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 الفمدطيشي  لإلحراءالجهاز السركزي 

 "ج"التجسعات السرّشفة كميًا  والبيئي في واالقترادي ديسهغرافيال اقعاله

 :الفمدطيشية حهل الدراسات الدشهي لسؤسدة ورقة عسل مقدمة لمسؤتسر

 واألغهار" ج مشطقة"ومدتقبل  واقع

 2018 نهفسبر /تذرین ثاني 2-4

 
 عسةأأدخ  ُ 

E-Mail: aisar@pcbs.gov.ps 
 نفيخ مّداد

E-Mail: nafir@pcbs.gov.ps 
 

 :ممخص

زاحكػمة زىهسامات مم و ساشيًا ، "ج"ة صّشفشة، وبخاصة  لظ زاهي  قم في زاسشاشط زاعمم  دزاج زاىهسام  ااسشاشط زاسيعّ 

 همسارساتووشخكائيا في دعع صسػد زاسػزششيغ زاقاششيغ في ىحه زاسشاشط، وما  دعى او في مػزجية سياسات زاحهالل 

زاسهسثلة في زاهيسير وزاسرادرة وزاديصخة على زاسػزرد زاصبيعية، فسغ زألىسية  دليط زازػء على وزقم ىحه زاهجسعات مغ 

زاشػزحي زاجغخزفية وزاقهرادأة وزابيئية، خاصة في ضل وجػد بيانات مكانية  هعلط بيحه زاسشاشط مغ وزقم بيانات زاهعجزد 

 .2017، تمداكغ وزاسشذآزاعام الدكان وزل

وزاهي  ذكل ما " ج"على زاسشيج زاػصفي اهقجأع وزقم  فريلي الهجسعات زاسرّشفة كليًا  إعجزدىافي  زاػرقةزر كدت ىحه 

 .مغ مداحة  جسعات زازفة زاغخبية% 13مغ مجسػع  جسعات زازفة زاغخبية  سا مداحهو % 20أقارب 

اع  ذسليا ىحه  دزخل زاحػزجدحجود زاقجس  ضسغ جسعًا  21مشيا  ، جسعاً  117" ج"بلغ عجد زاهجسعات زاسرّشفة كليًا 

وزاسلفات زاسكانية  وزاسلفات زاسكانية زاسهعلقة بيا، 2017دايل زاهجسعات زادكانية على في  حجاجىا زاعهساد و ع .  زاػرقة

   . قديسات أوسلػل

mailto:aisar@pcbs.gov.ps
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في  ػفيخ زاسعلػمات زاكافية اخزسسي زاخصط وصانعي زاقخزر بهػجيو زاخصط  بياناتمغ زاسهػقم أن  داىع نهائج زلو

وزادياسات زاالزمة اجعع صسػد  لظ زاهجسعات في مػزجية سياسات ومسارسات زاحهالل زاسهسثلة  زع أو سخقة زألرزضي 

 .وزاسػزرد
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 :مقدمة

 2017ىاز زاسخكدي االحراء زافلدصيشي في زاعام زاحي نفحه زاج زاهعجزد زاعام الدكان وزاسداكغ وزاسشذآت ت بياناتشكل

زاهي مغ شأنيا  ػفيخ بيانات على مدهػى زاسباني وقاعجة ضخسة اسخهلف زاسػزضيم زادكانية وزاجهساعية وزاقهرادأة، 

زاهي مذة زاهي  قم ضسغ نصاق زاديصخة زاسخزئيلية ووزاهجسعات زادكانية زافلدصيشية  سا فييا زاهجسعات زارغيخة وزاسوّ 

 ".ج" زاهجسعات زاسرّشفةُ عخف ب

  دهعخضزاهي مغ شأنيا أن ة وزاقهرادأة وزابيئية دأسػغخزفيزلزاسؤشخزت زازػء على أبخز  ديلط مغ ىشا كان ا بج مغ 

وزقم ىحه زاهجسعات مغ خالل أرقام حقيقية وآنية،  سا أخجم زاباحثيغ وزاسيهسيغ وصشاع زاقخزر زادياسي اهػجيو زادياسات 

 .في مػزجية زانهياكات زاسخزئيلة" ج"زاسالئسة اجعع صسػد سكان  جسعات 

 :أهسية الدراسة

كليًا ضسغ مشاشط  زاسرّشفةالهجسعات  زدأة وزابيئيةزاجأسػغخزفية وزاقهززابيانات  اسهعخزض  زاجرزسةأىسية ىحه   كسغ

إلاقاء زازػء وفهح وذاظ اية وزاسهػفخة حػل  لظ زاهجسعات، ، خاصة في ضل قّلة زابيانات زافم"ج"زاديصخة زاسخزئيلية 

ي وفط بيانات زاسجال الجرزسات زاهحليلية زاسعسقة ايحه زاهجسعات اهػجيو زادياسات  جاىيا و فعيليا في إشار مسشيج ووزقم

 .فعلية

 :أهداف الدراسة

مغ خالل  ػفيخ " ج"في  ػجيو زادياسات اجعع صسػد زاهجسعات زاسيسذة وزاسرّشفة كليًا  يجف زاجرزسة إاى زإلسيام 

 .زابيانات زاسهعلقة بيا

 :وفي ضػء ذاظ  ع  حجاج أىجزف زاجرزسة  سا الي

  ج"عخض زاهػزيم زاجغخزفي الهجسعات زاسرّشفة كليًا." 

  ج"الهجسعات زاسرّشفة كليًا زاجأسػغخزفية وزاقهرادأة وزابيئية عخض  عس زاسؤشخزت." 

 :مرادر البيانات

  2017 وزاسشذآت، ادكان وزاسداكغزاعام لزاهعجزد قاعجة بيانات. 
  2017الهجسعات زادكانية،  زاسكانيةزاسلفات. 
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 :مشهجية الدراسة

زاػصفي مغ خالل زسهخجزم بيانات زاهعجزد زاعام الدكان وزاسداكغ وزاسشذآت زر كدت ىحه زاجرزسة في مشيجيهيا على زاسشيج 

 ".ج"الهجسعات زاسرّشفة كليًا اهقجأع وزقم  فريلي ، 2017

، وزاهي  ع  خسيسيا وفط 2017أما  ااشدبة الػزقم زاجغخزفي الهجسعات فقج  ع زاعهساد على زاسلفات زاسكانية الهجسعات 

إضافًة إاى زاسلفات زاسكانية .  2017مشيجية وزضحة ومحجدة ضسغ زالجشة زاػششية إلعجزد دايل زاهجسعات زافلدصيشية 

فخيط مغ قبل زاهجسعات زادكانية دايل  إعجزد ع ، وقج 2012زاسفاوضات العام  اهقديسات أوسلػ وزاسعّج مغ قبل دزئخة شؤون 

وششي وفط آاية محجدة ومسشيجة سػزء مغ حيث  حجاج زاهجسعات زاسعهسجة، أو مغ حيث  حجاج رمػز ىحه زاهجسعات، 

 . ذكل أزسغ إمكانية زاهعجال وزاهصػيخ على ىحز زاجايل

بخنامج   -، فقج  ع زعهساد  حجاجىا مغ خالل زسهخجزم نطع زاسعلػمات زاجغخزفية"ج"  ااهجسعات زاسرّشفة كلياً فيسا اهعلط 
ArcMap10.6  إجخزء زاسعادات زاالزمة اهحجاج مػزقم زاهجسعات ضسغ  قديسات أوسلػ وزسهشادًز السشيجية زادا قة احجود 

 .2012ميا مغ اجشة زاسفاوضات العام وزاسلفات زاسكانية اهقديسات ز فاقية أوسلػ وزاهي  ع زسهال 2017زاهجسعات 

اهحجاج زاقخب مغ أنذصة زاهعليع  2017كسا  ع زاعهساد على مػزقم مباني زاهعجزد زاعام الدكان وزاسداكغ وزاسشذآت 
 .نطع زاسعلػمات زاجغخزفيةضسغ  Buffer اسهخجزم أدزة زاـ  وزارحة
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 :تعریفات ومرطمحات مدتخدمة في الدراسة

 عخف زاسرصلحات وزاسؤشخزت زاسدهخجمة في ىحه زاػرقة وفط معجع زاسرصلحات زإلحرائية، ودايل زاسؤشخزت 
حجث زاهػصيات زاجواية زاسهعلقة أزافلدصيشي وزاسعهسجة على  اإلحراءزارادرة عغ زاجياز زاسخكدي  زإلحرائية

 . اإلحراءزت وزاسشدجسة مم زاشطع زاجواية
 

: التعداد
زاكلية اهخصيط وجسم و رشيف و قييع ومعااجة ونذخ و حليل زابيانات زإلحرائية حدب زاخرائز ىػ زاعسلية 

غخزفية وزاقهرادأة وزاجهساعية ذزت زاعالقة ألصغخ مدهػى جغخزفي في وقت محجد، واجسيم زألشخاص دزخل وزاجأع
. زاجواة وزاسػزششيغ زاسهػزججاغ خارج حجود زاجواة  رفة مؤقهة

 
 ":ج" السرّشفة كمياً  تجسعاتال

، وزاهي  ع  حجاجىا  ااعهساد على دايل "ج"كليًا ضسغ مشاشط زاديصخة زاسخزئيلية  زاسرّشفة زافلدصيشية زاهجسعاتىي 
وملفات زاهجسعات زاسكانية زاسعهسجة في زاجياز زاسخكدي اإلحراء زافلدصيشي، إضافًة إاى  2017زاهجسعات زافلدصيشية 
 (2ملحط رقع  ي/أنطخ) زً  جسم 96، وزابااغ عجدىا 2012قديسات أوسلػ زاسلفات زاسكانية ات

 
: أمي
. إذز كان زافخد ا أدهصيم زاقخزءة وزاكها ة معًا  أي اغة كانت واع أحرل على أي شيادة مغ زاهعليع زاشطامي 
 

 :ممم
زاسحكػرة  حيث أسكشو قخزءة وكها ة جسلة إذز كان زافخد أدهصيم زاقخزءة وزاكها ة دون إنياء أي مخحلة مغ زاسخزحل زاهعليسية  

.  ديصة
 
 

: األسرة
ىي فخد أو مجسػعة أفخزد  خبصيع أو ا  خبصيع صلة قخز ة،  ويقيسػن عادة في مدكغ وزحج،  ويذهخكػن في زاسأكل أو في 

. أي وجو مغ  خ يبات زاسعيذة زألخخى 
 

 (: القهى العاممة)الشذيطهن اقتراديا 
. ويشصبط علييع مفيػم زاعسااة أو زابصااة( فأكثخسشة  15)ىع جسيم زألفخزد زاحاغ اشهسػن ادغ زاعسل 

 
:السبشى  

 أو ججرزن  أربم زاسبشى محاشا ، ويكػن مؤقهة أو دزئسة  رفة زاساء أو على زألرض على ومثبت بحز و قائع مذيج كل
 إنذائووذاظ  رخف زاشطخ عغ زاسادة زاسذيج مشيا، وبرخف زاشطخ عغ زاغخض مغ . زألقلزادقف اصابط وزحج على 
 أوميجػرز  أومغلقا  أوخاايا  أوكلييسا  أوزاعسل  أووقج أكػن زاسبشى وقت زاديارة مدهخجما الدكغ .  وكيفية زسهخجزمو حاايا

.  حت زاهذييج أو حت زاهذصيب 
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: مبشى سكشي

ويذسل زاسبشى زادكشي زاحاات .  مغ نرف مداحهو معجة ألغخزض زادكغ أكثخف إذز كانت ويعهبخ زاسبشى سكشيًا  ااهعخي 
مثل )إضافة مشافم أو مباني فخعية اسبان سكشية . إضافة غخف اػحجزت سكشية. أن أكػن وحجزت سكشية كاملة: زاهااية

(. زاسصا خ أو زاحسامات أو زاحفخ زامهراصية أو زاكخزجات
 

: السشذأة
 زإلنهاج، زو أعػد فيو نذا  زإلنهاجيجدء مغ مذخوع أقم في مػقم وزحج، ويسارس نػع وزحج فقط مغ زاشذا   أومذخوع 

. زاخئيدي  سعطع زاقيسة زاسزافة
 

 (:الهحدة الدكشية) السدكن

معج إلقامة أسخة معيذية وزحجة، أو وحجة سكشية غيخ معجة ( مبشى زو جدء مغ مبشى)مكان مدهقل ومشفرل الدكغ  ىػ
وقج  كػن زاػحجة زادكشية مذغػاة أو خااية، وقج  كػن وحجة .  الدكغ اكشيا مذغػاة كسدكغ ألسخة معيذية وقت زاهعجزد
و ذسل ىحه زافئة مداكغ . مدكغ ألسخة معيذية في وقت زاهعجزدسكشية غيخ  قليجأة مدكػنة أو أي مكان آخخ مدكػنًا ك

 . مغ مخهلف زاسدهػيات مغ حيث دأسػمهيا وصالحيهيا الدكغ

  :نهع السدكن

مدهقلة، أو أي  غخفةوزاحي قج أكػن فيال، أو دزر، أو شقة، أو  .زايشجسي أو زاسعساري السدكغ زاذكل أقرج بشػع زاسدكغ
(. زاخ…أسةبخزكية أو خ) مثل. شكل آخخ

مغ شابط  ويهكػن قائع بحز و مذيج مغ زاحجخ زاشطيف عادة، ومعج أصال ادكغ أسخة وزحجة عادة،  مبشى ىي: فيال. 1
زألجشحة في حااة زاصابط زاػزحج  أحجوزحج  جشاحيغ أو مغ شا قيغ أو أكثخ، أرل بيشيسا درج دزخلي، ويخرز 

زألرضي االسهقبال وزاسصبخ وزاخجمات  سخهلف أنػزعيا، كسا  زاصابطأو زاصابط زاثاني الشػم، وزاجشاح زآلخخ أو 
 زاخارج،حجأقة  حيط بيا  غس زاشطخ عغ مداحهيا  اإلضافة إاى سػر أحيط بيا مغ  الفيالاهػفخ في زاغااب 

أن اػجج ضسغ حجود زافيال أحج  ويسكغوكخزج الديارة كسا أغصى زادصح زاعلػي الفيال  سادة زاقخميج على زألغلب، 
. مباني أو زاسالحط ويكػن مغ مكػنا يازل

زاجزر مغ شابط وزحج أو شا قيغ  دهغليسا أسخة وزحجة،   هكػن وقج  أصاًل ادكغ أسخة وزحجة أو أكثخ، معج مبشى :دار.  2
 أسخةإاى وحجزت سكشية مشفرلة كل مشيا  ذسل زاسخزفط زاخاصة بيا ويقيع  كل مشيا  مقدسةزاجزر  وقج  كػن 

.  كل مدكغ شقةمدهقلة، فيعهبخ 
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علييا  ويقفلمغ دزر أو عسارة  هكػن مغ غخفة أو أكثخ مم زاسخزفط مغ مصبخ وحسام ومخحاض،  جدء ىي :شقة.  3
درج أو مسخ اؤدي إاى زاصخيط  شخيطجسيعًا  اب خارجي، وىي معجة ادكغ أسخة وزحجة، ويسكغ زاػصػل إاييا عغ 

. زاعام

 –مصبخ )قائسة بحز يا ايذ بيا مخزفط بل  ذهخك عادة مم غيخىا مغ زاغخف في زاسخزفط  غخفة يه :غرفة مدتقمة.  4
. وىي معجة أصال الدكغ( مخحاض –حسام 

 .     في زاهجسعات زابجوية  ػججأو زاذعخ وعادة ما  زاػبخ مرشػع مغ زاقساش أو مبشى قائع بحز و :خيسة.  5

 كػن مغ غخفة وزحجة أو زكثخ و كػن زاسادة وي ، مؤقت وغيخ  قليجي الدكغ مبشى قائع بحز و وه: بركس/كرفان/براكية.  6
، (فيبخ كالس)أو زابالسهيظ زاسقػى ، أو زاهشظ أو زاسبدت( زاراج)زاغاابة الججرزن زاخارجية وزادصح مغ زادنظ 

مغ زاصػب زإلسسشهي  ومادة زابشاء الججرزن زاخارجيةشا و ز زاخذب أو م مغ زاسػزد زادا قة أومبشى اهكػن سقفو أو 
 .وزاسػزد زاهي اثبت بيا ججرزنو زاحااي ذاظ  غس زاشطخ عغ زسهعسااوومػزد أخخى، و

 كػن   ذخ  أنمثل زألكػزخ وزاكيػف وزاسغارزت وزألكذاك  أحج زألنػزع زادا قة،كا أسكغ  رشيفيا  مداكغ: أخرى .  7
 .مذغػاة  دكغ أو عسل وقت زاهعجزد

:  الغرفة
ل وحجة سكشية أو مكان آخخ الدكغ، محا   ججرزن  سهج مغ زألرضية إاى زادقف أو زادصح،  ا  ط أنيا حيد في 

كانت مداحهيا مداوية أو  ديج عغ أربعة  إذززاسقدزة غخفة ( زافخنجزت)، و عهبخ زاذخفات مداحهيا عغ أربعة أمهار مخبعة
زاة غخفة، وا أعهبخ مغ ضسغ زاغخف كل مغ زاسعيذية، و عهبخ زاز زألغخزضأمهار مخبعة ومدهخجمة ألي غخض مغ 

مغ زاغخف  لظ زاسخررة الحيػزنات وزاجوزجغ وكحاظ زاغخف  أعهبخا  كسا.  وزاسخحاض وزاسسخزت وزاحسامزاسصبخ 
  .فقطزاسدهخجمة العسل 

: مدكن مدتأجر
أكػن زاسدكغ مدهأجخ مفخوش وقج . إذز كان زاسدكغ مدهأجخز مقابل إأجار اهع دفعو  ذكل دوري شيخيًا أو كل مجة معيشة

(. بجون أثاث)أو مدكغ غيخ مفخوش ( مم أثاث)
 

: مدكن ممك
. إذز كان زاسدكغ ملكًا األسخة أو ألحج أفخزدىا زاحاغ أقيسػن  ااسدكغ عادة

 
 :حفرة امتراصية

(. حفخ  خزبية)بئخ أو حفخة أخدن بيا زاغائط زابذخي أو قاذورزت أخخى و بشى مغ ججرزن مدامية 
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 :حفرة صساء
. بئخ أو حفخة أخدن بيا زاغائط زابذخي أو قاذورزت أخخى و بشى مغ ججرزن محكسة

 
 :شبكة صرف صحي

مياه زألمصار، زاسياه )نطام مغ أجيدة زاجسم وخصػ  زألنابيب وزاسػصالت وزاسزخات أدهخجم إلخالء زاسياه زاسدهعسلة 
ونقليا مغ مػزقم إنهاجيا إما إاى محصة بلجأة اسعااجة مياه زاسجاري أو إاى مػقم ( زاسشداية، وغيخىا مغ زاسياه زاسدهعسلة

.  مياه سصحيةحيث اهع  رخيف زاسياه زاسدهعسلة إاى 
 

 :شبكة مياه عامة
. شبكو مغ زألنابيب زاخئيدية وزافخعية  شهذخ في زاهجسم زادكاني اغخض  ػزيم و ػصيل زاسياه زارااحة الذخب زاى زاهجسم
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  (:ج)يمية ئكميًا ضسن مشاطق الديطرة االسرا السرّشفةالهاقع الجغرافي لمتجسعات 

مغ سصح زألرض مأىػاة  اادكان  (مكان) مداحةأعخف زاهجسم زادكاني زافلدصيشي ألغخزض إحرائية  أنو عبارة عغ 

مغ سصح زألرض مأىػاة  اادكان  ذكل دزئع ومشفرلة  (مكان)  ذكل دزئع وايا سلصة إدزرية رسسية، أو أأة مداحة

بلغ زاعجد زإلجسااي الهجسعات حيث  1.ىا سلصة إدزرية مدهقلةجغخزفيًا عغ أي  جسٍم مجاور ايا، ومعهخف بيا عخفيًا وايذ ل

 . جسم سكاني 96" ج"كليًا  زاسرّشفة

حدب زاسحافطة؛  "ج"كليًا ضسغ مشاشط زاديصخة زاسخزئيلية  زاسرّشفة أدناه خخيصة  ػضح  ػزيم زاهجسعات زافلدصيشية

كليًا ضسغ مشاشط زاديصخة  زاسرّشفة شيشيةزاحي أحػي على خخزئط  فريلية الهجسعات زافلذ 1إضافًة إاى ملحط 

 .حدب زاسحافطات "ج"زاسخزئيلية 

  

                                                           
1
 .فلدصيغ –رزم هللا   .2017، دايل زاهجسعات زادكانية زافلدصيشية، 2016زاجياز زاسخكدي اإلحراء زافلدصيشي،   
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 2017والسحافظة،  أوسمهترشيفات اتفاقية تهزیع التجسعات الفمدطيشية حدب 

 
 سثلت و.  مغ مداحة محافطات زازفة زاغخبية% 12.1أي  سا ندبهو  2كع 684.6وقج بلغت مداحة ىحه زاهجسعات 

% 27 جسم أي ما أقارب  32في محافطة زاخليل حيث بلغ عجد زاهجسعات " ج"كليًا  زاسرّشفةزاشدبة زألكبخ مغ زاهجسعات 
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في محافطة أريحا " ج" زاسرّشفةأما مغ حيث زاسداحة فقج زحهلت زاهجسعات .  مغ مجسػع  جسعات محافطة زاخليل
 (1ججول ) ".ج"كليًا  زاسرّشفةمغ مداحة زاهجسعات % 5.3وزألغػزر زاشدبة زألكبخ مغ حيث زاسداحة حيث بلغت 

 

 2017، حدب السحافظة والسداحة" ج"كميًا  السرّشفةالتجسعات 

مجسهع  السحافظة
ات التجسع

 السرّشفة
 "ج"كميًا 

 مداحة السحافظة
 )2كم)

 

التجسعات  مداحة
 "ج"كميًا  السرّشفة
 )2كم)

 

 السرّشفةندبة التجسعات 
من مداحة  "ج"كميًا 

  (%)السحافظة
 

 السرّشفةندبة التجسعات 
من مداحة  "ج"كميًا 

  (%) الزفة الغربية

 0.7 6.5 38.1 584 20 جشين
 1.3 17.5 71.6 409 10 واألغهار الذسالية طهباس

 0.1 2.0 4.9 246 2 طهلكرم
 0.4 3.9 23.4 598 6 نابمس
 0.1 4.5 7.5 165 8 قمقيمية
 0.0** 0.0** 0.1 204 1 سمفيت

 0.8 5.1 43.7 855 1 رام هللا والبيرة
 5.3 50.6 300.3 593 4 أریحا واألغهار

 1.1 17.4 60.8 349 4 *القدس
 0.1 1.1 7.3 655 8 بيت لحم
 2.2 12.7 126.9 1000 32 الخميل

 12.1 12.1 684.6 5,658 96 السجسهع
 .1967عشػًة ُ َعيَج زحهالايا الزفة زاغخبية عام زاحهالل زاسخزئيلي إايو زاحي ضسو ومغ محافطة زاقجس  زاجدء اسهثشاء ذاظ *:  
 0.05زقل مغ : **
 
  والسدتعسرات" ج"تجسعات: 

 هعجد أنػزعيا ما بيغ زارشاعية وزاجاشية  مدهعسخة، 46" ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا زاسقامة على أرزضي  زاسدهعسخزتبلغ عجد 
في محافطة أريحا " ج"زت زاسقامة على أرزضي زاهجسعات زاسرشفة كليًا عسخحيث اهخكد زاعجد زألكبخ السدت. وزاعلسانية وزاسخهلصة

 .مدهعسخة 12وزألغػزر حيث بلغ عجدىا 

 حدب معيج  السدهعسخزتوذاظ وفقًا السلف زاسكاني مدهعسخ  10,000قخز ة  زاسدهعسخزتاغ ايحه في حيغ بلغ عجد زاسدهعسخ
 .2015أريج األ حاث زاهصبيقية العام 
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 2016حدب السحافظة، " ج"التجسعات السرشفة كميًا السقامة عمى أراضي  لمسدتعسراتالتهزیع الشدبي 

 
 
 .1967ُ َعيَج زحهالايا الزفة زاغخبية عام عشػًة زاحهالل زاسخزئيلي إايو زاحي ضسو ومغ محافطة زاقجس  اسهثشاء ذاظ زاجدء  *

 

 غرافيةوالخرائص الديم: 

 :الدكانعدد 

  17,348ندسة، حيث كان زاهػزيم على مدهػى زاجشذ 34,026" ج"كليًا  زاسرشفةبلغ إجسااي عجد زادكان الهجسعات 
. 2017وذاظ خالل زاعام  أنثى 100ذكخ اكل  104بلغت ندبة زاجشذ و ،إلناث على زاهػزايل 16,678الحكػر وَ 

مغ مجسػع سكان زازفة % 1.2" ج"اهجسعات زاسرشفة كليًا زادكان لندبة مجسػع  شكلتوبااسقارنة مم زازفة زاغخبية فقج 
 .زاغخبية

 2017مجسهع سكان تجسعات الزفة الغربية، من " ج"السرّشفة كميًا ندبة مجسهع الدكان لمتجسعات 

 

جشيغ
11% 

شػباس وزألغػزر زاذسااية
9% 

شػاكخم
نابلذ 4%

4% 

قلقيلية
2% 

سلفيت
0% 

رزم هللا وزابيخة
2% 

أريحا وزألغػزر 
26% 

*زاقجس
18% 

بيت احع
4% 

زاخليل
20% 

زازفة زاغخبية
98.8% 

زاهجسعات زادكانية 
"ج"زاسرّشفة كليًا 

1.2% 
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ل م  عات  ل ت ع، فق م ام أما على صع ال س  قل ة الق اف ل في م ف اوال ة أر اف ارواأل في م  غ

ان ض  د لل ًا أعلى ع ل فة  عات ال الي، "ج"ال ع على ال د لل وذل  3,100وَ  7,876 وق بلغ الع

ة أدناه ل ال   . ت

ان الفل  د ال ّ ع عات ال ًا في ال ل ع، ح " ج"فة  ة وال اف   2017ال
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 :الكثافة الدكانية

، 2كع/فخد 50ىا في 2017وبلغت زاكثافة زادكانية في زاعام كسا ، 2كع 684.6" ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا بلغت مداحة 
، وفي قصاع 2كع/ فخد 510زازفة زاغخبية ، في حيغ بلغت في 2كع/ فخد 794أما في فلدصيغ فقج بلغت زاكثافة زادكانية 

 .2كع/ فخد 5,204غدة 

 .2كع/ فخد 474اليو زاجفهلظ  2كع/ فخد 1,205مخيع قلشجأا كان أعلى زاهجسعات مغ حيث زاكثافة زادكانية 

 الخرائص األساسية لمتعميم: 

، في حيغ بلغ %36.2في زازفة زاغخبية  (سشػزت فأكثخ 5)في زاعسخ  معجل زااهحاق  ااهعليع الدكان زافلدصيشييغ بلغ
 ذيخ نهائج زاهعجزد زاعام الدكان وزاسداكغ وزاسشذآت كسا و%.  34.6 "ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في معجل زااهحاق 

قج بلغ  فأعلى زاثانػية زاجرزسة شيادة على زاحاصلػن ( فأكثخ سشة 17) زافلدصيشيػن  زادكانعجد إاى أن اشفذ زاهجسعات، 
 .  اإلناث 2,943الحكػر وَ  2,617بػزقم  5,560

 
   زافلدصيشييغ سكانللمعجل زألمية فقج أشارت زاشهائج إاى أن " ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في وحػل زنهذار زألمية في 

 %. 3.3، في حيغ بلغ ىحز زاسعجل في فلدصيغ %8.2بلغ الهجسعات ذز يا  (فأكثخ ةسغ 15)
 

              مقارنًة بسعدل األمية عمى مدتهى " ج" السرّشفة لتجسعاتفي ا( سشة فأكثر 15)معدالت األمية لمدكان  الفمدطيشيين 
 2017، الزفة الغربية

 

، فيي اإلناث أعلى "ج"زاسرشفة كليًا أما فيسا اهعلط  األمية حدب زاجشذ فقج شيجت زاشدبة  بااشًا وزضحًا في زاهجسعات 
 .على زاهػزاي %3.9وَ % 12.5حيث بلغت  الحكػر مشيا
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 زازفة زاغخبية "ج"زاهجسعات زادكانية زاسرّشفة كليًا 
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ة  ف الف ًا ل اد ر ال اق ل ال م م
ل  الت ع الع ات  اإلناثل م م %17.7والعا ال

ة 29 اصل) س م على ال س دبل  م
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 عدد األسر: 

مغ % 1.1أسخة، و ذكل ىحه زاهجسعات ما ندبهو  6,655" ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في بلغ عجد زألسخ زافلدصيشية 

 .زألسخ في زازفة زاغخبية

 1,694أما مغ حيث عجد زألسخ على مدهػى زاهجسم فقج  سثل زاعجد زألكبخ مشيا في  جسم مخيع قلشجأا حيث بلغ زاعجد 
 .أسخة

 عدد السباني: 

مغ % 1.5مبشى مكهسل حيث  ذكل ما ندبهو   6,468"ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في زاسكهسلة بلغ إجسااي عجد زاسباني 
في محافطة زاقجس حيث  مخيع قلشجأاويهخكد زاعجد زألكبخ السباني في  جسم .   مجسػع زاسباني زاسكهسلة في زازفة زاغخبية

 .مبانٍ  1,005بلغ عجد زاسباني 

زابشاء زاهقليجي في  ي  سثلهو% 60.4زاهرشيف زألكثخ شيػعًا ىػ زاجزر حيث بلغت ندبهو  اسبشى فإنوبحدب نػع ز
مغ إجسااي زاسباني زاسكهسلة  رشف % 0.3، و%9.9، في حيغ بلغت ندبة زاسباني زاسكهسلة زاسرشفة عسارة فلدصيغ

 . على أنيا فيال

 2017، حدب نهع السبشى "ج"السرشفة كميًا التجسعات في الزفة الغربية والسكتسمة  لمسبانيالتهزیع الشدبي 

 
 .زألخخى  ذسل زاخيسة وزابخزكية وزاكخفان وزابخكذ وزاسباني  *
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في زاهجسعات مغ مجسػع زاسباني زاسكهسلة % 3.2 زندبهوت شػزبط فأكثخ فقج بلغ زألربعةأما على صعيج زاسباني زاسكهسلة ذزت 

 ."ج"زاسرشفة كليًا 

 2017، حدب عدد الطهابق "ج"في التجسعات السرشفة كميًا لمسباني السكتسمة التهزیع الشدبي 

 

 عدد السشذآت: 
، "ج"في زاهجسعات زاسرشفة كليًا مشذأة عاملة  529مشيا  عاملة مشذأة 108,488بلغ عجد زاسشذآت زاعاملة في زازفة زاغخبية 

 هخكد في  "ج"في زاسشاشط زاسرشفة كليًا  في زاقصاع زاخاص وزاقصاع زألىلي وزاذخكات زاحكػمية مغ زاسشذآت زاعاملة 50%

 .بهجارة زاجسلة وزاسفخد وإصالح زاسخكبات ذزت زاسحخكات وزاجرزجات زاشاريةزاسهعلقة  زألنذصة

أعمى حدب " ج"السرّشفة تجسعات لل في القطاع الخاص والقطاع األهمي والذركات الحكهمية التهزیع الشدبي لمسشذآت العاممة

 2017األنذطة االقترادية رئيدية،  خسس
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  والعيادات الطبية وعيادات األسشان التعميسية مؤسداتالالقرب من: 
كع عغ  1مغ  زاهي  بعج مدافة أكثخو" ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في  زألسخمغ مجسػع  3,258 ذيخ زابيانات إاى أن 

 هلقى خجمة ىحز زاشذا  مغ  جسعات ( ساسي، وزاهعليع زاثانػي زاعام ذسل زاهعليع زألساسي وقبل زأل)ة  عليسيمؤسدة أقخب 

 .  أخخى مجاورة

كع عغ أقخب  1زألسخ زاهي  بعج أكثخ مغ  عجد وعلى صعيج زألنذصة زاسهعلقة  ااعيادزت زارحية وعيادزت زألسشان، فإن

 .أسخة 1,844بلغت اشذا  مغ  جسعات أخخى عيادة صحية أو عيادة أسشان و هلقى خجمة ىحز ز

عن السؤسدات التعميسية والعيادات الرحية  كم 1التي تبعد أكثر من " ج"التجسعات السرشفة كميًا في ندبة األسر 

 2017 وعيادات األسشان،

 

 السأههلة لسداكنا: 

ما  وزاهي  ذكل "ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في  مدكشاً  6,655بلغ عجد زاسداكغ زاسأىػاة  اهعجزد إاى أنبيانات ز ذيخ 

 . مغ زاسداكغ زاسأىػاة في زازفة زاغخبية% 1.1ندبهو 

مدكشًا ثع  جسم  554مدكشًا اليو  جسم زاجفهلظ   1,694في  جسم  مخيع قلشجأا  زاسأىػاة حيث كان أعلى عجد السداكغ

 .زً مدكغ 336عخب زاجياايغ بـ 
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2017السحافظة والتجسع، حدب ، "ج"في التجسعات السرشفة كميًا عدد السداكن السأههلة   
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 :السداكن السأههلة حدب نهع السدكن

مغ إجسااي  %33.3مدكشًا مأىػًا  رشف على أنيا شقط  سا ندبهو  2,165أن ىشاك زاى  2017 عجزد  بيانات  ذيخ

، %42.9مدكشًا  سا ندبهو  2,786وبلغ عجد زاسداكغ زاسرشفة دزر  ،"ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في  زاسداكغ زاسأىػاة

في  زاسأىػاة حيث كان أعلى عجد الذقط .%0.8وبلغت ندبهيا مدكشًا  49فيسا بلغ عجد زاسداكغ زاسأىػاة زاسرشفة فيال 

  .على زاهػزاي 116و 123بيخ زاباشا وعخب زاجياايغ  جسعي ثع  174 جسم زابػيخة في زاخليل   لييا 1,343مخيع قلشجأا 

ثالثة أضعاف ىحز زاشػع مغ زاسداكغ في زازفة ( بخكذ/كخفان/غخفة مدهقلة، خيسة، بخزكية)زاسداكغ زايّذة بلغت ندبة 

   ."ج"مغ ندبة زاسداكغ في زاهجسعات زاسرّشفة كليًا % 23.0ما ندبهو زاغخبية، اهذكل 

 2017، *نهع السدكنحدب " ج"التجسعات السرشفة كميًا الزفة الغربية و في لسداكن السأههلةندبة ا

 

 :حيازة السدكن

بيشسا ، %79.7" ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا بلغت ندبة زألسخ زاهي  عير في مداكغ  عػد ملكيهيا ألحج أفخزد زألسخة في 
 ندبة زألسخ زاهي  عير في مداكغ مدهأجخة في حيغ وصلت  . %87.0وفي زازفة زاغخبية  %85.6كانت في فلدصيغ 

ألسخ زاهي  عير في مداكغ  عػد ملكيهيا ألحج أفخزد لندبة على أ أن إاى ذيخ زاشهائج زت وعلى صعيج زاهجسم %. 19.3
 .على زاهػزاي% 0.4و% 1.1جفهلظ حيث بلغت زاشدب  جسعي مخيع قلشجأا وزل كانت في  زألسخة
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2017حدب حيازة السدكن ، " ج"التجسعات السرشفة كميًا التهزیع الشدبي لألسر في   

 

 :كثافة الدكن

مهػسط كثافة  بيشسا بلغغخفة، / فخد 1.4" ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في  (عجد زألفخزد في زاغخفة)مهػسط كثافة زادكغ  بلغ
مغ % 6.4أن  إاىفي زازفة زاغخبية، و ذيخ زابيانات أأزا غخفة / فخد 1.3، بػزقم غخفة / فخد 1.4 في فلدصيغزادكغ 

سكغ ى زاهجسم فقج بلغ مهػسط كثافة زلأما على مدهػ. وأكثخأفخزد  3ذزت كثافة سكشية  بلغ  مداكغزألسخ  دكغ في 
 .غخفة/ فخد 5.5وزاسااح ، غخفة/ فخد 5.8شػبا : ى في  جسعات كل مغزألعل

 2017، حدب كثافة السدكن "ج"السرشفة كميًا التجسعات في ألسر ل الشدبي تهزیعال

 

 :عدد الغرف في السدكن

بلغ بيشسا  غخفة، 3.1قج بلغ "  ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في زاسدكغ  غخف فيزلإاى أن مهػسط عجد  زاهعجزد ذيخ نهائج 
زاهجسعات في  زافلدصيشيةزألسخ مغ % 63.1بيانات إاى أن زلو ذيخ غخفة،  3.5مهػسط عجد زاغخف في زازفة زاغخبية 

 .غخف 3على  مداكغ  حهػي  دكغ في  "ج" زاسرّشفة
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 2017، متهسط عدد الغرف في السدكنحدب  "ج"في التجسعات السرشفة كميًا التهزیع الشدبي 

 

  اآلمشةغير مياه الذرب: 

 حرل على مياه مداكغ  دكغ في "  ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في  سخزألمغ % 13.3أن  2017بيانات زاعام   فيج
اشبػع غيخ  جّخ صيخيج صغيخ،  عخبة/  شظ/ صيخيج، محسي غيخ زر ػززي  بئخ)آمشو و ذسل  غيخ زاذخب مغ مرادر

 .في زازفة زاغخبية% 4.9في زاسقابل كانت ىحه زاشدبة (. ، أخخى محسي

أما على صعيج زاهجسم فقج بلغ زاعجد زألكبخ األسخ زاهي  دكغ في مداكغ  حرل على مياه شخب مغ مرادر غيخ آمشة 
 .أسخة في محافطة رزم هللا وزابيخة 130 زاُسَعخََّجات َبِجوأسخة، اليو  143في محافطة زاخليل  (زابقعة) زابػيخةفي  جسم 

 

 والتجسعات الزفة الغربية في غير آمشة  مياه الذرب من مرادر حرل عمىتمداكن التي تدكن في  األسر ندبة

 2017، "ج"السرّشفة 
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 الررف الرحي السحدن: 

" ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في  زألسخمغ  %94.5أن زاى  2017بيانات زاهعجزد زاعام الدكان وزاسداكغ وزاسشذآت   فيج
شبكة زارخف زارحي، وزاحفخ زامهراصية )أذسل الهخلز مغ زاسياه زاعادمة وزاحي  زارخف زارحي زاسحدغ اجايا

 %99.6 كانت في زازفة زاغخبيةبيشسا  حدب  عخيف مؤشخزت أىجزف زاهشسية زاسدهجزمةوذاظ ( وزارساء

 2017حدب وسيمة التخمص من السياه العادمة، " ج"التجسعات السرشفة كميًا في التهزیع الشدبي لألسر 

 

  (صخف مفهػح، زابخية وزاحقل)أخخى  ذسل * 
 

 مشزليةال التخمص من الشفايات:  

، بيشسا  قػم %57.0زاشفاأات في أقخب حاوية   إاقاء قػم زاهي "  ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في  بلغت ندبة زألسخ
مغ زألسخ % 2.3  قػممغ زألسخ  قػم  ااهخلز  ااشفاأات  حخق زاشفاأات وزاحي أدبب  لػث البيئة، بيشسا % 40.5
 .2017ىا  ذكل عذػزئي وذاظ خالل زاعام  إاقائ

 

 2017، السشزليةالشفايات طریقة التخمص من حدب " ج"التجسعات السرشفة كميًا في التهزیع الشدبي لألسر 
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 ة الدمع السعسر 

 سهلظ سيارة خاصة، في حيغ  بلغ ندبة زألسخ "  ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في مغ زألسخ % 32.7 أن أضيخت زاشهائج
  .%12.9فيسا بلغت ندبة زألسخ زاهي اهػفخ اجايا خط ىا ف % 4.4 مشداية زاهي اهػفخ اجايا مكهبة

اجايع ثالجة، فيسا بلغت ندبة زألسخ % 87.7 مقابل% 83.0في حيغ  بلغ ندبة زألسخ زاهي اهػفخ اجايا غدااة عادأة 
 أنعلى زاهػزاي، وأضيخت زاشهائج % 29.4و% 28.4و% 89.3زاهي اهػفخ اجايا شباخ ومكشدة كيخبائية وميكخويف 

مغ زألسخ اهػفخ % 48.8مغ زألسخ اجايا جياز  ابلت و% 10.1ذكية مقابل  أجيدةمغ زألسخ اهػفخ اجايا % 76.2
 .LCDاجايا  لفديػن 

 

لتي يتىفر لديها وسائل تكنىلىجيا المعلىمات حسب وسيلة اوالزفة الغربية  "ج"التجسعات السرشفة كميًا في ندبة األسر 

 2017، تكنىلىجيا المعلىمات
 

 

 الطاقة مرادر: 

 :الكهرباء

مغ % 13.8بيشسا  قػم  ،%84.1زاسهرلة  ذبكة زاكيخباء زاعامة " ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في  بلغت ندبة زألسخ
  .2017وذاظ خالل زاعام  ا اػجج اجايا كيخباء زألسخمغ % 2.1سخ  اسهخجزم مػاجزت خاصة، مقابل ذاظ كان ىشاك زأل

 .سخانات زاسياه زاذسدية اهػفخ اجايا" ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا مغ زألسخ في % 34.3نهائج إاى أن زل كسا أشارت
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 :مردر التدفئة

سخ أخخى أفيسا  قػم  ،%42.8 اسهخجزم زاكيخباء مغ أجل زاهجفئة بشدبة " ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في  زألسخ قػم 
مغ أسخ  اسهخجزم % 1.6 قػم  اسهخجزم زاغاز، فيسا  قػم  مشيا% 10.6 مقابل، %39.7بشدبة  احاظ   اسهخجزم زاحصب

 .مغ زألسخ ا  دهخجم أي نػع مغ أنػزع مرادر زاهجفئة% 5.3وسائل أخخى الهجفئة، مقابل 

 :مردر الطبخ

سخ أخخى أفيسا  قػم % 90.9 اسهخجزم زاغاز مغ أجل زاصبخ  بشدبة " ج"زاهجسعات زاسرشفة كليًا في  زألسخ قػم 
وسائل  م دهخجسخ مغ زأل% 0.2مشيع  قػم  اسهخجزم زاكيخباء، مقابل % 1.3، بيشسا %7.6 اسهخجزم زاحصب احاظ بشدبة 

 .الصبخ أخخى 
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