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  مقدمة
حول الضفة الغربية وقطاع غزة على  5991المرحلي المبرم عام  االتفاقاتفقت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ضمن 

احتفظت اسرائيل . (ج)و( ب)و( أ)منطقة : مناطق ثالثبصورة مؤقتة إلى  (باستثناء القدس الشرقية)تقسيم الضفة الغربية 
وكان من المخطط أن يستمر هذا   .األراضيوالتخطيط وتقسيم  األمنية من النواحي( ج)مناطق  بالسيطرة الكاملة على

كان ما يقرب من  0222ولدى فشل المفاوضات في عام   .خمسة أعوام خاللالتقسيم إلى حين التوصل إلى حل نهائي 
كمحميات طبيعية كان من خصصت  األراضيمن  %6إضافة إلى  (ب)و )أ)من الضفة الغربية مصنفا كمناطق  63%
من % 35أي ما يقرب ( ج)وبالتالي بقي معظم الضفة الغربية مصنفا كمناطق ، خطط أن ُتنقل للسلطة الفلسطينيةالم

منطقة االغوار جزء من المناطق تعتبر .  02221ير رسمي على هذا التقسيم منذ عام يولم يطرأ أي تغ. الضفة الغربية
، وتقع في 2217نسمة وفقا لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام  28,433ويعيش فيها " ج"المسماه 

 ةفي الجنوب مرورا بمحافظتي رام هللا والبيرة ومحافظ واالغوار الجزء الشرقي من الضفة الغربية وتمتد من محافظة اريحا
كيلو متر، ومن شواطيء البحر الميت في  68.5 في الشمال بطول واالغوار الشمالية نابلس وصوال الى محافظة طوباس

وتحتل .  كم 02في الغرب بعرض  واالغوار واريحا واالغوار الشمالية الشرق وحتى المنحدرات الغربية لمحافظتي طوباس
 . 2من المساحة الكلية للضفة الغربية% 5249ما نسبته ( كيلومتر مربع 840.9)دونم  622923منطقة االغوار ما مساحته 

 
وتعتبر منطقة االغوار المورد االساسي للمنتجات الزراعية في الضفة الغربية وسلة الغذاء الفلسطيني بسبب غناها بالموارد 

 .المحلية الفلسطينية والخارجية على حد سواء لألسواقالمائية الجوفية والسطحية حيث توفر فرصا زراعية مربحة جدا 
عن باقي المحافظات كونها منطقة  عزلتها سرائيليمشددة من قبل االحتالل اال أمنية اجراءات وتخضع منطقة االغوار الى

وهذا أثر سلبا على التسويق والمساحات الزراعية وحركة المزارعين وتنقل  ،أمنية هامة كمنطقة حدود وكمنطقة مستوطنات
 .مدخالت ومخرجات اإلنتاج بشكل عام

 
 الدراسةمشكلة 

 األراضيواهية وسلب  أمنيةبحجج  األغوارتجمعات منطقة من خناق مطبق على  لياإلسرائيان ما يفرضه االحتالل 
وعدم قدرة المزارع الفلسطيني من  ،المنطقةالمواطنين في  أراضيالجاثمة على  اإلسرائيلية المستعمرات عوتوسيالزراعية 
غالبية التجمعات  أنوخاصة  اإلجراءاتوغيرها من  ،وزراعتها وحرمان المواطنين هناك من البناء لألرضالوصول 

كل ذلك يستدعي التوقف للتعرف على خصائص االفراد المقيمين  ؛(ج)الفلسطينية الموجودة هناك تصنف على انها مناطق 
 .أبرز المؤشرات االجتماعية واالقتصاديةفي هذه المناطق وتحديد ابرز المشاكل الموجودة من خالل تسليط الضوء على 

 ةالدراسأهداف وأهمية 

                                                           
 (اوامر الهدم في المنطقة ج في الضفة الغربية: تحت التهديد.  0251في دائرة الضوء ايلول  OCHAتقرير : المصدر) 1
.https://www.ochaopt.org/sites/default/files/demolition_orders_in_area_c_of_the_west_bank_ar.pdf  
 
 (اريج)القدس –د االبحاث التطبيقية معه/السياسات االسرائيليلة تجاه االراضي في االغوار 2

https://www.arij.org/files/admin/specialreports/Final%20Report.pdf 

 

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/demolition_orders_in_area_c_of_the_west_bank_ar.pdf
https://www.arij.org/files/admin/specialreports/Final%20Report.pdf
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تسليط االغوار من خالل منطقة ل واالجتماعية واالقتصاديةاالوضاع الديموغرافية  على بالتعرف راسةلدا أهمية لتتمث
الضوء على ابرز المؤشرات في العديد من القطاعات كالتعليم والصحة والسكان واالقتصاد وكذلك قطاعات المباني 

 .2227ومقارنة تلك المؤشرات ببيانات التعداد العام  2217والمساكن من واقع بيانات التعداد العام 
 

 الدراسةمنهجية 
في  والمساكن والمباني والمنشآت بيانات السكان توضيحالمنهج الوصفي في على استخدام  الدراسة إعداداالعتماد في تم 

 2227بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  إلى باإلضافة .2217من واقع بيانات التعداد العام  راألغوامنطقة 
، كذلك تم االستعانة ببيانات المسوح االجتماعية التي ينفذها الجهاز المركزي لإلحصاء المقارنات إجراء ألغراض
 .الفلسطيني

 
 :مالحظات هامة

 ،والمنهجية التي تم اعتمادها في تنفيذ التعداد  باإلمكان االطالع على تعريف المصطلحات الواردة في الدراسة
واإلجراءات المتبعة للحفاظ على جودة بيانات التعداد من تقرير ملخص  2217العام للسكان والمساكن والمنشآت 

 :النتائج النهائية في التعداد والمحمل على الرابط التالي
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2383.pdf 

  حيث تم استثناء غير المبين  .على أساس الحاالت المبينة خصائصها فقط الدراسةفي كافة النسب تم احتساب
 .من المجموع عند استخراج النسب

 ةى نتائج الدراسة البعديلع فراد المقدر بناء  األوال يشمل عدد  العدد السكان يشمل عدد السكان الذين تم عدهم فع. 
 

 مجتمع البحث
والتي  عات التي تدخل ضمن منطقة االغوارفي التجم السكان والمساكن والمنشآت والمبانييتألف مجتمع البحث من كافة 

  .OCHAتم االعتماد في تحديد تجمعاتها على التصنيف المعتمد من قبل مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية 
 :كاآلتيتصنف والتي  
 ،الماِلح ،الَعَقَبة، الَفاِرِسيَّة ،إْبِزيق، ِخْرِبة َتل الِحمَّة ،َكْرَدَلة، ِعْين الَبْيَضا ،َبْرَدَلة: طوباس واالغوار الشماليةمحافظة  .1

 .الَحِديِديَّة ،ِخْرِبة َعاُطوف ،ِخْرِبة الَراس األْحَمر
 .الطويَّل وَتل الَخَشَبة ،ِخْرِبة َطاَنا ،َدَجنُفُروش ِبيت  ،ِعْين ِشْبِلي :نابلسمحافظة  .2
 .َبِدو الُمَعرََّجات: رام هللا والبيرةمحافظة  .3
جزء من تجمع )ة الُنَوْيِعمَ بدو  ،العوَجا ،َفَصاِيل ،الِجْفْتِلك ،َمْرج الَغزال ،الُزَبْيدات ،َمْرج َنْعَجة :اريحا واالغوارمحافظة  .4

ُمَخيَّْم َعَقَبْة ، (جزء من تجمع أريحا) أريحابدو ، (اِعْين الْديوك الُفوقجزء من تجمع ) ِعْين الْديوك الُفوقا، بدو )ةالُنَوْيِعمَ 
 .الَنبي موسى ،َجْبر

 

 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2383.pdf
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  خصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت في منطقة األغوار
  

  خصائص السكان 0
 

 3عدد السكان 0.0
منتصررف ليلررة  منطقررة األغرروارأن عرردد السرركان الكلرري فرري  2217والمسرراكن والمنشررآت أظهرررت نتررائج التعررداد العررام للسرركان 

 . 124.3أنثررررررى بنسرررررربة جررررررنس تعررررررادل  13,919و ، ذكرررررررا   14,514مررررررنهم  ،فررررررردا   28,433بلرررررر   30/11-1/12/2217
% 1.2شركل عردد السركان فري منطقرة االغروار  فرردُا، 2,830,538وبالمقارنة مع عدد سكان الضرفة الغربيرة والبرال  عرددهم 

فردا  بنسبة جنس  24,135بل  عدد سكان منطقة االغوار  2227ومقارنة مع تعداد . من مجموع السكان في الضفة الغربية
فرري حررين بلغررت نسرربة الزيررادة فرري الضررفة % 17.1، وعليرره فقررد بلغررت نسرربة الزيررادة فرري عرردد السرركان بررين التعرردادين 123.1
 %. 24.1الغربية 

 

 7102الجنس، و حسب التجمع  منطقة االغوارالسكان في : 0جدول 
 اناث ذكور كال الجنسين التجمع

 13,919 14,514 28,433 األغوارمنطقة 

 767 817 1,584 َبْرَدَلة

 514 608 1,122 ِعْين الَبْيَضا

 97 103 200 َكْرَدَلة

 34 42 76 ِخْرِبة َتل الِحمَّة

 60 67 127 إْبِزيق

 55 61 116 الَفاِرِسيَّة

 83 83 166 الَعَقَبة

 180 169 349 الماِلح

 31 42 73 ِخْرِبة الَراس األْحَمر

 106 107 213 ِخْرِبة َعاُطوف

 102 78 180 الَحِديِديَّة

 158 155 313 ِعْين ِشْبِلي

 360 362 722 ُفُروش ِبيت َدَجن

 8 8 16 ِخْرِبة َطاَنا

 47 60 107 الَخَشَبةالطويَّل وَتل 

 384 441 825 َبِدو الُمَعرََّجات

 414 414 828 َمْرج َنْعَجة

 806 873 1,679 الُزَبْيدات

 123 120 243 َمْرج الَغزال

 1,505 1,595 3,100 الِجْفْتِلك

 814 823 1,637 َفَصاِيل

 2,614 2,610 5,224 العوَجا

 34 33 67  الُنَوْيِعَمةبدو 

 70 69 139    ِعْين الْديوك الُفوقابدو 

 13 11 24    أريحابدو 

 4,366 4,594 8,960 ُمَخيَّْم َعَقَبْة َجْبر

 174 169 343 الَنبي موسى

                                                           
3
 .ةى نتائج الدراسة البعديلع فراد المقدر بناء  األعدد ال يشمل و  الالي يشمل عدد السكان الذين تم عدهم فعمعدد السكان االج 
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 األغوار منطقة خارطة تجمعات
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 التركيب العمري للسكان 0.7
فتيا ، حيث بل  عدد السكان الذين تم عدهم ما زال  األغوارمنطقة المجتمع الفلسطيني المقيم في  أن إلىتشير النتائج 

، كما بل  عدد السكان سكانالمن مجمل % 40.8 4لون ما نسبتهفردا  يشك 11,385سنة  14-2بين  أعمارهموتتراوح 
، اما باقي السكان أي سكانالمن مجمل % 56.7لون ما نسبته فردا  يشك 15,833سنة  64-15الذين تتراوح أعمارهم بين 

 . من مجمل السكان% 2.6فردا  بنسبة  717سنة فأكثر فقد بل  عددهم  65 أعمارهمالذين تبل  
 

في منطقة ( سنة 14-2)الذين تتراوح أعمارهم بين  االفرادنسبة  يالحظ أن 2227عام ال التعداد السابق فيرنة مع وبالمقا
سن العمل  فيبالمقابل شهدت نسبة السكان .  2227بالمقارنة مع العام  %4.4 بمقدار انخفضت 2217في العام  األغوار

.  2227بالمقارنة مع بيانات التعداد  2217في العام % 4.1مقداره  ارتفاعا   (سنة 64-15)الذين تتراوح أعمارهم بين و 
في  نسبة صغار السن  ما زال فتيا  إال أن األغوارفي منطقة  المقيم هذا يعني أنه وعلى الرغم من أن المجتمع الفلسطيني

 .نخفاض معدالت الخصوبةابسبب وذلك  %4.4 بمقدار انخفضت 2227بالمقارنة مع بيانات التعداد العام  منطقة األغوار
 

من مجموع  %36.4 بلغت في الضفة الغربية (سنة 14-2)تتراوح أعمارهم بين  الذين األفرادنسبة  أننالحظ  وبالمقابل
باقي السكان الذين  أما، %54.5قد بلغت نسبتهم ( سنة 64 – 15)بين  أعمارهمتتراوح  والذين، السكان في الضفة الغربية

حسب بيانات التعداد العام  من مجموع السكان في الضفة الغربية% 3.6سنة فأكثر فقد بلغت نسبتهم  65 أعمارهمتبل  
2217. 

 

 7102حسب فئة العمر والجنس،  األغوارالسكان في منطقة : 7جدول 
 

 الجنسينكال  فئة العمر
 الجنس

 اناث ذكور
4 – 0 4,053 2,108 1,945 

9 – 5 3,873 2,032 1,841 

14 – 10 3,459 1,766 1,693 

14 – 0 11,385 5,906 5,479 

19 – 15 3,206 1,648 1,558 

24 – 20 2,829 1,484 1,345 

29 – 25 2,234 1,134 1,100 

34 – 30 1,645 845 800 

39 – 35 1,453 710 743 

44 – 40 1,378 676 702 

49 – 45 1,128 552 576 

54 – 50 882 452 430 

59 – 55 661 322 339 

64 – 60 417 208 209 

64 – 15 15,833 8,031 7,802 

56+ 717 319 398 

 240 258 498 غير مبين

 13,919 14,514 28,433 المجموع

 
 

                                                           
 .حيث تم استثناء غير المبين من المجموع عند استخراج النسب .على أساس الحاالت المبينة خصائصها فقط الدراسةفي كافة النسب تم احتساب  4
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 الخصائص األساسية للزواج 0.1
 مررن%  67.0فرررد وشرركلت مررا نسرربته 9,770المتررزوجين ( سررنة فررأكثر 11)عرردد السرركان الفلسررطينيين  أنأظهرررت النتررائج 

سرنة ولإلنرراث  24فري منطقرة األغروار وبلر  العمرر الوسريط عنرد الرزواج األول حسرب الجرنس للرذكور  فرأكثر ةسرن 11السركان 
.  سرنة 14سرنة ولإلنراث  25الغربيرة للرذكور فري الضرفة  األول، فري حرين العمرر الوسريط للرزواج األغوارسنة في منطقة  14

سررنة ولإلنرراث  23أظهرررت النتررائج أن العمررر الوسرريط للررزواج األول للررذكور  2227وعنررد المقارنررة مررع بيانررات التعررداد السررابق 
 .سنة 11

 

 7102في منطقة األغوار حسب الحالة الزواجية والجنس، ( سنة فأكثر 02)السكان الفلسطينيون : 01جدول 
 

 الحالة الزواجية
 كال الجنسين

  الجنس
 اناث ذكور

 % العدد % العدد % العدد
 22.1 1,591 32.6 2,405 27.4 3,996 لم يتزوج ابدا  

 1.6 118 1.7 123 1.7 241 عقد ألول مرة

 69.3 4,997 64.7 4,773 67.0 9,770 متزوج

 1.7 125 0.5 37 1.1 162 مطلق

 5.1 368 0.4 32 2.7 400 أرمل

 0.2 11 0.1 5 0.1 16 منفصل

 100.0 7,210 100.0 7,375 100.0 14,585 المجموع

 
 7102، 7112، الحالة الزواجيةحسب  منطقة األغوار في( فاكثر سنة 02) الفلسطينيين سكانللالتوزيع النسبي 

 
 

 حالة اللجوء 0.4 
من السكان % 56.4فرد يشكلون ما نسبته  15,744أظهرت النتائج ان عدد السكان الفلسطينيين الالجئين في االغوار 

% 26.6فردا  ويشكلون ما نسبته  741,448الفلسطينيين في منطقة األغوار، بينما بل  عدد الالجئين في الضفة الغربية 
بل  عدد السكان  2227وعند المقارنة مع بيانات التعداد العام  . من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية

 .من مجموع السكان في منطقة االغوار% 52.6فرد ويشكلون ما نسبته  12,376 الالجئين
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 7102السكان الفلسطينيون في منطقة األغوار حسب حالة اللجوء والجنس، : 1جدول 
 

 الجنس كال الجنسين حالة اللجوء
 اناث ذكور

 6,902 7,309 14,211 الجيء مسجل

 749 784 1,533 الجيء غير مسجل

 6,007 6,148 12,155 ليس الجيء

 240 258 498 غير مبين

 13,898 14,499 28,397 المجموع

 
 (أ، ب، ج) إلىحسب تصنيف المنطقة  األغوارفي منطقة توزيع السكان  0.1

من مجموع السكان في منطقة % 46يشكلون ما نسبته  ا  فرد 13,077( أ)القاطنين في المناطق المصنفة بل  عدد السكان 
 في حين ،%21.2يشكلون ما نسبته  ا  فرد 6,034( ب)القاطنين في المناطق المصنفة وبل  عدد السكان  ،االغوار

 .من مجموع السكان% 32.1بنسبة  ا  فرد 9,322قد بل  عدد السكان فيها ( ج)المناطق المصنفه 
 

 الخاصة في منطقة األغوار األسر 0.1
منطقة أسرة وان متوسط حجم األسرة في  5,364 في منطقة األغوارأشارت النتائج النهائية للتعداد أن عدد األسرر الخاصة 

وبالمقارنة مع  .2217فرد في الضفة الغربية حسب بيانات التعداد العام  4.1في حين بل   ،فرد لكل أسرة 5.3 األغوار
 .  األغوارأفراد لكل أسرة في منطقة  6.2نالحظ أن متوسط حجم األسرة  2227التعداد السابق 

 
 7102 لألسر الخاصة في منطقة األغوار حسب نوع األسرة،التوزيع النسبي 
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 7102 ،7112لألسر الخاصة في منطقة األغوار حسب حجم األسرة، التوزيع النسبي 

 
 

 األغوارالواقع الصحي في منطقة  0.2
بينما . من مجموع السكان الفلسطينيين في منطقة األغوار% 1.6فرد يشكلون ما نسبته  456 5بل  عدد السكان المعاقين

 6من مجمل السكان الفلسطينيين في الضفة% 1.1فرد ويشكلون ما نسبته  44,570بل  عدد المعاقين في الضفة الغربية 
من % 1.7فرد بنسبة بلغت  434نالحظ ان عدد المعاقين  2227لمقارنة مع بيانات التعداد السابق وعند ا.  الغربية

 .  2227مجموع السكان الفلسطينيين في منطقة األغوار حسب نتائج التعداد العام 
 

 7102والجنس،  اإلعاقةحسب نوع  األغوارفي منطقة  الفلسطينيون  السكان: 4جدول 
 

 الجنس الجنسينكال  نوع اإلعاقة
 اناث ذكور

 56 76 132 البصر

 59 52 111 السمع

 105 103 208 الحركة واستخدام االيدي

 57 49 106 التذكر والتركيز

 62 57 119 التواصل

 214 242 456  معاق

 13,444 13,999 27,443 غير معاق 

 240 258 498 غير مبين

 13,898 14,499 28,397 المجموع

 
 الصحيالتأمين 

في حين بلغت   .من مجموع السكان الفلسطينيين في منطقة االغوار% 13.5صحيا   المؤمنون  الفلسطينيون يشكل السكان 
  .من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية% 66.5 6نسبة السكان الفلسطينيين المؤمنين صحيا  في الضفة الغربية

 .قة االغوار مؤمنين صحيامن السكان الفلسطينيين في منط% 15.1نالحظ ان  2227 وعند المقارنة مع التعداد السابق
                                                           

5
في استمارة التعداد والتي ركزت على اعاقة البصر والسمع والحركة واستخدام االيدي والتذكر تم قياس نسبة انتشار االعاقة في المجتمع الفلسطيني من خالل استخدام اسئلة محورية  

 .وتم اعتبار االفراد الذين لديهم صعوبات كبيرة او ال يستطيع مطلقا  في االعاقات التي تم االشارة اليها على انهم افراد ذو اعاقة.  والتركيز والتواصل
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 7102حسب نوع التأمين الصحي والجنس،  األغوارالسكان الفلسطينيون في منطقة : 1جدول 
 

 الجنس كال الجنسين نوع التأمين الصحي
 اناث ذكور

 4,127 4,127 8,254 حكومي

 2,141 2,379 4,520 وكالة غوث

 233 217 450 خاص

 4,730 4,861 9,591 حكومة ووكالة

 23 28 51 حكومي وخاص

 170 157 327 وكالة وخاص

 31 28 59 اسرائيلي

 20 30 50 أخرى 

 11,475 11,827 23,302 المؤمنون صحيا  

 2,183 2,414 4,597 غير المؤمنون صحيا  

 240 258 498 غير مبين

 13,898 14,499 28,397 المجموع

 

 7104 مؤشرات سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة،
 2214في العام  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني نفذه والذي المسح العنقودي متعدد المؤشرات بيانات باالعتماد على

 :النتائج اناظهرت  فقد
 22 ا بالنسبة ) المزمن يعانون سوء التغذية في منطقة االغوار سنوات 5٪ من األطفال دون سن طولهم قصير جد 

 .في الضفة الغربية% 7.7 تبل  النسبة وبالمقابل (ألعمارهم
 6.0النسبة بلغت بينما (وزنهم منخفض بالنسبة ألعمارهم) يعانون من نقص الوزن  ٪ من األطفال دون سن الخامسة 

 .في الضفة الغربية% 1.5
 14.4٪  4.1 النسبة بلغتوبالمقابل  (لطولهمبالنسبة  الوزن الزائد) سمنةال يعانون منمن األطفال دون سن الخامسة %

 .في الضفة الغربية
 3.2 % ا بالنسبة لطولهم)من األطفال دون سن الخامسة يعانون من الهزال  النسبة بلغتوبالمقابل  (وزنهم منخفض جد 

 .في الضفة الغربية% 1.7
 

 التعليم 0.2
 فرد يشكلون ما نسبته 8,618 األغواروالملتحقين في التعليم في منطقة  (سنوات فأكثر 5)بل  عدد السكان الفلسطينيون 

بينما بل  عدد الملتحقين في الضفة الغربية  . في منطقة األغوار سنوات فأكثر 5 الفلسطينيين مجمل السكان بين% 36.1
وعند المقارنة مع .  في الضفة الغربية (سنوات فأكثر 5)من مجمل السكان % 36.2فرد ويشكلون ما نسبته  876,350

 ويشكلون ما نسبته فرد 7,814بل   الملتحقين في منطقة األغوار عدد تشير النتائج أن 2227بيانات التعداد السابق 
 .سنوات فأكثر 5من مجموع السكان الفلسطينيين % 34.4

 
وعند المقارنة مع نسبة الملتحقين في الضفة ملتحقين برياض األطفال، ( سنوات 5-3) السكان الفلسطينيين من 33.1%

في الضفة  (سنوات 5-3)في العمر  األطفالهناك فارق واضح حيث بلغت نسبة الملتحقين برياض  إنالغربية نالحظ 
  %.54.2الغربية 
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 7102والجنس،  األطفالحسب االلتحاق برياض  األغوارفي منطقة ( سنوات 1-1)السكان الفلسطينيون : 2جدول 
 

 كال الجنسين االلتحاق بالتعليم
 الجنس

 اناث ذكور
 383 399 782 ملتحقون 

 754 778 1,532 غير ملتحقين

 1,137 1,177 2,314 المجموع

 
 من مجمل السكان% 6.2فرد يشكلون ما نسبته  1,241األميين ( سنوات فأكثر 12)بل  عدد السكان الفلسطينيين 

في الضفة الغربية، في حين % 3.1وبالمقارنة مع الضفة الغربية فقد بلغت نسبة االمية  . (سنوات فأكثر 12) الفلسطينيين
وحسب بيانات  . في فلسطين( سنوات فأكثر 12)من مجمل السكان الفلسطينيين % 2.4بلغت على مستوى فلسطين 

من % 11.1ن ما نسبته فرد يشكلو  1,783فقد بل  عدد االميين في منطقة االغوار  2227التعداد السابق في العام 
 (.سنوات فأكثر 12)ن الفلسطينيين مجموع السكا

  
على مؤهالت  حاصلين (فأكثر سنوات 12)الفلسطينيين عدد السكان  من% 5.4ما نسبته  أشارت النتائج إلى أنو 

من مجموع السكان الفلسطينيين  %14.1وبالمقابل بلغت النسبة في الضفة الغربية  في منطقة األغوار، بكالوريوس فأعلى
نالحظ ان نسبة الحاصلين على بكالوريوس فأعلى  2227وعند المقارنة مع بيانات التعداد العام   .(سنوات فأكثر 12)

 .في منطقة االغوار من مجموع السكان الفلسطينيين لنفس الفئة العمرية% 2.4
 

 7102حسب الحالة التعليمية والجنس،  األغوارفي منطقة  (سنوات فأكثر 01) الفلسطينيون  السكان: 2جدول 
 

 كال الجنسين الحالة التعليمية
 الجنس

 اناث ذكور
 937 304 1,241 أمي

 1,531 1,598 3,129 ملم

 2,268 2,721 4,989 ابتدائي

 2,817 3,510 6,327 اعدادي

 1,454 1,251 2,705 ثانوي 

 219 194 413 دبلوم متوسط

 629 484 1,113 بكالوريوس

 7 3 10 دبلوم عالي

 11 34 45 ماجستير

 2 3 5 دكتوراه 

 9,875 10,102 19,977 المجموع
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 7102، 7112، الجنسحسب  منطقة األغوارفي ( فأكثرسنوات  01)الفلسطينيين  بين السكاناألمية نسبة 

 
 

 7102حسب فئة العمر والحالة التعليمية،  األغوارفي منطقة ( سنوات فأكثر 01)السكان الفلسطينيون : 9جدول 
 

 فئة العمر
 الحالة التعليمية

بكالوريوس  دبلوم متوسط ثانوي  إعدادي ابتدائي ملم أمي
 فأعلى

 المجموع

01 - 04  23 1,372 1,917 143 0 0 0 3,455 

01 – 79 90 398 1,222 3,959 1,810 171 609 8,259 

11 - 14 698 1,236 1,781 2,179 867 237 548 7,546 

11+ 430 123 69 46 28 5 16 717 

 19,977 1,173 413 2,705 6,327 4,989 3,129 1,241 المجموع

 
 الخصائص األساسية للعمل 0.9

 %7.1فرد يشكلون ما نسبته  621العاطلين عن العمل في منطقة االغوار ( سنة فأكثر 15)بل  عدد السكان الفلسطينيين 
وعند  %. 13.2 7من مجموع السكان الفلسطينيين لنفس الفئة العمرية، في حين بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية

العاطلين عن العمل في منطقة ( سنة فأكثر 15)فقد بل  عدد السكان الفلسطينيين  2227المقارنة مع التعداد السابق 
 . لنفس الفئة العمرية النشيطين اقتصاديا   من مجموع السكان الفلسطينيين %1.1فرد يشكلون ما نسبته  445االغوار 
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 7102حسب العالقة بقوة العمل والجنس،  األغوارفي منطقة ( سنة فأكثر 01) الفلسطينيون  السكان: 01جدول 
 

 كال الجنسين العالقة بقوة العمل
 الجنس

 اناث ذكور
 1,195 6,524 7,719 نشيطون اقتصاديا  

 1,069 6,049 7,118 مشتغل

 27 151 178 متعطل سبق له العمل

 99 324 423 متعطل لم سبق له العمل

 6,987 1,816 8,803 غير نشيطين اقتصاديا

 1,393 905 2,298 التدريب/التفرغ للدراسة

 5,060 0 5,060 التفرغ العمال المنزل

 459 533 992 المرض/ كبر السن/ العجز

 66 231 297 ايرادوجود 

 6 114 120 التقاعد

 3 33 36 أخرى 

 8,182 8,340 16,522 المجموع

 
 (. سنة 64 – 32)بين فئة البالغين % 4.6، بينما بلغت %11.4 (سنة 24 – 15)وبلغت نسبة البطالة بين فئة الشباب 

وبين فئة البالغين % 22.3( سنة 24 – 15)بين فئة الشباب % 22.3 8في الضفة الغربية نسبة البطالة في المقابل بلغت
 – 15)فقد بلغت نسبة البطالة بين فئة الشباب  2227وبالمقارنة مع بيانات التعداد السابق .  %6.6( سنة 64 – 32)

        %. 5.1( سنة 64 – 32)بينما بلغت بين فئة البالغين % 11.7في منطقة االغوار ( سنة 24
 

 7102، 7112، الجنسحسب  منطقة األغوارفي ( سنة 79 - 01) للسكان الفلسطينيين البطالةنسبة 
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من مجموع  %24.4 الحاصلين على بكالوريوس فأعلى في منطقة االغوار الشباب بلغت نسبة البطالة بين الخريجين
لدى % 14.7بينما بلغت ، في منطقة االغوار (سنة 24 – 15)السكان الفلسطينيين الخريجين والنشيطين اقتصاديا  

الحاصلين على شهادة  الخريجين لدى% 12.1الخريجين الحاصلين على دبلوم متوسط، في حين بلغت نسبة البطالة 
 .الثانوية العامة

 

في منطقة األغوار حسب العالقة  (سنة 79 - 01)النشيطون اقتصاديا و  الخريجون  السكان الفلسطينيون : 00جدول 
 7102التعليمية، بقوة العمل والحالة 

 العالقة بقوة العمل
 الحالة التعليمية
 المجموع بكالوريوس فأعلى  دبلوم متوسط ثانوي 

 736 338 61 337 نشيطون اقتصاديا  

 606 254 49 303 مشتغل

 27 14 5 8 متعطل سبق له العمل

 103 70 7 26 متعطل لم سبق له العمل

 

تليها العاملين ، في منطقة األغوار يعملون ضمن نفس التجمع السكاني( سنة فأكثر 15)من مجموع العاملين  42.1%
العاملين في محافظة اخرى  في حين، %15.4 المستعمرات، ثم العاملين في %21.1ضمن نفس المحافظة بنسبة 

ملين ، ثم العا%3.2، العاملون داخل اسرائيل بنسبة %4.7العاملون في المسكن بنسبة ويليها على التوالي ، 5.2%
في ( سنة فأكثر 15)من مجموع العاملين % 42.6نالحظ ان  9وبالمقارنة مع بيانات الضفة الغربية %.2.1بالخارج 

، ثم العاملين داخل %26.7السكاني  التجمعمنطقة االغوار يعملون ضمن نفس المحافظة، تليها العاملين ضمن نفس 
، ثم %2.4العاملين في المستوطنات ثم ، %12.2ظة اخرى ، يليها على التوالي العاملين في محاف%16.4اسرائيل 

 %.2.1، ثم العاملين في الخارج %2.1العاملين في المسكن 
 

 7102حسب مكان العمل والجنس،  األغوارفي منطقة ( سنة فأكثر 01) العاملون  السكان الفلسطينيون : 07جدول 
 

 مكان العمل
 منطقة االغوار

 كال الجنسين
 الجنس

 اناث ذكور
 95 236 331 في المسكن

 591 2,408 2,999 ضمن نفس التجمع السكاني

 230 1,821 2,051 ضمن نفس المحافظة

 30 342 372 في محافظة أخرى 

 8 218 226 داخل اسرائيل

 114 1,016 1,130 في المستعمرات

 1 8 9 بالخارج

 1,069 6,049 7,118 المجموع
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 7102، 7112، مكان العملحسب  في منطقة األغوار( سنة فأكثر 01) للعاملينالتوزيع النسبي 

 
 
 األغوارفي منطقة  للمسكن األساسيةالخصائص . 1

 نوع المسكن  1.0
 5,364 األغرررواران عررردد المسررراكن المأهولرررة فررري منطقرررة  2217 العرررام للسررركان والمسررراكن والمنشرررآت التعرررداد نترررائجأظهررررت 

بما  شقةالمساكن المصنفة  تليها دار، مسكن تصنف على أنها %71.1أن نوعها تبين  وعند مقارنة المساكن حسب .مسكنا  
 (عردد األفرراد فري الغرفرة)متوسط كثافرة السركن  بل و %.  7.1نسبتها  خيمةالمساكن المصنفة  ان في حين، %11.2نسبته 

، وبالمقارنة في الضفة الغربية فرد لكل غرفة 1.3 متوسط كثافة السكن مع العلم ان، غرفةلكل  فرد 1.7 في منطقة االغوار
 .فرد لكل غرفة 2.1منطقة االغوار  في (عدد األفراد في الغرفة)متوسط كثافة السكن  بل  2227مع بيانات التعداد السابق 

 .10في الضفة الغربية 2م 132.5و ،األغوارفي منطقة  2م 116مساحة مسطح المسكن متوسط فيما بل  
 

7102، نوع المسكنحسب  منطقة االغوارفي  للمساكن المأهولةالتوزيع النسبي 
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 المصدر الرئيسي لمياه الشرب 1.7
من مجموع األسر الخاصة في منطقة % 13.1في منطقة األغوار  11بلغت نسبة األسر التي تستخدم مصدر آمن للشرب

 . %45.1 12التي تستخدم مصدر آمن للشرب في الضفة الغربية األسرفي حين بلغت نسبة األغوار، 
 

 7102، حسب استخدام مصدر مياه شرب آمن األغوارلألسر في منطقة النسبي  التوزيع

 
 .مياه جمع امطار ومياه معدنية  ،(محمي، ينبوع محمي) مصدر شبكة المياه العامة الموصولة بالمنزل، حنفية عامة، بئر ارتوازي : مياه الشرب اآلمنة تشمل *

 

   المصدر الرئيسي للكهرباء  1.1
من % 11.5من المساكن في منطقة االغوار متصلة بشبكة الكهرباء العامة وتشكل ما نسبته  4,749 أظهرت النتائج أن

 12الغربية الضفة وبالمقابل بلغت نسبة المساكن المتصلة بشبكة الكهرباء في .األغوارالخاصة في منطقة  األسرمجموع 
فقد بلغت نسبة المساكن  2227وبالمقارنة مع بيانات التعداد السابق  .من مجموع المساكن في الضفة الغربية% 44.6

 .من مجموع المساكن في منطقة االغوار% 76.2المتصلة بشبكة الكهرباء في منطقة االغوار 
 

 7102المصدر الرئيسي للكهرباء، حسب  منطقة االغوارالمساكن المأهولة في : 04جدول 
 العدد المصدر الرئيسي للكهرباء

 4,749 شبكة عامة

 398 مولد خاص

 107 ال يوجد

 110 غير مبين

 5,364 المجموع

 
 
 
 

                                                           
11
 .،  مياه جمع امطار ومياه معدنية(محمي، ينبوع محمي) مصدر شبكة المياه العامة الموصولة بالمنزل، حنفية عامة، بئر ارتوازي : مياه الشرب اآلمنة تشمل 
 .5931 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه اإلسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات 12
 

استخدام مياه الشرب 
 *اآلمنة

%83.1 

استخدام مياه الشرب 
 6غير اآلمنة 

%16.9 



21 
 

 األسرةنوع المرحاض الذي تستخدمه  1.4
من مجموع األسر الخاصة في منطقة  %44.7في منطقة األغوار  13بلغت نسبة األسر التي تستخدم صرف صحي محسن

 %.44.6 14التي تستخدم صرف صحي محسن في الضفة الغربية األسراألغوار، في حين بلغت نسبة 
  

 7102، حسب استخدام الصرف الصحي المحسن األغوارفي منطقة  لألسرالنسبي  التوزيع

 
 .او حفرة صماء مرحاض متصل بحفرة امتصاصية ،مرحاض متصل بشكبة مجاري عامةتشمل *

 .او أي انواع أخرى  مرحاض متصل بمصرف مفتوح ال يوجد مرحاض في البرية في الحقلتشمل **
 

  األغوار منطقة المباني في .1
البال   من المباني في الضفة الغربية% 1.3مبنى وتشكل ما نسبته  5,543بل  عدد المباني المكتملة في منطقة األغوار 

 4,636فقد بل  عدد المباني في منطقة األغوار  2227وحسب بيانات التعداد العام .  مبنى مكتمل 419,160عددها 
 .مبنى 295,502والبال  عددها  14من المباني في الضفة الغربية% 1.6مبنى مكتمل وتشكل ما نسبته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .او حفرة صماء مرحاض متصل بحفرة امتصاصية ،مرحاض متصل بشكبة مجاري عامةتشمل : صرف صحي محسن تشمل 13
14
 .5931 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه اإلسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات 

استخدام صرف صحي 
 *محسن

%94.7 

استخدام صرف صحي 
 **غير محسن
%5.3 
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 7102 ،7112 في منطقة األغوار حسب االستخدام الحالي للمبنى، 15المكتملة للمبانيالتوزيع النسبي 

 
 

  األغوارفي منطقة  16المنشآت .4
مررن اجمررالي عرردد المنشررآت العاملررة فرري % 2.5منشررأه تشرركل مررا نسرربته  544فرري منطقررة األغرروار  العاملررة المنشررآت بلرر  عرردد

فقررد بلرر  عرردد المنشررآت العاملررة فرري منطقررة  2227وحسررب نتررائج التعررداد  . منشررأة 108,488الضررفة الغربيررة والبررال  عررددها 
 82,871والبررال  عررددها  17مررن إجمررالي المنشررآت العاملررة فرري الضررفة الغربيررة% 2.1منشررأة تشرركل مررا نسرربته  677األغرروار 

 . منشأة
 7102حسب الحالة العملية،  األغوارمنطقة النسبي للمنشآت في  التوزيع

 
 

ذات  وإصالح المركبات (التجزئة) والمفرد نشاط تجارة الجملة تمارس األغوارمنطقة المنشآت العاملة في من 52.5%
، أما المنشآت في %17.4في المرتبة الثانية بما نسبته  الخدمات األخرى ، فيما جاء نشاط المحركات والدراجات النارية

                                                           
15
 (.خالي، مهجور، تحت التشطيب)البند أخرى ضمن االستخدام الحالي للمبنى يشمل  
16
 .عاملة في نشاط الزراعة والحراجة وصيد االسماكالمنشآت الالبيانات ال تشمل  
17
 .5931 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه اإلسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات 
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 شكلت المنشآت التي تمارس األنشطة االقتصادية األخرى  في حين ،%1.2 نسبتها تفقد بلغ الصناعات التحويليةأنشطة 
 %.23.6 ما نسبته

 

في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات  األغوارمنطقة عدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في  :01 دولج
 7102الحكومية حسب النشاط االقتصادي، 

 عدد المنشآت النشاط اإلقتصادي قطاع
   عدد العاملين

 اناث ذكور المجموع

     منطقة االغوار 
 8 103 111 44 الصناعات التحويلية جيم

 0 0 0 1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

 0 6 6 3 امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها هاء

 0 2 2 1 اإلنشاءات واو

وإصالح المركبات ذات المحركات ( التجزئة) تجارة الجملة والمفرد زاي
 والدراجات النارية

277 516 424 92 

 0 0 0 1 النقل والتخزين حاء

 5 24 29 20 انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

 0 3 3 2 المعلومات واالتصاالت ياء

 0 1 1 1 األنشطة العقارية الم

 1 3 4 3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم

 17 113 130 7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة   نون 

 0 0 0 11 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزامي سين

 32 24 56 41 التعليم عين

 5 15 20 26 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء

 1 13 14 11 الفنون والترفيه والتسلية صاد

 105 94 199 98 الخدمات األخرى انشطة  قاف

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
 الوطنية

2 0 0 0 

 266 825 1,091 549 المجموع 
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 لتي تم االستعانة بها في الدراسةقائمة بالمصادر أو المراجع ا
 

 (اريج)القدس –معهد االبحاث التطبيقية /تجاه االراضي في االغوار السياسات االسرائيليلة
https://www.arij.org/files/admin/specialreports/Final%20Report.pdf 

 
 اوامر الهدم في المنطقة ج في الضفة الغربية: التهديدتحت .  0251في دائرة الضوء ايلول  OCHAتقرير 

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/demolition_orders_in_area_c_of_the_west_bank_ar.pdf 
 

 الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي -ملخص النتائج النهائية للتعدادتقرير 
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2383.pdf 

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -النتائج النهائية تقرير المنشآتتقرير 
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2370.pdf 

 
 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني -تقرير النتائج النهائية تقرير المباني

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2378.pdf 

 
 0251قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

 
 0221قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

 
 .، التقرير النهائي0252المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2113.pdf 

 

https://www.arij.org/files/admin/specialreports/Final%20Report.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/demolition_orders_in_area_c_of_the_west_bank_ar.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2383.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2370.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2378.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2113.pdf

