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بيت لحم  محافظة في 7102 إعالن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  

أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، في محافظة بيت لحم، اليوم  -وفا 7102-9-72بيت لحم  
 .في المحافظة 7102األربعاء، نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

إن هذا التعداد أنجز رغم كل الصعاب والتعقيدات التي يفرضها االحتالل  وقال نائب محافظ بيت لحم محمد طه،
ن أهميته تنبع من إصرارنا على ممارسة حقنا وسيادتنا على أرضنا، وتتعدى كونه الخطوة المهمة  اإلسرائيلي، وا 

 .للتنمية والتطوير والتقدم والبحث العلمي وبناء الشعوب

إلحصاء عال عوض، إن مشروع التعداد يعتبر أضخم عمل إحصائي ينفذ بدورها، قالت رئيسة الجهاز المركزي ل
على مستوى الوطن، فهو مشروع سيادي ووطني من الدرجة األولى، كونه يجسد شكال من أشكال السيادة 

الضفة الغربية، وقطاع غزة، ) 0692الوطنية على األرض، ويغطي كافة أرجاء الوطن على حدود عام 
ه يشكل استحقاقا قانونيا وتنمويا بهدف الوقوف على التغيرات التي طرأت على المجتمع ، إلى جانب أن(والقدس

 .الفلسطيني في شتى المجاالت على مدار عقد من الزمن

وأشارت إلى حرص الجهاز على مواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا، حيث تم جمع البيانات بواسطة 
بنظم المعلومات الجغرافية، في تجربة فريدة ومميزة تستخدم للمرة األولى، بعد وربطها " التابلت"األجهزة اللوحية 

، 0662أن كانت تستخدم الوسائل التقليدية في جمع البيانات بواسطة االستمارات الورقية كما تم في تعدادات 
 .7112و

يما أن الظروف المستقرة وأوضحت أن التعداد نفذ في ظروف استثنائية وفي حالة نادرة على مستوى العالم، ال س
تعتبر أحد المتطلبات األساسية لتنفيذ التعدادات في مختلف دول العالم، وقد كانت التحديات المرتبطة باالحتالل 

 .اإلسرائيلي األصعب واألكثر تعقيدا على اإلطالق

وقد حرصنا على لم يكن أمامنا خيارات سوى التسلح باإلرادة وقوة الحق بأننا أصحاب هذه األرض، "وأضافت، 
في تجمع الفريديس  5انطالقا من مدرسة التحدي " مرحلة الحصر والترقيم"إطالق المرحلة الثانية من التعداد 

شرق بيت لحم، وقد دفعنا هذا األمر إلى تطوير آليات وسيناريوهات للعمل برغم كل هذه التحديات، حتى تمكنا 
ى كل ما هو فلسطيني في هذه المحافظة، ولم تسجل أي حالة رفض على مستوى المحافظة من من الوصول إل

 .أسرة 655559أصل 
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من جانبه، استعرض مدير التعداد في بيت لحم رامي الدبس نتائج التعداد، حيث بلغ عدد السكان في محافظة 
في  00ن، وتقع في المركز الـمن مجمل سكان دولة فلسطي% 6.5نسمة، تشكل ما نسبته  7025611بيت لحم 

 .ترتيب المحافظات تبعا لعدد السكان

من مجمل سكان المحافظة، فيما بلغت نسبة اإلناث % 50وأظهرت اإلحصائيات أن الذكور يشكلون ما نسبته 
66.% 

من إجمالي سكان المحافظة، أما % 75.6، أي ما نسبته 595715وبالنسبة لالجئين فبلغ عددهم في المحافظة 
 . فرد( 6.2)أسرة، بمتوسط ( 65559)د األسر ومتوسط حجم األسرة فبلغ عد

، حيث بلغت نسبة الذكور منهم (إعاقة)من األفراد لديهم صعوبة ( 00115)وأظهرت اإلحصائيات أن 
 %(.65.5)واإلناث %( 56.5)

%( 2.7)ما نسبته ، أي (5199)وبالنسبة للواقع التعليمي، بينت اإلحصائيات أن عدد األميين في المحافظة 
 .من سكان المحافظة

مشتغلون وعاطلون عن )من السكان يعتبرون من النشيطين اقتصاديا ( 92802)وفيما يتعلق بسوق العمل، فإن 
من الذكور، %( 26.8)من إجمالي سكان المحافظة، يتوزعون إلى %( 69.2)، أي ما نسبته (العمل

 .من اإلناث%( 02.5)و

مسكنا مأهوال، وتشكل ( 65559)مسكنا منها ( 90566)مبنى، و( 22605)مباني كما بلغ عدد المساكن وال
من إجمالي ( 60052)من إجمالي المباني المكتملة، و%( 58.6)ما نسبته ( دار)نسبة المباني التي نوعها 

 %(.61.2)المساكن في المحافظة هي ملك لألسرة وتشكل ما نسبته 

%(. 65.5)منشأة، تشكل نسبة المنشآت العاملة منها ( 6659)وبينت اإلحصائيات أن عدد المنشآت بلغ 
منشأة تحت ( 062)منشأة متوقفة مؤقتا، و( 728)عاملة، و( 6120)وتتوزع المنشآت حسب الحالة العملية إلى 

 %.66.6ويستحوذ نشاط التجارة في المحافظة على حوالي نصف األنشطة التي تمارس فيها بنسبة . التجهيز

 


