
 
   

  يصدر تقريراً إحصائياً حول استعماالت األراضي في األراضي الفلسطينيةاإلحصاء الفلسطيني
 

 2007في العام   2كم/ فرد626  الى1997في العام   2كم/ فرد481ارتفاع الكثافة السكانية في األراضي الفلسطينية من 
 

ماالت األراضي في األراضي الفلسطينية، حيث تشير بيانات        حول استع  أصـدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقريراً إحصائياً       

 مشكلة ما نسبته    2 كم 2,559.2الفلسطينية هي أراضي مزروعة أو قابلة للزراعة، حيث بلغت هذه المساحة            أن غالبية األراضي    التقرير  

اتي أو بها غطاء نباتي غير ذي أهمية من مجموع األراضي الفلسطينية، ثم تأتي األراضي المكشوفة التي ال يوجد بها غطاء نب        % 42.5

في حين بلغت نسبة    % 6.6، أما األراضي المبنية الفلسطينية فبلغت نسبتها        %12.5، أمـا المراعـي فشكلت ما نسبته         %29.3بنـسبة   

 .2006وذلك خالل العام % 4.1األراضي المبنية في المواقع االستعمارية بما فيها جدار الضم والتوسع 
 

 مزروعة بمحاصيل دائمة    2 كم 1,164.9: ، منها 2 كم 1,500.2 األراضي المزروعة في األراضي الفلسطينية حوالي        وقـد بلغت مساحة   

، أما األراضي المزروعة البعلية     2 كم 176.6 مـزروعة بمحاصيل مؤقتة، وبلغت مساحة األراضي المزروعة المروية           2 كـم  335.3و

من % 79.8 قد شكلت حوالي  مساحة المحاصيل الدائمة    وتشير النتائج الى أن      ،  2007 وذلك خالل العام     2 كم 1,323.6فبلغت مساحتها   

% 53.3  المحاصيل الدائمةبعلي، أما في قطاع غزة فشكلت% 78.1مروي و% 1.7: ، منها المـساحة المـزروعة في الضفة الغربية      

% 4.2: ، منها في الضفة الغربية  من المساحة المزروعة    % 20.2 المؤقتةالمحاصيل  وشكلت  ،  بعلي% 5.3مـروي و  % 48.0: مـنها 

% 17.0 مروي و  29.7: من المساحة المزروعة، منها   % 46.7المؤقتة   المحاصيل   أما في قطاع غزة فشكلت    ،  بعلي% 16.0مـروي و  

 .بعلي
 

 بلغت في الضفة الغربية    في حين، 2م 309.2بلغت حصة الفرد من مساحة األراضي المزروعة الدائمة في األراضي الفلسطينية          

 هي أقل محافظة فيها أراضي زراعية دائمة مقارنة مع     شمال غزة  وتبين النتائج أن محافظة   ، 2م  46.5 وفي قطاع غزة   2م 467.5

 سلفيت أكثر منطقة فيها  محافظةوتعتبر .   2م 19.6عدد سكانها، حيث بلغت حصة الفرد من مساحة األراضي المزروعة الدائمة فيها          

 .2م 1,371.5 د سـكانها، حيث بلغت حصة الفرد من مسـاحة األراضي المزروعة الدائمة فيها      أراضي زراعية دائمة مقارنة مع عد 
 

ة ـإنتاجيأما  2كم/   طن4,713.5 قد بلغت   في األراضي الفلسطينية  المروية المزروعة ألراضي  اة ـ إنتاجيتشير البيانات إلى أن 

 في األراضي الفلسطينية    النباتيقيمة اإلنتاج  وبلغت ، 2كم /  طن171.0 فبلغت   الفلسطينية األراضـيالبعلية في األراضي المزروعة   

، أما القيمة المضافة  ) فـي قطـاع غزة2كم/ ألف دوالر 2,212.0 وفي الضفة الغربية 2كم/ألف دوالر  317.0 (2كم/ ألف دوالر  473.2

 1,933.1 في الضفة الغربية و 2كم/لف دوالر أ  231.6   (2كم/ألف دوالر  371.9لإلنتاج النباتي في األراضي الفلسطينية فبلغت حوالي  

 ).في قطاع غزة  2كم/ألف دوالر 
 

في العام   2كم/ فرد626  الى1997في العام   2كم/ فرد481تشير البيانات الى ارتفاع الكثافة السكانية في األراضي الفلسطينية من  

وذلك في  2كم/ فرد1,054 أعالها في محافظة القدس بواقع وكانت 2كم/ فرد416، وقد بلغـت الكثافة السكانية في الضفة الغربية 2007

، ويالحظ ارتفاع الكثافة السكانية في قطاع غزة في العام    2كم/ فرد71، أما أدناها فكانت في محافظة أريحا واألغوار بواقع     2007العام 

أدناها فكانت في محافظة خانيونس  أما  ،2كم/ فرد6,708وكانت أعالها في محافظة غزة بواقع   2كم/ فرد3,881 حيث بلغت 2007

 .2007 وذلك في نهاية العام  2كم/ فرد316في حين بلغت الكثافة السكانية في إسرائيل    .  2كم/ فرد2,509بواقع  
 

، وقد احتلت محافظتي جنين وطوباس أكبر مساحة مكسوة بالغابات          2 كم 94.3بلغت مساحة الغابات واألحراش في األراضي الفلسطينية        

 في األراضي الفلسطينية حيث تعتبر       2 كم 514.7 على التوالي، أما المحميات الطبيعية فبلغت  مساحتها          2 كم 22.0 و 2 كم 33.2بواقـع   

 .2 كم202.0محافظة القدس أكبر محافظة فيها محميات طبيعية بواقع 
 


