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رسالة اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

»إنتاج ونشر اإلحصاءات الرسمية المتسقة، الموضوعية، ذات الجودة العالية 
وفي الوقت المناسب، لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية للمستخدمين على 
المستوى الوطني والدولي في إطار من الشفافية وبطريقة مناسبة باالعتماد على 

أفضل الممارسات اإلحصائية«
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مؤشرات خمتارة حسب املنطقة

األراضي المؤشر
قطاع غزةالضفة الغربيةالفلسطينية

4,231,0842,614,5941,616,490عدد السكان المقدر نهاية عام 2011

2,148,5781,327,821820,757ذكور

2,082,5061,286,773795,733اناث

6,0205,655365المساحة اإلجمالية )كم2(

7034624,429الكثافة السكانية )فرد/ كم2( نهاية عام 2011 

32.830.137.2معدل المواليد الخام 2011

4.04.13.9معدل الوفيات الخام 2011

40.738.643.8نسبة السكان أقل من 15 سنة نهاية عام 2011

5.85.66.3متوسط حجم األسرة 2011

20.917.328.7معدل البطالة 15 سنة فأكثر 2011 

53.754.851.7نسبة األفراد 10 سنوات فأكثر الذين يستخدمون الحاسوب 2011 

31.128.535.8معدل عدد الطلبة لكل شعبة في المرحلة األساسية 2012/2011

28.223.938.0معدل عدد الطلبة لكل شعبة في المرحلة الثانوية 2012/2011 

1.31.21.4األسّرة في المستشفيات لكل 1000 من السكان 2009

1.61.51.8متوسط كثافة السكن 2010       

360,402244,534115,868عدد الخطوط الهاتفية الثابتة 2010  

6,257.94,572.31,685.6الناتج المحلي اإلجمالي )بالمليون دوالر أمريكي( 2011

1,593.51,955.31,061.0نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 2011

5755723قيمة الصادرات المرصودة )بالمليون دوالر امريكي( 2010

3,9583,573385قيمة الواردات المرصودة )بالمليون دوالر امريكي(  2010
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السكــــــان
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عدد السكان الفلسطينيين المقدر في العالم حسب دولة االقامة نهاية عام، 2011

النسبةالعددالدولة
4,231,08437.7األراضي الفلسطينية

1,367,29312.2اسرائيل

4,989,96944.4الدول العربية 

636,2265.7الدول االجنبية 

11,224,572100المجموع

بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 2011 فـي العالم حوالي 11.2 مليون فلسطيني، يتوزعون 
حسب مكان اإلقامة بواقع 4.2 مليون فـي األراضي الفلسطينية أي ما نسبته 37.7% من إجمالي عدد 
الفلسطينيين في العالم، يتوزعون بواقع  61.8% في الضفة الغربية و38.2% في قطاع غزة، وحوالي 
1.4 مليون فلسطيني في إسرائيل بنسبة 12.2%، وبلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 5.0 
مليون فلسطيني بنسبة 44.4%، في حين بلغ عدد الفلسطينيين في الدول األجنبية حوالي 0.6 مليون 

فلسطيني أي ما نسبته 5.7% من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم.

عدد السكان المقدر في االراضي الفلسطينية حسب المنطقة والجنس نهاية العام، 2011

كال الجنسينالمنطقة
الجنس

اناثذكور
4,231,0842,148,5782,082,506األراضي الفلسطينية

2,614,5941,327,8211,286,773الضفة الغربية

1,616,490820,757795,733قطاع غزة
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معدل المواليد الخام والوفيات الخام المقدر في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة 2011-2009

السنة
المنطقة 

2011 2010 2009

االراضي الفلسطينية  

32.8 32.8 32.7 معدل المواليد الخام

4.0 4.1 4.3 معدل الوفيات الخام

الضفة الغربية

30.1 30.1 30.1 معدل المواليد الخام

4.1 4.2 4.4 معدل الوفيات الخام

قطاع غزة

37.2 37.1 36.9 معدل المواليد الخام

3.9 4.0 4.1 معدل الوفيات الخام

ارتفع معدل المواليد الخام في األراضي الفلسطينية من 32.7 مولود لكل ألف من السكان عام 2009 
إلى 32.8 مولود عام 2011، وعلى مستوى المنطقة قدر معدل المواليد الخام عام 2011 في الضفة 

الغربية 30.1 مولود لكل الف من السكان في حين قدر في قطاع غزة لنفس العام 37.2 مولود.
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الهرم السكاني في األراضي الفلسطينية، )نهاية العام 2011(
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يبين الهرم السكاني أن المجتمع الفلسطيني المقيم في األراضي الفلسطينية مجتمع فتي، حيث تتسع 
قاعدة الهرم السكاني المتمثلة باألفراد صغار السن دون الخامسة عشرة من العمر والذين يشكلون 

40.7% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالفئات العمرية األخرى.

وبالمقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبر المجتمع الفلسطيني المقيم في قطاع غزة فتيًا بشكل 
أكبر مما هو عليه في الضفة الغربية، حيث شكل السكان في الفئة العمريـة )0-14( سنة نهاية العام 
38.6% من مجمل  المقابل  السكان في قطاع غزة، في  43.8% من مجمل  غزة  قطاع  في   2011

السكان في الضفة الغربية.  
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متوسط حجم األسرة في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة، 2009 - 2011

200920102011المحافظة

5.85.85.8األراضي الفسطينية

5.65.55.6الضفة الغربية

6.36.46.3قطاع غزة

2009-2011 على مستوى األراضي  ال يوجد تغير ملحوظ في متوسط حجم األسرة في االعوام 
الفلسطينية، حيث بلغ 5.8 فرد. اما على مستوى الضفة الغربية فبلغ متوسط حجم االسرة 5.6 فرد 
6.3 فرد عام  2010، وبلغ متوسط حجم االسرة في قطاع غزة  5.5 فرد عام  2011 مقارنة مع  عام 

.2010 6.4 عام  2011 مقارنة مع 

التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب نوع األسرة والمنطقة، 2010

قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية نوع األسرة
2.2 4.2 3.6 أسرة من شخص واحد

81.8 82.2 82.1 أسرة نووية

16.0 13.4 14.2 أسرة ممتدة

0.0 0.2 0.1 أسرة مركبة

100 100 100 المجموع

شكلت األسر النووية في األراضي الفلسطينية غالبية االسر بواقع 82.1% من مجمل األسر في االراضي 
الفلسطينية عام 2010.  وعلى مستوى المنطقة تشكل األسر النووية 82.2% في الضفة الغربية مقابل 
81.8% في قطاع غزة.  أما األسر الممتدة فتشكل 14.2% في األراضي الفلسطينية وذلك لعام 2010.  

كما بلغت نسبة األسر المكونة من شخص واحد في األراضي الفلسطينية لنفس العام %3.6.
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عقود الزواج ووقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية والكنائس في األراضي الفلسطينية 
حسب المحافظة، 2010

وقوعات الطالق عقود الزواج المحافظة
6,150 37,228 األراضي الفلسطينية

3,273 20,185 الضفة الغربية

386 2,766 جنين

73 508 طوباس

361 1,576 طولكرم

624 3,017 نابلس

176 892 قلقيلية

106 760 سلفيت

354 2,060 رام الله والبيرة

91 293 أريحا واألغوار

316 1,844 القدس*

158 969 بيت لحم

628 5,500 الخليل

2,877 17,043 قطاع غزة

526 3,126 شمال غزة 

1,038 6,380 غزة 

426 2,194 دير البلح 

565 3,397 خانيونس

322 1,946 رفح 

* بيانات القدس غير مكتملة، فقد تم الحصول على بيانات المحاكم الشرعية حتى 2010/5.
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العمــــــل
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التوزيع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية حسب العالقة 
بقوة العمل والمنطقة، 2011 )حسب معايير منظمة العمل الدولية(

قطاع غزة الضفة الغربية األراضي 
الفلسطينية العالقة بقوة العمل

24.9 33.9 30.6 عمالة تامة )يعملون بشكل طبيعي 35 ساعة فأكثر خالل االسبوع(

1.7 2.0 1.9 عمالة محدودة ظاهرة )يعملون اقل من الوضع الطبيعي(

0.8 1.7 1.4 عمالة محدودة غير ظاهرة )يعملون بظروف عمل سيئة(

11.0 7.9 9.0 ال يعملون مطلقا ويبحثون عن العمل 

2.6 3.0 2.8 ال يعملون مطلقا وال يبحثون عن عمل بسبب اليأس من الحصول عليه

5.9 6.3 6.1 ال يعملون- مرضى/ كبار في السن

29.0 26.3 27.3 ال يعملون- ربات بيوت/ اعمال منزلية

24.1 18.9 20.9 ال يعملون- طالب ومتدربون

100 100 100 المجموع

األفراد 15 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية حسب أهم سمات القوى العاملة 
والمنطقة، 2008 - 2011  )حسب معايير منظمة العمل الدولية(

2011 2010 2009 2008 سمات القوى العاملة والمنطقة
األراضي الفلسطينية

43.0 41.1 41.6 41.2 نسبة المشاركة في القوى العاملة

20.9 23.7 24.5 26.6 نسبة البطالة

الضفة الغربية

45.5 43.7 43.8 43.0 نسبة المشاركة في القوى العاملة

17.3 17.2 17.8 19.7 نسبة البطالة

قطاع غزة

38.4 36.4 37.6 38.1 نسبة المشاركة في القوى العاملة

28.7 37.8 38.6 40.6 نسبة البطالة
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2011 مقارنة مع العام  ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية في العام 
43.0% في العام 2011 مقارنة مع 41.1% في العام 2010.  انخفض  النسبة  2010، حيث بلغت 
معدل البطالة في األراضي الفلسطينية من 23.7% عام 2010 إلى 20.9% عام 2011، حيث حافظت 
النسبة في الضفة الغربية على نفس المستوى 17.2% في العام 2010 و17.3% في العام 2011، في 

حين انخفضت في قطاع غزة من 37.8% إلى 28.7% خالل نفس الفترة. 

التوزيع النسبي لألفراد 15 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية واهم سمات 
القوى العاملة حسب    المنطقة، 2011

المجموع البطالة العمالة المجموع خارج القوى 
العاملة

داخل القوى 
العاملة المنطقة

حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية )ILO(  “يستخدم للمقارنات الدولية”

100 20.9 79.1 100 57.0 43.0 األراضي الفلسطينية

100 17.3 82.7 100 54.5 45.5 الضفة الغربية

100 28.7 71.3 100 61.6 38.4 قطاع غزة

حسب التعريف الموسع

100 25.8 74.2 100 54.2 45.8 األراضي الفلسطينية

100 22.3 77.7 100 51.5 48.5 الضفة الغربية

100 33.1 66.9 100 59.0 41.0 قطاع غزة

البطالة )حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية(: 
تشمل هذه الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبداً خالل فترة اإلسناد في أي نوع 
من األعمال، وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة 

الصحف، التسجيل في مكاتب االستخدام، سؤال األصدقاء واألقارب أو غير ذلك من الطرق.
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البطالة )التعريف الموسع(:
لقد تم احتساب عدد العاطلين عن العمل في التعريف الموسع بإضافة األفراد خارج القوى العاملة بسبب 

اليأس من البحث عن عمل الى العاطلين عن العمل حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية.

معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة حسب عدد السنوات الدراسية والجنس في 
األراضي الفلسطينية، 2009 - 2011 )معايير منظمة العمل الدولية(

2011 2010 2009 الجنس وعدد السنوات الدراسية
ذكور

20.6 24.3 26.1 0

22.2 28.6 30.2 6-1

21.5 26.2 26.9 9-7

19.7 24.0 25.4 12-10

14.8 15.7 16.5 + 13

19.2 23.1 24.1 المجموع
إناث

2.5 1.5 3.2 0

2.9 5.1 5.3 6-1

8.6 7.8 8.3 9-7

14.5 13.6 15.3 12-10

38.8 36.3 35.7 + 13

28.4 26.8 26.4 المجموع
كال الجنسين

11.9 13.8 14.8 0

19.7 25.7 26.9 6-1

20.5 24.8 25.5 9-7

19.2 23.2 24.5 12-10

23.7 23.1 23.5 + 13

20.9 23.7 24.5 المجموع
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معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية حسب الفئات     
العمرية، 2011
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تركزت أعلى نسبة للبطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة بنسبة 35.7% يليها الفئة العمرية 
21.8% في العام 2011. 25-34 سنة بنسبة 

التوزيع النسبي للعاملين 15 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي،        
2011 - 2008

2011 2010 2009 2008 النشاط االقتصادي
11.9 11.8 11.8 13.4 الزراعة والحراجة  والصيد
11.8 11.4 12.1 12.1 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
13.9 13.2 11.7 10.9 البناء والتشييد
20.3 19.3 19.1 20.2 التجارة والمطاعم والفنادق
6.1 6.0 5.7 5.0 النقل والتخزين واالتصاالت
36.0 38.3 39.6 38.4 الخدمات والفروع األخرى
100 100 100 100 المجموع 
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أكثر من ثلث العاملين في األراضي الفلسطينية )36.0%( يعملون في قطاع الخدمات والفروع األخرى 
مقابل 20.3% يعملون في قطاع التجارة وأنشطة المطاعم والفنادق، في حين بلغت نسبة العاملين في 

قطاع البناء والتشييد 13.9% في العام 2011.  

توزيع العاملين 15 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية حسب مكان العمل، 2008 - 2011

62.3 63.4 63.5
60.9

26.1 26.4 26.0
29.1

11.6 10.2 10.5 10.0
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2008 2009 2010 2011

يتوزع العاملون حسب مكان العمل في العام 2011 بواقع 60.9% في الضفة الغربية، و29.1% في 
قطاع غزة، مقابل 10.0% في إسرائيل والمستوطنات.
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معاييــر املعيشــــة
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متوسط إنفاق واستهالك األسرة الشهري بالدينار األردني في األراضي الفلسطينية  حسب مجموعات 
السلع والخدمات والمنطقة، 2009، 2010 

مجموع السلع والخدمات
األراضي 
قطاع غزةالضفة الغربيةالفلسطينية

200920102009201020092010

284.3322.4299.1339.2255.5290.1اإلنفاق النقدي على مجموعات الطعام

297.2332.7317.2353.0258.4293.4االستهالك الكلي من الطعام 

445.2490.3501.5574.8336.1327.4اإلنفاق النقدي على غير الطعام

553.4601.5614.8692.7434.4425.6االستهالك الكلي من غير الطعام 

850.6934.1932.01,045.7692.8719.0االستهالك الكلي

789.3886.9855.0993.8662.1680.7 اإلنفاق النقدي الكلي 

الطعام  النقدي على غير  الطعام+ اإلنفاق  النقدي على مجموعات  الكلي= اإلنفاق  النقدي  اإلنفاق 
+المجموعات التالية )التحويالت النقدية المدفوعة+ضرائب+نفقات غير استهالكية(.

التوزيع النسبي الستهالك الفرد الشهري بالدينار األردني في األراضي الفلسطينية حسب مجموعات 
السلع والخدمات والمنطقة، 2009، 2010

مجموع السلع والخدمات
األراضي 
قطاع غزةالضفة الغربيةالفلسطينية

200920102009201020092010

34.935.634.033.837.340.8 االستهالك الكلي من الطعام 

65.164.466.066.262.759.2االستهالك الكلي من غير الطعام 

100100100100100100االستهالك الكلي 

يتضح من الجدول، إن مستوى المعيشة في الضفة الغربية أفضل منه في قطاع غزة، حيث أن نسبة 
االستهالك الكلي من الطعام لألفراد في الضفة الغربية بلغت 34.0%، بينما بلغت في قطاع غزة %37.3 
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للعام 2009، بينما في عام 2010 بلغت نسبة االستهالك الكلي من الطعام لألفراد في الضفة الغربية 
33.8%، بينما في قطاع غزة بلغ %40.8.

نسب الفقر بين األفراد وفقا ألنماط االستهالك الشهري لألسر في األراضي الفلسطينية  حسب 
المنطقة، 2009، 2010

نسب الفقرالمنطقةالسنة
الفقر المدقعشدة الفقرفجوة الفقرالفقر

2009

26.26.32.313.7األراضي الفلسطينية

19.44.21.49.1الضفة الغربية

38.310.03.821.9قطاع غزة

2010

25.76.42.414.1األراضي الفلسطينية

18.34.11.48.8الضفة الغربية

38.010.33.923.0قطاع غزة

نسب الفقر بين األفراد وفقا ألنماط االستهالك الشهري لألسر في األراضي الفلسطينية  حسب نوع 
التجمع، 2009، 2010

نوع التجمع

نسب الفقر

الفقر المدقعشدة الفقرفجوة الفقرالفقر
20092010200920102009201020092010

26.225.86.36.72.22.513.814.6حضر

26.621.96.55.12.51.713.012.1ريف

26.232.46.37.12.12.514.413.9مخيم
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متوسط إنفاق واستهالك الفرد الشهري بالدينار األردني في األراضي الفلسطينية، 2009، 2010
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نسب الفقر بين األفراد وفقا ألنماط االستهالك الشهري لألسر الفلسطينية في األراضي الفلسطينية 
حسب المنطقة، 2009، 2010
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مؤشرات التعليم األساسي والثانوي في األراضي الفلسطينية، 2008/2007 - 2012/2011

المؤشر
العام الدراسي

2008/2007*2009/20082010/20092011/2010**2012/2011

المدارس
1,8711,9211,9722,004  1,833حكومة

315325336341  309وكالة

302331344359  288خاصة

2,4882,5772,6522,704  2,430المجموع

الطلبة
554,611556,783553,898567,270  548,759ذكور

554,515557,019563,093568,894  549,198اناث

1,109,1261,113,8021,116,9911,136,164  1,097,957كال الجنسين

المعلمون*
21,15621,746..11,680  19,430ذكور

29,31230,426..16,213  24,129اناث

50,46852,172..27,893  43,559كال الجنسين

عب الشُّ
14,03714,30714,62714,921  13,675ذكور

13,90614,17914,64814,908  13,577إناث      

6,4096,7777,0457,202  6,105مختلطة

34,35235,26336,32037,031  33,357المجموع

مالحظة: البيانات ال تشمل مدارس المعارف والبلدية في القدس.
* البيانات تشمل معلمي المدارس في الضفة الغربية فقط.

** بيانات عام 2012/2011 اولية.

الفلسطينية، وتشكل اإلناث  المدارس في األراضي  74.1% من مجموع  تشكل مدارس الحكومة 
50.1% من مجموع طلبة المدارس وذلك في العام الدراسي 2012/2011.
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مؤشرات التعليم العالي في األراضي الفلسطينية، 2010/2009-2008/2007

المؤشر
العام الدراسي

2008/20072009/20082010/2009
طلبة الجامعات*

79,047..75,221ذكور    

105,964..92,763إناث    

185,011..167,984كال الجنسين
خريجو الجامعات*

..10,928..ذكور      

..16,201..إناث      

..27,129..كال الجنسين 
هيئة التدريس في الجامعات* *

4,598..3,725ذكور      

959..802إناث      

5,557..4,527كال الجنسين 

طلبة كليات المجتمع المتوسطة
6,955 ..8,155ذكور      

4,659..4,817إناث      

11,614..12,972كال الجنسين 

خريجو كليات المجتمع المتوسطة
..1,601..ذكور      

..1,476..إناث      

..3,077..كال الجنسين 
هيئة التدريس في كليات المجتمع المتوسطة* *

663..435ذكور      

218..112إناث      

881..547كال الجنسين 

* بيانات الجامعات تشمل طلبة وخريجو الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا في الجامعات والكليات الجامعية.

** المتفرغون وغير المتفرغون.
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بلغت نسبة اإلناث الملتحقات في الجامعات 57.3%، ونسبة اإلناث الملتحقات بكليات المجتمع 
المتوسطة 40.1% خالل العام 2010/2009.  
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مؤشرات التعليم ما قبل المدرسة في األراضي الفلسطينية، 2008/2007 - 2011/2010

المؤشر
العام الدراسي

2008/2007*2009/2008*2010/2009*2011/2010

رياض االطفال

3222حكومة

969669729780خاصة

972671731782المجموع

االطفال

43,62626,72529,15031,042ذكور

40,69725,28527,57829,092اناث

84,32352,01056,72860,134كال الجنسين

المعلمون

..201214ذكور

..3,2652,0523,050اناث

..3,2852,0643,064كال الجنسين

الشعب

155210ذكور

30313330اناث

3,3272,1232,3342,559مختلطة

3,3722,1592,3692,599المجموع

مالحظة: البيانات ال تشمل رياض األطفال  التابعة للمعارف والبلدية في القدس.  
* تشمل بيانات الضفة الغربية فقط 
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معدل عدد الطلبة لكل شعبة في األراضي الفلسطينية حسب المرحلة والجهة المشرفة، 
2012/2011 - 2008/2007

المرحلة والجهة 
المشرفة

العام الدراسي
2008/20072009/20082010/20092011/2010*2012/2011

كال المرحلتين

32.632.131.230.430.4حكومة

37.937.337.036.036.0وكالة

24.524.423.523.222.9خاصة

32.932.331.630.830.7المجموع

المرحلة األساسية

33.032.431.530.830.8حكومة

37.937.337.036.036.0وكالة

25.024.624.023.723.3خاصة

33.332.732.031.231.1المجموع

المرحلة الثانوية

31.230.430.128.628.9  حكومة

19.319.719.218.718.8  خاصة

30.429.729.428.028.2  المجموع

* بيانات عام 2012/2011 اولية.
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التوزيع النسبي لألفراد )15 سنة فأكثر( في األراضي الفلسطينية حسب الحالة 
التعليمية، 2011-2009

الحالة التعليمية
السنة

200920102011

5.45.14.7أمي

6.36.16.1ملم

15.615.515.2ابتدائي

36.837.436.7إعدادي

21.021.121.3ثانوي

4.84.54.8دبلوم متوسط

10.110.411.3بكالوريوس فأعلى

100100100المجموع
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معدالت االلتحاق بالتعليم لألفراد )6 سنوات فأكثر( في األراضي الفلسطينية 
حسب الفئة  العمرية والجنس، 2010 

معدل االلتحاقالفئة العمرية والجنس
كال الجنسين

11-697.7

14-1297.5

17-1587.4

+ 1813.7

44.3المجموع

ذكور

11-697.6

14-1296.7

17-1583.3

+ 1813.3

43.6المجموع

إناث

11-697.9

14-1298.4

17-1591.5

+ 1814.1

45.0المجموع
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عدد المؤسسات الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية حسب النوع والمحافظة، 2010

المؤسسات الثقافية العاملة

المحافظة

وع
جم

الم

ية 
ذاع

اإل
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طا
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ال
لية

مح
ة ال

وني
فزي
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كتبا

الم
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الم
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فية
ثقا

  ال
كز

مرا
ال

611 45 9 65 15 6 471  األراضي الفلسطينية

475 45 8 52 14 6 350  الضفة الغربية

66 5 1 7 1 - 52  جنين

7 - - 1 - - 6  طوباس

32 3 - 9 1 - 19  طولكرم

91 10 2 6 2 1 70  نابلس

8 2 - 2 - - 4  قلقيلية

23 - - 2 - - 21  سلفيت

64 8 3 9 4 1 39  رام الله والبيرة

7 3 - 1 2 - 1  أريحا واألغوار

40 - - 3 3 1 33  القدس

54 6 1 5 - 2 40  بيت لحم

83 8 1 7 1 1 65  الخليل

136 - 1 13 1 - 121  قطاع غزة

39 - - 4 1 - 34  شمال غزة

32 - - 2 - - 30  غزة

26 - - 2 - - 24  دير البلح

22 - 1 3 - - 18  خانيونس

17 - - 2 - - 15  رفح
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نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي يتوفر لديها بعض أدوات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 2009، 2011
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بلغت نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب في األراضي الفلسطينية 50.9% للعام 2011، مقارنة مع  
49.2% في العام 2009.  أما بخصوص االتصال باإلنترنت، تظهر البيانات أن 30.4% من األسر في 
األراضي الفلسطينية لديها اتصال باإلنترنت للعام 2011، مقارنة مع 28.5% للعام 2009. وبلغت 
نسبة األسر التي لديها القط فضائي 93.9% في األراضي الفلسطينية، للعام 2011 مقارنة مع %92.0 
في العام 2009. فيما أشارت البيانات إلى أن 95.0% من األسر في األراضي الفلسطينية يتوفر لديها 

خط هاتف نقال واحد على األقل في العام 2011 مقارنة مع 92.4% في العام 2009.  
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نسبة األفراد )10 سنوات فأكثر( في األراضي الفلسطينية الذين يستخدمون 
الحاسوب واالنترنت، 2011
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بخصوص استخدام الحاسوب بين األفراد )10 سنوات فأكثر(، أشارت البيانات إلى أن 53.7% من     
2011. كما  العام  الحاسوب في  الفلسطينية يستخدمون  فأكثر( في األراضــي  األفــراد )10 سنوات 
أشارت النتائج إلى أن 39.6%من األفراد )10 سنوات فأكثر( يستخدمون اإلنترنت في العام 2011.
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ملخص ألهم مؤشرات البحث والتطوير في الضفة الغربية 2009، 2010

المؤشر
السنة

20092010

2,9513,790عدد العاملين في البحث والتطوير

1,1672,072عدد العاملين في البحث والتطوير  بمعادل الوقت التام  

1,5502,348عدد الباحثين في البحث والتطوير

1,2591,763عدد الباحثين الذكور في البحث والتطوير 

291585عدد الباحثين اإلناث في البحث والتطوير 

5691,312عدد الباحثين في البحث والتطوير بمعادل الوقت التام  

232324عدد الباحثين في البحث والتطوير بمعادل الوقت التام  لكل مليون نسمة

28.835.0اإلنفاق على البحث والتطوير )بالمليون دوالر أمريكي(

45.339.2نسبة التمويل المباشر من الخارج على البحث والتطوير

51.026.7اإلنفاق على البحث والتطوير لكل باحث بمكافئ الدوام التام )ألف دوالر(

بلغ عدد العاملين في البحث والتطوير في الضفة الغربية 3,790 عامال يشكلون 2,072 عامل بمعادل 
الوقت التام في العام 2010 )تم احتساب معادل الوقت التام على أن يقضي العاملون ما نسبته %90 
فأكثر من مجموع ساعات عملهم طوال العام في مجال البحث والتطوير(، مقارنة مع 2,951 عامال 

يشكلون 1,167 عامال بمعادل الوقت التام في العام 2009.
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فعاليات المستشفيات الحكومية وغير الحكومية في األراضي الفلسطينية، 2010-2008

200820092010المؤشر

242525عدد المستشفيات الحكومية

525051عدد المستشفيات غير الحكومية

4,9295,0585,108عدد األسّرة الكلي

60.070.962.1*معدل إشغال األسّرة الكلي )%(

2.72.92.4*معدل اإلقامة الكلي )يوم(

* ال تشمل بيانات المستشفيات غير الحكومية والخاصة في قطاع غزة.

معدل األطباء، وأطباء األسنان، واألسّرة لكل 1000 من السكان في األراضي الفلسطينية، 
2009-1997

السنة
المعدل لكل 1000 من السكان

أسّرةأطباء أسنانأطباء
19970.990.251.09

19981.150.331.30

19991.280.371.27

20001.400.391.40

20011.460.401.38

20021.440.391.47

20031.540.411.41

20041.560.421.40

20051.620.401.33

20061.600.551.37

20071.700.501.35

20081.900.601.30

20092.000.601.30

تشير البيانات إلى أن معدالت األطباء وأطباء اآلسنان واألسّرة لكل ألف مواطن ما زالت منخفضة 
مقارنة بالمعدالت العالمية.
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املنشـــــآت

41
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عدد المنشآت في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة والحالة العملية، 2010

المحافظة
الحالة العملية

المجموعأخرىعاملة
115,42816,736132,164االراضي الفلسطينية

82,04611,69993,745الضفة الغربية

11,6532,03013,683جنين

1,7642952,059طوباس

6,5351,1217,656طولكرم

14,4262,68717,113نابلس

4,1116534,764قلقيلية

2,3432642,607سلفيت

11,6311,47113,102رام الله والبيرة

1,3671621,529اريحا واالغوار

4,4594084,867القدس*

6,2456856,930بيت لحم

17,5121,92319,435الخليل

33,3825,03738,419قطاع غزة

4,9597495,708شمال غزة

13,7902,27416,064غزة

4,6948175,511دير البلح

6,0717366,807خانيونس

3,8684614,329رفح

*: البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي  ضمته إسرائيل عام 1967.     
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بلغ عدد المنشآت في األراضي الفلسطينية عام 2010 )باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي 
ضمته إسرائيل عام 1967(.  132,164 منشأة، توزعت بواقع93,745  منشأة )70.9%( في الضفة 

الغربية، و38,419 منشأة )29.1%( في قطاع غزة.

عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص واألهلي والشركات الحكومية ألنشطة اقتصادية مختارة في 
األراضي الفلسطينية، 2007 - 2010

السنة
النشاط االقتصادي

2010 2009 2008 2007

14,797 15,274 15,229 15,340 الصناعة

846 846 844 844 الوساطة المالية 

479 521 590 627 اإلنشاءات 

1,056 1,116 1,175 1,215 النقل والتخزين واالتصاالت 

24,262 24,420 24,603 24,655 الخدمات

59,110 59,171 59,299 59,253 التجارة الداخلية

مالحظة: البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي  ضمته إسرائيل عام 1967.     

من حيث عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية عام 2010 
وهي  منشأة  يحتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات المرتبة األولى بواقع 59,110 

تشكل ما نسبته 51.2 % من إجمالي عدد المنشآت العاملة.
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احلسابات القومية

44
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الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية* حسب النشاط االقتصادي، 2011-2009 
باألسعار الثابتة، )سنة األساس 2004(

القيمة: بالمليون دوالر أمريكي   

السنة
النشاط االقتصادي

**2011 2010 2009

342.5 314.9 293.2 الزراعة وصيد األسماك

807.5 742.5 690.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

606.7 557.9 387.7 اإلنشاءات

585.9 538.8 536.3 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والدرجات النارية

129.1 118.7 133.5 النقل والتخزين 

303.5 279.1 269.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

422.1 388.1 379.9 المعلومات واالتصاالت

1,378.4 1,267.5 1,150.9 الخدمات

850.5 782.1 750.7 اإلدارة العامة والدفاع

5.7 5.2 4.6 الخدمات المنزلية

826.0 759.5 643.5 أخرى***

6,257.9 5,754.3 5,239.3 الناتج  المحلي اإلجمالي 

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي  ضمته إسرائيل عام 1967.     

** البيانات أولية مبنية على تقديرات ربعية.

*** أخرى: تشمل صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات زائد الرسوم الجمركية ناقص خدمات الوساطة المالية المقاسة 

بصورة غير مباشرة.

تشير قيم الناتج المحلي اإلجمالي للعام 2011 إلى نمو عام، حيث بلغت نسبة النمو 8.7% مقارنة 
مع العام 2010.
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متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في األراضي الفلسطينية*، 2011 ** 
باألسعار الثابتة، )سنة األساس 2004(

المنطقة
المؤشر االقتصادي

قطاع غزة الضفة الغربية األراضي 
الفلسطينية

1,685.6 4,572.3 6,257.9 الناتج المحلي اإلجمالي )بالمليون دوالر أمريكي(

1,061.0 1,955.3 1,593.5 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )بالدوالر األمريكي(

1,837.5 4,984.3 6,821.8 الدخل القومي اإلجمالي )بالمليون دوالر أمريكي(

1,156.6 2,131.5 1,737.1 نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 

2,130.2 5,778.4 7,908.6 الدخل القومي المتاح اإلجمالي )بالمليون دوالر األمريكي(

1,340.9 2,471.1 2,013.9
نصيب الــفــرد مــن الــدخــل الــقــومــي الــمــتــاح اإلجــمــالــي )بــالــدوالر 

األمريكي( 
1,792.8 6,075.3 7,868.1 اإلنفاق االستهالكي النهائي )بالمليون دوالر أمريكي(

161.7 1,017.5 1,179.2 التكوين الرأسمالي اإلجمالي )بالمليون دوالر أمريكي(

-184.8 -2,604.7 -2,789.5 صافي الصادرات من السلع والخدمات )بالمليون دوالر أمريكي(

337.4 -296.9 40.5 االدخار )بالمليون دوالر أمريكي(

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي  ضمته إسرائيل عام 1967.     

** البيانات أولية مبنية على تقديرات ربعية.
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المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية من الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية*، 
2011** باألسعار الثابتة، )سنة األساس 2004(

5.5%

12.9%

9.7%

9.4%

2.1%

4.8%
6.7%

22.0%

13.6%

0.1%

 ***
13.2%

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي  ضمته إسرائيل عام 1967. 

** البيانات أولية مبنية على تقديرات ربعية.

*** أخرى: تشمل صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات زائد الرسوم الجمركية ناقص خدمات الوساطة المالية المقاسة 

بصورة غير مباشرة.
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يبرز الشكل االختالف الواضح لألهمية النسبية لألنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في 
األراضي الفلسطينية للعام 2011 باألسعار الثابتة، حيث تعتبر مساهمه نشاط الخدمات األكبر في 

الناتج المحلي اإلجمالي بواقع %22.0. 
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األرقام القياسيــــــة 
ألسعار املستهلك

49
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األرقام القياسية السنوية ألسعار المستهلك ونسبة التغير في األراضي الفلسطينية حسب أقسام 
اإلنفاق الرئيسية، 2009 – 2011

)سنة األساس 2004=100(

غير
 الت

سبة
ن

20
11

/2
01

0

غير
 الت

سبة
ن

20
10

/2
00

9

غير
 الت

سبة
ن

20
09

/2
00

8

سط
متو

20
11

سط
متو

20
10

سط
متو

20
09 أقسام اإلنفاق الرئيسية

2.40 3.40 3.60 148.10 144.63 139.87 المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

6.22 12.13 9.93 161.24 151.80 135.39 المشروبات الكحولية والتبغ

4.60 3.92 3.76 114.18 109.16 105.04 األقمشة والمالبس واألحذية

2.95 5.12 -0.73 130.98 127.23 121.03 السكن ومستلزماته

-0.03 2.65 7.21 115.27 115.30 112.32 األثاث والمفروشات والسلع  المنزلية

1.33 0.92 -0.35 116.30 114.77 113.73 الخدمات الطبية

4.78 2.64 -2.64 126.47 120.71 117.61 النقل والمواصالت

0.39 -2.04 -0.90 107.33 106.92 109.15 االتصاالت

1.21 1.77 2.19 104.24 103.00 101.21 السلع و الخدمات الترفيهية والثقافية

2.10 6.00 4.42 112.81 110.49 104.23 خدمات التعليم

5.89 3.23 4.73 144.94 136.88 132.60 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

3.99 5.20 4.46 124.88 120.10 114.17 سلع وخدمات متنوعة

2.88 3.75 2.75 132.71 129.00 124.34 الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك
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التجارة اخلارجية 
املرصـــــــــــــودة

51
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مؤشرات الصادرات الفلسطينية في األراضي الفلسطينية*، 2008 - 2010 

القيمة: بالمليون دوالر أمريكي

2010 2009 2008 المؤشر
575 518 558 إجمالي الصادرات الفلسطينية

إجمالي الصادرات حسب البلد

453 454 499 إلى إسرائيل

66 50 46 إلى الدول العربية   

56 14 13 إلى باقي دول العالم

إجمالي توزيع الصادرات

410 364 390 وطنية 

165 154 168 معاد تصديرها   

إجمالي الصادرات حسب المنطقة

572 518 558 الضفة الغربية*   

3 ـ ـ   قطاع غزة   

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي  ضمته إسرائيل عام 1967.
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مؤشرات الواردات الفلسطينية في األراضي الفلسطينية*، 2010-2008

القيمة: بالمليون دوالر أمريكي

2010 2009 2008 المؤشر
3,958 3,600 3,466 إجمالي الواردات الفلسطينية

إجمالي الواردات الفلسطينية حسب الواسطة

3,460 3,091 2,817  بواسطة البر**  

498 509 649 بواسطة شبكات الكهرباء واألنابيب   

إجمالي الواردات حسب البلد

2,873 2,651 2,795   من إسرائيل   

367 348 223  من دول االتحاد األوروبي   

130 92 75  من الدول العربية   

67 71 60  من الدول األمريكية   

521 438 313 من باقي دول العالم

-3,383 -3,082 -2,908 صافي الميزان التجاري

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي  ضمته إسرائيل عام 1967.

** يشمل الواردات المباشرة من خالل المعابر الجوية والبحرية والبريد اإلسرائيلي.

2009، وقد شكلت  عام  مقارنة مع   %9.9 بنسبة  زيــادة   2010 لعام  الفلسطينية  الــواردات  شهدت 
بحوالي  وبانخفاض  ــواردات  ال إجمالي  من   %73.0 حوالي   2010 عام  في  إسرائيل  من  ــواردات  ال

1.0% مقارنة مع عام 2009
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مؤشرات التجارة الخارجية الفلسطينية الخدمية مع إسرائيل، 2008 - 2010

القيمة بالمليون دوالر أمريكي

المؤشر
السنة

200820092010

126.56122.95119.39إجمالي الصادرات الخدمية

95.10131.15130.84إجمالي الواردات الخدمية

11.45-8.2-31.46صافي الميزان الخدمي 

2009، كما  0.2% مقارنة مع عام  2010 بحوالي  لعام  الخدمية من إسرائيل  الــواردات  انخفضت 
انخفضت الصادرات الخدمية إلى إسرائيل لعام 2010 بنسبة 2.9% مقارنة مع العام 2009.
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رخــص البنــــاء
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المؤشرات الرئيسية لرخص األبنية الصادرة في األراضي الفلسطينية *خالل العام 2011

المجموع الربع الرابع الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  المؤشر
7,708 1,884 1,717 2,015 2,092 عدد الرخص الصادرة

3,553.5 996.3 774.4 867.3 915.5
المرخصة  األبــنــيــة  مــســاحــات  مــجــمــوع 

)ألف متر مربع(
11,263 3,142 2,403 2,972 2,746 عدد الوحدات السكنية الجديدة

2,059.2 602.8 431.0 525.7 499.7
مجموع مساحة الوحدات السكنية الجديدة 

)ألف متر مربع(
2,920 524 568 746 1,082 عدد الوحدات السكنية القائمة

538.7 116.9 100.5 128.0 193.3
مجموع مساحة الوحدات السكنية القائمة 

)ألف متر مربع(

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

 ،2011 عام  خالل  رخصة  بلغ عدد رخص األبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 7,708 
بمساحه اجمالية بلغت حوالي 3.6 مليون متر مربع. 
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النقل واالتصـــاالت
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مؤشرات النقل واالتصاالت الرئيسية في األراضي الفلسطينية*، 2008 - 2010

المؤشر
السنة

200820092010

123,621182,466)1(96,736)1(عدد المركبات المرخصة 

5,408)1(4,671)1(3,675)1(عدد حوادث الطرق

7,033)1(5,859)1(4,403)1(عدد المصابين في حوادث الطرق

247,375)1(451,267)1(320,123)1(عدد المواد البريدية الواردة  

116,174)1(13,416)1(31,307)1(عدد المواد البريدية الصادرة  

2,603,582**1,314,4061,800,000عدد المشتركين في الهاتف الخلوي

354,804368,216360,402عدد خطوط الهواتف الرئيسية

97,648,28394,717,618100,900,000المعدل الشهري ألعداد المكالمات)2(   

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي  ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

** البيانات تشمل شركة الوطنية موبايل.     

)1( البيانات ال تشمل قطاع غزة.

)2( المعدل الشهري ألعداد المكالمات ال تشمل المكالمات الدولية.
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عدد المركبات المرخصة في األراضي الفلسطينية* حسب المنطقة، 2010
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*: البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عام 1967 .

تتوزع  مركبة،  خالل العام 2010 بلغ عدد المركبات المرخصة في االراضي الفلسطينية 182,466 
بنسبة 66.6% في الضفة الغربية، و33.4% في قطاع غزة.
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عدد حوادث الطرق واإلصابات المسجلة في الضفة الغربية* حسب السنة، 2010-2008
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*: البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.
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عدد خطوط الهواتف الرئيسية وعدد المشتركين في الهاتف الخلوي في األراضي الفلسطينية،        
2008-2010 )باأللف(
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مؤشرات الوساطة المالية في األراضي الفلسطينية، 2010-2008

القيمة باأللف دوالر أمريكي

2010 2009 2008 المؤشرات
48 49 50 عدد المؤسسات 

6,618 6,469 6,221 عدد المشتغلين 

140,310.6 130,189.2 113,790.0 تعويضات العاملين 

403,727.5 344,728.3 420,882.1 اإلنتاج

96,358.8 73,907.5 78,710.8 اإلستهالك الوسيط 

307,368.7 270,820.8 342,171.3 القيمة المضافة 

27,499.0 36,975.7 24,978.4 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي 

بلغ عدد المؤسسات العاملة في الوساطة المالية 48 مؤسسة عام 2010، منها 38 بنكًا ومؤسسة مالية   
و10 شركات تأمين.  
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النشاط الفندقي في االراضي الفلسطينية، 2008 - 2010 

2008200920102011المؤشر

8710095103عدد الفنادق العاملة

8,98511,30110,54312,759عدد األسرة

4,2705,1264,9295,833عدد الغرف

446,133452,625577,383510,435عدد النزالء

1,127,2861,042,2901,285,6611,254,496عدد ليالي المبيت

35.932.535.428.8نسبة إشغال الغرف

بلغ عدد الفنادق اإلجمالي في األراضي الفلسطينية 119 فندقا في العام 2011، تشمل الفنادق العاملة 
والمغلقة مؤقتًا، ويختلف عدد الفنادق العاملة منها حسب الشهر، حيث كان هناك 103 فندقًا عاماًل 

في شهر كانون أول 2011، بلغ عدد الغرف فيها 5,833 غرفة، وتضم 12,759 سريًرا.
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التوزيع النسبي لليالي المبيت للنزالء في األراضي الفلسطينية حسب الجنسية، 2011
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المؤشرات الزراعية في األراضي الفلسطينية   

المساحة: بالدونم

القيمةاإلسناد الزمنيالمؤشر
2010/2009111,310عدد الحيازات الزراعية

2010/200979,176عدد الحيازات النباتية

2010/200914,241عدد الحيازات الحيوانية

2010/200917,893عدد الحيازات المختلطة

2010/2009957,170المساحة األرضية المزروعة في الحيازات الزراعية

2010/10/0133,925أعداد األبقار

2010/10/01567,236أعداد الضأن

2010/10/01219,364أعداد الماعز

تشمل النتائج النهائية للتعداد الزراعي 2010 عدد الحيازات الزراعية مصنفة حسب نوع الحيازة )نباتية، 
حيوانية، مختلطة(، والمساحات األرضية المزروعة خالل العام الزراعي 2010/2009 والذي يمتد 
من بداية 2009/10/01 إلى نهاية 2010/09/30، باإلضافة إلى عدد حيوانات المزرعة المرباة 
لكل من الضأن والماعز واألبقار والموجودة فعليا في يوم العد 2010/10/01.  حيث تشير هذه 
النتائج إلى أن عدد الحيازات النباتية شكلت النسبة األكبر من مجموع الحيازات الزراعية حيث بلغت 
71.1%، فيما بلغت نسبة الحيازات الحيوانية 12.8% والحيازات المختلطة 16.1%.  أما بالنسبة 
للمساحة األرضية المزروعة فقد شكلت ما نسبته 15.9% من إجمالي مساحة األراضي الفلسطينية 

والبالغة 6,020,000 دونم. 
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مؤشرات مختارة لنشاط معاصر الزيتون في األراضي الفلسطينية، 2007 - 2010

الكمية: بالطن، القيمة: باأللف دوالر أمريكي

2007200820092010المؤشر
224264235276عدد معاصر الزيتون العاملة

36,032.776,387.819,860.4102,161.9كمية الزيتون المدروس

8,869.717,583.94,771.323,754.0كمية الزيت المستخلصة

1,1001,375892.01,523إجمالي عدد المشتغلين

7481,028490.01,136عدد العاملين بأجر

499.0899.1336.61,137.1تعويضات العاملين

4,935.67,799.92,959.311,177.6قيمة إجمالي إيراد معاصر الزيتون

3,204.85,217.71,778.97,983.2القيمة المضافة

3,731.77,017.81,261.37,285.9التكوين الرأسمالي الثابت االجمالي

كمية زيت الزيتون المستخلصة في األراضي الفلسطينية، 2010-2007
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يتضح من الشكل السابق أن األعوام 2008 و2010 شهدت موسما جيداً مقارنة مع األعوام 2007 
و2009 والتي شهدت موسما ضعيفا نسبيًا.
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كمية الزيتون المدروس في األراضي الفلسطينية، 2010-2007
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لقد بلغت كمية الزيتون المزودة للمعاصر عام 2010 بهدف عصرة الستخراج الزيت 102,162 طن، 
وكمية الزيت المستخرجة لنفس العام 23,754 طن.



71 فلسطيـــن فـي أرقـــام 2011

البيئــــة

71



الجهـــاز المركــزي لإلحصـــاء الفلسطينـــي72

مؤشرات مختارة إلحصاءات المياه في األراضي الفلسطينية، 2010-2008

الكمية مليون متر مكعب

2010 2009 2008 المؤشر
331.1 316.0 308.7 كمية المياه المتاحة سنويا

244.0 227.2 225.7 كمية الضخ السنوية من اآلبار الجوفية 

26.8 30.6 25.2 كمية التدفق السنوي لمياه الينابيع   

60.3 53.5 52.8 كمية المياه المشتراة من شركة المياه اإلسرائيلية »ميكروت« لالستخدام المنزلي

*85.0 182.5 185.5 كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي 

* كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي في الضفة الغربية.

الفلسطينية لالستعمالين  2010 في األراضي  المياه المضخوخة من اآلبار الجوفية عام  بلغت كمية 
المنزلي والزراعي حوالي 244.0 مليون متر مكعب، وكمية التدفق السنوي لمياه الينابيع 26.8 مليون 
متر مكعب، وكمية المياه المشتراة من شركة المياه اإلسرائيلية )ميكروت( لالستخدام المنزلي 60.3 
مليون متر مكعب، وبلغت كمية المياه المزودة لالستخدام المنزلي في الضفة الغربية حوالي 85.0 

مليون متر مكعب.
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التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب طريقة التخلص من المياه 
العادمة والمنطقة، 2011

طريقة التخلص من المياه العادمة
المنطقة

المجموع أخرى حفرة امتصاصية أو 
حفرة صماء شبكة عامة

100 0.7 44.3 55.0 األراضي الفلسطينية

100 1.2 58.6 40.2 الضفة الغربية

100 0.0 16.9 83.1 قطاع غزة

بلغت نسبة األسر في األراضي الفلسطينية عام 2011 التي تقيم في مساكن متصلة بشبكة صرف صحي 
عامة 55.0% تتوزع بواقع 40.2% في الضفة الغربية و83.1% في قطاع غزة.

المساحة، وعدد السكان، والكثافة السكانية في األراضي الفلسطينية حسب 
المنطقة نهاية عام 2011

الكثافة السكانية 
)فرد/ كم2(

عدد السكان نهاية العام 
2011 المساحة )كم2( المنطقة

703 4,231,084 6,020 األراضي الفلسطينية

462 2,614,594 5,655 الضفة الغربية

4,429 1,616,490 365 قطاع غزة

 462 بواقع   ،2011 العام  نهاية  703 فرد/كم2  الفلسطينية  السكانية في األراضي  الكثافة  بلغت 
فرد/كم2  في الضفة الغربية، و4,429 فرد/كم2  في قطاع غزة.
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التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب المصدر الرئيسي 
للكهرباء في المسكن والمنطقة، تموز 2011

المنطقة
المصدر

المجموع
ال يوجد كهرباءمولد خاصشبكة عامة

99.90.10.0100 األراضي الفلسطينية

99.80.10.1100 الضفة الغربية

100.00.00.0100 قطاع غزة

 أظهرت بيانات مسح الطاقة المنزلي أن 99.9% من األسر في األراضي الفلسطينية مساكنها متصلة 
بشبكة الكهرباء العامة خالل عام 2011، بينما كانت هذه النسبة 97.2% في العام 1999.  وعلى 
مستوى المنطقة بلغت نسبة األسر المتصلة مساكنها بشبكة الكهرباء العامة في الضفة الغربية %99.8، 

و100.0% في قطاع غزة.

الطاقة الكهربائية المشتراة )ميجاواط.ساعة( في األراضي الفلسطينية حسب 
المنطقة والمصدر، 2010

المنطقة
المصدر

شركة الكهرباء 
اإلسرائيلية

الشركة الفلسطينية  
المجموعاألردنمصرللكهرباء

3,965,601304,985144,86448,3834,463,833األراضي الفلسطينية

48,3832,919,786−−2,871,403الضفة الغربية

1,544,047−1,094,198304,985144,864قطاع غزة

 4,463,833 الفلسطينية  األراضــي  في   2010 عام  الكهربائية  الطاقة  من  المشتريات  إجمالي  بلغ 
وهذه  ميجاواط.ساعة   2,919,786 الغربية  الضفة  في  المشتريات  بلغت  حيث  ميجاواط.ساعة، 
ميجاواط. المشتريات كاملة من إسرائيل واألردن، وبلغت المشتريات في قطاع غزة 1,544,047 

ساعة من إسرائيل ومصر والشركة الفلسطينية للكهرباء.
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عدد المستعمرات وعدد المستعمرين في الضفة الغربية حسب المحافظة، 2010

عدد المستعمرينعدد المستعمراتالمحافظة
518,974 144الضفة الغربية

2,274 5جنين

1,452 7طوباس

3,142 3طولكرم

11,933 11نابلس

29,357 7قلقيلية

33,159 12سلفيت

96,364 24رام الله والبيرة

6,108 17أريحا واألغوار 

262,493 26القدس

J1 196,178 16منطقة

J2 66,315 10منطقة

56,202 13بيت لحم

16,490 19الخليل

144 مستعمره يقيم فيها  2010 في الضفة الغربية  بلغ عدد المستعمرات اإلسرائيلية في نهاية العام 
محافظة  في  أنه  المحافظة،  حسب  المستعمرات  توزيع  من  ويتضح  مستعمر،   518,974 حوالي 
الله والبيرة )24  16 مستعمرة في منطقة )J1(، ثم محافظة رام  القدس يوجد )26 مستعمرة( منها 
مستعمرة(، ويتضح من البيانات أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس )262,493 مستعمر( 

.)J1( منهم 196,178 مستعمر في منطقة
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التوزيع النسبي لألسر حسب كثافة السكن في األراضي الفلسطينية، 2010-2007

200720082010كثافة السكن

12.012.213.7أقل من 1.00

1.00-1.9947.344.548.7

2.00-2.9929.430.628.1

3.00+11.312.79.5

100100100المجموع

1.71.71.6متوسط كثافة السكن       

تشير البيانات إلى أن متوسط كثافة السكن في األراضي الفلسطينية 1.6 فرد/ غرفة في العام 2010، 
كما وتشير البيانات إلى أن نسبة األسر التي تعيش في وحدات سكنية ذات كثافة عالية )3 أفراد فأكثر( 

بلغت 9.5% في العام 2010 فيما كانت هذه النسبة 11.3% في العام 2007.  
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متوسط كثافة السكن في األراضي الفلسطينية، 2007 - 2010 
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