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المجموع
Total

4807Jeninجنين

946Tubasطوباس

2122Qalqilyaقلقيلية

3121Tulkarmطولكرم

12740Nablusنابلس

642Salfitسلفيت

16135Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

2346Jericho & AL- Aghwarأريحا واالغوار

331Jerusalemالقدس

7254Bethlehemبيت لحم

13864Hebronالخليل

64308Totalالمجموع

Data Source: Police                                                     الشرطة: مصدر البيانات

2011المخالفات المرورية حسب المحافظة،  عدد: 2جدول 
Table 2: Number of traffic issues by Governorate and type of 

traffic violations, 2011

 Governorateالمحافظة



 نوع الحادث

حوادث عامةحوادث انقالبحادث مع حيوانحادث ضرر ماديحادث دهسحادث مركبة مع شاحنةحادث مركبة مع مركبة

Car with a car car with truck Run over with Material  with an animal flippedGeneral Total
19426190241312916799Jeninجنين

31629360210123Tubasطوباس

855891092501341Qalqilyaقلقيلية

120131151216753453Tulkarmطولكرم

42224283708511391564Nablusنابلس

48251420202165Salfitسلفيت

29837161106957741651Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

49523641282172Jericho & AL- Aghwarأريحا واالغوار

10011621191221316Jerusalemالقدس

188401294362529856Bethlehemبيت لحم

257833424451144966Hebronالخليل

17921771466318930701517406Totalالمجموع

Data Source: Police الشرطة: مصدر البيانات

2011عدد حوادث السير حسب نوعها والمحافظة، : 3جدول 
Table 3: Number of traffic issues by Governorate  and traffic accidents, 2011

المحافظة

Type of Accedent
المجموع

Governorate 



نـــوع اإلصــــابة
خطيرةمتوسطةخفيفة

slightMediumSeriousTotal

97498201092Jeninجنين

17272181Tubasطوباس

377463426Qalqilyaقلقيلية

4807113564Tulkarmطولكرم

1601149311781Nablusنابلس

221182241Salfitسلفيت

97798181093Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

174260200Jericho & AL- Aghwarأريحا واالغوار

3085911378Jerusalemالقدس

6321068746Bethlehemبيت لحم

938169461153Hebronالخليل

68548471547855Totalالمجموع

Data Source: Police                                                     الشرطة: مصدر البيانات

2011عدد المصابين من حوادث السير حسب المحافظة ونوع االصابة، : 4جدول 
Table 4: The Injured from traffic accidents by Governorate and type of injury, 2011

المحافظة
Type of injury

Governorate
المجموع



عمر المصاب

اخرىسنة (45)دون سنة (18)دون سنوات (7)دون 
Less than (7) 

years

Less than 

(18) years

Less than (45) 

years
OtherTotal

2081945661241092Jeninجنين

30319921181Tubasطوباس

467524659426Qalqilyaقلقيلية

5910231984564Tulkarmطولكرم

18323511502131781Nablusنابلس

433513528241Salfitسلفيت

791707211231093Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

163712918200Jericho & AL- Aghwarأريحا واالغوار

335526327378Jerusalemالقدس

78122433113746Bethlehemبيت لحم

1702006571261153Hebronالخليل

945125647189367855Totalالمجموع

Data Source: Police

2011عدد المصابين من حوادث السير حسب المحافظة والفئة العمرية، : 5جدول 
Table 5: The injured from traffic accidents by Governorate and age group, 2011

Governorateالمحافظة

الشرطة: مصدر البيانات

 The age of the injured
المجموع



Sexالجنس
أنثىذكر

MaleFemaleTotal

2213562269Headquarterالقيادة العامة

62922651Jeninجنين

2046210Tubasطوباس

3646370Qalqilyaقلقيلية

42218440Tulkarmطولكرم

72642768Nablusنابلس

2099218Salfitسلفيت

81716833Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

35419373Jericho & AL- Aghwarأريحا واالغوار

1653168Jerusalemالقدس

45828486Bethlehemبيت لحم

85831889Hebronالخليل

74192567675Totalالمجموع

Data Source: Police                                                     الشرطة: مصدر البيانات

2011عدد أفراد الشرطة حسب القيادة العامة والمحافظة والجنس، : 6جدول 
Table 6: Number of police officers by Headquarter, Governorate and sex, 2011

المجموعالمحافظة/القيادة العامة
Headquarter/Governorate



المستوى التعليمي

ماجستير فاكثربكالوريوسدبلومثانوياقل من ثانوي
Less than 

secondary
SecondaryDiplomaBachelor

Master and 

more
Total

128152680341412269Headquartersالقيادة العامة

253241441085651Jeninجنين

796114533210Tubasطوباس

12715416694370Qalqilyaقلقيلية

15116335883440Tulkarmطولكرم

398220341106768Nablusنابلس

748012475218Salfitسلفيت

495190421015833Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

644814411168Jerusalemالقدس

14212632703373Jericho & AL- Aghwarأريحا واالغوار

18119634696486Bethlehemبيت لحم

42231150997889Hebronالخليل

366723164071196897675Totalالمجموع

Data Source: Police                                                     الشرطة: مصدر البيانات

2011عدد افراد الشرطة في مراكز الشرطة حسب القيادة العامة والمحافظة والمستوى التعليمي، : 7جدول 

Table 7: Number of police officers in police stations by Headquarter, Governorate and Educational level, 2011

المحافظة/القيادة العامة

Educational level
المجموع

Headquarter/Governorate



امن شرطةسياحة واثارهندسة متفجراتتسليحشؤون اداريةعملياتحراساتشرطة خاصةمباحث عامةمكافحة مخدراتمرور
عالقات 

عامة
حماية االسرةشرطة محافظةالماليةدائرة االرتباطمراكز االصالح

تفويض 

سياسي

دوائر في قيادة 

الشرطة
المجموع

trafficAnti drugs 
 General 

Investigation

Special 

police 
security operations

 Administrative 

 affairs
 arming

 Engineerin

g explosives
tourism

police 

security

public 

relation

rehabilitation 

centers

coordination 

 office
financial

governorate 

police

family 

protection

political 

mandate

police 

leadership
Total

20214030863346102125184019349280369252269القيادة العامة
Headquarter

5016321302312164651453813292400651Jeninجنين

2071501586303102001118200210Tubasطوباس

311521731910722564022170010370Qalqilyaقلقيلية

3914367724138256923012169210440Tulkarmطولكرم

6613381585019145691134522324210768Nablusنابلس

207140179520371001131100218Salfitسلفيت

13915491915315107761234432275200833Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

31216007510053011113010168Jerusalemالقدس

3411125629113207627821118100373Jericho & AL- Aghwarأريحا واالغوار

48152096331011523823011188310486Bethlehemبيت لحم

6520371194812134591513232501300889Hebronالخليل

5351663301208944172190454194143473312546239923119257675Totalالمجموع

Data Source: Police

2011عدد أفراد الشرطة في مراكز الشرطة حسب القيادة العامة والمحافظة والوظيفة، : 8جدول 
Table 8: Number of police officers in police stations by headquarter, Governorate and occupation, 2011

القيادة 
المحافظة/العامة

Headquarter/Governor

ate

الشرطة: مصدر البيانات



Ageالعمر

Total

101068870296252269Headquartersالقيادة العامة

11503971030651Jeninجنين

035136390210Tubasطوباس

1123197481370Qalqilyaقلقيلية

0108266660440Tulkarmطولكرم

02174181312768Nablusنابلس

061121351218Salfitسلفيت

1344419663833Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

04299252168Jericho & AL- Aghwarالقدس

1154175430373Jerusalemاريحا واالغوار

4177244601486Bethlehemبيت لحم

132554961241889Hebronالخليل

31273438381036367675Totalالمجموع

Data Source: Police                                                     الشرطة: مصدر البيانات

2011عدد افراد الشرطة في مراكز الشرطة حسب القيادة العامة والمحافظة وفئات العمر، : 9جدول 
 Table 9: Police officers in police stations by Headquarter, Governorate and age groups, 2011

المجموعالمحافظة/القيادة العامة
Headquarter/Governorate

59-50 49-40 39-30 29-20   19-18 



Experienceسنوات الخبرة

 سنوات فأكثر10 سنوات7-9 سنوات4-6 سنوات1-3اقل من سنة
Less than a year1-3 years4-6 years7-9 years10 and overTotal

458435318411442269Headquarterالقيادة العامة

0843317517651Jeninجنين

015138174210Tubasطوباس

171945244370Qalqilyaقلقيلية

1421555327440Tulkarmطولكرم

01193653560768Nablusنابلس

1211131154218Salfitسلفيت

117557121479833Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

081025125168Jericho & AL- Aghwarالقدس

0763127239373Jerusalemأريحا واالغوار

01012859298486Bethlehemبيت لحم

91673151631889Hebronالخليل

17146362767648927675Totalالمجموع

Data Source: Police                                                     الشرطة: مصدر البيانات

2011عدد افراد الشرطة في مراكز الشرطة حسب القيادة العامة والمحافظة وسنوات الخبرة، : 10جدول 
Table 10: Number of police in police stations by  Headquarter, Governorate and years of experience, 2011

المجموعالمحافظة/القيادة العامة
Headquarter/Governorate



 Caseرقم الحالة  
number

SexالجنسGovernorateالمحافظة
العمر  
Age

reasonسبب االنتحارEducational levelالمستوى التعليمي

Not Availableغير متوفرNot Availableغير متوفرMale14ذكرTubasطوباس1

family problemsخالف عائليElementaryابتدائيNot Available26غير متوفرTubasطوباس2

Not Availableغير متوفرUndergraduateجامعيMale19ذكرHebronالخليل3

family problemsمشاكل عائليةsecondaryثانويFemale16انثىHebronالخليل4

Psycological reasonsمرض نفسيNot Availableغير متوفرMale37ذكرHebronالخليل5

Not Availableغير متوفرNot Availableغير متوفرMale21ذكرHebronالخليل6

family problemsخالف عائليsecondaryثانويFemale18انثىHebronالخليل7

family problemsخالف عائليNot Availableغير متوفرMale18ذكرHebronالخليل8

Psycological reasonsمرض نفسيNot Availableغير متوفرFemale41انثىRamallahرام اهلل9

Psycological reasonsمرض نفسيNot Availableغير متوفرMale45ذكرBethlehemبيت لحم10

Psycological reasonsمرض نفسيNot Availableغير متوفرMale50ذكرBethlehemبيت لحم11

family problemsخالف عائليsecondaryثانويةMale16ذكرQalqilyaقلقيلية12

Psycological reasonsمرض نفسيNot Availableغير متوفرFemale60انثىJeninجنين13

Not Availableغير متوفرNot Availableغير متوفرMale25ذكرJeninجنين14

Psycological reasonsمرض نفسيNot Availableغير متوفرMale19ذكرJeninجنين15

Not Availableغير متوفرNot Availableغير متوفرMale21ذكرJeninجنين16

Data Source: Police

2011حاالت االنتحار حسب المحافظة وبعض الخصائص، :  11جدول 
Table 11: Cases of suicides by Governorate and some background Characteristics, 2011

الشرطة: مصدر البيانات



Sexالجنس

أنثىذكر
MaleFemaleTotal

3204324Jericho & AL- Aghwarاريحا واالغوار

6740674Hebronالخليل

37523398Bethlehemبيت لحم

1353421395Jeninجنين

17911301921Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

74017757Tulkarmطولكرم

176301763Nablusنابلس

70162167232Totalالمجموع

Data Source: Police                                                     الشرطة: مصدر البيانات

* the number of prisoners who arrested during 2011 nevertheless released in 2011 or still in the prison

2011في مراكز االصالح والتأهيل حسب مركز التوقيف والجنس، خالل العام * عدد الموقوفين: 13جدول 
Table 13: Number of *Detainees in rehabilitation centers by center and sex, over the year 2011

المجموعالمحافظة
Governorate

2011 بغض النظر عن اذا ما زالوا في التوقيف ام تم االفراج عنهم في عام 2011أعداد المعتقلين خالل عام * 



سنتين فاكثرسنة الى سنتين شهور7-12 شهور1-6أقل من شهر
Less than a 

month

6-1 months12-7 monthsOne to two yearsTwo years and 

more
Total

189210645Jeninجنين

25710235Tulkarmطولكرم

39229101797Nablusنابلس

4137141827137Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

14404123Jericho & AL- Aghwarأريحا واالغوار

111132532Bethlehemبيت لحم

2817771574Hebronالخليل

176107365173443Totalالمجموع

Data Source: Police

مــدة التوقيف

الشرطة: مصدر البيانات

أعداد المعتقلين يمثل نهاية العام وال يشمل من تم االفراج عنهم خالل العام حتى لو كان اعتقالهم خالل نفس العام* 
* this number represent those in these prisons at the end of 2011, it doent include those released 31/12/2011 even if they detained during the 2011

2011عدد الموقوفين في مراكز التأهيل  حسب مركز التوقيف ومدة التوقيف، نهاية عام : 14جدول 
Table 14: Number of the  arrested in rehabilitation centers by  center and  detention period, end of 2011

المحافظة
المجموع

Governorate 

The period of custody



AGEالعمر

 فأكثر60  سنة50-59 سنة40-49 سنة30-39 سنة29-20 سنة19-18 سنة18اقل من 
Less than 18 

years
18-19 years20- 29 years30- 39 years40- 49 years50- 59 years60 and overTotal

42151770045Jeninجنين

2419910035Tulkarmطولكرم

7124022141197Nablusنابلس

41947322465137Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

1171130023Jericho & AL- Aghwarأريحا

0510862132Bethlehemبيت لحم

05293082074Hebronالخليل

184816712963117443Totalالمجموع

Data Source: Police الشرطة: مصدر البيانات

2011عدد الموقوفين في مراكز التأهيل  حسب مركز التوقيف والمحافظة والعمر، نهاية عام : 15جدول 

Table 15: Number of the  arrested in rehabilitation centers by  center and age, end of 2011

المحافظة
المجموع

Governorate 



Sexالجنس

أنثىذكر
MaleFemaleTotal

000Jeninجنين

1405145Tubasطوباس

35118369Qalqilyaقلقيلية

36913382Tulkarmطولكرم

43532467Nablusنابلس

80989Salfitسلفيت

62523648Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

1030103Jericho & AL- Aghwarأريحا واالغوار

1096115Jerusalemالقدس

1405145Bethlehemبيت لحم

2660266Hebronالخليل

26181112729Totalالمجموع

Data Source: Police                                                     الشرطة: مصدر البيانات

2011عدد قضايا  االحداث المسجلة لدى الشرطة حسب المحافظة والجنس، خالل العام : 16جدول 
Table 16: The number of the Juvenile cases registered by the police by Governorate 

and sex,  over the year 2011

المجموعالمحافظة
Governorate



مــدة التوقيف

سنتين فاكثرسنة الى سنتين شهور7-12 شهور1-6أقل من شهر
Less than a 

month
6-1 months12-7 monthsOne to two years

Two years and 

more
Total

000000Jeninجنين

1262000128Tubasطوباس

040116Qalqilyaقلقيلية

000000Tulkarmطولكرم

2177100225Nablusنابلس

010001Salfitسلفيت

2670000267Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

32811042Jericho & AL- Aghwarأريحا

39000039Jerusalemالقدس

30200032Bethlehemبيت لحم

000000Hebronالخليل

71124221740Totalالمجموع

Data Source: Policeالشرطة: مصدر البيانات

2011عدد األحداث المودعين في المؤسسات اإلصالحية حسب المحافظة مكان االقامة ومدة التوقيف،  نهاية : 18جدول 
Table 18: Number of juveniles placed in  correctional institutions according to  Governorate (place of residence) and  

custody period, end 2011

المحافظة

The period of custody
المجموع

Governorate



العدد
Number

1Jeninجنين

0Tubasطوباس

0Qalqilyaقلقيلية

1Tulkarmطولكرم

1Nablusنابلس

0Salfitسلفيت

1Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

1Jericho & AL- Aghwarأريحا واالغوار

0Jerusalemالقدس

1Bethlehemبيت لحم

1Hebronالخليل

7Totalالمجموع

Data Source:Police                    الشرطة: مصدر البيانات

2011عدد مراكز التأهيل حسب المحافظة، : 19جدول 
Table 19: Number of rehabilitation centers by Governorate, 

2011

Governorateالمحافظة



أنثىذكر
MaleFemaleTotal

اريحا واالغوار
3743377Jericho & AL- Aghwar

الخليل
5760576Hebron

بيت لحم
36310373Bethlehem

جنين
1080181098Jenin

رام اهلل
1179221201Ramallah & Al-Bireh

طولكرم
5070507Tulkarm

نابلس
131001310Nablus

المجموع
5389535442Total

Data Source: Police                    الشرطة: مصدر البيانات

2011عدد المحكومين في مراكز التأهيل حسب المركز والجنس، خالل عام : 20جدول 
Table 20: Number of  the convicted in rehabilitation centers by Center and sex,over 

the year 2011

المركز
Sexالجنس               

المجموع
Center



مــدة الحكم

 سنوات فاكثر10 سنوات5-9 سنوات1-4اقل من سنة

Less than  year1-4 years5-9 years10 + yearsTotal

3820131889Jeninجنين

34144052Tulkarmطولكرم

39191636110Nablusنابلس

43861875Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

186343189Jericho & AL- Aghwarأريحا واالغوار

25127246Bethlehemبيت لحم

5049366Hebronالخليل

2478389108527Totalالمجموع

Data Source:Police                    الشرطة: مصدر البيانات

2011عدد المحكومين في مراكز التأهيل حسب المركز ومدة الحكم، نهاية العام : 21جدول 
 Table 21: Number of  the convicted in rehabilitation centers by Center and  the verdict  of sentence 

period, end 2011

المركز
Sentence periodالمجموع

Center



العمر
AGE

 فأكثر60  سنة50-59 سنة40-49 سنة30-39 سنة20-29سنة 18-19 سنة18اقل من 
Less than 18 

years
18-19 years20- 29 years30- 39 years40- 49 years50- 59 years60 and overTotal

01040288389Jeninجنين

041914102352Tulkarmطولكرم

0236322992110Nablusنابلس

152127127275Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

002646105289Jericho & AL- Aghwarأريحا

001318122146Bethlehemبيت لحم

012321126366Hebronالخليل

1121481981133916527Totalالمجموع

Data Source:Police

2011عدد المحكومين في مراكز التأهيل حسب المركز والعمر، نهاية العام : 22جدول 
Table 22: Number of  the convicted in rehabilitation centers by Center and  age, end of 2011

المحافظة
المجموع

Governorate 

الشرطة: مصدر البيانات



اخفاء ادلة
اساءة 
معاملة

االكراه على 
االعتراف

االهانة او 
شتم

التعذيب او 
شبح

انتهاك حرمة المنازلالضربحجز تعسفيالتهديدالتقصير
ظروف احتجاز 

صعبة
عدم توفير 

العالج
اصابة بعيار 

ناري
التسبب 
بااليذاء

المجموععدم تنفيذ قرار محكمةتقييد حرية

evidence 

hiding
abuse

enforcement 

to confess
insulttorturefailurethreat

Arbitrary 

arrest
beating

violate home 

privacy

difficult 

condirions in 

jail

lack of 

treatment
shootinginjured

freedom 

restirictions

not 

implementing 

court decision

Total

00002000300000005Jeninجنين

00000010100000002Tubasطوباس

00000000000000000Qalqilyaقلقيلية

00000004300000007Tulkarmطولكرم

10000100200000004Nablusنابلس

00000001100000002Salfitسلفيت

رام اهلل والبيرة
0201130013001011124Ramallah & Al-Bireh

00100000200000003Jericho & AL- Aghwarأريحا واالغوار

010020008000100012Jerusalemالقدس

00001100300000005Bethlehemبيت لحم

11021131016241000042Hebronالخليل

241317825522421111106Totalالمجموع

2011عدد شكاوي حقوق اإلنسان المرفوعة ضد جهاز الشرطة حسب المحافظة ونوع االنتهاك، : 23جدول 
Table 23: Human Rights complains against Police staff by governorate and type of complain, 2011

Governorate

Data Source:Policeالشرطة: مصدر البيانات

المحافظة



مراكز الشرطة

Police stations

10Jeninجنين

4Tubasطوباس

3Qalqilyaقلقيلية

7Tulkarmطولكرم

8Nablusنابلس

3Salfitسلفيت

7Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

3Jericho & AL- Aghwarأريحا واالغوار

3Jerusalemالقدس

6Bethlehemبيت لحم

10Hebronالخليل

64Totalالمجموع

Data Source:Policeالشرطة: مصدر البيانات

2011عدد مراكز الشرطة حسب المحافظة، : 24جدول 
Table 24: Number of police stations by Governorate, 2011

Governorateالمحافظة
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