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 الفلسطينية األراضيواقع المؤشرات الجغرافية في ينظم ورشة عمل حول اإلحصاء الفلسطيني 

  في جامعة النجاح الوطنية
    

انسجاماً مع سياسية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني القائمة على أساس مواصلة الحوار بين منتجـي ومسـتخدمي   

 06/12/2011الموافـق   الثالثـاء اليوم  الرقم اإلحصائي الفلسطيني الرسمي، نظم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

، نـابلس بمدينـة  في جامعة النجاح الوطنية وذلك  الفلسطينية األراضيواقع المؤشرات الجغرافية في ورشة عمل حول 

  .الفلسطينية األراضيالجغرافيا والمهتمين بالواقع الجغرافي في  قسم وأساتذةطالب حضرها العديد من 
  

الشحروري مدير دائرة المسوح والعمل الميداني لشمال الضفة الغربية في الجهاز المركـزي  وحيد السيد وافتتح الورشة 

األهداف العامة لبرنامج حوار منتجـي ومسـتخدمي البيانـات     ، حيث رحب بالحضور واستعرضالفلسطيني لإلحصاء

علـى نتـائج    وإطالعهـم  اإلحصائية والذي ينفذه اإلحصاء الفلسطيني بشكل دوري للتعرف على احتياجات المستخدمين

  .اإلحصاء الفلسطيني في كافة المجالت ونواحي الحياةالمسوح التي ينفذها 
  

الفلسـطيني،   لإلحصـاء بدوره قام السيد محمود عبد الرحمن، مدير عام اإلحصاءات الجغرافية في الجهاز المركـزي  

زات التي حققها الجهاز على مر السـنوات  باستعراض مهام وهيكلية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، واهم االنجا

، على المرتبة األولى ضمن فئة المؤسسة المتميزة في جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبـداع الحصول  أهمهاوالتي من 

  . ESRIالحصول على جائزة األطلس االلكتروني من والحصول على شهادة االيزو، و

  

بعـرض مـادة   الفلسطيني  لإلحصاءفي الجهاز المركزي  ،البيئة إحصاءاترة مدير دائ، زهران اخليف السيدبدوره قام 

  :حيث كانت النتائج كالتالي ،الفلسطينية األراضيالجغرافي في الورشة وتسليط الضوء على المؤشرات الرئيسية للواقع 

لية بتقديم الخدمات لها،  منها هيئة مح 512تجمعاً سكانياً تقوم   557بلغ عدد التجمعات السكانية في األراضي الفلسطينية 

تجمعا  249مجلس قروي يقوم بتقديم الخدمات لـ  235تجمعاً سكانياً،  150مجلس بلدي يقوم بتقديم الخدمات لـ  121

 36مخيمات، و 5مدراء مخيم يقدمون الخدمات لـ  5تجمع سكاني، و 115لجان مشاريع تقدم خدمات لـ  115سكانياً، و

 .تجمعا سكانياً 38ات لـ مجلس محلي يقدم الخدم

، منهـا  2010في العام  تجمعاً 94بلغ عدد التجمعات السكانية التي تتصل بشبكة صرف صحي في األراضي الفلسطينية 

 .تجمعا في قطاع غزة 23تجمعا في الضفة الغربية و 71

الحفر االمتصاصـية   2010تجمعا سكانياً في شمال الضفة الغربية خالل العام  215بخصوص الصرف الصحي استخدم 

تجمعاً سـكانياً فـي جنـوب     120تجمعاً سكانياً في وسط الضفة الغربية، و 130والصماء للتخلص من مياهها العادمة، و

 .تجمعاً في قطاع غزة 29الضفة الغربية، و

مناطق الضـفة  ، كلها في 2010تجمعاً سكانياً في األراضي الفلسطينية ال يوجد فيها خدمة جمع النفايات خالل العام  79

تجمعـاً فـي جنـوب الضـفة      40تجمعات في وسط الضفة الغربية،  10تجمعاً في شمال الضفة الغربية، و 29الغربية، 

 .الغربية

تجمعاً في وسـط   115تقوم الهيئة المحلية بجمع النفايات فيها، و 2010تجمعاً في شمال الضفة الغربية خالل العام  150

 .تجمعاً في قطاع غزة 25جنوب الضفة الغربية، و تجمعاً في 69الضفة الغربية، و
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دونمـاً   957,170.4حوالي  2009/2010بلغت المساحة األرضية  المزروعة في األراضي الفلسطينية  للعام الزراعي 

 من المساحة%  92.1وقد شكلت الضفة الغربية ما نسبته  ،2010بيانات التعداد الزراعي النتائج النهائية لوذلك من واقع  

 %.7.9المزرعة، وفي قطاع غزة شكلت ما نسبته  األرضية

وذلك من واقع  بيانات التعداد الزراعـي   حائز زراعي 110,104بلغ عدد الحائزين الزراعيين في األراضي الفلسطينية 

نسبة من الحائزين الـزراعيين   حائز زراعي، وكانت أعلى 89,996، حيث بلغ عدد الحائزين في الضفة الغربية 2010

 .زين الزراعيينئمن الحا% 43,5شمال الضفة الغربية حيث شكلت ما نسبته 

من % 71.1 حيازة مشكلة  79,175أما على صعيد نوع الحيازات فقد بلغ عدد الحيازات النباتية في األراضي الفلسطينية

وشـكلت الحيـازات   %.  16.1والحيازات المختلطـة  % 12.8الحيازات الزراعية، في حين شكلت الحيازات الحيوانية 

من مجمل الحيازات في األراضـي الفلسـطينية وذلـك خـالل العـام الزراعـي       % 81.7الزراعية في الضفة الغربية 

2009/2010.  

، رأس 568,287رأس، فيما بلغ عدد رؤوس الضأن  34,097بلغ عدد األبقار التي يتم تربيتها في األراضي الفلسطينية  

 شـمال وجاءت أعلى نسبة لعدد األبقار في .  01/10/2010كما هو في يوم العد ، رأس 220,085د رؤوس الماعز وعد

من مجموع األبقار في األراضي الفلسطينية، في حين كانت اقل نسبة في وسط الضـفة  % 40.2الضفة الغربية بحوالي 

، وأعلى نسبة للماعز فـي  %39.7الغربية بواقع  ، فيما بلغت أعلى نسبة لرؤوس الضأن في شمال الضفة%5.4الغربية 

 .01/10/2010كما هو في يوم العد %. 34.3جنوب الضفة الغربية 

 26فنادق في شمال الضفة الغربية، و 7فندقا عامال، منها  95في األراضي الفلسطينية  2010بلغ عدد الفنادق خالل العام 

  .فنادق في قطاع غزة 8في جنوب الضفة الغربية، إضافة إلى فندقا  25فندقا في القدس، و 29فندقا في الوسط، و

من األسر في األراضي الفلسطينية تحتاج إلى بناء وحـدات سـكنية   % 71.6أن  2010مسح ظروف السكن تشير نتائج 

مـن   %37.2، كما أظهرت النتائج أن )وحدة سكنية واحدة أو أكثر خالل العشر سنوات القادمة(جديدة خالل العقد القادم 

األسر في األراضي الفلسطينية التي بحاجة إلى وحدات سكنية لديها القدرة المادية على بناء وحدات سكنية خالل العشـر  

وعلى صعيد المنطقة بلغت نسبة األسر التي تحتاج إلى وحدات سكنية جديدة خالل العقد القـادم فــي   .  سنوات القادمة

  . في قطاع غزة% 71.0، و%70.1الضفة الغربية 

خـالل العـام    أريحـا  محطة في ملم 124و نابلس، محطة في ملم 509 بين ما تراوحت المطر كميات أن البيانات أظهرت

  . ملم 166ملم وفي أريحا  660، في حين أن المعدل السنوي  لسقوط األمطار في محطة نابلس بلغ 2010

إلى  2000د انخفض عما كان عليه الوضع في العام ن التغير في استخدام األراضي المزروعة في األراضي الفلسطينية قإ

تدنت المساحة إلى ثم  2000في العام  2كم 1,515حيث بلغت المساحة المزروعة ، 2006في العام  2كم 33ما يزيد عن 

، ويعزى ذلك التغير إلى انخفاض كميات األمطـار  2008في العام  2كم 1,513لتصل إلى  2006في العام  2كم 1,482

  .وارتفاع درجات الحرارة عن المعدل السنويالساقطة 
  

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات حيث تمت اإلجابة على كافة االستفسارات واألسئلة التي طرحت خـالل  

الورشة، وقد أوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورشات واللقاءات لما في ذلك من حـوار مباشـر بـين    

دمين للبيانات اإلحصائية، وضرورة اعتماد المعلومات اإلحصائية في إعـداد الخطـط والدراسـات،    المنتجين والمستخ

واالستفادة القصوى من مخرجات النظام اإلحصائي الرسمي في كافة المجـاالت، وثمـن المجتمعـون دور اإلحصـاء     

  .مؤسسات في القطاعات المختلفةالفلسطيني في توفير المعطيات الرقمية والبيئة العلمية المناسبة لتطوير أداء ال


