
 من سكان األرض الفلسطينية يقطنون محافظات شمال الضفة% 24أكثر من 
 أفادت بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء، حول الواقع االجتماعي لسكان محافظات شمال - وفا2010-9-28نابلس 

 .من مجمل سكان األرض الفلسطينية يسكنون في محافظات شمال الضفة الغربية% 24.6الضفة الغربية بأن 
 
ظهرت البيانات التي عرضها الجهاز خالل ورشة عمل نظمها اليوم الثالثاء في مدينة نابلس، أن عدد السكان المقدر في وأ

            نسمة في الضفة الغربية،2،513،283 نسمة، موزعين إلى 4،048،403 بلغ حوالي 2010األرض الفلسطينية عام 

 .  نسمة في قطاع غزة1،535120و
 

             نسمة في محافظة نابلس،340،117 نسمة بواقع 995،269 السكان في شمال الضفة الغربية بلغ وأوضحت أن عدد

             نسمة في محافظة قلقيلية 97،447 نسمة في محافظة طولكرم، و165،791 نسمة في محافظة جنين، و274،001و

 .س نسمة في محافظة طوبا54،765 نسمة في محافظة سلفيت و63،148و
 

 تجمعا في شمال الضفة 254 تجمعاً في الضفة الغربية من بينها 524 تجمعاً، منها 557وبلغ عدد التجمعات الفلسطينية 

 .من عدد التجمعات السكانية في الضفة الغربية% 48.5من عدد التجمعات في األرض الفلسطينية و% 45.6أي ما نسبته 
 

 فردا في  5.5بواقع   فردا، 5.8 في األرض الفلسطينية 2007ينية بلغ عام وأظهرت نتائج الجهاز أن حجم األسرة الفلسط

 . فردا في قطاع غزة6.5الضفة الغربية، و
 

    فردا في محافظة طولكرم،5.3 فردا في محافظة طوباس، 5.6 فرد، و5.4وبلغ متوسط حجم األسرة في محافظة جنين 

 . فردا في محافظة نابلس5.4ت، و في محافظة سلفي5.4 فردا في محافظة قلقيلية، و5.5و
 

 عقدا منها 19،821 في المحاكم الشرعية والكنسية في الضفة الغربية 2009ووصل عدد عقود الزواج المسجلة عام 

 . عقدا في شمال الضفة الغربية8،671
 

بل سجلت محافظة  حالة، بالمقا2،714وسجلت محافظة نابلس أكبر عدد من حاالت الزواج في شمال الضفة الغربية بواقع 

 . حالة446طوباس ادني عدد من حاالت الزواج بواقع 
 

 في الضفة الغربية  2009وبينت النتائج التي عرضها الجهاز، أن عدد واقعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية عام 

 من واقعات الطالق  واقعة في شمال الضفة الغربية، وقد سجلت محافظة نابلس أعلى عدد1،373 واقعة منها 3،244بلغ 

 66بالمقابل سجلت محافظة طوباس ادني عدد من واقعات الطالق بواقع  حالة،  470 في شمال الضفة الغربية، بواقع

 .واقعة



 سنة فأكثر في األرض الفلسطينية 15وفيما يتعلق بالقوى العاملة، بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة من مجموع األفراد 

في قطاع غزة، وبلغت النسبة في محافظات شمال الضفة الغربية % 37.6 في الضفة الغربية، و%43.8، بواقع 41.6%

 .2009في عام 41،9%
 

في عام % 45.2وسجلت طوباس أعلى نسبة مشاركة في القوى العاملة من بين محافظات شمال الضفة الغربية بواقع 

2009.  
 

في % 17.8 بواقع 2009في عام % 24.5 في األرض الفلسطينية  سنة فأكثر15وبلغ معدل البطالة بين القوى العاملة 

% 17.2في قطاع غزة، أما بالنسبة للبطالة في محافظات شمال الضفة الغربية فبلغت نسبتها %38.6الضفة الغربية، و

 %.23.4 وسجلت محافظة قلقيلية أعلى نسبة بطالة بين محافظات شمال الضفة الغربية بواقع 2009خالل العام 
 
 بواقع 2009/2008 مدرسة في العام الدراسي 2،488حول الواقع التعليمي، بلغ عدد المدارس في األرض الفلسطينية و

 مدرسة في قطاع غزة، وتشكل المدارس في محافظات شمال الضفة 640 مدرسة في الضفة الغربية مقابل 1،848

 . من مدارس الضفة الغربية% 43.3الغربية ما نسبته 
 

            2008/2009 مدرسة في العام الدراسي 1.871مدارس الحكومية في األرض الفلسطينية وبلغ عدد ال

وتشكل المدارس الحكومية في محافظات   . مدرسة في قطاع غزة386 مدرسة في الضفة الغربية مقابل 1.485بواقع 

 .غربيةمن المدارس الحكومية في الضفة ال% 74.4شمال الضفة ما نسبته 
 

             مدرسة في315وأشارت النتائج إلى أن عدد مدارس وكالة الغوث في األرض الفلسطينية بلغ 

 . مدرسة في قطاع غزة221 مدرسة بالضفة الغربية، مقابل 94 بواقع 2008/2009العام الدراسي 
 

من مدارس وكالة الغوث % 38.3الضفة الغربية ما نسبته وتشكل مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات شمال 

 .الدولية في الضفة الغربية
 

 مدرسة بالضفة 269 بواقع 2008/2009 مدرسة في العام الدراسي 302وبلغ عدد المدارس الخاصة باألرض الفلسطينية 

من % 22.3غربية ما نسبته  مدرسة في قطاع غزة، وتشكل المدارس الخاصة في محافظات شمال الضفة ال33الغربية، و

 طالباً وطالبة في 1.109.126المدارس الخاصة بالضفة الغربية، وبلغ عدد الطلبة في األرض الفلسطينية ما مجموعه 

 . طالباً في المدارس في الضفة الغربية657.057 بواقع 2008/2009العام الدراسي 
 

 .من طلبة المدارس في الضفة الغربية% 42.3ويشكل الطلبة في محافظات شمال الضفة الغربية ما نسبته 



من مجمل سكان % 73.5، أن 2007وفيما يتعلق بالواقع الصحي أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

محافظات شمال الضفة الغربية لديهم تأمين صحي، وأن أعلى نسبة لألفراد الذين لديهم تأمين صحي بين محافظات شمال 

 %.70.4وأقلها في محافظة نابلس ما نسبته %. 88.6كانت في محافظة طولكرم بما نسبته الضفة 
 

ويتوفر سرير واحد لكل ألف .  سريرا997ً مستشفى في محافظات شمال الضفة الغربية بسعة 16وأشار إلى وجود 

 . ممرض1.7 طبيب، و1.2و مواطن في شمال الضفة الغربية، 
 

 منها 2009 في العام 16.402ة بلغ عدد األفعال اإلجرامية المبلغ عنها في الضفة الغربية وفيما يتعلق بالضحية والجريم

 فعالً إجراميا في محافظة 2.206و.  فعالً إجراميا في محافظة طولكرم942 فعالً إجراميا في محافظة نابلس، و 2.549

وأما في محافظة سلفيت فقد . محافظة طوباس فعالً إجراميا في682 فعالً إجراميا في محافظة جنين، و 1.471قلقيلية، 

 . جرما1.151بلغت 
 

 في 144 حدثاً في محافظة نابلس، و497 منهم 2009 حدثاً بالضفة الغربية في عام 1.960وبلغ عدد األحداث المتهمين 

 .سلفيت في 182 في طوباس، 172 حدثاً في محافظة جنين، و192 حدثاً في محافظة قلقيلية، و259محافظة طولكرم، و
 

 حادثاً في محافظة 1.098 منها 2009 حادثاً في عام 4.671وحول حوادث الطرق فقد بلغ عددها في الضفة الغربية 

 في 135 في طوباس، و84 في جنين، و508 حادثاً في قلقيلية، و194 حادثاً في محافظة طولكرم، و353نابلس، و

 .سلفيت
 

52.9نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب في شمال الضفة الغربية بلغ وحول مجتمع المعلومات أفاد اإلحصاء أن بلغت 

، وبلغت نسبة األسر 2009في العام % 25.2 ، وبلغت نسبة األسر التي لديها انترنت في شمال الضفة 2009في العام % 

 في العام 71.2مال ، في حين بلغت النسبة في محافظات الش%73.0التي تشاهد تلفزيون فلسطين في األراضي الفلسطينية 

2009. 
 

في حين بلغت % 27.8الذين يستمعون لصوت فلسطين في األرض الفلسطينية )  سنوات فأكثر10(وبلغت نسبة األفراد 

 2009 في العام 20.1في محافظات الشمال 
 

% 32.1غ وأشارت بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء، أن عدد األسر التي تحصل على الصحف في األرض الفلسطينية بل

 .2009في العام % 30.0في حين بلغت النسبة في محافظات شمال الضفة 
 

في حين بلغت النسبة في محافظات شمال % 20.3وبلغت نسبة األسر التي تتوفر لديها مكتبة في األراضي الفلسطينية 

 .2009في العام  % 21.2الضفة الغربية 
 



 شحرور، إن عرض نتائج المسوح تأتي بهدف التواصل مع وقال مدير دائرة اإلحصاء المركزي في نابلس وحيد

 .القطاعات المختلفة، وأخذ تغذية راجعة لحاجات المستخدمين للبيانات
 

من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس باسل كنعان، إلى أن إصدار اإلحصاءات الرسمية تشكل أداة 

 .، مثمنا الجهود التي بذلت من أجل إصدار اإلحصاءات المختلفةللمسؤولين لتشكيل حجر األساس للتنمية الفلسطينية
  

  
 


