
  

  

  2012يصدر كتاب القدس االحصائي السنوي  إلحصاء الفلسطينيا
  

   2012في محافظة القدس منتصف العام  الف فرداً يسكنون 397 •

  من مجموع السكان في األراضي الفلسطينية محافظة القدسعدد السكان في  نسبة% 9.2 •
  

المنفـذه فـي   مسوح ال د منع بياناته من خالل عد، والذي تم جم2012 إلحصاء الفلسطيني كتاب القدس اإلحصائي السنوياأصدر 

، ويهـدف هـذا الكتـاب إلـى إبـراز      للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية باإلضافة إلى السجالت اإلدارية ،اإلحصاء الفلسطيني

 تماعيـة واالجالمؤشرات اإلحصائية األساسية المتعلقة بالواقع الذي تعيشه محافظة القدس فـي مختلـف المجـاالت الديمغرافيـة     

في محافظة اإلسرائيلية على األسرة الفلسطينية  االنتهاكاتأبرز المعطيات حول  إلىالكتاب  عرضتكما ي.  والجغرافية واالقتصادية

  .واالعتقال هدم المنازل ومصادرة الهويات بما فيهاالقدس 
  

 ، الجـزء االول جزئين  م محافظة القدس إلىألغراض إحصائية بحتة، تم تقسينظرا للواقع الجغرافي والسياسي في محافظة القدس و

  .1967محافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضـفة الغربيـة فـي عـام     التشمل ذلك الجزء من و )J1منطقة (القدس 

  .وتشمل باقي المحافظة) J2منطقة ( لقدساوالجزء الثاني 
  

  السكان في األراضي الفلسطينية من مجموع% 9.2يشكل ما نسبته محافظة القدس عدد السكان في 
فرد في ألف  246فردا، منهم ألف  397حوالي بلغ قد  2012عدد السكان المقدر في محافظة القدس منتصف العام أن  تشير البيانات

السـكان فـي    من مجمـوع % 9.2يشكل عدد السكان في المحافظة ما نسبته حيث ، )J2(فرد في منطقة ألف  151و ) J1(منطقة 

  .مليون 4.3بلغ  2012في المقابل تشير البيانات إلى أن عدد سكان األراضي الفلسطينية في منتصف العام  . ي الفلسطينيةاألراض
  

   محافظة القدس في  باالفعدد السكان المقدر 

  )2007-2012 االعواممنتصف (  حسب المنطقة،
 

 السنة   القدس )J1(منطقة  )J2(منطقة 

137 225 362 2007  

139  229  368 2008  

142 233 375 2009 

145 237  382  2010  

147 242 389 2011  

151 246 397 2012  

  

مستعمرين يسكنون في المستعمرات المقامة على أراضي  7من السكان الفلسطينيين في محافظة القدس يقابلهم  10كل 

  محافظة القدس
 16 اهنمرة مستعم 26مر يسكنون في ستعألف م 262لغ بلقدس قد اة افظحمفي ين ليئياراإلس دد المستعمرينعإلى أن كتاب الأشار 

حيـث ان   .مرعتسمألف  66يسكن فيها  )J2(مستعمرات في منطقة  10، ومرعتسمألف  196يسكن فيها  )J1( ةطقمن في ةرعمستم
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لـى أراضـي محافظـة    مستعمرين يسكنون في المستعمرات المقامة ع 7من السكان الفلسطينيين في محافظة القدس يقابلهم  10كل 

  .القدس

  

  2كم/فرد 1,128الكثافة السكانية في محافظة القدس 
في   2كم/ فرد 693في المقابل ، 2كم /فرد 1,128 د بلغتفق 2011عام المنتصف للكثافة السكانية في محافظة القدس في بالنسبة  أما

  .في قطاع غزة 2مك/ فرد  4,353و، في الضفة الغربية  2كم/ فرد 456واألراضي الفلسطينية، 

  

  معدل البطالة في محافظة القدس% 13.2
أعلى معدل للبطالة بين األفـراد الـذين    كانو، %13.2سنة فأكثر  15في محافظة القدس بين األفراد  2011بلغ معدل البطالة عام 

أعلى معدل  فكانأما على صعيد معدل البطالة حسب عدد السنوات الدراسية، ،  %35.3حيث بلغت النسبة سنة،  19-15أعمارهم 

  %.  16.5، حيث بلغ بين أفراد تلك الفئة سنوات دراسية 9-7بين األفراد الذين أنهوا  للبطالة
  

  معدل العمالة والبطالة من بين المشاركين في القوى العاملة 

  2011 -2006، في محافظة القدس) سنة فأكثر 15(

  )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية(

  

  

  
  

  

  

  

  

  من مساحة محافظة القدس هي أرضي مزروعة% 3.8
 2009/2010الزراعـي   للعامالمزروعة في محافظة القدس  االرضية المساحة أما على صعيد القطاع الزراعي فقد بين الكتاب أن 

 2,983بلغ عدد الحيازات الزراعية فـي محافظـة القـدس    قد و ،يةمن المساحة الكل% 3.8، وتشكل حوالي دونماً 12,976 حوالي

  .حيازة

  
  2009/2010، سفي محافظة القد للحيازات الزراعيةالتوزيع النسبي 

 Plant نباتية
59.3%

 Animal حيوانية
32.3%

 Mixed  مختلطة
8.4%

  



لحيـازات فـي   مـن إجمـالي ا  % 59.3حيازة مشكلة ما نسبته  1,768 نوع الحيازات فقد بلغ عدد الحيازات النباتية بالنسبة لأما 

، فيما بلـغ عـدد الحيـازات    الحيازات إجمالي من% 8.4 نسبته ما أي حيازة 250 عددهاالمحافظة، أما الحيازات المختلطة فبلغ 

  .2009/2010وذلك خالل العام الزراعي  الحيازات إجمالي من% 32.3 نسبته ما أي حيازة 965 الحيوانية

  

  غرفة فرد لكل 1.4كثافة المسكن في محافظة القدس 
 3.7و) J1(غرفة في منطقـة   3.2غرفة بواقع  3.3كما أشار الكتاب إلى أن متوسط عدد الغرف في المسـكن في محافظة القدس 

، كما بلغ متوسط كثافة المسكن في محافظة القدس 2010غرفة لعام  3.6بينما بلغ في األراضي الفلسطينية ، )J2(غرفة في منطقة 

فرد لكل غرفة في األراضـي   1.6، في حين كانت )(J2فرد في منطقة  1.5و) (J1فرد في منطقة  1.3فرد لكل غرفة بواقع  1.4

  .   2010الفلسطينية لعام 
  

  من األسر يتوفر لديها كمبيوتر% 53.6

فـي الضـفة الغربيـة،    % 53.2مقارنة بــ  % 53.6نسبة األسر في محافظة القدس التي يتوفر لديها جهاز كمبيوتر كما بين أن 

مقارنة % 40.8وبلغت نسبة األسر التي يتوفر لديها خدمة انترنت في البيت .  2011في األراضي الفلسطينية خالل العام % 50.9و

  .2011في األراضي الفلسطينية في العام % 30.4في الضفة الغربية، و% 30.6بـ 
  

  طالباً وطالبة 67,678مدرسة في محافظة القدس يدرس فيها  226
 طالباً وطالبة، 67,678، يدرس فيها مدرسة 226 في محافظة القدس 2011/2012 في العام الدراسي المدارس كما تطرق إلى عدد

من اإلناث، حيث معدل عدد الطلبة لكل معلم في مدارس محافظة القدس والتي تشـرف عليهـا    35,201 رذكومن ال 32,477منهم 

المـدارس التـي تشـرف عليهـا وزارة المعـارف والبلديـة       نات ال تشمل مع العلم ان البيا.  (طالباً لكل معلم 18.5الحكومة بلغ 

  .)اإلسرائيليتين
  

  طالباً وطالبة في جامعات محافظة القدس 13,835
 ذكـراً، و  8,210طالباً وطالبة، منهم  13,835في جامعات محافظة القدس  2009/2010بلغ عدد الطلبة الملتحقين للعام الدراسي 

ذكـراً   899طالبـاً وطالبـة مـنهم    ) 1,941( 2008/2009العام الدراسي عدد خريجي الجامعات في  في حين بلغ.  أنثى5,625

  .أنثى 1,042و
  


