فلسطين

صدر بتاريخ5112/11/52 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
المسح االجتماعي لمحافظة القدس3102 ،

معدل االلتحاق بالتعليم للسكان الفلسطينيين ( 5سنوات فأكثر) حسب فئات
العمر2013 ،
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اإلحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحفياً حول نتائج المسح
االجتماعي لمحافظة القدس3102 ،
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عدد سكان محافظة القدس يشكل عشر سكان فلسطين
بلغ عددد لسكدناا لسدرددر مدا دةاملدد لسرددن مدا دعتصد

مددا دعةرددد  J1ا 153,122مددردل مددا دعةرددد J2ي ايشددنع عدددد
لسكناا مدا لسدةاملدد ددا عكدبت  %1.1ددا دمدداا لسكدناا مدا
ملكةيا ا %14.9دا دمداا لسكناا ما لسضفد لسغربيد.

كثافة المسكن في محافظة القدس  0.5فرد لكل غرفة
بلددغ دتاكددة عدددد لسغددر مددا لسدك ددنا مددا دةاملددد لسردددن 2.6
غرمددي ندددا بلدغ دتاكددة نثامدد لسدكددنا مدا دةاملددد لسردددن 1.2
مرد سنع غرمد.
ثالثة ارباع االفراد المقدسيين يستخدمون الكمبيوتر

المجتمع الفلسطيني في محافظة القدس مجتمع فتي
يدتاو لسدمتد لسفلكةيعا ما دةاملد لسردن بأعد دمتدد متداي

مرددد بلغ د

عكددبد لامددرلد لس د يا ترددع اعدددار عددا  12كددعد مددا

دةاملددد لسر دددن %22.5ي مددا ةدديا بلغ د

عكددبد لام درلد لسد د يا

اعدار  01كعد مأنثر .%0.6

مد ددأنثر مد ددا

دةامل ددد لسر دددن  %2.1بال د د  %2.0م ددا دعةر ددد  J1ا%4.4
ما دعةرد  .J2ما ةيا لا عكبد لامرلد لسدتكدربيا ددا لست لدي
مددا دةاملددد لسردددن بلغ د
مددا لس دددر  2كددعال

سالعاث.

مد ددانثر يكد ددتودداا لسندبيد دداتري

 %62.1دد ددا لام د درلد  2كد ددعال
بيعدا  %06.1دا لامرلد  2كعال
ايدتلك  %61.0دا لامرلد ات

مدانثر يكدتودداا لتعترعد ي

عراع.

تسعة من بين كل عشرة مقدسيين مشمولين بالتأمين الصحي

 %2.3نسبة االمية في محافظة القدس
عكد ددبد لاديد ددد سنم د درلد لسدد د يا اعدد ددار  11ك د ددعال
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الفئات العمرية

لس دا

 5112ةدالسا  404,165مددردلي يتاوعدداا بال د  251,043مددردل
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معدل االلتحاق

الواقع االجتماعي في محافظة القدس
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ة دالسا  %21.5دددا دمددداا لام درلد

مددأنثر بال د  %21.0سل د نار ا%52.2

بلغد د

عك ددبد لسدش ددداسيا باست ددأديا لسص ددةا م ددا دةامل ددد لسر دددن

%15.4ي ةيث ساةل لعوفاض لسعكدبد إسد  %24.2مدا دعةردد
 J2درابع  %16.1ما دعةرد  .J1ا دد كددمل

عكدبد لسددندعيا

ما دةاملد لسرددن باستدأديا لتك درلييلا (نابدا

ةداسي ) لاعلد

ما دعةرد  J1إ بلغ

 %12.2درابع  %0.0ما دعةرد .J2

غالبية سكان القدس تعاني من ضريبة االرنونا
 %25.0دا لالكر لسفلكةيعيد ما دةاملد لسردن تددم ضدريبد
لرعاعددا بال دد  %21.2مددا دعةرددد  J1ا %2.1مددا دعةرددد J2ي
اوالع لسثالث كعال
لسردددن ت د

لسداضيد؛  %1.1دا لاكدر مدا دةاملدد

ددد دبدداعا س دداي  %1.1دددا لاكددر ت د لغددال دعدداوع

س دداي  %2.5دددا لالكددر تلر د
دددا لاكددر ت رضد

لوةددار ب ددد دبدداعا س دداي %1.4

س دليددد كددةل لس ايددد لسدردكدديدي  %5.2ت د

فلسطين

صدر بتاريخ5112/11/52 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ة وددد لستأديا لسصةا عع اي  %4.1تلر
عددد لستددروي

دواسفا

بةمدد

ي  %1.1ت د ةرداع ددا دددا لس ايددد لسدردكدديدي مددا

ة د د دديا  %5.2د د د ددا لالك د د ددر تد د د د ةرداع د د ددا د د د ددا لسدوصص د د ددا
لالمتداعيد.

جدار الضم والتوسع
 %20.2دددا لالم درلد مددا دةاملددد لسردددن يكددنعاا دلوددع مدددلر
لسضد الستاكد  .مددا لسدرابدع  %26.1ددا لامدرلد يتام داا إسد
لسماعل لآلور ددا لسمددلر ددا لمدع لسكدياةد ادداركدد عشداةا
ترمي ي د د د اثراميد د دددي ا %21.1دد د ددع
سلةص د دداع علد د د لسو د ددددا

سويد د ددار لا د د ددارل ا%14.2

لسةبي د دددي ا %5.1سل د د ددعي ا%1.2

سدتاب ددد اد ددار عاسر ددد د د لس دددالير لسودداتي ددد لسدوتلف دددي ا%1.0

سلت لي ي ا %1.4يتام اا لس لسماعل لالور دا لسمدلر اددار
لودر  .إا ال د لسةرندد بديا مداعبا لسمددلر يتود صدفد لسداريدد
ابشنع عا ي اي ضدا لسةيا لسياديد اغير درتبةدد بفتدر ودعيدد

دةدد .

التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين في محافظة القدس حسب الموقع من
جدار الضم والتوسع والعمر2013 ،
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لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

رام اهلل-فلسطين ص.ب 0461

ات )161/165( 5 298 2700 :
مانن)161/165( 5 298 2710 :
ات

دماعا1211211211 :

بريد إسنتراعاdiwan@pcbs.gov.ps :
صفةد إسنتراعيدhttp://www.pcbs.gov.ps :

14-0

"تد د مدد د بياع ددا

لسدك ددج لالمتد دداعا سدةامل ددد لسر دددن 5112

بدع دا لتتةاد لاارابا".

