** رفرل االقراا الذيي لرينا رصزمي اسرائمل  ااكصل  اا  مره.
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 االعاقة
% ا غغصث . قغغ  حغغمي بلئغغت  غغذه 1.0% ذكغغور اJ1  1.1  %1.2زغر غغ   ز صق غغ  ال غغر   قغغ   ألغغة  ذاا اإلدصقغغ بلئغغت  

 % ا صث . 1.7% ذكور اJ2  1.8  %1.9الغألة  ق  ز صق   ال ر  زغر    
 

 2017حسب نوع اإلعاقة والجنس،  (J2منطقة ) الفلسطينيون ذوي اإلعاقة في محافظة القدسنسبة السكان 

Percentage of Palestinian Population with Disabilities in Jerusalem Governorate Area 
(J2) by Type of Disability and Sex, 2017 
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Both Sexes 1.8 0.4 0.4 0.9 0.4 0.6 كال الجنسين 

Males 1.9 0.4 0.4 1.0 0.4 0.6  ذكور 

Females  1.7 0.4 0.4 0.8 0.4 0.6  إ صث 
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 المشاركة في القوى العاملة 
فيي   .2019% فيي العيا  35.8فيي ماافةية القي    سيةة فيثر(د  15) بين  اففيدا  في القوى العاملة المشاركةبلغت نسبة 

 .% لةفس العا 44.3حن  كانت نسبة المشاركة في فلسطن  
 

سيةة  15مي  ممميوا اانياث % 12.2 في ماافةية القي   بلغت نسبة المشاركة لإلناث في القوى العاملة م  جهة أخدى،
 .%6.4 بنةما بلغت نسبة مشاركة الذكور، 2019 العا  فيفثر(د 

 
 2019من محافظة القدس حسب أهم سمات القوى العاملة،  سنة فأكثر( 15التوزيع النسبي لألفراد )

Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) from Jerusalem 
Governorate by Labor Force Status, 2019 

   
 

 القوى العاملة سمات
 النسبة

Percentage 
Labor Force Status 

 In the Labor Force 35.8 العاملة القوى   اخل

 Outside Labor Force 64.2 القوى العاملة خارج

 Total 100 المجموع

 Employment 93.2  العمالة

 Unemployment 6.8  البطالة

 Total 100 المجموع

 
 

 2019سنة فأكثر( من محافظة القدس حسب العالقة بقوة العمل والجنس،  15التوزيع النسبي لألفراد )
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) from Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status and Sex, 2019 
  

Labor Force Status 

Sex  الجنس 
 الجنسين كال العالقة بقوة العمل

Both Sexes 

 إناث

Females 

 ذكور

Males 

In the Labor Force 35.8 12.2 60.4 القوى العاملة  اخل 

Outside Labor Force 64.2 87.8 39.6 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 المجموع 
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2019سنة فأكثر( من محافظة القدس حسب العالقة بقوة العمل وفئات العمر،  15التوزيع النسبي لألفراد )  
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) from Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status and Age Groups, 2019 
 

Labor Force Status  
 المجموع

Total 

Age Groups العمر فئات  
 العالقة بقوة العمل 

+55 54-45 44-35 34-25 24-15 

In the Labor Force 21.6 53.1 51.5 46.3 15.4 35.8 القوى العاملة  اخل 

Outside Labor Force 78.4 46.9 48.5 53.7 84.6 64.2 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

 
 

 2019سنة فأكثر( من محافظة القدس حسب العالقة بقوة العمل وعدد السنوات الدراسية،  15التوزيع النسبي لألفراد )
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) from Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status and Years of Schooling, 2019 
 

Labor Force Status 
 المجموع

Total 

Years of Schooling الدراسيةالسنوات  عدد 
 العالقة بقوة العمل 

+13 12-10 9-7 6-1 0 

In the Labor Force 3.0 24.6 35.9 37.7 42.2 35.8 القوى العاملة  اخل 

Outside Labor Force 97.0 75.4 64.1 62.3 57.8 64.2 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

 
  البطالة

% أما 6.8المشاركن  في القوى العاملة   سةة فثر(د 15) في ماافةة الق   بن  اففدا  2019عا   بلغ مع ل البطالة
 % في قطاا غزة.45.1% في الضفة الغدبية و14.6%؛ 25.3في فلسطن  فبلغ مع ل البطالة 

 

في عا   ، فنالحظ أن أعلى مع ل للبطالةفي ماافةة الق   حسب ع   السةوات ال راسية أما على صعن  مع ل البطالة
 %. 14.1، حنث بلغ مع ل البطالة بن  أفدا  تلك الفئة لم يةهوا أي سةة  راسية كان بن  اففدا  الذي  2019

 
حسب الفئات العمدية في ماافةة الق  ، فنالحظ أن أعلى مع ل للبطالة كان بن  اففدا   البطالة وفيما يتعلق بمع ل

 .2019% في العا  16.5حنث بلغت الةسبة سةة،  24-15الذي  أعمارهم 
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2019، حسب المحافظةفلسطين في المشاركين في القوى العاملة  سنة فأكثر( 15)ا.فراد  بين نم البطالةمعدل   
  Unemployment  Rate(15 Years and Above) from Participants in the Labour Force in 

Palestine by Governorate, 2019 
 

  

 

 
    

 
 

 2019محافظة القدس حسب عدد سنوات الدراسة،  في سنة فأكثر( 15لألفراد ) البطالة معدل
  Unemployment Rate (15 Years and Above) in Jerusalem Governorate by Years of 

Schooling,  2019  
 

Years of Schooling 
 البطالةمعدل 

  Unemployment Rate الدراسة سنوات عدد 

0 14.1 0 

1-6 3.6 6-1 

7-9 5.7 9-7 

10-12 5.0 12-10 

13+ 11.0 13+  

Total 6.8 المجموع 
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2019، رالعمفئات محافظة القدس حسب  في سنة فأكثر( 15لألفراد ) البطالة معدل  
  Unemployment Rate (15 Years and Above) in Jerusalem Governorate by Age 

Groups, 2019 
  

Age Groups 
 معدل البطالة

  Unemployment Rate فئات العمر 

15-19 16.5 15-24  

20-24 7.1 52-43  

25-29 4.1 53-44  

30-34 1.6 45-54  

50+ 1.5 55+  

Total 6.8 المجموع 

 
 

  العمالة
 .2019% في العا  93.2  في ماافةة الق   عمالة ناقصة متصلة بالوقتبلغت نسبة العاملن  )عمالة تامة، و 

 
               العاملة أهم سمات القوى  حسبمحافظة القدس  من سنة فأكثر( 15لألفراد ) العاملة للقوى   النسبي التوزيع

 2019 الجنس،و 
Percentage Distribution of Labor Force Participants (15 Years and Above) from 

Jerusalem Governorate by Labor Force Characteristics and Sex, 2019 
  

Labor Force 
Characteristics  

 كال الجنسين

Both Sexes 

Sex الجنس 

 إناث القوى العاملة  سمات
Females 

 ذكور

Males 

Employment 95.7 81.6 93.2 عمالة  

Unemployment 4.3 18.4 6.8 بطالة 
Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 لحالة العمليةا

% يعملون 9.9عمل، و أصااب% 5.4بواقع  2019توزا العاملون م  ماافةة الق   حسب الاالة العملية في عا  
 يعملون أعضاء أسدة غند م فوعي افجد.  %0.4% مستخ مون بثجد، و84.3لاسابهم، و
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2019التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب الحالة العملية،   
Percentage Distribution of Employed Individuals from Jerusalem Governorate by 

Employment Status, 2019  
 

 
 

 
  المهنة الرئيسية

للعياملن  فيي الايدم وميا ، كانت أعليى نسيبة 2019على صعن  توزيع العاملن  م  ماافةة الق   حسب المهةة في عا  
 كفةنين  ومتخصصين  العياملن  % ومي  ميم22.8يلنهيا العياملن  فيي المهي  افوليية بةسيبة ، %25.2 بواقيع النها مي  المهي 

%، يلنهييا فئيية مشييغلو 14.3ات والباعيية فييي اقسييواة بةسييبة يلنهييا العيياملن  فييي الخيي م ،22.5%بةسييبة وكتبيية  ومسيياع ي 
ليييم يةهيييد أي وأخنيييدا   %2.9بةسيييبة  يعمليييون كمشيييدعن  وميييو في إ ارة علييييااليييذي   ميييم %12.3 بةسيييبة ومممعوهيييا اآلقت

 .2019عامل في مهةة العمال المهدة في الزراعة والصن  خالل عا  
 

2019المهنة، التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب   
Percentage Distribution of Employed Individuals From Jerusalem Governorate by 

Occupation, 2019 
  

Occupation 
 النسبة

Percentage 
 المهنة

Legislators, Senior Officials & Managers 2.9  ومو فو اا ارة العليا المشدعون 

Professionals, Technicians, Associates 
& Clerks 22.5  والمساع ون والكتبة الفةنون والمتخصصون 

Service & Sales Workers 14.3 في افسواة عمال الخ مات والباعة 

Skilled Agricultural & Fishery Workers - الزراعة والصن  العمال المهدة في 

Craft and Related Trade Workers 25.2  إلنها م  المه  وماالعاملون في الادم 

Plant & Machine Operators & 
Assemblers 12.3 مشغلو اآلقت ومممعوها 

Elementary Occupations 22.8 المه  افولية 

Total 100 المجموع 
 

صاحب عمل
Employer

5.4%

يعمل لحسابه
Self employed

9.9%

مستخدم بأجر
Wage employee

84.3%

عضو أسرة غير مدفوع 
األجر

Unpaid family 
member

0.4%
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 النشاط االقتصادي
 والفيدوا افخيدى الخي مات  فيي قطياا 2019تدكز توزيع العاملن  م  ماافةة الق   حسب الةشيا  اققتصيا ي فيي العيا  

، مييم العيياملن  فييي %27.1 الفةييا ةو التمييارة والمطيياعم  ، يلييي  قطييااميي  مممييوا العيياملن  %29.4 شييولوا مييا نسييبت حنييث 
يلييي  قطيياا الةقييل والتخييزي   %،12.7بةسييبة  والصييةاعة التاويلييية والمايياجد التعيي ي  يلييي  قطيياا%، 21.9البةيياء والتشيينن  

  .%0.5نسبة م  العاملن  في قطاا الزراعة والاداجة والصن  حنث بلغت وكانت أقل  %8.4واقتصاقت بةسبة 
 

 2019التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي، 
Percentage Distribution of Employed Individuals from Jerusalem Governorate by 

Economic Activity, 2019 
  

Economic Activity 
 النسبة

Percentage 
 االقتصادي النشاط

Agriculture, Hunting & Fishing 0.5 والصن  والاداجة وصن  افسماك الزراعة 

Mining, Quarrying & Manufacturing 12.7 والصةاعة التاويلية التع ي  والمااجد 

Construction 21.9  البةاء والتشنن 

Commerce, Hotels & Restaurants 27.1 والفةا ة التمارة والمطاعم 

Transportation, Storage & Communication 8.4  واقتصاقت الةقل والتخزي 

Services & Other Branches 29.4 افخدى  الخ مات والفدوا 

Total 100 المجموع 
 

  مكان العمل

فييي إسييدا نل  نسييبة العيياملن  بلغييتبالمقابييل ، %83.6بلغييت  2019عييا   ميي  ماافةيية القيي   نسييبة العيياملن  فييي فلسييطن 
 .2019عا  في % 16.4والمستعمدات 

 
 2019التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب مكان العمل، 

Percentage Distribution of Employed Individuals from Jerusalem Governorate by 
Place of Work, 2019 

  

Place of Work 
 النسبة

Percentage العمل مكان 

Palestine 83.6  فلسطن 

Israel and Settlements 16.4 والمستعمدات إسدا نل 

Total 100 المجموع 

 
 

 وأيام العمل وساعات العمل األجور
حيين  بلييغ معيي ل اقجييد ، فييي شيييقل 172.2للعيياملن  ميي  ماافةيية القيي    2019ل عييا  بلييغ معيي ل افجييد النييومي بالشيييق

ل للييذي  يعملييون فييي شيييق 198.5، مقابييل شيييقل 166.3للييذي  يعملييون فييي فلسييطن  ميي  ماافةيية القيي    لالنييومي بالشيييق
 اسدا نل والمستعمدات م  ماافةة الق  .
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، بنةميا سياعة 42.6فقي  بليغ  2019للعيا  للعياملن  فيي فلسيطن  مي  ماافةية القي    ساعات العميل افسيبوةيةوأما مع ل 
   ساعة.  43.5  ماافةة الق   في إسدا نل والمستعمدات بلغ مع ل ساعات العمل للعاملن  م

 

المقابييل ب، ييو  22.0فقي  بليغ  2019للعيا  للعياملن  فيي فلسيطن  مي  ماافةية القي    أييا  العميل الشيهديةوبالةسيبة لمعي ل 
 . يو  21.3بلغ مع ل أيا  العمل الشهدية للعاملن  في إسدا نل والمستعمدات م  ماافةة الق   

 

محافظة القدس  من األجرللمستخدمين معلومي   شيقلبالاليومية  واألجرةوأيام العمل الشهرية  األسبوعيةساعات العمل معدل 
 2019حسب مكان العمل، 

Average Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 
Employees Working from Jerusalem Governorate by Place of Work, 2019 

 

Place of Work  

الوسيط  األجر
 شيقلبالاليومي 

Median 
Daily Wage 

in NIS 

اليومية  األجرة معدل
 شيقلبال

Average Daily 
Wage in NIS 

العمل  أيام معدل
 الشهرية

Average 
Monthly 

Work Days 

ساعات  معدل
 األسبوعيةالعمل 

Average 
Weekly 

Work Hours 

 العمل  مكان

Palestine 153.8 166.3 22.0 42.6  فلسطن 
Israel & Settlements 192.3 198.5 21.3 43.5 إسدا نل والمستعمدات 
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 2019النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب متغيرات مختارة،  التوزيع

Percentage Distribution of Employed Individuals From Jerusalem Governorate by 
Selected Variables, 2019 

 

Variable 
 الجنسين كال

Both Sexes 

 Sex الجنس 

 إناث المتغير
Females 

 ذكور

Males 

Years of schooling    الدراسة سنوات عدد 

0 0.3 0.1 0.3 0 

1-6 7.3 3.3 8.0 6-1 

7-9 20.6 7.1 23.0 9-7 

10-12 45.2 17.5 50.1 12-10 

13+ 26.6 72.0 18.6 +13 

Total 100 100 100 المجموع 

Employment status    العملية الحالة 

Employer 5.4 1.2 6.2 صاحب عمل 

Self Employed 9.9 5.8 10.7 لاساب  يعمل 

Wage Employee 84.3 93.0 82.7   بثجد مستخ 

Unpaid Family Member 0.4 0.0 0.4 افجدأسدة غند م فوا  عضو 

Total 100 100 100 المجموع 
Age groups    العمر فئات 

15 - 24 17.1 11.5 18.1 24 -15 

25 - 34 31.8 39.1 30.4 34 - 25 

35 - 44 24.9 29.7 24.0 44 - 35 

45 - 54 18.8 17.9 19.0 54 - 45 

55+ 7.4 1.8 8.5 +55 

Total 100 100 100 المجموع 

Marital status    الزواجية الحالة 

Never Married 31.6 43.9 29.4 أب ايتزوج   لم 

Married 65.7 45.7 69.3 متزوج 

Other 2.7 10.4 1.3  أخدى 

Total 100 100 100 المجموع 

Work days, Work hours & Average 
of daily wage for Wage Employees 

   
األجر ومعدل  العمل وساعات العمل أيام

 للمستخدمين بأجر اليومي

Work Days (Monthly) 21.8 21.2 21.9  شهدي  العمل أيا(  

Work Hours (Weekly) 42.8 36.7 43.9 اسبوعي  العمل ساعات(  

Average of Daily Wage (NIS) 172.2 150.9 176.2 بالشيقل   افجد النومي مع ل( 
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 السادسالفصل 

 
 المعيشة معايير
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 معايير المعيشة:
مفهوم معايير المعيشة يشمل العديد من الجوانب المادية وغير المادية من سلع وخدمات الزمة وضرورية لحياة مقبولة 

هوم ينعكس في عدة مؤشرات مثل متوسط االستهالك الشهري ومتوسط االنفاق فهذا المفإن ضمن المجتمع.  وعليه 
 مؤشرات.الشهري، ومتوسط الدخل الشهري ونسبة الفقر وغيرها من ال

 
التي تنفرد  ، هذه المحافظةالمعيشية في محافظة القدس لألوضاعستعرض ما توفر من مؤشرات تقييمية يهذا الفصل 

فمحافظة  ؛االوضاع المعيشية ومنها األخرى،بخصوصية تجعلها تختلف في اوضاعها كافة عن محافظات الوطن 
في بقية محافظات الوطن.  وفي لغة االرقام يظهر  سعارباألاقتصاد مغاير واسعار مرتفعة مقارنة  تقع ضمنالقدس 

، وتم احتساب هذا المؤشر من Spatial price indexاالختالف في االسعار من خالل مؤشر يعرف بالقيمة الشرائية 
 ، وقد كانت النتائج كما في الجدول ادناه:2017واستهالك االسرة لعام  إنفاقواقع بيانات مسح 

 
 2017شيقل اإلسرائيلي حسب المنطقة، القوة الشرائية لل

Purchasing Power of NIS by Region in Palestine, 2017 

 

 القوة الشرائية المنطقة
Purchasing power Region 

 *West Bank 1.063 *الضفة الغربية

 1.277 Jerusalem (Area (J1)) (J1القدس )منطقة 

 Gaza Strip 0.849 قطاع غزة

 Palestine 1.000 فلسطين

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه 
 .1967االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

*Data excluded those parts of Jerusalem which 

were annexed by Israeli Occupation in1967. 
   

( أعلاى J1منطقاة  في الضفة الغربية أعلى منها في قطااع غازة، األساعار فاي القادس ) ما يعنيه هذا المؤشر ان األسعار
منهااا فااي الضاافة الغربيااة، وعليااه فالقيمااة الشاارائية للشاايقل اإلساارائيلي أقاال فااي الضاافة الغربيااة عاان قطاااع غاازة وأقاال فااي 

 85شاايقل فااي الضاافة الغربيااة يكااون سااعرها  101سااعرها عاان الضاافة الغربيااة، أي ان الساالعة التااي ( J1)منطقااة القاادس 
 .(J1)منطقة  شيقل في القدس 128شيقل في قطاع غزة وحوالي 

 

وعليه ومن هذا المنطلق نستنتج ان مقارنة مستويات المعيشة في هذه المحافظة مع غيرها من المحافظات يجرفنا بعيدا 
، نجد ان استهالك االسرة الفلسطينية في 2017عن الواقع.  ومن ضمن بيانات مسح انفاق واستهالك االسرة لعام 

 الضفة فيأفراد وهو ما يفوق متوسط استهالك االسرة  5مكونة من  ألسرةدينارا اردنيا  1,512محافظة القدس قد بلغ 
 من نفس عدد االفراد.   ألسرةدينارا اردنيا  1,149الغربية الذي بلغ 

 

( ويعدل بناء على حجم كل اطفال 3وبالغين  2أفراد ) 5من  ألسرة الا شيق 2,470بلغ  2017خط الفقر المستخدم لعام 
 اسرة وتركيبتها.  
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% وفي قطاع غزة 13.9و% وفي الضفة الغربية 29.2بين االفراد في فلسطين  2017لعام قد كانت نسبة الفقر ل
53.0  .% 

 

 2017 ،نسب الفقر بين االفراد وفقا ألنماط االستهالك الشهري حسب المنطقة
Poverty Percentage Among Individuals According to Monthly Consumption Patterns 

by Region, 2017 

 

 القيمة المنطقة
Value  

Region 

 West Bank 13.9 الضفة الغربية

 Gaza Strip 53.0 قطاع غزة

 Palestine 29.2 فلسطين

 

وإذا ما استخدم هذا الخط لقياس نسب الفقر في محافظة القدس فستكون النتيجة بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش، 
وعليه عند هذا المؤشر تم الرجوع الى االحصاءات االسرائيلية من واقع ما تم نشره عن المحافظة من المصادر 

 .2017االسرائيلية )معهد القدس لبحث السياسات( لعام 
 

 2017 ،السياساتب الفقر بين االفراد في محافظة القدس حسب معهد القدس لبحث نس
Poverty Percentage Among Individuals in Jerusalem Governorate According to 

Jerusalem Institute for Policy Research, 2017 
 

 القيمة المنطقة
Value  

Region 

 محافظة القدس 

 77 االسرائيلي()باستخدام خط الفقر 
Jerusalem Governorate  
(using Israeli poverty line) 

 
نجاد ، 2018لعاام فاي اما نظرنا الى تقييم االسر في محافظة القدس لوضعها المعيشي من وجهاة نظار االسارة نفساها  وإذا
%، 5.3محافظاة القادس  فايغنياة( التي تقايم وضاعها المعيشاي بالجياد ) 2018بلغت نسبة األسر الفلسطينية في عام  انه

 %.0.7 %، والفقيرة جدا8.9والفقيرة %، 85.1ومتوسط 
 

2018 االسرة،التوزيع النسبي لألسر في محافظة القدس حسب وضعها المعيشي من وجهة نظر   
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Living 

Standard from Household Point of View, 2018 
 

 القيمة الوضع المعيشي
Value  

Living Condition Status 

 Well 5.3 جيدة )غنية(

 Fairly good 85.1 متوسطة

 Poor 8.9 فقيرة

 Very Poor 0.7 فقيرة جدا

 Total 100 المجموع
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 2018حسب وضعها المعيشي من وجهة نظر االسرة،  في محافظة القدس التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Living Standard from Household Point of View, 2018 
 

 
 

 المصدر الرئيسي لدخل االسرة:
األجاور والرواتااب ماان قطاعاات العماال اإلساارائيلية مان أهاام مصااادر الاادخل الرئيساية التااي تعتمااد عليهاا األساار فااي محافظااة 

%، يليه األجاور والرواتاب مان القطااع الخااد كمصادر دخال رئيساي 41.6حيث بلغت نسبتها  2018القدس خالل العام 
%، أما األجور والرواتاب مان 17.2ل رئيسي بنسبة %، ومن ثم مخصصات من التأمين الوطني كمصدر دخ21.4بنسبة 

 %.4.5الحكومة فبلغت نسبة االعتماد عليها كمصدر دخل رئيسي لألسرة في محافظة القدس 
 

  2018التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المصدر الرئيسي للدخل، 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Main 

Source of Income, 2018 
 

 القيمة المصدر الرئيسي للدخل
Value  

Main Source of Income 

 Agriculture and fishing 0.9 الزراعة وتربية الحيوانات وصيد األسماك

  Household’s business 6.4 الزراعية(مشاريع لألسرة )غير 

 Wages and salaries from the government 4.5 أجور ورواتب من الحكومة

  Wages and salaries from the private Sector 21.4 أجور ورواتب من القطاع الخاد

 Wages and salaries from Israeli sectors 41.6 أجور ورواتب من قطاعات العمل اإلسرائيلية

 National insurance 17.2 مخصصات من التأمين الوطني

 Transfers from inside Palestine 5.1 فلسطينتحويالت من داخل 

 Transfers from abroad 1.2 تحويالت من الخارج

 Social assistance 0.6 مساعدات اجتماعية

 0.6 دولية هيئاتاجور ورواتب من 
Wages and salaries from international 
bodies 

 Log in ownership 0.5 دخول ملكية

 Total 100 المجموع
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 المساعدات:
% من 11.1بينما افادت  2018% من االسر في محافظة القدس تلقت مساعدات خالل النصف االول من عام 6.7

 نوعا ما تحتاج الى المساعدة. % من االسر افادت انها24.7واالسر بانها بحاجة ماسة الى المساعدات 
 

 2018خالل النصف االول من عام حسب تلقي المساعدات  محافظة القدس التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Receiving Assistance During the First Half of 2018 
 

 
 

 2018، مساعداتل بحاجةالتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate that 

Need Assistance, 2018  

 القيمة الحاجة لمساعدة
Value  

Need Assistance 

 Households that need assistance badly 11.1 بشدة مساعدة األسر التي ترى بأنها بحاجة إلى

 Households that kind of  need assistance 24.7 التي نوعا ما تحتاج للمساعدةاألسر 

 Households did not  need assistance 64.2  األسر التي ال تحتاج إلى مساعدة

 Total 100 المجموع

 
 تحتاجها االسرة في محافظة القدس:نوع المساعدات التي 
% من االسر افادت بحاجتها الى مساعدة 45.0% افادت انها بحاجة للمساعدة النقدية، و81.4غالبية االسر بنسبة 

 غذائية. 
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 2018نوع، الحسب  مخصص/تحتاج مساعدةنسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي 
Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate that Need 

Assistances/Allowance by Type, 2018 

 القيمة المخصصالمساعدة/نوع 
Value  

Type of Assistance/Allowance 

 Cash Assistance 81.4  مساعدة نقدية 
 *Food Assistance 45.0 مساعدة غذائية*

 Medical Insurance 21.9 تامين طبي )صحي(   

 Disability Allowances 4.3 مخصص معاق

 Pension Allowances 9.4 مخصص مسن

 Orphans Allowances 0.4 مخصصات أيتام

 Social Interventions 7.9 تدخالت اجتماعية مع األسرة

 School \university Fees Exemption 18.7 اعفاء رسوم مدرسية/ جامعية

 Urgent Assistance 12.3 مساعدة طارئة

 Recruit 19.1 توظيف

 Training 3.4 تدريب

 Project Assistance 19.0 مساعدة بمشروع

 Customs exemption 4.6 اعفاء جمركي

 32.8 مساعدة سكنية )اعمار، صيانة، مركز ايواء، اجرة مسكن( *
Residential Assistance (construction, 
maintenance, shelter, housing) * 

 Other 10.7 أخرى 

 High Variance:*                                                                                                                    *: التباين عالي
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 المدارس 
 258، 250، 260فاي يا ك نا ا   حدرياا 265 فاي حاافةاا السادس 2019/2020 في العاا  الدراياي عدد المدارسبلغ 

على التوالي وذلك باياتناا  المادارس التاي ف ا    2018/2019، 2017/2018، 2016/2017حدريا لألعوا  الدراييا 
 عل ها وزارة المعار  والبلديا اإلي ائ ل ت ك.  

 
 2019/2020 -2016/2017 المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة،عدد 

Number of Schools in Jerusalem Governorate by Supervising Authority,        
2016/ 2019- 2017 /2020 

 

 Supervising Authority 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016 الجهة المشرفة

 Government 128 126 122 126 يكوحا

 UNRWA 15 15 15 16 ونالا الغوث

 Private 122 117 113 118 خاصا

 Total 265 258 250 260 المجموع

 
حااااه   طالاااااط وطالااااا، 73,887افةاااا السااادس فاااي حا 2019/2020للعاااا  الدراياااي  بلاااغ عااادد اليلااااا فاااي المااادارسوقاااد 

لألعاوا   70,840، 70,547، 72,814حك اإل اث، ب اما نان عدد اليلاا في المادارس  37,897ر وذنو حك ال 35,990
 على التوالي. 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017الدراييا 

 
 2019/2020-2016/2017 ،المرحلةالمدارس في محافظة القدس حسب عدد الطلبة في 

Number of Students in Schools in Jerusalem Governorate by Stage,                
2016/2017-2019/2020 

 

 Stage 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016 المرحلة

 Basic stage 59,945 57,707 57,794 64,323 الم يلا األياييا

 Secondary stage 13,942 13,133 12,753 8,491 الم يلا النا ويا

 Total 73,887 70,840 70,547 72,814 المجموع

  

إلى أن حعاد  عادد اليلااا لمال حعلا  فاي حادارس حاافةاا السادس والتاي ف ا    2019/2020ف    بيا ات العا  الدرايي 
طالااااط لماال حعلاا  فااي الماادارس التااي ف اا    22.5طالااااط لماال حعلاا ، فااي ياا ك بلااغ  ااذا المعااد   15.8عل هااا الاكوحااا بلااغ 

 طالااط لمل حعل  في المدارس الخاصا.  15.6عل ها ونالا الغوث و

 
 
 

 :Notes  :اتحالية
 .Data excludes Municipality and Culture Committee Schools in Jerusalem .1 . البيا ات ال ف مل حدارس المعار  والبلديا في السدس.                             1
 .Data for the academic year 2019/2020 are preliminary data .2 . ي بيا ات اوليا 2020/2019بيا ات العا  الدرايي  .2
أصاا  الم يلا األياييا ف مل الصفو   2017/2018ابتدا ط حك العا  الدرايي . 3

حك األو  األيايي يتى التايع األيايي أحا الم يلا النا ويا فت مل الصفو  العاش  
والاادي ع   والنا ي ع   وذلك بااليتااد الى قا ون التعلي  الجديد الصادر عك 

 تعلي  العالي باعتاار الصف العاش  ضمك الم يلا النا وياوزارة الت بيا وال

3. From the scholastic year 2017/2018, the basic stage includes grades from 

one to 9th while secondary stage includes grades   10th,11th and 12th, based 

on the new education law issued by the Ministry of Education and Higher 

Education that consider the tenth grade in secondary stage 
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 2020/2019-2018/2019معدل عدد الطلبة لكل معلم في مدارس محافظة القدس حسب الجهة المشرفة، 
Average Number of Students Per Teacher in Schools in Jerusalem Governorate by 

Supervising Authority, 2018/2019-2019/2020 
  

 الجهة المشرفة
2018/2019 2019/2020 

Supervising 
Authority حايسا (J1) 

Area (J1) 

 (J2) حايسا
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 (J1) حايسا
Area (J1) 

 (J2) حايسا
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 Government  15.8 16.7 13.6   16.7   17.4   14.8 يكوحا

 UNRWA  22.5 26.0 14.9   22.1   25.3   15.2 الغوث ونالا

 Private  15.6 16.4 15.3   17.7   17.5   17.9 اخاص

 General Average  16.0 17.2 14.8 17.5   18.0   16.9 العام المعدل

 
طالاااط  21.8بلاغ  2019/2020حعد  عدد اليلاا لمل شعاا في حدارس حاافةاا السادس التابعاا للاكوحاا للعاا  الدراياي 

 طالااط لمل شعاا في المدارس الخاصا.  23.5طالااط في حدارس ونالا الغوث، و 30.1ب اما بلغ 
 

، حاهااا شددة   3,194 فقددب غت دد  فااي حاافةااا الساادس 2019/2020للعااا  الدرايااي  فااي الماادارس عاادد ال ااعص الصاا ياأحااا 
شاااعاا حختلياااا، وبالمسابااال ناااان عااادد ال اااعص فاااي  المااادارس للعاااا   1,123شاااعاا لث ااااث،  1,155شاااعاا للاااذنور،  916

 1,077و ،لث اااثشااعاا  1,118و ،شااعاا للااذنور 891شااعاا حاهااا  3,086فااي حاافةااا الساادس  2018/2019الدرايااي 
 شعاا حختليا.

 

 2020/2019-2018/2019معدل عدد الطلبة لكل شعبة في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة، 
Average Number of Students Per Class in Jerusalem Governorate by Supervising 

Authority, 2018/2019-2019/2020 
 

 الجهة المشرفة
2018/2019 2019/2020 

 Supervising 
Authority حايسا (J1) 

Area (J1) 

 (J2) حايسا
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 (J1) حايسا
Area (J1) 

 (J2) حايسا
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 Government 21.8 23.0 18.9   22.3   23.4   19.4 يكوحا

 UNRWA 30.1 34.7 20.1   30.0   34.6   20.2 الغوث ونالا

 Private 23.5 22.3 24.3   22.8   21.9   23.4 اخاص

 General Average 23.1 23.5 22.7   23.0   23.6   22.2 العام المعدل
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 2019/2020-2018/2019والمنطقة  والجنسالمدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة  عدد

Number of Schools in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, Sex and 
Area, 2018/2019-2019/2020 

 

 الجهة 
 المشرفة/المنطقة

2018/2019 2019/2020 

Supervising  
Authority/Area ذنور 

Males 

 إ اث

Females 

 حختليا

Co-ed 

 المجموع
Total 

 ذنور

Males 

 إ اث

Females 

 حختليا

Co-ed 

 المجموع
Total 

  Jerusalem         القدس

 Government 128 30 43 55 126 27 44 55 يكوحا

 UNRWA 15 3 8 4 15 2 9 4 ونالا الغوث

 Private 122 99 12 11 117 94 12 11 خاصا

 Total 265 132 63 70 258 123 65 70 المجموع

 Area (J1)           (J1)منطقة 

 Government 38 7 15 16 38 7 15 16 يكوحا

 UNRWA 6 2 2 2 6 1 3 2 ونالا الغوث

 Private 68 48 11 9 64 45 11 8 خاصا

 Total 112 57 28 27 108 53 29 26 المجموع

 Area (J2)           (J2)منطقة 

 Government 90 23 28 39 88 20 29 39 يكوحا

 UNRWA 9 1 6 2 9 1 6 2 ونالا الغوث

 Private 54 51 1 2 53 49 1 3 خاصا

 Total 153 75 35 43 150 70 36 44 المجموع 
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 2019/2020-2018/2019عدد طلبة المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والجنس والمنطقة،  
Number of School Students in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, Sex 

and Area 2018/2019-2019/2020 
 

 الجهة 
 المشرفة/ المنطقة

2019/2018 2020/2019 
Supervising  

Authority/Area ذنور 

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

 ذنور

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

  Jerusalem       القدس

 Government 29,945 16,527 13,418 30,372 16,735 13,637 يكوحا

 UNRWA 4,875 3,715 1,160 4,895 3,762 1,133 الغوث ونالا

 Private 39,067 17,655 21,412 35,573 16,197 19,376 اخاص

 Total 73,887 37,897 35,990 70,840 36,694 34,146  المجموع

 Area (J1)       (J1) منطقة

 Government 7,522 5,111 2,411 7,796 5,200 2,596 يكوحا

 UNRWA 1,026 738 288 1,052 783 269 الغوث ونالا

 Private 25,111 11,276 13,835 22,200 10,441 11,759 اخاص

 Total 33,659 17,125 16,534 31,048 16,424 14,624  المجموع

 Area (J2)           (J2) منطقة

 Government 22,423 11,416 11,007 22,576 11,535 11,041 يكوحا

 UNRWA 3,849 2,977 872 3,843 2,979 864 الغوث ونالا

 Private 13,956 6,379 7,577 13,373 5,756 7,617 اخاص

 Total 40,228 20,772 19,456 39,792 20,270 19,522  المجموع
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 2019/2020عدد طلبة المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والمرحلة والجنس والمنطقة، 

Number of School Students in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, 
Stage, Sex and Area, 2019/2020 

 

 الجهة
 المشرفة/المنطقة

 أساسية

Basic 

 ثانوية

Secondary 

 العام المجموع
 Grand Total Supervising  

Authority/Area ذنور 

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

 ذنور

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

 ذنور

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

  Jerusalem          القدس

 Government 29,945 16,527 13,418 8,014 5,259 2,755 21,931 11,268 10,663 يكوحا

 UNRWA 4,875 3,715 1,160 95 75 20 4,780 3,640 1,140 الا الغوثون

  Private 39,067 17,655 21,412 5,833 2,766 3,067 33,234 14,889 18,345 خاصا

 Total 73,887 37,897 35,990 13,942 8,100 5,842 59,945 29,797 30,148 المجموع 

 Area (J1)          (J1) منطقة

 Government 7,522 5,111 2,411 2,489 1,915 574 5,033 3,196 1,837 يكوحا

 UNRWA 1,026 738 288 95 75 20 931 663 268 الغوث الاون

  Private 25,111 11,276 13,835 4,689 2,061 2,628 20,422 9,215 11,207 صاخا

 Total 33,659 17,125 16,534 7,273 4,051 3,222 26,386 13,074 13,312  المجموع

 Area (J2)          (J2) طقةمن

 Government 22,423 11,416 11,007 5,525 3,344 2,181 16,898 8,072 8,826 يكوحا

 UNRWA 3,849 2,977 872 - - - 3,849 2,977 872 الغوث الاون

  Private 13,956 6,379 7,577 1,144 705 439 12,812 5,674 7,138 خاصا

 Total 40,228 20,772 19,456 6,669 4,049 2,620 33,559 16,723 16,836  المجموع
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 2020/2019 - 2019/2018توزيع الشعب في مدارس محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والجنس والمنطقة، 
Distribution of Classes in Jerusalem Governorate Schools by Supervising Authority, 

Sex and Area, 2018/2019-2019/2020 

 

الجهة 
 المشرفة/المنطقة

2019/2018 2020/2019 
Supervising 

Authority/Area ذنور 

Males 

 إ اث

Females 

 حختليا

Co-ed 

 المجموع

Total 

 ذنور

Males 

 إ اث

Females 

 حختليا

Co-ed 

 المجموع

Total 
  Jerusalem         القدس

 Government 1,373 174 654 545 1,365 184 636 545 حكومة

 UNRWA 162 19 107 36 163 16 112 35 وكالة الغوث

 Private 1,659 930 394 335 1,558 877 370 311 خاصة

 Total 3,194 1,123 1,155 916 3,086 1,077 1,118 891 المجموع 

 Area (J1)          (J1) منطقة

 Government 397 26 234 137 401 43 223 135 يكوحا

 UNRWA 51 7 26 18 52 4 31 17 الغوث ونالا

 Private 1,032 500 288 244 948 456 276 216 اخاص

 Total 1,480 533 548 399 1,401 503 530 368  المجموع

 Area (J2)          (J2) منطقة

 Government 976 148 420 408 964 141 413 410 يكوحا

 UNRWA 111 12 81 18 111 12 81 18 الغوث ونالا

 Private 627 430 106 91 610 421 94 95 اخاص

 Total 1,714 590 607 517 1,685 574 588 523  المجموع

 

 مدارس المعارف والبلدية اإلسرائيليتين في القدس الشرقية 
فااي حاادارس المعااار  والبلديااا اإلياا ائ ل ت ك فااي الساادس ال اا  يا  2018/2019بلااغ عاادد اليلاااا الملتاساا ك للعااا  الدرايااي 

  .أ نى 19,181ذن اط، و 21,392طالااط وطالاا، حاه   40,573
 

 2018/2019 ،مؤشرات مختارة حول مدارس المعارف والبلدية في القدس الشرقية
Selected Indicators of the Israeli Municipality and Culture Committee Schools in      

East Jerusalem, 2018/2019 
 

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 Number of Schools 74 عدد المدارس

 Number of Students  عدد الطلبة

 Total 40,573 المجموع

 Males 21,392 ذنور

 Females 19,181 إ اث

 Number of Classes 1,531 عدد الشعب
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 1التعليم العالي
ذنا اط،  4,857، حااه  طالاااط  12,446في جاحعات حاافةا السدس  2018/2019بلغ عدد اليلاا الملتاس ك للعا  الدرايي 

 .أ نى 230وذن اط  29 طالااط حاه  259أ نى. وبلاغ عدد طلاا نل اات المجتمع المتوييا في العا   فسه  7,589و
 

ذناا اط  1,148حااه   طاال  2,805فساد بلاغ  2017/2018فااي العاا  الدراياي  جاحعاات حاافةاا السادسأحاا عادد خ يجاي  
طالااااط وطالاااا  129فااي العااا   فسااه  فااي حاافةااا السادس أ ناى. وقااد بلااغ عاادد خ يجااي نلياات المجتمااع المتوياايا 1,657و

 أ نى.  111وذن اط  18حاه  
 
 ذناا اط  438حاااه   2018/2019للعااا   اط عضااو  556 حاافةااا الساادس جاحعاااتفااي  ياالتدريساااله ئااا لااغ عاادد العاااحل ك فااي ب
 إ اث. 10وذن اط  23لافس العا  حاه   اط عضو  33  ذا العددأ نى. أحا في نليات المجتمع المتوييا فسد بلغ  118و
 

 2018/2019-2015/2016، محافظة القدسعدد الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي في 
Number of Enrolled Students in Higher Education Institutions in Jerusalem 

Governorate, 2015/2016-2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 وعدد اليال  يمنل جميع اليال  الماتسب ك لهذه الجاحعات حك حختلف الماافةاتالجاحعات ف مل الجاحعات التسل ديا والمليات الجاحعيا،  1

1Universities include traditional universities and university colleges, and the number of students represents all 
students affiliated with these universities from different governorates 
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 2018/2019-2015/2016مؤشرات مختارة حول التعليم العالي في محافظة القدس، 
Selected Higher Education Indicators in Jerusalem Governorate,                    

2015/2016-  2019/2018  
 

 Indicator 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 المؤشر

 Number of universities 4 4 4 4 الجامعات  عدد

 University students     الجامعات طلبة

 Males   4,857 5,504 5,561 5,565     ذنور

 Females   7,589 7,705 7,244 7,322     إ اث

 Total   12,446 13,209 12,805 12,887 مجموعال

 University graduates     الجامعات خريجو

 Males   .. 1,148 1,269 1,224       ذنور

 Females   .. 1,657 1,479 1,649       إ اث

 Total   .. 2,805 2,748 2,873 المجموع

     الجامعات* في التدريس هيئة
Teaching staff at 
universities* 

 Males   438 391 483 509       ذنور

 Females   118 111 153 147       إ اث

 Total   556 502 636 656 المجموع

 2 2 2 2 كليات المجتمع المتوسطة       عدد
Number of community 
colleges 

المجتمع  كليات طلبة
 المتوسطة

    
Community college 
students 

 Males   29 41 45 53       ذنور

 Females   230 254 272 265       إ اث

 Total   259 295 317 318 المجموع

كليات المجتمع  خريجو
 المتوسطة 

    
Community colleges 
graduates 

 Males   .. 18 16 66       ذنور

 Females   .. 111 115 83       إ اث

 Total   .. 129 131 149 المجموع

في كليات  التدريس هيئة
 المجتمع المتوسطة*

    
Teaching staff at 
community colleges* 

 Males   23 22 18 22       ذنور

 Females   10 4 6 8       إ اث

 Total   33 26 24 30 المجموع

 .Full Time and Part Time* وغ   المتف غ ك المتف غون   *

 The data of universities include Universities and the - الجاحعات والمليات الجاحعيابيا ات الجاحعات ف مل  -

University  Colleges 
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 الخصائص التعليمية 

% 12.8% بواقاااع 14.5فاااي حاافةاااا السااادس  2017 سااااا األفااا اد الاااذيك حااا  له  العلماااي بكاااالوريوس فااا على عاااا  بلغااا  
 .% لث اث16.2للذنور و

 
 2017علمي، المؤهل وال الجنس محافظة القدس حسب في فأكثر( سنة 15لألفراد ) النسبي التوزيع

Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in Jerusalem 
Governorate by Sex and Qualification, 2017 

 

 علمي المؤهل وال الجنس
 القيمة

Value 
Sex and Qualification  

 Both Sexes  كال الجنسين

 None 5.9 ال شيء  

 Elementary 11.1 ابتدائي

 Preparatory 38.9 إعدادي

 Secondary 24.4 ثانوي 

 Associate Diploma 5.2 دبلوم متوسط

 Bachelor and above 14.5 فأعلىبكالوريوس  

 Males  ذكور

 None 4.7 ال شي    

 Elementary 12.3 ابتدائي 

 Preparatory 42.1 إعدادي

 Secondary 24.0 ثا وي 

 Associate Diploma 4.1 دبلو  حتويط

 Bachelor and above 12.8 ف علىبكالوريوس  

 Females  إناث

 None 7.0 ال شي    

 Elementary 9.9 ابتدائي

 Preparatory 35.5 إعدادي

 Secondary 24.8 ثا وي 

 Associate Diploma 6.4 دبلو  حتويط

 Bachelor and above 16.2 ف علىبكالوريوس  
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  2017 ،والفئات العمرية القراءة والكتابة في محافظة القدس حسب الجنس معرفة معدالت
Literacy Rate in Jerusalem Governorate by Sex and Age Groups, 2017 

 

 القيمة الجنس والفئات العمرية
Value 

Sex and Age Groups 

 Both Sexes  كال الجنسين

19-15 99.7 15-19 

24-20 99.5 20-24 

34-25 99.3 25-34 

44-35 99.1 35-44 

+45 93.1 45+ 

 Total 97.7 المجموع

  Males     ذكور

19-15 99.7 15-19 

24-20 99.4 20-24 

34-25 99.3 25-34 

44-35 99.1 35-44 

+45 96.9 45+ 

 Total 98.7 المجموع

 Females  إناث

19-15 99.8 15-19 

24-20 99.7 20-24 

34-25 99.4 25-34 

44-35 99.0 35-44 

+45 88.8 45+ 

 Total 96.7 المجموع
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 الثامنالفصل 
 

 الثقافة



PCBS الثقافة                                                                                                      2020: كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                

78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PCBS الثقافة                                                                                                      2020: كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                

 

79 

 

 المراكز الثقافية 
، اغغد نغغلن بلغغع دغغلم الز الغغا 2019م كغغااث اااعاغغاث اغغام ال غغا   53بلغغع دغغلم الز الغغا الثااعاغغة ال املغغة اغغد م اا غغة الاغغل  

م كغااث اااعاغاث دغاماث اغد  56م كااث اااعاغاث دغاماث اغد ال غفة الة  اغة،   510م كااث اااعااث؛  566الثااعاة ال املة اد السطلن 
 قطاع غاة.  

 
 المتاحف

 م  فغغاث  انغغلاث ا  غغاام ت غغم ال غغ ما  م غغ   ،2019اغغام ال غغا   م غغان  4اغغد م اا غغة الاغغل   ال املغغة بلغغع دغغلم الز غغان 
م  فغاث اغد ال غفة الة  اغة،  29م  فاث؛  34اد السطلن  2019ال ا   ، اد نلن بلع دلم الز ان  ال املة اد2004ال ا  

 م ان  اد قطاع غاة.  5 
 

 المسارح
لزسغارح ال املغة اغد السغطلن اغد م اا غة الاغل  مسغ نلن. اغد نغلن بلغع دغلم ا 2019بلع دلم الزسارح ال املة اد ال ا  

 مسارح اد قطاع غاة. 3مس ناث اد ال فة الة  اة،   14مس ناث؛  17
 

 المساجد 
 مسجل. 116اد م اا ة الال   2018اد ال ا   ال املة بلع دلم الزساجل

 
 2019والمنطقة،  عب النو سحت الثقافية العاملة في فلسطين اسسؤ ملا عدد

Number of Cultural Institutions in Operation in Palestine by Type and Region, 2019 
 

Region/ Governorate 

 المؤسسات الثقافية العاملة
Operational Cultural Institutions ظةفاحملاة/قطنملا  

 حر اسزلا
Theaters 

  نا زلا

Museums 
 ةالثااعا الا  زلا

Cultural Centers 
Palestine 17 34 566 فلسطين 
West Bank* 14 29 510 ةا   ةة الف لا* 
Gaza Strip 3 5 56 ع غاةاطق 
Jerusalem 2 4 53   الال 

* Data includes Jerusalem Governorate.  *الال م اا ة  تشزل الباانات.                                                              
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 2019توزيع المؤسسات الثقافية في محافظة القدس حسب نوع المؤسسة والمنطقة والحالة، 
Distribution of Cultural Institutions in Jerusalem Governorate by Type, Region and 

Status, 2019 
 

Type of Cultural 
Institutions  
and Region 

 Status                                         الحالة
 المجموع
Total 

نوع المؤسسة الثقافية 
 ت م ال  ما  والمنطقة

Under Construction 

 مةلق

Closed 
 دامل

In Operation 
Cultural Centers     ةالثقافي زكار ملا 
Jerusalem - 7 53 60 القدس 
Area (J1) - 2 26 28 ( م طاةJ1) 

Area (J2) - 5 27 32 ( م طاةJ2) 

Museums     تاحفملا 
Jerusalem 1 1 4 6 القدس 
Area (J1) 1 1 3 5 ( م طاةJ1) 

Area (J2) - - 1 1 ( م طاةJ2) 

Theaters     لمسارحا 
Jerusalem - 1 2 3 القدس 
Area (J1) - - 2 2 ( م طاةJ1) 

Area (J2) - 1 - 1 ( م طاةJ2) 

 
 

 2018 -2015المساجد العاملة ودور القرآن في محافظة القدس، 
Operating Mosques and Holy Quran Dour (Houses) in Jerusalem Governorate,     

2015-2018 
  

 المحافظة/المؤشر
 Year   السنة

Indicator /Governorate 
2015 2016 2017 2018 

 Operating mosques     العاملة المساجد

 Palestine 3,287 3,138 3,064 2,924 فلسطين

  Jerusalem 116 109 109 110 الال 

 Holy Quran Dour (Houses)     القرآن دور

 Palestine 1,657 .. .. 1,603 فلسطين

  Jerusalem 22 .. .. 38 الال 
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 التاسعالفصل 
 

 مجتمع المعلومات
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 مجتمع المعلومات 
 ) كتبالالظ،  الالا ، لابلالال   حاسالا ،  بلغال  سبالالاأل ا سال  حالالظ  ااحدالأل اليالالتو التالظ اتالالاح  لالتا ا   الالا  2019خالل  الاالالا  

% 36.4%،  وبلغالالال  سبالالالاأل ا سالالال  التالالالظ اتالالالاح  لالالالتا ا خت الالالأل ا ست سالالال  الفلبالالال   ظ 86.9و  الالالا  فالالالال    الالالظ  %،41.0
 % خط إست س  إس ائ لظ.  71.1 يابل 

 

 2019نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب توفر أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Availability         

of ICT Tools, 2019 
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 2019نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب توفر أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Availability of ICT 

Tools, 2019 
 

 النسبة تواالتصاال تكنولوجيا المعلومات توفر أدوات
Percentage Availability of ICT Tools 

 Television 96.1 للفزيان 

 Fixed Palestinian Telephone Line 9.7 خط فال  ثاب  حلب   ظ
 Fixed Israeli Telephone Line 33.7 خط فال  ثاب  إس ائ لظ

 Palestinian Internet 36.4 خط إست س  حلب   ظ 

 Israeli Internet 71.1 خط إست س  إس ائ لظ 

 Mobile Phone Line 95.0 خط فال  سيا  خلاي  

 Desktop 12.9 حاسا   كتبظ

 Laptop 32.5 حاسا   الا 
  Tablet/ IPAD 19.4  حاسا  لاحظ

 Smart Phone 86.9 فال    ظ
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 العاشر الفصل
 

 المباني 
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 المباني 
إلغغغغغ   16/09/2017تغغغغغه  صغغغغغرتا  غغغغغ   الف غغغغغر  ةغغغغغ   ةبنغغغغغ    غغغغغ  40,745فغغغغغ  ة افقغغغغغ  ال غغغغغم  عغغغغغمب ال  غغغغغا   بلغغغغغ  

 (.J2ةبن  ف  ةنط   ) 22,756و ،(J1ةنط   )ةبن  ف   17,989 ةنها ،31/10/2017
 

  .ف ط (J2ت  ت ثل ةساك  ةنط   )و ، ا  ةسكن 63,290 ة افق  ال م عمب ال ساك  ف  وبل  
 

 2017, المنطقة والمحافظةحسب عدد المباني وعدد المساكن 
Number of Buildings and Number of Housing Units by Region and Governorate, 2017  

  المنطقة/ المحافظة
 *المساكنعدد  عدد المباني

Region / Governorate Number of 
Buildings 

Number of Housing 
Units* 

 Palestine 1,129,264 627,383 فلسطين

 West Bank 726,143 441,280 الضف  الغربي 

 Gaza Strip 403,121 186,103 قطاع غز 

  Jerusalem Governorate .. 40,745 القدسمحافظة 
  17,989 .. Area (J1) (J1ةنط   )

  22,756 63,290 Area (J2) (J2ةنط   )
 

* البيا غغغغات م تذغغغغ ل ءلغغغغح الةغغغغزس ةغغغغ  ة افقغغغغ  ال غغغغم  والغغغغ    غغغغ   
 .1967ام     اإلسرائ ل  إلي  عنو  بع م ا   ل  للضف  الغربي  عام 

*Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 
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 2017, في محافظة القدس حسب المنطقةعدد المباني 
Number of Buildings in Jerusalem Governorate by Area, 2017 

  

 
 

 
  

 2017نوع المبنى والمنطقة,  حسب محافظة القدس عدد المباني في
Number of Buildings in Jerusalem Governorate by Type of Building and Area, 2017 

 

 نوع المبنى
 (J2منطقة ) (J1منطقة ) القدس

Type of Building 
Jerusalem Area (J1) Area (J2) 

 Villa 573 66 639 ف  

 House 11,268 7,899 19,167 بار

 Building 7,729 9,740 17,469 ع ار 

 Establishment 1,661 .. 1,661 ةنذأ 

 Under Construction Building 633 .. 633 ةبن  ت ت ال ذ  م

 *Other 753 284 1,037 *أ رى 

 Not Stated 139 - 139 غ ر ةب  

 Total 22,756 17,989 40,745 المجموع

 .Includes: tent, marginal, caravan, barracks and other buildings * الخي   والبراكي  والكرفان والبركس وال  ا   ام رى. :* تذ ل
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 2017 ,في محافظة القدس حسب التجمع المباني وعدد المساكنعدد 
Number of Buildings and Number of Housing Units in Jerusalem Governorate                           

by Locality, 2017  

 *المساكنعدد  عدد المباني لمنطقة/ التجمعالمحافظة/ ا
Governorate/ Area/ Locality 

Number of Buildings Number of Housing Units* 

  Jerusalem .. 40,745 القدس

  17,989 .. Area (J1) (J1منطقة )

  22,756 63,290 Area (J2) (J2منطقة )

 Rafat 1,012 442 َراَفات

 Mikhmas 697 447 ِةْخَ ا 

 Qalandiya Camp 2,601 1,005 ُةَخيَّْه َقَلْنِمَيا

 Qalandiya 279 124 َقَلْنِمَيا

 Beit Duqqu 540 337 ِب ت ُبقُّو

 'Jaba 1,055 514 َجَ عْ 

 Al Judeira 795 307 الُةَمْيَر 

 Ar Ram & Dahiyat al Bareed 10,595 2,635 الَرام وَ اِ َي  الَبريم

 Beit A'nan 1,318 742 ِب ت َعَنان

 Al Jib 1,403 613 الِةْ ب

 Bir Nabala 3,159 876 ِب ر َ َ ام

 Beit Ijza 265 124 ِب ت إْجَزا

 Al Qubeiba 1,247 642 الُ َبْ َ  

 Kharayib Umm al Lahim 110 58 َ راِئب أمُّ الَلْ هْ 

و  Biddu 2,199 975 ِبمُّ

 An Nabi Samwil 66 41 َصُ وئ لالَنِب  

 Hizma 2,276 987 ِ ْزةا

 Beit Hanina al Balad 563 245 ِب ت َ ِن َنا الَبَلم

 Qatanna 1,812 1,101 َقَطنَّ 

 Beit Surik 1,107 491 ِب ت ُسوِريح

 Beit Iksa 727 385 ِب ت إْكَسا

 A'nata 6,891 2,066 َعناَتا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 192 192 َبَمو (الَكعاِبَن  )َتَة ُّع 

 Az Za'ayyem 2,439 464 الْزَعيِ هْ 

 Al 'Eizariya 9,936 2,793 الِعْ َزِريَّ 

 Abu Dis 5,618 2,117 ابو ِبيس

 A'rab al Jahalin (Salamat) 493 339 عرب الَةَهال   )س ةات(

 As Sawahira ash Sharqiya 2,701 1,157 الَسواِ َر  الَذْرِقيَّ 

 Ash Sheikh Sa'd 1,194 537 الَذْيخ َسْعم
 

* البيا ات م تذ ل ءلح الةزس ة  ة افق  ال م  وال       
 .1967ام     اإلسرائ ل  إلي  عنو  بع م ا   ل  للضف  الغربي  عام 

 *Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed 

by Israeli Occupation in1967. 
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 2017استخدام المبنى والمنطقة,  حسب محافظة القدسعدد المباني المكتملة في 
Number of Completed Buildings in Jerusalem Governorate by Utilization of Building 

and Area, 2017 

 استخدام المبنى 
 (J2منطقة ) (J1منطقة ) القدس

Utilization of 
Building Jerusalem Area (J1) Area (J2) 

 Habitation only 15,312 16,241 31,553 للسك  ف ط

 Habitation and Work 2,022 1,464 3,486 للسك  والع ل 

 Work only 1,547 .. 1,547 للع ل ف ط

 Closed 1,196 .. 1,196 ةغلق

 Vacant 521 .. 521  ال 

 Deserted 679 .. 679 ةهةور

 Under Preparation 846 .. 846 ت ت ال ذط ب

 Not Stated - 284 284 غ ر ةب  

 Total 22,123 17,989 40,112 المجموع

 
 

 2017, استخدام المسكن حسب محافظة القدسفي  *عدد المساكن
Number of Housing Units* in Jerusalem Governorate by Utilization of Housing        

Unit, 2017 

 استخدام المسكن 
 عدد المساكن

Utilization of Housing Unit 
Number of Housing Units 

 Habitation only 36,574 للسك  ف ط

 Habitation and Work 42 للسك  والع ل 

 Work only 1,733 للع ل ف ط

 Closed 9,942  ةغل 

 Vacant 6,151   الي

 Deserted 1,279  ةهةور 

 Under Preparation 7,569 ت ت ال ذط ب

 Total 63,290 المجموع
 

  * البيا غغغغات م تذغغغغ ل ءلغغغغح الةغغغغزس ةغغغغ  ة افقغغغغ  ال غغغغم  والغغغغ    غغغغ    
 .1967ام     اإلسرائ ل  إلي  عنو  بع م ا   ل  للضف  الغربي  عام 

*  Data excluded those parts of Jerusalem which were  
annexed by Israeli Occupation in1967. 
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 المساكن وظروف السكن
غرسطط ك ا ططا بلطط  متوسططع اساسطط  ال مطط ة سططن  3.3بلطط   2017عططا   متوسططع عططلد الفططرل سططن ال مطططظة سططن محاس طط  ال ططل 

 سرد لظل غرس .   1.4محاس   ال ل  
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 2017مختارة للمسكن،  في محافظة القدس حسب مؤشرات االسر
Households in Jerusalem Governorate by Selected Indicators for Housing Unit, 2017 

 عدد مؤشرات مختارة
Number Selected Indicators 

 Type of housing unit   نوع المسكن

 Villa 443 سيال

 House 26,037 دار 

  Apartment 59,035 ش  

 *Others 697 اخرى*

 Not Stated 9,022 غير مبية

 Total 95,234 المجموع

 حيازة المسكن
 

Tenure of housing unit  

 Owned 69,337 ملك 

 Rented 15,690 ممتأجر

 **Others 1,176 **أخرى 

 Not Stated 9,031 غير مبية

  Total 95,234 المجموع 

  كثافة السكننسبة االسر حسب 
 

Percentage  of households by 
Housing density 

 Less than 1 21.8 1أقل من 

1.00-1.99 51.2 1.00-1.99 

2.00-2.99 22.1 2.00-2.99 

3.00+ 4.9 3+ 

  Total 100 المجموع 

  Average of housing density 1.4 متوسط كثافة المسكن
 

  .Include: Independent Room, Tent and Marginal *   * تش ل: غرس  ممت ل ك خي  ك براكي 

 .Include: Without Payment, From Work  and Other ** ** تش ل:  دون م ابلك م ابل ع لك اخرى         
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 2017في محافظة القدس حسب عدد الغرف،  المساكن المأهولة

Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Number of Rooms, 2017  
 

 الغرفعدد 
 المساكن المأهولة

Number of Rooms  
Occupied Housing Units 

1 1,497 1 

2 9,674 2 

3 48,591 3 

4 18,201 4 

5+  8,240 5+ 

 Not Stated 9,031 غير مبية

  Total 95,234 المجموع

 Average number of rooms 3.3 متوسط عدد الغرف

 
 

 2017، المسكننوع في محافظة القدس حسب  األسر
Households in Jerusalem Governorate by Type of Housing Unit, 2017 

 

 
.* تش ل: غرس  ممت ل ك خي  ك براكي       * Include: Independent Room, Tent and Marginal.  
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 2017حسب التجمع، لقدس محافظة ا فيالمأهولة عدد المساكن 
Number of Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Locality, 2017 

 

 التجمعالمحافظة/المنطقة/
 المأهولة عدد المساكن

Number of Occupied 
Housing Units 

Governorate/ Area/ Locality 

  Jerusalem 95,234 القدس

 62,892 Area (J1) (J1منطقة )

 32,342 Area (J2) (J2منطقة )

 Rafat 553 َراَسات

 Mikhmas 291 ِمْخَ ا 

 Qalandiya Camp 1,694 ُمَخيَّْم َقَلْنِلَيا

 Qalandiya 137 َقَلْنِلَيا

 Beit Duqqu 361 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 689 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 الُجَلْيَرة

 Al Ram & Dahiyat al Bareed 4,016 الَرا  وَضاِحَي  الَبريل

 Beit A ‘nan 910 ِبيت َعَنان

 Al Jib 799 الِجْيب

 Bir Nabala 1,089 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 165 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 771 الُ َبْيَب 

 Kharayib Umm al Lahim 72 َخراِئب أ ُّ الَلْحمْ 

و  Biddu 1,498 ِبلُّ

 An Nabi Samwil 49 الَنِبن َصُ وئيل

 Hizma 1,336 ِحْزما

 Beit Hanina al Balad 218 ِبيت َحِنيَنا الَبَلل

 Qatanna 1,388 َقَطنَّ 

 Beit Surik 757 ِبيت ُسوِريك

 Beit Iksa 345 ِبيت إْكَما

 A ‘nata 3,889 َعناَتا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 157 الَظعاِبَن  )َتَج ُّع َبَلوي(

 Az Za'ayyem 1,923 الْزَعيِ مْ 

 Al ‘Eizariya 4,231 الِعْيَزِريَّ 

 Abu Dis 2,325 ابو ِديس

 A'rab al Jahalin (Salamat) 336 عرب الَجَهالية )سالمات(

 As Sawahira ash Sharqiya 1,315 الَمواِحَرة الَشْرِقيَّ 

 Ash Sheikh Sa'd 571 الَشْيخ َسْعل

 
 



PCBS الزراعة واستعماالت األراضي                                                                          2020: كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                     

97 

 

 عشر الثانيالفصل   
 

 راضيل الزراعة واستعماالت ا
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 الزراعة السرية
% مين 98.2فيي حي ن   .24/3/2015لديها حديقة منزلية وذلك كما هو في % من األسر في محافظة القدس يتوفر 8.6

وذلييك لييلع ال ييا   مارسيية نشيياا يراعييي فييي الحديقييةاألسيير فييي محافظيية القييدس والتييي يتييوفر لييديها حديقيية منزلييية  قييو   م
 .2013/2014الزراعي 

 
 الثروة الحيوانية

 . 24/3/2015في محافظة القدس  قو  بتربية ثروة ح وانية )منزلية( كما هو في  % من األسر3.5
 

24/3/2015، كما هو في حسب توفر حديقة منزلية محافظة القدسالتوزيع النسبي لألسر في   

Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate by Availability of  
A Garden, As on 24/3/2015  

Availability of Garden 
 التوزيع النسبي

Percentage Distribution  
 توفر حديقة

    Available 8.6 متوفر 
Not Available   91.4    غ ر متوفر 
Total 100 المجموع 

 
 

2013/2014حسب ممارسة نشاط زراعي،  محافظة القدسالتوزيع النسبي لألسر التي لديها حديقة منزلية في   
 

Percentage Distribution of Households who have A garden in Jerusalem Governorate 
by Use of A Garden in Agricultural Activity, 2013/2014  

Agricultural Activity 
 التوزيع النسبي

Percentage Distribution  
 الحديقةممارسة نشاط زراعي في 

    Used 98.2 مارس  
Not Used   1.8 ال  مارس    
Total 100 المجموع 

 
 

24/3/2015 ، كما هو فيالحيوانية )الحيوانات المنزلية( حسب تربيتها للثروة محافظة القدسالتوزيع النسبي لألسر في    

Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate by Rearing of 
Livestock (Domestic), As on 24/03/2015 

  

Rearing of Livestock 
 التوزيع النسبي

Percentage Distribution 
 تربية الثروة الحيوانية

Rearing 3.5 ربي  
Not Rearing 96.5 ال  ربي 
Total 100 المجموع 
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  الكثافة السكانية
 ,2931فيييي محافظييية القيييدس  2019ال يييا   منتصييي ، وبلغيييس الفثافييية الةييي انية 2كييي  345بلغيييس مةييياحة محافظييية القيييدس 

، 2فيرد/ كي  528، فيي حي ن بلغيس فيي الايفة الغربيية 2فيرد/ كي  826، أما في فلةط ن فقد بلغس الفثافية الةي انية 2فرد/ك 
 .2فرد/ ك  ,4535وفي قطاع غزة 

 
 2019 ،منتصف العام المنطقة ( حسب2مكد/ ر ف)الكثافة السكانية 

Population Density (Capita/km2) by Region Mid -Year, 2019 
  

 
 .Data includes Jerusalem Governorate:* *: البيانات  شمل محافظة القدس
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 عشر الثالثالفصل 
 

والمصادر الطبيعية البيئة
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 المياه
، عن طريق الزجاجات المعدنية بمياه الشرب تتزود أسرة 466عن طريق شبكة المياه العامة، في حين أن  بمياه الشربتتزود  (J2)منطقة  في محافظة القدس االسرمن  22,476

 .2017خالل العام  بمياه الشربللتزود  تجميع االمطارتستخدم بئر  أسرة 136و
 

 2017حسب التجمع والمصدر الرئيسي لمياه الشرب،  محافظة القدساألسر في 
Households in Jerusalem Governorate by Locality and Main Source of Drinking Water, 2017 

 

 التجمع

 لمياه الشربالمصدر الرئيسي 
 

  Main Source of Drinking Water 

Locality  شبكة مياه عامة 

Public water 
network 

 بئر ارتوازي )محمي(
 ينبوع )محمي( /

Protected dug 
well/protected  

spring 

 بئر ارتوازي )غيرمحمي(/
 ينبوع )غير محمي( 

Unprotected dug 
well/unprotected  

spring 

 تجميع هميا
 االمطار

Rainwater 

صهريج/تنك/عربة تجر 
 صهريج صغير

Small tanker 
truck/Cart  
with tank  

  هميا
 زجاجات 

 معدنية

Bottled  
Water  

 حنفية 
 عامة

Public 
Tap  

 اخرى 

Others 

 غير
 مبين

Not  
Stated 

 المجموع

Total 

 22,476 79 10 136 123 466 3 18 9,031 32,342 Jerusalem Area (J2) (J2منطقة ) القدس

 Rafat 553 25 0 0 0 0 0 0 1 527 َراَفات

 Mikhmas 291 0 0 0 21 14 16 0 0 240 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 1,694 127 0 0 14 0 0 0 3 1,550 ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 137 40 0 0 0 1 0 0 0 96 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 361 16 0 0 17 0 16 1 2 309 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 689 39 8 0 6 44 5 0 1 586 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 20 0 0 15 0 0 0 0 422 الُجَدْيَرة

 4,016 1,972 4 0 95 20 1 1 4 1,919 الَرام وَضاِحَية الَبريد
Al Ram & Dahiyat  
al Bareed 

 Beit A ‘nan 910 12 0 0 47 0 47 0 13 791 ِبيت َعَنان

 Al Jib 799 55 0 0 6 9 0 0 0 729 الِجْيب

 Bir Nabala 1,089 99 0 0 12 4 0 1 2 971 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 165 7 0 0 1 0 2 0 0 155 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 771 42 0 0 59 0 1 1 16 652 الُقَبْيَبة

 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 َخراِئب أمُّ الَلْحمْ 
Kharayib Umm 
 al Lahim 
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 2017حسب التجمع والمصدر الرئيسي لمياه الشرب،  محافظة القدس)تابع(: األسر في  
(Cont.): Households in Jerusalem Governorate by Locality and Main Source of Drinking Water, 2017 

 

 التجمع

 لمياه الشرب المصدر الرئيسي 
 

  Main Source of Drinking Water 

Locality  شبكة مياه عامة 

Public water 

network 

 بئر ارتوازي )محمي(
 ينبوع )محمي( /

Protected dug 
well/protected  

spring 

 بئر ارتوازي )غيرمحمي(/
 ينبوع )غير محمي( 

Unprotected dug 
well/unprotected  

spring 

 تجميع هميا
 االمطار

Rainwater 

صهريج/تنك/عربة تجر 
 صهريج صغير

Small tanker 
truck/Cart  
with tank  

  هميا
 زجاجات 

 معدنية

Bottled  
Water  

 حنفية 
 عامة

Public 
Tap  

 اخرى 

Others 

 غير
 مبين

Not  
Stated 

 المجموع

Total 

و  Biddu 1,498 12 0 0 0 0 11 0 0 1,475 ِبدُّ

 An Nabi Samwil 49 0 0 0 0 7 0 0 0 42 الَنِبي َصُموئيل

 Hizma 1,336 98 0 0 3 4 0 0 5 1,226 ِحْزما

 218 5 0 0 10 9 1 0 0 193 َحِنيَنا الَبَلد ِبيت
Beit Hanina  
al Balad 

 Qatanna 1,388 58 0 0 76 0 35 6 15 1,198 َقَطنَّة

 Beit Surik 757 2 0 0 0 0 0 0 1 754 ِبيت ُسوِريك

 Beit Iksa 345 19 0 0 0 0 1 0 0 325 ِبيت إْكَسا

 A ‘nata 3,889 1,712 0 0 38 5 0 0 2 2,132 َعناَتا

الَكعاِبَنة )َتَجمُّع 
 َبَدوي(

156 1 0 0 0 0 0 0 0 157 
Al Ka'abina 
(Tajammu' 
Badawi) 

 Az Za'ayyem 1,923 1,832 0 0 1 0 0 0 0 90 الْزَعيِ مْ 

 Al ‘Eizariya 4,231 2,028 6 3 3 1 0 0 3 2,187 الِعْيَزِريَّة

 Abu Dis 2,325 406 0 0 42 0 0 0 4 1,873 ابو ِديس

عرب الَجَهالين 
 )سالمات(

313 0 0 0 3 0 0 0 20 336 
A'rab al Jahalin 
(Salamat) 

 1,315 170 0 0 0 2 0 0 3 1,140 الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة
As Sawahira ash 
Sharqiya 

 Ash Sheikh Sa'd 571 215 0 0 0 0 0 0 3 353 الَشْيخ َسْعد

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله  ال البياناتمالحظة: 
.1967للضفة الغربية عام   

Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israeli  

Occupation in 1967. 
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من المياه لمحافظتي رام هللا والبيرة والقدس منطقة  متر مكعب مليون  25.3مت سلطة المياه الفلسطينية بشراء حوالي قا
(J2 عام )و ، في حين بلغت كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي لمحافظتي رام هللا والبيرة 2018( القدس منطقةJ2) 

رام هللا  لنفس العام، وبلغت حصة الفرد من المياه المستهلكة في القطاع المنزلي لمحافظتي متر مكعب مليون  21.4
أما عن المياه المتدفقة من الينابيع في محافظتي رام هللا والبيرة  )لتر/فرد/يوم(.  97.3( J2القدس منطقة )و  والبيرة

 .2018عام  متر مكعب مليون  1.2( فقد بلغت J2والقدس منطقة )
 

 2018 -2014من شركة المياه االسرائيلية )ميكروت( في فلسطين حسب المنطقة،  (1)كمية المياه المشتراة
Quantity of Water Purchased)1( from Israeli Water Company (Mekorot) in Palestine by 

Region, 2014-2018 
 

 Unit: Million m3  الوحدة: مليون م3 

 المنطقة/المحافظة
 Year     السنة  

Region/ Governorate 
2014 2015 2016 2017 2018 

 )Palestine )2 85.7 83.2 79.1 70.2 63.5 (2)فلسطين

 )West Bank)2 73.7 72.6 69.0 63.8 60.0 (2)الضفة الغربية

 25.3 24.5 23.6 21.3 20.0 (2)والقدسهللا والبيرة  رام
Ramallah & Al-Bireh and 
Jerusalem)2(  

 Gaza Strip 12.0 10.6 10.1 6.4 3.5 غزة قطاع

شمل الكميات المضخوخة من االبار الواقعة ضمن أراضي دولة فلسطين والمسيطر عليها من قبل ت( 1)
 شركة المياه اإلسرائيلية )ميكروت(.

(1) Includes the pumped water from the wells which are located in the 

territories of the State of  Palestine and controlled by Israeli Water 

Company (Mekorot). 

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد  ال البيانات (2)
 .1967احتالله للضفة الغربية عام 

(2)  Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were 

annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 

 محافظة القدسوحصة الفرد اليومية في  والمياه المستهلكة المياه المزودة للقطاع المنزلي كمية
 2018، والضفة الغربية

Quantity of Water Supply for Houshold Sector, Water Consumed and Daily per Capita 
Share in Jerusalem Governorate and the West Bank, 2018 

 

 المنطقة/
 المحافظة

كمية المياه المزودة للقطاع 
 (3المنزلي )مليون م

Quantity of Water 
Supply for Houshold 

Sector (Milion m3) 

 المياه المستهلكة

 السنة(/3)مليون م 
Water 

Consumed 
(Milion m3/year) 

من المياه حصة الفرد اليومية 
 )لتر/فرد/يوم(المستهلكة 

Daily Allocation Per 
Capita 

(liter/capita/day) 

Region/ Governorate 

 *West Bank 90.5 88.1 118.9 الضفة الغربية*

هللا والبيرة  رام
 *والقدس

21.4 17.6 97.3 
Ramallah & Al-Bireh 
and Jerusalem * 

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد  ال البيانات*: 
 .1967احتالله للضفة الغربية عام 

*:  Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were annexed 

by Israeli Occupation in 1967. 
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 2018-2015، المحافظةفي الضفة الغربية حسب  (1)للينابيع ي التدفق السنو كمية 
Amount of the Annual Discharge Springs)1( in the West Bank by Governorate, 2015-2018 

 3Discharge: million m       3م مليون التدفق: 

           Year السنة المحافظة
 Governorate 

2015 2016 2017 2018 

 West Bank 25.5 23.5 29.0 40.7 الضفة الغربية

 Jenin 0.5 0.4 0.5 0.5 جنين 

 Tubas and Northern Valleys 1.0 0.9 1.0 0.9 واالغوار الشمالية  طوباس

 Nablus 3.7 4.0 3.5 4.9 نابلس

 Salfit 0.2 0.2 0.2 0.2 سلفيت

 1.2 0.8 2.3 4.6  رام هللا والبيره والقدس
Ramallah & Al-Bireh and 
Jerusalem 

 Jericho & Al Aghwar 18.1 16.5 20.8 28.6 أريحا واالغوار

 Bethlehem & Hebron 0.8 0.7 0.7 1.0 بيت لحم والخليل

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنووة بعيود  ال البيانات( 1)
 .1967احتالله للضفة الغربية عام 

(1)  Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were 

annexed by Israeli Occupation in 1967. 

كمية المياه المتدفقة فقط للينابيع المراقبة من قبل سلطة المياه الفلسوطينية والتوي يقتصور وجودفوا فوي  -
 .المحافظات الواردة في الجدول

- Quantity of discharged water are for the springs monitored by the 

Palestinian Water Authority and restricted to the governorates 

mentioned. 

 
  الطاقة الكهربائية

والتي تتزود بالكهرباء عن طريق شبكة  (J2)منطقة  في محافظة القدس المساكن المأفولةبلغ عدد  2017خالل العام  
مسكن ال يوجد عندفا خدمة  22مسكن عن طريق مولد خاص، و 315مسكن، و 22,974حوالي  كهرباء عامة

 مسكن غير مبين طريقة االتصال بالكهرباء.  9,031و الكهرباء،
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 2017المساكن المأهولة في محافظة القدس حسب التجمع والمصدر الرئيسي للكهرباء، 
Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Locality and Main Source of        

Electricity, 2017 

 التجمع

 Main Source of Electricity المصدر الرئيسي للكهرباء

Locality شبكة عامة 

Public 
Network 

 مولد خاص

Private 
Generator 

 ال يوجد

No 
Electricity 

 غير مبين

Not Stated 

 المجموع

Total 

 22,974 315 22 9,031 32,342 Jerusalem Area (J2) (J2منطقة ) القدس

 Rafat 553 25 0 0 528 َراَفات

 Mikhmas 291 0 2 13 276 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 1,694 127 0 0 1,567 ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 137 40 0 0 97 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 361 16 0 0 345 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 689 39 1 25 624 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 20 0 2 435 الُجَدْيَرة

 4,016 1,972 0 3 2,041 الَرام وَضاِحَية الَبريد
Al Ram & Dahiyat al 
Bareed 

 Beit A ‘nan 910 12 0 2 896 ِبيت َعَنان

 Al Jib 799 55 0 11 733 الِجْيب

 Bir Nabala 1,089 99 0 0 990 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 165 7 0 0 158 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 771 42 1 0 728 الُقَبْيَبة

 Kharayib Umm al Lahim 72 0 0 0 72 َخراِئب أمُّ الَلْحمْ 

و  Biddu 1,498 12 0 0 1,486 ِبدُّ

 An Nabi Samwil 49 0 0 9 40 الَنِبي َصُموئيل

 Hizma 1,336 98 0 2 1,236 ِحْزما

 Beit Hanina al Balad 218 5 0 7 206 َحِنيَنا الَبَلدِبيت 

 Qatanna 1,388 58 0 0 1,330 َقَطنَّة

 Beit Surik 757 2 0 0 755 ِبيت ُسوِريك

 Beit Iksa 345 19 0 0 326 ِبيت إْكَسا

 A ‘nata 3,889 1,712 0 6 2,171 َعناَتا

الَكعاِبَنة )َتَجمُّع 
 َبَدوي(

11 129 17 0 157 
Al Ka'abina (Tajammu' 
Badawi) 

 Az Za'ayyem 1,923 1,832 0 0 91 الْزَعيِ مْ 

 Al ‘Eizariya 4,231 2,028 0 2 2,201 الِعْيَزِريَّة

 Abu Dis 2,325 406 0 0 1,919 ابو ِديس

عرب الَجَهالين 
 )سالمات(

258 57 1 20 336 A'rab al Jahalin (Salamat) 

 1,315 170 0 44 1,101 الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة
As Sawahira ash 
Sharqiya 

 Ash Sheikh Sa'd 571 215 0 3 353 الَشْيخ َسْعد

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل  ال البياناتمالحظة: 
 .1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were annexed 

by Israeli  Occupation in 1967. 
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 النفايات الصلبة
ة يتقوم بالتخلص من النفايات المنزل 2017خالل العام ( J2محافظة القدس )منطقة من المساكن المأفولة في  21,721

مسكن عن  87و مسكن تتخلص من النفايات الصلبة عن طريق حرقها، 1,488، وحاويةعن طريق القاؤفا في اقرب 
 طريق القاؤفا بشكل عشوائي.

 

 2017القدس حسب الطريقة المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية والتجمع،  محافظة المساكن المأهولة في
Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Methods of Solid Waste 

Disposal and Locality, 2017 
 

 التجمع

مة للتخلص من النفايات  الطريقة المستخد
 المنزلية

Methods of Solid Waste 
Disposal 

Locality 
القاؤها في اقرب 

 حاوية
 حرقها

القاؤها بشكل 

 عشوائي
 المجموع غير مبين أخرى

Throwing it in 
the Nearest 
Container 

Burned 
Thrown 

Randomly 
Other 

Not 
Stated 

Total 

 21,721 1,488 87 15 9,031 32,342 Jerusalem Area (J2) (J2القدس منطقة )

 Rafat 553 25 0 0 1 527 َراَفات

 Mikhmas 291 0 0 0 18 273 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 1,694 127 0 0 4 1,563 ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 137 40 0 0 0 97 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 361 16 0 0 0 345 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 689 39 0 0 77 573 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 20 0 0 7 430 الُجَدْيَرة

 4,016 1,972 4 27 42 1,971 الَرام وَضاِحَية الَبريد
Al Ram & Dahiyat al 
Bareed 

 Beit A‘nan 910 12 0 4 14 880 ِبيت َعَنان

 Al Jib 799 55 1 1 64 678 الِجْيب

 Bir Nabala 1,089 99 0 0 29 961 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 165 7 0 0 0 158 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 771 42 0 4 83 642 الُقَبْيَبة

 Kharayib Umm al Lahim 72 0 0 0 0 72 َخراِئب أمُّ الَلْحمْ 

و  Biddu 1,498 12 0 0 18 1,468 ِبدُّ

 An Nabi Samwil 49 0 0 1 47 1 الَنِبي َصُموئيل

 Hizma 1,336 98 1 0 14 1,223 ِحْزما
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 2017القدس حسب الطريقة المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية والتجمع،  محافظة المساكن المأهولة في)تابع(: 
(Cont.): Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Methods of Solid 

Waste Disposal and Locality, 2017 
 

 التجمع

مة للتخلص من النفايات  الطريقة المستخد
 المنزلية

Methods of Solid Waste 
Disposal 

Locality 
القاؤها في اقرب 

 حاوية
 حرقها

القاؤها بشكل 

 عشوائي
 المجموع غير مبين أخرى

Throwing it in 
the Nearest 
Container 

Burned 
Thrown 

Randomly 
Other 

Not 
Stated 

Total 

 Beit Hanina al Balad 218 5 0 0 27 186 ِبيت َحِنيَنا الَبَلد

 Qatanna 1,388 58 0 14 228 1,088 َقَطنَّة

 Beit Surik 757 2 0 0 7 748 ِبيت ُسوِريك

 Beit Iksa 345 19 0 1 22 303 ِبيت إْكَسا

 A'nata 3,889 1,712 4 0 92 2,081 َعناَتا

 157 0 0 1 154 2 الَكعاِبَنة )َتَجمُّع َبَدوي(
Al Ka'abina (Tajammu' 
Badawi) 

 Az Za'ayyem 1,923 1,832 0 0 13 78 الْزَعيِ مْ 

 Al ‘Eizariya 4,231 2,028 0 8 93 2,102 الِعْيَزِريَّة

 Abu Dis 2,325 406 2 10 18 1,889 ابو ِديس

الَجَهالين عرب 
 )سالمات(

122 194 0 0 20 336 
A'rab al Jahalin 
(Salamat) 

 1,315 170 0 1 74 1,070 الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة
As Sawahira ash 
Sharqiya 

 Ash Sheikh Sa'd 571 215 3 15 148 190 الَشْيخ َسْعد

االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة مالحظة: البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه 
 .1967بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

 Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate which 

were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
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 نوع المرحاض المستخدم لدى االسرة
من المساكن المأفولة تستخدم مراحيض  7,954، و2017( تستخدم مراحيض متصلة بشبكة مجاري عامة خالل عام J2من المساكن المأفولة في محافظة القدس )منطقة  8,928

 من المساكن المأفولة تستخدم مراحيض متصلة بحفر صماء. 6,097متصلة بحفر امتصاصية، في حين أن 
 

 2017األسرة،  القدس حسب التجمع ونوع المرحاض الذي تستخدمه المساكن المأهولة في محافظة
Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Locality and Type of Toilet facility used by the household, 2017 

 

 التجمع

 Type of Toilet facility used by household نوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة

Locality 
مرحاض متصل بشكبة 

 مجاري عامة
Flush to piped 
sewer system 

مرحاض متصل بحفرة 
 امتصاصية

Flush to septic 
porous tank  

مرحاض متصل بحفرة 
 صماء

Flush to septic 
tight tank  

مرحاض متصل 
 توحفبمصرف م

Flush to open 
drain  

ال يوجد مرحاض في البرية 
 في الحقل

No 
facility/bush/field 

 اخرى 

Others 

 غير مبين

Not 
Stated 

 المجموع
Total 

 8,928 7,954 6,097 299 31 2 9,031 32,342 Jerusalem Area (J2) (J2منطقة ) القدس

 Rafat 553 25 0 0 0 153 375 0 َراَفات

 Mikhmas 291 0 0 1 12 10 268 0 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 1,694 127 0 0 2 2 0 1,563 ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 137 40 0 0 0 27 19 51 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 361 16 0 0 2 257 86 0 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 689 39 0 15 3 27 605 0 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 20 0 0 0 0 5 432 الُجَدْيَرة

 Beit A ‘nan 910 12 0 0 0 683 47 680 ِبيت َعَنان

 Al Jib 799 55 0 0 11 6 215 0 الِجْيب

 Al Ram & Dahiyat al 4,016 1,972 0 1 4 111 183 1,745 الَرام وَضاِحَية الَبريد
Bareed 

 Bir Nabala 1,089 99 0 1 5 13 21 950 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 165 7 0 0 0 142 16 0 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 771 42 0 1 13 592 123 0 الُقَبْيَبة

 Kharayib Umm al Lahim 72 0 0 0 6 30 36 0 َخراِئب أمُّ الَلْحمْ 
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 2017المساكن المأهولة في محافظة القدس حسب التجمع ونوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة، )تابع(: 
(Cont.): Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Locality and Type of Toilet facility used by the household, 2017 

 

 التجمع

 Type of Toilet facility used by household نوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة

Locality 
مرحاض متصل بشكبة 

 مجاري عامة
Flush to piped 
sewer system 

مرحاض متصل بحفرة 
 امتصاصية

Flush to septik 
porous tank  

بحفرة مرحاض متصل 
 صماء

Flush to septik 
tight tank  

مرحاض متصل 
 توحفبمصرف م

Flush to open 
drain  

ال يوجد مرحاض في البرية 
 في الحقل

No 
facility/bush/field 

 اخرى 

Others 

 غير مبين

Not 
Stated 

 المجموع
Total 

و  Biddu 1,498 12 2 0 18 1,166 300 0 ِبدُّ

 An Nabi Samwil 49 0 0 0 43 0 6 0 الَنِبي َصُموئيل

 Hizma 1,336 98 0 1 0 881 356 0 ِحْزما

 Beit Hanina al Balad 218 5 0 0 8 33 34 138 ِبيت َحِنيَنا الَبَلد

 Qatanna 1,388 58 0 0 53 834 443 0 َقَطنَّة

 Beit Surik 757 2 0 0 3 516 236 0 ِبيت ُسوِريك

 Beit Iksa 345 19 0 2 31 99 194 0 ِبيت إْكَسا

 A ‘nata 3,889 1,712 0 5 11 21 45 2,095 َعناَتا

 157 0 0 0 3 1 153 0 الَكعاِبَنة )َتَجمُّع َبَدوي(
Al Ka'abina (Tajammu' 
Badawi) 

 Az Za'ayyem 1,923 1,832 0 0 0 0 9 82 الْزَعيِ مْ 

 Al ‘Eizariya 4,231 2,028 0 1 33 135 1,204 830 الِعْيَزِريَّة

 Abu Dis 2,325 406 0 0 4 106 1,809 0 ِديسابو 

عرب الَجَهالين 
 )سالمات(

0 222 94 0 0 0 20 336 
A'rab al Jahalin 
(Salamat) 

 1,315 170 0 3 34 141 823 144 الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة
As Sawahira ash 
Sharqiya 

 Ash Sheikh Sa'd 571 215 0 0 0 17 121 218 الَشْيخ َسْعد

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة  ال البياناتمالحظة: 
 .1967بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israeli  

Occupation in 1967. 
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 اون(  64-18) العنف النفسي هو أكثر نوو  عنوف ارو ضد اون النسو ت الرت حاو ا   ل و ل أح البوواهي اوزو ل و  الو حا 

 .2019لبع م  %35.2في مح فظ( القند  تهنسزحقن ببغت 
 

األاووورن مووو  قزووول أ ووون الوالووون   فوووي  داخووولهعراووووا لبعنوووف اووون(   17-12األطفووو ي فوووي الفمووو( العرر ووو( )مووو  % 26.2
 . 2019مح فظ( القند لبع م 

 
لمرة واحدة ألحد أنواع العنف من سنة( وتعرضن على األقل  64-18نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج )

 2019 ،نوع العنفالمحافظة و  /المنطقة شهر الماضية حسب 12قبل الزوج خالل 
Percentage of Currently Married or Ever Married Women (18-64 Years) Who 

Experienced (At Least Once) a Form of Violence by Their Husbands Throughout the 
12 Months Preceding the Interview by Region/ Governorate and Type of Violence, 

2019 

 
 
 

 حسب شهر الماضية 12خالل اللواتي أفدن أنهن قد عنفن أزواجهن نسبة النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج 
 2019 ،نوع العنف للعامالمحافظة و /المنطقة

Percentage of Currently Married or Ever Married Women Who Reported That They 
Practiced Violence Against Their Husbands Throughout the 12 Months Preceding by 

Region/ Governorate and Type of Violence for, 2019 
 

المنطقة / 
 المحافظة

 انتشار العنف
Prevalence 

of 
Violence 

 Type of Violence نوع العنف

Region/ 
Governorate 

العنف 
 الجسني

Physical 
Violence 

 العنف 
 النفسي

Psychological 
Violence 

العنف 
 الجنسي

Sexual 
Violence 

العنف 
 االاتر عي
Social 

Violence 

العنف 
 االقتص دي

Economic 
Violence 

 Palestine 4.7 6.7 10.8 33.7 10.4 13.3 فلسطين 

 West Bank 4.1 5.9 10.1 31.6 7.7 11.9 الضف( الغرب ( 

 Jerusalem 1.5 1.2 4.5 21.1 3.0 6.3 القند  مح فظ(
Governorate 

 
 
 

المنطقة / 
 المحافظة

 انتشار العنف
Prevalence 
of Violence 

 Type of Violence نوع العنف

Region/ 
Governorate 

 العنف 
 النفسي

Psychological 
 Violence 

العنف 
 الجسني

Physical  
Violence 

العنف 
 الجنسي

Sexual  
Violence 

العنف 
 االاتر عي
Social  

Violence 

العنف 
 االقتص دي

Economic 
 Violence 

 Palestine 41.1 32.5 8.8 17.8 56.6 29.4 فلسطين 

 West Bank 32.4 24.3 7.6 12.4 51.7 24.3 الضف( الغرب ( 

 Jerusalem 9.9 7.7 2.9 3.9 35.2 11.1 القند  مح فظ(
Governorate 
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 شهر الماضية حسب 12خالل وا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة سنة( وتعرض 64-18) األفراد الذين لم يسبق لهم الزواجسبة ن
 2019 ،نوع العنف للعامالمحافظة و /المنطقة

Percentage of Individuals (18-64 Years) Who Have Never Been Married Who 
Experienced Violence by a Household Member Throughout the 12 Months Preceding 

The Interview by Region/ Governorate and Type of Violence, 2019 
 

 نوع العنف
 Region/Governorate المنطقة / المحافظة

Type of Violence فلسطين 
Palestine 

 الغرب (الضف( 
West Bank 

القند  مح فظ(
Jerusalem 

Governorate 

 Psychological Violence 28.5 32.1 39.3 العنف النفسي

 Physical Violence 11.2 11.3 15.6 العنف الجسني

 Sexual Violence - 0.4 0.5 العنف الجنسي

 Social Violence 4.7 6.2 7.5 العنف االاتر عي

 Economic violence 13.5 5.7 7.2 العنف االقتص دي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهر الماضية 12خالل الذين تعرضوا للعنف من قبل الشخص المسؤول عن الرعاية  (سنة 11أقل من )األطفال نسبة 
 2019والجنس، نوع العنف المحافظة و /المنطقة حسب

Percentage of Children (Less Than 11 Years)  Who Experienced Violence by Their 
Caregivers by Type of Violence and Region During The 12 Months Preceding The 

Interview, by Region/ Governorate, Type of Violence and Sex, 2019 
 

 نوع العنف

    Region/Governorate and Sex والجنس                   المنطقة/ المحافظة 

Type of Violence 

 فلسطين
Palestine 

 الضف( الغرب (
West Bank 

 القند  مح فظ(
Jerusalem 

Governorate 

 ذكور
Males 

 اناث
Females 

 ذكوض
Males 

 ان ث
Females 

 ذكوض
Males 

 ان ث
Females 

 Physical Violence 32.1 46.0 56.1 63.7 61.5 68.3 العنف الجسني

 Severe Physical Violence 2.7 5.2 13.7 20.6 18.4 26.1 العنف الجسني الح د

 Psychological Violence 50.3 55.4 70.4 76.5 74.4 79.1 العنف النفسي
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هر ش 12خالل سنة( الذين تعرضوا على األقل لمرة واحدة ألحد أنواع العنف من قبل أحد الوالدين  17-12األطفال )نسبة 
 2019 ،والمعتديالمحافظة /المنطقة حسبة الماضي

Percentage of Children (12-17 Years) Who Experienced a Type of Violence by Either 
Parent at Least Once Throughout The 12 Months Preceding The Interviews by 

Region/Governorate and Abuser, 2019 
 

المنطقة/ 
 المحافظة

 العنف انتشار
Prevalence 
of Violence 

 Abuser and Type of Violence ونوع العنف  المعتدي

Region/ 
Governorate 

 األب
Father 

 األم
Mother 

 النفسي العنف
Psychologica

l Violence 

 العنف الجسني
Physical 
Violence 

 النفسي العنف
Psychologica

l violence 

 الجسني العنف
Physical 
Violence 

 Palestine 24.8 62.7 26.3 63.1 44.2 فلسطين 

 West Bank 17.7 56.8 15.5 54.4 36.1 الضف( الغرب ( 

 Jerusalem 15.4 42.6 10.0 36.4 26.2 القند مح فظ(
Governorate 

 
 
 

 حسب ة هر الماضيش 12خالل سنة فأكثر( الذين تعرضوا ألحد أنواع اإلساءة من قبل أحد الوالدين  65كبار السن )نسبة 
 2019 ،للعام الجنس ونوع اإلساءةالمنطقة/المحافظة و 

Percentage of The Elderly (65 years and above) Who Experienced a Type of Abuse by 
 a Household Member Throughout The 12 Months Preceding The Interview by 

Region/Governorate, Sex and Type of Abuse, 2019 

 

المنطقة/ 
 المحافظة

 انتشار اإلساءة
Abuse 

Experienced 

 Type of abuse and Sex                                       واجلنس               نوع اإلساءة  

Region/ 
Governorate 

 إا تن نفس (
Psychological 

Abuse 

 إا تن اسنا(
Physical 
Abuse 

 إهر ي صحي
Medical 

negligence 

 إا تن اقتص دا(
Economic 

Abuse 

 إا تن ااتر ع (
Social Abuse 

 رجال
Men 

 نساء
Women 

 ضا ي

Men 

 نس ت

Women 

 ضا ي

Men 

 نس ت

Women 

 ضا ي
Men 

 نس ت
Women 

 ضا ي
Men 

 نس ت
Women 

 ضا ي
Men 

 نس ت
Women 

 Palestine 0.9 0.2 1.3 1.9 23.8 18.9 1.9 1.4 14.1 10.3 8.4 6.5 فلسطين 

الضف( 
 West Bank 1.1 0.3 1.4 1.6 24.6 17.8 1.6 1.2 15.6 8.8 8.9 6.0 الغرب ( 

 مح فظ(
 Jerusalem 0.3 0.0 0.0 3.2 23.6 28.8 0.9 1.1 7.4 6.4 6.4 7.9 القند

Governorate 
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 عدد المنشآت
عاملاة فاي القعاا   منشاآت  9,704، منهاامنشأة 10,227في محافظة القدس  2017ت العاملة في العام آبلغ عدد المنش

فااي القعااا  الخاااو  القعااا   2017فااي العااام بلااغ عاادد العااامل   القعااا  اليلااي  الشاارحات الح  ممااة   حمااا الخاااو   
 J1)  15,604فاااي منعقاااة  عامااال  19,182 عامااال مااانه  34,786 فاااي محافظاااة القااادساليلاااي  الشااارحات الح  مماااة 

  (J2في منعقة   عمال
 

أن نشااط تااا ة الاملاة  التا ياة  تبا  عند ت زيع المنشآت العاملة في محافظة القدس حسب النشاط القتصااد  الريمساي، 
فمماااا  اااا  نشااااط  ،ةأمنشااا 5,326يا ح اااا بلاااغ عاااددمااا  ح اااا عااادد المنشاااآت   إصاااال المرح اااات احتااال المرت اااة ا  لااا 

   منشأة 969ب اقع  ا خرى الخدمات  أنشعة تايا  ،ةأمنش1,239  ح يلمة في المرت ة الثانمة ب اقعالصناعة الت
 

 
 

 2017، محافظة القدسعدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في 

Number of Operating Establishments and Number of Employed Persons in the Private 
Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Jerusalem Governorate, 2017  
 

 المحافظة/المنطقة
 عدد المنشآت

No. of 
Establishments 

 عدد العاملين
No. of Employed 

Persons 
Region/Governorate 

 Palestine 444,086 148,974 فلسطين

 *West Bank 309,848 101,517 *الضفة الغربية

 Gaza Strip 134,238 47,457 قطاع غزة

 Jerusalem Governorate 34,786 9,704 محافظة القدس

 J1) 4,466 19,182 Area (J1)منعقة  

,J2) 5,238 15منعقة   604 Area (J2) 

* Data includes Jerusalem governorate.  البمانات تشمل محافظة القدس *  



PCBS المنشآت                                                                                                  2020: كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                                

 122 

        محافظة القدس حسبعدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في 
 2017، المنطقة

Number of Operating Establishments and Number of Employed Individuals in the  
Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government  

Companies in Jerusalem Governorate by Area, 2017  
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 2017، محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي الرئيسيعدد المنشآت العاملة في 

Number of Operating Establishments in Jerusalem Governorate by Main Economic 
Activity, 2017 

 

 الرئيسيالنشاط االقتصادي 
 عدد المنشآت

No. of 
Establishments 

Main Economic Activity 

  Mining and quarrying 7 التعدي    استغال المحا ر

  Manufacturing 1,239 الصناعات التح يلمة

 8 إمدادات الكهربا   الغاز  ال خا   تك مف اله ا 
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

امدادات المماه  أنشعة الصرف الصحي  إدا ة النفايات 
  معالاتها

10 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

 Construction 34 اإلنشا ات

المرح ات ذات تاا ة الاملة  المفرد  التا ية(  إصال 
 المحرحات  الد ا ات النا ية

5,326 
Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles 

 Transportation and storage 177 النقل  التخ ي 

 669 انشعة خدمات القامة  الععام
Accommodation and food service 
activities 

 Information and communication 54  التصالتالمعل مات 

 Financial and insurance activities 76 النشعة المالمة  أنشعة التأم  

 Real estate activities 20 ا نشعة العقا ية

 290 ا نشعة المهنمة  العلممة  التقنمة
Professional, scientific and technical 
activities 

 131 أنشعة الخدمات الدا ية  الخدمات المساندة  
Administrative and support service 
activities 

 72 اإلدا ة العامة  الدفا   الضمان ال تماعي الل امي
Public administration and defense; 
compulsory social security 

 Education 461 التعلم 

 Human health and social work activities 467  العمل ال تماعيانشعة صحة النسان 

 Arts, entertainment and recreation 187 الفن ن  الترفمه  التسلمة

 Other service activities 969 انشعة الخدمات ا خرى 

أنشعة  ا سر المعمشمة  التي تستخدم افرادًا  أنشعة 
 خدمات غ ر محددة السر المعمشمة في انتاج سلع 

 لستخدامها الخاو

1 

Activities of households as employers; 
undifferentiated goods- and services-
producing activities of households for 
own use 

انشعة المنظمات  اله ئات غ ر اإلقلمممة غ ر الخاضعة 
 11 لل لية  ال طنمة

Activities of extraterritorial organizations 
and bodies 

  Not stated 18 مب   غ ر
 Total 10,227 المجموع 
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 2017، التجمعمحافظة القدس حسب عدد المنشآت العاملة في 

Number of Operating Establishments in Jerusalem Governorate by Locality, 2017 
 

 المنطقة/ التجمع
المنشآت العاملةعدد   

Number of Operating 
Establishments 

Area / Locality 

 Jerusalem Governorate 10,227 محافظة القدس

  4,668 Area (J1) (J1منطقة )

  5,559 Area (J2) (J2منطقة )

 Rafat 65 َ اَفات

 Mikhmas 27 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 219 ُمَخمَّْ  َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 18 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 35 ِب ت ُدقُّ 

 ’Jaba 46 َ َ عْ 

 Al Judeira 76 الُاَدْيَرة

 Al Ram & Dahiyat al Bareed 1,109 الَرام  َضاِحَمة الَبريد

 Beit A ‘nan 108 ِب ت َعَنان

 Al Jib 145 الِاْ ب

 Bir Nabala 249 ِب ر َنَ ال

 Beit Ijza 14 ِب ت إْ َ ا

 Al Qubeiba 167 الُقَبْ َ ة

 Kharayib Umm al Lahim 8 َخراِيب أمُّ الَلْح ْ 

 Biddu 302 ِبدُّ 

 An Nabi Samwil 2 الَنِبي َصُم ي ل

 Hizma 249 ِحْ ما

 Beit Hanina al Balad 11 ِب ت َحِن َنا الَبَلد

 Qatanna 74 َقَعنَّة

 Beit Surik 66 ِب ت ُس ِ يك

 Beit Iksa 36 إْكَساِب ت 

 A ‘nata 709 َعناَتا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 2 الَكعاِبَنة  َتَامُّع َبَد  (

 Az Za'ayyem 94 الْ َعمِ  ْ 

 Al ‘Eizariya 1,126 الِعْ َ ِ يَّة

 Abu Dis 422 اب  ِديس

 A'rab al Jahalin (Salamat) 20 عرب الَاَهال    سامات(

 As Sawahira ash Sharqiya 122 الَشْرِقمَّة الَس اِحَرة

 Ash Sheikh Sa'd 38 الَشْمخ َسْعد
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 الحسابات القومية
ليةا   J1 فةي عاافةةة القةيس عةطقةةالمرصودة والمتفقةة عةا الميةا ار اليوليةة  االقتصادية جمالي القيمة المضافة لألنشطةإ

 .2017عريكي لليا  أعلاون دوالر 1,316.2  عقابلسيار الجارية( عريكي )باألأ علاون دوالر 1,321.6 بلغ 2018
 

 باألسعار الجارية 2018 -2014ألهم األنشطة االقتصادية لألعوام  (J1منطقة ) القيمة المضافة في محافظة القدس
Value Added in Jerusalem Governorate Area (J1) for Main Economic Activities for the 

Years 2014-2018 at Current Prices 
 

Value in USD Million   القيمة بالملاون دوالر أعريكي 
Economic Activity 2018 2017 2016 2015 2014 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 2.6 2.6 2.5 2.6 3.5 الزراعة وصاي األسماك 

Mining, manufacturing, 
water and electricity 

 والكهرباء الصةاعة التاويلية والمياه 175.5 204.7 233.8 235.0 231.2

Construction 33.9 35.6 35.5 35.5 30.8 اإلنشاءات 
Wholesale and retail 
trade 

 تجارة الجملة والتجزئة 382.1 364.9 347.8 365.2 370.2

Transportation and 
storage  

 والتخزينالةقل  7.6 5.5 3.4 4.2 5.8
Information and 
communication 

 الميلوعات واالتصاالت - - 1.5 1.5 1.4
Services 675.7 671.3 670.4 616.3 567.2 الخيعات 
Public administration 
and defence 

 االدارة الياعة واليفاع 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8
Gross value added 1,321.6 1,316.2 1,295.7 1,230.2 1,167.5 مجموع القيمة المضافة 
 

Notes:Value added within national accounts includes all value added incurred 

from all economic sectors including the informal sector. 

 

 

عن كافة ة المضافة المتولي لاسابات القوعية تشمل كافة القيم:القيمة المضافة ضمن ااتمالحظ
 االقتصادية بما في ذلك القطاع غار المةةم.القطاعات 
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 2018حسب النشاط االقتصادي،  (J1منطقة ) التوزيع النسبي الجمالي القيمة المضافة في محافظة القدس
Percentage Distribution of Value Added in Jerusalem Governorate Area (J1)  

by Economic Activity, 2018 
 

 
 
 

Note: Value added within national accounts includes all value added 

incurred from all economic sectors including the informal sector. 

 

عن  ةالمضافة المتولي لاسابات القوعية تشمل كافة القيمالقيمة المضافة ضمن ا :مالحظة
 المةةم.القطاعات االقتصادية بما في ذلك القطاع غار كافة 
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0.1%

تجارة الجملة والتجزئة

Wholesale and 
Retail Trade

28.0%

الصناعة التحويلية 
والمياه والكهرباء

Mining 
Manufacturing,  

Water and 
Electricity

17.5%

اإلنشاءات

Construction
2.6%

النقل والتخزين

Transportation and 
Storage

0.4%
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 حركة أسعار المستهلك
مقاكتججج  % 1.37اكتفاعجججاس تسججج     2019عجججا   (J1)منطقججج   القججج  محافظجج   فجججر الجججرال السياسجججر اسجججهاك ال سججج    سجج ل 
 . 2017مقاكت  بالها   2018 عا % 1.04 ك ا س ل الرال اكتفاعاس تس   ، 2018بالها  

 
 2019، (J1ألسعار المستهلك في محافظة القدس منطقة )الشهرية األرقام القياسية 

Monthly Consumer Price Index Numbers in Jerusalem Governorate Area (J1), 2019 
 

 Base Year 2018=100                                                                                             100= 2018سن  ااسا  
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  القدسالمستهلك حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية في محافظة ألسعار األرقام القياسية ونسبة التغير السنوية  
 2018 ،2019(، J1منطقة )              

Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change by Major Groups of 
Expenditure in Jerusalem Governorate Area (J1), 2018, 2019 

 

 Base Year 2018=100  100=2018 سن  ااسا   

Group 
number 

Major Groups of Expenditure 
 نسبة التغير %
Percent 

Change % 

 أقسام اإلنفاق الرئيسية 2018 2019
 رقم

المجموعة   

01 Food and Non-Alcoholic 
Beverages 

3.04 103.04 100.00 
ال واد الغذائي  وال شروبات غير 

 الكحولي 
01 

02 Alcholoic Beverages, 
Tobacco and Narcotics 

 02 ال شروبات الكحولي ، وال بغ 100.00 100.64 0.64

03 Clothing and Footwear -7.39 92.61 100.00  03 ال البس وااحذي 

04 Housing, Water, Electricity, 
Gas and Other Fuels 

0.44 100.44 100.00 
ال سكن وال ياه والك رباء والغاز 

 04 وغيرها من الواود

05 
Furnishings, Household 
Equipment and Routine 
Houshold Maintenance 

-0.68 99.32 100.00 
ال فروشات وال ه ات ال نزلي  

 05 الروتيني وصيات  ال نازل 

06 Health -1.62 98.38 100.00  06 الصح 
07 Transport  -3.78 96.22 100.00 07 ال واصالت 

08 Information and 
Communication 

 08 ال ه ومات واالتصاالت 100.00 96.52 3.48-

09 Recreation, Sport, Culture, 
Gardens and Pets 

12.56 112.56 100.00 
الرياض ، الثقاف ، ال رفي ، 

 09 الح ائق والحيواتات االيف 

10 Education Services 3.15 103.15 100.00 10 خ مات ال ه يل 

11 Resturants and 
Accomodation Services 

 11 ال طاعل وخ مات االاام  100.00 118.36 18.36

 Miscellaneous Goods and 
Services (12+13)* 

4.55 104.55 100.00 
 الس ع والخ مات ال  نوع 

(12+13*) 
 

12 Insurance and Financial 
Services 

 12 ال أمين والخ مات ال الي  100.00 103.75 3.75

13 
Personal Care, Social 
Protection and 
Miscellaneous Goods and 
Services  

4.84 104.84 100.00 

الرعاي  الشخصي  والح اي  
والخ مات االج  اعي  والس ع 

 ال  نوع 
13 

 Consumer Price Index 1.37 101.37 100.00 الرقم القياسي ألسعار المستهلك  
 

* Reliance on the new version of the Classification of 

Individual Consumption according to Purpose COICOP – 
2018  issued by the United Nation division (UN), to classify 
major groups, commodities' and services consumed at the 
beginning of 2019 which consists of 13 major groups, and 
for comparison purposes with the previous CPI time series 
groups 12, 13 has been merged to compareed with the 
previous group Miscellaneous Goods and Services (12) 
within the privious classification COICOP - 1999. 

 

تل االع  اد ع ى اإلص اك ال  ي  من تصنيف االس  الك الفردي حسب * 
والصادك عن شعب  اامل ال  ح ة،  COICOP – 2018الغرض من االس خ ا  

ل صنيف ال   وعات الرئيسي  والس ع والخ مات االس  الكي  مع مط ع الها  
م  وع  كئيسي ، واغراض ال قاكت  مع س س    13والذي ي ألف من  2019

ل قاكت  ا  13، 12ال ياتات السابق  ل ؤشر أسهاك ال س     تل دمج ال   وع ين 
( ض ن ال صنيف السابق 12ع والخ مات ال  نوع  سابقاس )مع م  وع  الس 

COICOP - 1999. 
 

 
 



PCBS واالرقام القياسية األسعار                                                                   2020: كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

 

                          133 

  2018، المنطقةأقسام اإلنفاق الرئيسية و  حسب المستخدمة في احتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك **األوزان

Relative Weights** Used in Calculating Consumer Price Index Numbers by Major 
Groups of Expenditure and Region, 2018 

 

 فلسطين أقسام اإلنفاق الرئيسية
Palestine 

*الضفة الغربية  

West 
Bank* 

 قطاع غزة 
Gaza Strip 

منطقة  القدس
(J1) 

Jerusalem 
Area (J1) 

Major Groups of 
Expenditure 

ال واد الغذائي  وال شروبات غير 
 الكحولي 

28.1534 27.7871 32.9790 21.9516 
Food and Non-Alcoholic 
Beverages 

 6.3951 3.8909 5.5626 5.3124 ال شروبات الكحولي ، وال بغ
Alcholoic Beverages, 
Tobacco and Narcotics 

 Clothing and Footwear 4.7450 5.1772 4.8285 4.8921 ال البس وااحذي 

ال سكن وال ياه والك رباء والغاز 
 وغيرها من الواود

9.0680 8.2840 10.1467 11.3516 
Housing, Water, 
Electricity, Gas and 
Other Fuels 

ال فروشات وال ه ات ال نزلي  
 وصيات  ال نازل الروتيني 

4.4412 4.4439 4.1090 4.9857 
Furnishings, Household 
Equipment and Routine 
Houshold Maintenance 

 Health 1.9687 4.2717 3.6442 3.5658 الصح 

  Transport 14.3943 7.6737 16.3568 14.2620 ال واصالت

 5.1935 5.0306 5.0936 5.0928 ال ه ومات واالتصاالت
Information and 
Communication 

ال رفي ، الرياض ، الثقاف ، الح ائق 
 والحيواتات االيف 

1.6879 1.6481 1.7168 1.8468 
Recreation, Sport, 
Culture, Gardens and 
Pets 

 Education Services 2.9330 3.4941 3.6975 3.5576 خ مات ال ه يل

 2.3773 2.8918 2.8380 2.7912 ال طاعل وخ مات االاام 
Resturants and 
Accomodation Services 

 5.8625 6.3565 3.3079 4.2793 والخ مات ال الي ال أمين 
Insurance and Financial 
Services 

الرعاي  الشخصي  والح اي  
االج  اعي  والس ع والخ مات 

 ال  نوع 
12.8965 12.5079 12.2619 15.9950 

Personal Care, Social 
Protection and 
Miscellaneous Goods 
and Services  

 Consumer Price Index 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 القياسي ألسعار المستهلكالرقم 

ال ياتات ال تش ل ذل  ال زء من محافظ  الق   والذي ض   *
 .1967االح الل اإلسرائي ر إلي  عنوة بهي  اح الل  ل ضف  الغربي  عا  

ال س وى الها  باس خ ا    2018تل تح يث االوزان ل ه ر عن الها  
 .2017 – 2016مقاكت  مع  2018لألسهاك ل ها  

*Data exclude those parts of Jerusalem governorate which 

were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
CPI weight update to be 2018 using the general price level 

for 2018 compared to 2016/2017. 
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 عشر الثامن الفصل
 

 واالتصاالتالنقل 
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 خارج المنشآتالنقل 
 فةي عةام ا  118مركبةة ععمةل ب ةا  114 قطاع النقل خارج المنشآت في محافظةة القةد  بلغ عدد المركبات العاملة ضمن

دوالر، وبلغة  الييمةة المفةافة المجحققةة مةن مليةن   5.7 حقة  مةن هةال المركبةاتج، فيما بلةغ جمةا اتاجةاج الم 2019 عام
 ملين  دوالر. 3.3ل ال المركبات  خارج المنشآتاشاط النقل 

 
 2019دوالر في العام  ألف 7.9من تعنيفات العاملين لقطاع النقل خارج المنشآت جنالي  جرأبوبلغ اصيب المسجخدم 

 ألف دوالر.  333.3من االاجاج  جرأبالف دوالر بينما بلغ اصيب المسجخدم 48.0 وبلغ اصيب العامل من االاجاج 
 

 2019القدس،  محافظةفي  خارج المنشّاتالنقل ألنشطة هم المؤشرات االقتصادية أ

Main Economic Indicators for Outside of Establishment Transport 
 in Jerusalem Governorate, 2018 

 

 (Value in 1000 USD)                                                                       دوالر امريكي( باأللف)الييمة 

 
 

 2019، في محافظة القدس خارج المنشّاتالمستخلصة ألنشطة النقل  المعدالت بعض
Selected Rates for Outside of Establishment Transport Activities in Jerusalem 

Governorate, 2019 
 

 المؤشر
 القيمة

Indicator 
Value 

اصيب المسجخدم بأجر من تعنيفات العاملين 
 بالدوالر

9694.1 Annual compensation per paid employed person  in 
(USD) 

 Output per employed person in (USD) 48022.0 اصيب العامل من اتاجاج  بالدوالر

 Output per paid employed person in (USD) 333329.4 بأجر من اتاجاج بالدوالر المسجخدم اصيب

 Value added  per employed person in (USD) 27742.4 اصيب العامل من الييمة المفافة بالدوالر

 Value added per paid employed person in (USD) 192564.7 اصيب المسجخدم  بأجر من الييمة المفافة بالدوالر

 (%) Value added to output 57.8 اسبة الييمة المفافة الى اتاجاج

 (%) Compensation of employed persons to value added 5.0 اسبة تعنيفات العاملين الى الييمة المفافة

 (%) Depreciation to output 6.0 اسبة اتهج ك السنني الى اتاجاج
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 2019القدس،  محافظةفي  خارج المنشّاتالنقل  النشطة اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Outside of Establishment Transport in Jerusalem 

Governorate, 2019 
 

    (Value in USD 1000)                                                                       دوالر امريكي( باأللف)الييمة         

 المؤشر
 القيمة

Indicator 
Value 

 Number of  vehicles 114 عدد المركبات

 Number of persons engaged 118 عدد العاملين

 Output 5666.6 اتاجاج

 Gross value added 3273.6 إجمالي الييمة المفافة

 Intermediate consumption 2392.9 االسج  ك النسيط

 
 والتخزينالنقل 

خ ل العام  عام ا  712 ععمل ب ا منشأة  189العاملة في ااشطة النقل والجخزين في محافظة القد   المنشآتبلغ عدد 
ملين   5.0 لنفس العام ةاشطاال ل ا هاجالمفافة الجي جققبلغ  الييمة ، و ملين  دوالر 8.5 وبلغ جما اتاجاج ،2018
 .دوالر

 
 2018القدس،  محافظةفي النشطة النقل والتخزين اهم المؤشرات االقتصادية 

Main Economic Indicators for Transport and Storage in Jerusalem Governorate, 2018 
 

    (Value in USD 1000)                                                                                     دوالر امريكي( باأللف)الييمة       
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 2018القدس،  محافظةفي  النشطة النقل والتخزين اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Transport and Storage in Jerusalem Governorate, 2018 

 
 

 (Value in 1000 USD) )الييمة بااللف دوالر امريكي(

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 No. of operating establishments 189 العاملة المنشآتعدد 

 Number of Employed Persons 712 عدد العاملين

 Output 8,492.0  اتاجاج 

  Intermediate consumption 3,532.4 االسج  ك النسيط 

 Gross value added 4,959.6 إجمالي الييمة المفافة

 
 المعلومات واالتصاالت

خ ل  عام ا  58ععمل ب ا منشأة  44واالتصاالت في محافظة القد   بلغ عدد المنشآت العاملة في ااشطة المعلنمات
 1.7 ي جققج ا هال االاشطة لنفس العامملين  دوالر، وبلغ  الييمة المفافة الج 2.1وبلغ جما اتاجاج  ،2018العام 

 دوالر. ملين  
 

 2018القدس،  محافظةفي  واالتصاالت ألنشطة المعلومات هم المؤشرات االقتصاديةأ

Main Economic Indicators for Information and Communication Activities in   
Jerusalem Governorate, 2018 

 

 (Value in 1000 USD)                                                                                   دوالر امريكي( باأللف)الييمة     
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 2018القدس،  محافظةفي  واالتصاالت ألنشطة المعلومات اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Information and Communication Activities in 
Jerusalem Governorate, 2018 

 

 (Value in 1000 USD) )الييمة بااللف دوالر امريكي(

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 No. of operating establishments 44 عدد المنشآت العاملة

 Number of Employed Persons 58 عدد العاملين

 Output 2,051.8  اتاجاج 

  Intermediate consumption 318.4 االسج  ك النسيط 

 Gross value added 1,733.4 إجمالي الييمة المفافة
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 رخص االبنية

 90.5 رخصةة مساةا ة ماساليةة بل ة  129 (J2)في محافظةة الدةدم منةدةة  2019االبنية الصادرة عام  بلغ عدد رخص
ألة  متةر مر،ةعم امةةا رخةص االبنيةة كنةر الاة نية ف ةةا   71.1رخةص ببنيةةة سة نية مساةا ة  106ألة  متةر مر،ةعم  من ةا 

 أل  متر مر،ع. 19.4رخصة مساا ة ااسالية بل    23عددها 
 

 2019لألبنية حسب استخدام المبنى،  (J2منطقة ) رخص األبنية الصادرة في محافظة القدس
Building Licenses Issued in Jerusalem Governorate Area (J2) for Buildings by Status 

of Licensed Buildings, 2019 
 

 هوضع البناء المطلوب ترخيص
 عدد الرخص 
Number of 
Licenses 

 (2المساحة المرخصة ) ألف م
)2Licensed Area (1000m 

Status of Licensed 
Building ماا ات اديدة 

New Areas 

 ماا ات قائسة 
Existing 
Areas  

 Residential Buildings 11.2 59.9 106 مبنى س ني

 Non-Res. Buildings 2.8 16.6 23 مبنى كنر س ني

 *Boundary walls 0.0 0.0 0 *أسوار

 Total 14.0 76.5 129 المجموع

 .For boundary walls it refers to length in (1000 m.r):* .*: مالنابة لألسوار تسثل الةول مابل  متر طولي
 
 
 

 

،ل ة  الييسةةة السةةافة التةي  دد ةةا أمري ةيم ر  ملنةةو  درالر 20.9 ةوالي  نشةةاا االنشةا ات الستحدة  مة  االنتةةا بلةغ  مة  
 .2018خالل العام  أمري ي ملنو  درالر 16.8 لنفس العام النشاا اهذ
 

 2018القدس،  محافظةفي  النشطة االنشاءات هم المؤشرات االقتصاديةأ
Main Economic Indicators for Constructuin Activities in Jerusalem          

Governorate, 2018 
 

 (Value in 1000 USD) )الييسة ماالل  درالر امري ي(

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 Output 20,939.2  اإلنتا  

  Intermediate consumption 4,175.1 االست الك الوسيط 

 Gross value added 16,764.1 ماسالي الييسة السةافة
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 2018القدس،  محافظةفي  نشطة االنشاءاتأل  اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Construction Activities in Jerusalem Governorate, 2018 
 

 (Value in 1000 USD)                                                                                      درالر امري ي( مابل )الييسة     
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 الصناعةنشاط 

مليوون وور،  وللتوا المة وة ال ةوافة التوي حققت وا  518.7 حوالي بلغ حجم اإلنتاج ألنشطة الصناعة في محافظة القدس
 .2018خالل العام  مليون وور، 343.3هذه ارنشطة لنفس العام 

 

 2018القدس،  محافظةفي  النشطة الصناعة اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate, 2018 
 

 (Value in 1000 USD)                                                                                 وور، امريكي( باأللف)المة ة     

 
 

 

 2018القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةفي  النشطة الصناعة اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate by 

Economic Activity, 2018 
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  Value in USD 1000   وور، امريكي باأللفالمة ة 

  اإلنتاج  االقتصادي النشاط

Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption  

القيمة  إجمالي
 المضافة

Gross Value 
Added 

Economic Activity 

التعدين واستتالل ال حاجر 
 137,102.7 123,319.0 260,421.7 الصناعات التحويلةةو 

Mining, quarrying and 
manufacturing 

إمداوات الك رلاء والتاز والبخا، 
 ال ةاه وإمداوات وتكيةف ال واء

 الصحي وإوا،ة الصرف وأنشطة

 ومعالجت ا النفايات

258,238.2 52,050.5 206,187.7 

Electricity, gas, steam, air 
conditioning supply, water 
supply; sewerage, waste 
management and 
remediation activities 

 Total 343,290.4 175,369.5 518,659.9 المجموع
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 معاصر الزيتون 
 1,346.4ب دف عصره رستخراج الزيا 2019 بلتا ك ةة الزيتون ال زووة لل عاصر في محافظة القدس ل وسم عام  

وللتا المة ة ال ةافة لنشاط معاصر الزيتون ل وسم عام . طن متري من الزيا 277.6طن متري  وقد استخرج من ا 
ألف وور، أمريكي  55.5ألف وور، أمريكي  في حين بلتا قة ة ارست الك الوسةط حوالي  205.2حوالي   2019

 ألف وور، أمريكي. 260.7والي وقة ة إنتاج ال عاصر ح
 

 2019-2016المؤشرات االساسية لنشاط معاصر الزيتون في محافظة القدس، 
Main Indicators for the Olive Press Activity in Jerusalem Governorate,     

2016-2019 
 

  Quantity in Metric Ton and Value in USD 1000 الكمية بالطن المتري، والقيمة باأللف دوالر أمريكي                                                                         
 

 المؤشرات
 Year   السنة 

Indicators 
2016 2017 2018 2019 

  No. of Operating olive presses 3 3 4 4 عدد المعاصر العاملة

 - 1 - - عدد المعاصر المغلقة مؤقتا
No. of olive presses temporarily  
closed 

 Quantity of olive pressed 1,346.4 440.2 1,035.3 930.4 كمية الزيتون المدروس

 Quantity of oil extracted 277.6 107.4 243.8 261.0 كمية الزيت المستخرجة

 Number of employed persons 16 17 26 29 اجمالي عدد العاملين

 No. of unpaid employed persons 4 5 5 6 عدد العاملين بدون أجر

 No. of paid employed persons 12 12 21 23 عدد العاملين باجر

 2.0 7.1 14.1 27.7 قيمة تعويضات العاملين
Compensation of employees 
value 

 Olive presses output value 260.7 79.2 262.1 350.0 قيمة انتاج نشاط معاصر الزيتون

 Intermediate consumption value 55.5 64.6 29.4 41.2 قيمة االستهالك الوسيط

 Gross value added 205.2 14.6 232.7 308.8 القيمة المضافةاجمالي 
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 2019-2016القدس،  محافظةمعاصر الزيتون في  لنشاط االنتاج والقيمة المضافة

Output  and Gross Value Added for Olive Press Activity in Jerusalem Governorate, 
2016-2019 

 

 (Value in 1000 USD)                                                                               وور، امريكي( باأللف)المة ة     
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 :النشاط الفندقي
، مدا مجوععد  2019في محافظة القدد  فدي ايا دة العدا   مسح النشاط الفندقيالتي استجابت في  بلغ عدد الفنادق العاملة

اموع عددد 652 وبلددغ متعسددد  عدددد العددداملم  فميددا ،سدددر راع  2,199و ةغرفدد 987 فندددقاع عدددامو،  تددعفر فميدددا مددا مجوععددد  19
 م  اإلااث.   159و م  الذكعر 493 ، منيم2019خول عا  وعاملة 

 
 2019-2015, القدس ي محافظةف الفندقيللنشاط  الرئيسية المؤشرات

Main Indicators for Hotel Activity in Jerusalem Governorate, 2015-2019 
 

 المؤشر
 Year                              السنة

Indicator 

2015 2016 2017 2018 2019 

 *Number of hotels 19  21 20 24 21 *الفنادق عدد

 *Number of rooms 987  1,464 1,480 1,462 1,403 *الغرف عدد

 *Number of beds  2,199  3,144 3,242 3,168 3,034 *ةاألسر   عدد

 642.1 587.6 560.8 554.3 618.1 اشغال الغرف متعس 
Average of room 
occupancy 

 % Room occupancy 54.1 41.2 37.9 41.7 42.0 % اشغال الغرف اسبة

  1,006.0 980.4 934.4 893.8 1,054.7 ةاشغال األسر   متعس 
Average of bed 
occupancy 

 Bed occupancy percent 37.8 31.1 28.8 30.4 32.5 ةاشغال األسر   اسبة

  Number of guests  126,378 121,326 113,911 99,372 120,068 النزالء عدد

  Number of guest nights  367,184 357,852 341,065 326,232 384,976 ليالي الوبمت عدد

                  .At the end of the year* * في ايا ة العا .                                                          

 
 2019-2015 حسب توفر خدمات مختارة, محافظة القدس يالعاملة ف فنادقالعدد الغرف المجهزة في 

Number of Furnished Rooms in Operated Hotels in Jerusalem Governorate by 
Availability of Selected Facilities, 2015-2019 

 

Year 
 هاتف

Telephone 
 تكييف

Air 
Condition 

 تدفئة

Heaters 

 تلفزيون 

T.V 
 حمام خاص

Private 
Bathroom 

 عدد الغرف
No. of 

Rooms 

 عدد الفنادق*
No. of 

Hotels* 
 السنة

2015 1,336 1,348 1,348 1,155 1,348 1,403 21 2015 

2016 1,420 1,430 1,439 1,231 1,434 1,462 24 2016 

2017 1,386 1,398 1,398 1,205 1,398 1,480 20 2017 

2018 1,318 1,330 1,330 1,137 1,330 1,343 21 2018 

2019 953 977 977 850 950 987 19 2019 

*At the end of the year.   . في ايا ة العا * 

 
  



PCBS السياحة                                                                                                   2020: كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                                 

 

 154 

 2019-2015ة نهاية العام, عدد الفنادق في محافظة القدس حسب توفر خدمات عامة مختار 
Number of Hotels in Jerusalem Governorate by Availability of Selected Public 

Services at the end of the year, 2015-2019 
  

Year  أخرى 
Other  

 خدمات للغرف

Room 
Services 

صالون 
 تجميل

Beauty 
Salon 

 متاجر
Shops 

 مصبغة
Dry 

Clean 

تصوير 
 وثائق

Copy 
Printer 

 طباعة

Printing 

 فاكس
Fax 

 عدد الفنادق
No. of 
Hotels 

 السنة

2015 18 20 2 4 11 21 19 21 21 2015 

2016 18 22 2 3 11 22 21 23 24 2016 

2017 16 19 2 3 11 20 18 20 20 2017 

2018 15 20 1 4 11 21 19 21 21 2018 

2019 12 18 1 4 8 19 18 19 19 2019 

 
  2019- 2015عدد النزالء في فنادق محافظة القدس,

Number of Hotel Guests in Jerusalem Governorate, 2015 – 2019 

 
 

  2019متوسط عدد العاملين في فنادق محافظة القدس حسب الربع وطبيعة العمل والجنس, 
Average Number of Employees in Jerusalem Governorate Hotels by Quarter, Type of 

Work and Sex, 2019 
 

 الربع

    إدارة
Administration 

 إنتاج
Operation 

 المجموع
Total 

Quarter 
 ذكعر

Males 

 إااث

Females 

 ذكعر

Males 

 إااث

Females 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 First quarter 173 534 115 413 58 121 الربع األول

 Second quarter 190 544 125 417 65 127 الربع الثااي

 Third quarter 138 457 86 352 52 105  الربع الثالث

  Fourth quarter 135 437 85 342 50 95 الربع الرابع

 Average  159 493 103 381 56 112 المتوسط
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 2019النشاط الفندقي في محافظة القدس لمؤشرات مختارة حسب الشهر, 
Activities in Jerusalem Governorate Hotels for Selected Indicators by Month, 2019 

 

 الشهر
 الفنادق عدد

No. of 
Hotels 

 الغرف المتاح عدد

No. of 
Available 
Rooms 

 المتاح األسّرة عدد

No. of 
Available 

Beds 

 النزالء عدد

No. of 
Guests 

 المبيت ليالي عدد

No. of Guest 
Nights 

 الغرف إشغال

Room Occupancy 

 رةاألسّ  إشغال

Bed Occupancy 
Month 

 الوتعس 

Average 

 النسبة%

Rate % 

 الوتعس 

Average 

 النسبة %

Rate % 

 January 32.5  927.2 42.9 575.8 28,744 9,808 2,850 1,343 21 كانون ثاني

 February 31.7  908.4 42.8 579.8 25,436 9,236 2,867 1,355 22 شباط

 March 41.5  1,179.7 55.2 740.8 36,570 11,626 2,844 1,343 21 آذار

 April 29.7  1,103.5 42.4 681.9 33,104 10,867 3,713 1,607 29 نيسان

 May 26.7  756.2 38.5 477.1 23,441 8,024 2,833 1,240 22 أيار

 June 30.1  790.7 43.3 490.7 23,722 8,099 2,623 1,133 21 حزيران

 July 29.9  787.1 46.0 523.1 24,399 8,219 2,630 1,137 21 تموز

 August 34.0  816.3 54.9 584.9 25,306 9,443 2,404 1,065 19 آب

 September 45.7  1,105.2 70.9 737.2 33,157 12,198 2,420 1,040 19 أيلول

 October 53.3  1,264.2 73.6 746.6 39,190 13,950 2,372 1,015 18 تشرين أول

 November 56.5  1,252.9 78.3 759.8 37,588 12,467 2,219 970 17 تشرين ثاني

 December 53.6  1,178.3 81.5 804.7 36,527 12,441 2,199 987 19 كانون أول

 *Annual Average 37.8  1,006.0 54.1 642.1 367,184 126,378 2,665 1,186 19 المعدل السنوي*

باستثناء عدد النزالء وعدد ليالي الوبمت حمث  وثل *  وثل الوعدل السنعي لكافة الوؤشرات 
 الوجوعع خول عا .

* Represents the annual average of indicators except number of guests and number of guest nights 
which represents the annual total. 
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 2019توزيع النزالء في فنادق محافظة القدس والضفة الغربية حسب الجنسية والربع, 
Distribution of Guests in Jerusalem Governorate and the West Bank Hotels by Nationality and Quarter, 2019 

 

المنطقة/ 
 الربعالمحافظة و 

 

 الفنادق عدد

No. of 
Hotels 

 Nationality الجنسية

 المجموع

Total 
 

Region/  
Governorate and 

 Quarter 
 فلسطم 

Palestine 

 عربية دول

Arab 
Countries 

 إسرائمل

Israel 

 آسيا

Asia 

 العال ات

 وكندا الوتحدة

U.S.A 
&  

Canada 

 أمر كا دول

 األخرى 

Other 
American 
Countries 

 االتحاد

 األوروبي

European 
Union 

 أوروبا باقي

Other 
European 

 

 أفر قيا
Africa 

 استراليا
 وامعز لندا

Australia 
& 

New 
Zealand 

 

 West Bank 746,911 4,183 16,961 29,616 321,796 15,955 61,700 146,163 85,090 6,550 58,897 125 الضفة الغربية 

  First quarter 192,576 1,060 5,419 7,405 91,677 4,663 16,123 37,889 15,105 585 12,650 132 األولالربع 

 Second quarter 170,809 900 3,248 6,233 71,018 4,106 12,931 35,931 18,178 3,683 14,581 132 الثاايالربع 

 Third quarter 164,778 965 3,113 5,963 69,331 3,447 11,673 22,392 31,258 1,422 15,214 125 الثالثالربع 

 Fourth quarter 218,748 1,258 5,181 10,015 89,770 3,739 20,973 49,951 20,549 860 16,452 125 الرابعالربع 

  Jerusalem 126,378 267 293 2,817 54,631 2,852 22,085 26,828 11,765 158 4,682 19 القدس

  First quarter 30,670 62 56 646 14,193 740 5,715 4,938 2,895 36 1,389 21 األولالربع 

 Second quarter 26,990 16 98 744 12,571 1,016 4,641 4,181 2,691 59 973 21 الثاايالربع 

 Third quarter 29,860 61 114 590 13,148 494 4,642 6,102 3,359 52 1,298 19 الثالثالربع 

 Fourth quarter 38,858 128 25 837 14,719 602 7,087 11,607 2,820 11 1,022 19 الرابعالربع 
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 نشاط الخدمات
خلل  العلا   امللع  16,343يعمل بها منشأة  3,053بلغ عدد المنشآت العاملة في انشطة الخدمات في محافظة القدس 

 492.6العلا  مليون دوالر، وبلغت القيملة المالافة التلي حققتهلا النش االنشلطة للنف   654.5، وبلغ حجم اإلنتاج 2018
 مليون دوالر.

 

 2018اهم المؤشرات االقتصادية النشطة الخدمات في محافظة القدس، 
Main Economic Indicators for Services Activities in Jerusalem Governorate, 2018 

 

 (Value in 1000 USD)                                                                               دوالر امريكي( باأللف)القيمة    
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 2018القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةفي  النشطة الخدمات اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Services Activities in Jerusalem Governorate by 

Economic Activity, 2018 
 

                       (Value in 1000 USD)                                                                    دوالر امريكي( باأللف)القيمة 

  

 االقتصادي النشاط
 العاملين عدد

Number of 
Employed 
Persons 

  اإلنتاج 

Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption  

القيمة  إجمالي
 المضافة
Gross 
Value 
Added 

Economic Activity 

 55,290.4 19,911.1 75,201.5 2,198 أنشطة خدمات االقامة والطعا 
Accommodation and 
food service activities 

 Real estate activities 3,779.5 419.8 4,199.3  67             األنشطة العقارية وااليجارية

 20,564.2 2,843.7 23,407.9  527           األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Professional, scientific 
and technical activities 

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات 
 المساندة

          278  16,601.5 3,669.8 12,931.7 
Administrative and 
support service 
activities 

 Education 91,859.8 14,528.2 106,388.0  6,175        التعليم

 79,561.7 15,038.3 94,600.0  3,973        الصحة والعمل االجتماعي
Human health and 
social work activities 

 6,468.0 2,874.9 9,342.9  465           الفنون والترفيه والتسلية
Arts, entertainment and 
recreation 

 Other service activities  222,146.2 102,577.9 324,724.1 2,660 أنشطة الخدمات االخرى 

 Total 492,601.5 161,863.7 654,465.2 16,343 المجموع
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 نشاط التجارة الداخلية

دغغام    10,081يعمغغل ب غغا منشغغ ي  4,345العاملغغف  غغش ا شغغجف الالغغالي ال املاغغف  غغش م ا  غغف ال غغ    المنشغغ  بلغغع دغغ   
لغنف   ف شغجار ه غا ذغ االقامغف الماغا ف الاغش ج  بلغغ  ، و مليغنن  ورل 581.2وبلغع جلغا ات اغا  ، 2018م ل العغا  

 .ملينن  ورل  457.7  العا 
 

 2018القدس،  محافظةفي  النشطة التجارة الداخلية اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Internal Trade Activities in Jerusalem           
Governorate, 2018 

 (Value in 1000 USD)                                                                                     ورل امريكش( باأللف)القامف    

 
 

 

 2018القدس،  محافظةفي  النشطة التجارة الداخلية اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Internal Trade Activities in Jerusalem         
Governorate, 2018 

 

 (Value in 1000 USD) )القامف بارلف  ورل امريكش(

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 No. of operating establishments 4,345 د   المنش   العاملف

  Number of employed persons 10,081 د   العاملين

 Output 581,174.9          ات اا  

  Intermediate consumption 123,500.5 ارسا  ك النساط 

 Gross value added 457,675.4         إجمالش القامف الماا ف
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 السلعية المرصودةالواردات 
بلغوت حيو   2017ملةدنوا موع عوة   %9بنلوةا  ادتفةعوة   2018الوااداا  اللولة ا الصردواام لصظة اوا اللوام لعوة   سجلت
 مليان اوالد أمريكي.  399.1 حاالي ق صتهة

 

 2018-2016الواردات المرصودة لمحافظة القدس*، مؤشرات 
Registered Imports indicators for Jerusalem Governorate*, 2016-2018 

 

 (Value in 1000 USD) (لف اوالد امريكي)الق صا بةأل 
Indicator 2018 2017 2016 المؤشر 

Total imports 399,130 366,150 340,474  الوارداتإجمالي 
Imports by mean of entry   

 
   واسطة الدخول الواردات حسب  

By land 385,193 350,541 325,690 بااسطا البر 
Networks and pipelines** 13,937 15,609 14,784 شةكة  وخطاط** 
Imports by country   

 
 الواردات حسب البلد  

Israel 289,689 288,883 250,043 إسرائيل 
European countries 36,675 31,654 37,975 اول االتظةا األودوبي 
Arab countries 16,082 15,092 16,595 الاول العرب ا 
American countries 5,207 4,729 6,950 الاول األمريك ا 
Other countries 51,477 25,792 28,911 بةقي اول العةلم 

(*): Data excluded those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israeli Occupation in 1967. 
)*(: الب ةنة  ال تشصل ذلك الجزء من مظة اا اللام والذي ضصه 

 .1967االحتالل االسرائيلي ال ه عنام بعيا احتالله للضفا الغرب ا عة  
(**): Including Water and Electricity. )** :) والكهربةءتشصل الص ةه. 

 

 السلعية المرصودة الصادرات
% ملةدنوا موع عوة  0.9بنلوةا انخفةضوة  في فوة    2018لعوة   بينصة سوجلت  الصوةادا  اللولة ا الصردواام لصظة اوا اللوام

 مليان اوالد امريكي. 92وبلغت ق صتهة حاالي  2017
 

 2018-2016الصادرات المرصودة لمحافظة القدس*، مؤشرات 
Registered Exports Indicators for Jerusalem Governorate*, 2016-2018 

 

 (Value in 1000 USD) (اوالد أمريكي بةأللف الق صا)  

Indicator 2018 2017 2016 المؤشر 
Total exports 92,010 92,864 59,851  إجمالي الصادرات 

Exports by country  
  

 الصادرات حسب البلد

Israel 88,138 87,727 56,077 إلى إسرائيل 
Arab countries 3,195 4,540 3,755 إلى الاول العرب ا 
Other countries 677 597 19 إلى بةقي اول العةلم 

Exports distribution  
  

 توزيع الصادرات
National exports 21,228 41,601 25,894 دةادا  وفن ا 
Re-exports 70,782 51,263 33,957 معةا تصايرهة 

(*): Data excluded those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israeli Occupation in 1967. 
)*(: الب ةنة  ال تشصل ذلك الجزء من مظة اا اللام والذي ضصه االحتالل 

 .1967االسرائيلي ال ه عنام بعيا احتالله للضفا الغرب ا عة  
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  االستيطان ومصادرة األراضي 1.25
محافظة  في ةر عمستم 16 اهنمرة مستعم 26ي محافظة القدس ف 2018 املعا هايةي نفة ليئيار رات اإلسمتعمسالدد علغ ب

 ًا،مستعمر  311,462بواقع  سقدلافظة امحفي  سكنون ي ينر عمتسمال مظمع نأت امن البيان حضيتو ، (J1القدس منطقة )
 ةبير لغاة فضة في الليئيار رات اإلسمتعمسالدد علغ ب بينما  (.J1قة )طالقدس منمحافظة في  اً مستعمر  228,614منهم 
 .مستعمرين 671,007 يلواح اهيف يمقي ةر ستعمم 150
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 2018عدد المستعمرات وعدد المستعمرين في الضفة الغربية حسب المحافظة، 

Number of Settlements and Settlers in the West Bank by Governorate, 2018 
  

 المحافظة
 عدد المستعمرات

Number of Settlements 

 عدد المستعمرين
Number of Settlers 

Governorate 

 West Bank  671,007  150 الضفة الغربية

 Jenin  3,234  5 جنين

  2,341  7 واألغوار الشمالية طوباس
Tubas & Northern 
Valleys 

 Tulkarm  3,944  3 طولكرم

 Nablus  19,192  12 نابلس

 Qalqiliya  39,268  8 قلقيلية

 Salfit  45,446  13 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh  132,774  26 هللا والبيرةرام 

  Jericho & Al-Aghwar  7,064  17 أريحا واألغوار 

 Jerusalem  311,462  26 القدس

 16  228,614  Area (J1)   (J1)منطقة

 10  82,848  Area (J2)   (J2)منطقة

 Bethlehem  85,541  13 بيت لحم

 Hebron  20,741  20 الخليل

 
 

 2018عدد المستعمرات والمستعمرين في محافظة القدس حسب التصنيف والمنطقة، 
Number of Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate, by Classification and   

Area, 2018 

المحافظة 
 والمنطقة

 Classification  التصنيف

 المجموع
Total Governorate 

and Area 

 مستعمرات تم ضمها إلى إسرائيل تابعة لمجلس يشعمستعمرات 
Settlements Affiliated 

the Yesha Council 
Settlements Annexed 

to Israel 

 المستعمرين المستعمرات المستعمرين المستعمرات المستعمرين المستعمرات
Settlements Settlers Settlements Settlers Settlements Settlers 

 Jerusalem 311,462 26 228,614 16 82,848 10 القدس

 16 228,614 16 228,614 Area (J1)  -  - (J1منطقة )

 10 82,848 -  -  10 82,848 Area (J2) (J2منطقة )
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 2012-2018(، J1عدد المستعمرين في المستعمرات في محافظة القدس منطقة )
Number of Settlers in the Settlements in Jerusalem Governorate Area )J1(, 2012-2018 

 

 السنة
عدد المستعمرين 
Number of 

Settlers 

 الزيادة السنوية
Annual Increase 

 معدل الزيادة السنوية
Annual Rate of 

Increase 

Year 

2012 205,746  658  0.32  2012 

2013 209,912  4,166  2.02  2013 

2014 214,362  4,450  2.12  2014 

2015 218,297  3,935  1.84  2015 

2016 222,325  4,028  1.85  2016 

2017 225,335  3,010  1.35  2017 

2018 228,614  3,279  1.46  2018 

   

 
 

 2018، الضفة الغربية ومحافظة القدس حسب المنطقةفي عدد المستعمرين في المستعمرات 
Number of Settlers in the Settlements in the West Bank and Jerusalem Governorate 

by Area, 2018 
 

 المؤشر
 *الضفة الغربية

West Bank* 

 القدس
Jerusalem 

 منطقة
 (J1) Area 

 منطقة
 (J2) Area 

Indicator 

 Number of Settlements 10 16 26 150 عدد المستعمرات

 Number of Settlers  82,848  228,614  311,462  671,007 عدد المستعمرين

نسبة المستعمرين إلى 
 السكان الفلسطينيين

22.7  69.7  79.3  52.3  
Percentage of Settlers to 
Palestinian population 

 .Data includes Jerusalem* القدس.البيانات تشمل * 

 
 
 
 

 2018عدد المستعمرات والمستعمرين في محافظة القدس حسب نوع المستعمرة والمنطقة، 
Number of Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate by Type of Settlement 

and Area, 2018 
  

نوع 
 المستعمرة

 القدس
Jerusalem 

 Area (J2)منطقة  Area (J1)منطقة 
Type of 

Settlement المستعمرات 
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 Urban 78,403 6 228,614 16 307,017 22 حضر

 Rural 4,445 4 - - 4,445 4 ريف

 Total  82,848 10  228,614 16  311,462 26 المجموع
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 2018عدد المستعمرين في المستعمرات الريفية في محافظة القدس حسب األيديولوجيا السائدة، التوزيع النسبي ل
Percentage Distribution of Number of Settlers in Rural Settlements in             

Jerusalem Governorate by Overwhelming Ideology, 2018 
 

 
  

 
 

 

 2018عدد المستعمرات الريفية والمستعمرين في محافظة القدس حسب األيديولوجيا السائدة، 
Number of Rural Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate by 

Overwhelming Ideology, 2018 
 

 المؤشر

 Overwhelming Ideology   األيديولوجيا السائدة
 المجموع
Total 

Indicator دينية 
Religious 

 علمانية
Secular 

 مختلطة
Mixed 

 Number of Settlements 4 1 3 - عدد المستعمرات

 Number of Settlers  4,445  1,565  2,880  - عدد المستعمرين

 
 

 2018عدد المستعمرات الريفية والمستعمرين في محافظة القدس حسب التبعية المؤسسية، 
Number of Rural Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate by 

Organizational Affiliation, 2018 
  

 المؤشر

 Organizational Affiliation   التبعية المؤسسية

 المجموع
Total 

Indicator حركة الكيبوتس الموحد 
The United Kibbutz 

Movement 
 حيروت
Herut 

 أمناه
Amana 

 Number of Settlements 4 2 1 1 عدد المستعمرات

 Number of Settlers  4,445  2,464  1,565  416 عدد المستعمرين

 
  

علمانية
Secular

64.8%

مختلطة
Mixed

35.2%
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 مصادرة بطاقات الهوية المقدسية 2.25

واألحقية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة أقدمت سلطات االحتالل على استكماال لمحاوالت طمس الهوية اإلسالمية 
خطوة تستهدف تفريغ القدس من أهلها، وذلك من خالل تحويل بطاقات الهوية الخاصة بالمقدسيين إلى "هويات مؤقتة"، 

ة وإلغاء بطاقات ال زالت البيانات عن مصادر   أي تنتهي صالحيتها بعد عدد من السنوات، وتصبح بحاجة لتجديد.
والتي تشير  اإلسرائيلية،عنه رسميا من خالل وزارة الداخلية  اإلعالنالهوية المقدسية تستند بشكل أساسي على ما يتم 

، وهذا سراألأرباب هويات هذا الرقم يمثل  جزء من ،2019 -1967بطاقة في الفترة ما بين  14,650درة إلى مصا
من هوية رب األسرة بشكل تلقائي، وعليه فان عدد األفراد الذين تم سحب هوياتهم يعني سحب هوية األفراد المسجلين ض

 أعلى من هذا الرقم بكثير. 
 

 2019-2010عدد بطاقات الهوية المقدسية المصادرة حسب السنة، 

Number of Confiscated Jerusalemites ID's by Year, 2010-2019 
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 2019-1967المقدسية المصادرة،  بطاقات الهويةعدد 
Number of Confiscated Jerusalemites ID’s, 1967-2019 

 

Year 
 عدد الحاالت

Number of Cases 

 
 السنة
 

1967-1976 1,442 1967-1976 

1977-1986 1,405 1977-1986 

1987-1996 1,061 1987-1996 

1997-2006 4,361 1997-2006 

2007 289 2007 

2008 4,577 2008 

2009 725 2009 

2010 191 2010 

2011 101 2011 

2012 116 2012 

2013 106 2013 

2014 107 2014 

2015 87 2015 

2016 50 2016 

2017 17 2017 

2018 13 2018 

2019 2 2019 

Total 14,650 المجموع 
 
 

 

 االعتقال واإلبعاد 3.25
  أنثى من بينهن 94حالة اعتقال في مدينة القدس، بينها  2,078رصد مركز معلومات وادي حلوة  ،2019خالل العام 

قرار إبعاد عن المسجد  355 االحتالل أصدرت سلطات  .قاصرا 489و "عاما 12طفال "أقل من  33، قّصر 9
قرارات ابعاد عن مدينة القدس، إضافة الى قرارات تقضي بمنع السفر  10قرار إبعاد عن البلدة القديمة،  44األقصى، و

حسب  2019وذلك خالل العام  أشهر 6 –أيام  3لشبان، ومنع دخول الضفة الغربية، وتراوحت قرارات االبعاد بين 
 .ي حلوةمعطيات مركز معلومات واد
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 الشهداء 4.25
 . 2019عام الخالل  شهداء 7منهم  2019-2000شهيدًا خالل الفترة  165بلغ عدد الشهداء في محافظة القدس 

 
 2019-2007عدد الشهداء في محافظة القدس، 

Number of Martyrs in Jerusalem Governorate, 2007-2019 
 

                                                                   

 
 

 2019-2000، عدد الشهداء في محافظة القدس
Number of Martyrs in Jerusalem Governorate, 2000-2019 

 

Year 
 عدد الشهداء

Number of Martyrs 
 السنة

2000 15 2000 

2001 19 2001 

 2002  16 2002 

2003 5 2003 

2004 2 2004 

 2005  2 2005 

2006 2 2006 

2007 9 2007 

2008 2 2008 

2009 1 2009 

2010 0 2010 

2011 3 2011 

2012 1 2012 

2013 1 2013 

2014 15 2014 

2015 24 2015 

2016 24 2016 

2017 12 2017 

2018 5 2018 

2019 7 2019 

Total 165 المجموع 
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  المنازل هدم 5.25
خالل .  تقوم سلطات االحتالل بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات إلصدار تراخيص البناء للفلسطينيين

تم هدمها بيد  منزل 42، منها طفالً  182مقدسيا بينهم  328في محافظة القدس وتشريد  منزل 169تم هدم  2019العام 
، كما ال لم ينفذ امر الهدم بنفسهصاحب البناء لتوفير تكاليف الهدم الباهظة التي تلقى على عاتق منفذ البناء في ح

 . 2019خالل العام  منشأة 96هدمت سلطات االحتالل 
 

 2019-2013عدد المنشآت المهدومة في محافظة القدس، 
Number of Demolished Establishments in Jerusalem Governorate, 2013-2019  

 

                                                                    
 

 2019-1967المساكن المهدومة وعدد االفراد المتضررين في محافظة القدس، 
Demolished Housing Units and Member of Persons Affected in Jerusalem, 1967-2019 

 

Year 
 عدد األفراد المتضررين

No. of Persons 
Affected 

 عدد المساكن المهدومة

No. of Demolished 
Housing Units 

 السنة

1967 - 1976 777 162 1976 - 1967 

1977 - 1986 161 42 1986 - 1977 

1987 - 1996 1,074 211 1996 - 1987 

1997 - 2006 3,942 727 2006 - 1997 

2007 378 79 2007 

2008 396 96 2008 

2009 555 112 2009 

2010 130 72 2010 

2011 69 13 2011 

2012 71 64 2012 

2013 446 95 2013 

2014 167 51 2014 

2015 114 47 2015 

2016 295 88 2016 

2017 155 61 2017 

2018 144 57 2018 

2019 328 169 2019 

Total  9,202 2,146 المجموع 
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  المبارك المسجد األقصى 6.25
تواصل سلطات االحتالل التدخل وعرقلة مشاريع وأعمال الترميم في المسجد األقصى، سواء داخل مصليات المسجد أو 

المسجد أعلى عدد لمقتحمي  2019قد شهد عام و  .الترميم قيودا على إدخال المواد الالزمة لمشاريع وتفرضفي ساحاته، 
 .مستعمراً  34,000، حيث بلغ عدد المقتحمين نحو 1967منذ احتالل المسجد عام  األقصى

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/06bfc6b4-c52c-4190-97be-4613d7a1e500
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/06bfc6b4-c52c-4190-97be-4613d7a1e500
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/06bfc6b4-c52c-4190-97be-4613d7a1e500
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 والعشرون  السادسالفصل 

 
المفاهيم والمصطلحات
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 المفاهيم والمصطلحات
 

بشطلل  البعريفطا تسطبد  هط   حيط  .  المااضطي مخبلط  الطاادد  يطي الابطال ولفيما يلي عرضًا الهم المفاهيم والمصطللاا  
 الباصيا  الصادد  عن االمم المبا   يي المجاال  المخبلفة. علىاساسي 
 
 أ

 األجر النقدي:
 األجر الدق ي الصايي الم ياع للمسبخ مين بأجر على العمل المدجز.

 
 أيام العمل الشهرية:

والمغاددا  المرضية وغيرها هي ع د األيام البي عملها الشخص خالل الشهر، باسبثداء أيام العلل، ونهاية األسباع، 
 الم ياعة وغير الم ياعة. وتعببر ساعة عمل واح   خالل اليام كيام عمل.

 
 اخراجات المرضى:

خروج الفرد من المسبشفى بع  إجراء الفااص لبشخيص مرض ما أو بعط  أن دط مل لطل الرعايطة والمعالجطة الالغمطة بغط  
 الدظر عن حالة اإلخراج )شفاء، ويا (.

 
 المرضى: ادخاالت

 هي دخال شخص إلى مسبشفى أو مؤسسة طبية للفاص أو العالج شريلة أن يمل  ليلة أو ياما واح ا على األدل.
 

 :استخدام اإلنترنت
عرف اسبخ ام اإلنبرنل بأنل القيام باالسبخ اما  األساسية مثل: ال خال إلى المااد ، دراء  الصا ، تدزيل الملفا  أو 

 شهر الماضية من تاديخ اإلسداد يي المسح(. 12ود  ح د  يبر  االسبخ ام )خالل البرامج من الشبلة. 
 

 :استخدام الحاسوب
عرف اسبخ ام الااسال بأنل القيام باالسبخ اما  األساسية مثل: تشغيل الجهاغ وال خال إلى ملفا  معيدة، ونقل وحفظ 

 الماضية من تاديخ اإلسداد يي المسح(.شهر  12الملفا  وإنشائها، ود  ح د  يبر  االسبخ ام )خالل 
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 :استهالك األسرة
قيمة السل  والخ ما  البي يبلقاها  ما  المسبخ مة ألغراض معيشية، و ها الدق  ال ي يصرف على شراء السل  والخ

بسجيل من السل  البي يبم اسبهالكها أثداء يبر  الالعمل وتخصص السبهالك األسر ، و  أيراد األسر  العاملين من دل
 الملك. المسلنالقيمة البق يرية ألجر  إنباج األسر  ال اتي، و 

 
 :االستهالك الوسيط

يباطان مططن قيمططة السططل  والخطط ما  البططي تسططبهلك كمطط خال  لعمليططة االنبططاج، باسططبثداء االصططال الثا بططة البططي يقيطط  اسططبهالكها 
   اصفل اسبهالكا لرأس المال الثا ل.

 
 األسرة:

أيراد تربلهم أو ال تربلهم صلة درابة،  ويقيمان عاد  يي مسلن واح ،  ويشبركان يي المأكل أو  هي يرد أو مجماعة
 يي أي وجل من ترتيبا  المعيشة األخرى.

 
 األسّرة الفندقية:

الللب هي األِسرَّ  المفرد  يي الفد ق والمع   لالسبخ ام من دبل الدزالء باسبثداء األِسرَّ  البي تضاف إلى الفد ق عد   
 ويعببر السرير المزدوج داخل الفد ق سريرين مفردين.

 
 اإلساءة الجسدية:

ها شلل من اشلال االساء  ويأخ  عط   أشطلال مدهطا: إلاطاق األاى والضطرد الجسط ي، لطاي الط داع أو الشط  بقطا ، حصطال 
رل علطططى الطططرأس، آالم يطططي المفاصطططل أو دضطططاض أو خططط وة وجطططرول بسطططيلة نبيجطططة الطططبهجم عليطططل، اإلغمطططاء نبيجطططة الضططط

 الضرل بازام أو عصا وكسر أح  العظام نبيجة االعب اء عليل. 
 

 اإلساءة االجتماعية:
ها شلل من اشلال االساء  ويأخط  عط   أشطلال مدهطا: البقطاء بطالفراة مط ميًا المطرض مط  أنطل لطيو مريضطًا، أو العطزل عطن 

 أيراد األسر ، أو المد  من االخبالط  هم.
 

 :اإلساءة االقتصادية
هططا شططلل مططن اشططلال االسططاء  ويأخطط  عطط   أشططلال مدهططا: أخطط  أشططياء خاصططة بططل مثططال )أمططاال، ممبلاططا ، ومططا شططابل( دون 

 ماايقبل، وتاليم أشياء خاصة بل. 
 

 اإلهمال الصحي:
ها شلل من اشلال االساء  ويأخ  ع   أشلال مدها: ع م الق د  على اخ  بع  األدوية اللبية سااء كان  دفسل أو ع م 

 مساع تل للاصال على ال واء.قيام اح  أيراد األسر  ب
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 :J2و J1القدس، 
 الق س ( تشمل الك الجزء من ماايظةJ1األول )مدلقة  نجزئيألغراض إحصائية بابة، تم تقسيم ماايظة الق س إلى 

ِ يل ، َكْفر َعَقب  J1مدلقة وتضم .1967عدا  بعي  احباللل للضفة الغربية عام ي إليل سرائيلل االحبالل اإلال ي ضم
الُقْ س ، الُلاْد )َجَبل الَزْيُبان(، الُصاَّاَنة، باْل الَساِهَر ، وادي الَجْاغ، َشْيخ َجرَّال، الِعيَسِايَّة، ُشْعَفاط، ُمَخيَّْم ُشْعَفاط، َحِديدا

ُصاْد ، َشَرَيا ، ِ يل َصَفايا، اِحَر  الَغْرِبيَّةالَسا ، َجَبْل الُمَابِ ر، الَثْاِدي ، ِسْلاان، داس الَعاُماد، الَشيَّال، )ِ يل الَمْقِ س(
تجمعا   J2مدلقة  وتضم ،( بادي الماايظة J2)مدلقة من ماايظة الق س الجزء الثانييشمل أمُّ ُطابا. و ، َباِهر

َية الَبري ، ِ يل َعَدان، الِجْيب، ِ ير َنَباال، ِ يل )َداَيا ، ِمْخَماس، ُمَخيَّْم َدَلْدِ َيا، َدَلْدِ َيا، ِ يل ُددُّا، َجَبْ ، الُجَ ْيَر ، الَرام وَضاحِ 
و، الَدِبي َصُمائيل، ِحْزما، ِ يل َحِديَدا الَبَل ، َدَلدَّة، ِ يل ُساِديك،  ِ يل إْكَسا، َعداَتا، إْجَزا، الُقَبْيَبة، َخراِئب أمُّ الَلْاْم، ِ  ُّ

 . ة، ا ا ِديو، عرل الَجَهالين )سالما (، الَسااِحَر  الَشْرِقيَّة، الَشْيخ َسْع (الَاعاِ َدة )َتَجمُّ  َ َ وي(، الْزَميِ ْم، الِعْيَزِديَّ 
 

 :االصول الثابتة
 هي أصال مدبجة تسبعمل هي نفسها بصاد  مبارد  أو مسبمر  يي عمليا  انباجية لم   تزي  على عام.

 
 :األفراد خارج القوى العاملة

ال ين يدبمان لسن العمل )ضمن القا  البشرية( ولادهم ال يعملان وال يباثان  تشمل ه   الفئة من السلان جمي  األيراد
عن عمل وال حبى مسبع ين للعمل سااءًا بسبب ع م دغببهم يي العمل أو السبغدائهم عن الباسب عن طريق العمل أو 

 ألسبال أخرى.
 

 :أوزان الترجيح
، وتسبخ م يي العمليا   ين ملانا  الردم القياسيهي األهمية الدسبية للسل  والخ ما  داخل سلة المسبهلك أو 

 الاسا ية للردم القياسي.
 

 :اإلنترنت
شبلة حاسابية عمامية عالمية تاير الدفاا إلى ع د من خ ما  االتصاال  تشمل الايب العالمي، وتدقل البري  

  .ومااد البرفيل وملفا  البيانا االلابروني واألخباد 
 

  :إنفاق األسرة
قيمة السل  والخ ما  البي يبلقاها و  ها  الدق  ال ي يصرف على شراء السل  والخ ما  المسبخ مة ألغراض معيشية. 

أيراد األسر  العاملين من دل العمل وتخصص السبهالك األسر .  والدق  ال ي يبم إنفادل على الرسام والضرائب )غير 
 االسبثمادية(، الزكا ، البأميدا ، اله ايا، الببرعا ، الفاائ  على ال يان واألماد غير االسبهالكية األخرى. 
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 ب
 :)حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية( البطالة

سدة يأكثر( ولم يعملاا أ  ًا خالل يبر  اإلسداد يي أي ناع  15تشمل ه   الفئة جمي  األيراد ال ين يدبمان لسن العمل )
يل من األعمال، وكاناا خالل ه   الفبر  مسبع ين للعمل وداماا بالبا  عدل بإح ى اللرق مثل ملالعة الصا ، البسج

 يي ملاتب االسبخ ام، سؤال األص داء واألدادل أو غير الك من اللرق.
 
 ت

 :التأمين الصحي
وها عق  ما  ين المؤمن و المؤمن عليل يبعلق  بغلية البااليف المبعلقة بمشللة صاية ما وعالجها ويق ما ها ما د يطي العقط . هطا 

بمشططللة صططاية مططا وعالجهططا والطط ي يططبم ديعططل للمططؤمن أو لمقطط م الخ مططة تعططاي  عططن خسططاد  ماديططة تططرتبل  بغليططة الباططاليف المبعلقططة 
 .الصاية
 

 :تعويضات العاملين
هي مباد  عن البعايضا  المباققة للمقيمين يي االدبصاد المالي ال ين يعملان يي الخادج، وتلك الم ياعة لغير  

 .المقيمين ال ين يعملان يي ال اخل
 

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وص  أدوا  وطرق الدفاا لاسائل تادالاجيا المعلاما ، والقيام بعمليا  اسبرجاع البيانا ، وتخزيدها، وتدظيمها، 

   وأساليب معالجبها وإنباجها. ك لك وص  وسائل عرض المعلاما  وتبادلها من خالل اللرق اإللابرونية والي وية.
 
 ح

 :حالة اللجوء
وتشمل األ داء ال كاد مدهم  1948هجروا من يلسلين البي احبلبها إسرائيل عام وهي خاصة بالفلسليديين ال ين 

 وأحفادهم.
 

 حفرة امتصاصية:
  ئر أو حفر  يخزن  ها الغائل البشري أو دااودا  أخرى وتبدى من ج دان مسامية )حفر ترا ية(.

 
 حفرة صماء:

 .ج دان مالمة  ئر أو حفر  يخزن  ها الغائل البشري أو دااودا  أخرى وتبدى من
 

 :الحيازة الحيوانية
يقص  بالاياغ  الاياانية وجاد حياانا  ل ى الاائز ويعببر الفرد حائزا إاا تاير ل يل أي من الااال  اآلتية:  أي ع د 

( يأكثر من ال واجن 50( دؤوس يأكثر من األغدام )الضأن أو الماعز( أو الخداغير، ع د )5من األبقاد أو اإل ل، ع د )
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( يأكثر من األدانب أو اللياد األخرى مثل الابش، والبل، والفر، والسمن وغيرها أو خليل 50)الالحم والبياض(، ع د )
 ( خاليا نال يأكثر.3مدها، أو أن ي ير الاائز )

 
 الحيازة المختلطة:

ياغ  الدباتية والاياانية، بشرط تعببر الاياغ  مخبللة إاا اشبرك الاائز بإداد  حياغ  نباتية وحياانية معا حسب تعريف الا
 أن يبم اسبخ ام نفو العمالة أو نفو اآلال  أو نفو المباني للدشاطين الدباتي والايااني.  

 
 :حيوانات المزرعة/ الماشية

تشططمل جميطط  الاياانططا  الماططبفظ  هططا والمربططا  بشططلل دئيسططي ألغططراض غداميططة وتشططمل األبقططاد واألغدططام )الضططأن والمططاعز( 
  .والبغال والامير والجمال والخداغير، والدال، وطياد المزدعة كال جاج الالحم والبياض، والابش، والفر ...الخ والخيال
 
 خ

 خطوط الهواتف الرئيسية: 
 خل هاتفي يصل المع ا  اللرفية للمشبرك بالشبلة العمامية البب يلية ولل مدف  مخصص يي مع ا  الب الة الهاتفية.

 
 د

 :الدار
مع  أصاًل لسلن أسر  واح   أو أكثر، ويمثل البداء البقلي ي يي يلسلين، ود  تباان ال اد من طا ق واح  أو وهي مبدى 

طابقين تسبغلهما أسر  واح  ، أما إاا كانل ال اد مقسمة إلى وح ا  سلدية مدفصلة كل مدها تشمل المرايق الخاصة  ها 
 ويقيم بلل مدها أسر  مسبقلة، فيعببر كل مسلن شقة.

 
 درس الزيتون:

 وهي عملية اسبخراج الزيل من ثماد الزيبان )عصر الزيبان(.
 :الدخل

 ها العائ  الدق ي أو العيدي المباقق للفرد أو األسر  خالل يبر  غمدية ما د  كاألسباع أو الشهر أو السدة.
 
 ر

 الرقم القياسي ألسعار المستهلك:
أسعاد السل  والخ ما  ضمن سلة المسبهلك  ين يبر  غمدية تسمي يبر  مباد  عن وسيلة إحصائية لقياس البغيرا  يي 

 . المقادنة وأخرى تسمى يبر  األساس
 

 :الرقم القياسي لألسعار
 ها وسيلة إحصائية لقياس البغيرا  الااصلة على أسعاد السل  والخ ما   ين يبرتين غمديبين.
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 :رياض األطفال
دبل مرحلة البعليم األساسي بسدبين على األكثر، وتاصل على ترخيص مزاولة كل مؤسسة تعليمية تق م تربية لللفل 

المهدة من وغاد  البربية والبعليم العالي.  وتقسم إلى مرحلبين: مرحلة البسبان ويلان األطفال ييها عاد  يي سن الرابعة، 
 ومرحلة البمهي ي ويلان األطفال ييها عاد  يي سن الخامسة.

 
 س

 :سجل السكان
آلية البسجيل المسبمر لمعلاما  مدبقا  تبعلق بلل يرد من السلان المقيمين لبل  ما او مدلقة ما معيدة، وها ما ها 

 يجعل من المملن تا ي  معلاما  مسباملة عن ع د السلان وخصائصهم يي اي ودل معين.
 

 :سعر المستهلك
  مة لالحبياجا  األسرية.ها السعر ال ي ي يعل المسبهلك األسري مقا ل حصالل على سلعة أو خ

 
 السرقة: 

ويقص   ها أخ  المال أو الممبلاا  دون ماايقة المالك، وتشمل سردة المداغل وإدباامها كما تشمل سردة السيادا ، أما 
نشل الااانيل وسائر المخالفا  الصغرى مثل السردا  البسيلة واللفيفة فيملن أن تصد  أو ال تصد  ضمن 

 السردا .
 

 السرير:
ساعة مبااصلة على األدل  24ها السرير المبااج  يي غرية أو ددها  المسبشفى وال ي يشغل من دبل المرضى لم   

 .لبق يم الرعاية اللبية
 

 السور:
لق  اعببر  األسااد كاالة خاصة، والك عد ما يبم ترخيص الساد بشلل مدفصل، نظرًا الخبالف خصائص الساد 

وليو بالمبر المرب (.  أما إاا كان الساد المرخص مصاحبًا لبرخيص المبدى يال  )يها يرخص مثال بالمبر اللالي
 ي كر يي ه   الاالة.

 
 ش

 :شبكة صرف صحي
نظام من أجهز  الجم  وخلاط األنا يب والماصال  والمضخا  يسبخ م إلخالء الميا  المسبعملة )ميا  األملاد، الميا  
المدزلية، وغيرها من الميا  المسبعملة( ونقلها من مااد  إنباجها إما إلى مالة  ل ية لمعالجة ميا  المجادي أو إلى ماد  

 ميا  سلاية. حي  يبم تصريف الميا  المسبعملة إلى 
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 :شبكة مياه عامة
شبلل من األنا يب الرئيسية والفرمية تدبشر يي البجم  السلاني لغرض تاغي  وتاصيل الميا  الصالاة للشرل الى 

 البجم .
 

 الشقة: 
وهي جزء من داد أو عماد  تباان من غرية أو أكثر م  المرايق من ملبخ وحمام ومرحاض، ويقفل عليها جميعًا بال 

 خادجي، وهي مع   لسلن أسر  واح  ، ويملن الاصال إليها عن طريق ددج أو ممر يؤدي إلى اللريق العام.
 

 ص
 :صاحب عمل

ها الفرد ال ي يعمل يي مدشأ  يملاها أو يملك جزءا مدها )شريك( ويعمل تال إشرايل أو لاسابل مسبخ م واح  على 
ي يرون مشادي  أو مقاوال  خادج المدشآ  بشرط أن يعمل تال األدل بأجر.  ويشمل الك أصاال العمل ال ين 

إشرايهم أو لاسا هم مسبخ م واح  على األدل بأجر وال يعببر حملة األسهم يي الشركا  المساهمة أصاال عمل حبى 
 ولا عملاا ييها.

 
 الصادرات:

ويبم نقل ملايبها إلى ادبصاد آخر من ها إجمالي السل  والخ ما  البي يبم تص يرها أو إعاد  تص يرها خادج البالد، 
العالم، أو إلى المداطق الجمركية الار ، وتشمل الصاددا  وطدية المدشأ والمعاد تص يرها من السل  والخ ما  وتعبم  

 كل خصم من االدبصاد الاطدي نبيجة للبعامال  م  االدبصاديا  األخرى أو االدبصاد غير المقيم.
 
 ط

 :الطفل
عطن ثمطاني عشطر  سطدة إال إاا كطان القطانان السطادي ياط د سطن البلطار بعمطر أصطغر.  وبط ون البمييطز  كل شخص يقطل عمطر 

من أي ناع بغ  الدظر عن اللفطل أو عطن أي مطن أ ايطل أو القطائمين علطى دعايطة أو عردطل أو لانطل أو جدسطل أو لغبطل أو 
االجبمطططاعي أو ممبلااتطططل أو حالطططة اإلعادطططة أو  ديدطططل أو مادفطططل السياسطططي أو آدائطططل األخطططرى أو أصطططلل القطططامي أو العردطططي أو

 الميالد أو أي ملانة أخرى.
 

 :الطاقة الكهربائية
مصططللح يشططير إلططى الشططغل المبطط ول لباريططك شططادة كهربائيططة يططي ماصططل.  ووحطط   قيططاس اللادططة الاهربائيططة المسططبدف   هططي 

 ساعة. /الايلاواط
 الزمن )ساعة(.× اللادة الاهربائية المسبهلاة = الق د  )كيلاواط( 
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 ع
 :عضو أسرة غير مدفوع األجر

ها الفرد ال ي يعمل لاسال العائلة، أي يي مشروع أو مصلاة أو مزدعة للعائلة وال يبقاضى نظير الك أي أجر  وليو 
 لل نصيب يي األدبال.

 
 العام الزراعي:

 العام البالي. ها الفبر  الممب   ما  ين   اية تشرين اول من العام لغاية نهاية ايلال من
 

 العاملون في الفنادق:
يشمل الك كاية المشبغلين يي الفد ق سااء كاناا من أصاال الفد ق أو أيراد أسرهم العاملين سااء كان الك بأجر أو 

 دون أجر،   وام كلي أو جزئي.  
 

 العمالة:
يدبمان لسن العمل )القا  البشرية( ويعملان، تشمل ه   الفئة كل من يدلبق عليل مفهام العمالة، أي جمي  األيراد ال ين 

ويضم الك أصاال العمل، المسبخ مين بأجر، العاملين لاسا هم أو يي مصالاهم الخاصة، باإلضاية ألعضاء األسر  
 غير م ياعي األجر.

 
 العمالة المحدودة:

غير اعبيادية، سااء كاناا يعملان تضم ه   المجماعة جمي  األيراد ال ين يدلبق عليهم مفهام العمالة ويعملان بصاد  
ع د ساعا  أدل من المعباد لسبب من األسبال وال ين يرغبان يي اا  الادل  زياد  ع د ساعا  عملهم إلى الع د 

ساعة يأكثر أسباميا(، ويااولان غياد  ه ا الع د بإح ى اللرق، كالبا  عن عمل إضايي أو يااولان  35اللبيعي )
ة خاصة وه ا الداع سمي بالعمالة الما ود  الظاهر . ويد دج ك لك ضمن العمالة تأسيو عمل خاص أو مصلا

الما ود  أولئك ال ين يرغبان  بغيير عملهم ألسبال ادبصادية مثل ع م كفاية الراتب أو بسبب ظروف العمل السيئة 
 وه ا الداع سمي بالعمالة الما ود  غير الظاهر .

 
 العامل: 
سدة يأكثر وال ي باشر عماًل معيدا ولا لساعة واح   خالل يبر  االسداد الزمدي سااء كان  15ها الفرد ال ي عمر   

لاسال الغير بأجر أو لاسابل أو   ون أجر يي مصلاة للعائلة أو كان غائب عن عملل بشلل مؤدل )بسبب المرض، 
( 14-1ع د ساعا  العمل األسبامية إلى عاملين )عللة، تاد  مؤدل أو أي سبب آخر(. ويصد  العاملان حسب 

ساعة يأكثر وك لك األيراد الغائبان عن أعمالهم بسبب المرض، أو إجاغ  م ياعة األجر، أو إغالق  15ساعة، عاملين 
 ساعة. 14-1أو إضرال أو تاقيف مؤدل وما شابل الك، يعببر عاملين من 
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 العنف األسري:
يقام بل يرد من أيراد األسر  تجا  أي يرد آخر مدها ويدلاي على إي اء جس ي أو جدسي كل يعل أو امبداع عن يعل  

األساسية  الاقاق كما ويشمل الارمان من  . أو نفسي أو على ته ي  بإي اء جس ي أو جدسي أو نفسي أو يال  تخاياً 
 .األمان على نفسل ويق انوالبعليم وحرية الاركة وتقرير المصير  المشرل والملبوو المأكل و كالمأوى 
 

 :1العنف ضد النساء
أو من شأنل ان يؤدي إلى ضرد   ني أو جدسي أو نفسي أو  ويؤدىيعل عد  دائم على أساس الداع االجبماعي،  أي

معانا  للدساء، بما يي الك البه ي  بادتاال ه   األعمال، أو اإلدغام عليها أو الارمان البعسفي من الارية سااء تم يي 
 الايا  العامة أو الخاصة.

 

 :2الزوجالعنف من 
سية أو نفسية أو   نية، والبي تسبخ م تجا  شخص امرأ  بالغة يشبمل على مجماعة من األيعال باإلكرا  سااء كانل جد

 ا.أو السابقب ون ماايقبه غوجها الااليأو مراهقة من دبل 
 

 :جسديال عنفال
يمادس باسبخ ام لاما  بالي ، ش  الشعر، لاي الي ، القرص، الصف ، الركل،   ها سلاك عديف ماجل ض  الجس .
القبل، االغبصال، اإلي اء، الضرل، ويسبخ م  ه ف البعبير عن القا  الجس ية، وغالبا الخدق، الارق، الجر، الساب، 

 تاان الضاية هي الشخص األضع .
 

 :النفسي عنفال
ويمادس   ها شلل من أشلال العد ، وها يبمثل بسلاك نفسي أو المعاملة السيئة لإلنسان واالسبهباد واالغدداء بل.

ألقال تاقير، واإلكرا  داال  ويعال ، والبلقيب بأسماء و لاالم، والارمان من إظهاد العااط  باسبخ ام البابيخ والشبائم، وا
يسبخ م  للقيام بعمل معين ض  الرغبة، واللرد من البيل، أوالابو داخل البيل، والبرهيب، والبه ي  ال ائم، واإلكرا . 

ن نفسيا والال من قيمة الشخص كمثال الزوجة العد  الدفسي  ه ف إثاد  القلق والخاف يي الشخص، والمو باآلخري
خلخلة وإشعادها بأنها سلبية، وإضعاف د دتها الجس ية أو العقلية، واإلساء  لآلخرين وتاليم د داتهم المعداية وال اتية، و 

لدفسي، ل اتل، إيقاع األاى ا العد  الدفسي: تاليم نظر  الشخص.  من اآلثاد البي يا ثها الثقة بالدفو وتق ير ال ا 
 .ل اتل الشخصاإلساء  المعداية، غعزعة الثقل بال ا  مما يدعلو على تق ير 

 

 :جنسيال عنفال
ها يعل إجرامي يبم من خاللل اسبخ ام السلاك الجدسي لبدفي  االعب اء الجدسي بالقا  دغم إداد  اللرف اآلخر، وها 

الجدسي، االغبصال، عرض أيالم إباحية، البقاط يمادس العد  الجدسي عن طريق: البارة   انبهاك لاقاق اإلنسان.
يسبخ م ه ا    صاد ياضاة، إجباد المرأ  على العمل يي الزنى، هبك العرض، وأحيانا تسبخ م أساليب مؤاية وعديفة.

                                                 
1
CEDAW, General Recommendation No.19, para 6. 

 

2
UN Secretary-General’s Study, supra note 1, para 111- 112. 
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الداع من العد   ه ف اسبغالل الضاية واسبخ ام القا  والسيلر  على الضاية، والبي تبمثل غالبًا بالمرأ  من دبل 
 ب ي الرجل، ويا ث لع م وجاد داانين صادمة وإجراءا  تبخ  باق المعب ين.المع

 

 عنف اقتصادي على الزوجة:
، ال ي د  تبعرض لل الزوجة من دبل الزوج ويأخ  ع   أشلال مدها الللب من الزوجة معرية من أشلال العد  شللها 

البصرف بإدثها دون ماايقبها، وإجبادها على كيفية صريها للمال، البصرف بأمالكها الخاصة، مدعها من العمل، 
 االسبقالة ....الخ.

 

 عنف جسدي أكثر حدة )كبير(:
باسبخ ام أدوا  تاان أكثر ح   وألم من غيرها وتأخ  ع   أشلال مدها  يمادس  .الجس  ض  ماجل فيعد سلاك ها

تجا  الضاية، البهجم عليك بجسم مؤاي الخدق، الارق عم ًا، البه ي ، اسبخ م مس سًا، أو سليدًا أو أي سالل آخر ا
 .على الجسم آثاداً العد  الجس ي مثل كرسي وعصا، دضيب ح ي  حزام أو ما شابل، ود  يبرك 

 
 غ

  غرفة مستقلة:
مرحاض(  –حمام  –وهي غرية دائمة   اتها ليو  ها مرايق  ل تشبرك عاد  م  غيرها من الغرف يي المرايق )ملبخ 

 وتاج  عاد  على أسلح المباني أو بالفداء، وتاان جزءًا من داد أو ياق أسلح العمادا .وهي مع   أصال للسلن 
 

 الغرف واألسّرة المتاحة:
 تشمل ما ها دا ل لإلشغال من غرف وأسر   خالل يبر  المسح باسبثداء ما ها مغلق للصيانة أو ألي سبب كان.

 
  :الغرفة
)أدبعة أمباد مربعة يأكثر( مااطة بج دان وسق  يسهل عزل المسبخ مين  2( م4هي أية مساحة تساوي أو تزي  عن ) 

لها عن اآلخرين، وتعببر الشريا  )الفرن ا ( المقزغ  غرية إاا كانل مساحبها مساوية أو تزي  عن أدبعة أمباد مربعة 
من الملبخ  ومسبخ مة ألي غرض من األغراض المعيشية، وتعببر الصالة غرية، وال يعببر من ضمن الغرف كل

والامام والمرحاض والممرا .  كما ال يعببر من الغرف تلك المخصصة للاياانا  وال واجن وك لك الغرف المسبخ مة 
 للعمل يقل.

 
 ف

 الفندق:
مدشأ  تصد  ضمن مدشآ  االدامة السياحية الجمامية البي تاير المبيل للزائر.  ويشبرط يي الفد ق ان يلان ع د 
األماكن المباير  فيل تسباعب مجماعة أشخاص يزي  عن مع ل ع د ايراد عائلة واح   وتاان تال إداد  ماح   وتق م 

ددجا   الىوتدظيف المرايق الصاية، وتصد  الفدادق  خ ما  وتسهيال  تشمل خ مة الغرف واع اد االسر  ياميا
 ويئا  ويقا للبسهيال  والخ ما  البي تق مها.
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  :الفيال
هي مبدى دائم   اتل مشي  من الاجر الدظيف عاد ، ومع  أصال لسلن أسر  واح   عاد ، ويباان من طا ق واح  

أح  األجداة يي حالة اللا ق الااح  أو اللا ق  بجداحين أو من طابقين أو أكثر، يصل  يدهما ددج داخلي، ويخصص
الثاني للدام، والجدال اآلخر أو اللا ق األدضي لالسبقبال والملبخ والخ ما  بمخبل  أنااعها، كما يباير يي الغالب 
للفيال ح يقة تايل  ها بغ  الدظر عن مساحبها باإلضاية إلى ساد يايل  ها من الخادج، وكراج للسياد  كما يغلى 
السلح العلاي للفيال بماد  القرمي  على األغلب، ويملن أن ياج  ضمن ح ود الفيال أح  المباني أو المالحق ويلان من 

 ملاناتها.
 
 ق

 :القيمة المضافة
مفهطام يبعلطق باإلنبطاج ويشطير إلطى القيمطة المبالط   أليططة وحط   تمطادس أي نشطاط إنبطاجي.  ويعطرف إجمطالي القيمطة المضططاية 

االسطبهالك الاسطيل مطن إجمطالي اإلنبطاج.  أمطا صطايي القيمطة المضطاية ييطبم الاصطال عليهطا بلطرل اسطبهالك بااصل طرل 
 دأس المال الثا ل من إجمالي القيمة المضاية.

 
 ك

 كبير السن:
العمطل بسطبب  لطم يعط  دطاددًا علطى علطى أداء أدواد  األسطرية أو سدة أو أكثر، ولم يعط  دطادداً  65ها الشخص ال ي  لغ عمر  

 تراج  صابل الب نية.
 
 ل

 الجئ غير مسجل:
 إاا كان الفرد الجئًا إال أنل غير مسجل يي بلادة وكالة الغاث )المؤن( ألي سبب كان.

 
 الجئ مسجل:
 البسجيل )المؤن( الصادد  عن وكالة الغاث. رد الجئًا ولل اسم يي بلادةإاا كان الف

 
 ليس الجئًا:

 مسجل أو الجئا غير مسجل. ها كل يلسليدي ليو الجئا
 
 م

 :المبنى
 أو ج دان بأدب  المبدى مااطا مؤدبل، ويلان  أو دائمة بصفة الماء أو على االدض على ومثبل   اتل دائم مشي  كل

السق  للا ق واح  على االدل. والك بصرف الدظر عن الماد  المشي  مدها، وبصرف الدظر عن الغرض من انشائل 
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حاليا.  ود  يلان المبدى ودل الزياد  مسبخ ما للسلن او العمل او كليهما او خاليا او مغلقا او مهجادا وكيفية اسبخ امل 
 .او تال البشليب او تال البشيي 

 
 مبنى سكني:

ويعببر المبدى سلديًا بالبعريف إاا كانل اكثر من نص  مساحبل مع   ألغراض السلن.  ويشمل المبدى السلدي 
أن يلان وح ا  سلدية كاملة. إضاية غرف لاح ا  سلدية. إضاية مداي  أو مباني يرمية لمبان سلدية الااال  البالية: 

 )مثل الملابخ أو الاماما  أو الافر االمبصاصية أو الاراجا (.
 

 مبنى غير سكني:
لان صداميًا، إاا لم يلن المبدى سلديًا أو أكثر من نص  مساحبل ليسل للسلن، يا د اسبخ امل   دة حي  يملن أن ي

 تجاديًا، تعليميًا، صايًا، أو غير الك.
 

 مسكن دون مقابل:
يي حالة حياغ  المسلن   ون دي  أي مبالغ كأن يلان المالك أل أو أم أو أح  أدادل دل األسر  أو أح  أيرادها ال ين  

 ال يقيمان بالمسلن أو مق ما من جهة أخرى دون مقا ل.
 

 مسكن مستأجر:
مسبأجرا مقا ل إيجاد يبم ديعل بشلل دودي شهريًا أو كل م   معيدة. ود  يلان المسلن مسبأجر إاا كان المسلن 

 مفروة )م  أثاث( أو مسلن غير مفروة )  ون أثاث(.
 

 مسكن مقابل عمل:
   إاا كان المسلن مق مًا لألسر  نبيجة عالدة عمل تربل أح  أيراد األسر  بجهة العمل دون دي  إيجاد. وسااء أكانل ه

 الجهة تملك المسلن أو تقام هي   ي  اإليجاد للمالك األصلي.
 

 مسكن ملك:
 إاا كان المسلن ملاًا لألسر  أو ألح  أيرادها ال ين يقيمان بالمسلن عاد .

 
 المنشأة:

 مشروع او جزء من مشروع يق  يي ماد  واح ، ويمادس نطاع واحط  يقطل مطن الدشطاط االنبطاجي، او يعطاد فيطل نشطاط االنبطاج
 الرئيسي بمعظم القيمة المضاية.
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 :المدارس الحكومية
 أي مؤسسة تعليمية ت يرها وغاد  البربية والبعليم العالي، أو أي وغاد  أو سللة حلامية.

 
 :المدارس الخاصة

أيرادا أو أي مؤسسة تعليمية أهلية أو أجدبية غير حلامية مرخصة يؤسسها أو يرأسها أو ي يرها أو يدفق عليها يردا أو 
 جمعيا  أو هيئا  يلسليدية أو أجدبية.

 
 :مدارس وكالة الغوث الدولية

 أي مؤسسة تعليمية غير حلامية أو خاصة ت يرها أو تشرف عليها وكالة الغاث لبشغيل الالجئين الفلسليديين.
 

 :المدرسة
حي  أن أدنى ص  ييها ال أي مؤسسة تعليمية غير دياض األطفال بغ  الدظر عن ع د طلببها وتركيبها الصفي، 

 يقل عن الص  األول وأعلى ص  ال يزي  عن الص  الثاني عشر.
 

 المكتبة:
هي مجماعة مدظمة من الابب الملباعة وال وديا  ودساما  ومااد مرئية ومسماعة تق م خ ما  وتسهيال  

 لألشخاص ال ين يسبخ مان ه   المااد عد  طلبهم.
 

 :المركبة اآللية
هي كل مركبة مزود  بمارك باي  يمبلك ه ا المارك وسيلة دي  ااتية، وتسبعمل عاد  لامل األشخاص أو البضائ  

 أو لساب المركبا . 
 

 المستشفى:
هطي مؤسسططة طبيطة يبمثططل هطط يها األول يطي تططايير خط ما  تشخيصططية وعالجيططة لمخبلط  الظططروف اللبيطة جراحيططة كانططل أم 

 بشفيا  أيضا خ ما  لمرضى العيادا  الخادجية وخاصة خ ما  اللاادئ.غير جراحية، وتق م معظم المس
 

  :المعاد تصديره
 قيمة جمي  السل  البي تم اسبيرادها سابقا وتم تص يرها الى  ل  آخر دون اجراء أي تغيير على شللها او قيمبها.

 
 :المعصرة

هي مؤسسة أو جزء مدها تدبج بشلل أساسي مجماعة واح   من السل  )غيل الزيبان، م  احبمالية االنباج من أنشلة 
 ثاناية( حي  ياقق ه ا الدشاط الرئيسي غالبية القيمة المضاية. 
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 :المهنة
عاطال عن العمل، بغ  هي الارية أو ناع العمل ال ي يباشر  الفرد إاا كان عامال، أو ال ي باشر  سابقا إاا كان 

 الدظر عن طبيعة عمل المدشأ  البي يعمل  ها وبغ  الدظر عن مجال ال داسة أو الب ديب ال ي تلقا  الفرد.
 

 المولود الحي:
أي مالاد ول  حيًا وصرخ أو بلى عد  الاالد  أو ظهر  عليل أي عالمة أخطرى مطن عالمطا  الايطا  عدط  الطاالد  حبطى وإن 

 ما  بع ها  لاظا .
 

 :المياه المزودة
إلطططى المسطططبهلاين )المدشطططآ  البجاديطططة ا المخبلفطططة بعططط  جمعهطططا ومعالجبهطططا هطططي كميطططة الميطططا  البطططي يطططبم تاغيعهطططا مطططن مصطططادده
 والصدامية، ومرايق الري والمؤسسا  العامة(.

 
 :المياه المضخوخة

 هي كمية الميا  البي تضخ من آباد الميا  الجافية.
 

 مجلس يشع:
ي سطرائيلل االحطبالل اإلالط ي ضطمو  القط س الك الجزء من ماايظةباسبثداء المسبعمرين يي الضفة الغربية  يمثل مجلوها 
 يبب  مجلو يش  ع   سللا  تسمى مجالو إدليمية.، 1967عدا  بعي  احباللل للضفة الغربية عام إليل 

 
 ن

 :الناتج المحلي اإلجمالي
مؤشططر يقططيو إجمططالي القيمططة المضططاية لاايططة األنشططلة االدبصططادية مططن خططالل المخرجططا  مططن السططل  والخطط ما  لالسططبعمال 

( وبغط  الدظطر عطن )عاامطل االنبطاج الماليطةالدهائي البي يدبجها ادبصاد ما  ااسلة المقيمطين وغيطر المقيمطين مطن سطلانل 
دية ما د  وال يشطمل الاسطاما  علطى خفط  قيمطة اسطبهالك دأس المطال خالل يبر  غم ،تاغي  ه ا اإلنباج ماليا أو خادجيا

 الثا ل أو اسبدزاف الماادد اللبيعية وت هادها.
 

 النزالء:
يبيبان يي الفد ق ويسبخ مان مرايقل وخ ماتل ويعببر كل من ترك الفد ق ولا ليلل واح   ثم يعاد هم األشخاص ال ين 

 للفد ق ثانية بمثابة نزيل ج ي .
 

 النشاط االقتصادي الرئيسي:
ها طبيعة العمل ال ي تمادسل المؤسسة وال ي دامل من اجلل حسب البصديف ال ولي الماح  لألنشلة االدبصادية 

 )البدقيح الراب ( ويسهم بأكبر د د من القيمة المضاية يي حالة تع د األنشلة داخل المؤسسة الااح  .
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 النشاط االقتصادي:

مصللح يشير إلى عملية ت مج مجماعة من اإلجراءا  واألنشلة تدف  من دبل وح   معيدة والبي تسبخ م العمل ودأس 
 المال والبضائ  والخ ما  لبدبج مدبجا  ما د  )سل  وخ ما (. 

 
  :النشيطون اقتصاديا )القوى العاملة(

 .ويدلبق عليهم مفهام العمالة أو البلالةسدة ياكثر(  15هم جمي  األيراد ال ين يدبمان لسن العمل )
 

 :النفايات الصلبة
ماد  ع يمة الدف  وخلر  أحيانا اا  ماباى مدخف  من الساائل.  وتشمل الدفايا  البل ية، والدفايا  الصدامية 

ايا  اله م والبجادية، ونفايا  ناتجة عن العمليا  الزدامية وتربية الاياانا ، والدشاطا  األخرى المرتبلة  ها ونف
 ومخلفا  البع ين.

 
 :نوع المسكن

  ،وها الشطلل الهد سطي أو المعمطادي للمسطلن، والط ي دط  يلطان يطيال، أو دادًا، أو شطقة، أو غريطة مسطبقلة، أو أي شطلل آخطر
 الخ(.…) راكية أو خيمة مثل
 
 و

 :الواردات
والبارية والجاية، البي تم نقل ملايبها لبغلية ها إجمطالي السل  والخ مطا  المسبادد  للبل  عن طريق الماانئ البرية 

 االحبياجا  المالية لالسبهالك الدهائي والاسيل وإعاد  البص ير.
 

 :الوحدة السكنية )المسكن(
هي مبدى أو جزء من مبدى مع  أصاًل لسلن أسر  واح  ، ولل بال أو م خل مسبقل أو أكثر من م خل يؤدي إلى 

لمرود يي وح   سلدية أخرى، ود  تاان الاح   السلدية غير مع   أصال للسلن إال أنها اللريق أو الممر العام دون ا
وج   مسلانة ودل المسح، ود  تاان الاح   السلدية مسبخ مة للسلن أو العمل أو لاليهما أو مغلقة أو خالية.  ود  

 تاان الاح   السلدية مشغالة بأسر  واح   أو اكثر ودل المسح.
 

 :الوفيات
 حاال  الايا  البي تشلل أح  عداصر البغير السلاني.هي 
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 ي
 :يعمل لحسابه

ها الفرد ال ي يعمل يي مدشأ  يملاها أو يملك جزءًا مدها )شريك( وليو بالمدشأ  أي مسبخ م يعمل بأجر ويشمل 
 االشخاص ال ين يعملان لاسا هم خادج المدشآ .

 
 يعمل بأجر:

أو لاسال مدشأ  أو جهة معيدة وتال إشرايها وياصل مقا ل عملل على أجر  ها الفرد ال ي يعمل لاسال يرد آخر
ما د سااء كان بأجر على شلل داتب شهري أو أجر  أسبامية أو بالمياومة أو علططى القلعة أو أي طريقة دي  أخرى.  

ال ين يعملان بأجر يي ويد دج تال الك العاملان بالاغادا  والهيئا  الالامية والعاملان بالشركا  باإلضاية إلى 
 مصلاة خاصة بالعائلة أو ل ى الغير.

 
 :الينابيع

هي الميا  المب يقة من تال سلح األدض والداتجة عن نقلة البقاء مدسال الميا  الجايي م  سلح األدض، د  تاان 
 دائمة أو ماسمية.
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 المصادر
 

تقدددات من حةقبدددا عةدددتام  ادددد د دددتم  مس ادددام  مسادددت  سا ددد ت  .  2020الجهاااال المي اااصا لالصاااان ال   ااا       .1
 .. رم  هللا . فا طين2017ومسم تكن ومسمةشآن ،

 

 .          21، رقدددد   2019ك دددتل مسقددداا م الدددتم  مس دددة    . 2019الجهاااال المي اااصا لالصاااان ال   ااا       .2
 فا طين. -رم  هللا 

 

.  مسقدداا   دد  مسبرددترا ومس دد م ، 1997مسقدداا ارددترا وتددترإب،  .معدد مي،  مس ةدد ، .  1996محمااف و اا     .3
 فا طين. -.  رم  هللا 1997حةش رمن وزمرا م  ال  مس ا طية،ا 

 

 ، سةا .1948 –سجل مسةكبا . 1988مي ص الع دة ال          .4
 

مسة ددددتم  مةسدددددتس،ا.         -2015ح مسزرم ددددا مةسدددد إا، ح دددد . 2016الجهااااال المي ااااصا لالصااااان ال   اااا       .5
 فا طين. –رم  هللا 

 

 .فا طين –. رم  هللا 2019ح ح حاتص  مسزإ   ، .  2020الجهال المي صا لالصان ال          .6
 

.                   2018مالدددددددددتامن مسم،ددددددددددت  فددددددددد  فا ددددددددددطين   .2020الجهاااااااااال المي ااااااااااصا لالصااااااااااان ال   اااااااااا       .7
 .فا طين -رم  هللا 

 

 .فا طين -دظت  حاا حتن مسم،ت .  رم  هللا  .2019س  ة المياه ال      ية   .8
 

جدامو  مالدتم،ا حبا دا حدن سدجل مس د ت ، وزمرا مسام ا،دا.  .  2019الجهال المي صا لالصان ال   ا       .9
 .فا طين -رم  هللا 

 

 .فا طين -.  رم  هللا2018قت اا ع،تدتن مسزومج ومسطالق . 2019الجهاال المي صا لالصان ال          .10
 

قت دددددددداا ع،تدددددددددتن مالددددددددتامن مسلددددددددبا س  ددددددددد م           .  2018الجهااااااااال المي ااااااااصا لالصااااااااان ال   اااااااا       .11
 فا طين. –(.  رم  هللا 2010-2018)
 

 .2015مس ق إ  مسلب  مس ة    – 2017مي ص المع  مات الصحية ال          –ولارة الصحة  .12
 

مسة ددددتم   . 2013مالج مدددت   سمبتفظدددا مسقددداا، مسم دددح . 2013الجهاااال المي اااصا لالصاااان ال   ااا       .13
 فا طين. –مةستس،ا. رم  هللا

  

                    قت ددددددددددددددددداا ع،تددددددددددددددددددتن ح دددددددددددددددددح مس ااددددددددددددددددد،  س  ددددددددددددددددد م  مسارمسددددددددددددددددد،ا . 2020  ولارة التيبياااااااااااااااااة والتع اااااااااااااااااي  .14
 فا طين. -. رم  هللا2019/2020- 2015/2016

  
.                2019قت ددددددددداا ع،تددددددددددتن مالددددددددددتامن مس قتفدددددددددا، . 2020الجهاااااااااال المي اااااااااصا لالصاااااااااان ال   ااااااااا       .15

 فا طين. -رم  هللا
 

 2019مسم دح مةسد   س كة س ج،دت مسماا حدتن ومالتلدتالن، .  2020الجهال المي صا لالصان ال          .16
 فا طين. –رم  هللا  . تق إ  مسة تم  مس م، ،ا -
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.               2019قت ددددددداا ع،تددددددددتن ح دددددددح مسقددددددد   مساتحاددددددددا  . 2020الجهاااااااال المي اااااااصا لالصاااااااان ال   ااااااا       .17
 .فا طين –رم  هللا 

 

(.                     2018-2004مسب دددددددددددددت تن مسق ح،دددددددددددددا ). 2020الجهاااااااااااااال المي اااااااااااااصا لالصاااااااااااااان ال   ااااااااااااا       .18
 .فا طين –رم  هللا 

 

           .2019جددددداو  لددددددالا مسمي،شدددددا مس ا ددددددطية  سااددددددت  .  2020الجهاااااال المي ااااااصا لالصااااااان ال   اااااا       .19
 .فا طين -رم  هللا 

 

 .. رم  هللا فا طين2018سا اا مسم  ح مالق لت يا، .  2019الجهال المي صا لالصان ال          .20
 

 .فا طين –. رم  هللا 2019 ،ح ح مسةقل  ترج مسمةشتن  2020هال المي صا لاللصان ال         جلا .21
 

 فا طين. –. رم  هللا 2018مالتامن ر ص مةعة،ا،  .2019الجهال المي صا لالصان ال          .22
 

مسةشددددددددددتف مس ةدددددددددداق  فدددددددددد  مسردددددددددد ا مس   ،ددددددددددا،                      .2020الجهااااااااااال المي ااااااااااصا لالصااااااااااان ال   اااااااااا       .23
 فا طين. -.   رم  هللا 2019 -مسةش ا مس ة إا 

 

مس دا  ومسردداحتن  -مالدتامن مس جدترا مسرترج،ددا مسم صد  ا  .2020    الجهاال المي ااصا لالصاان ال   اا   .24
 .فا طين –. رم  هللا 2018

 

مسم دد ام من م سدد مميا،ا فدد  فا ددطين   مس ق إدد  م الددتم    .2019الجهااال المي ااصا لالصااان ال   اا      .25
 .فا طين –.  رم  هللا 2018مس ة   

 

                     2018مسظددد وال مالج مت ،دددا ومالق لدددت يا،  ح مقبدددا ح دددح .2019 الجهاااال المي اااصا لالصاااان ال   ااا      .26
 فا طين. –رم  هللا  مسة تم  مةستس،ا. -

 

، م دددح مساةدددل فددد  مسمج مددد  مس ا دددطية مسة دددتم  مةوس،دددا س .2019 الجهاااال المي اااصا لالصاااان ال   ااا      .27
 فا طين. –رم  هللا  .2019

 

.              2020ان وااااااا  الراتااااااا  المحت اااااااة    ت ااااااا      مي اااااااص المع  ماااااااات ا سااااااايا     لح ااااااا   ا   ااااااا .28
 .http://www.btselem.orgمسل با م سك  ود،ا  

 

 .2019مالد هتكتن مالس مميا،ا   .2019مي ص عبفهلل الح را   ل فراسات   .29
   

 .2019مس ق إ  مس ة   ا   مالد هتكتن م س مميا،ا ف  مسقاا . 2020مي ص مع  مات وادا ل  ة   .30
 

 http://www.hamoked.orgمسل با م سك  ود،ا    .2019  مي ص الفواع عن ال يد "هم   ف" .31
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Note  

 

Statistical data were derived from PCBS publications. For further details on the 

methodology and data quality standards for individual topics, readers can visit 

http://www.pcbs.gov.ps.  

  

There are some minor differences in the totals of the values of the same variable between 

different tables due to the convergence. 

 

A set of special symbols were used in the tables of this book. The representations of these 

symbols are as follows: 

 
(0) The value is zero, or Less than half of the unit 

(-) Nil 

(..) Data not available  

(:) Data not available for publication  

(.) Not applicable  
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Preface 
 

The Palestinian Central Bureau of Statistics established a special statistical program for 

Jerusalem because of the significance of the city politically, religiously, geographically and 

historically, in addition to its basic statistical needs.  Statistics on Jerusalem are based on 

official data collection, classification, processing and form the basis for the Jerusalem 

Statistical Yearbook, which covers demographic, social, economic and environmental 

indicators. 

  

The data for the Jerusalem statistical program are derived from primary and secondary 

sources in cooperation with a number of national institutions in the public, private and    

non-governmetal sectors.  The data undergoes thorough examination and the methodology 

is evaluated. The program attempts to collate and present comprehensive statistical data on 

the Jerusalem governorate and the changes occurring over time to serve as a statistical 

monitoring tool. 

 

PCBS is pleased to present this Statistical Yearbook on Jerusalem noting the obstruction of 

data collection because of the obstacles and challenges posed by the existing conditions on 

the Palestinian society.  

 

This Yearbook presents Jerusalem under Israeli occupation and covers different statistics on 

population, demographic reality, social status, geographic and economic. It also presents 

statistics about Israeli violations in Jerusalem, including settlements, the confiscation of 

land, demolished housing and confiscated Jerusalemites ID's.  

 

We hope that this publication will be an important reference source on statistical data on 

Jerusalem and will enhance the capacity of Palestinian planners, decision makers and 

researchers to bring about Palestinian sovereignty of Jerusalem. 

 

We look forward to issuing the next volume under a sovereign Palestinian state with 

Jerusalem as its capital.        

 

           

  
 
 

 

July, 2020                     Dr. Ola Awad                          
President of PCBS 
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Chapter One 

 
Jerusalem Under Occupation 

 
Background 
Jerusalem, important historical city, has always attracted different peoples and civilizations. 

Notwithstanding over twenty-five different attacks and sieges, Jerusalem conquered all 

attempts to change its identity and vitality. Jerusalem is the cradle of three monotheistic 

faiths and the holiest city of all. It is the first Qiblah of Islam (the direction to which 
Muslims turn to pray), the site from which Prophet Mohammad ascended to heaven, and 

the site of Christ’s resurrection. 

 
The Jerusalem governorate lies in the center of the West Bank at longitude °35  4′ ″0  and 

35° 30′ 0″ to the East, and through latitude °31  ′43  ″0  and 31° 53′ 0″ to the North.   

 

There are 50 communities in Jerusalem Governorate (according to the administrative 

divisions of the Population, Housing and Establishments Census of 2017).  

 

Founders and invaders of the Capital of Palestine gave it different names across history; 

review of those names has historical significance for researchers. Referring to Jerusalem 

under those different names in world documents and manuscripts highlights greed and 

conflict over Jerusalem, which has been contested by many civilizations. This is evident 

from conflict appears the different names given to the city by the Canaanites, Persians, 

Greeks, Romans, and Islamic nations. The Jebusites castle, currently known as Jerusalem, 

was built six thousand years ago. This name has had unique and distinctive reverberations 

throughout history as a location and civilization.  

  

Major Names of Jerusalem  
1. Jebusites Castle: Named after the Jebusites. 

2. Jebusites: Named after the Jebusites. 

3. Urshalem: Shalem is a Canaanite deity meaning peace. 

4. Ursalem: Salem is a Canaanite name meaning peace. 

5. Saleem: Saleem is a Canaanite name meaning peace. 

6. Shaleem: Shaleem is a Canaanite name meaning peace. 

7. City of David: Named after Prophet David. 

8. City of God. 
9. Shaleem: Shaleem was mentioned during the time of Christ; the name appears in the 

Gospel. 

10. Uarushalem: Mentioned in ancient Canaanite writings. 

11. Jerusalem: A Latin name derived from the Canaanite name. 

12. Ya Bayti: An ancient Egyptian name originating from the Canaanite name, which 

occurred in hieroglyphic writings.  

13. Aelia Capitolina: The initial name of the Roman Emperor Hadrian in 135 AD who 

captured Jerusalem at that time.  

14. Bayt Al-Maqdis: Holy Jerusalem. 

15. Al-Quds Al-Shareef: Holy Jerusalem.  
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In addition, Jerusalem had many names such as Efen, City of Rivers, City of Valleys, 

Yuhestic, Nurmistik, Nur Es-Salam, Nur El-Ghasaq, Yara, Keileh, Aryana, Jepsti, Ufel, 

Milo, Akra, Antokhia, etc.  

 

Jerusalem Under Israeli Occupation  
Jerusalem and other Palestinian towns fell under Israeli military occupation in 1967. 

Following its occupation of the West Bank, of which Jerusalem is an integral part, on June 

28th, 1967, Israel issued its first illegal administrative order, which annexed East Jerusalem 

(approximately seven km2) and other areas in the western part of the city (the total area of 

which was around 38 km2 at that time).  This was followed by other illegal procedures, 

including the dissolution of the Palestinian Municipal Council; distribution of Israeli 

identity cards to Palestinian Jerusalemites; the nullification of Jordanian laws, courts and 

banks; the imposition of Israeli curricula on the Palestinian education system; and other 

actions. Such measures aimed to remove and cleanse any feature of Arab rule and subject 

the land and the population to Israeli control.       

 

In order to create a state of geographic integrity with cities inside Israel, the boundaries of 

Jerusalem were extended through the expropriation of more land from the occupied West 

Bank, almost a two-fold extension compared to the total area of the Jerusalem Governorate 

prior to June 1967. Land annexation was accompanied with the complete destruction of any 

Palestinian communities, especially on the western side of the governorate. The demolition 

and complete depopulation of three Latroun villages (Emwas, Yalu and Beit Nuba) was a 

flagrant example of the ethnic cleansing committed by Israel.   

 

Illegal Israeli procedures then accelerated considerably with the tightening of a settlement 

belt around Jerusalem as preventive security and a first line of defense along its borders. 

This implied the adoption of a more aggressive land confiscation policy by the Israeli 

government, targeting thousands of dunums of Palestinian land under different pretexts. 

The final process was the building of the Expansion and Annexation Wall on the borders of 

the ‘Jerusalem Municipality’. The construction of the wall in the north completely isolated 

many communities (both land and population) in the Jerusalem Governorate, forcing the 

population to migrate outside the borders of the wall area. 

 

Despite Palestinian, Arab and international opposition to Israeli policies, following thirteen 

years of military occupation of Jerusalem, namely on July 30, 1980, the Israeli Knesset 

enacted the Basic Law, which stipulated that “Unified Jerusalem is the capital city of 

Israel”.  

 

From Israel’s viewpoint, it has succeeded in encircling Jerusalem and accomplishing its 

long-held goal through illegal administrative regulations and measures that have imposed 

its authority over the Palestinian part of the city. This includes annexation and domination 

of various aspects of the living conditions of the Palestinian people via the creation of new 

realities on the ground. Those measures aim to legitimize Israel’s illegal actions and 

exclude Arab Jerusalem from the context of relevant UN and international resolutions. 

 

International resolutions and conventions, primarily the Fourth Geneva Convention of 

1949, completely prohibit any change in the status of occupied territories. Articles 49 and 

53 of the third section of the Fourth Geneva Convention of 1949 prohibit all practices of the 
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Israeli occupation, including demolition, evacuation, depopulation, and endangering the 

security and lives of the population. 

 

Communities Destroyed in Jerusalem in 1948 
The Israeli occupation played a destructive role in Jerusalem with its measures of 

depopulation and land domination. Indeed, it demolished the entire infrastructure of the city 

it occupied in 1948. In the same war, it uprooted the indigenous population of the city, 

pushing many of them to the Eastern part, while another part of the inhabitants of Jerusalem 

settled in other Palestinian Governorates or immigrated to Arab and other countries. The 

number of Palestinians depopulated at that time is estimated at 98 thousand persons with 

property extending over 272,735 dunums.  
 

Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by  
Population and Area 

 

Displaced Date Population Land Area (Dunum) Locality 

1948/01/01  2,958 8,743 Lifta 

1948/01/01  278 2,979 Bayt Naqquba 

1948/01/01  302 4,629 Bayt Thul 

1948/04/03  1,056 4,844 Qaluniya 

1948/04/03  104 1,446 Al Qastal 

1948/04/09  708 2,857 Dayr Yassin 

1948/04/15  46 1,401 Nitaf 

1948/04/16  650 10,699 Saris 

1948/04/28  69,693 20,790 Jerusalem (Qatamon) 

1948/05/10  2,784 16,268 Bayt Mahsir 

1948/07/11  487 4,158 Al Jura 

1948/07/13  46 5,522 Aqqur 

1948/07/13  522 4,502 Khirbat al Lawz 

1948/07/13  626 3,775 Sataf 

1948/07/13  719 4,102 Suba 

1948/07/15  2,250 6,828 Maliha 

1948/07/17  12 3,072 Dayr 'Amr 

1948/07/17  23 568 Khirbat Ism Allah 

1948/07/17  325 8,004 Kasla 

1948/07/18  406 403 Artuf 

1948/07/18  3,689 15,029 Ayn Karum 

1948/07/18  499 13,242 Dayr Rafat 
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(Cont.): Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by 
Population and Area 

 

Displaced Date Population Land Area (Dunum) Locality 

1948/07/18  719 5,522 Ishwa 

1948/07/18  302 2,159 Islin 

1948/07/18  394 4,967 Sar'a 

1948/10/19  835 19,080 Al Burayj 

1948/10/19  2,436 22,734 Dayr Aban 

1948/10/19  70 5,907 Dayr Al Hawa 

1948/10/19  70 2,061 Sufla 

1948/10/21  626 8,757 Bayt 'Itab 

1948/10/21  81 1,013 Bayt Umm Al Mays 

1948/10/21  255 6,781 Dayr Al Sheikh 

1948/10/21  220 3,518 Jarash 

1948/10/21  719 8,342 Ras Abu A'mmar 

1948/10/21  .. .. Kirbat Al Tannur 

1948/10/21  313 4,163 Kirbat Al Umur 

1948/10/21  1,914 17,708 Al Walaja 

1948/10/22  510 12,356 Allar 

1948/10/22  302 3,806 Al Qabu 

 97,949 272,735 Total 
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Chapter Two 

 

Summary 
 

Population 
 The estimated population of Jerusalem Governorate in mid-2019 was about 451,584 

people. The estimated population in the governorate represented 9.1% of the total 

population in Palestine and 15.1% of the total population in the West Bank.  

  In 2018, the sex ratio in Jerusalem Governorate was 107.6 males per 100 females 

 

 
 
Vital Statistics 
 The number of registered live births in Jerusalem Governorate with Palestinian ID cards 

was 3,475 in 2014, 3,615 in 2015, 3,637 in 2016, 3,601 in 2017, and 3,706 in 2018.  

Registered deaths for the same years were 309, 318, 361, 341, and 291 respectively. 

 3,239 marriage contracts were signed in Shariah courts and churches in Jerusalem 

Governorate in 2018.  

 There were 595 divorce cases in Shariah courts in Jerusalem Governorate in 2018.  
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Median Age at the First Marriage in Palestine and Jerusalem Governorate by           
Sex, 2018 

 

 

 
Health  
 There were 7 hospitals in Jerusalem Governorate with 716  beds in 2018. 

 The total number of discharges from Jerusalem hospitals was 80,478 in 2018.  

 The total number of hospitalization days in Jerusalem hospitals was 222,275 in 2018.  

 The bed occupancy rate in Jerusalem hospitals was 85.1% in 2018.  

 In 2017, around 79.7% of individuals in Jerusalem Governorate (J2) reported having 

health insurance. 

 Percentage of Palestinian Population with Disabilities in Jerusalem Governorate (J2) 

was 1.8% in 2017.  

 
Labour Force  
 The labor force participation rate of individuals (15 years and above) in Jerusalem 

Governorate was 35.8% in 2019 (60.4% for males and 12.2% for females).   

 The   unemployment rate in Jerusalem Governorate of individuals (15 years and above) 

was 6.8% in 2019. 

 Employment rate in Jerusalem Governorate of individuals (15 years and above) was 

93.2% in 2019. 

 Employed individuals in Jerusalem Governorate distributed by employment status in 

2019 were as follows: 5.4% employer, 9.9% self employed, 84.3% wage employee and 

0.4% unpaid family member. 
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Percentage Distribution of Employed Individuals from Jerusalem Governorate by 
Employment Status, 2019  

 

 

 
Living Standards 
 Income from wages earned from employment in Israel was the main source of 

household income for 41.6% of households in Jerusalem Governorate in 2018.  Income 

from the private sector made up 21.4%, and income from national insurance allowances 

was the main source of income for 17.2%. Wages from the government sector 

represented 4.5% of households in Jerusalem Governorate. 

 

 Around 5.3% of the Palestinian households in Jerusalem Governorate from household 

point of view described their standard of living as well, 85.1% described it as “fairly 

good”, 8.9% as poor and 0.7% as very poor in 2018. 

 

 

 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Living Standard from Household Point of View, 2018 
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Education 
 
1.   Schools1  
 In scholastic year 2019/2020, there were 265 schools. 

 In scholastic year 2019/2020, there were 73,887  school students: 35,990 males and 

37,897 females.  

 In scholastic year 2019/2020, the average number of students per teacher was 15.8 in 

government schools, 22.5 in UNRWA schools and 15.6 in private schools. 

 In scholastic year 2019/2020, the average number of students per class was 21.8 in 

government schools, 30.1 in UNRWA schools and 23.5 in private schools. 

 
2.   Higher Education2  
 In scholastic year 2018/2019, there were 12,446 university students: 4,857 males and 

7,589 females.  

 In scholastic year 2018/2019, there were 259 college students: 29 males and 230 

females. 

 In scholastic year 2017/2018, there were 2,805 university graduates: 1,148 males and 

1,657 females.  

 In scholastic year 2017/2018, there were 129 college graduates: 18 males and 111 
females. 

 
Culture  
 In 2019, there were 53 cultural centers operating in Jerusalem Governorate. 

 In 2019, there were 4 museums operating in Jerusalem Governorate. 

 In 2019, there were 2 theaters operating in Jerusalem Governorate.  

 In 2018, there were 116 mosques operating in Jerusalem Governorate. 
 

Information Society  
 In 2019, 41.0% of households in Jerusalem Governorate owned a computer (Desktop, 

Laptop, or Tablet). 

 In 2019, 36.4% of households in Jerusalem Governorate used a Palestinian Internet 

service compared to 71.1% who used an Israeli internet service. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 1

Notes: 
 Data excludes Municipality and Culture Committee Schools in Jerusalem. 
 Data for the academic year 2019/2020 are preliminary data.  

2 Universities include traditional universities and university colleges, and the number of students represents all students affiliated with these universities 

from different governorates 
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Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Availability of ICT 
Tools, 2019 

  

 
 
 
 

Buildings  
 The number of buildings in Jerusalem Governorate that were counted during the period 

from 16/09/2017 to 31/10/2017 was 40,745 buildings, of which 17,989 were in 

Jerusalem (J1), and 22,756 in Jerusalem (J2).  
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Number of Buildings in Jerusalem Governorate by Area, 2017 
  

 
  

Housing  
 In 2017, the average number of rooms per housing unit in Jerusalem Governorate was 

3.3 rooms.   

 In 2017, the average housing density in Jerusalem Governorate was 1.4 person per 

room.  

Households in Jerusalem Governorate by Type of Housing Unit, 2017 
   

 
   * Include: Independent Room, Tent and Marginal.  
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Agriculture and Land Use 

 

1.  Agriculture  

 8.6% of households in Jerusalem Governorate had a garden as on 24/03/2015. 

 98.2% of households with a garden in Jerusalem Governorate utilized it for agricultural 

activities during agricultural year 2013/2014. 

 3.5% of households in Jerusalem Governorate reared livestock (domestic) as on 

24/03/2015. 
 

2. Population Density 
 The total area of Jerusalem Governorate is 345 km2. 

 The population density in Jerusalem Governorate was 1,293 (capita/km2) at                

mid-year 2019. 
 

Population Density (Capita/km2) by Region, Mid-Year 2019 
 

 
*:        Data include Jerusalem Governorate. 
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Environment and Natural Resources 
 
1. Water  
 22,476 households in Jerusalem Governorate (J2) were supplied with drinking water 

through the public water network, 466 households were supplied with drinking water 

through bottled water, and 136 households used rainwater to supply water during 2017. 

 

2.  Electricity  
 During the year 2017, the number of housing units in Jerusalem Governorate (J2), 

which were supplied with electricity through a public electricity network, was about 

22,974 housing units, 315 housing units through a special generator, 22 housing units 

without electricity, and 9,031 housing units with non-stated source of electricity. 

 

3.   Solid Waste  
 21,721 housing units in Jerusalem Governorate (J2) during the year 2017 disposed of 

solid waste by throwing it in the nearest container, 1,488 housing units disposed of solid 

waste by burning, and 87 housing units by throwing them randomly. 

 
4. Type of Toilet Facility Used by the Household 
 8,928 housing units in Jerusalem Governorate (J2) used flush to piped sewer system in 

2017, and 7,954 used flush to septic porous tank, while 6,097 of the inhabited housing 

units used flush to septic tight tank. 

 
Violence 
 Psychological violence is the most abundant type of violence practiced against currently 

married or ever married women (18-64 years) in Jerusalem Governorate; 35.2% in 

2019. 

 26.2% the prevalence of violence among children aged (12-17 years) within the family 

by a parent in Jerusalem Governorate in 2019. 
 

Prevalence of Violence for Currently Married or Ever Married Women (18-64 Years) 
Practiced by Their Husbands by Region/ Governorate, 2019 

 
 

29.4

24.3

11.1

0

5

10

15

20

25

30

35

Palestine West Bank Jerusalem Governorate

%



PCBS: Jerusalem Statistical Yearbook 2020                                                                                 Summary 

 [29] 

Establishments 
 In 2017, there were 9,704 establishments operating in the private sector,                    

non-governmental organizations and government companies in Jerusalem Governorate. 

Those establishments employed 34,786 employed persons, of whom 15,604 were in 

Jerusalem (J2) and 19,182 in Jerusalem (J1). 

 In 2017, there were 10,227 establishments operating in Jerusalem Governorate 

classified by main economic activity: 5,326 in wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles and motorcycles; 1,239 in manufacturing; and 969 in other service 

activities.   
 

 

 
 
 

Number of Operating Establishments and Number of Employed Persons in the  
Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government  

Companies in Jerusalem Governorate by Area, 2017 
 

 
 

9,704

4,466 5,238

34,786

19,182

15,604

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

 Jerusalem Govenorate Area J1   Area J2

N
u

m
b

e
r

Area 

 No. of Establishments

 No. of Employed Persons



PCBS: Jerusalem Statistical Yearbook 2020                                                                                 Summary 

 [30] 

National Accounts  
 In Jerusalem Governorate (J1), the gross value added at current prices was USD 1,321.6 

million for 2018 compared with USD 1,316.2 million in 2017. 

 

 
Percentage Distribution of Value Added in Jerusalem Governorate  

 (J1) by Economic Activity, 2018 
  

 
 

Note: Value added within national accounts includes all value added incurred from all economic sectors including 

the informal sector. 

 

Consumer Prices  
 The consumer price index in Jerusalem Governorate (J1) increased by 1.37% in 2019 

compared with 2018, and by 1.04% in 2018 compared with 2017. 

 
Transportation and Telecommunication 
  

1. Transportation Outside Establishments: 
 There were 114 vehicles engaged in this sector in Jerusalem Governorate with 118 

employees in 2019. 

 The output value of those vehicles was USD 5.7 million in 2019. 

 The value added realized by the transportation outside establishments was USD 3.3 

million in 2019. 

 
2. Transportation and Storage: 
 There were 189 establishments operating  in Jerusalem Governorate in 2018. 

 

 There were 712 employed persons in this sector in Jerusalem Governorate in 2018. 

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 8.5 million in 2018. 

 The value added realized by the transportation and storage was USD 5.0 million            

in 2018. 
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3. Information and Telecommunication: 
 There were 44 establishments operating  in Jerusalem Governorate in 2018. 

 

 There were 58 employed persons in this sector in Jerusalem Governorate in 2018.  

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 2.1 million in 2018. 

 The value added realized by the information and telecommunication activities was USD 

1.7 million in 2018. 

 
Main Economic Indicators for Information and Telecommunication 

 Activities in Jerusalem Governorate, 2018 
        (Value in 1000 USD) 

 
 
 
Construction Sector 
 

 106 building licenses were issued in Jerusalem Governorate (J2) with an area of 71.1 

thousand m2 in 2019. 

 There were 23 licenses issued for non-residential purposes in Jerusalem Governorate 

(J2) with an area of 19.4 thousand m2 in 2019. 

 The output value in construction activities in Jerusalem Governorate was USD 20.9 

million in 2018. 

 The value added realized by the construction activities was USD 16.8 million in 2018. 

 
Industrial Sector 
 

1. Industrial Activities 
 The output value of those enterprises was USD  518.7  million in 2018. 

 The value added realized by the industrial sector was USD  343.3 million in 2018. 
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Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate, 2018 
 

    (Value in 1000 USD) 

 
 
2. Olive Presses 
 There were 3 operating olive presses in Jerusalem Governorate with 16 employees        

in 2019. 

 The output value of those presses was USD 260.7 thousand. 

 The value added realized by the olive presses sector was USD 205.2 thousand. 

 
Tourism  
 There were 19 hotels in operation responded to the hotel survey at the end of the year 

2019 with 987 rooms and 2,199 beds in Jerusalem Governorate. 

 Average number of employees in Jerusalem governorate hotels was 652 in 2019.  

 
Services Sector  
 There were 3,053 establishments operating in Jerusalem Governorate in 2018. 

 There was 16,343 employed persons in this sector in Jerusalem Governorate in 2018.  

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 654.5 million in 2018. 

 The value added realized by the services sector was USD 492.6 million in 2018. 

 
Internal Trade   
 There were 4,345 establishments operating in Jerusalem Governorate in 2018. 

 There were 10,081 employed persons in this activities in Jerusalem Governorate            

in 2018.  

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 581.2 million in 2018. 

 The value added realized by internal trade activities was USD 457.7 million in 2018. 
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Registered Foreign Trade  
 The total value of registered imports of goods to Jerusalem Governorate increased in 

2018 by 9% compared to 2017 and reached USD 399.1 million.  

 The total value of registered exports of goods from Jerusalem Governorate slightly 

decreased in 2018 by 0.9% compared to 2017 and reached USD 92 million. 

 
Israeli Violations  
 Number of Settlements constructed on confiscated land in Jerusalem Governorate 26 

settlements, 16 of them were in (J1) in 2018. 
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 In 2018, around 311,462 settlers in the settlements in Jerusalem Governorate and 

228,614 of them were in (J1). 

 14,650 Jerusalem ID's cards were confiscated between 1967 and 2019. 

 1967-2019, the Israeli authorities demolished 2,146 house in Jerusalem Governorate. 
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Chapter Three 

 
Concepts and Definitions 

 

A 
Admissions: 
Admitted patients to hospital for treatment or diagnosis and their stay at hospital for one 

night or more. 
 

Age-Sex Structure: 
The composition of a population as determined by the number or proportion of males and 

females in each age category. The age-structure of a population is the cumulative result of 

past trends in fertility, mortality, and migration rates. Information on age-sex composition 

is an essential prerequisite for the description and analysis of demographic data. 
 

Agricultural Holding: 
It is an economic unit of agricultural production under single management comprising all 

kept, livestock and all land used totally or partially for agriculture production purposes 

regardless to title legal form or size.  Single management may be exercised by an individual 

or household jointly by two or more individuals or households by a clan or tribe or by a 

juridical person such as:  a corporation cooperative or government agency.  The holdings 

land may consist of one or more parcels located in one or more separate areas or in one or 

more territorial or administrative divisions, providing the parcels share the same production 

means, such as labour, farm buildings, machinery or draught animals.  
 

Agricultural Year: 
The period covering first of October to the end of September of the next year. 

 

Animal Holding: 
The presence of animals controlled by the holder, the holder should have any number of 

cattle or camels, at least 5 heads of sheep or goats or pigs, at least 50 birds of poultry 

(Layers and broilers), or 50 rabbits or other poultry like turkeys, ducks, fer...etc, or a 

mixture of them, or at least 3 beehives controlled by the holder. 
 

A one–person– household: 
It is the household comprised of one individual. 

 

Available Beds and Rooms: 
It refers to beds and rooms which are ready for use during the reference period. Rooms 

closed for maintenance or repairs are excluded. 

 

Apartment: 
It is a part of a building or a house, consisting of one room or more and annexed with 

kitchen, bathroom and toilet, which are all, closed by external door, leading to the road 

through a stair way and/or path way.  It is prepared usually for one household. 

 

A Child: 
Every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the 

child, majority is attained earlier. Without discrimination of any kind, irrespective of the 
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child’s or his or her parent’s or legal guardian’s race, color, sex, language, religion, political 

or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. 

 

Aggressor/Ranter: 
Any person who practices violence in all its types. 
 

B 
Base time: 
It is the period to which the current period is being compared. 

 
Base Prices: 
Refers to the prices of goods and services in a period to which current prices are being 

compared. 
 

Bed: 
Available beds in room and hospital halls, which are occupied by patients for at least 24 

continuous hours for receiving medical care. 

 

Building: 
A building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently erected 

on the surface of the earth or water. A building is surrounded by four walls or with at least 

one completed ceiling, regardless of the construction material and the purpose of 

construction and utilization at the time of the visit. The building might be utilized for 

habitation, for work, for both, vacant, closed, deserted, under preparation or under 

construction at the time of the visit. 

 

C 
Compensation of Employees:     
It is Refers to earnings by residents working abroad as well as payments to non-residents 

working in inside. 

 

Composite Family:  
Refers to household consisting of at least one nuclear family with other non-relatives. 

 

Computer Use: 
For the purposes of this survey, defined as the basic use of the computer (during the last 

twelve months), such as opening the computer and files, creating, copying, pasting, and 

saving files. 

 

Consumer Price: 
A price paid by household to gain a commodity or service. 

 

Consumer Price Index: 
It is a statistical tool that is used to measure the average changes in the prices of goods and 

services that households consume between two different periods one is called the base 

period and the other is the comperison period 
 
 



PCBS: Jerusalem Statistical Yearbook 2020                                                                         Concepts and Definitions 

 

 

[37] 

 
Country of Consignments/ destination: 
It refers to the country from which goods were dispatched to the importing country, without 

any commercial transaction or other operations which change the legal status of the goods 

as imports from the country of purchase. 

 

D 
Depreciation: 
It is the decline, during the course of the accounting period, in the historical value of the 

stock of fixed assets owned and used by a producer as a result of physical deterioration, 

normal obsolescence or normal accidental damage. 
 
Discharges: 
Discharged patient from a hospital after having the diagnostic and curative health care 

regardless of the discharged case (cured or dead). 

 

Domestic Violence: 
Violence is any act or failure to act of a household member against another member in the 

household for the purpose of causing physical, sexual or psychological abuse, or the threat 

of physical, sexual or psychological abuse, or generates fear. It also includes the 

deprivation of basic rights such as shelter, food, drink, clothing, education, freedom of 

movement and loss of self-determination and self-security. 

 

E 
Electric Energy: 
It refers to the work done to move an electric charge in a conductor. It is measured in 

kilowatt-hour.   

Electric Energy = Power (KW) X Time (Hours). 

 

Establishment: 
An establishment is an enterprise, or part of an enterprise, that is situated in a single 

location and in which only a single productive activity is carried out or in which the 

principal productive activity accounts for most of the value added. 
 
Employment: 
Persons in employment comprise all persons above a specified age who during a specified 

brief period, either one week or one day, were in the following categories: paid 

employment; self-employment.  

 

Employed Person: 
Persons aged 15 years and over who were  at work at  least one hour during the reference 

period, or who were not at work during the reference period, but held a job or owned 

business from which they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily 

stoppage, or any other reason) he\ she was employed, unpaid family member or other.  The 

employed person is normally classified in one of two categories according to the number of 

weekly work hours, i.e. 1-14 work hours and 15 work hours and above.  Also the absence 

due to sick leave, vacation, temporarily stoppage, or any other reason considered employed 

from 1-14 hours. 
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Employer: 
A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him\ her and 

hires or supervises the work of one or more waged employees. This includes persons 

operating their projects or contracting companies provided they employ a minimum of one 

waged employee. Shareholders are not considered employers even if they are working in it.  

 

Economic Activity: 
Referring to a process consisting of actions and activities carried out by a certain entity that 

uses labor, capital, goods and services to produce specific products (goods and services).  
 

Extended Family:  
A family of at least one nuclear family together with other relatives. 

 
Exports: 
It refers to whole commodities (goods and services) that are exported or re-exported outside 

the country, conditioned with ownership transcription to another economy or to free 

customs regions as a discount from the national economy, which results from transaction 

with a non-resident economy. 

 

Economic Violence against the Wife: 
It is a type of violence, wife exposed to violence from husband and takes several types, 

including demand from the individual to know how to spend the money, dispose of 

property of others, prevention of work, dispose of inheritance without the consent of the 

person who received the inheritance, forced to resign. 

 

Elderly: 
Is a person who reached 65 years of age and above, and who can no longer carry out his / 

her households or work roles because of physical decline. Without discrimination and 

irrespective of elder’s age, gender, economic contribution, racial or ethnic background, 

disability or other status. 

 

 Economic Abuse: 
This is a type of abuse that takes different types including: taking things belonging to the 

(money, property…etc) without the consent of the elderly, and breaking things that belong 

to the elderly. Health Negligence: This is a type of abuse that takes different types 

including: being unable to take his/her medicine by himself/herself or households members 

do not assist him/her to take his/her medicine when needed.  
 

F 
Fixed Assets: 
Fixed assets are produced assets that are used repeatedly or continuously in production 

processes for more than one year. 
 
For Work Housing: 
If the housing unit is offered to the household as a result of working relation with one 

member of the family or more. 
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G 
Government School: 
Any educational institution run by MOE or any other ministry or governmental instrument. 
 

Gross Domestic Product (GDP): 
Indicator measures the total value added of all economic activities, which consists output of 

goods and services for final use produced by both residents and non-residents, (local factors 

of production) and regardless of the distribution of this production, locally or externally. 

During a specific period of time and does not include deductions for depreciation of Fixed 

capital or deterioration of natural resources. 
 
Guests: 
It refers to visitors staying in the hotels and using their facilities. Records of new guests are 

based on the number of visits regardless whether it’s the same person or different. 

 

H 
Health: 
Many definitions exist. As defined by the World Health Organization: “A state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. 
 

Health Insurance: 
A contract between the insured and the insurer to the effect that in the event of specified 

events occurring (determined in the insurance contract), the insurer will pay compensation 

either to the insured person or to the health service provider. 

 

Hospital: 
An institution whose primary function is to provide services (diagnostic and therapeutic) 

for a variety of medical conditions, both surgical and non-surgical. Most hospitals also 

provide some outpatient services, particularly emergency care. 

 
Hotel Beds: 
Is the single beds in the hotel and prepared for use by guests with the exception of the beds, 

which added to the hotel upon request. A double bed is counted as two beds inside the hotel 

room. 

 
Hotel Workers: 
It refers to all persons working in the hotel on full or part time bases including owners and 

paid or unpaid household members. 

 

Household: 
The household is defined as one person or a group of persons with or without a household 

relationship, who live in the same housing unit share meals and make joint provision of 

food and other essentials of living. 
 
Household Expenditure: 
It refers to the amount of Cash spent on purchase of goods and services for living purposes, 

and the value of goods and services payments or part of payments received from the 
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employer, and Cash expenditure spent as taxes (non-commercial or non-industrial), gifts, 

contributions, interests on debts and other non-consumption items. 

 
Household Consumption: 
It refers to the amount of Cash spent on purchase of goods and services for living purposes, 

and the value of goods and service payments or part of payments received from the 

employer, and own-produced goods and food, including consumed quantities during the 

recording period, and Imputed rent. 

 
Housing Unit: 
A building or part of a building constructed for one household only, with one or more 

independent entrance leading to the public road without passing through another housing 

unit. The unit might not be constructed for living purposes but found occupied with a 

household during the enumeration. Likewise, the unit might be utilized for habitation or for 

work purposes or both purposes. Also, it might be closed, vacant or occupied by one or 

more households during the survey. 

 

House: 
A building usually established for the residence of one household or more; it is the typical 

form of residential buildings prevailing in Palestine. The house may be comprised of single 

story or more that is utilized by a single household. Nevertheless, if the house is divided 

into housing units each of which has its own utilities and occupied by a different household, 

each housing unit would be classified as an apartment. 

 

I 
Imports: 
It refers to whole commodities (goods and services) entering the country by air, land and 

sea that are used in consumption, for conversion in the manufacturing sector and for re-

exportation. 

 
Income: 
Cash or in kind revenues for individual or household within a period of time; could be a 

week or a month or a year. 

 

Independent Room: 
It is a separate room with no kitchen, bathroom nor toilet, but sharing with other households 

these basic services, and it is prepared for living. 

 

Information and Communication Technology (ICT): 
It is used to describe the tools and the process to access, retrieve, store, organize 

manipulate, produce present and exchange information by electronic and other manual 

automated mean. 

 

Intermediate Consumption: 
Consists of the value of the goods and services consumed as inputs by a process of 

production, excluding fixed assets whose consumption is recorded as consumption of fixed 

capital. 
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Internet: 
A worldwide public computer network. It provides access to a number of communication 

services including the World Wide Web and carries e-mail, news, entertainment and data 

files.  

 

Internet Use:  
For the purposes of this survey, defined as the basic uses of the Internet (during the last 

twelve months), such as access to certain sites, reading newsletters, and downloading files 

or programs from the Web. 

 

Intimate Partner Violence (Husband)a: 
Includes a range of sexually, psychologically and physically coercive acts used against 

adult and adolescent women by a intimate partner (Current or former spouse or fiancé), it is 

the most common form of violence experienced by women globally. 
 

J 
Jerusalem J1 & J2 
For pure statistical purposes, Jerusalem Governorate was divided into two parts. (Area J1) 

includes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967. Those 

parts include the following localities: (Kafr A'qab, Beit Hanina, Shu'fat Camp, Shu'fat, Al 

'Isawiya, Sheikh Jarrah, Wadi al Joz, Bab as Sahira, As Suwwana, At Tur, Jerusalem (Al 

Quds), Ash Shayyah, Ras al 'Amud, Silwan, Ath Thuri, Jabal al Mukabbir, As Sawahira al 

Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat, Sur Bahir, Umm Tuba.).  (Area J2): Includes the following 

localities: (Rafat, Mikhmas, Qalandiya Camp, Qalandiya, Beit Duqqu, Jaba', Al Judeira, Ar 

Ram & Dahiyat al Bareed, Beit A'nan, Al Jib, Bir Nabala, Beit Ijza, Al Qubeiba, Kharayib 

Umm al Lahim, Biddu, An Nabi Samwil, Hizma, Beit Hanina al Balad, Qatanna, Beit 

Surik, Beit Iksa, A'nata, Al Ka'abina (Tajammu' Badawi), Az Za'ayyem, Al 'Eizariya, Abu 

Dis, A'rab al Jahalin (Salamat), As Sawahira ash Sharqiya, Ash Sheikh Sa'd).  

 

K 
Kindergarten:  
Any educational institution licensed by MOE offering education to four or five year olds. 

Kindergarten Consists of the first and second grades. 

 
L 
Labor Force:  
All persons aged 15 years and above who are either employed or unemployed. 

 

Laspeyres Equation: 
An equation used for calculating price indices, which measures comparative period prices 

in relation to base period prices multiplied by proportional weight of commodity or goods 

groups throughout the base year. 
 
Library: 
Any organized collection of printed books and periodicals or of any other graphic or audio-

visual materials, and the services of the staff to provide and facilitate the use of such 

materials as are required to meet the informational, research, educational. 
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Live Birth: 
It is any live birth who shouted, cried or shown any signs of live upon delivery, irrespective 

of whether he died after that or not. 

 
Livestock: 
Refers to all animals kept or reared mainly for agriculture purposes. Including cattle, 

buffaloes, sheep, goats, pigs, horses, mules, asses, camels, poultry, rabbits, bees and other 

domesticated animals as well as foxes, minks, etc. 
 

Local Authority: 
The authority that serve the infrastructure services to the locality and is approved by the 

Ministry of local Government. 

 

M 
Main Economic Activity:  
Is the main work of the enterprise based on the (ISIC Rev4) and that contribute by the large 

proportion of the value added whenever more than one activity exist in the enterprise.  

 

Main Telephone Lines: 
It is a telephone line connecting the subscriber’s terminal equipment to the public switched 

network and which has dedicated port in the telephone exchange equipment. 
 
Mixed Holding: 
Where the holder has plant and animal holdings, according to the definition of plant and 

animal holdings, providing both animal and plant activities and sharing the same means of 

production such as labour, farm buildings, machinery, or draught animals.  

 
Monthly Work Days:  
Number of days at work during the month, excluding week-ends, holidays, sick and other 

paid or unpaid leaves. One hour of work in a given day is considered as one work-day. 
 

Mortality: 
Deaths as a component of population change. 
 

Motor Vehicle:  
A vehicle fitted with auto propulsive engine, it is normally used for carrying persons or 

goods, and drawing vehicles. 

 

More Severe Physical Violence: 
It includes strangulation, burning intentionally, threat, use a gun or a knife or other weapon 

toward you, attack your body harmless, such as a chair and a stick, rod iron belt or the like, 

may leave physical violence effects on the body. 
 

N 
Nuclear household: 
It is the living household comprised of a couple only; a couple and a son or a daughter (own 

not adopted son or daughter) or more; or a male head of a household with a son or a 
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daughter or more; or a female head of a household with a son or a daughter or more. It is 

worthy to note that no other relatives or non – relatives live with this household. 
 

Non-Residential: 
When the building is not  prepared for residential purposes or more than half of its area was 

for residential purpose then it must be  classified  as industrial, commercial, 

educational,...est. 
 

Non-Registered Refugees: 
It applies to unregistered refugees who do not hold refugee registration cards issued by 

UNRWA. 
 

Non-Refugee: 
It applies to any Palestinian not categorized under any of the two aforementioned statuses 
 

O 
Occupation: 
Occupation refers to the kind of work done during the reference period by the employed 

person, or the kind of work done previously if unemployed, irrespective of the Economic 

Activity or the employment status of the person.  Occupations are grouped together mainly 

on the basis of the similarity of skills required to fulfill the tasks and duties of the job. 
 

Olive Press: 
An enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and services is produced 

(olive oil, with the possibility of having secondary activities). 
 
Olive Pressing: 
A process of extraction oil from olive. 
 

Output: 
It is defined as the goods and services produced by an establishment, excluding the value of 

any goods and services used in an activity for which the establishment does not assume the 

risk of using the products in production, and excluding the value of goods and services 

consumed by the same establishment except for goods and services used for capital 

formation (fixed capital or changes in inventories) or own final consumption. 

 
Ownership of the enterprise: 
This refers to the ownership of the majority of the capital of the institution (or 51% or 

more) can be a special national or foreign private sector or my family or company a 

national government or a company foreign government. 

 
Owned Housing: 
This category applies when the household or one of the household members (usually live 

therein) owns the Housing unit. 
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P 
Persons Outside Labor Force: 
The population not economically active comprises all persons 15 years and above, who 

were neither employed nor unemployed accordingly to the definitions over. Because they 

don’t have any desire to work or because of the availability of another source of income. 

 

Plant Holding: 
The presence of cultivated or arable land for any agricultural crops controlled by the holder.  

This must not be less than one dunum for an open cultivated area and half a dunum for a 

protected cultivated area. 

 

Population Register: 
A mechanism for the continuous recording of selected information pertaining to each 

member of the resident population of a country or area, making it possible to determine up-

to-date information about the size and characteristics of the population at selected points in 

time.  

 
Porous Cesspit: 
A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with porous walls. 

 

Paid-employed (wage employee): 
A person who works for a public or private employer or under it's supervision and receives 

remuneration in wage, salary, commission, tips, piece rates or in kind …etc. This item 

includes persons employed in governmental, non – governmental and private institutions 

along with those employed in a household enterprise in return for a specific remuneration. 

 

Price Index: 
It is statistical tool used for measuring changes in prices of purchased goods and services 

during different temporal intervals. 
 

Private School: 
Any licensed local or foreign non-governmental educational institution. 

 

Private Car: 
A motor vehicle, other than motorcycle intended for the carriage of passengers and 

designed to seat no more than 9 persons (including the driver). 

 

Public Water Network: 
A network of pipes for the purpose of providing clean water to households. It normally 

belongs to a municipality, council or to a private company and for different domestic uses. 

 

Pumped Water: 
It is quantity of water that pumped from groundwater wells. 

 

Physical Violence: 

A behavior directed against the body. Physical violence is practiced through punching, hair-

pulling, arm-twisting, pinching, slapping, kicking, strangling, scorching, pulling, dragging, 
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killing, and beating. It is used to express physical power. The victim of physical violence is 

usually the weaker person. 

 
Psychological Violence: 
It is a type of violence reflected in a psychological behavior or bad treatment, disdain, and 

despise of people. It is done through the use of cursing and insults by the person who 

practiced violence., breaking things that belong to the person, shouting and yelling at, 

name-calling, mocking using demeaning names, forcing to do specific acts, throwing out of 

the house, locking up in the house, terrorization, continuous threatening, and forcing. 

Psychological violence is used to cause anxiety fear, psychological damage, degrading, 

making one feel negative, weaken physical and mental capacities, harming other people and 

destroy capabilities, shaking self-confidence, undermining self-respect,. Psychological 

violence destroys self-confidence, causes body harm, loss of self-confidence. 

 

Physical Abuse: 
It takes different types including causing bodily harm, arm twisting or pulling, causing 

joints pain or bruises or scratches and little wounds caused by attacks, loss of consciousness 

resulting from head-beating, beating with a belt or stick and breaking a bone as a result of 

an attack. 

 

R 
Re-Export:  
It refers to whole commodities exported outside the country in the same state as they were 

imported. 
 
Refugee Status: 
This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in Palestine which 

occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. 
 
Registered Refugees:  
It applies to registered refugees holding refugee registration cards issued by UNRWA. 
 
Relative Weights: 
The percent which reflects the relative significance of economic commodities and services 

within the consumer basket or any component of index number which used in mathematical 

calculation for the index. 
 
Rented Housing: 
If the unit is rented. And the payment is paid on a monthly or annually base.  Rented unit 

may be with furniture or rented unit without furniture. 
 
Residential: 
The building is considered residential if more than half of its total area is prepared for 

residential purposes. The building could consist of:    Complete dwellings.   Rooms added 

to the dwellings.  Extension of other facilities, e.g. kitchen, bathroom, cesspool, garage. 
 
Room: 
The housing unit or part of the housing unit surrounded with walls and has a ceiling, 

provided that its area is not less than 4m2. If the area of the glassy balcony equals or 
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surpasses more than 4m2 and is used for living purposes, it is considered a room. Likewise, 

the salon or living room is considered a room. The kitchen, bathroom, paths and toilet are 

not considered rooms. Areas allocated for animals and poultry along with those used for 

work purposes only, are not considered rooms. 
 

S 
School:  
Any educational institution excluding kindergartens, regardless of students’ number and 

grade structure. 
 
Sewage Network: 
System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate wastewater (rainwater, 

domestic and other wastewater) from any of the location paces generation either to 

municipal sewage treatment plant or to a location place where wastewater is discharged. 

 
Self-Employed: 
A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him\her 

(partner) and do not hires any wage employees.  This includes self-employed who work to 

own selves outside establishments. 

 
Solid Waste: 
Useless and sometimes hazardous material with low liquid content, solid wastes include 

municipal garbage, industrial and commercial waste, sewage sludge, wastes resulting from 

agricultural and animal husbandry operations and other connected activities, demolition 

wastes and mining residues. 
 

Springs:  
It is water that discharged from the ground at an intersection point between the topographic 

surface and the ground water table; it could be permanent or seasonal. 
 
Supplied Water: 
It is the quantity of water which has been distributed from its different resources after 

collection and treatment for consumers (industrial and commercial establishment, irrigation 

utilities and public institutions). 

 

Sexual Violence: 
An act of using various aggressive Actions for the purpose of sexual abuse and causing 

harm. Sexual violence is done through sexual harassment, rape, husband’s refusal to use 

contraceptives during sexual intercourse with his wife, using physical force to compel the 

wife to have sexual intercourse, threatening to use sharp tools and beating to force her to 

have sexual intercourse, and using violent and harmful means. The purpose of this type of 

violence is to abuse the victim and use force to control the victim who is usually the 

woman; it occurs because there aren’t any strict rules taken against the perpetrators. 

 

Social Abuse: 
This is a type of abuse that takes different types including: staying in bed pretending that 

he/she is sick even though he/she is not sick, or isolating a person from the rest of his/her 

household members or preventing a person from being/meeting with the others. 
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T 
Tight Cesspit: 
A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with tight walls. 
 
Theft: 
The removal of property without the property owner’s consent. Theft includes burglary and 

house breaking; it includes the theft of motor vehicles, shoplifting and other minor offenses, 

e.g. pilfering and petty theft may or may not be considered as thefts. 
 
The Hotel: 
It is defined as an accommodation establishment providing overnight lodging for the 

visitors in a room or unit. It should hold a number of persons exceeding that of an average 

single family. The establishment must be under one management, and provides various 

facilities and services to visitors. 
 
The Boundary Wall: 
This is when boundary wall undergoes separate licensing.  If the building license includes 

the wall, then it is not included herein. 
 
Type of Housing Unit: 
Housing unit type may refer to (villa, house, apartment, independent room, marginal, tent 

or other). 
 
 

U 
Underemployment:  
Underemployment exists when a person’s employment is inadequate in relation to 

alternative employment, account being taken of his\her occupational skills. The 

underemployed persons are classified into two groups: 1. Visible Underemployment: 

which refers to insufficient volume of Employment: Persons worked less than 35 hours 

during the reference week or worked less than the normal hours of work in their 

occupation were considered as visibly underemployed.2. Invisible Underemployment: 

refers to a misapplication of labour resources or fundamental imbalance as between labour 

and other factors of production, such as insufficient income. 

 
Unemployed (According to the ILO Standards): 
Unemployed persons are those individuals aged 15 years and over who did not work at all 

during the reference period, who were not absent from a job, were available for work and 

actively seeking a job during the reference period by one of the following methods 

newspaper, registered at employment office, ask friends or relatives or any other method. 

 

Unpaid Family Member:  
A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related person 

living in the same household. 
 

UNRWA School:  
Any school run or supervised by UNRWA. 
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V 
Value Added: 
Value added is a central concept of production and refers to the generated value of any unit 

that carries out any productive activity. Gross value added is defined as the value of gross 

output less the value of intermediate consumption. The net value added is defined as the 

gross value less the value of fixed capital consumption. 
 
Villa: 
A separately established building that is usually constructed from clean stone. It is 

constructed for the living of one household and consists of a 2 - suite – single or double or 

multiple stories connected through internal stairs. One of the suites is constructed as 

bedrooms whereas the second suite is constructed for reception and involves the kitchen 

and other related services. In general, the villa is surrounded by a garden, regardless of the 

area of this garden, which is surrounded by boarding wall or fence. Villas normally have 

roofed parking area (garage). Villas also may include separate small building or extension 

as part of them. 

 

Violence Against Women (VAW)b: 

Violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or 

suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of 

liberty, whether occurring in public or in private life. 

 

W 
Wage: 
Cash net wage paid to the wage employees for time worked.  
 
Without Payment housing: 
If the housing unit is used without any payments. 

 

Y 
Yesha Council: 
It refers to the council that represents settlers in the West Bank except those parts of 

Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967.  Yesha is also the 

representing body of a number of regional councils. 

 

                                                           
aUN Secretary-General’s Study, supra note 1, para 111- 112 
bCEDAW, General Recommendation No.19, para 6 
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