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  وتقدير شكر

  
يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير لجميع الذين ساهموا فـي إخـراج   

  .  إلى حيز النور "13"لسنوي رقم حصائي اكتاب القدس اإل

  
بدعم مالي مشترك بـين كـل مـن السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية            إصدار هذا الكتابلقد تم 

)PNA ( وعدد من أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز)CFG  (  ممثلـة   2011لعـام

سـرية للتنميـة   بمكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنيـة الفلسـطينية، الوكالـة السوي   

  ).SDC(والتعاون 

  

مجموعة  ءوالتقدير إلى أعضا يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر الجزيل

  .الذين ساهموا بتمويل طباعة هذا الكتاب  )CFG(التمويل الرئيسية للجهاز 
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  فريق العمل
  

 :الفنيةالدائرة •

    معن سلحب )مدير الدائرة(

    يوسف األشقر هينفاتن شا  رامي الصروان

    آيات محارمة  

  

 :إعداد المواد •

   زهران إخليف هبة الهندي المصري محمد

    اسراء سمودي اشواق صدقة شاهين محمد

   عبد المنعم جلبوش عنتري محمد شادية ابو الزين

   روان أبو فرحة اشرف سمارة رانيا أبو غبوش

   حاتم قرارية اسيل زيدان عادل قراريه

    فتحي فراسين منى القية بجربى الق

   صالح آيات جميل الريماوي عبداهللا عزام

    دويكات أحمد    

  

 :تصميم خرائط •

  اكرم خضر

  

 :تصميم جرافيكي •

  أحمد سوالمة

  

 :تدقيق معايير النشر •

    حنان جناجره
  

 :األوليةالمراجعة •

  معن سلحب                نظمي حرب  محمود القية
  

 :ةالنهائيالمراجعة •

    محمود جرادات    
  

 :اإلشراف العام •  

    عال عوض رئيس الجهاز  
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  تقديم

  
نظراً لألهمية السياسية والدينية والوطنية للقدس موقعاً ورمزاً وتاريخاً وجغرافيا، فقد أفرد الجهاز المركزي لإلحصاء 

ا البرنامج على تجميع اإلحصائيات الرسمية في الفلسطيني برنامجاً إحصائياً متخصصاً بشئون القدس، حيث يقوم هذ

مختلف المجاالت الديمغرافية واإلجتماعية واإلقتصادية والجغرافية وتبويبها وتصنيفها ومعالجتها ونشرها في كتيـب  

  . جامع هو كتاب القدس اإلحصائي السنوي

  

يستند عمل برنامج إحصاءات القدس على جمع البيانات اإلحصائية من مصادرها األولية والثانوية بالتعاون مع عدد 

كبير من المؤسسات الوطنية في مختلف المجاالت، حيث يتم دراسة البيانات وتقييم منهجيتهـا العلميـة ومعالجتهـا    

ن المعلومات اإلحصـائية حـول اإلتجاهـات السـكانية     ونشرها، ومن خالل هذا البرنامج نحاول توفير أكبر قدر م

واإلجتماعية والجغرافية في محافظة القدس والتغيرات التي تطرأ عليها عبر الزمن إلستخدامها كأداة معلوماتية فعالة 

  . في المراقبة اإلحصائية في محافظة القدس

 

التعقيدات والعوائق العديدة في توفير البيانات يسرنا ان نقدم العدد الثالث عشر من كتاب القدس السنوي، وذلك رغم 

  . اإلحصائية الشاملة عن القدس، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني بأسره

  

يستعرض هذا الكتاب تاريخ وجغرافيا القدس، باإلضافة الى احصائيات مختلفة حول السكان، والتعليم، والصحة، 

كما . عيشة، واألسعار، واستعماالت األراضي، والتجارة، واإلنشاءات، والطاقة، والسياحةوالعمل، ومستويات الم

يعرض أبرز المعطيات حول أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على واقع األسرة الفلسطينية بما فيها بناء جدار الضم 

  . والتوسع داخل األراضي الفلسطينية

  

هاماً، ومصدراً وافراً للمعلومة حول القدس عاصمتنا األبدية، ويعزز قدرة نأمل أن يشكل هذا الكتاب مرجعاً إحصائياً 

  . المخطط الفلسطيني وجميع المهتمين والباحثين في جهودهم الرامية الى تجسيد السيادة الفلسطينية على القدس

  

  . راجين من المولى ان نصدر العدد القادم في ظل الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

  

  واهللا نسأل أن يتكلل عملنا بالنجاح ،،،

  

  

  

  2011، حزيران

  عال عوض

  رئيس الجهاز
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  تنويه للقارئ الكريم
  

تستند االحصاءات الواردة في هذا الكتاب الى عدد كبير من المصادر األولية التي ال تتسق بشكل 

أخذ ذلك بعين كامل في مجال االسناد الزمني والمفاهيم ومنهجيات القياس، مما يستدعي 

  .االعتبار عند استخدام البيانات
  

وقد تم إستخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هذا الكتاب، حيث ندرج داللة هذه 

  : الرموز كالتالي

  

 ال يوجد )-(

 القيمة أقل من نصف وحدة  )0(

  التصنيف ال ينطبق  (.)

  البيانات غير متوفرة   (..)

  للنشرالبيانات غير متاحة   (:)
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  قائمـة المحتويـات
  

  الصفحة    الموضوع

    قائمة الجداول  

    قائمة األشكال  

    الخرائطقائمة   
      

 33 مؤشرات مختارة لمحافظة القدس واألراضي الفلسطينية
      

  41  المنهجية  :  الفصل األول
    

  49  القدس عبر التاريخ  :الفصل الثاني
    

  95  األراضي في محافظة القدس  :الفصل الثالث
    

  111  والمصادر الطبيعية البيئة  :الفصل الرابع
    

  133  السكان  :الفصل الخامس
    

  155  المساكن وظروف السكن  :الفصل السادس
    

  167  المعيشة ستوياتم  :الفصل السابع
    

  181  العمل  :الفصل الثامن
    

  207  القطاعات االقتصادية  :الفصل التاسع
    

  263  سياحةال  :الفصل العاشر
    

  275  التعليم  :الفصل الحادي عشر
    

  297  الثقافة  :الفصل الثاني عشر
    

  305  الصحة  :الفصل الثالث عشر
    

  325  مجتمع المعلومات   :الفصل الرابع عشر 
    

  335  االنتهاكات اإلسرائيلية   :الفصل الخامس عشر
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  قائمة الجداول
  

  الصفحة    الجدول
  

  

   

  91  عدد السكان والمساحةحسب  1948عام تجمعات القدس التي طرد أهلها منها   :1-2جدول 
     

  106     2010محافظة القدس، المؤشرات الزراعية في   :1-3جدول 
     

األراضي الفلسطينية و محافظة القدس فيمختارة الستعماالت األراضي  مؤشرات  :2-3جدول 

  2009/2010، نطقةالمالمساحة و حسب

106  

     

حسب ) J1(مساحة األراضي والمناطق المبنية في محافظة القدس منطقة   :3-3جدول 

  2006التجمع، 

107  

     

 حسب) J2(األراضي والمناطق المبنية في محافظة القدس منطقة  مساحة  :4-3جدول 

  2006التجمع، 

108  

      

، ومصدر المياةالفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة التوزيع النسبي لألسر   :1-4جدول 

2010  

115 

      

في األراضي ) ميكروت(شركة المياه االسرائيلية  من المياه المشتراة كمية  :2-4جدول 

  2009-2006المنزلي حسب المنطقة،  لالستخدامالفلسطينية 

116  

      

السكان وحصة الفرد اليومية في المياه المزودة للقطاع المنزلي وعدد  كمية  :3-4جدول 

  2009المنطقة،   الفلسطينية حسب  األراضي

116  

      

 عدد الينابيع وكمية التدفق السنوي منها في الضفة الغربية حسب المحافظة،  :4-4جدول 

2007-2009  

117  

     

  121  2010- 2008استهالك الطاقة الكهربائية في محافظة القدس،   :5-4جدول 
     

  121  2010مشتركي خدمة الكهرباء في محافظة القدس حسب التجمع، عدد   :6-4جدول 
     

في  المستخدمة الطاقة، والتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس  :7-4جدول 

  2010، ونوع االستخدام المسكن

123  

     

ومصدر ة التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطق  :8-4جدول 

  2010، الكهرباء

124  
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  الصفحة    الجدول
عدد التجمعات السكانية في محافظة القدس حسب جهة ودورية ووسيلة جمع   :9-4جدول 

  2010النفايات الصلبة، 

124  

     

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب طريقة التخلص من   :10-4جدول 

  2010النفايات من المنزل والمنطقة، 

125  

     

عدد التجمعات السكانية في محافظة القدس حسب طريقة التخلص من المياه العادمة،   :11-4جدول 

2010  

126  

      

 وطريقةالتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة   :12-4جدول 

  2010، التخلص من المياه العادمة

127  

      

لسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة والمشاكل البيئية التوزيع النسبي لألسر الف  :13-4جدول 

 2010المسكن،    المحيطة في

128  

      

البيئية  التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تتعرض للمشاكل  :14-4جدول 

  2010في محيط المسكن حسب المنطقة ونوع المشكلة ومصدرها، 

129  

      

  130  2006 ونوع الطريق، المنطقةكة الطرق في األراضي الفلسطينية حسب أطوال شب  :15-4جدول 
      

في (عدد السكان المقدر لمحافظة القدس واألراضي الفلسطينية حسب المنطقة،   :1-5جدول 

  )2001-2010األعوام  منتصف

138  

     

سب في محافظة القدس من سكان األراضي الفلسطينية حالسكان المقدر  نسبة  :2-5جدول 

  )2010-2006منتصف األعوام (المنطقة، 

138  

     

 -2009عدد السكان المقدر في منتصف العام لمحافظة القدس حسب التجمع،   :3-5جدول 

2010  

139  

     

حسب  المقدر في محافظة القدس واألراضي الفلسطينيةمعدل النمو السكاني   :4-5جدول 

  2007-2010، المنطقة

140  

      

حسب المنطقة،  في محافظة القدس واألراضي الفلسطينيةلخصوبة الكلي معدل ا  :5-5جدول 

2007  

140  

      

التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس   :6-5جدول 

  2010وفئات العمر، 

141  
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  الصفحة    الجدول
صف العام منت(عدد السكان المقدر في األراضي الفلسطينية حسب الجنس والمنطقة،   :7-5جدول 

2010 (  

142  

     

ونوع التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس   :8-5جدول 

 2010، التجمع

142  

     

التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس   :9-5جدول 

 2010وحالة اللجوء، 

143  

     

ع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب نوع التجمع والجنس التوزي  :10-5جدول 

   2010وفئات العمر، 

143  

     

عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية في محافظة القدس حسب فئات   :11-5جدول 

   2009- 2006، عمر الزوج والزوجة

148  

     

في محافظة القدس حسب ) سنة فأكثر 12( طينيينلألفراد الفلسالتوزيع النسبي   :12-5جدول 

  2010الحالة الزواجية والجنس والمنطقة، 

148  

     

عمر فئات القدس حسب  محافظةالطالق المسجلة في المحاكم الشرعية في  وقوعات  :13-5جدول 

  2009- 2006المطلق والمطلقة، 

149  

     

في األراضي الفلسطينية والكنسية المسجلة في المحاكم الشرعية  الزواج عقود  :14-5جدول 

  2009- 2003مختارة،  ومحافظات

150 

     

- 2003محافظات مختارة، والمسجلة في األراضي الفلسطينية  الطالق وقوعات  :15-5جدول 
2009  

150 

     

التوزيع النسبي للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في محافظة القدس حسب فئات   :16-5جدول 

  2007ل الذين سبق إنجابهم، وعدد األطفا العمر

151 

     

 152  2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب حجم األسرة،   : 17-5جدول 
     

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب جنس رب األسرة وحجم   :18-5جدول 

            2010األسرة، 

153 

     

ع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة ونوع األسرة، التوزي  :19-5جدول 
2010  

153 

     



 
 
 

  vi  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

  الصفحة    الجدول
 159  2007لقدس حسب المنطقة، محافظة ا فيالفلسطينية المأهولة عدد المساكن   :1-  6جدول

     

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب حجم األسرة ونوع   :2-6جدول 

 2010الغرف، المسكن وعدد 

160  

     

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب حجم األسرة والمنطقة   :3-6جدول 

   2010ونوع المسكن، 

161  

     

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب عدد الغرف في المسكن   :4-6جدول 

  2010وعدد غرف النوم والمنطقة ونوع  المسكن، 

162 

     

القدس حسب المنطقة ومادة بناء  ةالتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظ  :5-6جدول 

  2010الجدران الخارجية للمسكن، 

163 

     

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة ومؤشرات   :6-6جدول 

  2010مختارة للمسكن، 

164 

     

  165  2007في محافظة القدس حسب التجمع،  ن الفلسطينيةعدد المساك  :7-6جدول 
     

األردني في محافظة القدس الشهري بالدينار  األسرةواستهالك  إنفاقمتوسط   :1-7جدول 

  2009السلع والخدمات والمنطقة، حسب مجموعات  واألراضي الفلسطينية

174 

     

ينار األردني في محافظة القدس متوسط إنفاق واستهالك الفرد الشهري بالد  :2-7جدول 

 2009واألراضي الفلسطينية حسب مجموعات السلع والخدمات، 

176  

     

التوزيع النسبي والمتوسط الشهري الستهالك األسرة بالدينار األردني في محافظة   :3-7جدول 

 2009القدس واألراضي الفلسطينية حسب مجموعات السلع والخدمات، 

178  

     

محافظة القدس حسب أهم سمات القوى  من )فأكثر سنة 15( لألفراد النسبيلتوزيع ا  :1-8جدول 

  2010-2005 العاملة،

191  

     

العالقة بقوة  محافظة القدس حسب من )فأكثر سنة 15( لألفراد النسبي التوزيع  :2-8جدول 

  2010-2005 الجنس،العمل و

192  

     

العالقة بقوة  محافظة القدس حسب من )أكثرف سنة 15( لألفراد النسبي التوزيع  :3-8جدول 

  2010- 2005، العمل وفئات العمر

193  

     



 
 
 

  vii  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

  الصفحة    الجدول
العالقة بقوة  محافظة القدس حسب من )فأكثر سنة 15( لألفراد النسبي التوزيع  :4-8جدول 

  2010- 2005، العمل وعدد السنوات الدراسية

194  

     

 حسبمحافظة القدس  من )سنة فاكثر 15(لألفراد  العاملة للقوى النسبي التوزيع  :5-8جدول 

  2010-2005 الجنس وأهم سمات القوى العاملة،

195  

     

-2005للعاملين من محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي،  النسبي التوزيع  :6-8جدول 
2010  

196  

     

  197  2010-2005للعاملين من محافظة القدس حسب المهنة،  النسبي التوزيع  :7-8جدول 
     

  197  2010-2005للعاملين من محافظة القدس حسب مكان العمل،  النسبي التوزيع  :8-8ول جد
     

  198 2010-2005 العملية،للعاملين من محافظة القدس حسب الحالة  لنسبيا التوزيع  :9-8جدول 
     

 199  2010النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب متغيرات مختارة،  التوزيع  :10-8جدول 
     

  200  2010-2005العمر، فئات محافظة القدس حسب  في البطالة معدل  :11-8جدول 
     

  201  2010- 2005محافظة القدس حسب عدد سنوات الدراسة،  في البطالة معدل  :12-8جدول 
     

  بالشيكلاليومية  واألجرةوأيام العمل الشهرية  األسبوعيةساعات العمل معدل   :13-8جدول 
  2010-2005محافظة القدس حسب مكان العمل،  من األجرمي للمستخدمين معلو

202  

     

القدس حسب أهم سمات القوى العاملة،  محافظة من )فأكثر سنة 15( األفراد توزيع  :14-8جدول 
2010  

203 

     

محافظة القدس حسب سبب البقاء  منخارج القوى العاملة  لألفرادالنسبي  التوزيع  :15-8جدول 

  2010-2005املة، خارج القوى الع

204 

     

عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات   :1-9جدول 

األراضي الفلسطينية حسب المنطقة والنشاط و محافظة القدس الحكومية في

  2010االقتصادي الرئيسي، 

215  

     

لخاص والقطاع األهلي والشركات عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع ا  :2-9جدول 

  الحكومية في محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي الرئيسي، سنوات مختارة

216  

     



 
 
 

  viii  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

  الصفحة    الجدول
عدد المنشـآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشـركات   :3-9جدول 

م حسب النشاط االقتصادي وفئات حج) J1(الحكوميـة في محافظة القدس منطقـة 

  2010العمالة، 

217  

     

عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات   :4-9جدول 

حسب النشاط االقتصادي وفئات حجم ) J2(الحكومية في محافظة القدس منطقة 

  2010العمالة، 

220  

     

قطاع األهلي والشركات عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص وال  :5-9جدول 

حسب النشاط االقتصادي وعدد العاملين، ) J1(الحكومية في محافظة القدس منطقة 
2010 

223  

     

عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات   :6-9جدول 

ين، حسب النشاط االقتصادي وعدد العامل) J2(الحكومية في محافظة القدس منطقة 
2010  

225  

     

األرقام القياسية السنوية السعار المستهلك ونسبة التغير حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية   :7-9جدول 

  J1( ،2009-2010(في محافظة القدس منطقة 

231  

     

األوزان المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك في   :8-9جدول 

  2004الفلسطينية حسب المنطقة، محافظة القدس واألراضي 

232  

     

لألبنية غير السكنية حسب ) J2( رخص األبنية الصادرة في محافظة القدس منطقة  :9-9جدول 

  2010استخدام المبنى، 

233  

     

لألبنية السكنية حسب وضع ) J2(رخص األبنية الصادرة في محافظة القدس منطقة   :10-9جدول 

  2010البناء المرخص، 

233  

     

عدد المؤسسات والمشتغلين واهم المؤشرات االقتصادية النشطة الصناعة في   :11-9جدول 

  2009محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي، 

235  

     

عدد المؤسسات والمشتغلين واهم المؤشرات االقتصادية النشطة الصناعة في   :12-9جدول 

  2009حسب النشاط االقتصادي، ) J1(محافظة القدس منطقة 

237  

     

بعض المعدالت المستخلصة ألنشطة الصناعة في محافظة القدس حسب النشاط   :13-9جدول 

  2009االقتصادي، 

238  

     



 
 
 

  ix  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

  الصفحة    الجدول
) J1(بعض المعدالت المستخلصة ألنشطة الصناعة في محافظة القدس منطقة   : 14-9جدول 

  2009حسب النشاط االقتصادي، 

240  

     

تغلين واهم المؤشرات االقتصادية النشطة التجارة الداخلية في عدد المؤسسات والمش  :15-9جدول 

  2009محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي، 

243  

     

عدد المؤسسات والمشتغلين واهم المؤشرات االقتصادية النشطة التجارة الداخلية في   :16-9جدول 

  2009حسب النشاط االقتصادي، ) J1(محافظة القدس منطقة 

244  

     

بعض المعدالت المستخلصة ألنشطة التجارة الداخلية في محافظة القدس حسب   :17-9ول جد

  2009النشاط االقتصادي، 

245  

     

بعض المعدالت المستخلصة ألنشطة التجارة الداخلية في محافظة القدس منطقة   :18-9جدول 

)J1 ( ،2009حسب النشاط االقتصادي  

246  

     

عدد المؤسسات والمشتغلين وأهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل والتخزين   :19-9جدول 

  2009واإلتصاالت في محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي، 

248  

     

عدد المؤسسات والمشتغلين وأهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل والتخزين   :20-9جدول 

   2009ب النشاط االقتصادي، حس) J1(واإلتصاالت في محافظة القدس منطقة 

249  

     

بعض المعدالت المستخلصة ألنشطة النقل والتخزين واإلتصاالت في محافظة القدس   :21-9جدول 

  2009حسب النشاط اإلقتصادي، 

250  

     

بعض المعدالت المستخلصة ألنشطة النقل والتخزين واإلتصاالت في محافظة القدس   :22-9جدول 

  2009اط االقتصادي، حسب النش) J1(منطقة 

251  

     

عدد المركبات والمشتغلين واهم المؤشرات االقتصادية  النشطة النقل خارج   :23-9جدول 

  2009المنشاّت في محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي، 

252 

     

بعض المعدالت المستخلصة ألنشطة النقل خارج المنشاّت في محافظة القدس حسب   :24-9جدول 

  2009االقتصادي،  النشاط

253 

     

 255  2009- 2008المرصودة لمحافظة القدس،  الفلسطينية الوارداتمؤشرات   :25-9جدول 
     

  256  2009-2008المرصودة لمحافظة القدس،  الفلسطينية الصادراتمؤشرات   :26-9جدول 
     



 
 
 

  x  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

  الصفحة    الجدول
خدمات في عدد المؤسسات والمشتغلين واهم المؤشرات االقتصادية النشطة ال  :27-9جدول 

  2009محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي، 

257  

     

عدد المؤسسات والمشتغلين وأهم المؤشرات االقتصادية النشطة الخدمات في   :28-9جدول 

  2009حسب النشاط االقتصادي، ) J1(محافظة القدس منطقة 

258  

     

لقدس حسب النشاط بعض المعدالت المستخلصة ألنشطة الخدمات في محافظة ا  :29-9جدول 

  2009االقتصادي، 

259  

     

حسب ) J1(بعض المعدالت المستخلصة ألنشطة الخدمات في محافظة القدس منطقة   :30-9جدول 

  2009النشاط االقتصادي، 

260  

     

حسب توفر خدمات  محافظة القدس يالعاملة ف فنادقالعدد الغرف المجهزة في   :1- 10جدول 

  -20032010 مختارة،

266  

     

  267  2010- 2003ة، عدد الفنادق في محافظة القدس حسب توفر خدمات عامة مختار  :2- 10جدول 
     

  267  2010-  2003،عدد المرافق العامة المتوفرة في فنادق محافظة القدس  :3- 10جدول 
     

  268  2010-  2003حسب المنطقة،في األراضي الفلسطينية  الفنادقنزالء  عدد  :4- 10جدول 
     

  269  2010- 2003 القدس،في محافظة  الفندقيللنشاط   الرئيسية المؤشرات  :5- 10ل جدو
     

  270   2010في محافظة القدس لمؤشرات مختارة حسب الشهر،  الفندقي النشاط  :6- 10جدول 
     

والجنس،  طبيعة العملالربع و في فنادق محافظة القدس حسب العاملينعدد  متوسط  :7- 10جدول 
2010   

271  

     

في فنادق محافظة القدس واألراضي الفلسطينية حسب الجنسية  النزالء توزيع  :8- 10جدول 

  2010والربع، 

272  

     

 المدارس ورياض األطفال في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة،  :1- 11جدول 

2007/2008-2010/2011  

279 

     

- 2007/2008 ،مرحلةالالمدارس ورياض األطفال في محافظة القدس حسب   :2- 11جدول 

2010/2011  

280  

     

حسب  في محافظة القدس في المدارس ورياض األطفال معدل عدد الطلبة لكل معلم  :3- 11جدول 

  2010/2011-2008/ 2007،المشرفة الجهة

280 



 
 
 

  xi  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

  الصفحة    الجدول
     

 والجنس،في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة  األطفالالمدارس ورياض  توزيع  :4- 11جدول 

2009/2010-2010/2011  

282 

     

في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة  األطفالورياض  المدارسطلبة  توزيع  :5- 11جدول 

  2010/2011- 2009/2010والجنس، 

283  

     

 في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والمرحلة والجنس، المدارسطلبة  توزيع  :6- 11جدول 
2011/2010  

284  

     

 محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والجنس،مدارس الشعب في  توزيع  :7- 11جدول 

2010/2009 - 2011/2010  

285  

     

محافظة القدس حسب المؤهل  األطفال فيفي مدارس ورياض  المعلمين توزيع  :8- 11جدول 

  2009/2010والجنس، 

286  

     

 محافظة القدس حسب مدارس ورياض األطفال في لكل معلم في الطلبةعدد  معدل  :9- 11جدول 

  2010/2009-2008/2009   الجهة المشرفة،

288  

     

 لكل شعبة في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة، الطلبةعدد  معدل  :10- 11جدول 

2009/2010-2011/2010  

288  

     

حسب  في محافظة القدس سلطة التعليم اإلسرائيلية ورياض أطفال مدارس مؤشرات  :11- 11جدول 

  2006/2007- 2003/2004 ،المرحلة

289  

     

- 2006/2007 ،العالي في محافظة القدس التعليم مختارة حول مؤشرات  :12- 11جدول 

2009/2010  

291  

     

 القراءة والكتابة في محافظة القدس حسب فئات العمر والجنس، معرفة معدالت  :13- 11جدول 

2008 -2010  

293  

     

مؤهل  أعلىمحافظة القدس حسب  في )فاكثر سنة 15(لألفراد  النسبي التوزيع  :14- 11جدول 

  2010-2007 علمي والجنس،

294 

     

ب سحت الثقافية العاملة في محافظة القدس و األراضي الفلسطينية اسسؤملا عدد  :1- 12جدول 

  2010والمنطقة،  عالنو

302  

     

، والمنطقةحسب الجنس  )سنوات فأكثر 10( لألفرادمختارة  ثقافية مؤشرات  :2- 12جدول 
2010  

302  



 
 
 

  xii  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

  الصفحة    الجدول
     

 واألراضيودور القرآن في محافظة القدس  اإلنشاءالعاملة والمساجد تحت  المساجد  :3- 12جدول 

  2006-2003 الفلسطينية،

303  

     

القدس حسب المهنة،  محافظة في بعض المهن الطبية في مستشفيات العاملةالقوى   :1- 13جدول 

2006 -2010  

315  

     

  316  2010- 2006ت محافظة القدس، مستشفيا في االسرةعدد   :2- 13جدول 
     

  316  2010- 2006في محافظة القدس حسب النشاط،  المستشفيات فعاليات  :3- 13جدول 
     

 - 2006 القدس حسب العيادة، محافظة الخارجية في مستشفيات العيادات مرضى  :4- 13جدول 
2010  

317  

     

القدس حسب المنطقة ونوع  نسبة األفراد الذين لديهم صعوبات في محافظة  :5- 13 جدول

 2010 الصعوبة، 

318  

     

التوزيع النسبي لألفراد الذين  لديهم صعوبة في محافظة القدس حسب سبب   :6- 13جدول 

  2010الصعوبة التي يعاني منها الفرد والمنطقة، 

319 

     

ص نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس حسب نوع التأمين الصحي وبعض الخصائ  :7- 13جدول 

  2010الخلفية، 

321  

     

نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس الذين أفادوا بأنهم مصابون بأمراض مزمنة   :8- 13جدول 

  2010ونوع المرض،   الخلفية الخصائصويتلقون عالجاً حسب بعض 

322  

      

في محافظة القدس حسب ) سنوات فأكثر 5(التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين   :1-14جدول 

  2010استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والجنس والمنطقة، 

331 

      

تكنولوجيا  تنسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة وتوفر أدوا  :2- 14جدول 

  2010المعلومات واالتصاالت، 

333 

      

في محافظة القدس،  االقتصادية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اتسسمؤالذ فان  :3- 14جدول 
2007  

333 

      

  340  2010- 1967المقدسية المصادرة،  بطاقات الهويةعدد   :1- 15جدول 
     

، 2001- 1997، ذريعة المصادرةحسب  المصادرة توزيع بطاقات الهوية المقدسية  :2- 15جدول 
2005 -2008  

340  
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  الصفحة    الجدول
ي مكاتب الداخلية اإلسرائيلية توزيع طلبات جمع الشمل التي قدمت ألزواج وأوالد ف  :3- 15جدول 

 حسب المنطقة والمعالجة خالل العامين،) J1(في محافظة القدس منطقة 

2007 -2008  

341  

     

 حسب بيانات مختارة، توزيع طلبات تسجيل األوالد في محافظة القدس  :4- 15جدول 

2007 -2008  

341  

     

في محافظة القدس حسب تعرضهم ) ت فاكثرسنوا 10(التوزيع النسبي للفلسطينيين   :5- 15جدول 

  2010لالعتقال والوضع الحالي للمعتقل والمنطقة، 

342  

     

- 1988حسب طريقة االستشهاد، (J1) طقة عدد الشهداء في محافظة القدس من  :6- 15جدول 
2009  

343  

     

- 1967اهم المؤشرات المختارة بهدم المنازل في محافظة القدس خالل الفترة   :7- 15جدول 
2010  

345  

     

  345  2010-1967المساكن المهدومة في محافظة القدس حسب مؤشرات مختارة،   :8- 15جدول 
     

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تمت مصادرة عقاراتها   :9- 15جدول 

  2010 -1967حسب نوع العقار ومكان وسبب المصادرة، 

346  

     

ات  مختارة حول األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تسلمت إخطار مؤشر  :10- 15جدول 

    2010- 1967بهدم مبنى منذ عام 

347 

     

  348  2009فظة، حالما بة حسربيالغ ةفضلفي ا تعمرينسملا ددعوت ارمعالمست ددع  :11- 15جدول 
     

  J1)( ،1999-2009  349قة محافظة القدس منط عدد المستعمرين في المستعمرات في  :12- 15جدول 
     

وعدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية  عدد المستعمرين في المستعمرات  :13-15جدول 

  2009ومحافظة القدس حسب المنطقة، 

350  

     

عدد المستعمرات والمستعمرين في محافظة القدس حسب التصنيف والمنطقة،   :14-15جدول 
2009  

351 

     

نوع المستعمرة   مستعمرات والمستعمرين في محافظة القدس حسبعدد ال  :15-15جدول 

  2009والمنطقة، 

351 

     

عدد المستعمرات الحضرية والمستعمرين في محافظة القدس حسب فئات حجم   :16- 15جدول 

  2009السكان والمنطقة، 

352 
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قليمي عدد المستعمرات والمستعمرين في محافظة القدس حسب المجلس اإل  :17- 15جدول 

                    2009والمنطقة، 

352 

     

عدد المستعمرات الريفية والمستعمرين في محافظة القدس حسب األيديولوجيا   :18- 15جدول 

  2009السائدة، 

353 

     

عدد المستعمرات الريفية والمستعمرين في محافظة القدس حسب التبعية المؤسسية   :19- 15جدول 

  2009والمنطقة، 

353 

     

 355  2008مؤشرات مختارة عن جدار الضم والتوسع،   :20- 15جدول 
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  قائمة األشكال

  

 الصفحة    الشكل
      

  105  2009/2010، سفي محافظة القد للحيازات الزراعيةالتوزيع النسبي   :1-3شكل 
  

    

العمر، التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة وفئات   :1-5شكل 
2010  

141  

      

  152  2009العمر الوسيط عند عقد القران ألول مرة في محافظات مختارة،   :2-5شكل 
      

محافظة القدس حسب المنطقة ونوع المسكن،  المسكن في متوسط عدد الغرف في   :1-6شكل 
2010  

158  

      

حسب  ضي الفلسطينيةمتوسط استهالك األسرة الشهري بالدينار األردني في األرا   :1-7شكل 

  2009 المحافظة،
173  

      

حسب معايير ( 2010، حسب المحافظة في األراضي الفلسطينية معدل البطالة  :1-8شكل 

  )ومقاييس منظمة العمل الدولية

187  

      

في ) سنة فأكثر 15(معدل العمالة والبطالة من بين المشاركين في القوى العاملة   : 2-8شكل 

  )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية( 2010 -2005محافظة القدس، 

188  

      

حسب ( 2010القدس حسب الحالة العملية،  التوزيع النسبي للعاملين من محافظة  : 3-8شكل 

  )معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية

189  

      

سبب، التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة من محافظة القدس حسب ال  :4-8شكل 
2010  

191  

      

  214  2010-2004عدد المنشآت االقتصادية في محافظة القدس،   :1-9شكل 
      

حسب ) J1(التوزيع النسبي الجمالي القيمة المضافة في محافظة القدس منطقة   : 2-9شكل 

  2009، 2008 النشاط االقتصادي، 

229  

      

حسب الشهر، ) J1(القدس منطقة  األرقام القياسية ألسعار المستهلك في محافظة  :3-9شكل 
2010  

230  

      

  268  2010- 2003  التغير النسبي في أبرز المؤشرات الفندقية لمحافظة القدس،  :1- 10شكل 
      

  300  2009-2007زوار المتاحف العاملة في محافظة القدس حسب الجنسية، عدد   :1-12شكل 
      

  313  2010-2009، فعاليات المستشفيات في محافظة القدس  :1-13شكل 
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  :3- 15شكل 
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349  

  
  

  

  :4- 15شكل 
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  قائمة الخرائط

  

الصفحة  الخريطة
     

 51 "البلدية"مراحل توسع حدود  - 1996القدس " بلدية" :1-2خريطة 
     

  89  1948التجمعات المدمرة عام  –دس قضاء الق :2-2خريطة 
     

 99  حدود أراضي التجمعات  –محافظة القدس  :1-3خريطة 
     

 103  1995المناطق المبنية في محافظة القدس،  :2-3خريطة 
     

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة واالتصال   :1-4خريطة 

  2010بشبكة الكهرباء، 
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 145  2010عدد السكان المقدر في منتصف العام لمحافظة القدس حسب التجمع،   :1-5خريطة 
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تكنولوجيا  تة وتوفر أدوانسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطق  :1-14خريطة 

  2010واالتصاالت،  المعلومات

329 
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  2010 ،مؤشرات مختارة حسب المنطقة
Selected Indicators by Region, 2010 

 

Indicator 
 قطاع غزة
Gaza 
Strip 

حافظة القدسم  
Jerusalem 

Governorate

 
 الضفة الغربية

West Bank
 

األراضي 

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 المؤشر

Land األراضي

Land Use   استعماالت األراضي  
Area of Agricultural Land, 
(km2) 75.1 13.5 885.2 960.3 ) 2كم(، المساحة األرضية المزروعة

Population Density, 
(Capita/km2) 4,206 1,107 444 672    )2كم/فرد(الكثافة السكانية، 

Percentage of Area of 
Agricultural Land of Total 
Area  

20.6 3.9 15.7 16.0
من المزروعةنسبة مساحة األراضي 

  المساحة الكلية 
Number of Israeli 
Settlements )1(   - 26 144 144   )1(مرات اإلسرائيليةعدد المستع

Agriculture  الزراعة  

Agricultural Holding 20,430 3,053 91,028 111,458   عدد الحيازات الزراعية

Plant  Holding 14,158 1,848 65,570 79,728   عدد الحيازات النباتية

Animal Holding 3,305 958 10,964 14,269   عدد الحيازات الحيوانية

Mixed Holding 2,967 247 14,494 17,461   عدد الحيازات المختلطة

Number of Cows  9,593 357 28,666 38,259   رعدد األبقا

Number of Sheeps  60,205 32,404 503,431 563,636  عدد الضأن

Number of Goats  13,207 26,625 215,774 228,981  عدد الماعز
)1( Data Represent 2009                            )1(  2009عام تمثل بيانات   
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  )تابع( 2010 ،مؤشرات مختارة حسب المنطقة
Selected Indicators by Region, 2010 (Cont.) 

 

Indicator 
 قطاع غزة
Gaza 
Strip 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate

 
 الضفة الغربية

West Bank
 

األراضي 

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 المؤشر

Population  السكان  

Population  1,535,120 382,041 2,513,283 4,048,403  عدد السكان 

Average Growth Rate 3.26 1.84 2.66 2.89  معدل  النمو السكاني 

Total Fertility Rate  )1(  5.3 4.0 4.1 4.6   )1(معدل الخصوبة الكلية
Average Household 
Size )1(  6.5 5.2 5.5 5.8   )1(متوسط حجم األسرة

Housing المساكن  
Average Number of 
Rooms in Housing Unit  3.7 3.3 3.6 3.6  متوسط عدد الغرف في المسكن

Average of Housing 
Destiny  1.8 1.4 1.5 1.6  متوسط كثافة السكن

Living Conditions )2(  
(Jordanian Dinar) 

        )2(يات المعيشةمستو

  )أردنيينار د(
Average Household 
Consumption 692.8 1,280.4 932.0 850.6   متوسط استهالك األسرة

Average Household 
Expenditure  662.1 1,186.2 855.0 789.3   متوسط إنفاق األسرة

Average Per Capita 
Consumption 108.3 232.8 160.7 141.3   هالك الفردمتوسط است

Average Per Capita 
Expenditure  103.5 215.7 147.4 131.1   متوسط إنفاق الفرد

* Fertility data doesn't include those parts of 
Jerusalem which were annexed by Israel in 1967. 

بيانات الخصوبة ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي * 

  .1967ة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام ضمته إسرائيل عنو

)1(  Data Represent 2007  )1(   2007تمثل بيانات عام   

)2 (  Data Represent 2009 )2(   2009تمثل بيانات عام  
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  )تابع( 2010 ،مؤشرات مختارة حسب المنطقة
Selected Indicators by Region, 2010 (Cont.) 

 

Indicator 
غزةقطاع   

Gaza 
Strip 

القدسمحافظة   
Jerusalem 

Governorate

الضفة الغربية
West 
Bank 

 

األراضي 

 الفلسطينية
Palestinia
n Territory

 المؤشر

Labor Market     سوق العمل  
Percent of Labor Force 
from Total Persons 15 
Years and Above  

36.4 39.0  43.7 41.1 
مجموع األفراد نسبة القوى العاملة من 

 سنة فاكثر 15
Percent of Women in 
Labor Force 10.2 8.9  17.2 14.7 نسبة النساء بين القوى العاملة 

Percentage Distribution 
of Employed Persons by 
Economic Activity 

    
التوزيع النسبي للعاملين حسب 

   :النشاط االقتصادي

Agriculture and Hunting 7.7 2.8 13.3 11.8 الزراعة والحراجة والصيد 
Mining, Quarrying & 
Manufacturing 4.8 12.9 13.7 11.4 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

Construction 3.0 20.4 16.8 13.2 البناء والتشييد 
Commerce Hotels and 
Restaurants 17.3 24.1 19.9 19.3 التجارة والمطاعم والفنادق  

Transportation, Storage & 
Communication 6.6 11.6 5.7 6.0 النقل والمواصالت واالتصاالت  

Services & Other Branches 60.6 28.2  30.6 38.3 الخدمات والفروع األخرى  
Percentage of Workers in 
Israel and Settlements 
(From Total Workers)  

0.0 42.4 14.2 10.5 
وية للعاملين في إسرائيل النسبة المئ

  )من مجموع العاملين( والمستعمرات

Unemployment Rate (ILO)  37.8 11.9  17.2 23.7  تعريف (معدل البطالةILO(  
Unemployment Rate 
(Relaxed Definition)  43.7 17.3 23.4 30.0  التعريف الموسع(معدل البطالة(  

Reasons of Staying 
Outside Labor Force: (%)     

 :أسباب البقاء خارج القوى العاملة
(%)  

Old\ Illness  8.0 13.6 11.2 10.0 المرض/ كبر السن  

House Keeping  47.7 52.6 48.0  47.9 االنشغال بأعمال منزلية  

Study and Training  38.3 29.7 34.5 36.0 الدراسة أو التدريب 

Other  6.0 4.1 6.3 6.1 أسباب أخرى 
Registered Foreign 
Trade *     المرصودة التجارة الخارجية*

Exports 112 9,204  518,243 518,355 الصادرات

Imports 273,200 91,329  3,327,585 3,600,785  الواردات

* Data doesn't include those parts of Jerusalem 
which were annexed by Israel in 1967.  
(Value in 1000 US $) 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته * 

 باأللف القيمة( .1967إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 

  )دوالر أمريكي
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  )تابع( 2010 ،مؤشرات مختارة حسب المنطقة

Selected Indicators by Region, 2010 (Cont.) 
 

Indicator 
 قطاع غزة
Gaza 
Strip 

القدسمحافظة   
Jerusalem 

Governorate

 الضفة الغربية
West Bank

 

األراضي 

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 المؤشر

Economic Sectors  القطاعات االقتصادية 
Number of Economic 
Establishments in 
Operation  

31,486 6,826 79,399 110,885 لعاملةعدد المنشآت االقتصادية ا  

Tourism السياحة 

Number of Hotels 8 29 87 95  عدد الفنادق

Number of Rooms 340 1,497 4,589 4,929  عدد الغرف

Number of Beds  575 3,263 9,968 10,543  عدد األسرة

Number of Guests  1,224 263,732 576,159 577,383  عدد النزالء

Number of Guest Nights  2,483 524,093 1,283,178 1,285,661  عدد ليالي المبيت
Percentage of Rooms 
Occupancy  2.0 66.4 33.4 35.4  نسبة إشغال الغرف

Percentage of Beds 
Occupancy  1.2 44.0 32.2 33.4  نسبة إشغال األسرة

Education* التعليم*  

Number of Schools  676 221 1,971 2,647 المدارسعدد   
Number of Students of 
Schools  458,479 65,863 669,872 1,128,351  عدد الطلبة في المدارس

Number of Classes of 
Schools  5,400 2,588 21,612 27,012  عدد الشعب في المدارس

Number of Teachers in 
Schools  .. 3,309 .. ..  عدد المعلمين في المدارس

Students Rate Per 
Teacher  .. 17.8 .. ..  معدل عدد الطلبة لكل معلم

Students Rate Per Class  36.7 25.4 28.2 31.1  معدل عدد الطلبة لكل شعبة
* doesn't include schools and kindergartens supervised 
by Israeli Municipality and Israeli Culture Committee, 
and data is primary.                      

ال تشمل المدارس ورياض األطفال التي تشرف عليها البلدية *

  .وهي بيانات أولية اإلسرائيليةووزارة المعارف اإلسرائيلية 
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  )تابع( 2010، شرات مختارة حسب المنطقةمؤ
Selected Indicators by Region, 2010 (Cont.) 

 

Indicator 
قطاع غزة
Gaza 
Strip 

القدسمحافظة   
Jerusalem 

Governorate

 الضفة الغربية
West Bank

 

األراضي 

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 المؤشر

Number of Universities and 
Colleges  10 3 20 30   عدد الجامعات والكليات الجامعية

Number of Community 
College   6 3 14 20   المتوسطةعدد كليات المجتمع 

Illiteracy Rate (15 Years and 
Above)  4.8 4.3 5.2 5.1  )سنة فأكثر 15(معدل األمية 

Culture  &  ICT  الثقافة وتكنولوجيا المعلومات  

Percentage of Households 
by Availability of ICT Tools: 

نسبة األسر التي يتوفر لديها بعض 

  :اتأدوات تكنولوجيا المعلوم

TV Set 96.7 99.2 98.0 97.6  جهاز تلفزيون

TV Dish  90.9 94.1 91.6 91.4  القط فضائي

Video Player  7.1 36.4 22.4 17.2   جهاز فيديو

Israel Mobile 0.9 77.9 34.7 23.2   هاتف نقال إسرائيلي

Palestinian Mobile 95.7 31.0 79.6 85.1   هاتف نقال فلسطيني

Fixed Phone  39.7 53.9 48.5 45.5   هاتف ثابت

Computer  46.6 64.1 49.9 48.8  جهاز كمبيوتر

Palestinian Internet Service 32.2 50.0 27.5 29.1  خدمة إنترنت 

Health  الصحة 

Number of Hospitals  .. 8 .. ..  عدد المستشفيات

Beds in Hospitals  .. 649 .. ..   ات  األسرة في المستشفي

Number of physicians per 
1000 of Population .. 1.4 .. ..

من 1000عدد األطباء لكل 

 السكان 

Number of Nurses per 1000 
of Population   .. 2.3 .. ..

من  1000عدد الممرضين لكل 

 السكان
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  الفصل األول 
  

  المنهجية
  

  منهجية إعداد الكتاب: أوالً

الزمني، وتنوع مصادر  سنادإعداد هذا الكتاب إلى ثالث محددات أساسية وهي التغطية الجغرافية، واال تستند منهجية

  .باالعتبار في إستخدام اإلحصاءات الواردة في هذا الكتابالبيانات المستخدمة، والتي من الضروري أن تؤخذ 
  

  التغطية الجغرافية .1

أعلى مستوى في الهيكل اإلداري في التقسيمات اإلدارية فـي   والمحافظةتغطي بيانات هذا التقرير محافظة القدس، 

) J1(منطقة  هواألول الجزء  ،ألغراض إحصائية بحتة، تم تقسيم محافظة القدس إلى جزئيناألراضي الفلسطينية، و

 وتضـم   .1967محافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عـام  الوتشمل ذلك الجزء من 

بيت حنينا، مخيم شعفاط، شعفاط، العيسوية، الشـيخ جـراح، وادي الجـوز، بـاب     ( :اآلتية تجمعاتال) J1( منطقة

، الشياح، راس العامود، سلوان، الثوري، جبل المكبر، السـواحرة  "سبيت المقد"الساهرة، الصوانة، الطور، القدس 

  ). عقب كفر، الغربية، بيت صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا

  

رافات، مخمـاس،  ( :اآلتية تجمعاتال )J2(منطقة  تضم، حيث )J2( منطقة فهو من محافظة القدس الجزء الثانياما 

ا، بيت دقو، جبع، الجديرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيـب، بيـر   مخيم قلنديا، التجمع البدوي جبع، قلندي

نباال، بيت إجزا، القبيبة، خربة أم اللحم، بدو، النبي صموئيل، حزما، بيت حنينا التحتا، قطنة، بيت سـوريك، بيـت   

ة العيزريـة وأبـو ديـس،    اكسا، عناتا، التجمع البدوي الخان األحمر، الزعيم، العيزرية، أبو ديس، التجمعات البدوي

  ). الشيخ سعد السواحرة الشرقية،

  

   :اآلتي، وهي تضم لضفة الغربية وقطاع غزة وذلك لغرض المقارنةتغطي منطقتي ا يحتوي التقرير على بيانات كما

جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، قلقيلية، سـلفيت، رام اهللا والبيـرة،   (وتشمل محافظات : الضفة الغربية .1

  ).حا واألغوار، بيت لحم، والخليلالقدس، أري

  ).شمال غزة، غزة، دير البلح، خانيونس، رفح(ويشمل محافظات : قطاع غزة  .2
  

  

  اإلسناد الزمني .2

اال أنه توجد بعض االستثناءات بسبب عدم توفر  2010يعرض هذا الكتاب بشكل أساسي البيانات االحصائية لعام 

  . ت لسنوات سابقةالبيانات والتي اضطررنا فيها الى عرض بيانا
  

 .هذا ويتضمن الكتاب بيانات مقارنة لسنوات مختلفة لمجموعة من المؤشرات إلبراز مدى التغير فيها ارتباطا بالزمن
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  مصادر البيانات .3

استمدت بياناته  والذيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : استندت بيانات هذا الكتاب إلى مصدرين أساسيين هما

التعدادات الميدانية المختلفة، أما المصدر الثاني فقد اعتمد على البيانات التي تم اشتقاقها من السجالت من المسوح و

، حيث تم اإلشارة إلى هذه المصادر ومجموعة من الدراسات البحثية واالصدارات لمؤسسات القطاع العاماإلدارية 

  . توفر البيانحسب  وفي بعض الجداول تم اعتماد أكثر من مصدر . في مواقعها

  

فيما يلي نبذه مختصرة عن أهم مسوح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني التي تم االستناد إلى بياناتها في هذا 

، علماً أنه في حالة الحاجة إلى تفاصيل عن المصادر المستخدمة لسنوات سابقة يتم الرجوع إلى سلسلة هذا الكتاب

  :الكتاب للسنوات السابقة
 

بلغت حوالي  عنقودية عشوائية منتظمة ذات مرحلتينعينة طبقية على  تم تنفيذه: 2006، سرةمسح صحة األ .1

 .أسرة في محافظة القدس 1,342منها   أسرة  13,238
 

قاعدة بيانات إحصاءات الصحة لألعـوام                  . 2011الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  .2

جميع مراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية وغير الحكومية والوكالة،  يتم جمع البيانات من :)2002-2010(

، ومن نقابة االطباء البشرية ونقابة اطباء االسنان ونقابة وحصر جميع المؤسسات التي تقدم رعاية صحية ثانوية

 .سسات االداريةمن خالل ارسال نماذج واستيفائها من سجالت تلك المؤالصيادلة ونقابة الممرضين، حيث يتم ذلك 
  

مسوح شاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة للسنوات الدراسية  2010/2011 – 2003/2004التعليم  مسح .3

الحكومة، وكالة الغوث، (المذكورة للمؤسسات التعليمية الحاصلة على ترخيص والتابعة لجميع جهات اإلشراف 

 .معارف والبلدية اإلسرائيليتين في القدسوتم استثناء المدارس التابعة لوزارة ال) المؤسسات الخاصة
 

بهدف جمع  ربعيبصورة دورية على أساس  1995مسح أسري دوري يتم تنفيذه منذ عام : مسح القوى العاملة .4

بيانات حول المؤشرات األساسية لسوق العمل، حيث يستند إلى عينة طبقية عنقودية ثنائية المراحل حجمها 

 . أسرة في محافظة القدس 2,819منها  2010في عام  أسرة 31,232

  

خالل فترة  2009نفاق واستهالك االسرة مسح إتم تنفيذ : 2009 طينيةـتهالك األسرة الفلسـح إنفاق واسـمس .5

 . أسرة 3,848على عينة مقدارها ) 2010كانون ثاني  14/ 2009كانون ثاني  15(
 

خالل الفترة ات الثقافية في األراضي الفلسطينية مسح شامل للمؤسستم تنفيذ : 2010مسح واقع المؤسسات الثقافية   .6

مؤسسة  136في الضفة الغربية و مؤسسة ثقافية 834، منها مؤسسة 970حيث بلغ عددها  20/6/2010 – 9/5

مؤسسة في الضفة الغربية وجميع  475وبلغ عدد المؤسسات التي استكملت بياناتها  .في قطاع غزة ثقافية

 .المؤسسات في قطاع غزة
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منذ عام  شامل لجميع الفنادق في األراضي الفلسطينية دوري مسح هو): 2010-2003(النشاط الفندقي  مسح .7

 .في محافظة القدس 29فندقا، منها  95فقد بلغ عدد الفنادق في االراضي الفلسطينية  2010أما في عام .  1996
 

عشوائية منتظمة ذات مرحلة واحدة تم تنفيذه في األراضي الفلسطينية من خالل عينة : 2009المسح الصناعي  .8

  .منشأة في محافظة القدس 255منشأة منها  2,925بلغ حجم العينة   حيث

  

تم تنفيذه في األراضي الفلسطينية من خالل عينة عشوائية منتظمة ذات مرحلة : 2009مسح التجارة الداخلية  .9

 .مؤسسة 2,429حيث بلغ حجم العينة .  واحدة
 

 .السجالت االداريةتم تنفيذه في األراضي الفلسطينية من خالل : 2010 رخص االبنية إحصاءات .10
 

تم تنفيذه في األراضي الفلسطينية من خالل حصر شامل لجميع : 2009مسح النقل والتخزين واالتصاالت  .11

 .مؤسسة 1,065المؤسسات في هذا القطاع، حيث بلغ عدد المنشات 

  

تم تنفيذه في األراضي الفلسطينية من خالل عينة عشوائية طبقية منتظمة ذات : 2009 مسح النقل خارج المنشاّت .12

 .مركبة 1,878مرحلة واحدة، حيث بلغ عدد المركبات 
 

.  تم تنفيذه في األراضي الفلسطينية من خالل عينة عشوائية منتظمة ذات مرحلة واحدة: 2009مسح الخدمات  .13

  .منشأة 2,267حيث بلغ حجم العينة 

  

 1996منذ عام  في األراضي الفلسطينية هتنفيذ مسح دوري يتم): 2010-2009(األسعار واألرقام القياسية  مسح .14

تم تحديث ، حيث اثنا عشرة مجموعات رئيسيةجمع أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك ضمن  بهدف

  .2004الى العام  1996سنة االساس من العام 
 

تم اعداد اجمالي القيمة المضافة لغالبية األنشطة االقتصادية والتي يتفق اعداد ): 2009-2008(الحسابات القومية  .15

، وذلك لتوفير 1993القيمة المضافة لها مع المعايير الدولية التي تستند عليها الحسابات القومية في نظامها للعام 

، حيث توفر هذه البيانات 2009-2008لألعوام ) J1(صورة حول طبيعة االوضاع االقتصادية في منطقة القدس 

صورة شاملة حول أداء االقتصاد الكلي لألراضي الفلسطينية من خالل اعداد مؤشرات االنتاج، االستهالك الوسيط 

اضافة الى القيمة المضافة المتأتية لهذه األنشطة وتشكل المسوح االقتصادية والسجالت االدارية والمسوح االسرية 

ة العداد هذه المؤشرات وهي ذاتها المتبعة في اعداد كافة مؤشرات أداء االقتصاد الكلي االخرى المصادر الرئيسي

 .في الحسابات القومية

  

         2007، 2004، 1994تم تنفيذ تعداد منشآت عام : 2009-12-31التعداد العام للمنشآت وتحديثاته لغاية  .16

 .حسب النشاط االقتصادي في االراضي الفلسطينية ويهدف هذا التعداد الى بناء قاعدة بيانات للمنشآت مصنفة
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الوطنية هو التعداد الفلسطيني الثاني منذ تأسيس السلطة  :2007 ،التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .17

بصور ة أساسية إلى إنجاز منظومة من البيانات  2007 يهدف التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ،ةالفلسطيني

العالية والحديثة حول السكان والمساكن والمنشآت االقتصادية والحيازات الزراعية، الستخدامها  ودةذات الج

.  واتخاذ القرارات التي تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في كافة القطاعات التنموية ألغراض التخطيط

- 30/11( نية في ليلة العد في الفترة جميع األفراد المتواجدين في األراضي الفلسطي 2007 تعداد يشمل

 .بغض النظر عن الجنسية والمواطنة) 1/12/2007

  

حيث كانت  2010النصف الثاني من عام خالل  تم تنفيذ هذا المسح: 2010 ،مسح التجمعات السكانية الفلسطينية .18

هدف تحديث قاعدة كافة تجمعات األراضي الفلسطينية ب وحدة العد في هذا المسح التجمع السكاني وتم شمول

 .2010السكانية لعام  حول التجمعاتالبيانات 

  

 -08/07/2010تم تنفيذ هذا المسح في محافظة القدس خالل الفترة : 2010المسح االجتماعي لمحافظة القدس،  .19

 2,075مرحلتين، وتم تقدير حجم العينة لتكون عنقودية عشوائية منتظمة ذات  طبقية عينةعلى  26/09/2010

منطقة أسرة، وفي  J1( 1,200(منطقة ، حيث بلغ حجم العينة في )محافظة القدس(لى المستوى اإلجمالي أسرة ع

)J2( 875 أسرة. 
 

الجدار من  التي يمر الفلسطينيةجدار الضم والتوسع على الواقع االجتماعي واالقتصادي للتجمعات  أثر مسح .20

بهدف رصد التغيرات التي حصلت في التجمعات  2008وهو مسح تم تنفيذه في العام  :2008أراضيها، حزيران 

، وقد بلغ عدد التجمعات التي 2008التي مر الجدار من اراضيها منذ البدء ببناء الجدار حتى نهاية شهر حزيران 

 .تجمعاً سكانياً في الضفة الغربية 171تم زيارتها وجمع بيانات منها 

  

أسرة موزعة على جميع محافظات الضفة الغربية  5,132بلغ حجم عينة المسح  :2009 ،مسح الثقافة االسري .21

في حين بلغ حجم العينة في . أسرة في قطاع غزة 1,427أسرة في الضفة الغربية و 3,705وقطاع غزة، بواقع 

 .أسرة 591محافظة القدس 
 

وتغطي عملية إحصائية دورية تجري على نطاق واسع عبارة عن  هوالتعداد الزراعي : 2010التعداد الزراعي،  .22

تتغير بشكل طفيف مع مرور الزمن  ة، وتهدف إلى الحصول على معلومات كميالبلدجميع الحيازات الزراعية في 

، وتسند وذلك بجمعها وتصنيفها ومعالجتها ونشرها وهذه المعلومات تتعلق بالخصائص األساسية للحيازات الزراعية

  إلسناد الزمني في التعداد الزراعي منتصف ليلةمعظم بيانات التعداد الى منتصف ليلة، حيث كانت لحظة ا

استعماالت بيانات والذي يمثل اإلسـناد الزمني ل 1/10/2010 العديوم ، ويشار له ب01/10/2010ـ / 30/09

، وتنسب بعض بيانات التعداد إلى فترة مرجعية حيوانيةـثروة الـمحاصيل الدائمة والـبيانات الاالراضي، و

من شهراً متتالية  12فترة  ، وتمثلالمرجعية للتعداد السنةعن فترة زمنية سابقة وهي  محددة تتضمن معلومات

والسنة المرجعية هي السنة الزراعية للبيانات عن  . )30/09/2010مساء يوم  – 1/10/2009صباح يوم (

 .والتطبيقات الزراعية واآلالت الزراعية والعمالة الزراعيةؤقتة ـالمحاصيل الم
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تعتمد معظم دول العالم البيان الجمركي في رصد التدفقات السلعية : 2009-2008 المرصودة خارحيةالتجارة ال .23

 الحقيقية خالل فترة اإلسناد الزمني، ولكن نظراً للظروف الخاصة واالستثنائية لألراضي الفلسطينية في المرحلة

في وزارة المالية كمصدر رئيسي للبيانـات   االنتقالية، فقد اعتمد الجهاز فواتير المقاصة لضريبة القيمة المضافة

. حول التبادل التجاري مع إسرائيل والبيان الجمركي اإلسرائيلي مع دول العالم، باإلضافة إلى مصـادر أخـرى  

علماً أن البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي تم ضمه عنوة بعيد إحتالل الضفة الغربيـة عـام   
1967.  
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  الفصل الثاني
  

  التاريخ عبرالقدس 
  

  :مقدمة

ومازال  ،1967في عام   ئيليوقعت القدس واألراضي الفلسطينية والعربية األخرى في قبضة االحتالل االسرا

معظمها رازحاً تحت هذا االحتالل، وما زالت إسرائيل رافضة االنسحاب من هذه المناطق وخصوصاً مدينة القدس 

  .العربية
  

فبعيد احتاللها ألراضي الضفة الغربية والتي تشكل القدس العربية جزءاً منها وبالتحديد في الثامن والعشرين من 

أمراً إدارياً يقضي بضم القدس العربية  ت إسرائيلأصدر ،في أول إجراء باطل وغير شرعيو 1967حزيران عام 

إلى الجزء الغربي من المدينة والتي كانت  ،وعشرات الكيلومترات األخرى) حوالي سبع كيلو مترات مربعة(

ة االسرائيلية على سكان ، وتوزيع الهويتاله حل مجلس األمانة الفلسطيني ،)كيلو مترا مربعاً 38حوالي (مساحتها 

القدس العربية، وألغت القوانين االردنية واغلقت المحاكم الشرعية والبنوك العربية، وفرضت مناهج التعليم 

  .االسرائيلية، وغيرها القصاء اي دور للسلطة العربية، واخضاع االرض والسكان لكافة اشكال السلطة االسرائيلية
  

 "بلدية" ما يسمى ، تم توسيع حدودفي اسرائيل مق الجغرافي مع المدن األخرىحالة التواصل والعومن اجل خلق  

، وذلك على قاعدة األكثر مساحة 1967قبل حزيران  القدس من أراضي الضفة الغربية بحوالي ضعفي ما كانت عليه

 أمام التي تشكل عائقامن األرض واألقل عدداً من السكان إلى جانب التدمير الكامل أينما أمكن للتجمعات الفلسطينية 

، خاصة في االتجاه الغربي للمدينة كما حصل لقرى اللطرون الثالث عمواس ويالو وبيت نوبا، المذكور التواصل

 .حيث تم تدميرها بالكامل وتشريد أهلها
 

ما اً لقيدرعاً وا"، بل شرع اإلسرائيليون في بناء حزام استيطاني يحيط بالقدس ليشكل الحدولم تقف األمور عند هذا 

وتمثل ذلك في سياسة مصادرة آالف الدونمات من األراضي " حدودها"كخط دفاع أول عن  "بلدية القدسيسمى 

 ةسيطرالو" األمنية"وبناء المستوطنات اإلسرائيلية عليها إضافة إلى السياسة ، الفلسطينية  تحت ذرائع وحجج مختلفة

، " بلدية القدس"القدس نتيجة إقامة جدار الضم والتوسع لحدود  كان آخرها ما لحق بمحافظة على المزيد من األراضي

حيث تم استحداث الجدار من الناحية الشمالية والمحاذية لمطار قلنديا وقرى كفر عقب وقلنديا ورافات والرام 

يق مثل الرام وبيرنباال وكفر عقب والجيب، مما يع) االرض والسكان(وضاحية البريد حيث يعزل تجمعات بكاملها 

  . تنظيم شؤون السكان ويضطرهم للهجرة خارج حدود منطقة الجدار

  

وبهذا يكون اإلسرائيليون قد حققوا الجزء األكبر من توجهاتهم ولسنوات مستقبلية طويلة عبر ضمان العديد من 

القدر الذي تم توسيعها إلى  فجغرافياً .أو بعده قبل إعالنهاسواء كان ديمومة القدس عاصمة لدولتهم شعار مقومات 

يحقق مساحة واسعة تتناسب واستيعاب أكبر قدر من المستوطنين، وسكانياً تم ضم التجمعات الفلسطينية غير المكتظة 

وبعد تحقيق هذا  .، وأمنياً تم إحاطة القدس بسور إستيطاني لحمايتها)مع المحافظة على فرض كوابح نموها(بالسكان 

ض فلسطيني وعربي وعالمي لإلجراءات اإلسرائيلية بمجملها، وبعد ثالثة الشوط وتدعيم هذه المقومات، وفي ظل رف
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تبنى الكنيست اإلسرائيلي القانون األساسي الذي قدمته الحكومة  30/07/1980 عشر عاماً من االحتالل وبتاريخ

األولى الحتالل ، كنتيجة امتدت جذورها إلى األيام "القدس الموحدة عاصمة إسرائيل"اإلسرائيلية والذي ينص على أن 

  . القدس العربية
  

عبر قوانينها وتعديالتها اإلدارية " التاريخي"أطبقت فكي الكماشة على مشروعها  فقدوعليه ومن وجهة نظر إسرائيل  

والتي أدت في النهاية إلى فرض إسرائيل سلطتها وادارتها على القدس العربية والحاقها لها بما يشمل ذلك جميع 

ان الفلسطينيين، جاهدة في تشويه الواقع وفرض الحقائق على األرض من أجل تجاوز ال شرعية مجاالت حياة السك

اإلجراءات اإلسرائيلية واستثناء القدس العربية من قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات هيئة األمم المتحدة 

  .ومجلس األمن الدولي
  

ترفض من األساس تغيير الواقع  1949قية جنيف الرابعة لعام فالقرارات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها نصوص اتفا

من القسم الثالث من هذه اإلتفاقية جميع ممارسات االحتالل  53و 49لألراضي المحتلة وتحظر بموجب المادتين 

  .المتمثلة بأعمال التدمير واخالء المناطق وانتهاك أمن السكان وتعريض حياتهم للخطر
  

أو حوصرت  فهوجمت . ة في العالم، وهي الموقع الذي ترنو إليه جميع األمم والحضاراتالقدس من المدن القديمف

خصائصها معالمها والقدس ما ال يقل عن خمس وعشرين مرة، ولكنها صمدت في وجه جميع محاوالت تغيير 

 وقيامة المسيح سلمصلى اهللا عليه و هي أولى القبلتين ومعرج الرسولووالقدس مهبط الديانات السماوية، .  وحيويتها

  .عليه السالم
  

بعض المحطات والتي هي الجزء اليسير من السجل التاريخي الحافل للقدس " التاريخ عبرالقدس "هذا الفصل  يتناول

أرضاً، وشعباً، ومقدسات، وحضارة، فالصفحات التالية تتناول جزءاً من الحقائق التاريخية التي تعكس عروبة القدس 

قدس لها من المدلوالت العميقة بعمق التاريخ، والمحطات التاريخية المدرجة تعبيراً عن الجذور وأهلها، فأسماء ال

  . الممتدة بامتداد جذور الوجود، والقرارات الدولية وغيرها تأكيداً لعدم سقوط الحقوق التاريخية بالتقادم
  

  أسماء القدس عبر التاريخ: أوالً

اء التي اقترنت بأسماء البناة أو الغزاة، والتي عند استعراضها يتبين أن سميت القدس عاصمة فلسطين بعشرات األسم

لها من المدلوالت ما يعطيه التاريخ لدارسيه، هذه األسماء وردت في وثائق وسجالت عديدة في مختلف أنحاء العالم، 

ية واليونانية مختلف الحضارات على القدس كما يتضح من خالل األسماء الكنعانية والفارس صراعوهذا يؤكد 

الذي هو القدس في عصرنا " حصن يبوس"فمنذ ستة آالف سنه تم بناء ، والرومانية واإلسالمية لهذه المدينة المقدسة

الحاضر، هذا االسم الذي له من الرنين المميز ما لم يعرف التاريخ له مثيالً من حيث كونه موقعاً بمدى االستهداف 

  . سم أيضاًإكموقع وحضارة وحتى ك
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  : 1ومن أبرز األسماء التي سميت بها القدس

  .نسبة إلى اليبوسيين: حصن يبوس .1

  .نسبة إلى اليبوسيين: يبوس .2

  .شالم اإلله الكنعاني معناه السالم: يروشالم .3

  .سم كنعاني يعني السالما: اورسالم .4

  .المسم كنعاني ويعني السا: ساليم .5

  .سم كنعاني ويعني السالما: شاليم .6

  .لى النبي داودنسبة إ: مدينة داود .7

  .مدينة اهللا .8

  .في عهد السيد المسيح ورد ذكرها في اإلنجيل: شليم .9

  .في الكتابات الكنعانية القديمة: ياروشالم .10

  ).ياروشالم(سم إفرنجي تحريف لالسم الكنعاني ا: جيروزالم .11

    سميت لدى الفراعنة وتحريف لالسم الكنعاني ولكن هكـذا سـميت باللغـة المصـرية واللغـة      : يا بيتي .12

  .الهيروغليفية آنذاك

م حيث كانت تحـت االسـتعمار    135االسم األول لإلمبراطور الروماني هد ريان عام : ايليا كبيتو لينا .13

  .الروماني

  .بيت المقدس .14

 .القدس الشريف .15

  

ايفن، مدينـة األنهـار، مدينـة الوديـان،     : مثل الحاليإضافة للعديد من األسماء التي حملتها القدس ما قبل العصر 

  . هوستك، نورمستك، نور السالم، نور الغسق، يارة، كيلة، اريانه، جبستي، أوفل، ميلو، أكرى، انتوخياي

  

  

                                                           
الفلسطينية القدس عبر الحضارة والتراث، منشورات وزارة اإلعالم .  1997إبراهيم الفني، .القدس حضارة وتاريخ، د.  1996محمـد فنوش،  1

1997.  
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  محطات تاريخية -القدس : ثانياً

ندرج في هذه الصفحات أبرز المحطات التاريخية تمثيالً ألهم االنعطافات واألحداث التـي شـهدتها القـدس، هـذه     

هامة مـن الـوطن الفلسـطيني    في تاريخ هذا الموقع المنتصب في تلك البقعة الالمحطات هي ما يمكن أن نستقرئه 

  . وشعبه

  2أبرز المنعطفات التاريخية للقدس
  

 التفصيل التاريخ

 .بناء مدينة القدس على يد اليبوسيين وهم من الكنعانيين العرب م.ق  3000

اسـم   رسائله التي ورد فيها ذكرعبد خيبا الكنعاني و )أورشليم(عهد ملك القدس  م.ق 1362-1417  

 .مدينة اورسالم

 وهو الذي تم في زمنه خروج النبـي موسـى  ) 19 السالله(عهد رمسيس الثاني  م.ق 1237-1304  

 .م.ق 1232-1300بعضهم تاريخ حكمه  واتباعه من مصر وقد عين

تسمية  ومنهم جاءت) الساحل الفلسطيني الجنوبي(هجرة الفلسطينيين إلى فلسطين  م.ق 1150-1200  

 .فلسطين أرض كنعان) فلستينا(قبيلة 

 .فترة حكم النبي داود م.ق971-1010   

 .حملة نبوخذ نصر األولي م.ق  597  

 .حملة نبوخذ نصر الثانية وسبي اليهود إلى بابل السبي الثاني م.ق 586   

 .العهد الفارسي م.ق 333- 536  

 .ة في مصرسحكم البطالفلسطين تصبح تحت  م.ق  312  

 .يين في سورية وبالد الشامقفترة حكم السلو م.ق 64- 312  

 .حملة بطليموس األول على أورشليم ونقل عدد غفير من اليهود إلى أفريقيا م.ق 300   

 .أورشليم وتدمير هيكلها ونهبه خزائنها) أبيان(دخول انيوخوس الرابع  م.ق 164- 175  

 .عهد اإلمبراطورية الرومانية .م 476- م.ق 7   

 .أعاد هيردوس الهيكل   20   

 .اعتداء اليهود على المسيح ونبوءته  29  

 .حج اإلمبراطورة هيلينا أم قسطنطين إلى القدس وبناء كنيسة القيامة  326   

  

                                                           
  .بيروت .قضية القدس في محيط العالقات الدولية، مركز األبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية.   1969عز الدين فوده، .د 2
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 التفصيل التاريخ
 وفلسطين وتخريب كنائس القدس ومـن ضـمنها كنيسـة    ااحتالل الفرس لسوري   614

 .القيامة

 .فتح مدينة القدس على يد الخليفة العادل عمر بن الخطاب) هجري 17(  638   

  .عهد عبد الملك بن مروان الخليفة األموي الذي في عهده تم بناء قبة الصخرة  695- 685  

 .االنتهاء من بناء قبة الصخرة   692  

 .فالتأمتخربت الزالزل أرض فلسطين فانشقت الصخرة ثم عادت   1067   

ألفـا   70 اجتاح الصليبيون بالد فلسطين ولما دخلوا بيت المقدس عثر على جثث   1099  

 ."القدس بمملكة"من سكان المدينة وهكذا أصبحت القدس مملكة صليبيه سميت 

 السلطان الملك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب أنقذ بيـت المقـدس مـن     1187   

 . د الصخرة فأزال معالم الصليبيينالصليبيين وبادر إلى مسج

سلم حاكم مصر الملك الكامل بيت المقدس لإلمبراطور األلماني فردريك مقابـل    1228   

 .انسحاب اإلفرنج من مدينة دمياط فدخل اإلمبراطور القدس

 استرد الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل مدينـة القـدس وحـرر     1238   

 .شرفة من اإلفرنجالصخرة الم

 هاجم الخوارزميون وعلى رأسهم األمير حسام، اإلفـرنج دفاعـا عـن القـدس      1244   

 .والصخرة المشرفة

حكم  هزمت جيوش األتراك العثمانيين الجيوش المملوكية ووقعت البالد تحت ظل  1516  

 .إسالمي جديد هو الحكم العثماني، الذي استمر نحو أربعة قرون

وثالثـة   جدد السلطان سليمان األول ابن السلطان سليم األول عمارة قبة الصخرة   1542  

 ).باب ستنا مريم(أبواب نحاسية والباب الشمالي 

 . القدس دخل إبراهيم باشا   1813  

 في عهد السلطان عبد العزيز تم إنشاء قسم كبير من السـقف الخشـبي المـثمن      1874  

 .األضالع للمسجد األقصى

 .دخلها الغازي البريطاني اللورد اللنبي   1917  

 . تحت اإلستعمار البريطانيأصبحت القدس عاصمة فلسطين،   1920   

انعقاد المؤتمر الفلسطيني األول في القدس، الذي قرر ارسال وفد الى لندن لشرح  05/06/1921  

  .وجهة النظر الفلسطينية من وعد بلفور
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 التفصيل التاريخ
 حقـوق الفلسطينية عارمة وأحداث دامية مع اليهـود دفاعـا عـن     حدثت ثورة  1929

 .القدس في الفلسطينية

 .قضية البراق وحكم اللجنة الدولية بأنه ملك للمسلمين وحدهم   1930  

افتتاح المؤتمر االسالمي العام في المسجد األقصى، وكان من أهدافه العمل على  07/12/1931  

  .حماية بيت المقدس

  .انعقاد مؤتمر علماء فلسطين األول برئاسة الحاج أمين الحسيني في مدينة القدس  25/01/1935  

نسف فندق الملك داوود في القدس من قبل عصابة االورغون االرهابية، مما أدى   22/07/1946  

  .شخصا 95الى مقتل 

  .استشهاد القائد عبد القادر الحسيني في معركة القسطل  08/04/1948  

االورغون االرهابية بزعامـة منـاحيم    على يد قوات عصابة مذبحة دير ياسين  09/04/1948  

  .فلسطينياً 250بيغن، والتي راح ضحيتها 

 .استولت إسرائيل على القدس الجديدة   1948  

إعالن رئيس الوزراء االسرائيلي ديفيد بن غوريون بأن القدس ستصبح عاصمة  16/12/1949  

  .01/01/1950يل ابتداء من لدولة اسرائ

 .القديمة السيادة األردنية على القدس ممارسة   1950  

انعقاد أول مجلس وطني فلسطيني في القدس، حيث تم خاللـه اقـرار الميثـاق     28/05/1964  

  .الوطني الفلسطيني، وأعلن عن انشاء منظمة التحرير الفلسطينية

 .وباقي الضفة الغربية وقطاع غزة قديمةإسرائيل القدس ال احتلت 05/06/1967  

علـى   اعتدوا إسرائيليينيودوروس مطران الروم األرثوذكس بأن ثذكر المطران  1967/06/13  

كنيسة مار الياس على طريق بيت لحم، وكسروا مقاعـدها ونهبـوا األيقونـات    

 .المقدسة واألثريات

  .بضم القدس الشرقيةأصدر الكنيست االسرائيلي قرارا يقضي  27/06/1967  

وضـمها   إسرائيل تقرر توسيع حدود القدس العربية إلى عشرة أضعاف مساحتها 28/06/1967  

 .إلى الجزء الغربي من المدينة وما يتبعه من سيطرة قانونية وإدارية

دخـول   حدث اشتباك بين الشبان العرب وبـين القـوات اإلسـرائيلية بسـبب     03/08/1967  

 .بصورة غير الئقةالشريف لى الحرم اإلسرائيليات إ

  



  القدس عبر التاريخ -الفصل الثاني

  

59  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

 التفصيل التاريخ
المدينة  أقامت إسرائيل أول عرض عسكري واغتصبت مساحة كبيرة من أراضي  1968

  .المقدسة داخل السور وخارجه

البـاكر   نشرت جريدة هآرتس اإلسرائيلية أن جمهرة إسرائيلية قامت في الصباح 10/04/1969  

اإلسرائيلي داخل  ة تذكارية لقتلى الجيشمن اليوم السابق لعيد الفطر بإجراء صال

 .الحرم الشريف

 صدر الحاخام األكبر إلسرائيل نداء دعا فيه إسرائيل إلى التوجـه إلـى حـائط   أ 22/07/1969  

 .المبكى لقراءة التهاليل والصلوات

 .اقدم ثالثة من اإلسرائيليين على سرقة تاج السيدة العذراء 1969/08/12  

 اصدر بطريرك الالتين أمراً بإغالق ثالث كنائس تابعه له فـي القـدس بسـبب    13/08/1969  

 .انتهاكها ووقوع السرقة

والقضاء  إحراق المسجد األقصى على يد اإلسرائيليين، في محاولة لتهويد القدس 21/08/1969  

 .على أهم معالمها العربية

 .د األقصى في القدساستكمل اإلسرائيليون إحكام الحفريات حول المسج  1969  

محكمة صهيونية تقرر حق اليهود في الصالة في منطقة الحرم القدسي الشريف،   08/02/1976  

  "جبل الهيكل"وما يدعى 

 الكنيست اإلسرائيلي يتبنى قرار الحكومة األساسي القاضي بأن القدس الموحـدة  30/07/1980  

 .عاصمة لدولة إسرائيل

النار  طرف اإلسرائيلي هاري غودمان إلى ساحة األقصى وقيامه بفتحدخول المت 11/04/1982  

 .على المصلين

 .إغالق مستشفى الهوسبيس على أيدي السلطات اإلسرائيلية 10/05/1985  

 .االنتفاضة الشعبية الفلسطينية في األراضي الفلسطينية ومن ضمنها القدساندالع  08/12/1987  
  
 

شارع  كنيسة القديس بولص األسقفية وإحراق الباب الجنوبي لها في االعتداء على   1987  

  .األنبياء في القدس

 .االستيالء على جزء من دير مار يوحنا المجاور لكنيسة القيامة   1989  

والقـدس   مجزرة إسرائيلية بحق المصلين الفلسطينيين في ساحة المسجد األقصى 08/10/1990  

 .آخرين 150مصليا وجرح  30تشهاد ، مما أدى الى اسالشريف
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وجفعات  اإلعالن عن تأسيس ملتقى القدس الكبرى من مستوطنات معاليه أدوميم 12/08/1992

 .زئيف، وغوش عتصيون، وبيتار، وكفار أدوميم، وآدم

 .إغالق القدس بوضع الحواجز العسكرية وعدم السماح للفلسطينيين بدخولها 28/03/1993  

 ألف وحـدة سـكنية فـي    13إصدار قرار من وزارة اإلسكان اإلسرائيلية ببناء  21/10/1993  

 .المستوطنات الواقعة ضمن نطاق القدس الكبرى

 قام المستوطنون اإلسرائيليون بمحاولة إضرام النـار داخـل كنيسـة الجثمانيـة     18/05/1995  

 .بالقدس

 .يان في الشياحسرقة تمثال السيد المسيح من دير الطل 20/05/1995  

المركزي  إغالق ثالث مؤسسات فلسطينية في القدس ومن ضمنها مكتب الجهاز 10/07/1995  

 .لإلحصاء الفلسطيني

 .القدس العربيةالجزء الشرقي من فتح مركز شرطة إسرائيلي في  10/03/1996  

 .لسطينيإغالق مكتب أحد النواب المقدسيين في المجلس التشريعي الف 02/08/1996  

، حيث اندلعت كأحد نتائج الحفريات تحت المسجد األقصى" حشمونائيم"افتتاح نفق  24/09/1996  

مواطنـا   88انتفاضة شعبية رافضة افتتاح هذا النفق ممـا أدى الـى استشـهاد    

 .آخرين 1,600فلسطينيا وجرح حوالي 
 .قرار رئاسي فلسطيني بتشكيل محافظة القدس 17/12/1996  

 .تكليف الوزارات اإلسرائيلية بتكثيف نشاطاتها في القدس 09/1997  

 .إنشاء وحدة شرطة إسرائيلية خاصة لمالحقة البناء الفلسطيني في القدس 12/1997  

 .فتح ملف مستشفى المقاصد من قبل إسرائيل وبحث إمكانية إلغاء ترخيصه 12/1997  

 .مواد بناء للترميم في المسجد األقصى الجيش اإلسرائيلي يمنع وصول 25/01/2000  

إسرائيل تصادر أراضي تقع بين الطور والزعيم كجزء من خطة فتح شارع يربط   08/02/2000  

  .مستوطنة معالي أدوميم مع المستوطنات المحيطة بالقدس
الجمعية العامة للمجمع الكنسي في األراضي المقدسة تؤكد على أن القدس تخص   12/02/2000  

الديانات الثالث وتحتل مكانة أيدلوجية فريدة في التفكيـر العربـي الفلسـطيني    

  .والمسيحي

الفاتيكان والسلطة الوطنية الفلسطينية توقعان اتفاقيـة حـول وضـع الكنـائس       15/02/2000  

  .الكاثوليكية وترفضا التغييرات اإلسرائيلية من طرف واحد في القدس
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من البحث، البروفيسور وليد الخالدي يعلن ان األراضي المنوي  بعد ثالث سنوات  17/02/2000

إقامة سفارة الواليات المتحدة فيها في القدس تعود ملكيتها لألوقـاف اإلسـالمية   

  .وأمالك فلسطينيين خاصة
البابا يوحنا بولص الثاني يعقد مؤتمراً في القدس بحضور رجاالت الدين المسلمين   23/03/2000  

  .واليهودوالمسيحيين 
الكنيست اإلسرائيلي يصادق على نقل أبو ديس، والعيزرية والسواحرة الشـرقية    15/05/2000  

  .)فيما بعد تم تأجيل التنفيذ(للسيادة الفلسطينية الكاملة 
مؤكداً حق السـيادة الفلسـطينية   " عهدة القدس"المجلس االسالمي األعلى يصدر   07/06/2000  

مة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتأتي هذه العهدة للتأكيـد  الكاملة على القدس عاص

  .على فتاوى سابقة بعدم شرعية التنازل عن أي شيء من المدينة المقدسة
فتح ملف القدس في مفاوضات السالم بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسـرائيل    11/07/2000  

  .والتي استمرت اسبوعين دون ان تتمخض عن اية اتفاقات
مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري يصدر فتوى تحرم قبول الالجئين الفلسطينيين   23/07/2000  

  .تعويضات بدالً من العودة الى ديارهم
مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري يجدد فتـوى تحـريم حصـول المقدسـيين       15/08/2000  

  .الفلسطينيين على الجنسية اإلسرائيلية
دخول  مانية فلسطينيين في دفاعهم عن االقصى الشريف وذلك ردا علىاستشهاد ث  29/09/2000  

أرئيل شارون زعيم حزب الليكود االسرائيلي الى المسجد االقصى منتهكا حرمته 

بحماية ثالثة آالف جندي وشرطي إسرائيلي، فكانت شـرارة إنـدالع انتفاضـة    

القـرارات  االقصى التي استشهد وجرح فيها االالف وصدر خاللها مجموعة من 

الدولية أصدرها مجلس األمن الدولي وهيئة األمم المتحدة واللجان المنبثقة عنها، 

تنص في مجملها على ادانة اسرائيل الستخدامها العنف والتصعيد العسكري ضد 

  . الشعب الفلسطيني

 الجمعية العامة لألمم المتحدة تصدر قراراً بعدم شرعية قيـام إسـرائيل بجمـع     01/12/2000  

  . الضرائب من السكان الفلسطينيين في القدس
  

وفاة القائد المقدسي فيصل عبد القادر الحسيني عضو اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة     31/05/2001

التحرير الفلسطينية ومسؤول ملف القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس 

لدولة الكويت  بيت الشرق وعضو المجلس االسالمي االعلى، وذلك أثناء زيارتة

  .للمشاركة في مؤتمر مقاومة التطبيع مع اسرائيل
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إغالق بيت الشرق وعدد اخر من المؤسسات الوطنية الفلسطينية األخرى العاملة   02/08/2001

  .في القدس ومن ضمنها مقر محافظة القدس في أبو ديس
ية لتجميد طلبات جمع شـمل  الحكومة االسرائيلية توافق على اقتراح وزير الداخل  11/05/2002  

العائالت بين الفلسطينيين في القدس واسرائيل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية 

لمنعهم الحصول على الجنسية االسرائيلية او االقامة فـي اسـرائيل او القـدس    

  .الشرقية
  20/05/2002 اسرائيل تقرر إقامة جدار الضم والتوسع شرق الخط االخضر وحـول القـدس    

  .كم مزودا بالكاميرات واجهزة االنذار 730بطول 
والذي سيقسم الضفة ) جدار الضم والتوسع(باشرت حكومة اسرائيل ببناء الجدار   06/2002  

  .مناطق معزولة 7الغربية الى 
والذي ينص على  2002السلطة الوطنية الفلسطينية تصدر قانون العاصمة لسنة   05/10/2002  

هي عاصمة الدولة الفلسطينية وهي المقر الـرئيس والـدائم   ان القدس الشريف 

للسلطات الثالث ويبطل كل تشريع او اتفاق ينتقص من الحـق الفلسـطيني فـي    

  .القدس الشريف
    

قامت شرطة االحتالل االسرائيلي باصدار اوامر تمنع عددا من مـوظفي دائـرة     31/10/2002

  .مدة ست شهوراالوقاف االسالمية من دخول المسجد االقصى ل
إغالق مركز االبحاث االجتماعية الذي يديره عميد العمل االجتماعي في فلسطين   23/12/2002  

  .أمين الخطيب. د
علـى   والسياسـية المصغر للشؤون االمنية اإلسرائيلي صادق المجلس الوزاري   08/2003  

 طـول صـل  ي. مقطعين اضافيين على طول الحدود البلدية الشرقية لمدينة القدس

  . متراكيلو المقطعين الى حوالي ثالثين 

قامت إسرائيل باغالق نادي الخريجين العرب وتمديد إغالق كل من بيت الشرق،   06/08/2003  

الغرفة التجارية العربية، المجلس االعلى للسياحة العربية، وجمعيـة الدراسـات   

م تمديـد اإلغـالق   وت(العربية ونادي االسير الفلسطيني لمدة ست شهور إضافية 

  ).الحقاً حتى كتابة هذا التقرير
    

الجمعية العامة لالمم المتحدة تدين بناء اسرائيل جدار الضـم والتوسـع وتـدين      23/10/2003

االفعال االسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبـاقي االراضـي   

  .الفلسطينية المحتلة
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" رأياً استشـارياً "امة لألمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية لتقديم طلب الجمعية الع  03/12/2003

حول قضية قانونية جدار الضم والتوسع الذي تقيمه إسـرائيل فـي األراضـي    

  .الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وحولها
    

زالً في قرية من 16المستوطنون وبحماية الجيش اإلسرائيلي يستولون بالقوة على   08/02/2004

  .سلوان، المحاذية للمسجد األقصى المبارك
    

إسرائيليون يقومون بتحطيم أعمدة رخامية أثرية بالقرب من المتحف اإلسـالمي    09/02/2004

  .داخل ساحة المسجد األقصى، يعود تاريخها إلى العصور اإلسالمية األولى
خطة "المسجد األقصى مقابل ما يسمى  المستوطنون اإلسرائيليون يهددون بتفجير  09/02/2004  

  ".لالنسحاب أحادي الجانب من غزة" شارون
متر من الطريق المؤدية إلى باب المغاربة أحد األبواب  100انهيار جزء بمساحة   15/02/2004  

الرئيسية للمسجد األقصى، بسبب أعمال الحفريات التـي تقـوم بهـا سـلطات     

  .االحتالل

كمة العدل الدولية في الهاي النظر في قانونية وشرعية جـدار الضـم   بدأت مح  23/02/2004  

والتوسع الذي تقيمه إسرائيل في االراضي الفلسطينية واستمرت المحكمة ثالثـة  

  .ايام

  .مستوطنون يستولون على عمارتين في حي سلوان المحاذي للمسجد األقصى  31/03/2004  
ى التي تقع الى الشمال الغربي من القدس ومن بينها تقدم مجموعة من سكان القر  30/06/2004  

قرية بيت سوريك التماسا الى محكمة العدل العليا ضد مسار الجدار الفاصل الذي 

وفي إطار االستئناف حدد القضاة اإلسرائيليون أنفسهم،  يمر من مناطق سكناهم،

قانونية  غير) كم 40من بين  30(ان ما يقارب ثالث أرباع مسار الجدار الفاصل 

  . وانه يتوجب على إسرائيل عرض مسار بديل

حول قضية قانونية الجدار الفاصل " رأياً استشارياً"نشرت محكمة العدل الدولية،   09/07/2004  

الذي تقوم إسرائيل بإقامته، وجاء في االستنتاجات الخاصة به أنه يتوجب علـى  

جزاء الجدار الفاصل التـي  إسرائيل التوقف عن إقامة الجدار الفاصل، وتفكيك أ

تمت إقامتها في الضفة الغربية، وإلغاء األوامر التي تـم إصـدارها بخصـوص    

كذلك ناشـدت محكمـة    .إقامته وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا جراء ذلك

العدل الدولية المجتمع الدولي باالمتناع عن المساعدة في استمرار الوضع غيـر  

إقامة الجدار الفاصل، واتخاذ الوسائل القانونية مـن  القانوني الذي نشأ في أعقاب 

  .أجل إيقاف الخروقات اإلسرائيلية وضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة
  



  القدس عبر التاريخ -الفصل الثاني

  

64  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

 التفصيل التاريخ
على مدار ثالثة أسابيع عرض مجسم جديد للهيكل الثالث المزعوم داخل أروقـة    19/08/2004

  .الكنيست
وحدة  280د مخطط بناء حي إستيطاني من تنتهي من اعدا بلدية القدسما يسمى ب  28/10/2004  

  . استيطانية على اراضي ابو ديس
سلطات االحتالل تستولي على فندق كليف واألراضي المحيطة به الواقع غـرب    12/2004  

  .أبو ديس، ومنع أصحابه من حرية التصرف به
لسـطينية بعـدما   تم مشاركة فلسطينيي القدس الشرقية في انتخابات الرئاسـة الف   09/01/2005  

سمحت لهم إسرائيل باإلدالء بأصواتهم عبر مكاتب البريد في المدينة والضواحي، 

تكراراً لتجربة انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي الفلسطينية التي جرت فـي  

، حيث انتقد الرئيس األمريكي األسبق جيمـي كـارتر اإلجـراءات    1996العام 

" مشكلة خطيرة"ل عملية التصويت التي واجهت اإلسرائيلية المتبعة في القدس خال

بسبب منع إسرائيل الموظفين الفلسطينيين من اإلشراف على عمليـة االقتـراع،   

  .ليقتصر اإلشراف على الموظفين اإلسرائيليين العاملين في مراكز البريد
    

واجهت قرية لفتا المهجرة مخطط يقضي باقامة حي يهـودي ومجمـع تجـاري      12/02/2005

 .كنيس وفندق ومتحف على اراضيها على حساب ما بقي من بيوتهـا القديمـة  و

اإلسرائيلية النقاب، عن أكبر عملية تسـريب عقـارات   " معاريف"كشفت صحيفة   18/03/2005  

فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة إلى الجماعات اليهودية المتطرفة إشـتملت  

مملوكة للكنيسة في ساحة عمر بن الخطاب في  حاصالً تجارياً 27على فندقين و

المستشار المالي " نيكوالس ببنيلوس"باب الخليل في البلدة القديمة، المسؤول عنها 

والساعد األيمن لبطريرك الكنيسة اليونانية األرثوذكسية وقيامه ببيع هذه العقارات 

بعـض   البطريركية ومن خـالل . لمستثمرين يهود ناشطين في مجال االستيطان

المتنفذين فيها ساهمت في الماضي بخدمة مشروع إقامة الحزام االستيطاني حول 

القدس عندما سربت أراضي في جبل أبو غنيم ومعاليه أدوميم ومؤخراً في مدخل 

  .بيت لحم إلى الجهات اإلسرائيلية
    

والـذي   الحكومة االسرائيلية تصادق على مسار الجدار في محيط القدس الشرقية  10/07/2005

الف مقدسي عن مدينتهم ويحاصر آالف الفلسطينيين  55يؤدي الى عزل حوالي 

  . عن باقي أجزاء الوطن الفلسطيني
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تم مشاركة فلسطينيي القدس الشرقية في االنتخابات التشريعية الفلسطينية بعـدما    25/01/2006

ة والضواحي، سمحت لهم إسرائيل باإلدالء بأصواتهم عبر مكاتب البريد في المدين

تكراراً لتجربة انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي الفلسطينية التي جرت فـي  

  .، رغم المضايقات واإلجراءات اإلسرائيلية خالل عملية التصويت1996العام 
إسرائيل بدأت بأعمال بناء مقر الشرطة اإلسـرائيلية الجديـد علـى االراضـي       14/03/2006  

 3,500ومستوطنة معاليه ادوميم ويجري التخطيط القامة الفلسطينية بين القدس 

وحدة سكنية إستيطانية لربط مستوطنة معاليه ادوميم بالقدس، وقطـع التواصـل   

  .الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها
الرئيس االسرائيلي طالب بتنفيذ حفريات إسرائيلية أسفل الجدار الغربي للمسـجد    15/03/2006  

كانت السلطات االسرائيلية بعد احتالل القدس والمسجد االقصى عـام   االقصى و

وهي احدى البنايـات التابعـة للمسـجد    " قاعة الصالة"قد استولت على  1967

  . االقصى

قامت قوات كبيرة من الشرطة االسرائيلية وحرس الحدود والمخابرات باقتحـام    16/03/2006  

قدس لمنع عقد مـؤتمر ينـاقش نتـائج    ومحاصرة فندق االمبسادور في مدينة ال

  . االنتخابات الفلسطينية ومستقبل القدس

إسرائيل الى إنهاء البناء لمستعمراتها ووقف " امنستي"دعت منظمة العفو الدولية   16/03/2006  

  . بناء جدار الفصل العنصري النهما يشكالن انتهاكا وخرقا للقانون الدولي

يفصل الضفة الغربية عن القـدس   "دولي"نديا الى معبر حدودي تحويل حاجز قل  27/03/2006  

وذلك في إطار مخطـط تهويـد القـدس    " عطاروت"وضواحيها تحت اسم معبر 

  . وعزلها عن مدن الضفة

سيطرت على مبنيين مأهولين بالسكان في سلوان " العاد"جمعية إستيطانية يهودية   29/03/2006  

  .قصىوحي الطور المشرف على المسجد اال

أعلنت مصادر إعالمية إسرائيلية أن الحكومة اإلسرائيلية قررت سحب المواطنة   18/04/2006  

  . المقدسية من أعضاء المجلس التشريعي في القدس الشريف

وسط اجراءات مشددة بدات ثالثة جرافات اسرائيلية هدم السور الخشبي وغرفتين   06/02/2007  

ابواب المسجد االقصى في وقت وجهت فيه العديد  مالصقتين لباب المغاربة احد

من الدعوات من الشخصيات الوطنية والدينيه واالعتبارية لحماية المسجد االقصى 

وما يتعرض له من عدوان صارخ من قبل االحتالل ومحاولته تهويـد المدينـة   

  .المقدسة وطمس كافة معالمها
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ر ورئيس الدائرة التنظيمية للمجتمع الوطني كشف رئيس ميثاق المعروفين االحرا  05/03/2007

الديمقراطي المحامي سعيد نفاع النقاب عن اكبر مشروع اسـتيطاني منـذ عـام    

، حيث يشمل بناء احدى عشر الف وحده سكنية لليهود المتـدينين قـرب   1967

  .حاجز قلنديا العسكري

يات الحفـر فـي بـاب    اقامة خيمة اعتصام في وادي الجوز احتجاجا على عمل  07/03/2007    

المغاربة ووصل وفد من الجوالن العربي السوري المحتل للتضامن فـي خيمـة   

االعتصام ولقد بادرت الشرطة االسرائيلية بالهجوم على المعتصـمين وتفـريقهم   

  .بالقوة وبالقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع

ح بأية معلومات حول الحفريات التي تقوم رفضت هيئة اآلثار االسرائيليه التصري  13/03/2007  

  .امتداد طريق شعفاط بهدف البحث عن اآلثار في تلك المنطقة بها على

تتوقف  ضرورة ان) يونسكو(اكدت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة   16/03/2007  

ـ     جداسرائيل فورا عن اعمال التنقيب عن االثار التي تقوم بها فـي سـاحة المس

 جميـع االطـراف  "األقصى في القدس الشرقية، وان تشرع فى مناقشـات مـع   

  ".المعنية
ستمدد الكنيست االسرائيلية قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل االسر الفلسـطينية    21/03/2007  

، بعد ان انهت لجنة 2008تموز عام / لخمسة عشر شهرا اخرى حتى نهاية يوليو

تعديالت على القانون لتقديمه لمصـادقة الكنيسـت فـي    الداخلية اجراء بعض ال

  . القراءات الثانية والثالثة

 عائلة فلسطينية من 150سلمت السلطات االسرائيلية فجر اليوم اوامر اخالء لنحو   02/04/2007  

، في حال نفذت اوامر االخالء هذه منازلها في ضاحية السالم شمال شرق القدس

  .بال مأوى ون في تلك المنطقة سيصبحوننسمة يقطن 2000فان نحو 

أبلغت سلطات االحتالل مجلس محلي العيزرية بوجود مخطط اسرائيلي يقضـي    03/04/2007  

اريحا التاريخي ومنع الفلسـطينيين مـن اسـتخدامه وان     -القدس باغالق شارع

شارع بديل يمر من اراضي العيزرية باتجـاه قريـة    المخطط يشتمل على اقامة

  .ومن ثم الى عناتا الزعيم

كشفت جمعية االقصى لرعاية االوقاف والمقدسات االسالمية النقاب عن عمليات   21/04/2007  

كبيرة وخطيرة تقوم بها جهات يهودية متطرفة لشراء عقارات عربية في  تزوير

  .لقديمةا القدس

 في القدس المقابـل سلطات االحتالل بهدم مبنى المجلس اإلسالمي األعلى  قامت  25/04/2007  

  .عاماً 59لمقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التي احتلت وصودرت قبل 
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ألف وحـدة   20اقرت لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس، خطتين لبناء حوالي   10/05/2007

 وحدة 500وتقديم توصية ببناء حي سكني يهودي في القدس الشرقية يضم  سكنية،

  .سكنية

ي الذكرى األربعين الحتالل شرقي القدس والمسجد االقصى وبحضور العشرات ف  18/05/2007  

 جرت مراسيم 48عائالت القدس والمئات من أهالي القدس واراضي  من مندوبي

لحفظ القدس الشريف واألقصى المبارك، وذلـك  " ميثاق عهد ووفاء" توقيع وثيقة

  .خيمة االعتصام بحي وادي الجوز بالقدس في

للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات، أول إشارة  الشريف يضع محافظ القدس  19/08/2007  

  .في محافظة القدس 2007
اعترفت المؤسسة االسرائيلية بافتتاح كنيس يهودي يقع في حدود الجدار الغربـي    26/09/2007  

األقصى، وتحديداً تحت باب السلسلة، احـد أبـواب المسـجد األقصـى      للمسجد

فقط عن قبة الصخرة المشرفة فـي المسـجد األقصـى     مترا 97ك، ويبعد المبار

  .المبارك
قيام سلطات االحتالل بهدم سور مالصق لسبيل السلطان سليمان القانوني خـارج    03/10/2007  

  .باب الخليل في بيت المقدس
 لى حرمتوجهت قوة كبيرة من جيش االحتالل وجرافات وآليات ومعدات ثقيلة إ  20/01/2008  

في بيت حنينا، حيث قاموا بتقطيع األشجار وتجريف ما يقارب  جامعة القدس

  .الحرم الجامعي عشر دونمات من ارض
وحدة سكنية في حي الشيخ جراح فـي القـدس    200بناء تقرر سلطات االحتالل   29/01/2008  

  .الشرقية
لعمري التاريخي فـي أم طوبـا   قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي بهدم المسجد ا  03/02/2008  

عـام وتـم   700المسجد المذكور شيد قبـل   يذكر ان البناء غير المرخص بحجة

  .في قرية أم طوبا ويعد المسجد الوحيد 1963ترميمه آخر مرة عام 
قررت الحكومة االسرائيلية تسريع تنفيذ شارع الطوق االسرائيلي حول القـدس    10/02/2008  

زء المتبقي منه والذي يضم حفر ثالثة انفاق وبناء خمسة الشرقية عبر اكمال الج

دونما من االرض الفلسطينية مؤكدة ان اكمال  1,237جسور ومصادرة اكثر من 

كـدمات  (وحدة استيطانية في مستوطنة  400هذا المقطع من الشارع سيسهل بناء 

  .في منطقة ابو ديس الى الغرب من الجدار) زيون الجديدة
  .تمديد إغالق المؤسسات الفلسطينية في القدس تقرر سلطات االحتالل  18/02/2008  
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بدأت الحكومة االسرائيلية بتسجيل امالك اليهود الواقعة داخل الحي اليهودي في   12/03/2008

ولقد  1967 البلدة القديمة بالقدس المحتلة في دائرة الطابو وذلك الول مرة منذ عام

عقار يهودي داخل البلدة القديمـة   600ار من بين عق 120تم االنتهاء من تسجيل 

  .وما زال العمل جاري الستكمال تطويب باقي االمالك والعقارات

سياسة هدم المنازل في مدينة القدس استراتيجية جديـدة يعتمـد عليهـا     أصبحت 2008/06/25  

في تهجير الفلسطينيين واصحاب االرض االصليين مـن هـذه    الصهيوني الكيان

، للمدينة المدى تحاول ان توازن في النمو الديمغرافي بعيدة ، وذلك ألهدافينةالمد

من جانب ومن جانب آخر تقوم بعمل توسعة كبيرة  الفلسطينيين بحيث تهدم منازل

  .اليهود الى السكن في مدينة القدس تدفع في القدس وباسعار رخيصة

شـرقي   ي لعملية إحصاء تشمل سكانفي التحضير الفعل قرار سلطات االحتالل  19/08/2008  

  .مدينة القدس

  .بيوت في منطقة البستان في قرية سلوان شرقي القدس هدم 12/11/2008

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سماح الحكومـة اإلسـرائيلية    01/02/2009

خطـوة بأنهـا   ال وحدة استيطانية جديدة في القدس، واصفة هـذه  3,500 بإقامة 

  ".جريمة"

في منطقة ' األونروا'أرضية مدرسة القدس األساسية التابعة لوكالة الغوث  انهيار 02/02/2009  

بالقرب من المسجد األقصى ينذر بما هو أسوأ للمسـجد األقصـى    المغاربة باب

  .حد سواء بسبب الحفريات االسرائيلية على والبلدة القديمة

حى سلوان بمدينة القدس المحتلة  ثار االسرائيلية بدأت حفر نفق جديد فىسلطة اآل 07/02/2009  

  .المجاورة له جنوب المسجد االقصى يهدد بانهيار المسجد والمنازل

تتهم االحتالل بممارسة التطهير العرقي بحق اهـالي  منظمة التحرير الفلسطينية   2009/02/23  

  .القدس

مدينة القدس من خالل جدار اسرائيلي فاصل من الشمال  احكمت اسرائيل اغالق 24/02/2009  

كيلومتر مربع سيعمل علـى   230والشرق لمدينة القدس سضم على ارض الواقع 

الف فلسطيني في محافظة القدس عن بعضهم البعض وعـن   420تطويق وعزل 

  .باقي الضفة الغربية وسيقطع شمال الضفة الغربية عن جنوبها
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وتسهيل توسعها المستقبلي لتصل من ) ادوميم(تعزيز الكتلة االستيطانية  من اجل 24/02/2009

القدس الى حدود البحر الميت وربطها بالقدس الغربية قامت بوضع مخطط لبناء 

نفق في منطقة السواحرة الشرقية يربط معاليه ادوميم والمستوطنات المجاورة لها 

  .بشارع الطوق الشرقي) هاحوما(بمستوطنة 

منزال فلسطينيا في مخيم شعفاط  55قامت سلطات االحتالل بتسليم إخطارات بهدم   05/03/2009  

  .لالجئين الفلسطينيين شمالي القدس المحتلة

أمر هدم لمواطنين في بيت حنينـا وشـعفاط    30االحتالل تسلم أكثر من  سلطات  19/04/2009  

  .والعيسوية وجبل المكبر
    

 القدس عن عملية سرقة خطيـرة تعرضـت لهـا الصـخرة     مركز إعالم كشف 20/07/2009

.من خـالل السـطو علـى أحـد حجـارة مسـجد القبـة الداخليـة         المشرفة،

الصخرة المشرفة لمركز إعالم القدس، فإن سرقة الحجـر   حراس إفادة أحد ووفق

  .واجهة في المغارة الواقعة أسفل المسجد تكسير من مسجد قبة الصخرة تم بعد

 كوهين، سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بأمر من المفتش العام للشرطة دودي قامت 21/07/2009  

 في حي الجبشة فـي البلـدة  " مركز نضال لتعزيز وتنمية المجتمع"بإغالق مقر 

ويسري هـذا األمـر اإلداري حتـى تـاريخ      .من مدينة القدس المحتلة القديمة

على أن يجـدد ويصـبح    نيته بتمديد اإلغالق لمدة سنة، تأكيد مع 11/08/2009

  .امرا ثابتا حسب نوايا شرطة االحتالل

وحدة سكنية باإلضـافة إلـى    3,500  يضم إسرائيل تخطط لبناء حي استيطاني 24/07/2009  

" معاليـه أدومـيم  "و القدس مراكز تجارية وسياحية، وخلق تواصل استيطاني بين

  .لمستوطناتبا لتعزيز سيطرتها على القدس المحتلة من خالل إحاطتها

 ومؤسسـة  االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين فـي القـدس   استكمل 28/07/2009  

 رمؤتم الدراسات الفلسطينية واتحاد الجمعيات األهلية العربية استعداداتهم الطالق

 المنوي تنظيمه على مدار اربعة أيام في كل من القـدس " القدس تاريخ المستقبل"

 انعقـاد  يـأتي  .آب القادم 4تموز و 30دينة الناصرة ما بين بيرزيت وم جامعة

عاما على االحتالل وفي ظل حملة مـن التصـعيد    42بمناسبة مرور   المؤتمر

اإلسرائيلي ضد المدينة المقدسة، والتي تتمثل بتصـعيد   االحتالل تقودها سلطات

تلكات وتوسيع المستوطنات ومصادرة األراضي والمم المنازل سياسة هدم وإخالء

وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، والتي  المدينة وتضييق اإلغالق والخناق على

   .الفلسطينين وطرد بمجملها تهدف إلى تهويد المدينة
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للمرجعيات والهيئات الدينية والسياسية والفصائلية واألهليـة فـي    طارئ أجتماع 04/08/2009

تم التداول في هـذا   وقد  .انخيمة الصمود في حي البست وذلك في .مدينة القدس

التطورات األخيرة المتعلقة بحي الشيخ جراح حيـث قـام    في األجتماع الطارئ

من منازلها وأستولوا على هذه المنازل مما  فلسطينية المستوطنون بطرد عائالت

السماء في هذا الطقس الحار بـدون أي   وتلتحف جعل هذه األسر تفترش األرض

  .مأوى أو منزل تعيش فيه

  ".مؤسفة" المتحدة تكتفي باعتبار عمليات التطهير العرقي في القدس الواليات 04/08/2009  

ألف مواطن فلسطيني متزوجون من مقدسيات مهـددون بالترحيـل    20أكثر من  09/08/2009  

  .وذلك حسب مركز القدس القدس عن الجماعي

للوقف الفوري لالنشطة االستيطانية  يلاسرائ يشدد االتحاد االوروبي على دعوته  08/09/2009  

 الجيـوب ولتفكيـك جميـع    الطبيعيبما في ذلك في القـدس الشـرقية والنمـو   

  .2001التي شيدت منذ مارس اذار  )االستيطانية(

االقصى  المسجد جامعة الدول العربية من مخاطر الجرائم االسرائيلية بحق حذرت  04/10/2009  

  .ةالمبارك ومدينة القدس المحتل

 الـدولي،  األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مجلـس األمـن   ناشد  25/10/2009  

 بالتدخل الفوري لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصـى وتحميـل  

مسؤولية تصعيد الموقف وما يمكن أن ينتج عنه من توتر وأعمال عنف  إسرائيل

.الفلسطينية المحتلة والمنطقـة برمتهـا  األوضاع في األراضي  توتر تضيف إلى

 من التداعيات الخطيرة لعملية االقتحام التي قامـت بهـا قـوات   " موسى  وحذر

  ".اإلسرائيلي لساحات المسجد األقصى االحتالل

 سلطات االحتالل في القدس تقرر السماح مجددا للتنظيمات االستيطانية بـدخول   26/10/2009  

  .الحرم القدسي باحة

يسكنها أكثر من ثمانين فلسطينيا،  منازل سلطات االحتالل اإلسرائيلي تسعة هدمت  28/10/2009  

عدم التـرخيص واالسـتخفاف    بحجة في أحياء متفرقة من مدينة القدس المحتلة

  .بقرارات وأوامر بلدية االحتالل

لواقعة في حـي  ا" نوف تسيون"تدشين الحي الجديد في البؤرة االستيطانية  مراسم 19/11/2009  

  .في القسم الشرقي من القدس المحتلة المكبر جبل
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سكنية فـي   وحدة االتحاد األوروبي قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء تسعمائة انتقد 19/11/2009

إن أنشطة االستيطان  الرئاسة السويدية لالتحاد في بيان لها وقالت .القدس الشرقية

للقـانون   خـرق  منازلهم في القدس الشـرقية  وتدمير المنازل وطرد األهالي من

  .الدولي

بلدية القدس ترفض إخالء مبنـى للمسـتوطنين فـي    : أوامر قضائية أربعة رغم 12/01/2010  

 بلدية القدس المحتلة الستصدار أوامـر هـدم بحـق المنـازل     تسارع ، وسلوان

يم والبنـاء  نتيجة لرفض البلدية ولجنة التنظ( التي تبنى بدون ترخيص الفلسطينية

  .)البناء للفلسطينيين في القدس تراخيص منح

وعقارات بلدة سلوان أن االنهيار األرضي الـذي   أراضي لجنة الدفاع عن ذكرت 18/01/2010  

حلوة ببلدة سلوان اتسـع قطرهـا وامتـدت     وادي وقع في الشارع الرئيسي بحي

سكان المنطقة  ذروح .المدينة في لمسافات إضافية وسط استمرار هطول األمطار

وهامة من الشارع الـذي ال   كبيرة من اتساع نطاق وإطار االنهيار ليشمل أجزاء

األمتـار،   عشـرات  يبعد عن جدار المسجد األقصى من جهته الجنوبيـة سـوى  

والتـي   المنطقة باإلضافة إلى ما يمكن أن يحدث للعديد من العقارات والمباني في

 االحتالل يجة الحفريات المتواصلة لسلطاتتعاني أصالً من تشققات وتصدعات نت

 وجمعياتها اليهودية في المنطقة لشق شبكة من األنفاق التي تتجه جميعهـا إلـى  

  .الجنوبي للمسجد األقصى وأسفله الجدار

ى انه تم تشكيل لدى األمم المتحدة، رياض منصور ال لفلسطين المراقب الدائم أشار 19/01/2010  

مـن الرئاسـة الحاليـة    ) الترويكا(موعة العربية اسمها من المج خاصة مجموعة

فلسطين، ولبنان وهو المندوب العربي في مجلس األمـن،   بالطبع والقادمة وتضم

التحرك مع كافة منظمة المؤتمر اإلسالمي للقيام ب في والمغرب رئيس لجنة القدس

  .لمناقشة تفاصيل الوضع في القدس أعضاء مجلس األمن

  .اسرائيلي في اعالناتها كموقع تراثي" قبة الصخرة"روسية توظف  سياحة ركةش 03/03/2010  

 بلديةما يسمى ومعطيات مصدرها " جمعية عير عميم"تقارير مصدرها  بينت 11/03/2010  

ألف وحدة سكنية في مراحل مختلفة من  50في القدس أنه يوجد ما يقارب القدس 

ألف وحدة سكنية ال  20أن هناك  ينوتب، لبنائها في القدس الترخيص التخطيط

التخطيط والترخيص الرسمية، بضمنها مخططات بدأت تخرج  راحل تزال في

ألف وحدة سكنية لم  30مخططات لبناء ما يقارب  هناك إلى حيز التنفيذ، كما أن

أن معظم هذه الوحدات السكنية يجري  وجاء، التخطيط يتم تقديمها بعد إلى لجان

مخططات البناء في كافة أحياء القدس،  عشرات ي إطارالتخطيط لبنائها ف

  .الفلسطينية وبضمنها وحدات سكنية في داخل األحياء
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 التفصيل التاريخ
  .في القدس "الهيكل الصغير"يهودي على اسم الرمبام او  كنيس افتتاح 14/03/2010

على بعد وهو أكبر كنيس يهودي داخل البلدة القديمة ويقع " (كنيس الخراب"افتتاح  15/03/2010  

الذي من المقـرر أن يـتم افتتاحـه    ) بضع عشرات األمتار من المسجد األقصى

  .بمشاركة وزراء اسرائيليين واعضاء من الكنيست

بلدة العيسوية من دخول  في األول من الشهر المذكور منعت سلطات الجيش أهالي 1/4/2010  

وطلبت منهم . دونم 2500أراضيهم الواقعة شرق البلدة والبالغة مساحتها أكثر من 

إلـى   التوجه إلى المحكمة للحصول منها على تصريح حتى يتمكنوا من الـدخول 

 .أراضيهم

، والتي تهـدف  "فلسطين –مدرستي "في عمان بعنوان  مبادرةالملكة رانيا اطلقت  18/04/2010  

  .إلى اعادة تأهيل وتطوير وصيانة المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية

وحدة استيطانية جديـدة فـي مسـتوطنة     1600مخططا لبناء بناء أقرت اللجنة  2010 /5/6  

علما بأن مساحة واسعة من األرض التـي سـتقام    .شمال القدس" رامات شلومو"

 .خاصة لمواطنين فلسطينيين عليها هذه الوحدات االستيطانية ملكية

طانية فـي مسـتوطنتي   وحـدة اسـتي   238صادقت حكومة االحتالل على بناء  10/2010  

 .في القدس المحتلة" بسغات زئيف"  و، "راموت " 

وحـدة   1300صادقت لجنة التخطيط والبناء في بلدية االحتالل بالقدس على بناء   2010 /11  

في . في الجزء الشرقي من مستوطنة بسغات زئيف في القدس المحتلة استيطانية

وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبل  978االحتالل بناء  حين تعتزم سلطات

  ."راموت"استيطانية في مستوطنة  وحدة 320أبو غنيم، و

رمات شـلومو   وحدة استيطانية جديدة في 197االحتالل على بناء  صادقت بلدية 12/2010  

 ، وتشكل)وحدة 90(، وتلبيوت الشرقية )وحدة 32(، وبسغات زئيف )وحدة 75(

وحـدة   220در إليها مقاولون إسرائيليون تقضـي ببنـاء   جميعها مقدمة خطة با

  ."غالف القدس"تقع في إطار ما يسمى بـ استيطانية،

    
  

12/2010 

 -شـمال القـدس   –دونما من أراضي بلدة بيت حنينا  85اإلعالن عن مصادرة 

البلدية العبريـة   في حين صادقت ,مستوطنتي بسغات زئيف ونيفي يعقوب لربط

 وحـدة  180ط بناء استيطاني في صور باهر وسلوان يقضي ببنـاء  على مخط

دونما بين حي أم ليسون وصور بـاهر مـن    53استيطانية على مساحة حوالي 

 .المواطنين أراضي
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 التفصيل التاريخ
قرب المدرسة الدينية اليهودية وحدة استيطانية 24وضع حجر األساس لبناء  تم  30/12/2010

بيت أوروت ثـالث المشروع الجديد فيويضم . في جبل الزيتون" بيت أوروت"

تزيـد بنايات يتألف كل منها من تسعة طوابق، إضافة إلى مشروع بناء مـدرج 

 .متر مربع 6400مساحته عن 

جـاء ذلـك   .  مليون دوالر لتهويد القدس 100أقرت الحكومة اإلسرائيلية مبلغ  29/5/2011  

حـي ان  .في القدس الشرقية خالل جلستها األسبوعية في ما يسمى ببرج داوود 

هذا المبلغ خصص لتدعيم وتعزيز مشاريع التهويد خصوصا تلك المتعلقة بالجانب 

  .الثقافي والتاريخي للمدينة المقدسة
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  لقدس والقرارات الدوليةا :ثالثاً
  

االمم المتحدة  تعتبر القضية الفلسطينية ومسألة القدس من ابرز القضايا التي تناولتها المنتديات الدولية وخاصة

واجهزتها الرئيسية حيث أصدرت هذة المؤسسات العديد من القرارات وعلى مدار ما يزيد عن نصف قرن إضافة 

الى التأكيد على جزء كبير منها سنويا وذلك بسبب عدم تنفيذها من قبل الجهات التي صدرت بحقها وتحديداً إسرائيل، 

  :س من خالل الهيئات الدولية المختلفةوندرج هنا اهم القرارات الدولية بشأن القد
  

  :3قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة.  1

 عناصر القرار الرئيسية تاريخ اإلصدار رقم القرار
  المعروف بقرار التقسيم والمعنون بخصوص مستقبل فلسطين 29/11/1947 181

 توضع القدس تحت إدارة دولية كمنطقة ان ما يخص القدس هوو

، ويقوم مجلس وصاية بتلك اإلدارة نيابة عن األمم منفصلة

: وحدود القدس تشمل القرى والمناطق المحيطة وهي  .المتحدة

من الشمال شعفاط ومن الجنوب بيت لحم، وأبو ديس،  من الشرق

 .عين كارم ومن الغرب
     

   يعتبر حفظ األمن: بخصوص القدس ومواطنيها ومجلس الوصاية26/04/1948 )2-س(  185

  .والسالم أمراً ضروريا
 

  :بخصوص حماية سكان القدس بتعيين رئيس مجلس بلدي خاص 06/05/1948 )2-س( 187

  آخذاً في االعتبار طلب مجلس الوصاية بالتشاور مع سلطة

  يطلب من سلطة االنتداب تعيين رئيس مجلس بلدي. االنتداب

 .1948/ 5/ 15مقبول من األطراف المعنية قبل 
     

  حيث يطلب من مجلس الوصاية وضع نظام لحماية األماكن 09/12/1949 )4(   303

  المقدسة داخل وخارج المدينة ويطلب  تكملة االستعدادات لهذا

  .األمر
 

     

القدس على القانون اإلسرائيلي  تطبيقيأسف لقرار إسرائيل  04/07/1967 )5- س.س( 2253

من إسرائيل التراجع  طلبيويعتبر ذلك غير شرعي و الشرقية،

 .عنه

     

 .2253يستنكر فشل إسرائيل في االنصياع للقرار  14/07/1967 )5-س.س( 2254
     

                                                           
  . العدد الثاني والثالث، القدس –مجلة شؤون تنموية، المجلد الخامس .   1996الملتقى الفكري العربي،  3
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 عناصر القرار الرئيسية تاريخ اإلصدار رقم القرار
  يؤكد على القرارات السابقة، ويعتبر أي تغيرات في منطقة القدس 28/10/1981 36/ 15

  إنما هي غير شرعية وضد القانون الدولي، وان مثل هذه األعمال

 .مام تحقيق السالم العادل والشاملتعتبر عائقاً أ
     

يؤكد على القرارات السابقة بشان انشاء جامعة القدس ويؤكد على   27/02/2001  55/129

الحاجة الى تعزيز التعليم في االراضي الفلسطينية التي تحتلها 

بما فيها القدس وتدعو للتعاون في  1967اسرائيل منذ حزيران

لعوائق التي وضعتها امام انشاء تنفيذ هذا القرار وان تزيل ا

  .جامعة القدس
     

بالرجوع الى قرارات االمم المتحدة ومجلس االمن ولجنة حقوق   28/02/2001  55/130

االنسان ذات الصلة يؤكد هذا القرار على ان االحتالل يمثل في 

حد ذاته انتهاكا جسيما لحقوق االنسان ويطلب من اسرائيل تقديم 

للجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات  التسهيالت الالزمة

االسرائيلية التي تمس حقوق االنسان للشعب الفلسطيني وغيره من 

  .السكان في االراضي الفلسطينية بما فيها القدس
     

بالرجوع الى جميع قراراتها ذات الصلة وكذلك الى قرارات   20/12/2001 10/8ي س 

، يؤكد هذا القرار على 1322ها مجلس االمن ذات  الصلة  بما في

الحاجة الى السالم الشامل والدائم في الشرق االوسط على أساس  

 .وقاعدة االرض مقابل السالم  338و  242قراري مجلس االمن 
     

تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات االسرائيلية "  19/09/2003 58/473 تقرير

للشعب الفلسطيني وغيره من السكان  التي تمس حقوق االنسان

  ". العرب في االراضي المحتله

اذ تعرب عن القلق الشديد ازاء الحالة في االراضي الفلسطينية 

نتيجة  2000/ايلول/28المحتله بما فيها القدس الشرقية منذ 

الممارسات والتدابير االسرائيلية وتطلب الى اللجنة الخاصة ان 

حتالل االسرائيلي بصورة كاملة تواصل الى حين انتهاء اال

التحقيق في الممارسات االسرائيلية و بخاصة انتهاكات اسرائيل 

الحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب 

  .1949/اب/12المؤرخة 
وترحب بعرض المجموعة الرباعية على الطرفين خارطة    

الفلسطيني –يلي الطريق التي تقضي الى حل دائم للصراع االسرائ

قائم على وجود دولتين واذ تشير الى دعوتها بتجميد جميع 
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 عناصر القرار الرئيسية تاريخ اإلصدار رقم القرار

واذ تعرب عن شديد القلق ازاء مواصلة   .االنشطة االستيطانية

اسرائيل انشطة االستيطان بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات 

في جبل ابو غنيم وراس العامود داخل القدس الشرقية المحتلة 

تعرب عن شديد القلق ازاء بناء اسرائيل جدار وفيما حولها، واذ 

داخل االراضي الفلسطينية المحتله، بما فيها داخل القدس الشرقية 

وحولها وتعرب عن قلقها بوجه خاص بشان امتداد الجدار خروجا 

، واذ تحيط علما بتقارير االمين العام 1949عن خط الهدنه لعام 

  . ذات الصلة
     

بالرجوع الى قرارات االمم المتحدة ومجلس االمن ولجنة حقوق   08/12/2003 10/14دإط 

من  96االنسان ذات الصلة، قررت الجمعية العامة، وفقا للمادة 

ميثاق االمم المتحدة ان تطلب الى محكمة العدل الدولية، عمالً 

من النظام األساسي للمحكمة، ان تصدرعلى وجه  65بالمادة 

ونية الناشئة عن تشييد الجدار السرعة، فتوى بشأن اآلثار القان

الذي تقوم اسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل باقامته في االرض 

الفلسطينية المحتله، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، على 

النحو المبين في تقرير االمين العام، وذلك من حيث قواعد 

لعام ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة 

.  ، وقرارات مجلس االمن والجمعية العامة ذات الصلة1949

، اصدرت محكمة العدل الدولية فتواها 2004يوليو / تموز 9وفي 

، تلقت 2004يوليو / تموز 13بشان المسألة المذكورة اعاله، وفي 

الجمعية العامة نسخة من فتوى المحكمة هذه موقعة ومختومة كما 

  . ينبغي

     

بناء على تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء االستعمار   16/01/2006  60/103

تؤكد من جديد ان لالجئين الفلسطينين الحق في ممتلكاتهم وفي 

االيرادات االتية منها وفقا لمبادئ االنصاف والعدل وتشير الى 

تاييد االعالن العالمي لحقوق االنسان ومبادئ القانون الدولي لمبدأ 

  .ن أي شخص بصورة تعسفية من ممتلكاته الخاصةعدم حرما
  

تطلب من اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات االسرائيلية   18/01/2006  60/104

التي تمس حقوق االنسان للشعب الفلسطيني أن تواصل الى حين 

انتهاء االحتالل االسرائيلي بصورة كاملة التحقيق في السياسات 

ي االراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها والممارسات اإلسرائيلية ف
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القدس الشرقية وفي االراضي التي تحتلها اسرائيل منذ عام 

وبخاصة انتهاكات اسرائيل الحكام اتفاقية جنيف المتعلقة  1967

بحماية المدنيين وقت الحرب وان تتشاور حسب االقتضاء مع 

حقوق لجنة الصليب االحمر الدولية وفقا النظمتها لضمان حماية 

االنسان وتطلب من اللجنة ان تواصل التحقيق في معاملة السجناء 

والمحتجزين في االراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس 

  .الشرقية

وتكرر معارضتها النشطة االستيطان والي انشطة تنطوي على 

مصادرة االراضي وتؤكد ان اقامة المستوطنات خرقا للقانون 

ية وتطالب بوقف تام وفوري لجميع انشطة الدولي وهي غير قانون

االستيطان االسرائيلية  وان تلتزم اسرائيل بالتزاماتها القانونية 

  . الصادرة عن محكمة العدل الدولية
     

62/105  
62/106  
62/107  
62/108  
62/109  

تؤكد  ان لالجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي االيرادات   10/01/2008

، وفقا لمبادىء االنصاف والعدل وتشير الى االنظمة االتية منها

واتفاقية جنيف المتعلقة  1907المرفقة باتفاقية الهاي الرابعة عام 

بحماية المدنيين وقت الحرب واالحكام ذات الصلة من القانون 

العرفي بما في ذلك االحكام المدونه في البرتوكول االضافي 

من جديد على ان تتقيد  وتؤكد. االول التفاقيات جنيف االربع

اسرائيل بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك 

وتؤكد من جديد معارضتها النشطة . القانون االنساني الدولي

االستيطان في االراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس 

الشرقية والي انشطة تنطوي على مصادرتها االراضي وقطع 

ص المشمولين بالحماية وضم االراضي بحكم سبل الرزق لالشخا

االمر الواقع، وتطلب الكف فورا عن تشييد بناء الجدار في 

  .االراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية

  
     

62/80  
62/81  
62/82  
62/83  

نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني   21/01/2008

للتصرف وتشير الى االعتراف المتبادل بين لحقوقه غير القابلة 

حكومة دولة أسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينينية ممثلة للشعب 

الفلسطيني وكذلك الى االتفاقيات القائمة المعقودة بين الجانبين 

وتطلب الى االمين   .وضرورة االلتزام الكامل لتلك االتفاقيات

االعالم وغيرها من العام ان يكفل استمرار تعاون أدارة شؤون 
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وحدات االمانة العامة في تمكين الشعبة من أداء مهامها وفي 

تغطية مختلف جوانب قضية فلسطين تغطية وافية، وتطلب ايضا 

ان تواصل الشعبة االحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب 

ويتوجب بموجبه تنظيم معرض سنوي عن  29/11الفلسطيني في 

فعالية ثقافية بالتعاون مع البعثة المراقبة حقوق الفلسطينيين او 

وتشير ايضا الى ان نشر   .الدائمة لفلسطين لدى االمم المتحدة

المعلومات الدقيقة والشاملة على نطاق عالمي والدور الذي تقوم 

به منظمات المجتمع المدني ومؤسساته ال تزال لها اهمية حيوية 

تؤكد من جديد و. في زيادة الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني

  .  ضرورة التوصل الى تسوية سلمية لقضية فلسطين
     

تؤكد على قرارات مجلس االمن المتعلقة بالقدس بما في ذلك   21/01/2008  62/84

، الذي قرر فيه المجلس في جملة امور اال )1980( 478القرار 

  .المتعلق بالقدس ـالقانون االساسييعترف ب
     

د على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك تؤك  04/03/2008  62/146

  .الحق في ان تكون له دولته المستقلة، فلسطين

وضرورة احترام وصون وحدة االرض الفلسطينية المحتلة 

  .باكملها بما فيها القدس الشرقية وتالصقها وسالمتها
     

ل اسرائيل للموارد تعرب الجمعية العامة عن قلقها ازاء استغال  20/11/2009  64/416

الطبيعية في االراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية 

وتؤكد ان الجدار الذي تقوم اسرائي بتشيده يشكل انتهاك للقانون 

الدولي ويحرم الشعب من مواردة الطبيعية، وتطلب ايضا من 

اسرائيل الكف عن اتخاذ إجراءات تضر بالبيئة بما في ذلك القاء 

فايات بجميع انواعها في االراضي الفلسطينية بما فيها القدس الن

  .الشرقية
تؤكد الجمعية العامة ضرورة احترام وصون وحدة االرض   03/12/2009  64/438

الفلسطينية المحتلة بأكملها بما فيها القدس الشرقية وتالصقها 

وسالمتها وتؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير 

ي ذلك الحق في ان تكون له دولته المستقلة، المصير بما ف

وتحث جميع الدول والوكاالت المتخصصة ومؤسسات   .فلسطين

منظومة االمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني 

  .ومساعدته في نيل حقة في تقرير المصير في اقرب وقت ممكن
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  :قرارات مجلس األمن الدولي.  2
  

 عناصر القرار الرئيسية رتاريخ اإلصدا رقم القرار
 .1967يدعو إسرائيل االنسحاب إلى حدود ما قبل حرب  22/11/1967 242

    

  . ادانة اإلعداد للقيام بعرض عسكري في القدس 27/04/1968 250
    

  .عرض عسكري إسرائيلي في القدساستنكار القيام فعال ب 02/05/1968 252
    

   .ى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينةيدعو إسرائيل إل 21/05/1968 253
    

   .يدعو إسرائيل مجدداً إلى إلغاء جميع إجراءاتها غير القانونية في القدس 03/07/1969 267
    

    .يندد بمحاولة حرق المسجد األقصى، وتدنيس األماكن المقدسة 03/07/1969 271

    

 ف لعدم احترام إسرائيل قرارات األمم المتحدة الخاصةمجلس األمن يأس 25/09/1971 298

 .بإجراءاتها لتغيير معالم القدس
    

338 22/10/1973  
  
 

يدعو مجلس األمن جميع األطراف المتنازعة بوقف اطالق النار وأي 

ساعة من  12مناوشات على الفور، ويتم تنفيذ هذا القرار بأقل من 

) 1967( 242ار مجلس االمن صدوره، والبدء على الفور بتنفيذ قر

بكافة أجزائه، ويقرر البدء بالمفاوضات بين جميع االطراف فور وقف 

اطالق النار تحت رعاية األطراف المعنية لحفظ سالم عادل ودائم في 

  .منطقة الشرق األوسط
    

إصدار بيان يندد بالممارسات اإلسرائيلية بإقامـة المسـتوطنات علـى     22/03/1979 446

  .ي الفلسطينيةاألراض
    

طالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن تخطيط وبناء  1980 465

 .المستوطنات في األراضي المحتلة بما فيها القدس
    

  .إعالن بطالن اإلجراءات اإلسرائيلية لتغيير طابع القدس 30/06/1980 476
    

 ائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحبعدم االعتراف بالقانون اإلسر 29/08/1980 478

  .بعثاتها الدبلوماسية من المدينة
    

ويؤكد  ،في ساحات المسجد األقصى والقدسالتي جرت  المجزرةيستنكر  12/10/1990 672

ويبين رغبة األمين العام  موقف المجلس من أن القدس منطقة محتلة،
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 .لألمم المتحدة بارسال بعثة تحقيق
    

يدعو الى التوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد  30/09/1996  1073

االقصى والذي ادى الى تفاقم الحالة ويعرب عن بالغ قلقة ازاء االحداث 

المأساوية التي وقعت في القدس واالراضي الفلسطينية االخرى والتي 

اسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين 

سطينيين، ويؤكد القرار على كافة قرارات مجلس االمن ذات الصلة الفل

  .بالقدس
    

يشجب التصرف االستفزازي المتمثل بدخول أرئيل شارون الى الحرم   07/10/2000 1322

وأعمال العنف التي وقعت فيه وفي  28/9/2000 القدسي الشريف في

فلسطينيا،  80غيره من األماكن المقدسة، مما أسفر عن مصرع أكثر من 

ويدين أعمال العنف واستعمال القوة بصورة مفرطة ضد الفلسطينيين، 

ويطالب اسرائيل بالتقيد التام باتفاقية جنيف الرابعة، ويؤكد ضرورة 

احترام األماكن المقدسة في مدينة القدس، ويدين أي تصرف مخالف 

  . لذلك
    

ة يدعو الجانبين االسرائيلي بعد التأكيد على قراراته ذات الصل  02/03/2002  1397

وتوصيات " تنت"والفلسطيني وقادتهما الى التعاون في تنفيذ خطة عمل 

بهدف استئناف المفاوضات بشان التوصل الى تسوية " ميتشل"تقرير 

  .سياسيه ويقرر ابقاء المسالة قيد نظره
    

يها الهجوم العسكري يعرب عن بالغ قلقة ازاء استمرار تفاقم الحالة بما ف 30/03/2002  1402

الذي شن على مقر رئيس السلطة الفلسطينية ويدعو الى انسحاب القوات 

  .االسرائيلية من المدن الفلسطينية بما فيها رام اهللا
    

دون ابطاء ازاء ازدياد تدهور  2002للعام  1402يطالب بتنفيذ قرار  04/04/2002  1403

  .الحالة في الميدان
    

بعد التأكيد على قراراته ذات الصلة يطالب بانسحاب قوات االحتالل   24/09/2002  1435

االسرائيلية على وجه السرعة من المدن الفلسطينية بهدف العودة الى 

  . 2000سبتمبر /المواقع التي كانت ترابط فيها قبل ايلول 
ويعرب عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها المجموعة الرباعية ويدعو     

ئيل والسلطة الفلسطينية وجميع الدول في المنطقة الى حكومة اسرا

التعاون مع هذة الجهود، ويعترف في هذا السياق باستمرار االهمية التي 

تتسم بها المبادرة التي أقرها مؤتمر القمة الذي عقدته الجامعة العربية 
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  .في بيروت، ويقرر ابقاء المسالة قيد نظره
    

على القرارات ذات الصلة إزاء حقوق الشعب الفلسطيني،  بعد التأكيد  19/11/2003  1515

يؤيد مجلس األمن خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، 

 –القائمة على األداء والمفضية إلى حل دائم للنزاع اإلسرائيلي 

، ويهيب )S/2003/529(الفلسطيني يقوم على أساس وجود دولتين 

اردة في خريطة الطريق بالتعاون مع باألطراف أن تفي بالتزاماتها الو

اللجنة الرباعية، وأن تعمل على تحقيق الرؤية المتمثلة في وجود دولتين 

  .تعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمن
    

بعد التأكيد على القرارات ذات الصلة ازاء حقوق الشعب الفلسطيني،   19/05/2004  1544

عة المتعلقة بحماية المدنيين وقت يعيد تأكيد االلتزام باتفاقية جنيف الراب

الحرب، ويدعو أسرائيل الى معالجة احتياجاتها االمنية في نطاق القانون 

الدولي، ويدين جميع اعمال العنف واالرهاب والتدمير، ويطالب 

اسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي االنساني ويصر 

لمنازل في مخالفة لذلك بوجه خاص على ضرورة التزامها بعدم هدم ا

القانون ويدعو الطرفين الى تنفيذ االلتزامات المنوطة بهما بموجب 

  .خريطة الطريق، ويقرر ان يبقي المسأله قيد نظرة
    

بعد التأكيد على القرارات ذات الصلة ازاء حقوق الشعب الفلسطيني،   22/12/2008  1850

ها دولتان ديمقراطيتان يؤكد من جديد رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش في

اسرائيل وفلسطين جنبا الى جنب ضمن حدود امنه ومعترف بها 

ويرحب بالبيان الصادر عن المجموعة الرباعية بالتفاهم المشترك 

المعلن عنه في مؤتمر انابوليس والذي يتعلق بتنفيذ خريطة الطريق 

يلي المستندة الى االداء من اجل التوصل الى حل دائم للصراع االسرائ

  .والفلسطيني على اساس وجود دولتين
    

بعد التأكيد على القرارات ذات الصلة ازاء حقوق الشعب الفلسطيني   08/01/2009  1860

 1967يؤكد ان قطاع غزة جزء ال يتجزأ من االرض التي احتلت عام 

وسيكون جزء من الدولة الفلسطينية، ويشد على أهمية سالمة ورفاه 

رب عن قلقه البالغ ازاء تصاعد العنف وتدهور جميع المدنيين، ويع

الحالة وال سيما ما اسفر عند ذلك من خسائر فادحة في صفوف 

المدنيين منذ رفض تمديد فترة الهدنه ويشدد على وجوب حماية السكان 

  .المدنيين الفلسطينيين واالسرائيلين
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 عناصر القرار الرئيسية تاريخ اإلصدار رقم القرار

 يدعو إسرائيل إلى الحفاظ على األماكن المقدسة، والبنايات والملكيات10/11/1968 3/343 ج.15

   الثقافية، وأن يبتعد عن أي حفريات أو نقل ملكيات، أو تغيير معالم 

 .المدينة
      

 ية الممتلكات الثقافية في القدس، وان القدس منطقة محتلةيالحظ أهم28/11/1978 6،7/ ج .20

احتاللها  يجب عدم التصرف فيها، كما يالحظ ان إسرائيل استغلت

  كما العسكري لتغيير معالم المدينة، وهذا يخالف الضمير الدولي،

بهذا  يدين إسرائيل في عدم انصياعها لقرارات األمم المتحدة السابقة

 .الخصوص
      

 يستنكر مهاجمة األماكن المقدسة، كما يبين ان بعض األعمال تضر08/11/1985 3،11

 باألماكن األثرية، ويهيب بجميع الدول المساعدة على حفظ اآلثار

 ية، كما يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى األعمال التي تهينالتاريخ

 .األماكن الدينية والثقافية
      

 ، يطلب التوقف عن أعمال الحفريات)1،4،5(ذية قرار الهيئة التنفي18/09/1986 4،5، 1

  .والتي تؤثر على األماكن المقدسة) تحت الحرم الشريف(في القدس 
      

   يستنكر العدوان على األماكن المقدسة ويلفت انتباه المجتمع الدولي16/11/1987 6،11

  .إلى أعمال اإلهانة لالماكن اإلسالمية المقدسة
 

      

يطالب بأن تحترم سكينة المقبرة اإلسالمية الواقعة الى جانب السور   7/11/1991  3، 12/م26

الشرقي للمدينة القديمة والمهددة اليوم بمشروع توسيع وإعادة تنظيم 

طريق للمشاة، يشجب بشدة أي مشروع لحفر نفق جديد تحت الحـي  

اإلسالمي بجوار الحرم الشريف، ويطلب من إسرائيل، وهي السلطة 

لة، أن تمنع تنفيذ مشروعات مثل مشروع النفق هذا الذي يهدد المحت

عدداً كبيراً من األبنية التاريخية الهامة والمباني التقليدية ذات القيمة 

ويشجب بشدة مواصلة أعمال التغيير والتعـديل  .  المعمارية الكبيرة

والتشويه والتحويل في الطابع الديمغرافي والبيئي للمدينـة المقدسـة   

لة، وهي أعمال تنطوي على إخالل نهائي بتوازن هذا الموقع، المحت

ويشـجب  .  الذي يعد أيضاً من أجمل المناظر الحضرية في العـالم 

الصورة ذات الطابع الديني اليهودي المنافيـة للحقيقـة التاريخيـة    

واألثرية التي قدمت بها، وفقاً لما جاء في تقرير المدير العام، آثـار  
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 عناصر القرار الرئيسية تاريخ اإلصدار رقم القرار

لروماني والصليبي والعربي، والسـيما اآلثـار   تنتمي الى التراث ا

الواقعة تحت األرض والتي كشفت عنها بمناسبة حفر النفق المحاذي 

ويشكر المدير العام على ما بذله من . للسور الغربي للحرم الشريف

جهود في سبيل تنفيذ قرارات اليونسكو، ويدعوه الى مواصلة مساعيه 

  . ائيلي قائماًلهذه الغاية ما دام اإلحتالل اإلسر
      

لم تتخذ تدابير حتى اآلن، طبقاً لما قرره المجلس التنفيذي في دورته  15/11/1995  14،3/م28

الخامسة واألربعين بعد المائة، لتشخيص حال الكتلة الصخرية التي 

تأثرت بالمادة المستخدمة في حفر النفق، بغية إقتراح ما يلزم 

  . الكتلة الصخرية االضطالع به من تدابير لتدعيم
      

القلق إزاء اإلجراءات التي ما زالت تعوق حرية دخول الفلسطينيين  16/11/1999  28/م30

  . الى القدس الشرقية واألماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة
      

إدراج مدينة القدس القديمة في قائمة التراث العالمي وفي قائمة  17/10/2003  39/م32

لمي المهدد بالخطر، وإلى توصيات قرارات اليونسكو التراث العا

ويؤكد أنه ال يوجد في هذا القرار ما   .بشأن حماية التراث الثقافي

يؤثر بأي حال على قرارات ومقررات األمم المتحدة ذات الصلة، 

وتقدم الجهود المبذولة في هذا الصدد كان ضئيالً أو معروفاً، ومن 

والمواقع التاريخية في القدس نظراً  الضروري صون المعالم األثرية

  . لوجود أخطار تهدد بعض أجزاء التراث الثقافي
      

يعرب عن بالغ قلقه إزاء كل العراقيل التي تضر أشد الضرر بحماية  25/05/2004  7،3، 1

  . وصون التراث الثقافي للقدس
      

اجتماعاتها األخيرة في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو خالل  أصدرت 06/08/2008  

لسطين باإلشراف على يسمح لسلطات االحتالل الصهيوني في ف قراراً كندا

المنظمة وأعطت الشرعية الدولية لسلطات  أجازت ، وبذلكباب المغاربة

  .الالزمة االحتالل من أجل إجراء الترميمات
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  :القوانين التي سنتها اسرائيل بشأن القدس: رابعا
  

التي هدفت الى خلق ) والقوانين(ائيل تطبيق موقفها تجاه القدس عبر جملة من السياسات واالجراءات حاولت اسر

وقائع مادية لتغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة بما يخدم المخطط االسرائيلي الرامي الى تهويدها وتعزيز الوجود 

سرائيلية كافة أوجه الحياة واتخذت عموما طابعا حيث شملت السياسات واالجراءات اال.  االسرائيلي في المدينة

  :وندرج أدناه أبرز القوانين التي سنتها الحكومة االسرائيلية لالطباق على القدس.  عنصريا
 عناصر القانون األساسية تاريخ االصدار اسم القانون

قانون الدخول الى 

  اسرائيل

ية االسرائيلية، يعتبر مواطن القدس مواطنا دائما وال يحمل الجنس  1952

ويحق له التصويت للمجلس البلدي وليس للبرلمان، ويفقد حق 

  :االقامة في القدس في احدى ثالث حاالت

  .اذا حصل على جنسية أخرى. 1

  .اذا حصل على حق االقامة في دولة أخرى. 2

  .اذا بقي خارج اسرائيل سبع سنوات متواصلة. 3
      

 االدارة قانون

  والنظام
 

 .ضم القدس الى اسرائيل 27/06/1967

      

أمر القانون 

  والنظام
 

 . اخضاع القدس لقانون قضاء ادارة الدولة االسرائيلية 28/06/1967

      

أمين القدس  حل مجلس أمانة القدس العربي المنتخب، وطرد 29/06/1967 ..

روحي الخطيب من عمله، ومن ثم الغاء جميع القوانين واألنظمة 

  .ضة عنها بالقوانين واألنظمة االسرائيليةاألردنية، واالستعا
 

      

قانون المحافظة 

على األماكن 

 المقدسة

المساس  ضمان وصول أي شخص الى األماكن المقدسة دون 1967

مكانا مقدسا يهوديا " جبل البيت"بالمشاعر بما في ذلك الزعم بأن 

 .وليس اسالميا
      

قانون أمالك 

 الغائبين

ك والممتلكات الفلسطينية التي تخص تحويل كافة األمال 1967

االحصاء التي أجرتها  الفلسطينيين غير الموجودين أثناء عملية

 .، بحيث تصبح تحت تصرف اسرائيل1967اسرائيل عام 
      

يحق لوزير الداخلية االسرائيلية سحب المواطنة من المواطن   ..  قانون العودة

  .المقدسي باعتبار القدس جزءا من اسرائيل

المسجد األقصى لدى اليهود ليست مجاال " جبل البيت"قدسية   27/03/1968  ..

للنقاش، وهي فوق كل بحث، وأن جبل البيت هو ملك لليهود اذ 
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 عناصر القانون األساسية تاريخ االصدار اسم القانون

  ).صموئيل الثاني" (أرنون اليبوسي"اشتراه الملك داوود من 
      

قانون التنظيمات 

القانونية واالدارية 
1968 

اط تسجيل الشركات والجمعيات ازالة عروبة القدس باشتر 23/08/1968

التعاونية وأصحاب المهن وأرباب الحرف والمحامين واألطباء 

 .والصيادلة والمهندسين حسب القوانين االسرائيلية
      

قانون استرجاع 

اليهود لعقاراتهم 

 في البلدة القديمة

تمكين االسرائيليين من استعادة المنازل التي كانت مملوكة أو  28/08/1968

ة لهم من العرب، وال يحق للعرب استرجاع أمالكهم وانما مؤجر

 .فقط أخذ التعويضات
      

قانون مصادرة 

  الممتلكات

  .نزع ملكية األفراد لتحقيق المنفعة العامة  1968

      

قانون االشراف 

  على المدارس

اشراف اسرائيلي على جميع المدارس بما فيها البرامج   1969

  االسرائيلية للمدارس الخاصة  خيصوالتمويل، وتشمل أيضا الترا
  

      

قانون أساس 

القدس عاصمة (

 )اسرائيل

  .القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل - 30/07/1980

القدس هي مكان اقامة رئيس الدولة، والكنيست، والحكومة،   -

  .والمحكمة العليا

القدس " لبلدية"تخصيص موارد خاصة وهبة سنوية  -

  .لتطويرها

  .لقدس أولويات خاصة في أعمال سلطات الدولةل -
 

      

قانون السلطة 

  لتطوير القدس

تشكيل مجلس سلطة يقوم بتطوير القدس وتشجيع المبادرات   02/07/1980

والتنسيق بين الوزارات وتقديم النصح والمشورة للحكومة من 

  :أجل تطوير القدس على أن

 .يال يشغل منصب عضو في المجلس أي عضو مجلس بلد -

 .يكون مواطنا اسرائيليا أن -

  .جميع الوزراء مسؤولون عن تنفيذ هذا القانون -
      

تقييد النشاطات 

  1994لسنة 

منع مزاولة أي نشاط رسمي فلسطيني للسلطة الوطنية   01/01/1995

  .الفلسطينية في القدس
      

منع السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالجهاز المركزي   10/12/1997  

ء الفلسطيني من تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لإلحصا

  . والمنشآت في القدس وكذلك منع المواطنين من المشاركة فيه
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 عناصر القانون األساسية تاريخ االصدار اسم القانون

قانون المواطنة 

والدخول إلى 

إسرائيل عام 
2003  

قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل "سن الكنيست اإلسرائيلي  31/07/2003

ة تسجيل األطفال المقدسيين يحظر القانون امكاني".  2003عام 

الذين ولدوا في األراضي المحتلة، ويمنع كذلك إقامة األزواج 

  . المختلطة في إسرائيل أو القدس
      

هدم البيوت ومنع 

  البناء

اعلن الرئيس االسرائيلي مخططا هيكليا لبلدية القدس يحدد  13/09/2004

 وقد تبين ان المخطط 2020استخدامات االراضي حتى عام 

من اراضي القدس % 38.8يسمح للبلدية االسرائيلية باستعمال 

التي لم يكن مسموحا استعمالها القامة المشاريع والمرافق العامة 

  . ويخصص المخطط الجديد الستخدام تلك االراضي لالستيطان
      

حظر العمل داخل 

  مدينة القدس

مدينة  قرار إسرائيل بمنع المؤسسات الفلسطينية من العمل في  2009
  .القدس
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  1967و 1948عقب حربي  األمالك الفلسطينية المصادرة في القدس: اًخامس

من الصعوبة بمكان حصر الخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني نتيجة احتالل إسرائيل ألرضه فلسطين، وفي 

األرض، والتي تم  وفي هذا المجال نتطرق فقط لحجم الخسائر في.  القدس يكون األمر أكثر صعوبة وتعقيداً

  .  تهممصادرتها من أصحابها الشرعيين عالوة على السيطرة والتحكم في الجزء القليل الذي تبقى بحوز

  

من أراضي محافظة القدس توزعت دونماً  73,142ما مجموعه تم مصادرة  1967، و1948حرب عامي  عقب

  . 1967حرب العام  عقب دونماً 62,950، و1948عقب حرب العام  دونماً 10,192بمقدار 

  

إن إسرائيل لم تكتف بهذه المصادرات بل تعدتها إلى المصادرات اليومية وحتى أيامنا هذه، لمختلف األهداف 

وسيتم " دوافع أمنية مناطق عازلة، ،االلتفافية مناطق عسكرية، شق الطرق"واالستعماالت وتحت ذرائع مختلفة 

  .ص لذلكت بالتفصيل في الفصل المخصالتطرق للمصادرا
                

                                                              

  1948تجمعات القدس المدمرة عام : اًسادس

من أبرز اآلثار التي نتجت عن اإلحتالل اإلسرائيلي، هو تشريد الشعب والسيطرة على األرض، فالجزء الـذي تـم   

كامالً من ناحية البنية التحتية والمناطق المبنية، والسـكان فـي أغلبيـتهم     تم تدميره 1948احتالله من القدس عام 

وتوزع الباقون علـى  ) القدس(الساحقة هجروا نتيجة الحرب حيث استقر جزء منهم في الشطر الشرقي من المدينة 

الذين تركوا أمالكهم   آنذاك ينالسكان الفلسطينيعدد المحافظات الفلسطينية األخرى والدول العربية والعالم حيث يقدر 

  .دونماً) 272,735( ، كما تقدر األمالك بما يعادلنسمة )98,000(حوالي 
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  *عدد السكان والمساحةحسب  1948عام تجمعات القدس التي طرد أهلها منها : 1-2جدول 
Table 2-1: Depopulated Jerusalem Localities of the Year 1948 by Population and Area* 

  

 التجمع
 تاريخ النزوح
Displaced 

Date 

 السكان عدد
Population 

 )دونم( األرض مساحة
Land Area 
(Dunum) 

Locality  

 Lifta 8,743 2,958 01/01/1948 لفتا

 Bayt Naqquba 2,979 278 01/01/1948 بيت نقوبا

 Bayt Thul 4,629 302 01/01/1948 بيت ثول

 Qaluniya 4,844 1,056 03/04/1948 قالونيا

 Al Qastal 1,446 104 03/04/1948 القسطل

 Dayr Yassin 2,857 708 09/04/1948 دير ياسين

 Nitaf 1,401 46 15/04/1948 نطاف

 Saris 10,699 650 16/04/1948 ساريس

 Jerusalem (Qatamon) 20,790 69,693 28/04/1948 )القطمون(القدس 

 Bayt Mahsir 16,268 2,784 10/05/1948 بيت محسير

 Al Jura 4,158 487 11/07/1948 الجوره

 Aqqur 5,522 46 13/07/1948 عقور

 Khirbat al Lawz 4,502 522 13/07/1948 خربة اللوز

 Sataf 3,775 626 13/07/1948 صطاف

 Suba 4,102 719 13/07/1948 صوبا

 Maliha 6,828 2,250 15/07/1948 المالحة

 Dayr 'Amr 3,072 12 17/07/1948 دير عمرو

 Khirbat Ism Allah 568 23 17/07/1948 خربة اسم اهللا

 Kasla 8,004 325 17/07/1948 كسال

 Artuf 403 406 18/07/1948 عرتوف

 Ayn Karum 15,029 3,689 18/07/1948 عين كارم

 Dayr Rafat 13,242 499 18/07/1948 دير رافات

 Ishwa 5,522 719 18/07/1948 اشوع

 Islin 2,159 302 18/07/1948 عسلين

 Sar'a 4,967 394 18/07/1948 صرعة

 Al Burayj 19,080 835 19/10/1948 البريج

 The Palestinian Return Center, 1998.  The *   .، لندن1948 –سجل النكبة .  1998مركز العودة الفلسطيني، * 
Palestinian Nakba – 1948, London. 
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  *عدد السكان والمساحةحسب  1948عام تجمعات القدس التي طرد أهلها منها : )تابع( 1-2جدول 
Table 2-1 (Cont.): Depopulated Jerusalem Localities of the Year 1948 by Population 

and Area* 

  

 التجمع
 تاريخ النزوح
Displaced 

Date 

 نالسكا عدد
Population 

 )دونم( األرض مساحة
Land Area 
(Dunum) 

Locality  

 Dayr Aban 22,734 2,436 19/10/1948 دير أبان 

 Dayr Al Hawa 5,907 70 19/10/1948 دير الهوا

 Sufla 2,061 70 19/10/1948 سفلى

 Bayt 'Itab 8,757 626 21/10/1948 بيت عطاب

 Bayt Umm Al Mays 1,013 81 21/10/1948 بيت أم الميس

 Dayr Al Sheikh 6,781 255 21/10/1948 دير الشيخ

 Jarash 3,518 220 21/10/1948 جرش

 Ras Abu A'mmar 8,342 719 21/10/1948 راس أبو عمار

  Kirbat Al Tannur .. .. 21/10/1948 خربة التنور

 Kirbat Al Umur 4,163 313 21/10/1948 خربة العمور

 Al Walaja 17,708 1,914 21/10/1948 الولجة

 Allar 12,356 510 22/10/1948 عالر

 Al Qabu 3,806 302 22/10/1948 القبو

 Total 272,735 97,949  المجموع

 The Palestinian Return Center, 1998.  The *   .، لندن1948 –سجل النكبة .  1998مركز العودة الفلسطيني، * 
Palestinian Nakba – 1948, London. 
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  المصادر
   

  http://www.un.org: صفحة االلكترونية. 2009األمم المتحدة،  .1

اإلقتالع، الحماية واستعادة الحقوق  .1999الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، بديل، المركز  .2

 . لسطينف –بيت لحم .  الفلسطينية في القدس

 .فلسطين -رام اهللا    ".12"القدس اإلحصائي السنوي، رقم .2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .3

قضية القدس في محيط العالقات الدولية، مركز األبحاث فـي منظمـة   . 1969 ،الدين فودهعز الدين . د .4

 .بيروت .التحرير الفلسطينية

والتراث،  عبر الحضارة  القدس.  1997إبراهيم الفني، .القدس حضارة وتاريخ، د  .1996، محمد فنوش .5

 .1997 الفلسطينية منشورات وزارة اإلعالم

 .، لندن1948–سجل النكبة  .1998، مركز العودة الفلسطيني .6

 .العدد الثاني والثالث، القدس –مجلة شؤون تنموية، المجلد الخامس  .1996، الفكري العربيالملتقى  .7

 .2011، )بتسيلم( ئيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلةمركز المعلومات اإلسرا .8

  http://www.btselem.org: الصفحة اإللكترونية

مسح أثر جدار الضم والتوسع علـى الواقـع اإلجتمـاعي    . 2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .9

 .2008حزيران، . لتي يمر الجدار من أراضيهاواإلقتصادي للتجمعات الفلسطينية ا

 http://www.arabs48.com:   الصفحة االلكترونية .2010، 48عرب  .10

  http://www.maannews.net : الصفحة االلكترونية. 2010 ،وكالة معاً االخبارية .11
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  القدس عبر التاريخ -الفصل الثاني

  

94  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

  



  األراضي في محافظة القدس -الفصل الثالث

  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

 
 
 
 
  

  

  

  
 

 
 
 
 
 
  

  الفصل الثالث

  

  األراضي في محافظة القدس
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



  االراضي في محافظة القدس –الفصل الثالث 

96  
  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 



  االراضي في محافظة القدس –الفصل الثالث 

97  
  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

   المقدمة
نعرض في هذا الفصل أبرز المؤشرات المتعلقة باألراضي في محافظة القدس حيث تشتمل على موقـع المحافظـة   

تجمعـات  بالنسبة لخطوط الطول والعرض، والموقع األعلى واألخفض في المحافظة بالنسبة لسطح البحر، وعـدد  

وتوزيع استعماالت األراضي فـي   ، وحصة الفرد من األراضي المبنية،محافظة القدس، ومساحة أراضي المحافظة

وتوزيعها، وغيرهـا مـن المؤشـرات الهامـة ذات العالقـة باألراضـي        األراضي الزراعية ةالمحافظة، ومساح

  .واستعماالتها
 

محافظة القدس من حيث المساحات المزروعة حسـب أنـواع    الى أهم المؤشرات الزراعية المتوفرة عن إضافةهذا 

، والقيمة المضافة )النباتي والحيواني( ن بأنواعها، قيم اإلنتاج الزراعيالمحاصيل المختلفة، أعداد الحيوانات والدواج

 .  للقطاع الزراعي في المحافظة
 

ى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني  استندت مصادر بيانات هذا الفصل بشكل أساسي على البيانات المتوفرة لد

، باالضافة الى البيانات المستمدة من السـجالت  2010من خالل مسوحاته وتقديراته المختلفة منها التعداد الزراعي 

  .االدارية للمؤسسات العامة والخاصة

  

  المفاهيم األساسية
 :األراضي المبنية

رق، ومناجم، ومحاجر، وغيرها من المرافق بما في ذلك هو مصطلح يشير إلى األراضي المقام عليها بيوت، وط

، )غير المقام عليها أبنية(ويشمل أيضاً أنواع محدودة من األراضي المكشوفة .  المساحات الخاصة باألنشطة البشرية

والمرتبطة بشكل كبير مع األنشطة السابقة كمكبات النفايات، األراضي المهجورة في المناطق المأهولة، وأماكن 

ويستثنى من ذلك األراضي المشغولة بالمباني الزراعية المبعثرة .  الخردة والمنتزهات البلدية والحدائق وغيرها

 .والحظائر وملحقاتها، ويشمل هذا النوع األراضي التابعة للقرى المغلقة واألماكن الريفية المشابهة
  

  :الحيازة الزراعية

دارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة وكل األراضي إلضع هي وحدة اقتصادية فنية لإلنتاج الزراعي تخ

وقد تكون إدارة   .الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني اإلنتاج ألغراضالمستغلة كليا أو جزئيا 

ة أو وقد تتوالها عشيرأ الحيازة الواحدة بيد شخص واحد أو أسرة، وقد يشترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر،

وقد تتكون أرض    .قبيلة أو قد تدار من قبل شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالة حكومية

بشرط أن  الحيازة من جزء واحد أو أكثر، تقع في تجمع واحدة أو أكثر من التجمعات المنفصلة في محافظة واحدة

، وال الخ... مثل العمل والمباني واآلالت وحيوانات الجر  تشترك أجزاء الحيازة في واحدة أو أكثر من وسائل اإلنتاج

من ضمن الحيازات الزراعية، وهي صيد األسماك والحيوانات وتربية حيوانات الصيد وقطع  اآلتيةتعتبر النشاطات 

  .أخشاب الغابات العامة والخدمات الزراعية
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  :تشمل الحيازات الزراعية ثالثة أنواع وهي

  :النباتيةالحيازة  .1

تحت تصرف  زراعيمساحة من األراضي المزروعة أو القابلة للزراعة ألي محصول  وجودالنباتية  بالحيازة يقصد

  .دونم للزراعات المحمية )0.5(للزراعات المكشوفة و دونم )1( الحائز، على أن ال تقل تلك المساحة عن
  

  :الحيوانيةالحيازة  .2

عدد  أي: اآلتيةمن الحاالت  أيلحائز ويعتبر الفرد حائزا إذا توفر لديه الحيوانية وجود حيوانات لدى ا بالحيازة يقصد

فأكثر من ) 50(عدد  الخنازير،أو  )الماعزأو / والضأن (رؤوس فأكثر من األغنام ) 5(أو اإلبل، عدد  األبقارمن 

، والفر، والسمن أو الطيور األخرى مثل الحبش، والبط األرانبفأكثر من ) 50( ، عدد)الالحم والبياض(الدواجن 

  .خاليا نحل فأكثر) 3(أن يدير الحائز  أووغيرها أو خليط منها، 
  

  :المختلطةالحيازة  .3

 ،تعريف الحيازة النباتية والحيوانيةمختلطة إذا اشترك الحائز بإدارة حيازة نباتية وحيوانية معا حسب  الحيازة تعتبر

  .  س المباني للنشاطين النباتي والحيوانينف وأنفس اآلالت  وأبشرط أن يتم استخدام نفس العمالة 

   

 :األراضي المبنية في المواقع االستعمارية
هي المساحات التي تشمل مناطق البناء، ومرافق الخدمات، والحدائق العامة، والمساحات المكشوفة، والطرق، 

األراضي المخصصة للبناء حسب ومناطق التجريف التي تتم عليها أعمال البناء في المواقع االستعمارية، وال تعني 

  .المخطط الهيكلي للموقع المحتل، أو األراضي التي صودرت لضمها للموقع االستعماري
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  خلفية عامة: 1.3

 45 05ْقاً وخطوط عرض شر 19 63 29ْو 15 64 28ْ تقع محافظة القدس وسط الضفة الغربية، ضمن خطوط طول

 .شماالً 14 37 34ْو 12
  

 44 )2007 حسب التقسيمات االدارية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات( بلغ عدد تجمعات محافظة القدس

    .تجمعا

  

م عن سطح البحر، بينما أخفض نقطة تقع فـي عـين    826تقع أعلى نقطة في محافظة القدس في الطور وبارتفاع 

م عن سـطح   778أما في بيت المقدس فتعتبر قلعة داوود أعلى نقطة والتي ترتفع .  م 610بارتفاع " سلوان" اللوزة

  . م عن سطح البحر 622البحر، في حين أخفض نقطة تقع في الحرم الشريف وارتفاعه 
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  استعماالت األراضي: 2.3

فرد حسب عدد السكان المقدر في منتصف   382,041عدد سكانها ، وبلغ 2كم 345 1بلغت مساحة محافظة القدس

  .2010العام 

  

 2010من واقع بيانات التعداد الزراعي  2009/2010وذلك في العام  2كم 13.5االرضية المزروعة  بلغت المساحة

  .من المساحة الكلية% 3.9 حوالي حيث تشكل هذه النسبة

  

، أما في االراضي الفلسطينية فقد بلغت 2كم/فرد 1,107ي محافظة القدس ف 2010عام  منتصفبلغت الكثافة السكانية 

  4,206 ، وفي قطـاع غـزة  2كم/ فرد 444بلغت في الضفة الغربية  في حين، 2كم/ فرد 672الكثافة السكانية فيها 

  .2كم/ فرد
 
  

                                                           
  . مساحة المحافظة تختلف عن مجموع المساحة في الجداول إلختالف تقديرات المساحة حسب المصدر  1
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 الزراعة: 3.3

  اتياالنتاج النب. 1.3.3

وذلـك   دونماً 13,488 حوالي 2009/2010الزراعي  للعامالمزروعة في محافظة القدس  االرضية بلغت المساحة 

حيازة  1,848 أما على صعيد نوع الحيازات فقد بلغ عدد الحيازات النباتية  ،2010من واقع بيانات التعداد الزراعي 

 حيـازة  247 عددهاالقدس، أما الحيازات المختلطة فبلغ من إجمالي الحيازات في محافظة % 60.5مشكلة ما نسبته 

 مـن % 31.4 نسبته ما أي حيازة 958 ، فيما بلغ عدد الحيازات الحيوانيةالحيازات إجمالي من% 8.1 نسبته ما أي

  .2009/2010وذلك خالل العام الزراعي  الحيازات إجمالي

  
  2009/2010، سقدفي محافظة ال للحيازات الزراعيةالتوزيع النسبي : 1-3 شكل

Figure 3-1: Percentage Distribution of Agricultural Holding in Jerusalem Governorate, 
2009\2010 
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  اإلنتاج الحيواني.  2.3.3

رأس، فيما بلغ عدد  357قدس بلغ تربيتها في محافظة ال تمأن عدد األبقار التي  2010تشير بيانات التعداد الزراعي 

تربيتهـا فبلغـت    تمرأس، أما عدد رؤوس الماعز التي  32,404تربيتها في محافظة القدس  تمرؤوس الضأن التي 

  .01/10/2010راس وذلك كما هو في يوم العد  26,625

  
     2010، محافظة القدسالمؤشرات الزراعية في  :1-3 جدول

Table 3-1: Agriculture Indicators in Jerusalem Governorate, 2010 
    

Area: Dunum     دونم : المساحة   

Indicator 
  اإلسناد الزمني

Time 
Reference 

Point 

  القيمة
Value  

  المؤشر

Number of Agriculture Holdings 2009/2010  3,053  عدد الحيازات الزراعية  

Number of Plant Holdings  2009/2010  1,848  ازات النباتيةعدد الحي  

Number of Animal Holdings 2009/2010  958  عدد الحيازات الحيوانية  

Number of Mixed Holdings 2009/2010  247  عدد الحيازات المختلطة  

Cultivated Land Area in the 
Agricultural Holdings  2009/2010  13,488  

المساحة األرضية المزروعة في 

  الحيازات الزراعية

Number of Cows 01/10/2010  357  أعداد األبقار  

Number of Goats 01/10/2010  26,625  أعداد الماعز  

Number of Sheep 01/10/2010  32,404  أعداد الضأن  

  
  
  

، المنطقةو المساحة األراضي الفلسطينية حسبو محافظة القدس فيمختارة الستعماالت األراضي  مؤشرات: 2-3 جدول

2009/2010 
Table 3-2: Selected Indicators for Land Use in Jerusalem Governorate and the 

Palestinian territoryBy Area and Region, 2010/2009  
  

 Area: (km2)  )  2كم(: المساحة

  شرؤالم

 األراضي
 الفلسطينية

Palestinian 
Territory 

 الغربية الضفة
West Bank 

 القدس محافظة
Jerusalem 

Governorate

 غزة قطاع
Gaza Strip 

Indicator 

 Totao Area  365  345 5,655 6,020  المساحة الكلية

المساحة االرضية 

   المزروعة
960.3 885.2 13.5 75.1 Area of Agricultural 

Land  

 االرضيةمساحة النسبة 

من المساحة  المزروعة

 (%) الكلية 

16.0 15.7 3.9 20.6 
Percentage of Area 
of Agricultural Land 
of Total Area (%)  
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 2006حسب التجمع، ) J1(مساحة األراضي والمناطق المبنية في محافظة القدس منطقة : 3-3جدول 
Table 3-3: Land and Built up Areas of Jerusalem Governorate Area (J1) by        

Locality, 2006  
  

 Area: Dunum    دونم  :المساحة

 جمعاسم الت

مساحة األراضي 

 *االجمالية 
Total Land  

Area* 

مساحة االراضي 
Land Area 

مساحة المناطق 

 **المبنية
Build Up 

Land Area** 

Locality 

 Shu'fat 2,040 5,275 5,275 شعفاط

 Beit Hanina 2,100 11,014 15,943 بيت حنينا 

 Al 'Isawiya 1,000 3,504 10,400 العيسوية

 A’nata 221 1,209 31,085 عناتا 

 At Tur 570 3,068 8,858 الطور

 Silwan 1,572 1,700 1,700 سلوان

 Ras Al-Amud 506 516 516  راس العامود 

 Thuri 298 787 787 الثوري

 Bab Al-Sahira 684 740 740  باب الساهرة 

 As Suwwana 276 550 550  الصوانة

 Wadi Al - Joz 304 459 459  واد الجوز

  Al-Sheikh Jarrah 849 850 850  الشيخ جراح 

 Al – Eizariya 30 1,145 11,230  العيزرية 

 Abu Deis 324 2,381 15,840  ابو ديس 

  Jabal al Mukabbir 991 1,622 1,622 جبل المكبر

 Al – Sawahreh 1,392 2,120 67,219 عرب السواحرة 

 Sur Bahir (Umm Tuba) 3,013 8,655 10,137   ) أم طوبا( صور باهر

 Beit Safafa 1,388 4,320 4,320 بيت صفافا

 Sharafat 153 733 733 شرفات

 Kufr A’qab 613 1,460 5,489 كفر عقب 

 Al-Ram 74 232 5,730 الرام 

 Qalandya 454 1,600 2,410  قلنديا 

 Qalandya Refugees 184 931 1,509 ***) عطروت(  مخيم قلنديا
Camp (Atroot***) 

 Al-Walja 110 - -  الولجة

 Total 54,87119,146 203,402 المجموع

 Areas of Palestinian villages according to*  1933مساحة القرى الفلسطينية حسب المسح االنجليزي عام * 
English survey in 1933  

 Source : Arab Studies Society, Mappings**  2006 ت الجغرافية،جمعية الدراسات العربية، دائرة الخرائط ونظم المعلوما: المصدر**
and JIS Department, 2006 

األحواض هي باسم ( 1948وبقيت حتى عام  1914عطروت مستعمرة أنشئت عام *** 

   )المستعمرة

***Attrot colony was established in 1914 and 
remained until 1948 (the basin is the name of 
Settelment) 
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 2006التجمع،  حسب) J2(األراضي والمناطق المبنية في محافظة القدس منطقة  مساحة: 4-3 جدول
Table 3-4: Land and Built up Areas of Jerusalem Governorate Area (J2) by       

Locality, 2006 
 

Area: Dunum        دونم :المساحة

 *األراضي مساحة التجمع اسم
Land Area* 

 **المبنية المناطق مساحة
Built Up Land Area** 

Locality 

 Al Jib  860  8,240 الجيب

 Al Judeira  470  1,883 الجديرة

  Al-Ram  2,918  5,730 الرام 

 An Nabi Samwil  7,5  2,154 النبي صموئيل

 Rafat  750  3,767 رافات

 Hizma  964  10,239 حزما

 Beit ‘Anan  845  11,071 بيت عنان 

 Anata  1,566 31,085 عناتا 

 Mikhmas  762  15,392 مخماس

 ’Jaba  804  13,383 جبع

 Beit Duqqu  430  5,488 بيت دقو

 Al Qubeiba  400  3,305 القبيبة

 Biddu  1,018  5,441 بدو

 Beit Ijza  191  2,503 بيت اجزا

 Beit Surik  509  7,016 بيت سوريك

 Qatanna  1,777  9,463 قطنة

 Qalandiya  98  810 دياقلن

 Qalandiya Camp  473  578 مخيم قلنديا 

 Bir Nabala  1,322  2,716 بير نباال

 Beit Hanina al Balad  386  5,553 بيت حنينا البلد

 Al ‘Eizariya  2,392  10,085 العيزرية

 Abu Dis  1,716  13,459 ابو ديس

 As Sawahira ash Sharqiya  1,130  65,099 السواحرة الشرقية

 Ash Sheikh Sa’d  700  1,709 الشيخ سعد

 Sur Bahir & Umm Tuba  295  1,482 ام طوبا + صور باهر

 Az Za’ayyem  350  366 الزعيم

 Kharayib al Lahim  42  - )من ارضي قطنة (خربة اللحم 

 Alwalija  615  - الولجة

 Total 23,783 238,017 المجموع

 Areas of Palestinian villages according to English* 1933المسح االنجليزي عام مساحة القرى الفلسطينية حسب * 
survey in 1933  

جمعية الدراسات العربية، دائرة الخرائط ونظم : المصدر**

 2006/سم  30صور جوية تمايز /المعلومات الجغرافية، 
**Source : Arab Studies Society, Mappings and JIS 
Department, 2006 
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  المصادر
  

، كراس المؤتمر الصحفي إلعالن النتائج 2010التعداد الزراعي . 2011 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، .1

 .فلسطين – رام اهللا  .األولية للتعداد الزراعي

 .   2006دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية جمعية الدراسات العربية،  .2

 –رام اهللا  ".21"كتـاب القدس اإلحصائي السـنوي، رقم . 2010صاء الفلسطيني، ركزي لإلحـهاز المـالج .3

 .فلسطين
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   المقدمة 
يستعرض هذا الفصل أهم المؤشرات البيئية التي أمكن توفيرها حول مواضيع المياه العادمة والنفايات الصلبة 

عدد المشتركين في خدمة لمحافظة القدس، ويتطرق ايضا الى مجموعة من مؤشرات الطاقة الكهربائية، من حيث 

الكهرباء وكمية االستهالك في محافظة القدس، إضافة الى بيانات مختلفة عن المياه من حيث كميات االستهالك 

  .والينابيع وقوة التدفق فيها

  

، إضافة إلى البيانات المشتقة من السجالت االدارية 2010يستند هذا الفصل في بياناته الى مسح التجمعات السكانية 

  .  للمؤسسات العامة والخاصة ذات العالقة

  

  المفاهيم األساسية
  :النفايات الصلبة  

وتشمل النفايات البلدية والنفايات الصناعية .  مادة عديمة النفع وخطرة أحياناً وذات محتوى منخفض من السائل

ى المرتبطة بها ونفايات الهدم والتجارية ونفايات ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية الحيوانات والنشاطات األخر

  . ومخلفات التعدين
   

  :مكب نفايات

  .موقع يستخدم للتخلص من النفايات الصلبة دون رقابة بيئية
  

  :جمع النفايات

جمع ونقل النفايات إلى مكان معالجتها أو التخلص منها من جانب اإلدارات البلدية والمؤسسات المماثلة، أو عن 

أو منشآت متخصصة أو عن طريق الحكومة وقد يكون جمع النفايات انتقائيا أي نقلها  طريق شركات عامة أو خاصة

  .  لنوع محدود من المنتجات أو دون تفرقة، بمعنى يشمل كل أنواع النفايات في الوقت تفسه
  

   :حرق النفايات

  .نشارة الخشب، وسواها ، المنسوجات حرق في الخالء لنفايات مثل الخشب، السيارات الخردة،
  

  :التخلص من النفايات الصلبة

التخلص أو اإللقاء النهائي للقمامة التي ال يعاد استعمالها أو ال يعاد تدويرها وتشمل المقالب والخزن الجوفي والطمر 

  .تحت األرض واإللقاء في البحار وكل الطرق األخرى للتخلص من النفايات
  

  :شبكة صرف صحي

مياه األمطار، (والمواصالت والمضخات يستخدم إلخالء المياه المستعملة  نظام من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب

ونقلها من مواقع إنتاجها إما إلى محطة بلدية لمعالجة مياه المجاري أو ) المياه المنزلية، وغيرها من المياه المستعملة

  .إلى موقع آخر حيث يتم تصريف المياه المستعملة إلى مياه سطحية
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  :حفرة صماء

  .او حفرة يخزن بها الغائط البشري او قاذورات وتبنى من جدران محكمةبئر 
 

  : امتصاصية حفرة

  .بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى وتبنى  من جدران مسامية
  

  :المياه الجوفية

تزود اآلبار ) فيةعادة في مستودعات المياه الجو(متواجدة تحت سطح األرض ) عذبة أو قليلة الملوحة(هي مياه 

  .والينابيع بالمياه
  

  :المياه العادمة

  .وتحتوي على مادة وبكتيريا في محلول أو عالقة. مياه مستعملة تصرف عادة في شبكة لمياه المجاري
  

  :المركبة

  .هي كل مركبة ذات عجالت مصممة للسير على الطرق
  

  : الطريق الرئيسي

  .من محافظة الى أخرىهو الطريق الذي يمتد على مستوى القطر، أو 
   

  : الطريق اإلقليمي

  .هو الطريق الذي يتفرع من طريقين رئيسيين، أو يؤدي الى طريقين رئيسين
  

  :الطريق المحلي

  .هو الطريق الذي يخدم حركة المرور الداخلية ضمن التجمع
  

  :الطريق المدخل

  .نة داخل التجمعونقطة معي) طريق إقليمي(أو  هو الطريق الذي يوصل ما بين طريق رئيسي
  

  :طريق التفافي

هو طريق منشأة من قبل اإلحتالل اإلسرائيلي بهدف ربط المستعمرات االسرائيلية الموجودة في األراضي الفلسطينية 

  .مع بعضها البعض ومع اسرائيل
  

  :طريق المستعمرة

ستعمرة بالطريق هو طريق مخصص من قبل االحتالل اإلسرائيلي لخدمة المستعمرات، بحيث يوصل مركز الم

  .الرئيسي او اإلقليمي او االلتفافي
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  المياه: 1.4

سلطة المياه الفلسطينية لشراء كميات كبيرة من المياه من شركة ميكروت االسرائيلية لتغطية احتياجات  تضطر

تم تزويد المواطن الفلسطيني وذلك ألن اسرائيل تسيطر على غالبية الموارد المائية في فلسطين، ففي الوقت الذي ي

القدس المستمدة أصال من " بلدية" ما يسمى من المحافظة بالمياه من خالل )J1(معظم المناطق الجغرافية في منطقة 

، تقوم سلطة المياه الفلسطينية بشراء كميات المياه الالزمة للمواطنين في مواقع سكناهم التي تقع )ميكروت(شركة 

فة الى التجمعات التي يتم تزويدها مباشرة من خالل سلطة المياه تحت امتياز مصلحة مياه محافظة القدس اضا

  .الفلسطينية

  

متر مكعب من المياه لمحافظتي رام اهللا والبيرة والقدس  مليون 18.5المياه الفلسطينية بشراء حوالي  فقد قامت سلطة

رام اهللا والبيرة والقدس منطقة  في حين بلغت كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي لمحافظة، 2009لعام ) J2(منطقة 

)J2 (21.4  مليون متر مكعب من المياه لنفس العام، وبلغ نصيب الفرد من المياه المزودة لالستخدام المنزلي في هذه

  ).يوم/فرد/لتر( 134.9المحافظات 

  

متر مكعب عام  مليون 1.9 فقد بلغ) J2(أما عن المياه المتدفقة من الينابيع في محافظة رام اهللا والبيرة والقدس منطقة 

وليس بالضرورة ان الكمية المتدفقة هذه يتم تزويدها بالكامل الى المحافظات إلستغاللها ، نبع 34، وذلك لـ 2009

  .في القطاعات المختلفة

  
  2010، هالمياومصدر التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة : 1-4جدول 

Table 4-1: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 
Governorate  by Area and Sٍource of Water, 2010 

  

  مصدر المياه
  محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

  )J1(منطقة 
Area (J1) 

  )J2(منطقة 
Area (J2) 

Source of Water  

 Public Network  97.2  100.0  99.0 شبكة عامة

 Purchase Water Tanks  2.4  -  0.8 شراء تنكات مياه

  Demotic Water Well 0.3  - 0.1 بئر منزلي

 Gallons of Mineral Water 0.1 - 0.1 جالونات مياه معدنية

 Total 100 100 100  المجموع
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المنزلي حسب  لالستخدامفي األراضي الفلسطينية ) ميكروت(شركة المياه االسرائيلية  من )1(المياه المشتراة كمية  :2-4 جدول

  2009- 2006 المنطقة،
Table 4-2: Quantity of Water Purchased(1) from Israeli Water Company (Mekorot) in 

the Palestinian territoryterritory for Domestic Use by Region, 2006-2009 
 

السنة/ 3م 1000: الوحدة  Unit: 1000 m3/Year 

 المحافظة/المنطقة
 Year   السنة

Region\ Governorate 
2006 2007 2008 2009 

  Palestinian Territory(2) 53,465.9 52,819.2 49,442.2 43,910.0  )2(الفلسطينية األراضي

 West Bank(2) 48,765.9  48,019.2 44,843.2 39,910.0 )2(ة الغربيةالضف

 Ramallah & Al-Bireh 18,511.3 19,006.0 18,335.0 16,646.2)2(والقدساهللا والبيرة  رام
and Jerusalem )2(   

 Gaza strip 4,700.0 4,800.0 4,599.0 4,000.0 غزة قطاع

ضمن االراضي  واقعةال االبارالكميات المضخوخة من  تشمل) 1(

 .عليها من قبل ميكروت والمسيطرالفلسطينية 

(1) Includes the pumped water from the wells which 
are located in the Palestinian Territory and controlled 
by Mekorot. 

ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته البيانات  )2(

  .1967تاللها للضفة الغربية عام إسرائيل عنوة بعيد اح
)2(  Data doesn't include those parts of Jerusalem 

which were annexed by Israel in 1967. 

  
  الفلسطينية حسب  األراضيالمياه المزودة للقطاع المنزلي وعدد السكان وحصة الفرد اليومية في  كمية:  3-4 جدول

  2009ة، المنطق
Table 4-3: Quantity of Water Supply for Domestic Sector and Population and Daily  

per Capita share in the Palestinian territory by Region, 2009 
  

 المحافظة/المنطقة

كمية المياه المزودة للقطاع

 )3مليون م(المنزلي 
Quantity of Water 

Supply for 
Domestic Sector 

(Milion m3) 

 2009عدد السكان منتصف 
Population Mid 2009

حصة الفرد اليومية 

 )يوم/فرد/لتر(
Daily Allocation 

Per Capita 
(liter/capita/day)

Region\ Governorate 

Palestinian Territory 134.8 3,702,218 182.2 )1(الفلسطينية األراضي )1(  

 West Bank(1) 107.0 2,215,402 86.5  )1(ضفة الغربيةال

اهللا والبيرة  رام

 )1(والقدس
21.4  434,765 134.9 Ramallah & Al-Bireh 

and Jerusalem  )1(  

 Gaza Strip 176.3 1,486,816 95.7 غزة  قطاع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القـدس الـذي ضـمته     )1(

 .1967اللها للضفة الغربية عام إسرائيل عنوة بعيد احت
)1(  Data doesn't include those parts of Jerusalem 

which were annexed by Israel in 1967. 
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  2009-2007، المنطقةمنها في الضفة الغربية حسب  دد الينابيع وكمية التدفق السنويع: 4-4جدول 
Table 4-4: Number of Springs and It's Annual Discharge in the West Bank by Region, 

2007-2009 
 

 Discharge: 1000 m3/Year     السنة/ 3م 1000: التدفق

/ المنطقة

 المحافظة

 Year السنة

Region\ 
Governorate 

2007 2008 2009 

  عدد الينابيع
Number of 

Springs 

  فقالتد
Discharge

  عدد الينابيع
Number of 

Springs 

  التدفق
Discharge

  عدد الينابيع
Number of 

Springs 

  التدفق
Discharge

 *West Bank 30,630.1 120 25,237.8 117 44,806.4 125 *الضفة الغربية

 Jenin 176.8 7 152.8 5 205.1 7 جنين 

 Tubas 1,572.3 7 2,458.2 10 4,484.5 10 طوباس

 Nablus 4,879.8 33 2,382.3 32 8,775.2 35 نابلس

 Salfit 188.1 5 152.5 5 245.3 5 سلفيت

رام اهللا والبيره 

 *القدسو
35 4,359.2 31 2,460.7 34 1,875.5 

Ramallah & 
Al-Bireh and 
Jerusalem* 

 & Jericho 19,492.2 7 17,127.1 7 25,931.9 7 أريحا واالغوار
Al Aghwar 

 Bethlehem 2,445.4 27 504.2 27 805.2 26 حم والخليلبيت ل
& Hebron 

   :مالحظة

من قبل سلطة  المراقبةوكمية المياه المتدفقة فقط للينابيع  العدد .1

  . المياه الفلسطينية

يقتصر وجود الينابيع على المحافظـات الـورادة فـي هـذا      .2

 .  الجدول

Note:  
1. The number and Quantity of Discharged 

water are for the controled springs by PWA 
only.  

2. The springs existence is restricted on the 
governorates mentionad in this table.    

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل*

 .1967عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 
* Data doesn't include those parts of Jerusalem 
which were annexed by Israel in 1967. 
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  الطاقة الكهربائية: 2.4

مشترك مقارنة بـ  89,675في محافظة القدس ليصل إلى  2010إرتفع عدد المشتركين في خدمة الكهرباء عام 

في محافظة  2002ا كان عدد المشتركين عام ، بينم2008مشتركاً لعام  83,006، و 2009مشتركاً عام 84,617

  .مشتركاً 62,796القدس 
  

 410.2 ، مقارنـه مـع   2010في محافظة القدس عام  )ساعة. جيجا واط( 422.4الطاقة الكهربائية  استهالكوبلغ 

، في حين كان استهالك 2008عام ) ساعة. جيجا واط( 409.2، و2009في محافظة القدس عام  )ساعة. جيجا واط(

  ). ساعة. جيجا واط( 295.0في محافظة القدس  2002لطاقة الكهربائية عام ا

  



رام اهللا والبيرة

أريحا واألغوار
J1 القدس 

بيت لحم

Ramallah & Al Bireh

Jerusalem J1

Bethlehem

Jericho & Al Aghwar

J2 القدس 
Jerusalem J2J2 القدس 

Jerusalem J2

2011الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011

. 2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة واالتصال بشبكة الكهرباء، : 1-4خريطة 
Map 4-1: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Area and Connection to Electricity Network, 2010.

/ 0 3 6 91.5

Kilometers

شبكة عامة عربية

شبكة عامة إسرائيلية

Arab Public Network

Israeli Public Network

85.9

14.1

99.7

0.3
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  2010- 2008استهالك الطاقة الكهربائية في محافظة القدس، : 5-4جدول 
Table 4-5: Electricity Energy Consumption in Jerusalem Governorate, 

 2008-2010  
  

 G.w.h  watt.hour   ساعة.واط جيجا 

  استهالك الطاقة الكهربائية  السنة 
Electricity Consumption 

Year 

2008 409.2 2008 

2009 410.2 2009 

2010 422.4 2010 

  
  2010تجمع، في محافظة القدس حسب ال* عدد مشتركي خدمة الكهرباء: 6-4جدول 

Table 4-6: Number of Electricity Subscribers* in Jerusalem Governorate by      
Locality, 2010 

 

Locality عدد     Number التجمع 

Beit Hanina 6,011 حنينا  بيت 

Shu'fat Camp 3,482 شعفاط مخيم 

Shu"fat 3,258 شعفاط 

Al 'Isawiya 2,669 العيسوية   

Sheikh Jarrah 903 جراح  الشيخ 

Bab al Sahira 3,826 الساهرة باب  

At Tur & Al Swwana 6,274 والصوانة الطور 

Jerusalem (Al Quds) 6,428 بيت المقدس( القدس( 

Silwan 4.895 سلوان  

Al Thuri 1,794 الثوري 
As Sawahira Al Gharbiya, Jabal al 
Mukabbir 3,664 الغربية وجبل المكبر  السواحرة 

Beit Safafa 2,195 صفافا  بيت 

Sur Bahir 3,139 باهر صور 

Rafat 277 افَاتر 

Mikhmas 432 اسخْمم 

Qalandiya Camp 6,699 مخَيا ميقَلَنْد 

Qalandiya 119 ايقَلَنْد 
* Number of Electricity Subscribers in some 
Localities included to other Localities.  *عدد المشتركين في بعض التجمعات متضمنا مع تجمعات أخرى  
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  2010في محافظة القدس حسب التجمع، * عدد مشتركي خدمة الكهرباء: )تابع( 6-4جدول 
Table 4-6 (Cont.): Number of Electricity Subscribers* in Jerusalem Governorate by 

Locality, 2010 
 

Locality عدد     Number التجمع 

Beit Duqqu 282 قّو بِيت د 

Jaba’ 366 عبج 

Al Judeira 387 ةريدالج  

Al Ram & Dahiyat al Bareed 8,612 امة  الرياحريدوضالب 

Beit ‘Anan 704 نَان بِيتع 

Al Jib 882 بالجِي 

Bir Nabala 2,530 اال بِيرنَب 

Beit Ijza 106 ا بِيتزإج 

Al Qubeiba 438 ةبيالقُب 

Biddu 1028 وبِد 

An Nabi Samwil 40 وئيل النَبِيمص 

Hizma 745 مازح 

Beit Hanina al Balad 424 ينَا البلد بِيتنح 

Qatanna & Kharayib Umm al Lahim 949 اللحموخرائب ام  قَطَنَه 

Beit Surik 452 ورِ بِيتيكس 

Beit Iksa 344 ا بِيتإكْس 

‘Anata 3,201 ناتَاع 

Al ‘Eizariya 5,491 العيزرية 

Abu Dis 3,109 ديس ابو 

As Sawahira ash Sharqiya 1,068 الشرقية السواحرة 

Other Localities** 7,342 تجمعات أخرى**  

Total 89,675 المجموع 

* Number of Electricity Subscribers in some Localities 
included to other Localities. 

عدد المشتركين في بعض التجمعات متضمنا مع تجمعات * 

  أخرى
** Other include all other Localities in Jerusalem 
Governorate  **أخرى تشمل باقي التجمعات في محافظة القدس  
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  2010، ونوع االستخدام في المسكن المستخدمة الطاقةو، ألسر الفلسطينية في محافظة القدسالنسبي ل التوزيع: 7-4جدول 
Table 4-7: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate, Energy Used in the Housing Unit and Type of Usage, 2010 
 

 

المنطقة/المحافظة 

 واالستخدام

  في المسكن الطاقة الرئيسية المستخدمة
Main Energy Used in the Housing Unit 

 المجموع
Total 

Governorate/ 
Area and 

Usage  غاز 
LBG

 كهرباء
Electricity

 حطب
Wood

  كيروسين

 )كاز(
Kerosene

 الطاقة

 الشمسية
Solar 

Energy

 سوالر
Diesel

 ال يوجد
No 

Source

  Jerusalem          القدس

  Cooking 100 0.9 - -  - 0.5 0.8 97.8 الطبيخ 

 Baking 100 33.0 - - - 4.8 22.3 39.9  الخبيز

 Water 100 1.1 - 43.4 - 0.7 45.8 9.0 تسخين المياه 
Heating  

  Conditioning 100 28.3 - - - - 69.3 2.4 التكييف 

   Heating 100 4.7 2.5 - 2.9 4.5 67.7 17.7 التدفئة 

 Lighting 100 - - - - - 99.1 0.9 اإلنارة 

 J1(         Area (J1)(منطقة 

  Cooking 100 0.7 - - - - 1.2 98.1 الطبيخ 

 Baking 100 19.5 - - - 0.3 27.8 52.4  الخبيز

 Water 100 0.9 - 37.8 - - 58.3  3.0 تسخين المياه 
Heating  

 Conditioning 100 29.6 - - - - 68.5 1.9 التكييف 

   Heating 100 3.5 2.7 - 2.4 3.0 80.3 8.1 التدفئة 

 Lighting 100 - - - - - 98.6 1.4 اإلنارة 

 J2(         Area (J2)(منطقة 

   Cooking 100 1.3 - - - 1.4 - 97.3 الطبيخ 

 Baking 100 56.3 - - - 12.6 12.8 18.3  الخبيز

 Water 100 1.3 - 52.9 - 1.9 24.4 19.5 تسخين المياه 
Heating  

 Conditioning 100 26.2 - - - - 70.6 3.2 التكييف 

   Heating 100 6.7 2.0 - 3.7 7.2 46.0 34.4 التدفئة 

 Lighting 100 - - - - - 100 - اإلنارة 
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  2010، ومصدر الكهرباءبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة التوزيع النس: 8-4جدول 
Table 4-8: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate  by Area and Source of Electricity, 2010 
  

  مصدر الكهرباء
  محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

  )J1(منطقة 
Area (J1) 

  )J2(منطقة 
Area (J2) 

Source of Electricity  

 Arab Public Network  99.7  85.9  90.9 شبكة عامة عربية

 Israeli Public Network 0.3 14.1 9.1  شبكة عامة إسرائيلية

 Total 100 100 100  المجموع

  

  النفايات الصلبة:  3.4

في العام  محليه بعملية جمع النفايات الهيئةفيها  قومفي محافظة القدس ت اًسكاني اًتجمع 44 من أصلتجمعاً  31

وتجمعين تقوم فيهما وكالة ، حين يتم جمع النفايات في تجمعين من قبل متعهدين من القطاع الخاص في، 2010

واحد تجمع نفاياته من قبل  تجمع، وتجمعات تقوم هيئة محلية اخرى بجمع نفاياتها 5الغوث بجمع النفايات الصلبة، و

  .ا أية جهة تقوم بعملية جمع النفايات الصلبةمال يوجد فيهتجمعات سكانية  3وهناك جهات اخرى 

  
  2010عدد التجمعات السكانية في محافظة القدس حسب جهة ودورية ووسيلة جمع النفايات الصلبة، : 9-4جدول 

Table 4-9: Number of Localities in Jerusalem Governorate by Doer, Periodicity and 
Mean of Solid Waste Collection, 2010 

  

The Item  عدد التجمعات  
No. of Localities 

 البيان

Doer of solid waste collection  بجمع النفايات تقومالتي  الجهة 

Local Authorrity 31 المحلية السلطة 

Special private contractor 2 خاص متعهد 

Other 8 أخرى 

No solid waste collection service 3 جمع نفايات خدمةيوجد  ال 

Periodicity of Solid waste collection  جمع النفايات دورية  

Daily 11 يوميا 

Once a week 10 األسبوعفي  مرة 

More than once a week 20 في األسبوع مرةمن  أكثر 

Mean of solid waste collection  الصلبة النفاياتجمع  وسيلة 

Special sewage vehicle 38 خاصة بالنفايات سيارة 

Other 3 اخرى 

   

ر من مرة ، وتجمع النفايات أكث2010اً سكانياً في العام تجمع 11عملية جمع النفايات تتم بصورة يومية في كما أن 

وعمليات جمع النفايات  تجمعات سكانية، 10في  وتجمع النفايات مرة واحدة أسبوعيا تجمعاً سكانياً 20أسبوعياً في 
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ستخدم توفي المقابل سكانياً تجمعاً  38تتم بوسائل مختلفة، حيث تستخدم سيارة خاصة بالنفايات في عملية الجمع في 

  . اياتوسائل اخرى لجمع النف تجمعات سكانية 3

  
    التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب طريقة التخلص من النفايات من المنزل : 10-4جدول 

  2010والمنطقة، 
Table 4-10: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate by Solid Waste Disposal Method From Home and Area, 2010 
 

Solid Waste Disposal 
Method From Home 

 )J2(منطقة 
Area (J2) 

 )J1(منطقة 
Area (J1) 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate

طريقة التخلص من النفايات من 

 المنزل

Garbage Collector 8.2 25.1 18.9 النظافة من قبل عامل 

Disposed in Close Containers 18.5 31.1 26.4 إلقائها في حاويات مغلقة 

Disposed in Open Containers 66.3 43.8 52.1 إلقائها في حاويات مفتوحة 

Disposed Randomly 2.0 - 0.8 يتم إلقائها بشكل عشوائي 

Burned In Home 4.4 - 1.6 تحرق في المسكن 

Buried in Pits 0.4 - 0.1 دفنها في حفر 

Other 0.2 - 0.1 أخرى 

Total 100 100 100 لمجموعا 
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  المياه العادمة: 4.4

تجمع يوجد فيها شبكة صرف صحي في  44تجمعا من اصل  24 هناكأما بالنسبة لالتصال بشبكة الصرف الصحي 

  .  تجمع سكاني ال يوجد به شبكة صرف صحي 20المقابل 

  
  2010عدد التجمعات السكانية في محافظة القدس حسب طريقة التخلص من المياه العادمة، : 11-4جدول 

Table 4-11: Number of Localities in Jerusalem Governorate by Wastewater Disposal 
Method, 2010 

 

The Item عدد No.  البيان  

Availability of wastewater network  مياه عادمة شبكة وجود 

Yes 24    يوجد 

 No 20    يوجد ال 

Wastewater Alternative Disposal Method*  الطريقة البديلة للتخلص من المياه العادمة* 

Tight Cesspits   & Porous Cesspits 36    صماءحفرة و امتصاصية حفرة  

More Than One Method **  **اكثر من طريقة     8 

* The Alternative method used in the localities for 
the disposal of wastewater in the absence of a 
sewerage system or sewerage network does not 
cover 100% of users (residential, commercial, or 
industrial) in the localities. 

لبديلة المستخدمة في التجمعات للتخلص من المياه العادمة الطريقة ا*  

في حالة عدم وجود شبكة صرف صحي أو أن شبكة الصرف الصحي 

) السكني أو التجاري أو الصـناعي (من المستخدمين % 100ال تغطي 

 .في التجمعات
** Include Porous Cesspits, Tight Cesspits, Open 
Channels Network and Open Channels Without 
Network. 

تشمل على حفر امتصاصية، حفر صماء، شبكة مجاري مكشوفة،  **

  .مجاري مكشوفة بدون شبكة

  

اما بالنسبة للمصادر البديلة لشبكة الصرف الصحي في حالة عدم وجودها في التجمع او ان الشبكة ال تغطـي كـل   

والصماء للتخلص من المياه العادمـة كبـديل    االمتصاصية الحفرتقوم باستخدام تجمعاً  36 هناك  الوحدات السكنية

  .للشبكة او مصدر ثاني

  

) J1(بين منطقة  2010في العام وتباينت نسب اتصال االسر بشبكة الصرف الصحي العامة في محافظة القدس 

من  %50.5متصلة بشبكة الصرف الصحي، في المقابل ) J1(من أسر منطقة % 99.5، حيث أن )J2(ومنطقة 

تستخدم الحفر ) J2(من االسر في منطقة % 49.0متصلة بشبكة الصرف الصحي، علما بان  )J2(االسر في منطقة 

  .االمتصاصية والصماء للتخلص من مياهها العادمة
  

  

  

  

  

  

  



  والمصادر الطبيعية البيئة -الفصل الرابع                                                                                             

127 
  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

من المياه           التخلص وطريقةالتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة : 12-4جدول 

  2010، العادمة
Table 4-12: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate by Area and Wastewater Disposal Method, 2010 
  

الطريقة للتخلص من 

  المياه العادمة

  محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

  )J1(منطقة 
Area (J1) 

  )J2(منطقة 
Area (J2) 

Wastewater Disposal 
Method  

 Public Network  50.2  99.5  81.4  شبكة عامة

 Porous Cesspit  38.8 0.4  14.5  حفرة امتصاصية

 Tight Cesspit  10.2 -  3.8  حفرة صماء

 None 0.8 0.1 0.3  ال يوجد

 Total 100 100 100  المجموع

  

  

  المشاكل البيئية المحيطة في المسكن: 5.4

 ،الغبار ،الروائح ،الضجيج(تتعرض أكثر من ثلث االسر الفلسطينية في محافظة القدس لمشاكل محيطة في المسكن 

، %40.7، %41.4، %49.3(التي تتعرض لهذه المشاكل و في محافظة القدس ، حيث بلغت نسب االسر)الدخان

، %44.5، %47.0، %57.9(، حيث أن )J2(ومنطقة ) J1(ب وبين منطقة نسالوتباينت  علي التوالي )34.5%

، %31.9، %34.6(، في المقابل تعرضت لمشاكل محيطة في المسكن) J1(من أسر منطقة  على التوالي )43.6%

  .تعرضت لمشاكل محيطة في المسكن )J2(من االسر في منطقة  على التوالي )18.9%، 34.3%
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       التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة والمشاكل البيئية المحيطة في: 13-4جدول 

   2010المسكن، 
Table 4-13: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 
Governorate by Area and Environmental Problems Surrounding the Housing          

Unit, 2010 
 

المنطقة /المحافظة

 والمشكلة

 Presence of Environmental وجود مشاكل بيئية
Problems Governorate\ 

Area and  
Problem ال  

No  
  نادرا

Rarely 
  أحيانا

Sometimes 
  غالبا

Mostly 
  المجموع
Total  

  Jerusalem      القدس

 Noise 100 18.9 12.4 18.0 50.7  الضجيج

 Smell 100 10.4 13.6 17.4 58.6  الروائح 

 Dust 100 11.2 11.0 18.5 59.3  الغبار

 Smoke 100 6.9 11.3 16.3 65.5  الدخان

  J1(      Area (J1)(منطقة 

 Noise 100 20.8 14.8 22.3 42.1  الضجيج

 Smell 100 8.9 15.7 22.4 53.0  الروائح 

 Dust 100 8.6 13.1 22.8 55.5  الغبار

 Smoke 100 7.9 15.5 20.2 56.4  الدخان

  J2(      Area (J2)(منطقة 

 Noise 100 15.7 8.4 10.5 65.4  الضجيج

 Smell 100 12.8 10.1 9.0 68.1  الروائح 

 Dust 100 16.0 7.2 11.1 65.7  الغبار

 Smoke  100  5.2  4.0  9.7  81.1  الدخان
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البيئية في محيط المسكن حسب  التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تتعرض للمشاكل: 14-4جدول 

  2010، المنطقةو ومصدرها نوع المشكلة
Table 4-14: Percentage Distribution of Palestinian Households Exposed to 

Environmental Problems in Jerusalem Governorate by Type of Problem, Source and 
Area, 2010 

 

 نوع المشكلة ومصدرها
  محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

  )J1(منطقة 
Area (J1) 

  )J2(منطقة 
Area (J2) 

Type and Source of 
Problem  

  Noise    الضجيج 

 Traffic  68.3  57.8 60.8 حركة مرور 

 Airplanes  0.8  1.1 1.0  طائرات

 Queries and Stone  6.4  - 1.8 محاجر وتقطيع أحجار
Cutting 

  Construction  7.1  12.0 10.6 أعمال بناء

  Industrial Activities  4.2  2.8 3.2 نشاطات صناعية 

 Other 13.2 26.3 22.6 أخرى

 Total 100 100 100 المجموع

   Smell    الروائح

  Wastewater  31.9  29.2 30.1 مياه عادمة 

  Dumping Site  39.1  55.7 49.9 مكب للنفايات 

 Public W.C  0.8  0.5 0.6  حمامات عامة 

 Transportation  2.2  8.1 6.1  مواصالت

نباتية (نفايات زراعية 

  )وحيوانية
9.9 3.8  21.2  Agricultural Waste 

  Industrial Activities  3.2  1.4 2.0 نشطة صناعية أ

 Other 1.6 1.3 1.4 أخرى

 Total 100 100 100 المجموع

  Dust    الغبار

 Unpaved Roads  66.3  36.0 47.6  طرق غير معبدة

 Queries and Stone  8.7  1.1 4.0 محاجر وتقطيع أحجار
Cutting 

  Construction  12.8  50.1 35.8 أعمال بناء

  Industrial Activities  5.7  6.7 6.3 أنشطة صناعية 

 Other 6.5 6.1 6.3 أخرى

 Total 100 100  100 المجموع
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البيئية في محيط المسكن  التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تتعرض للمشاكل: )تابع( 14-4جدول 

  2010، المنطقةوحسب نوع المشكلة ومصدرها 
Table 4-14 (Cont.): Percentage Distribution of Palestinian Households Exposed to 

Environmental Problems in Jerusalem Governorate by Type of Problem, Source and 
Area, 2010 

 

 نوع المشكلة ومصدرها
  محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

  )J1(منطقة 
Area (J1) 

  )J2(منطقة 
Area (J2) 

Type and Source of 
Problem 

    Smoke       الدخان 

  Industrial Activities  16.0  7.5 9.1 أنشطة صناعية 

 Waste Burning  64.1  62.1 62.4 حرق للنفايات 

 Transportation  5.4  24.3 20.8  مواصالت

  Construction  5.3  5.3 5.3 أعمال بناء

 Other 9.2 0.8 2.4 أخرى

 Total 100 100 100 لمجموعا

  
  2006 ونوع الطريق، المنطقةأطوال شبكة الطرق في األراضي الفلسطينية حسب : 15-4جدول 

Table 4-15: Road Network Length in the Palestinian territory by Region and Road 
Type, 2006 

 

Units: in Kilometers   بالكيلومترات :الوحدات 

Region\ 
Governorate 

  المجموع
 Total  

Road Type   نوع الطريق 

المحافظة/المنطقة  التفافي 
Bypass 

  مدخل ومحلي
Access 

and Local 

 إقليمي  
Regional 

 رئيسي
Main 

Palestinian 
Territory 5,146.9 764.4 3,410.1 437.8 534.6 

األراضي 

 لسطينيةالف

West Bank 4,516.4 764.4 2,899.1 380.0 472.9  الضفة الغربية

Jerusalem 466.0 135.4 268.1 25.5 37.0 القدس 

Gaza Strip 630.5 - 511.0 57.8 61.7 قطاع غزة 
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  المصادر
  

، التقرير إحصاءات النقل واالتصاالت في االراضي الفلسطينية. 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .1

 .فلسطين –رام اهللا . 2006السنوي 

 -رام اهللا   "12"كتاب القدس اإلحصائي السنوي، رقم . 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .2

 .فلسطين

 ).بيانات غير منشورة( 2010قاعدة بيانات  .2011، المحدودة المساهمة القدس كهرباء شركة .3

إحصاءات المياه في األراضي الفلسطينية، التقرير السنوي . 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .4

 .فلسطين - رام اهللا . 2009

 - رام اهللا .  ، النتائج االساسية2010مسح التجمعات السكانية . 2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .5

 .فلسطين
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  المقدمة
يعرض هذا الفصل أهم الخصائص الديمغرافية للمجتمع الفلسطيني في محافظة القدس، حيث يتعرض لتقدير أعداد 

العمري السكان لسنوات مختلفة وتقديراتهم للسنوات القادمة، ومعدل النمو السكاني، ومعدالت الخصوبة، والتركيب 

والنوعي للسكان، وتوزيع السكان حسب الديانة، والحالة الزواجية، وعقود الزواج والطالق ومقارنتها مع محافظات 

  .   هذا اضافة الى مجموعة من المقارنات التي تتعلق ببعض المؤشرات السكانية. مختلفة وعلى المستوى الوطني

  

من المسوح التي أجراها الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، استند هذا الفصل بشكل أساسي على بيانات استمدت 

، وبيانات أخرى مستمدة من السجالت اإلدارية لمؤسسات مختلفة 2010منها المسح االجتماعي لمحافظة القدس 

 والمنشآت للسكان والمساكنباإلضافة إلى نتائج التعداد العام .  كالمحاكم الشرعية والكنائس حول الزواج والطالق

2007.  

  

  المفاهيم األساسية
  :األسرة

و ال تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن أو مجموعة أفراد تربطهم أألغراض التعداد تعرف األسرة بأنها فرد 

  .و في أي وجه من ترتيبات المعيشة األخرىأواحد، ويشتركون في المأكل 

  

 :واحدمن فرد أسرة 

  .وهي األسرة التي تتكون من شخص واحد فقط
  

  ):األسرة النواة(أسرة نووية 

وهي األسرة المعيشية التي تتكون كافة من نواة أسرية واحدة، وتتشكل من أسرة مؤلفة من زوجين فقط أو من 

رب (لديه ابن أو إبنة أو أكثر أو أم ) رب األسرة(أو أكثر أو أب ) بالدم فقط وليس بالتبني(زوجين مع إبن أو إبنة 

  .بنة أو أكثر، مع عدم وجود أي شخص من األقرباء اآلخرين أو من غيرهملديها إبن أو إ) األسرة
  

  :أسرة ممتدة

  .عالقة بتلك األسرة وتربطهماألسر المكونة من اسرة نووية أو أكثر مع وجود أفراد آخرين يعيشون معهم  هي
  

  :أسرة مركبة

 قرابة بهذهعالقة  تربطهمال و اعهاألسر المكونة من اسرة نووية أو أكثر مع وجود أفراد آخرين يعيشون م هي

  .األسرة
  

  :متوسط حجم األسرة

تلك  أسريمثل متوسط عدد األفراد لألسرة الخاصة الواحدة ويساوي مجموع األفراد لفئة معينة مقسوما على عدد 

  .الفئة
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  :المولود الحي

مات الحياة عند الوالدة حتى أي مولود ولد حياً وصرخ أو بكى عند الوالدة أو ظهرت عليه أي عالمة أخرى من عال

  .وإن مات بعدها بلحظات
  

  :نسبة الجنس

  .عدد الذكور لكل مائة من اإلناث ضمن السكان
  

  :نسبة اإلعالة

أي الذين بعمر (وتعرف كذلك بنسبة الكبار في السن .  نسبة عدد المعالين اقتصادياً إلى األشخاص المنتجين اقتصادياً

أي بين (سنة إلى السكان الذين هم في عمر العمل  15صغار الذين تقل أعمارهم عن إضافة إلى ال) سنة فما فوق 65

  ).سنة 64 - 15

  

  :معدل الخصوبة الكلية

اإلنجابية حسب معدالت الخصوبة ) حياتهن(خالل فترة حياتها ) مجموعة نساء(متوسط عدد المواليد أحياء لكل امرأة 

  .العمرية لسنة ما
  

  :معدل النمو

النقص في عدد السكان خالل سنة معينة بسبب الزيادة الطبيعية، وصافي الهجرة، ويعّبر عنه بصورة  أومعدل الزيادة 

  .نسبة مئوية في عدد السكان األساسي
  

  :العمر الوسيط

العمر الذي يقسم السكان إلى مجموعتين متساويتين من ناحية العدد، أي أن نصف السكان أصغر من هذا العمر 

  .منه والنصف الثاني أكبر
  

  :الرضع معدل وفيات

  .من المواليد األحياء خالل سنة معينة 1,000لكل ) الذين تقل أعمارهم عن سنه(عدد وفيات الرضع 
  

  :الحالة الزواجية

اإلسـناد،   فتـرة سنة فأكثر وقـت   12الحالية التي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلغ من العمر  الشخصيةالفرد  حالة

  :تكون إحدى الحاالت التالية وقد  .دات الزواج المعمول بها في البلدوالمتعلقة بقوانين وعا
  

  :لم يتزوج أبداً

ولم يعقد ) الدخول بعد يتمأي لم (سنة فأكثر، ولم يتزوج زواجاً فعلياً وفقاً للعرف السائد  12يبلغ عمره  الذيالفرد  هو

  .قرانه ولم يكن قد تزوج في السابق
  

  

  

  



  السكان -الخامسالفصل 

  

137  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

  :عقد قران ألول مرة

ولكنه لم يتزوج فعلياً  المحكمةسنة فأكثر، وقد تم تسجيل عقد زواج رسمي له من قبل  12فرد الذي يبلغ عمره ال هو

أو أرمالً من زواج سابق، وال يشمل الذكر المتزوج حالياً  مطلقاًوليس ) أي لم يتم الدخول بعد(وفقا للعرف السائد 

  .حيث يعتبر متزوج الثانيةوعقد قرانه للمرة 
  

  :متزوج

مقيمان معـاً   الزوجانسنة فأكثر والمتزوج زواجاً فعلياً وفقا للعرف السائد سواء كان  12يبلغ عمره  الذيالفرد  هو

 حاليـاً النظر عن حالته السابقة، ويعتبر الرجل المتزوج أكثر من زوجة ويوجد  وبغض.  وقت اإلسناد الزمني أم ال

  .واحدة أو أكثر في عصمته متزوجاً
  

  :مطلق

المسـجل   بـالطالق آخر زواج ) انحل(سنة فأكثر وسبق له الزواج فعالً وانفصم  12يبلغ من العمر  الذيرد هو الف

  .شرعاً ولم يتزوج مرة أخرى، وليس له زوجة أخرى على قيد الحياة
  

  :أرمل

لطـرف  ا بوفـاة آخر زواج له ) انحل(سنة فأكثر وسبق له الزواج فعالً ولكن انفصم  12يبلغ عمره  الذيالفرد  هو

  .اآلخر، ولم يتزوج مرة أخرى، وليس له زوجة أخرى على قيد الحياة
  

  :منفصل

فعالً وانفصل آخر زواج له بسبب ما ودون أي إثبات  الزواجسنة فأكثر وسبق له  12الفرد الذي يبلغ عمره  هو

  .يتزوج مرة أخرى، وليس له زوجة أخرى على قيد الحياة ولممسجل رسمياً وقانونياً، 
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  توزيع السكان: 1.5

  

فرد فـي   237,301فردا، منهم  382,041حوالي  2010بلغ عدد السكان المقدر في محافظة القدس منتصف العام 

مـن مجمـوع   % 9.4، ويشكل عدد السكان في المحافظة ما نسـبته  )J2(فرد في منطقة  144,740و) J1( منطقة

  .  السكان في األراضي الفلسطينية
 

    عدد السكان المقدر لمحافظة القدس واألراضي الفلسطينية حسب المنطقة،: 1-5جدول 

  )2001-2010 االعوامفي منتصف (
Table 5-1: Estimated  Population in Jerusalem Governorate and the Palestinian 

territoryby Region (Mid Years 2001-2010) 
 

In Thousands  باالف  

Year 
 غزة قطاع

Gaza 
Strip 

   القدس محافظة
Jerusalem Governorate 

 الضفة

 الغربية
West 
Bank 

 األراضي

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 السنة
 المجموع
Total 

 )J2(منطقة 
Area 
(J2) 

 )J1(منطقة 
Area 
(J1) 

2001 1,145.9 337.2 122.2 215.0 1,992.6 3,138.5 2001  

2002 1,182.9 341.1 124.5 216.6 2,042.3 3,225.2 2002 

2003 1,221.1 345.0 127.7 217.3 2,093.4 3,314.5 2003 

2004 1,261.0 349.0 129.3 219.7 2,146.4 3,407.4 2004 

2005 1,304.4 353.1 131.8 221.3 2,203.7 3,508.1 2005 

2006 1,349.3 357.4 134.4 223.0 2,262.7 3,612.0 2006 

2007 1,395.7 361.7 137.0 224.7 2,323.5 3,719.2 2007  

2008 1,440.3 368.4 139.6 228.8 2,385.2 3,825.5 2008  

2009 1,486.8 375.1 142.1 233.0 2,448.4 3,935.2 2009 

2010 1,535.1 382.0 144.7 237.3 2,513.3 4,048.4 2010  

 
 األراضي الفلسطينية حسب المنطقة، من سكان في محافظة القدس السكان المقدر  نسبة :2-5جدول 

 )2010-2006منتصف األعوام (
Table 5-2: Percent of Population of Jerusalem Governorate from the Population of 

Palestinian territoryat Estimated, (Mid Years 2006-2010) 
 

  السنة
  األراضي الفلسطينية

Palestinian 
Territory 

  الضفة الغربية
West Bank 

  القدس
Jerusalem 

 قطاع غزة
Gaza Strip  

Year  

2006  100  62.6  9.9  37.4  2006

2007  100  62.5  9.7  37.5  2007

2008  100  62.3  9.6  37.7  2008

2009  100  62.2  9.5  37.8  2009

2010  100  62.1  9.4  37.9  2010



  السكان -الخامسالفصل 

  

139  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

  2010 -2009عدد السكان المقدر في منتصف العام لمحافظة القدس حسب التجمع، : 3-5 جدول
Table 5-3: Estimated Mid Year Population in Jerusalem Governorate by             

Locality, 2009- 2010 
 

 Locality Name 2010 2009 اسم التجمع

 Jerusalem Governorate  382,041 375,167 محافظة القدس

  J1( 233,031 237,301 Area (J1)(منطقة 

  J2( 142,136 144,740 Area (J2)(منطقة 

 Rafat 2,486 2,441 رافَات

 Mikhmas 1,515 1,488 مخْماس

 Qalandiya Camp 9,247 9,080 لَنْديامخَيم قَ

 Qalandiya 1,234 1,212 قَلَنْديا

 Beit Duqqu 1,697 1,667 بِيت دقُّو

عب3,333 3,273 ج Jaba' 

 Al Judeira 2,383 2,340 الجديرة

 Ar Ram & Dahiyat al Bareed 21,317 20,934 الرام وضاحية البريد

 Beit 'Anan 4,167 4,092 بِيت عنَان

 Al Jib 4,419 4,339 الجِيب

 Bir Nabala 5,044 4,953 بِير نَباال

 Beit Ijza 731 718 بِيت إجزا

 Al Qubeiba 3,321 3,262 القُبيبة

ماللَح 380 373 خَراِئب أم Kharayib Umm al Lahim 

 Biddu 7,118 6,990 بِدو

 An Nabi Samwil 270 265 النَبِي صموئيل

 Hizma 6,566 6,448 حزما

 Beit Hanina al Balad 1,121 1,101 بِيت حنينَا البلَد

 Qatanna 6,762 6,640 قَطَنَه

 Beit Surik 4,070 3,997 بِيت سورِيك

 Beit Iksa 1,984 1,949 بِيت إكْسا

 Anata' 12,616 12,389 عناتَا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 727 714 )تَجمع بدوي(الكَعابِنَه 

ميع3,562 3,498 الز Az Za'ayyem 

 Al 'Eizariya 18,435 18,103 العيزرِية

 Abu Dis 11,290 11,086 ابو ديس

 Arab al Jahalin'  755 741 عرب الجهالين

 As Sawahira ash Sharqiya 6,073 5,964 السواحرة الشَرقية

 Ash Sheikh Sa'd 2,041 2,004 الشَيخ سعد

  Other Localities 75 74 تجمعات أخرى
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  2007-2010، المنطقة حسب المقدر في محافظة القدس واألراضي الفلسطينيةمعدل النمو السكاني : 4-5جدول 
Table 5-4: Average of Estimated Population Growth Rate in Jerusalem Governorate 

and the Palestinian territoryby Region, 2007-2010 
 

 Region\ Governorate  2010  2009  2008  2007  المحافظة/المنطقة

  Palestinian Territory 2.89 2.88 2.87 2.86  األراضي الفلسطينية

  West Bank 2.66 2.65 2.65 2.66  الضفة الغربية

  Jerusalem 1.84 1.83 1.84 1.84  القدس

  Gaza Strip 3.26 3.25 3.23 3.20  قطاع غزة

  
  2007حسب المنطقة،  في محافظة القدس واألراضي الفلسطينيةمعدل الخصوبة الكلي : 5-5جدول 

Table 5-5: Total Fertility Rate in Jerusalem Governorate and the Palestinian 
territoryby Region, 2007 

 

  معدل الخصوبة الكلي  المحافظة/المنطقة
Total Fertility Rate

Region\ Governorate 

  Palestinian Territory  4.6  األراضي الفلسطينية

   West Bank  4.1  الضفة الغربية 

  *Jerusalem 4.0  *القدس

   Gaza Strip  5.3  زة قطاع غ

الذي ضمته وال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس البيانات *: 

  .1967عام  ة بعيد احتاللها للضفة الغربيةإسرائيل عنو
*:Data doesn't include those parts of Jerusalem, 
which  were annexed by Israel in 1967. 
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 العمري والنوعي للسكان التركيب: 2.5
  

إلى أن نسبة األفراد الـذين تقـل    البياناتمتاز المجتمع الفلسطيني في محافظة القدس بأنه مجتمع فتي، حيث تشير ي

، حيث بلغت نسبة كل من الذكور واإلناث %38.6بلغت  2010خالل العام  سنة في محافظة القدس 15أعمارهم عن 

سـنة   60أعمـارهم   بلغتنسبة األفراد الذين على التوالي، في حين بلغت % 38.4و، %38.8سنة حوالي  15دون 

  %.5.7 فأكثر
  

  2010التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة وفئات العمر، : 1-5 شكل
Figure 5-1: Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem 

Governorate by Area and Age Groups, 2010 
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  2010التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس وفئات العمر، : 6-5جدول 
Table 5-6: Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem 

Governorate by Area, Sex and Age Groups, 2010 
 

Age 
Groups 

 )J2(منطقة 
Area (J2) 

 )J1(منطقة 
Area (J1) 

 محافظة القدس
Jerusalem Governorate  

فئات العمر
 إناث

Females
 ذكور

Males  

كال الجنسين
Both 

Sexes 

  إناث
Females

 ذكور
Males 

كال الجنسين
Both 

Sexes 

 إناث
Females

 كورذ
Males  

كال الجنسين
Both 

Sexes 
14 -0 37.8 38.3  38.1 38.8 39.1 38.9 38.4 38.8 38.6 0-14  

29 -15 27.7 28.0  27.7 27.7 26.6 27.2 27.7 27.1 27.4 15-29  

44 -30 17.8 17.9    17.9 18.8 19.0 18.9 18.4 18.6 18.5 30-44  

59 -45 10.2 10.2  10.2 9.3 9.9 9.6 9.6 10.0 9.8 45-59  

60+ 6.5 5.6  6.1 5.4 5.4 5.4 5.9 5.5 5.7 60+  

Total 100 100  100 100 100 100 100 100 100 المجموع  
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  ) 2010منتصف العام ( عدد السكان المقدر في األراضي الفلسطينية حسب الجنس والمنطقة،: 7-5جدول 
Table 5-7: Estimated Population in the Palestinian territoryby Sex and Region,        

(Mid Year 2010) 
 

  كال الجنسين  المحافظة/المنطقة
Both Sexes 

Sex        لجنسا  
Region\ Governorate ذكور  

Males  
ناثإ  

Females  
  Palestinian Territory 1,993,192 2,055,211 4,048,403  األراضي الفلسطينية 

  West Bank 1,237,225 1,276,058 283,513,2  الضفة الغربية 

  Jerusalem Governorate 187,706 194,335 382,041  محافظة القدس 

 J1( 237,301 120,709 116,592 Area (J1)(منطقة 

 J2( 144,740 73,626 71,114 Area (J2)(منطقة 

  Gaza Strip 755,967 779,153 1,535,120  قطاع غزة 

  

ذكر لكل مائة أنثى وتتساوى مع النسبة في كـل   103.5في محافظة القدس  2010بلغت نسبة الجنس منتصف العام 

ذكر لكل مائة أنثى وبنفس  103.1، في حين تبلغ نسبة الجنس في األراضي الفلسطينية )J2(ومنطقة ) J1(من منطقة 

  .ية وقطاع غزةالنسبة في كل من الضفة الغرب

  
  التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس : 8-5جدول 

  2010، ونوع التجمع
Table 5-8: Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem 

Governorate by Area, Sex and Type of Locality, 2010   
  

Area and Sex 
Type of Locality نوع التجمع 

الجنسو المنطقة  المجموع 
Total 

 مخيمات
Camps 

 ريف
Rural 

 حضر
Urban 

Jerusalem Governorate 100 7.8 11.5 80.7 محافظة القدس 

Males 100 8.0 11.4 80.6 ذكور 

Females 100 7.5 11.7 80.8 إناث 

Area (J1) 100 9.1 - 90.9  منطقة)J1( 

Males 100 9.4 - 90.6 ذكور 

Females 100 8.8 - 91.2 إناث 

Area (J2) 100 5.5 30.5 64.0  منطقة)J2( 

Males 100 5.9 30.1 64.0 ذكور 

Females 100 5.2 30.9 63.9 إناث 

  

موع السكان الفلسطينيين في المحافظـة حيـث   من مج% 33.2نسبة الالجئين الفلسطينيين في محافظة القدس بلغت 

  .)J2(منطقة في % 44.9مقابل  )J1(منطقة في % 26.3بلغت هذه النسبة 

  



  السكان -الخامسالفصل 

  

143  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

  التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس : 9-5جدول 

  2010وحالة اللجوء، 
Table 5-9: Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem 

Governorate  by Area, Sex and Refugee Status, 2010   
  

Area and Sex 
Refugee Status حالة اللجوء 

الجنسو المنطقة  المجموع 
Total 

 غير الجئ
Non-Refugee 

 الجئ
Refugee 

Jerusalem Governorate 100 66.8 33.2 محافظة القدس 

Males 100 66.6 33.4 ذكور 

Females 100 67.1 32.9 إناث 

Area (J1) 100 73.7 26.3  منطقة)J1( 

Males 100 73.7 26.3 ذكور 

Females 100 73.7 26.3 إناث 

Area (J2) 100 55.6 44.4  منطقة)J2( 

Males 100 55.0 45.0 ذكور 

Females 100 56.3 43.7 إناث 

  

            التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب نوع التجمع والجنس: 10-5جدول 

   2010وفئات العمر، 
Table 5-10: Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem 

Governorate by Type of Locality, Sex and Age Groups, 2010 
  

Type of Locality  
and Sex 

 المجموع
Total 

Age Groups   نوع التجمع والجنس فئات العمر
60+ 45 -59 30 -44 15 -29 0 -14 

Jerusalem Governorate 100 5.7 9.8 18.5 27.4 38.6 محافظة القدس 

Males 100 5.5 10.0 18.6 27.1 38.8 ذكور 

Females 100 5.9 9.6 18.4 27.7 38.4 إناث 

                 Urban 100 5.8 10.1 18.9 27.6 37.6 حضر  

Males 100 5.7 10.4 18.8 27.4 37.7 ذكور 

Females 100 5.9 9.8 18.9 27.8 37.6 إناث 

                 Rural 100 6.5 9.9 16.9 29.3 37.4 ريف  

Males 100 5.6 9.5 18.5 30.4  36.0 ذكور 

Females 100 7.4 10.3 15.3 28.2 38.8 إناث 

                 Camp 100 3.1 7.1 17.0 22.1 50.7 مخيم  

Males 100 3.1 7.1 16.3 19.7 53.8 ذكور 

Females 100 3.1 7.1 17.7 25.0  47.1 إناث 
                                                                                                               



  السكان -الخامسالفصل 

  

144  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



رام اهللا والبيرة

أريحا واألغوار
J1 القدس 

بيت لحم

Ramallah & Al Bireh

Jerusalem J1

Bethlehem

Jericho & Al Aghwar

J2 القدس 
Jerusalem J2

الِعْيَزِريَّة

ِبدُّو

َجَبْع

َقَطَنه

َعناَتا

الِجْيب

ِمْخَماس

ابو ِديس

ِحْزما

َراَفات

)َتَجمُّع َبَدوي(الَكعاِبَنه 

ِبير َنَباال

الُقَبْيَبة

ِبيت َعَنان

ِبيت إْآَسا

الَرام وَضاِحَية الَبريد

الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة

َقَلْنِدَيا

الْزَعيِّْم

ِبيت َحِنيَنا الَبَلد

ِبيت ُدقُّو

الَشْيخ َسْعد

ِبيت ُسوِريك

ِبيت إْجَزا

)َتَجمُّع َبَدوي(َجَبع  

َعَرب الَجَهالين

الُجَدْيَرة

الَنِبي َصُموئيل

ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا

َخراِئب أمُّ الَلْحْم

2011الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011

. 2010عدد السكان المقدر في منتصف العام لمحافظة القدس حسب التجمع، : 1-5خريطة 
Map 5-1: Estimated Mid Year Population in Jerusalem Governorate by Locality, 2010.
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  الزواج والطالق: 3.5

توزعت علـى النحـو    2010في محافظة القدس عام ) سنة فأكثر 12(أن الحالة الزواجية لألفراد نتائج الأظهرت  

في حين بلغت نسبة األفراد المتزوجين بواقـع  .  لإلناث% 39.1للذكور مقابل % 43.3لم يتزوج أبداً، بواقع : التالي

  .لإلناث% 51.2للذكور مقابل % 52.6
  

عقداً،  19,821 الضفة الغربيةفي  2009بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية عام فيما 

عقود مجمل من % 14.7 نسبتهعقداً أي ما 2,907  في محافظة القدس حيث سجلت المحاكم الشرعية والكنسية

  .الضفة الغربيةالزواج المسجلة في 

  

، عقداً 9,283  الضفة الغربيةسنة لإلناث في  )19-15(للفئة العمرية  2009عام وقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة 

لنفس  2009زواج لإلناث عام ـعدد عقود الأما  .في الضفة الغربية الزواج ودعقمجمل من  %46.8 أي ما نسبته

في  2009عام ل الزواج ودعقمجمل  %54.6ا نسبته ـعقداً، أي م1,588فقد بلغ  في محافظة القدسالفئة العمرية 

   .محافظة القدس

  

أي مـا نسـبته    .عقدا 1,039 الضفة الغربيةسنة للذكور في  )19-15(وبلغت عقود الزواج المسجلة للفئة العمرية 

للـذكور   عقـداً  152حيث سجل في محافظة القدس  ،2009لغربية لعام في الضفة ا مجمل عقود الزواجمن % 5.2

  .عقود الزواج المسجلة في المحافظة مجملمن % 5.2، أي ما نسبته لنفس الفئة العمرية
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 فئات عمر الزوج والزوجة لقدس حسبعقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية في محافظة ا: 11-5جدول 

2006 -2009   
Table 5-11: Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in Jerusalem 

Governorate by Age Groups of Groom and Bride, 2006-2009 
  

  فئات عمر الزوج
Age Groups of 

Groom  

 المجموعAge Groups of Bride فئات عمر الزوجة
Total 

14-1019-1524-2029-2534-3039-35+40 2009 2008 2007 2006 

19-15 8 136 8 0 0 0 0 152 150 163 139 

24-20 30 815 267 12 0 1 0 1,125 1,184 1,214 1,044 

29-25 5 568 436 95 12 1 1 1,118 1,066 1,052 927 

34-30 0 60 133 79 21 3 2 298 302 322 245 

39-35 0 8 24 25 16 5 0 78 93 83 77 

+40 0 1 8 26 41 34 26 136 132 111 122 

  جموعمال
Total 

2009  43 1,588 876 237 90 44 29 2,907   

2008 0 1,597 874 235 94 46 81  2,927   

2007 62 1,663 842 243 79 28 28   2,945  

2006 55 1,488 675 191 76 33 36    2,554 
  
  

  

في محافظة القدس حسب الحالة الزواجية والجنس ) سنة فأكثر 12( لألفراد الفلسطينيينالتوزيع النسبي : 12-5جدول 

  2010والمنطقة، 
Table 5-12: Percentage Distribution of Palestinians (12 Years and Above) in 

Jerusalem Governorate by Marital Status, Sex and Area, 2010 
  

Marital Status and Sex  منطقة)J2( 
Area (J2) 

 )J1(منطقة 
Area (J1) 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate
 والجنس ةالحالة الزواجي

Never Married Males 46.0 41.7 43.3 لم يتزوج أبداً ذكور 

Females 40.5 38.2 39.1 إناث 
Legally Married Males 1.6 1.4 1.5 عقد قران ألول مرة ذكور 

Females 2.1 1.2 1.5 إناث 
Married Males 50.9 53.6 52.6 متزوج ذكور  

Females 49.6 52.1 51.2 إناث 
Divorced Males 0.6 1.3 1.0 مطلق ذكور 

Females 1.5 2.4 2.0 إناث 
Widowed Males 0.9 1.7 1.4 أرمل ذكور 

Females 6.1 5.7 5.9 إناث 
Separated Males - 0.3 0.2 منفصل ذكور 

Females 0.2 0.4 0.3 إناث 
Total Males 100 100 100 المجموع ذكور 

Females 100 100 100 إناث 
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القدس  محافظة، حيث سجلت واقعة 3,244 ت، فقد بلغ2009 لعام الضفة الغربيةأما وقوعات الطالق المسجلة في 

  . الضفة الغربيةوقوعات الطالق المسجلة في  مجمل من% 16.9أي ما نسبته  ةواقع 547

  

واقعة طالق،  91الضفة الغربية في سنة  )19- 15(الطالق المسجلة للذكور في الفئة العمرية  وقد بلغ عدد وقوعات 

طالق لنفس الفئة العمرية في محكمة القدس واقعة  19 وقد سجلت. الطالق توقوعا مجمل من% 2.8 أي ما نسبته

  . المحافظةوقوعات الطالق المسجلة في  مجمل من% 3.5أي ما نسبته 

  

واقعة أي ما  873الضفة الغربية سنة فقد بلغت في  )19-15(أما عدد وقوعات الطالق لإلناث في الفئة العمرية من  

واقعة  216 القدسفي محافظة سجلت و، الضفة الغربية وقوعات الطالق المسجلة فيمجمل من % 26.9نسبته 

 .في المحافظةوقوعات الطالق مجمل  من% 39.5طالق لنفس الفئة العمرية أي ما نسبته 
 

  

             عمر المطلقفئات القدس حسب  محافظةالطالق المسجلة في المحاكم الشرعية في  وقوعات: 13-5 جدول

  2009- 2006لقة، والمط
Table 5-13: Registered Divorces in Shariah Courts in Jerusalem Governorate by Age 

Groups of Divorcee, 2006-2009 
 

  فئات عمر المطلق
Age Groups of 

Divorces  

 المجموعAge Groups of Divorcee   فئات عمر المطلقة
Total 

14-1019-1524-2029-2534-3039-35+40 2009 2008 2007 2006 

19-15 0 16 2 1 0 0 0 19 15 9 8 

24-20 0 99 43 3 0 0 0 145 116 91 83 

29-25 0 87 82 19 1 0 0 189 151 103 79 

34-30 0 10 37 26 11 1 0 85 75 64 45 

39-35 0 2 6 13 15 7 0 43 31 19 25 

+40 0 2 3 6 14 13 28 66 50 47 51 

  جموعمال
Total 

2009  0 216 173 68 41 21 28 547    

2008 0 165 147 49 34 17 26  438   

2007 2 125 95 48 29 14 20   333  

2006 0 117 67 34 35 18 20    291 
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                 في األراضي الفلسطينية ومحافظاتالمسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية  الزواج عقود: 14-5 جدول

 2009- 2003 مختارة،
Table 5-14: Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in the Palestinian 

territoryand Selected Governorates, 2003-2009 
 

  المحافظة/المنطقة
 Year السنة

Region\ Governorate 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

األراضي 

 الفلسطينية
26,267 27,634 28,876 28,233 32,685  33,774 ..  Palestinian Territory 

 Nablus 2,714 2,822 2,707 2,194 2,365 2,307 2,060 نابلس

 Jerusalem 2,907 2,927  2,945 2,554 2,511 2,435 2,502 القدس

 Hebron 4,979 4,921 4,806 4,220 4,022 3,852 3,458 الخليل

  Gaza .. 5,335 5,097 4,446 4,592 4,582 4,324 غزة
  
 
 

  2009-2003محافظات مختارة، والمسجلة في األراضي الفلسطينية  الطالق وقوعات: 15-5 جدول
         Table 5-15: Registered Divorces in the Palestinian territoryand Selected 

Governorates, 2003-2009   

  المحافظة/المنطقة
 \Year Region السنة

Governorate 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 Palestinian .. 4,399 4,043 3,756 4,211  3,961  3,909األراضي الفلسطينية
Territory 

 Nablus 470 433 375 302 412 331 346 نابلس

 Jerusalem  547  438  333  291 316 272 374 القدس

 Hebron  533  506  429  441 417 433 403 الخليل

 Gaza  ..  625  644  579 701 680 626 غزة
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   التوزيع النسبي للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في محافظة القدس حسب فئات العمر: 16-5جدول 

  2007وعدد األطفال الذين سبق إنجابهم، 
Table 5-16: Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate and the 

Palestinian territory by Type of Household and Region, 2007 
 

 فئات العمر
 Number of Children Ever Born   عدد األطفال الذين سبق إنجابهم 

Age Groups 
0 1 2 3 4 5 6 7 +8 

19-15 54.4 35.28.81.40.10.00.00.0 0.0 15-19 

24-20 22.0 28.030.115.13.90.70.10.0 0.0 20-24 

29-25 7.8 9.922.225.920.410.12.90.7 0.3 25-29 

34-30 4.4 4.18.616.224.520.512.95.5 3.4 30-34 

39-35 4.1 3.34.97.116.921.718.411.7 12.0 35-39 

44-40 4.7 3.34.55.210.517.116.113.6 24.9 40-44 

49-45 3.9 2.93.24.49.012.815.512.5 35.7 45-49 

54-50 4.9 2.12.84.55.810.612.810.6 45.9 50-54 

 Total 12.4 9.812.512.513.612.89.96.5 10.0 المجموع
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  العمر الوسيط عند عقد القران ألول مرة: 4.5

سـنة   19.9 سنة مقابـل  25.4للذكور  2009بلغ العمر الوسيط عند عقد القران ألول مرة في الضفة الغربية لعام 

 سـنة،  25.0في محافظات القدس ونابلس والخليـل  للذكور بلغ العمر الوسيط عند عقد القران ألول مرة  ولإلناث، 

على التوالي، وبلغ العمر الوسيط عند عقد القران ألول مرة لإلناث في تلـك المحافظـات    سنة 24.5وسنة،  26.2و

  . سنة على التوالي 19.6وسنة،  20.3وسنة،  19.1
 

  2009العمر الوسيط عند عقد القران ألول مرة في محافظات مختارة، : 2-5شكل 
Figure 5-2: Median Age at the First Legal Marriage by Selected  

Governorates, 2009 
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  األسرة في محافظة القدس: 5.5

تشكل األسر النووية ما نسبته  ،من ناحية أخرى  .2010أفراد عام  4.7بلغ متوسط حجم األسرة في محافظة القدس 

  .2010عام  من مجموع األسر الخاصة في محافظة القدس% 83.1
 

  2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب حجم األسرة، : 17-5جدول 
Table 5-17: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate by Household Size, 2010 
 

  القيمة  األسرةحجم 
Value 

Household Size  

1  7.4 1  

2  14.7 2  

3  13.6 3  

4  15.7 4  

5+  48.6 +5 

  Total 100  المجموع

 Average of Household Size 4.7  األسرةحجم  متوسط
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  2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب جنس رب األسرة وحجم األسرة، : 18-5جدول 
Table 5-18: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate by Sex of Head of Household and Household Size, 2010  
 

  األسرةحجم 

  محافظة القدس
Jerusalem Governorate Household Size  

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

1 3.0 35.5 1 

2 12.6 27.5 2 

3 13.7 13.0 3 

4 17.0 7.9 4 

5+  53.7 16.1 +5  

 Total 100 100 المجموع

 Average of Household Size 2.6 5.0  األسرةحجم  متوسط

  
  
  
  

  2010األسرة، ي محافظة القدس حسب المنطقة ونوع التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية ف: 19-5جدول 
Table 5-19: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate by Area and Type of Household, 2010 
 

 نوع األسرة 
  محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate  

  )J1(منطقة 
Area (J1) 

  )J2(منطقة 
Area (J2) 

Type of  Household 

  One Person Household 3.6 9.7 7.5 أسرة من فرد واحد 

  Nuclear Household 86.7 81.1 83.1 أسرة نووية 

  Extended Household 9.7 9.0 9.2 أسرة ممتدة 

  Composite Household 0.0 0.2 0.2 أسرة مركبة 

  Total 100 100  100 المجموع 
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  المقدمة
تشتمل  في محافظة القدس التي إحصاءات المساكن وظروف السكنيعرض هذا  الفصل أبرز المؤشرات المتعلقة ب

سكن، ، وعدد الغرف في المسكن، والخدمات وكثافة الللجدران الخارجية، ومادة البناء تهوع المسكن، وحيازن على

إضافة إلى مجموعة من المؤشرات التي تعطي صورة عن أوضاع المساكن في محافظة القدس وبعض المقارنات في 

  . هذا المجال

  

، إضافة إلى بيانات السجالت 2010المسح االجتماعي لمحافظة القدس على بيانات بشكل أساسي هذا الفصل يعتمد 

  . اإلدارية من مؤسسات مختلفة

  

  سيةالمفاهيم األسا
  

  ):المسكن(الوحدة السكنية 

هي مبنى أو جزء من مبنى معد أصالً لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلـى  

الطريق أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى، وقد تكون الوحدة السكنية غير معدة أصال للسكن إال أنها 

وقد .  وقد تكون الوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلقه أو خاليةوجدت مسكونة وقت المسح، 

  .وقت المسح أكثرتكون الوحدة السكنية مشغولة بأسرة واحدة أو 
  

  :الغرفة

مساحة تساوي أو تزيد عن أربعة أمتار مربعة محاطة بجدران وسقف يسهل عزل المستخدمين لها عن اآلخرين، 

المقززة غرفة إذا كانت مساحتها مساوية أو تزيد عن أربعة أمتار مربعة ومستخدمة ألي ) الفرندات(ات وتعتبر الشرف

غرض من األغراض المعيشية، وتعتبر الصالة غرفة، وال يعتبر من ضمن الغرف كل من المطبخ والحمام 

ذلك الغرف المستخدمة كما ال يعتبر من الغرف تلك المخصصة للحيوانات والدواجن وك .والمرحاض والممرات

  .للعمل فقط
  

  ):كثافة السكن(عدد األفراد في الغرفة 

تحسب بتقسيم عدد األفراد في األسرة  الذين  يسكنون  في الوحدة  السكنية على عدد الغرف التي  يسكن فيها أفراد 

  .األسرة
  

  :متوسط كثافة السكن

وع األفراد لفئة معينة على مجموع عدد الغرف التـي  يمثل متوسط عدد األفراد للغرفة الواحدة، ويحسب بقسمة مجم

  .ويعتبر هذا المتوسط أحد مقاييس الكثافة السكنية.  يشغلها األفراد في هذه األسر
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  المساكن وظروف السكن: 1.6

غرفـة   3.7و) J1( غرفة في منطقة 3.2غرفة بواقع  3.3 ف في المسـكن في محافظة القدسمتوسط عدد الغربلغ 

كما بلغ متوسط كثافـة المسـكن فـي    ، 2010غرفة لعام  3.6بينما بلغ في األراضي الفلسطينية ، )J2(ة في منطق

 1.6 في حين كانت ،)J2(فرد في منطقة  1.5و )J1( فرد في منطقة 1.3فرد لكل غرفة بواقع  1.4محافظة القدس 

من األسر فـي محافظـة   % 99.0لي وتشير البيانات أن حوا . 2010فرد لكل غرفة في األراضي الفلسطينية لعام 

% 90.9القدس تتصل مساكنها بشبكة مياه عامة، وبلغت نسبة األسر التي تتصل مساكنها بشبكة كهرباء عامة عربية 

من األسر تتصل مساكنها بشبكة كهرباء عامة إسرائيلية، وبلغت نسبة األسر التي تتصل مساكنها بشبكة % 9.1مقابل 

  .ألسر في محافظة القدسمن ا% 81.4صرف صحي حوالي 
 

2010محافظة القدس حسب المنطقة ونوع المسكن،  المسكن في متوسط عدد الغرف في: 1-6شكل   
Figure 6-1: Average Number of Rooms in Housing Unit in Jerusalem Governorate by 

Area and Type of Housing Unit, 2010 
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  المأهولةالمساكن : 2.6

  

وحـدة   44,703حـوالي   2007عام  )J1(محافظة القدس منطقة  فيبلغ عدد الوحدات السكنية الفلسطينية المأهولة 

  .وذلك لنفس العام) (J2وحدة سكنية في منطقة  23,190سكنية، إضافة إلى حوالي 

  
  2007سب المنطقة، لقدس حمحافظة ا فيالفلسطينية المأهولة عدد المساكن : 1-6 جدول

Table 6-1: Number of Palestinian Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate 
by Area, 2007 

 
  

  عدد المساكن  المنطقة/المحافظة 
Number of Housing Units 

Governorate/Area  

 Jerusalem Governorate 67,893  محافظة القدس

 J1(  44,703 Area (J1)( منطقة

 J2 23,190 Area (J2))( منطقة
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   2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب حجم األسرة ونوع المسكن وعدد الغرف، : 2-6جدول 
Table 6-2: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate by Household Size, Type of Housing Unit and Number of Rooms, 2010  
 

نوع المسكن وعدد 

 الغرف 

  المجموع Household Size                    حجم األسرة
Total 

Type of Housing Unit 
and Number of 

Rooms  1 -2 3 -4 5 -6 7+ 

 Villa\ House      دار / فيال

1 21.9 65.2 2.8 10.1 100 1 

2 38.5 28.5 22.8 10.2 100 2 

3 25.0 34.5 24.5 16.0 100 3 

4 9.6 37.3 28.6 24.5 100 4 

+5 6.0 19.4 25.3 49.3 100 5+ 

 Total 100 21.7 25.6 33.0 19.7 المجموع

 Average Number of 3.4 3.8 3.5 3.5 2.9 متوسط عدد الغرف
Rooms 

 Apartment      شقة

1 37.9 19.3 38.8 4.0 100 1 

2 46.0 33.7 12.1 8.2 100 2 

3 24.5 32.3 24.2 19.0 100 3 

4 11.9 22.2 35.6 30.3 100 4 

+5 6.5 14.1 40.8 38.6 100 5+ 

 Total 100 24.1 29.0 26.4 20.5 المجموع

 Average Number of 3.5 3.8 3.7 3.3 3.0 متوسط عدد الغرف
Rooms 

 *Other 100 9.8 4.8 12.8 72.6 *أخرى

 Average Number of 1.1 1.7 1.0 1.1 1.0 متوسط عدد الغرف
Rooms 

 Total      المجموع

1 68.0 19.5 8.7 3.8 100 1 

2 40.4 30.0 18.5 11.1 100 2 

3 24.9 33.4 24.4 17.3 100 3 

4 10.6 30.9 31.6 26.9 100 4 

5+ 6.2 16.7 33.3 43.8 100 5+ 

 Total 100 22.3 26.3 29.4 22.0 المجموع

 Average Number of 3.3 3.8 3.6 3.3 2.7 متوسط عدد الغرف
Rooms 

 .Other: Includes Independent Room, Tent, Marginal* تشمل غرفة مستقلة أو خيمة أو براكية: أخرى* 
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   2010م األسرة والمنطقة ونوع المسكن، التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب حج: 3-6جدول 
Table 6-3: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate by Household Size, Area and Type of Housing Unit, 2010 
 

المنطقة ونوع 

 المسكن

 Household Size  حجم األسرة

  المجموع
Total 

متوسط عدد 

  الغرف
Average 
Number 

of 
Rooms 

Area and Type of 
Housing Unit 1 -2 3 -4 5 -6 7+ 

 Jerusalem       محافظة القدس
Governorate 

  Villa\ House 3.4 100 21.7 25.6 33.0 19.7 دار/ فيال 

 Apartment 3.5 100 24.1 29.0 26.4 20.5 شقة

 *Other 1.1 100 9.8 4.8 12.8 72.6 *أخرى

 Total 3.3 100 22.3 26.3 29.4 22.0  المجموع

 J1(       Area (J1)( منطقة

 Villa\ House 3.2 100 9.3 22.4 42.9 25.4 دار/ فيال

 Apartment 3.3 100 19.3 27.7 28.9 24.1 شقة

 *Other 1.0 100 1.5 3.2 10.5 84.8 *أخرى

 Total 3.2 100 13.5 23.9 34.9 27.7  المجموع

 J2)(        Area (J2)قة منط

 Villa\ House 3.6 100 39.4 30.4 18.8 11.4 دار/ فيال

 Apartment 3.8 100 33.6 31.7 21.5 13.2 شقة

 *Other 1.6 100 47.6 12.9 23.4 16.1 *أخرى

 Total 3.7 100 37.3 30.6 19.9 12.2  المجموع

 .                        Other: Includes Independent, Room, Tent Marginal*براكية خيمة،،  تشمل غرفة مستقلة: أخرى* 
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التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب عدد الغرف في المسكن وعدد غرف النوم والمنطقة : 4-6جدول 

 2010ونوع  المسكن، 
Table 6-4: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate by Number of Rooms, Number of Bedrooms, Area and Type of Housing 
Unit, 2010 

 

 المنطقة ونوع المسكن
  عدد الغرف

Number of Rooms 
 عدد غرف النوم

Number of Bedrooms    Area and Type of 
Housing Unit  

1 2 3+ 1  2 3+  

  Jerusalem Governorate       محافظة القدس

   Villa\ House 35.2 49.9 14.9 81.9 17.2 0.9 دار/ فيال

 Apartment 32.4 52.8 14.8 87.2 11.7 1.1 شقة

 *Other  - 7.3 92.7 1.2 9.2 89.6 *أخرى

 Total 32.7 49.6 17.7 81.3 14.5 4.2  المجموع

 J1(         Area (J1) (منطقة

   Villa\ House 29.8 53.5 16.7 77.5 21.3 1.2 دار/ فيال

 Apartment 26.8 56.4 16.8 83.6 15.2 1.2 شقة

 *Other  -  - 100.0  - 0.8 99.2 *أخرى

 Total 27.0 52.3 20.7 76.6 17.5 5.9  المجموع

 J2)(       Area(J2)منطقة 

   Villa\ House 42.9 44.7 12.4 88.3 11.3 0.4 دار/ فيال

 Apartment 43.8 45.4 10.8 94.6 4.6 0.8 شقة

 *Other  - 40.8 59.2 6.8 47.6 45.6 *أخرى

 Total 42.5 44.9 12.6 89.2 9.4 1.4  المجموع

  .Other Includes Independent Room, Tent, Marginal  : *  .براكية ،خيمة ،أخرى تشمل غرفة مستقلة *:
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         قدس حسب المنطقة ومادة بناء الجدران الخارجيةال ةالتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظ: 5-6جدول 

  2010للمسكن، 
Table 6-5: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 
Governorate by Area, Building Material of Outer Walls of the House, 2010 

  

 نوع مادة البناء
  محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

  J1)( منطقة
Area (J1)  

  J2)( منطقة
Area (J2)  

Type of 
Construction 

Material 

 Stone clean  55.1  27.9  37.9 حجر نظيف

 Stone and cement  13.1  30.0  23.8 حجر وإسمنت

 Reinforced concrete  12.0  4.1  7.0 إسمنت مسلح

 Brick concrete  16.1  19.8  18.4 طوب إسمنتي

 Coffee mud  0.3  0.9  0.7 يلبن طين

 Old stone  2.1  17.3  11.7 حجر قديم

 Other 1.3 - 0.5  أخرى

 Total 100 100 100  المجموع
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  2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة ومؤشرات مختارة للمسكن، : 6-6جدول 
Table 6-6: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate by Area and Selected Indicators for Housing Unit, 2010  
 

 مؤشرات مختارة
  محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

  J1)( منطقة
Area (J1) 

  J2)( منطقة
Area (J2) 

Selected Indicators 

 Type of Housing Unit     نوع المسكن

 Villa\ House 59.2  49.1  52.8 دار / فيال

 Apartment 39.0 46.1 43.5 شقة

 Independent Room 0.5 4.8 3.2 غرفة مستقلة

 *Other 1.3 - 0.5 *أخرى

 Total 100 100 100  المجموع

 Tenure of Housing Unit    حيازة المسكن 

 Owned 79.3 78.5 78.8 ملك 

 Rented  11.7 19.1 16.4 مستأجر

 Without Payment 9.0 2.4 4.8  بلدون مقا

 Total 100 100 100 المجموع 

 Accessibility of Housing Unit    صفة أشغال المسكن 

  Residential Only 99.5 97.4 98.2 للسكن فقط 

 Multi Usage 0.5 2.6 1.8 متعدد األغراض 

  Total 100 100 100 المجموع 

 Housing Density    كثافة السكن

 Less Than 1.00 16.8 24.6 21.7  1.00أقل من 

1.00 - 1.99  54.5 56.7 50.6 1.00-1.99 

2.00 -2.99 17.9 14.5 23.8 2.00-2.99 

3.00+  5.9 4.2 8.9 3.00+ 

  Total 100 100 100 المجموع 

  Average Housing Density 1.5 1.3 1.4 متوسط كثافة السكن 

.Other Includes Independent Room, Tent,  Marginal  : *  .براكية ،يمةخ ،أخرى تشمل غرفة مستقلة *:
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  2007في محافظة القدس حسب التجمع،  عدد المساكن الفلسطينية: 7-6جدول 
Table 6-7: Number of Palestinian Housing Units in Jerusalem Governorate by 

Locality, 2007 
  

  عدد المساكن التجمع 
Number of Housing Units  

Locality  

 Jerusalem Governorate  67,893  محافظة القدس

 J1(  44,703 Area (J1)(منطقة 

 J2(  23,190 Area (J2)(منطقة 

 Rafat 379 رافات

 Mikhmas  281 مخماس

 Qalandiya Camp  1,465  مخيم قلنديا

 Jaba' (Tajammu' Badawi) 14 )تجمع بدوي(جبع 

 Qalandiya 193 قلنديا

 Beit Duqqu 278 بيت دقو

 'Jaba 417 جبع

 Al Judeira  370 الجديرة

 Ar Ram & Dahiyat al Bareed  3,740 الرام وضاحية البريد

 Beit 'Anan 689 بيت عنان 

 Al Jib 648 الجيب

 Bir Nabala  851 بير نباال

 Beit Ijza 108  بيت اجزا

 Al Qubeiba 497 القبيبة

 Kharayib Umm al Lahim 48 حمخربة أم الل

 Biddu 1,043 بدو

 An Nabi Samwil 39 النبي صموئيل

 Hizma 926 حزما

 Beit Hanina al Balad 163 بيت حنينا البلد

 Qatanna 964 قطنة

 Beit Surik 567 بيت سوريك

 Beit Iksa 326 بيت اكسا

 Anata' 1,954 عناتا

  Al  Ka'abina 110 )تجمع بدوي(الكعابنة 
 (Tajammu'Badawi) 

 Az Za'ayyem 627 الزعيم

 Al 'Eizariya 3,088 العيزرية

 Abu Dis 1,997 ابو ديس

 Arab Al Jahaleen 91 عرب الجهالين

 As Sawahira ash Sharqiya 970 السواحرة الشرقية

 Ash Sheikh Sa'd  347 الشيخ سعد
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  المصادر 
  

 -رام اهللا   ".12" كتاب القدس اإلحصـائي السـنوي،  رقـم   . 2010ني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي .1

 .فلسطين

السكان، المبـاني، المسـاكن،   (-ملخص-النتائج النهائية للتعداد. 2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .2

 فلسطين  -رام اهللا.  محافظة القدس -)المنشات

                 .النتـائج األساسـية  .  2010، ف السـكن مسـح ظـرو   .2011الجهاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني،     .3

 .فلسطين –رام اهللا

النتـائج                    .  2010المسـح االجتمـاعي لمحافظـة القـدس،      .2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني،   .4

                      .فلسطين –رام اهللا  .األساسية
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  المقدمة
المؤشرات الرئيسية المتعلقة بأنماط اإلنفاق واالستهالك األسري في محافظة القدس واألراضـي   يعرض هذا الفصل

الستهالك الفلسطينية وأبرزها متوسط استهالك األسرة الشهري، ومتوسط استهالك الفرد الشهري، والتوزيع النسبي 

م النتائج والمؤشرات بما يخص موضوع الفقر في أهكما يعرض  .األسرة وذلك حسب مجموعات السلع االستهالكية

على من بين األسـر  النسبة األ) أطفال وثالثةأبوين (أفراد  خمسةوشكلت األسرة المكونة من  ،األراضي الفلسطينية

وقد تم تعديل خطي الفقر بشكل يمكن من إبراز احتياجات . لفقرولذلك تم اعتبارها األسرة المرجعية في تحديد خط ا

  .أنواع أخرى من األسر، حيث تم ذلك من خالل تخصيص أوزان مختلفة تبعاً لعدد األطفال والبالغين في األسرة
 

ي يعتمد هذا الفصل في بياناته على مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطينية الذي تم تنفيذه فـي الجهـاز المركـز   

، وعلى مسح إنفاق واستهالك 14/01/2010 - 15/01/2009لإلحصاء الفلسطيني في دورته العاشرة خالل الفترة 

 لعـام في مؤشرات الفقر  14/01/2011 – 15/01/2010األسرة الدورة الحادية عشرة الذي تم تنفيذه خالل الفترة 

2010.  

  

  المفاهيم األساسية
  :إنفاق األسرة

قيمـة  ، والنقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشـية  ى أنهعلاألسرة  إنفاقعرف ي

للضـرائب   إنفاقـه النقد الذي يتم ، واألسرةوتخصص الستهالك  السلع والخدمات التي تتلقاها األسرة من رب العمل

  .االستهالكية األخرىوالهدايا والتبرعات والفوائد على الديون واألمور غير ) صناعيةالتجارية أو الغير (
  

  :استهالك األسرة

قيمـة  ، النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشيةيعرف استهالك األسرة على انه 

السلع التي يتم استهالكها أثناء فترة ، السلع والخدمات التي تتلقاها األسرة من رب العمل وتخصص الستهالك األسرة

  .للمسكن الملك إليجار القيمة التقديرية، ج األسرة الذاتيالتسجيل من إنتا
  

  :سلع وخدمات أخرى غير الطعام

خدمات مالية وقانونية، تكاليف نشر إعالنات، خدمات تصوير مستندات، خدمات طباعة وترجمة، أدوات الكتابة 

كريمة، تصليح مجوهرات،  والرسم لالستخدامات الشخصية، تذاكر وتكاليف سفر للخارج، مجوهرات، خواتم، أحجار

  .ساعات وتصليح ساعات
  

  :معدالت صرف العمالت كانت كالتالي
  2009  2007  2006 2004 2001 نوع الصرف

  5.55  5.80 6.29 6.23 6.06 شيكل إسرائيلي/ دينار أردني 

  1.41  1.41 1.41 1.41 1.40  دوالر أمريكي/ دينار أردني 
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  اإلنفاق واالستهالك

ديناراً  850.6مقابل  2009دينارا أردنيا عام  1,280.4الك األسرة الشهري في محافظة القدس ستهابلغ متوسط 

حيث بلغ متوسط حجم األسرة المشتق من مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطينية  أردنيا في األراضي الفلسطينية،

فرد في األراضي  6.0غزة، وفرد في قطاع  6.4فرد في الضفة الغربية، و 5.8فرد في محافظة القدس، و 5.5

 1,186.2 في محافظة القدس بلغ متوسط اإلنفاق النقدي الشهري لألسرة من جهة أخرى  .2009لعام  الفلسطينية

  .دينارا أردنيا في األراضي الفلسطينية 789.3مقابل  2009للعام  ديناراً أردنياً

  

دس، فقد بلغت نسبة اإلنفاق على المالبس واألحذية أما على صعيد اإلنفاق النقدي على غير الطعام في محافظة الق

حصة التعليم من  وبلغت  ،في األراضي الفلسطينية% 7.0في حين بلغت  2009من اإلنفاق الكلي لعام % 5.9

 حصة في األراضي الفلسطينية، وبلغت% 3.5في حين بلغت % 2.2في محافظة القدس   2009اإلنفاق الكلي عام 

 حصة أما . لألراضي الفلسطينية لنفس العام% 14.5مقابل % 18.1 ت من اإلنفاق الكليوسائل النقل واالتصاال

حصة اإلنفاق على في األراضي الفلسطينية وبلغت % 5.3مقابل  %3.5بلغت من اإلنفاق الكلي  الرعاية الطبية

  .يةفي األراضي الفلسطين% 8.7كانت في حين   %11.7 حوالي 2009عام في محافظة القدس المسكن 

  

مقارنة مع باقي المحافظات الفلسطينية في  2009وسجلت محافظة القدس أعلى متوسط استهالك شهري لعام 

دينارا  809.3 طوباس /األراضي الفلسطينية، على سبيل المثال فقد بلغ متوسط االستهالك الشهري في محافظة جنين

  .سمن مثيله في محافظة القد %63.2، حيث يعادل 2009أردنيا لعام 

  

دينار أردني وهو  232.8فظة القدس متوسط استهالك الفرد في محا 2009وحول استهالك الفرد، فقد بلغ عام 

طوباس  /األعلى بين كافة المحافظات في األراضي الفلسطينية، حيث أن متوسط استهالك الفرد في محافظة جنين

  .من استهالك الفرد في محافظة القدس% 63.0يعادل 
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متوسط استهالك األسرة الشهري بالدينار األردني في األراضي الفلسطينية: 1-7خريطة 
. 2009حسب المحافظة، 

Map 7-1:   Monthly Average of Household Consumption in (JD) in the Palestinian 
Territory by Governorate, 2009.
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  2009المحافظة،  حسب في األراضي الفلسطينية األردني متوسط استهالك األسرة الشهري بالدينار: 1-7شكل 
Figure 7-1: Monthly Average of Household Consumption in (JD) in the Palestinian 

Territory by Governorate, 2009 
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حسب  األردني في محافظة القدس واألراضي الفلسطينيةالشهري بالدينار  األسرةواستهالك  إنفاقمتوسط : 1-7جدول 

  2009السلع والخدمات والمنطقة، مجموعات 
Table 7-1: Average Monthly Household Expenditure and Consumption in (JD) in the 

Palestinian Territory By Commodities, Services Groups and Region, 2009  
 

  السلع والخدمات مجموعات

 األراضي

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 الضفة الغربية
West Bank 

القدسمحافظة 
Jerusalem 

Governorate

 قطاع غزة
Gaza  

Commodities and 
Services  

 مجموعات النقدي على اإلنفاق-أ

 الطعام
284.3 299.1 354.7 255.5 A-Food cash 

expenditure 

 Bread and cereals 39.5 57.9 53.2 48.6 والحبوب الخبز

 Meat and poultry 64.1 93.9 76.8 72.5 والدواجن اللحوم

 Fish and sea products 8.2 8.0 6.1 6.8 ومنتجات البحر األسماك

 Dairy products and 16.7 36.2 26.5 23.2 والبيض األلبانومنتجات  األلبان
eggs 

 Oils and fats 10.4 10.5 10.3 10.3 والدهون الزيوت

 Fruits and nuts 24.2 26.9 23.1 23.5 والمكسرات الفواكه

 Vegetables, legumes 38.0 39.0 36.9 37.3 والبقوليات الخضراوات
and tubers 

 Sugar and 14.4 17.8 15.5 15.1 السكريةوالمنتجات  السكر
confectionery 

 Non-alcoholic 8.8 18.4 14.8 12.8 غير الكحولية المشروبات
beverages 

 Other foods 13.4 19.4 15.0 14.4 أخرى أطعمة

داخل /المنزلجاهزة من خارج  وجبات

 المطعم
19.8 20.9 26.8 17.7 Take away food and 

meals in restaurant 

 B-Own produced 3.0 3.7 18.1 12.9  ذاتياً  مجموعات الطعام المنتجة- ب
food in kind  

 الطعاماالستهالك الكلي من  -ج

 )ب+أ(
297.2 317.2 358.4 258.4 C-TOTAL FOOD 

CONSUMPTION(A+B) 

 D-Non-food cash 336.1 735.8 501.5 445.2 الطعام غيرالنقدي على  اإلنفاق-د
expenditure 

 Clothing and footwear 55.8 69.9 55.0 55.2 واألحذية المالبس

 Housing 50.5 139.0  78.4 68.9 المسكن

 Furniture and utensils 24.6 51.2 33.2 30.3 المنزلية واألواني األثاث

 Household operations 12.1 17.2 12.4 12.3 منزلية وأعمال لوازم

 Medical care 47.4 41.6 38.8 41.7 الطبية الرعاية
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حسب  األراضي الفلسطينيةمحافظة القدس و األردني فيالشهري بالدينار  األسرةواستهالك  إنفاقمتوسط : )تابع( 1 -7ول جد

  2009السلع والخدمات والمنطقة، مجموعات 
Table 7-1 (Cont.): Average Monthly Household Expenditure and Consumption in (JD) 

in the Palestinian Territory By Commodities, Services Groups and Region, 2009    
  

  السلع والخدمات مجموعات

 األراضي

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 الضفة الغربية
West Bank  

 
 القدسمحافظة 

Jerusalem 
Governorate

  قطاع 

 غزة
Gaza 
Strip  

Commodities and 
Services  

 Transport 44.3 162.8 106.6 85.4 النقل وسائل

 communications  20.3 52.0 32.9 28.6  االتصاالت

 Education 23.3 25.6 29.4 27.3 التعليم

 Recreation 11.2 39.4 19.1 16.4 الترفيهية والثقافية النشاطات

 Personal care 19.4 34.0 21.9 21.0 الشخصية العناية

 Tobacco 12.6 69.7 42.5 32.3 والسجاير التبغ

 Alcoholic beverages 0.0 0.0 0.2 0.1 الكحولية مشروباتال

 أخرىعلى سلع وخدمات  اإلنفاق

 غير الطعام
25.1 30.5 31.6 14.6 Other non-food 

expenditure 

 Social Protection 0.1 1.6 0.7 0.5 اإلجتماعية الحماية

والخدمات المنتجة  السلع -ه

 من غير الطعام ذاتياً
108.2 113.3 186.1 98.3 E-Own produced non-

food in kind 

 Other than foods 0.3 0.0 3.2 2.2 من غير الطعام أخرى

 Estimated rent value of 98.0 186.1 110.1 105.9 الملكالمقدر للمسكن  االيجار
the dwelling 

الكلي من غير  االستهالك -و

 )ه+د( الطعام
553.4 614.8 922.0 434.4 F-TOTAL N ON-FOOD 

CONSUMPTION (D+E)

 G-TOTAL 692.8 1,280.4 932.0 850.6 ) و+ج(الكلي  االستهالك -ز
CONSUMPTION (C+F)

 Own produced food (B)- 3.0 3.7 18.1 12.9  )ب( االنتاج الذاتي من الطعام -

 الطعام غيراالنتاج الذاتي من  -

 ) ه(
108.2 113.3 186.1 98.3 -Own produced non-food 

products in kind (E) 

 H-Cash Transfer 20.8 40.7 26.2 24.3 المدفوعةالتحويالت النقدية   -ح

 I-Taxes 0.3 27.1 6.2 4.2الضرائب                      -خ

 J-Non-Consumption 49.4 27.8 22.0 31.3 أخرىنفقات غير استهالكية   -ط
Expenditure 

-ب-ز(لكلي النقدي ا اإلنفاق

       )ط+خ+ح+ه
789.3 855.0 1,186.2 662.1 

TOTAL CASH 
EXPENDITURE (G-B-
E+H+I+J)

خاص بهذه البيانات فقط حيث بلغ متوسط  أسرةتم استخدام متوسط حجم 

في الضفة  5.8، و6.0حجم األسرة المستخدم لألراضي الفلسطينية 

في قطاع غزة، في حين بلغ حجم األسرة المستخدم  6.4الغربية، و

 .5.5لمحافظة القدس 

Been using the average family size in particular, 
these data only, where the average family size 
used for the Palestinian territories 6.0, and 5.8 in 
the West Bank and 6.4 in the Gaza Strip, while the 
family size used for the District of Jerusalem 5.5. 
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الفلسطينية حسب  متوسط إنفاق واستهالك الفرد الشهري بالدينار األردني في محافظة القدس واألراضي: 2-7جدول 

  2009مجموعات السلع والخدمات، 
Table 7-2: Average Monthly Per Capita Expenditure and Consumption in (JD) in 

Jerusalem Governorate and the Palestinian Territory by Commodities and Services 
Groups, 2009 

 

  السلع والخدمات مجموعات
ةالفلسطيني األراضي

Palestinian 
Territory 

 القدس محافظة
Jerusalem 

Governorate
Commodities and Services 

 47.264.5Food cash expenditure الطعام مجموعاتالنقدي على  االنفاق

 8.110.5Bread and cereals والحبوب الخبز

 12.017.1Meat and poultry والدواجن اللحوم

 1.11.5Fish and sea products بحرومنتجات ال االسماك

 3.86.6Dairy products and eggs والبيض االلبانومنتجات  االلبان

 1.71.9Oil and fat والدهون الزيوت

 3.94.9Fruits and nuts والمكسرات الفواكه

 6.27.1Vegetables, legumes and tubers والبقوليات والدرنيات الخضراوات

 2.53.2Sugar and confectionery السكريةالمنتجات و السكر

 2.13.3Non-alcohol beverages غير الكحولية المشروبات

 2.43.5Other food أخرىأطعمة 

 داخل/ جاهزة من خارج المنزل وجبات

 المطعم
3.34.9Take away food and meals in 

restaurant 

  2.10.7Own produced food in kind الطعام المنتجة ذاتياً  مجموعات

  49.465.2Total Food Consumption  الطعامالكلي من  االستهالك

 73.9133.8D-Non-food cash expenditure الطعامالنقدي على غير  االنفاق

 9.212.7Clothing and footwear واالحذية المالبس

 11.425.3Housing المسكن

 5.09.3Furniture and utensils المنزلية واالواني االثاث

 2.03.1Household operations واعمال منزلية لوازم

 6.97.6Medical care الطبية الرعاية

  14.229.6Transport النقل  وسائل

 4.79.5Communications  االتصاالت
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نار األردني في محافظة القدس واألراضي الفلسطينية حسب متوسط إنفاق واستهالك الفرد الشهري بالدي: )تابع( 2-7جدول 

  2009مجموعات السلع والخدمات، 
Table 7-2 (Cont): Average Monthly Per Capita Expenditure and Consumption in (JD) in 

Jerusalem Governorate and the Palestinian Territory by Commodities and Services 
Groups, 2009 

 

  السلع والخدمات مجموعات
الفلسطينية األراضي

Palestinian 
Territory 

 القدس محافظة
Jerusalem 

Governorate
Commodities and Services 

 4.54.7Education التعليم

 2.77.2Recreation الترفيهية والثقافية النشاطات

 3.56.2Personal care الشخصية العناية

 5.412.7Tobacco روالسجاي التبغ

 0.00.0Alcohol beverages الكحولية المشروبات

 4.25.8Other non-food consumptionغير الطعام أخرىعلى سلع وخدمات  االنفاق
expenditure 

 0.10.3Social Protection  الحماية االجتماعية

من غير  ذاتياًوالخدمات المنتجة  السلع

 الطعام
18.033.8Own produced non-food in kind  

 0.40.0Other than food من غير الطعام أخرى

 17.633.8Estimated rent value of own dwelling الملكالمقدر للمسكن  االيجار

  91.9167.6Total Non-Food Consumption  الطعامالكلي من غير  االستهالك

  141.3232.8Total Consumption  الكلي االستهالك

 Own produced food (B)-2.10.7    )ب( االنتاج الذاتي من الطعام -

 Own produced non-food products in-18.033.8 ) ه( الطعام غيراالنتاج الذاتي من  -
kind (E) 

 4.07.4H-Cash Transfer المدفوعةالتحويالت النقدية   -ح

 0.74.9I-Taxes    الضرائب                     -خ

 5.25.1J-Non-Consumption Expenditure  أخرىنفقات غير استهالكية   -ط

-131.1215.7TOTAL CASH EXPENDITURE (G-B    )ط+خ+ح+ه-ب-ز(النقدي الكلي  اإلنفاق
E+H+I+J) 
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في محافظة القدس واألراضي الفلسطينية  التوزيع النسبي والمتوسط الشهري الستهالك األسرة بالدينار األردني: 3-7جدول 

  2009حسب مجموعات السلع والخدمات، 
Table 7-3: Percentage and Average Monthly Household Consumption in (JD)* in 

Jerusalem Governorate and the Palestinian Territory by Commodities and Services 
Groups, 2009 

 

 لخدماتالسلع وا مجموعات
الفلسطينية األراضي

Palestinian 
Territory 

 القدسمحافظة 
Jerusalem 

Governorate
Commodities and Services 

 Average Monthly Consumption 1,280.4 850.6  متوسط االستهالك الشهري بالدينار األردني
in Jordanian Dinar 

 Bread and cereals 4.5 5.7  والحبوب الخبز

 Meat and poultry 7.3 8.5 والدواجن وماللح

 Fish and sea products 0.6 0.8 ومنتجات البحر االسماك

 Dairy products and eggs 2.8 2.7 والبيض االلبانومنتجات  االلبان

 Oil and fat 0.8 1.2 والدهون الزيوت

 Fruits and nuts 2.1 2.8 والمكسرات الفواكه

 Vegetables, legumes and tubers 3.0 4.4 الدرنياتوالبقوليات و الخضراوات

 Sugar and confectionery 1.4 1.8 السكريةوالمنتجات  السكر

 Non-alcohol beverages 1.4 1.5 غير الكحولية المشروبات

 Other food 1.5 1.7 أخرىأطعمة 

 Take away food and meals in 2.1 2.3 المطعم داخل/ جاهزة من خارج المنزل وجبات
restaurant 

  Own produced food in kind 0.3 1.5 الطعام المنتجة ذاتياً  مجموعات

  Total Food Consumption 28.0 34.9  الطعامالكلي من  االستهالك

 Clothing and footwear 5.5 6.5 واالحذية المالبس

 Housing 10.9 8.1 المسكن

 Furniture and utensils 4.0 3.6 المنزليةواالواني  االثاث

 Household operations 1.3 1.4 واعمال منزلية لوازم

 Medical care 3.3 4.9 الطبية الرعاية

  Transport 12.7 10.0 النقل  وسائل

 Communications 4.1 3.4  االتصاالت
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األردني في محافظة القدس واألراضي  التوزيع النسبي والمتوسط الشهري الستهالك األسرة بالدينار: )تابع( 3-7جدول 

  2009الفلسطينية حسب مجموعات السلع والخدمات، 
Table 7-3 (Cont.): Percentage and Average Monthly Household Consumption in 

Jordanian Dinar in Jerusalem Governorate and the Palestinian Territory by 
Commodities and Services Groups, 2009 

 

 السلع والخدمات مجموعات
 الفلسطينية األراضي

Palestinian 
Territory 

  القدسمحافظة 
Jerusalem 

Governorate
Commodities and Services 

 Education 2.0 3.2 التعليم

 Recreation 3.1 1.9 الترفيهية والثقافية النشاطات

 Personal care 2.7 2.5 الشخصية العناية

 Tobacco 5.4 3.8 والسجاير التبغ

 Alcohol beverages 0.0 0.0 الكحولية المشروبات

 Other non-food consumption 2.5 2.9 غير الطعام أخرىعلى سلع وخدمات  اإلنفاق
expenditure 

 Social Protection 0.1 0.1  الحماية االجتماعية

 Own produced non-food in kind 14.5 12.7من غير الطعام ذاتياًوالخدمات المنتجة  السلع

 Other than food 0.0 0.3 من غير الطعام أخرى

 Estimated rent value of own 14.5 12.5 الملكالمقدر للمسكن  اإليجار
dwelling 

  Total non-food consumption 72.0 65.1  الطعامالكلي من غير  االستهالك

  Total 100 100 المجموع 

تخدام متوسط حجم أسرة خاص بهذه البيانات فقط حيث بلغ متوسط تم اس

في الضفة الغربية،  5.8، و6.0حجم األسرة المستخدم لألراضي الفلسطينية 

في قطاع غزة، في حين بلغ حجم األسرة المستخدم لمحافظة القدس  6.4و

5.5. 

Been using the average family size in 
particular, these data only, where the average 
family size used for the Palestinian territories 
6.0, and 5.8 in the West Bank and 6.4 in the 
Gaza Strip, while the family size used for the 
Region of Jerusalem 5.5. 
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  المصادر 
   

 - رام اهللا ". 12"القدس اإلحصـائي السنوي، رقم كتاب . 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .1

 .فلسطين

التقرير النهائي : مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية. 2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .2

 .فلسطين-رام اهللا). 2010كانون ثاني  - 2009كانون ثاني (

، 2009ح إنفاق واستهالك األسرة، لألعوام قاعدة بيانات مس. 2011المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز .3

 .فلسطين-رام اهللا. 2010
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  المقدمة 
أهم المؤشرات المتعلقة بالقوى العاملة في محافظة القدس، حيث يبين أهم السمات التي يتصف بها  يعرض هذا الفصل

سنة فأكثر الذين هم داخل  15األفراد  وتشمل هذه المؤشرات. األفراد العاملون والمرشحون لالنتماء لسوق العمل

العاملة وخارج القوى العاملة، ونوع العمالة إذا كانت تامة أو محدودة، ومعدالت البطالة وذلك حسب الجنس  القوى

والعمر وعدد سنوات الدراسة والنشاط االقتصادي والمهنة ومكان العمل والحالة العملية وسبب البقاء خارج القوى 

  . م العمل الشهرية ومعدل األجرة اليومية واألجر الوسيطالعاملة إضافة إلى معدل ساعات العمل األسبوعية ومعدل أيا

  

ن مصدر البيانات في هذا الفصل هو مسح القوى العاملة الفلسطينية والذي يتم تنفيذه في الجهاز أ إلىتجدر اإلشارة 

بهدف جمع بيانات حول المؤشرات  ربعيبصورة دورية على أساس  1995الفلسطيني منذ عام  لإلحصاءالمركزي 

منها  أسرة 7,694 ربعساسية لسوق العمل، حيث يستند إلى عينة طبقية عنقودية ثنائية المراحل حجمها في كل األ

  . أسرة في محافظة القدس 719

  

  :المفاهيم األساسية
  :العمل

الجهد المبذول في جميع األنشطة التي يمارسها األفراد بهدف الربح أو الحصول على أجرة معينة سواء كانت على 

ل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو بالمياومة أو القطعة أو نسبة من األرباح أو سمسرة أو غير ذلك من شك

  .كذلك فان العمل بدون اجر أو عائد في مصلحة أو مشروع أو مزرعة للعائلة يدخل ضمن مفهوم العمل.  الطرق
  

  :العامل

أو لحسابه أو بدون اجر في  بأجر كان لحساب الغير سواء ولو لساعة واحدة الفرد الذي يباشر شغال أو عمال معيناً

  :ويصنف العاملون حسب الحالة العملية في المجموعات التالية  ،مصلحة للعائلة
  

  :عمل صاحب

ويعمل تحت إشرافه أو لحسابه مستخدم واحد على ) شريك(هو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءاً منها 

  .حملة األسهم في الشركات المساهمة أصحاب عمل ولو عملوا فيهااألقل بأجر، وال يعتبر 

  

  :يعمل لحسابه

  .وليس بالمنشأة أي مستخدم يعمل بأجر) شريك(هو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءاً منها 
  

  :مستخدم بأجر

ويحصل مقابل عمله على أجر هو الفرد الذي يعمل لحساب فرد آخر أو لحساب منشأة أو جهة معينة وتحت إشرافها 

محدد سواء كان على شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو على القطعة أو أي طريقة دفع أخرى، ويندرج تحـت  

  .ذلك العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات باإلضافة إلى الذين يعملون بأجر في مصلحة للعائلة
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  :عضو أسرة غير مدفوع األجر

رد الذي يعمل لحساب العائلة، أي في مشروع أو مصلحة أو مزرعة للعائلة وال يتقاضى نظير ذلك أي أجـرة  هو الف

  . له نصيب في األرباح وليس
  

  :العمالة

) القوة البشرية(تشمل هذه الفئة كل من ينطبق عليه مفهوم العمالة، أي جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل 

ن لحسابهم أو في مصالحهم الخاصة، باإلضافة يالعمل، المستخدمون بأجر، والعاملويعملون، ويضم ذلك أصحاب 

  .ألعضاء األسرة غير مدفوعي األجر
  

    ):حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية( البطالة

د في أي نوع ولم يعملوا أبداً خالل فترة اإلسنا )سنة فأكثر 15( تشمل هذه الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل

من األعمال، وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق مثـل مطالعـة الصـحف،    

  .التسجيل في مكاتب االستخدام، سؤال األصدقاء واألقارب أو غير ذلك من الطرق
  

  ):التعريف الموسع(البطالة 

لموسع بإضافة األفراد خارج القوى العاملة بسبب اليأس مـن  لقد تم احتساب عدد العاطلين عن العمل في التعريف ا

  .العاطلين عن العمل حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية إلىالبحث عن عمل 

  .التعريف الموسع يؤثر فقط على مؤشر المشاركة في القوى العاملة والبطالة: مالحظة
  

  :العمالة المحدودة

لذين ينطبق عليهم مفهوم العمالة ويعملون بصورة غير اعتيادية، سـواء كـانوا   تضم هذه المجموعة جميع األفراد ا

الذين يرغبون في ذات الوقت بزيادة عدد ساعات عملهم إلى ويعملون عدد ساعات أقل من المعتاد لسبب من األسباب 

عن عمل إضـافي أو  ، ويحاولون زيادة هذا العدد بإحدى الطرق، كالبحث )ساعة فأكثر أسبوعيا 35(العدد الطبيعي 

ويندرج كذلك ضمن العمالة المحدودة أولئك الذين يرغبون بتغييـر  . يحاولون تأسيس عمل خاص أو مصلحة خاصة

  .عملهم ألسباب اقتصادية مثل عدم كفاية الراتب أو بسبب ظروف العمل السيئة
  

  :القوى العاملة

  .بق عليهم مفهوم العمالة أو البطالةتشمل هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل وينط
  

  : األفراد خارج القوى العاملة

ولكـنهم ال يعملـون وال   ) ضمن القوة البشـرية (تشمل هذه الفئة من السكان جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل 

ب عن طريق بسبب عدم رغبتهم في العمل أو الستغنائهم عن التكس ايبحثون عن عمل وال حتى مستعدين للعمل سواء

  .العمل أو ألسباب أخرى
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  :المهنة

المقصود بالمهنة هي الحرفة أو نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان عامال، أو الذي باشره سابقا إذا كان عـاطال  

عن العمل، بغض النظر عن طبيعة عمل المنشأة التي يعمل فيها وبغض النظر عن مجال الدراسة أو التدريب الـذي  

  .الفردتلقاه 
  

  :النشاط االقتصادي

إذا كان يعمل في منشأة، أمـا إذا  ) بغض النظر عن مهنته(هو نوع العمل الذي تزاوله المنشأة التي يعمل بها الفرد 

  .الذي يزاوله) أو االثنين معاً(كان بائعا متجوالً فيبين نشاطه الرئيسي نوع العمل أو نوع السلعة 
  

  :ساعات العمل

  :ن الوقت الذي يصرفه العامل في مهنته، وتقاس ساعات العمل بطريقتين رئيسيتينتعبر ساعات العمل ع

عدد ساعات العمل في الوظيفة الجزئية أو الوظيفة الكاملة والتي يمارسها الفرد عـادة،  : ساعات العمل االعتيادية -أ

  .وهنا يتم دمج ساعات العمل لجميع األعمال التي يزاولها الفرد

عدد ساعات العمل الفعلية التي يزاول فيها الفرد عمله ويستثنى من ذلك العمل اإلضافي : فعليةساعات العمل ال -ب

  .وأوقات الوجبات واالستراحات ويتم تسجيلها للعمل الرئيسي والثانوي كال على حده
  

  :أيام العمل الشهرية

بوع، والمغادرات المرضية وغيرهـا  عدد األيام التي عملها الشخص خالل الشهر، باستثناء أيام العطل، ونهاية األس

  .وتعتبر ساعة عمل واحدة خالل اليوم كيوم عمل. المدفوعة وغير المدفوعة
  

  :العمل الشهرية للعامل أياممعدل 

  .على عددهم اًمومجموع أيام العمل الشهرية مدفوعة األجر لجميع المستخدمين معلومي األجر مقس
 
  

  

  

  

  

  

  

  



  العمل-الفصل الثامن

186  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

  )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية(ة المشاركة في القوى العامل 1.8

فـي  . 2010في العام % 39.0سنة فأكثر  15في القوى العاملة في محافظة القدس بين األفراد  المشاركةبلغت نسبة 

لنفس العام، وكانت نسب المشاركة في القوى العاملة في % 41.1حين كانت نسبة المشاركة في األراضي الفلسطينية 

 .على التوالي 2009-2005لألعوام % 40.0، %39.8، %39.2، %38.6، %36.6دس محافظة الق
 

 15من مجموع اإلناث % 8.9 في محافظة القدس بلغت نسبة المشاركة لإلناث في القوى العاملة ومن جهة أخرى، 

انـت نسـبة   لنفس الفئة العمرية، في حـين ك  %68.4 بينما بلغت نسبة مشاركة الذكور، 2010 العام فيسنة فأكثر 

  . على التوالي 2009-2005لألعوام  %11.4، %12.5،%13.3،%11.2، %7.7مشاركة اإلناث 
  

  )التعريف الموسعحسب (المشاركة في القوى العاملة  1.1.8

سنة  15من مجموع األفراد  %41.5في محافظة القدس  2010بلـغت نسـبة المشاركة في القوى العاملة عام 

في قطاع % 40.2في الضفة الغربية و% 47.2، توزعت بواقع %44.7 فبلغت الفلسطينيةفي األراضي  أما.  فأكثر

  .غزة
 

  )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية( البطالة 2.1.8

في حين كان هذا المعدل % 11.9 فأكثرسنة  15في محافظة القدس بين األفراد  2010بلغ معدل البطالة عام 

في األراضي أما .  على التوالي 2009-2005للسنوات % 11.8و، %12.2و ،%14.4و، %13.9و، 17.5%

  . في قطاع غزة%  37.8في الضفة الغربية و% 17.2، بواقع %23.7فبلغ معدل البطالة   الفلسطينية
  

، فعلى صعيد معدل البطالة في قطاع أخرى إلىمن محافظة البطالة في المحافظات الفلسطينية  تفاوتت معدالتلقد 

البلح  دير يليها، %)44.7(خانيونس  المحافظة، فقد أشارت النتائج إلى أن أعلى معدل للبطالة كان في غزة حسب

وفي الضفة الغربية كانت أعلى %). 34.5(ثم غزة %) 35.8(يليها شمال غزة  ،%)36.4(رفح  ثم، )39.0%(

، ثم %)19.8( قلقيلية ، يليها%)21.2(ثم بيت لحم ، %)21.4(يليها الخليل  ،%)22.3(معدل للبطالة في طولكرم 

  %).11.8( نسبة للبطالة في طوباس أدنىوكان %) 15.4(جنين  ، يليها%)16.1(رام اهللا والبيرة 
  

  )حسب التعريف الموسع( البطالة 3.1.8

 فبلغ معدل البطالة في األراضي الفلسـطينيةأما ، %17.3في محافظة القدس  2010بلـغ معدل البطالة في عام 

  .في قطاع غزة% 43.7في الضفة الغـربية و% 23.4بـواقع  ،30.0%
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  )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية(. 2010، حسب المحافظة في األراضي الفلسطينية معدل البطالة: 1-8شكل 
Figure 8 –1: Unemployment Rate in the Palestinian territory by Governorate, 2010 (ILO Standards) 
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أن أعلى معدل ) 11-8(البطالة حسب الفئات العمرية في محافظة القدس، فيالحظ من جدول  وفيما يتعلق بمعدل

  .2010في العام % 23.2حيث بلغت النسبة سنة،  19- 15للبطالة كان بين األفراد الذين أعمارهم 

  

في  أن أعلى معدل للبطالة) 12- 8(لسنوات الدراسية، فيالحظ من جدول أما على صعيد معدل البطالة حسب عدد ا

  %. 14.6، حيث بلغ معدل البطالة بين أفراد تلك الفئة سنوات دراسية 6- 0كان بين األفراد الذين أنهوا  2010عام 

  

  )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية( العمالة 4.1.8

، %82.5مقارنة مع   2010في العام % 88.1في محافظة القدس ) عمالة محدودةعمالة تامة، و(بلغت نسبة العاملين 

  . على التوالي 2009 -2005لألعوام  88.2و، %87.8و، %85.6و، %86.1و
  

            ،في محافظة القدس) سنة فأكثر 15(معدل العمالة والبطالة من بين المشاركين في القوى العاملة  :2-8ل شك

  )معايير ومقاييس منظمة العمل الدوليةحسب ( 2010 -2005
Figure 8-2: Employment and Unemployment Rate from Participants in the Labour 
Force (15 tears and above) in Jerusalem Governorate, 2005–2010 (ILO Standards) 

 

  

  

  

  

  

  

  

Data for the years 2005-2008 are revised data منقحة 2008 - 2005عوام بيانات األ  
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 لحالة العمليةا 5.1.8

يعملون % 10.6أرباب عمل، و% 6.4بواقع  2010توزع العاملون في محافظة القدس حسب الحالة العملية في عام 

   .يعملون كأعضاء أسرة غير مدفوعي األجر% 1.9مستخدمون بأجر، و% 81.1لحسابهم، و

  
  2010 ،محافظة القدس حسب الحالة العملية منالنسبي للعاملين  التوزيع :3-8 شكل

  )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية(
Figure 8-3: Percentage Distribution of Employed Persons from Jerusalem 

Governorate by Employment Status, 2010 (ILO Standards) 
 
 

      يعمل لحسابه          

 Self Employed

10.6%

عضو اسرة غير مدفوع     

 Unpaid Family  االجر

Member 1.9%
 Employer  رب عمل

6.4%

       مستخدم بأجر           

 Wage Employee

81.1%

 
 

  

   يسيةالمهنة الرئ 2.8

للعاملين فـي المهـن   ، كانت أعلى نسبة 2010على صعيد توزيع العاملين في محافظة القدس حسب المهنة في عام 

وما إليها من  العاملون في الحرف ومن ثم% 17.3يليها العاملين كفنيين ومتخصصين وكتبة بنسبة ، %33.8األولية 

 هاواآلالت ومجمع وومشغل ،%12.9ت والباعة في األسواق يعملون في الخدما الذينفئة  يليها، %15.7بنسبة  المهن
وأخيراً الذين يعملـون فـي الزراعـة     %6.4بنسبة  يعملون كمشرعين وموظفي إدارة علياالذين  ثم %12.8بنسبة 

1.1% .  
 

  النشاط االقتصادي 3.8

خـدمات والفـروع   في نشـاط ال  2010تركز توزيع العاملين في محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي في عام 

، وفـي  %24.1، وفي نشاط التجارة وأنشطة الفنـادق  من مجموع العاملين %28.2 شكلوا ما نسبتهحيث  ،األخرى

   .%2.8، وكانت أقل نسبة من العاملين في قطاع الزراعة حيث بلغت %20.4البناء والتشييد 
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   مكان العمل 4.8

في األراضي و، إسرائيل والمستعمراتإلى قسمين أساسيين، في ينقسم العاملون في محافظة القدس حسب مكان العمل 

  .الفلسطينية
 

، مقارنة مـع الفتـرة   %57.6إلى  2010عام  من محافظة القدس انخفضت نسبة العاملين في األراضي الفلسطينية

على التوالي، من جهة أخـرى  % 65.6و، %67.1و، %67.8و، %65.9و، %61.1والتي بلغت  2009 -2005

، %32.2و، %34.1و، %38.9 مقابل 2010عام في % 42.4إلى  إسرائيل والمستعمراتفي  نسبة العاملينارتفعت 

 .2009 -2005للسنوات  على التوالي% 34.4و، %32.9و
 

  وأيام العمل وساعات العمل األجور 5.8

بلغ معـدل  ي حين شيكل، ف 140.9للعاملين في محافظة القدس  2010األجر اليومي الوسيط بالشيكل عام  معدل بلغ

شيكل للذين  163.6مقابل ، 113.6االجر اليومي بالشيكل للذين يعملون في األراضي الفلسطينية من محافظة القدس 

  .يعملون في اسرائيل والمستعمرات من محافظة القدس

  

فقد بلـغ   2010للعام للعاملين في األراضي الفلسطينية من محافظة القدس  ساعات العمل األسبوعيةوأما عن معدل 

، ومن جهة أخرى بلغ عدد ساعات العمـل فـي   2009ساعة عمل أسبوعية عام  41.8 ساعة، في حين كان 40.2

    . 2010ساعة في العام  35.8 إسرائيل والمستعمرات
 

 23.0فقد بلـغ   2010للعام للعاملين من محافظة القدس في األراضي الفلسطينية  أيام العمل الشهريةوبالنسبة لمعدل 

  . )يوم 23.1( إسرائيل والمستعمراتللعاملين في وبنفس معدل أيام العمل الشهرية ، ميو

  

  )حسب معايير منظمة العمل الدولية(األفراد خارج القوى العاملة  6.8

حسـب   2010سنة فأكثر في محافظة القدس في عام  15تتوزع نسبة األفراد خارج القوى العاملة من مجمل األفراد 

وبسـبب  ). اإلنـاث  بـين % 6.2الذكور و بين% 34.5(بسبب كبر السن أو المرض، بواقع % 13.6السبب بنسبة 

أما بسبب الدراسة أو التدريب فبلغـت   ،)اإلناثبين % 70.9بين الذكور و% 0.6( بواقع% 52.6 األعمال المنزلية

اد خــارج القـوى   من األفر% 4.1 وكان هناك) اإلناث بين% 22.0الذكور و بين% 51.3( بواقع% 29.7النسبة 

  ).اإلناث بين% 0.9الذكور و بين% 13.6( بواقعالعامـلة ألسـباب أخرى بما فيه اليـأس من البحث عن العمل 
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 2010، سببالمحافظة القدس حسب  منالتوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 4-8شكل 
Figure 8-4: Percentage Distribution of Persons Outside Labor Force from Jerusalem 

Governorate by Reason, 2010 
  

   آبر  السن  / المرض    
Old/ill  
13.6%

 أعمال    المنزل      
Housewife

52.6%

Study        الدراسة  
29.7%

Others     أخرى 
4.1%

  
  

   محافظة القدس حسب أهم سمات القوى من )فأكثر سنة 15( لألفراد النسبيالتوزيع : 1- 8 جدول

  2010- 2005العاملة، 
Table 8-1: Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) from 

Jerusalem Governorate by Labor Force Status, 2005-2010 
 

  

 Labor Force Status 2010 2009 2008 2007 2006 2005 القوى العاملة سمات

 In the Labor Force 36.638.639.239.840.039.0 العاملة القوى داخل

 Outside Labor 63.461.460.860.260.061.0  القوى العاملة خارج
Force 

 Total 100100100100100100 المجموع

 Full Employment 78.881.677.184.483.886.2 التامة العمالة

 Underemployment 3.74.58.53.44.41.9 المحدودة العمالة

 Unemployment 17.513.914.412.211.811.9 البطالة

 Total 100100100100100100 المجموع

  منقحة 2008 - 2005بيانات األعوام 
 

Data for the years 2005-2008 are revised data 
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  العالقة بقوة العمل محافظة القدس حسب من )فأكثر سنة 15( لألفراد النسبي التوزيع: 2- 8 جدول

  2010- 2005الجنس، و
Table 8-2: Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) from 

Jerusalem Governorate by Labor Force Status and Sex, 2005-2010 
 

Labor Force Status and Year 
Sex الجنس 

 الجنسين كال والسنةالعالقة بقوة العمل 
Both Sexes 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

2005    2005 

In the Labor Force 36.2  العاملة القوى داخل 64.4 7.7

Outside Labor Force 63.8  القوى العاملة خارج 35.6 92.3

Total 100 100  100 المجموع 

2006   2006 

In the Labor Force 38.6  القوى العاملة داخل 65.7 11.2

Outside Labor Force 61.4  القوى العاملة خارج 34.3 88.8

Total 100 100 100 المجموع 

2007   2007 

In the Labor Force 39.2  القوى العاملة داخل 64.9 13.3

Outside Labor Force 60.8  القوى العاملة خارج 35.1 86.7

Total 100 100 100 المجموع 

2008   2008 

In the Labor Force 39.8  القوى العاملة داخل 66.9 12.5

Outside Labor Force 60.2  ةالقوى العامل خارج 33.1 87.5

Total 100 100 100 المجموع 

2009    2009 

In the Labor Force 40.0 11.4 67.6 القوى العاملة داخل 

Outside Labor Force 60.0 88.6 32.4 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 المجموع 

2010    2010 

In the Labor Force 39.0 8.9 68.4 القوى العاملة داخل 

Outside Labor Force 61.0 91.1 31.6 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 المجموع 

  منقحة 2008 - 2005بيانات األعوام 
 

Data for the years 2005-2008 are revised data 
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  ،رالعم العالقة بقوة العمل وفئات محافظة القدس حسب من )فأكثر سنة 15( لألفراد النسبي التوزيع: 3- 8 جدول

 2005 -2010  
Table 8-3: Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) from 
Jerusalem Governorate by Labor Force Status and Age Groups, 2005-2010 

 

Labor Force Status 
and Year 

 المجموع
Total 

Age Groups العمر فئات  
والسنةالعالقة بقوة العمل 

+55 54-45 44-35 34-25 24-15 

2005       2005  

In the Labor Force 36.6 13.8 40.1 48.7 54.2 24.9 القوى العاملة داخل 

Outside Labor Force 63.4 86.2 59.9 51.3 45.8 75.1 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

2006       2006  

In the Labor Force 38.6 17.6 42.8 49.5 57.8 25.8 القوى العاملة داخل 

Outside Labor Force 61.4 82.4 57.2 50.5 42.2 74.2 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

2007             2007  

In the Labor Force 39.2 16.3 44.0 54.8 55.5 26.1 القوى العاملة داخل 

Outside Labor Force 60.8 83.7 56.0 45.2 44.5 73.9 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

2008             2008  

In the Labor Force 39.8 13.9 42.1 52.0 58.5 28.0 القوى العاملة داخل 

Outside Labor Force 60.2 86.1 57.9 48.0 41.5 72.0 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

2009             2009  

In the Labor Force 40.0 14.4 44.6 53.8 56.7 28.3  القوى العاملة داخل 

Outside Labor Force 60.0 85.6 55.4 46.2 43.3 71.7 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

2010             2010  

In the Labor Force 39.0 16.8 45.2 54.2 54.3 26.0  القوى العاملة داخل 

Outside Labor Force 61.0 83.2 54.8 45.8 45.7 74.0 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

  منقحة 2008 - 2005بيانات األعوام 
 

Data for the years 2005-2008 are revised data 
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، العالقة بقوة العمل وعدد السنوات الدراسية محافظة القدس حسب من )فأكثر سنة 15( لألفراد النسبي التوزيع: 4- 8 جدول

2005 -2010  
Table 8-4: Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) from 

Jerusalem Governorate by Labor Force Status and Years of Schooling, 2005-2010 
 

Labor Force Status 
and Year 

 المجموع
Total 

Years of Schooling الدراسيةالسنوات  عدد 
 والسنةالعالقة بقوة العمل 

+13 12-10 9-7 6-1 0 

2005       2005  

In the Labor Force 36.6 50.7 36.7 38.7 30.1 2.5  القوى العاملة داخل

Outside Labor Force 63.4 49.3 63.3 61.3 69.9 97.5  القوى العاملة خارج

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

2006  2006  

In the Labor Force 38.6 53.7 36.1 40.9 32.1 4.0  القوى العاملة داخل

Outside Labor Force 61.4 46.3 63.9 59.1 67.9 96.0  القوى العاملة خارج

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

2007  2007  

In the Labor Force 39.2 54.3 35.9 41.2 32.5 5.0  القوى العاملة داخل

Outside Labor Force 60.8 45.7 64.1 58.8 67.5 95.0  القوى العاملة خارج

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

2008  2008  

In the Labor Force 39.8 53.0 37.2 43.2 33.2 6.0  القوى العاملة داخل

Outside Labor Force 60.2 47.0 62.8 56.8 66.8 94.0  القوى العاملة خارج

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

2009  2009  

In the Labor Force 40.0 51.4 40.8 39.9 32.4 5.0  القوى العاملة داخل

Outside Labor Force 60.0 48.6 59.2 60.1 67.6 95.0  القوى العاملة خارج

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

2010  2010  

In the Labor Force 39.0 48.1 40.9 38.9 32.1 6.0  القوى العاملة داخل

Outside Labor Force 61.0 51.9 59.1 61.1 67.9 94.0  القوى العاملة خارج

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

  منقحة 2008 - 2005بيانات األعوام 
 

Data for the years 2005-2008 are revised data 
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الجنس وأهم سمات القوى  حسبمحافظة القدس  من )فأكثرسنة  15(لألفراد  العاملة للقوى  النسبي التوزيع: 5- 8 جدول

  2010-2005 العاملة،
Table 8-5: Percentage Distribution of Labor Force of Population (15 Years and Above) 

from Jerusalem Governorate by Sex and Labor Force Characteristics, 2005-2010  
  

Labor Force 
Characteristics and 

Year 

 كال الجنسين
Both Sexes 

Sex الجنس 
  إناث القوى العاملة والسنة سمات

Females 
 ذكور

Males 
2005    2005 

Full Employment 78.8 87.6 77.7  تامة عمالة
Underemployment 3.7 1.5 4.0  محدودة عمالة
Unemployment 17.5 10.9 18.3  بطالة

Total 100 100 100  المجموع
2006  2006 

Full Employment 81.6 90.6 80.1  تامة عمالة
Underemployment 4.5 1.1 5.1  محدودة عمالة
Unemployment 13.9 8.3 14.8  بطالة
Total 100 100 100  المجموع
2007    2007 

Full Employment 77.1 87.0 75.1  تامة عمالة
Underemployment 8.5 3.9 9.5  محدودة عمالة
Unemployment 14.4 9.1 15.4  بطالة
Total 100 100 100  المجموع
2008  2008 

Full Employment 84.4 90.2 83.4  تامة عمالة
Underemployment 3.4 0.3 3.9  محدودة عمالة
Unemployment 12.2 9.5 12.7  بطالة
Total 100 100 100  المجموع
2009    2009 

Full Employment 83.8 84.0 83.8  تامة عمالة
Underemployment 4.4 2.5 4.7  محدودة عمالة
Unemployment 11.8 13.5 11.5  بطالة
Total 100 100 100  المجموع
2010  2010 

Full Employment 86.2 81.9 86.9  تامة عمالة
Underemployment 1.9 0.4 2.0  محدودة عمالة
Unemployment 11.9 17.7 11.1  بطالة
Total 100 100 100  المجموع

  منقحة 2008 - 2005بيانات األعوام 
 

Data for the years 2005-2008 are revised data 
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  2010- 2005للعاملين من محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي،  النسبي التوزيع: 6- 8 جدول

Table 8-6: Percentage Distribution of Employed Persons from Jerusalem Governorate 
by Economic Activity, 2005-2010 

 

Economic Activity 2010 2009 2008 2007 2006 2005 االقتصادي النشاط 

Agriculture and 
Hunting  2.8 1.7 1.5 2.6 3.3 1.6  والصيدوالحراجة  الزراعة 

Mining, Quarrying & 
Manufacturing 12.9 13.5 12.9  12.8 14.4 15.8  

والصناعة  والمحاجر التعدين

 التحويلية

Construction 20.4 18.6 16.6 14.0 12.3 13.1  والتشييد البناء 

Commerce, Hotels & 
Restaurants 24.1 25.5 27.2  27.0 28.1 28.6  والفنادقوالمطاعم  التجارة 

Transportation, 
Storage & 
Communication 

 واالتصاالتوالمواصالت  النقل  9.8 9.7 7.5  6.2 9.1 11.6

Services & Other 
Branches 28.2 31.6 35.6  36.1 32.2 31.1 األخرىوالفروع  الخدمات 

Total 100  100  100  100  100 100 المجموع 

  منقحة 2008 - 2005بيانات األعوام 
 

Data for the years 2005-2008 are revised data 
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  2010- 2005للعاملين من محافظة القدس حسب المهنة،  النسبي التوزيع: 7- 8 جدول

Table 8-7: Percentage Distribution of Employed Persons from Jerusalem Governorate 
by Occupation, 2005-2010 

 

Occupation 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المهنة 

Legislators, Senior 
Officials & Managers 6.4  7.1  2.4  3.8  3.9 5.3  

اإلدارة  وموظفو المشرعون

 العليا
Professionals, 
Technicians & Clerks 17.3  21.5  24.2  26.3 22.5 19.1  والكتبةوالمتخصصون  الفنيون 

Service, Shop & 
Market Workers 12.9  16.0  17.1  16.2 17.5 16.1  

 والباعةفي الخدمات  العاملون

 في األسواق

Skilled Agricultural & 
Fishery Workers 1.1  0.6  0.8  2.2 2.4 0.9  

 الزراعةلمهرة في ا العمال

 وصيد األسماك

Craft and Related 
Trade Workers 15.7  17.2  20.9  18.3 19.7 21.1  

 إليهافي الحرف وما  العاملون

 من المهن
Plant & Machine 
Operators & 
Assemblers 

مشغلو اآلالت ومجمعوها          16.5 14.4 12.5  9.4  11.9  12.8

Elementary 
Occupations 33.8 25.7 25.2 20.7 19.6 21.0 األولية المهن                    

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع  

  منقحة 2008 - 2005بيانات األعوام 
 

Data for the years 2005-2008 are revised data 
 

  
  

 2010-2005العمل،  للعاملين من محافظة القدس حسب مكان النسبي التوزيع: 8- 8جدول 
Table 8-8: Percentage Distribution of Employed Persons From Jerusalem 

Governorate by Place of Work, 2005-2010 
 

Place of Work 2010 2009 2008 2007 2006 2005 العمل مكان  

Palestinian Territory 57.6  65.6  67.1  67.8 65.9 61.1 الفلسطينية األراضي 

Israel and Settlements 42.4 34.4 32.9 32.2 34.1 38.9 والمستعمرات إسرائيل 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

  منقحة 2008 - 2005بيانات األعوام 
 

Data for the years 2005-2008 are revised data 
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  2010- 2005 العملية،الحالة  للعاملين من محافظة القدس حسب لنسبيا التوزيع :9- 8 جدول

Table 8-9: Percentage Distribution of Employed Persons from Jerusalem Governorate 
by Employment Status, 2005-2010 

  

Employment Status 2010 2009 2008 2007 2006 2005 العملية الحالة 

Employer 6.4 8.3 1.9 2.9 4.4 4.9  عمل رب

Self Employed 10.6 8.4 13.8 17.0 18.6 18.6  لحسابه يعمل

Wage Employee 81.1 80.6 82.5 76.4 71.1 73.5  بأجر مستخدم

Unpaid Family Member 1.9 2.7 1.8 3.7 5.9 3.0
أسرة غير مدفوع  عضو

 األجر

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

  منقحة 2008 - 2005بيانات األعوام 
 

Data for the years 2005-2008 are revised data 
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2010النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب متغيرات مختارة،  التوزيع: 10 - 8 جدول  
Table 8-10: Percentage Distribution of Employed Persons from Jerusalem 

Governorate by Selected Variables, 2010 
 

Indicator الجنسين كال 
Both Sexes

 Sex الجنس 
 إناث  المؤشر

Females 
 ذكور

Males 
Years of Schooling الدراسة سنوات عدد 

0 0.7  2.2  0.5  0 

1-6 10.2  4.4  10.9  6-1 

7-9 26.4  10.0  28.4  9-7 

10-12 41.9  12.6  45.3  12-10 

13+ 20.8 70.8  14.9  +13 

Total 100 100 100 المجموع 

      

Employment Status    العملية الحالة 

Employer 6.4  -  7.2  عمل رب 

Self Employed 10.6  6.3  11.2  لحسابه يعمل 

Wage Employee 81.1  90.3  80.1  بأجر مستخدم 

Unpaid Family Member 1.9 3.4  1.5  األجرأسرة غير مدفوع  عضو 

Total 100 100 100 المجموع 

      

Age Groups    عمرحسب ال العاملون 

15 - 24 19.7  13.4  20.5  24  -15 

25 - 34 35.6  46.8  34.3  34  - 25 

35 - 44 24.5  23.3  24.6  44  - 35 

45 - 54 14.6  13.4  14.7  54  - 45 

55+ 5.6 3.1  5.9  +55 

Total 100 100 100 المجموع 

      

Place of Work    العمل مكان 

Palestinian Territory 57.6  94.0  53.3  الفلسطينية األراضي 

Israel and Settlement 42.4 6.0  46.7  إسرائيل والمستعمرات 

Total 100 100 100 المجموع 
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2010النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب متغيرات مختارة،  التوزيع: )تابع( 10- 8 جدول  
Table 8-10 (Cont.): Percentage Distribution of Employed Persons from Jerusalem 

Governorate by Selected Variables, 2010 
 

Indicator الجنسين كال 
Both Sexes

 Sex الجنس 
 إناث  المؤشر

Females 
 ذكور

Males 
Marital Status    الزواجية الحالة 

Never Married 27.2  36.4  26.1  أبدايتزوج   لم 

Married 71.8  61.2  73.1  متزوج 

Other 1.0 2.4 0.8 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

      

Work Days, Work Hours & 
Average of Daily Wage       واألجر اليومي العمل وساعات العمل أيام

Work Days 23.0  22.5  23.1  العمل أيام  

Work Hours 37.8  35.1  38.1  العمل ساعات  

Average of Daily Wage (NIS) 140.9 100.5  145.4  بالشيكل( األجر اليومي معدل ( 

  
  2010 - 2005العمر، فئات محافظة القدس حسب  في البطالة معدل: 11- 8 جدول

Table 8-11: Unemployment Rate in Jerusalem Governorate by Age 
Groups, 2005-2010  

 

Age Groups 
 Year                                                        السنة                              

  العمر فئات
2010 2009 2008 2007 2006 2005 

15-19 23.2 20.9 28.3 30.5 31.0 44.9 15 -19 

20-24 22.6 21.5 20.6 22.6 23.9 29.1 20 -24 

25-29 12.5 12.7 9.3 16.9 13.8 15.6 25 -29 

30-34 9.7 8.7 11.4 10.1 9.5 11.1 30 -34 

35-39 7.1 7.9 7.7 7.8 10.0 15.2 35 -39 

40-44 6.1 8.3 7.8 12.5 9.9 12.2 40 -44 

45-49 7.4 5.8 8.4 9.4 9.3 9.6 45 -49 

50+ 6.6 6.6 7.0 5.7 5.4 8.4 50+ 

Total 11.9 11.8 12.2 14.4 13.9 17.5  المجموع

  منقحة 2008 - 2005بيانات األعوام 
 

Data for the years 2005-2008 are revised data 
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  2010 - 2005محافظة القدس حسب عدد سنوات الدراسة،  في البطالة معدل: 12- 8 جدول

Table 8-12: Unemployment Rate in Jerusalem Governorate by Years of Schooling,  
2005-2010  

  

Years of 
Schooling 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدراسة سنوات عدد 

1-6 14.6 13.5 12.3 17.5  16.3 5.3  6-1 

7-9 13.2 11.5 15.3 17.2  16.5 24.0  9-7 

10-12 10.8 13.6 12.5 15.1  15.0 19.0  12-10 

13+ 10.8 8.5 8.0 9.4  8.3 19.2  13+  

Total 11.9 11.8 12.2 14.4 13.9 9.8  المجموع 

  منقحة 2008 - 2005بيانات األعوام 
 

Data for the years 2005-2008 are revised data 
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 من األجرللمستخدمين معلومي   بالشيكلاليومية  واألجرةوأيام العمل الشهرية  األسبوعيةساعات العمل معدل : 13- 8 جدول

  2010- 2005محافظة القدس حسب مكان العمل، 

Table 8-13: Average Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS 
for Wage Employees Working from Jerusalem Governorate by Place of Work, 

 2010 -2005  

Place of Work and Year 

الوسيط اليومي األجر

 بالشيكل
Median Daily 
Wage in NIS 

اليومية  األجرة معدل

 بالشيكل
Average Daily 
Wage in NIS 

العملأياممعدل

 الشهرية
Average 

Monthly Work 
Days 

ت العملساعامعدل

 األسبوعية
Average 

Weekly Work 
Hours 

 العمل والسنة مكان

2005         2005  

Palestinian Territory 96.2  102.7  24.4  41.6  الفلسطينية األراضي 

Israel & Settlements 134.6  136.2  24.1  45.6  إسرائيل والمستعمرات 

2006         2006  

Palestinian Territory 96.2  105.9  23.8  40.5  الفلسطينية األراضي 

Israel & Settlements 134.6  141.3  24.1  44.8  إسرائيل والمستعمرات 

2007         2007  

Palestinian Territory 96.2  105.6  22.2  41.5  الفلسطينية األراضي 

Israel & Settlements 134.6  135.8  21.7  45.1  إسرائيل والمستعمرات 

2008       2008  

Palestinian Territory 115.4 120.9 23.5 44.7  الفلسطينية األراضي 

Israel & Settlements 146.2 144.1 23.8 45.6 إسرائيل والمستعمرات 

2009       2009  

Palestinian Territory 115.4 125.1 23.2 41.8 الفلسطينية األراضي 

Israel & Settlements 153.8 161.3 23.5 41.0 عمراتإسرائيل والمست 

2010       2010  

Palestinian Territory 100.0 113.6 23.0 40.2 الفلسطينية األراضي 

Israel & Settlements 153.8 163.6 23.1 35.8 إسرائيل والمستعمرات 

Data for the years 2005-2008 are revised data  منقحة 2008 - 2005بيانات األعوام  

NIS= New Israeli Shekels  
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  2010القدس حسب أهم سمات القوى العاملة،  محافظة من )فأكثر سنة 15 ( األفراد توزيع: 14- 8 جدول

Table 8-14: Distribution of Persons Aged  (15 Years and Above) from Jerusalem 
Governorate by Labor Force Status, 2010 

 

Labor Force Status 
 حسب التعريف الموسع 

Relaxed Definition 
 الدولية  العملحسب معايير منظمة 

ILO Standards القوى العاملة سمات
(%) النسبة  )Number( العدد (%) النسبة  (Number) العدد 

In the Labor Force 41.5 96,200  39.0 90,300 القوى العاملة داخل 
Outside Labor 
Force 58.5 135,400 61.0 141,300 قوى العاملةال خارج  

Total 100 231,600 100 231,600 المجموع 

Employed 82.7 79,500 88.1 79,600 العاملون  

Unemployed 17.3 16,700 11.9 10,700 عن العمل العاطلون 

Total 100 96,200 100 90,300 المجموع 
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محافظة القدس حسب سبب البقاء خارج القوى العاملة،  منالعاملة  خارج القوى لألفرادالنسبي  التوزيع: 15- 8 جدول

2005-2010  

Table 8-15: Percentage Distribution of Persons Outside Labor Force from Jerusalem 
Governorate by Reason, 2005-2010 

 

Reason and Year 
 الجنسين كال

Both Sexes 
  

Sex الجنس 
 ثإنا والسنة السبب

Females 
 ذكور

Males 
2005    2005 

Old/illness 13.0 3.5 36.9  المرض/ السن  كبر

House Keeping 52.7 73.6  -  المنزل أعمال

Study 28.8 21.5 47.2   الدراسة

Others 5.5 1.4 15.9  أخرى

Total 100 100 100  المجموع

2006    2006 

Old/illness 12.6 4.0 34.6  المرض/ السن  كبر

House Keeping 50.0 69.6 0.1  المنزل أعمال

Study 31.6 24.5 49.9   الدراسة

Others 5.8 1.9 15.4  أخرى

Total 100 100 100  المجموع

2007    2007 

Old/illness 12.5 3.8 33.8  المرض/ السن  كبر

House Keeping 49.9 69.9 0.8  المنزل أعمال

Study 30.7 24.8 45.2   الدراسة

Others 6.9 1.5 20.2  أخرى

Total 100 100 100  المجموع
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محافظة القدس حسب سبب البقاء خارج القوى  منخارج القوى العاملة  لألفرادالنسبي  التوزيع: )تابع( 15- 8 جدول

  2010-2005العاملة، 

Table 8-15 (Cont.): Percentage Distribution of Persons Outside Labor Force 
from Jerusalem Governorate by Reason, 2005-2010 

 

Reason and Year 
 الجنسين كال

Both Sexes 
  

Sex الجنس 
 إناث والسنة السبب

Females 
 ذكور

Males 
2008      2008 

Old / Illness 13.7 4.4 37.9  المرض/ السن  كبر

House Keeping 52.1 71.6 1.1  المنزل أعمال

Study 30.1 22.9 48.9   الدراسة

Others 4.1 1.1 12.1  أخرى

Total 100 100 100  المجموع

2009    2009 

Old / Illness 12.8 3.4 37.5  المرض/ السن  كبر

House Keeping 52.8 72.2 1.3  المنزل أعمال

Study 30.7 23.9 48.6   الدراسة

Others 3.7 0.5 12.6  أخرى

Total 100 100 100  المجموع

2010    2010 

Old / Illness 13.6 6.2 34.5  المرض/ السن  كبر

House Keeping 52.6 70.9 0.6  المنزل أعمال

Study 29.7 22.0 51.3   الدراسة

Others 4.1 0.9 13.6  أخرى

Total 100 100 100  المجموع

Data for the years 2005-2008 are revised data  منقحة 2008 - 2005بيانات األعوام  
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  لمصادرا
  

 .فلسطين -رام اهللا ". 12"كتاب القدس اإلحصائي السنوي، رقم. 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .1

.  2009: لعاملة الفلسـطينية مسح القوى ا قاعدة بيانات. 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .2

 .فلسطين –رام اهللا 

.  2010: مسح القوى العاملة الفلسـطينية  قاعدة بيانات. 2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .3

 .فلسطين –رام اهللا 
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  المقدمة
االقتصادية في محافظة القدس والتي تشمل المنشآت االقتصادية من حيث  المؤشراتهذا الفصل مجموعة من  يعرض

ومية من حيث الناتج بيانات عن الحسابات الق وكذلك.  حسب النشاط االقتصادي وحجم العمالة فيها وتوزيعهاعددها 

 االجماليالنشاط االقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي ومن الدخل القومي  حسبالمحلي االجمالي 

الصناعة والتجارة الداخلية  أنشطةومؤشرات أسعار المستهلك واألرقام القياسية، باالضافة الى مؤشرات . والمتاح

حيث عدد المنشآت والمشتغلين وتعويضات العاملين واالنتاج  مناالت والخدمات واالنشاءات والنقل والتخزين واالتص

  .المضافة والقيمةواالستهالك الوسيط 

  

 ومسح األسعار 2009 المسوح الميدانية وخاصة سلسلة المسوح االقتصادية الىهذا الفصل بشكل أساسي  يستند

الى  وتحديثها 2007 د العام للسكان والمساكن والمنشآتالمستمدة من التعدا البياناتباالضافة الى . )1996-2010(

  .جانب بيانات السجالت االدارية وتحديثاتها

  

  المفاهيم األساسية

  1993لنظام الحسابات القومية لعام  لقد تم تعريف المتغيرات وفقاً
 :عامة مفاهيم .1
  

 ):المشروع( المؤسسة
بأنشطة  واالرتباطحقوق على امتالك األصول وتكبد الخصوم وحدة تنظيمية اقتصادية قادرة بما لها من  هي المؤسسة

للمؤسسة أن تكون كبيرة جداً وان تمارس في آن واحد أنشطة  ويمكن.  اقتصادية وبمعامالت مع أطراف أخرى

  .مختلفة إنتاجية
 

 :المنشأة

عدا (جي واحد تقع في موقع واحد، ويمارس فيها نشاط إنتا مؤسسة،أن تعرف بأنها مؤسسة أو جزء من  ويمكن

  .حيث يحقق النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة أو، )األنشطة المساندة
 

 :القطاع

الشركات المالية، والشركات غير : خمسة قطاعات مؤسسية وهي إلىالمجتمع في نظام الحسابات القومية  يقسم

  .شية، واألسر المعيشيةغير الهادفة للربح والتي تخدم األسر المعي والمؤسساتالمالية، والحكومة، 
  

 اإلنتاج مفاهيم.  2
  

 :اإلنتاج
 .المنتجات النهائية من السلع والخدمات المنتجة من قبل منشأة ما بقيمةاإلنتاج خالل فترة زمنية محدده  يقاس
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 :الوسيط االستهالك
 .أو المتلفة أو المحولة في العملية اإلنتاجية المستخدمةمجموع قيم المدخالت  هو

  

 :المضافة ةالقيم

إجمالي القيمة المضافة  ويعرف.  باإلنتاج ويشير إلى القيمة المتولدة ألية وحدة تمارس أي نشاط إنتاجي يتعلق مفهوم

صافي القيمة المضافة فيتم الحصول عليها بطرح استهالك  أما.  الوسيط من إجمالي اإلنتاج االستهالكبحاصل طرح 

المضافة مستوى النشاط اإلنتاجي بصورة أفضل، إال أنه  القيمةصافي  ويعكس . من إجمالي القيمة الثابترأس المال 

 األكثررأس المال الثابت بصورة دقيقة، فإن مفهوم إجمالي القيمة المضافة هو  استهالكبسبب صعوبة قياس 

  .استخداماً
 

 :المحلي اإلجمالي الناتج

المخرجات مطروحاً منها االستهالك الوسيط وبهذا فهو وهو أيضاً قيمة ، محدده زمنيةمقياس لإلنتاج خالل فتره  هو

  .مجموع القيمة المضافة يساوي
   
 :االستخدام النهائي فئات.  3

 :النهائي االستهالك

 :من ويتكون

 :لألسر المعيشية النهائي اإلنفاق .1

تبر بمثابة تكوين الذي يع المساكنهو يتألف من اإلنفاق على كافة السلع والخدمات باستثناء اإلنفاق على إنشاء  

  .رأسمالي ثابت إجمالي لحساب المالكين
  

 : التي ال تهدف للربح المؤسساتالنهائي للحكومة و  اإلنفاق .2
 فردي  إنفاق: فئتين إلىحيث يقسم اإلنفاق   المبيعاتهو يقاس بقيمة اإلنتاج مطروحا منها قيمة المقبوضات من 

أما اإلنفاق الجماعي . الخدمات الطبية: ذلكي يفيد األفراد، مثال و يتألف األول من ذلك اإلنفاق الذ. وآخر جماعي

 .على الدفاع و األمن العام الذي يعتبر ضمن هده الفئة الحكومةإنفاق : فله صبغة عامة، مثال ذلك
  

 :اإلجمالي الرأسمالي التكوين

  .اإلجمالي والتغير في المخزون الثابتالتكوين الرأسـمالي : إلى قسمين ويقسم
 

  :الرأسمالي الثابت اإلجمالي تكوينال

  .منه ما يتصرفون به من السلع الرأسمالية مطروحاًما يمتلكه المنتجون  هو 

  :في المخزون التغير

 .إلى المخزون مطروحاً منها قيمة السلع المسحوبة من المخزون دخولهايقاس بقيمة السلع في وقت  
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 :من السلع والخدمات والواردات الصادرات
والخدمات بين المقيمين وغير المقيمين، بما في ذلك البيع والمقايضة  بالسلعالصادرات والواردات المتاجرة  ملتش

  .والهدايا
  

 :الدخل مركبات. 4

 :العاملين تعويضات

والعينية، بما في ذلك المساهمات في الضمان االجتماعي، والتي تدفع  النقديةهذا البند بأنه مجموع األجور  يعرف

  .مقابل عمل يؤديه مستخدمألي 
 

 :للمؤسسات التي تهدف للربح اإلنتاج

سواء كان رئيسياً  إنتاجيعن قيمة السلع والخدمات المنتجة خالل فترة زمنية معينة نتيجة ممارسة نشاط  عبارة هو

  .المؤسسةأو ثانوياً، ويشمل ذلك األصول الثابتة المنتجة لحساب 
 

إنتاج المؤسسة من التكوين  قيمة+ قيمة إنتاج األنشطة الثانوية + النشاط الرئيسي قيمة اإلنتاج من = اإلنتاج  أن أي

  .الرأسمالي الذاتي
  

المضافة على السلع  القيمةتقييم اإلنتاج وفقاً لسعر السوق، وهو يمثل سعر المنتج مضافاً إليه ضريبة  تم وقد

  .والخدمات المنتجة
  

ضمن المنتجين  أنهاوالتي تتقاضى أسعارا مجدية اقتصاديا والمعرفة المؤسسات التي ال تهدف للربح  أيضا ويشمل

المجدية اقتصاديا في المسح بأنها  األسعاروقد عرفت . 1993السوقيين حسب مفاهيم نظام الحسابات القومية لعام 

 .عنها تزيداألسعار التي تغطي تكاليف اإلنتاج أو 
  

 :التي ال تهدف للربح للمؤسسات اإلنتاج

  .للمؤسسات التي ال تهدف للربح تعريفاً من خالل جمع بنود تكاليف اإلنتاج نتاجاإل يقيم
  

الضرائب على اإلنتاج  صافي+ اهتالك األصول الثابتة + تعويضات العاملين + االستهالك الوسيط = اإلنتاج  أن أي

 ).الجمركية الرسوم –الحكومية  اإلعانات –أي الضرائب (
  

 :االهتالك
فإن البيانات الواردة عن  العملية  الناحية  ومن.  لتي يمكن إعادة إنتاجها والتي تم اهتالكها خالل العاما األصول قيمة

بطريقة  اإلنتاجيالتقرير قد حسبت على أساس توزيع القيمة الشرائية لألصل الثابت على مدة عمره  هذااإلهتالك في 

  .قياسية
 

 لعملياتوالتي جاءت كمخرجات  ) عمال الفنية والبرامج الجاهزةكاأل(ملموسة  غيرهي أصول ملموسة أو  واألصول

  .مستمرة في عمليات إنتاجية أخرى لفترات تزيد عن عام واحد أوإنتاجية، وهي تستعمل بصورة متكررة 
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 : واألرقام القياسية األسعار. 5
  

 ):الرقم القياسي ألسعار المستهلك(غالء المعيشة  جدول
األسري خالل فترة زمنية مقارنة بفترة سابقة ويقاس بشكل  المستهلكت تغير أسعار عن جدول يشمل معدال عبارة

 . ميداني ويشمل منشآت تجارة التجزئة والخدمات مسحشهري عن طريق 
  

 :المستهلك سعر

  .حصوله على سلعة أو خدمة لالحتياجات األسرية مقابلالسعر الذي يدفعه المستهلك األسري  هو
 

 :المستهلك سلة

  .المعيشيةالحقيقية للسلع والخدمات التي يقوم المستهلك باإلنفاق عليها لألغراض  لمجموعةا هي
  

 :النقل. 6
  

 :داخل المنشآت النقل
 .واالتصاالتالذي يغطي كافة المؤسسات والمنشات العاملة في انشطة النقل والتخزين  القطاع هو

  

 :خارج المنشأت النقل
للمنشات العاملة  ملكيتهاالعاملة في انشطة نقل الركاب والبضائع والتي ال تعود  يغطي كافة المركبات الذي هوالقطاع

 .في القطاع المنظم
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  :على الجداول مالحظات
  

تركت  قدبعض السنوات  فيبعض الجداول أن األسطر المقابلة لبعض األنشطة االقتصادية  في يالحظ .1

معيناً مع النشاط الذي يأتي قبله أو بعده عندما  التي تمارس نشاطاً المؤسساتفارغة، حيث تم دمج بيانات 

 لهذهعن عشر مؤسسات في النشاط نفسه، وذلك حفاظا على سرية البيانات الفردية  المؤسساتقل عدد 

  .المؤسسات ومراعاة لمستوى التباين

  

المتغير  اتمفرديالحظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين  أن يمكن .2

  . الحاسبومجموعه، وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات المعالجة على 

  

 :العمالت صرف معدالت .3

  
  2009  2008 2007 نوع الصرف

  3.9280 3.9280 4.1139 شيقل إسرائيلي جديد/أمريكي دوالر

  0.7028 0.7028 0.7057  دينار أردني/أمريكي دوالر

  

 .لحسابات القومية الى التعديالت الناجمة من المصدرالوارد في ا اإلختالف يعود .4
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  المنشآت االقتصادية: 1.9

  

، في حـين بلـغ عـدد المنشـآت     منشأة 2,639، 2010عام ) J1(بلغ عدد المنشآت االقتصادية في محافظة القدس 

  .   وذلك من واقع تحديث سجل المنشآت منشأة  J2( 4,187(االقتصادية في منطقة 

  
  *2010-2004عدد المنشآت االقتصادية في محافظة القدس،  :1-9شكل 

Figure 9-1: Number of Economic Establishments in Jerusalem                           
Governorate, 2004-2010* 
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 2010فـي عـام    ) J1(بيانات محافظة القدس لمنطقة * 

وتحديثاتـه لغايـة    2004انات  تعـداد المنشـآت   تمثل بي

فـتعكس بيانـات   ) J2(، اما بيانات منطثقة 31/12/2010

وتحديثاتـه   2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

، وهذا ما يفسر القفزة في األرقام عام 31/12/2010لغاية 

2007.  

* Data of Jerusalem Governorate (J1) for the year 
2010 represent Establishment Census 2004, and 
it's update until 31/12/2010, whereas (J2) data 
based on Population Housing and establishment 
census, 2007, and it's update until 31/12/2010, 
which explanis the peak of numbers.in 2007. 
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 محافظة القدس قتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية فيعدد المنشآت اال: 1-9جدول 

  2010األراضي الفلسطينية حسب المنطقة والنشاط االقتصادي الرئيسي، و
Table 9-1: Number of Economic Establishments in Operation in the Private Sector, 
Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Jerusalem 

Governorate and the Palestinian territory by Region and Main Economic Activity, 2010  
  

دليل 

النشاط
 النشاط االقتصادي

األراضي  

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

الضفة 

 *الغربية
West 
Bank* 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate

قطاع غزة
Gaza 
Strip 

Economic Activity ISIC

 أ
    الزراعة و الصيد والحراجة

)تربية الحيوانات والدواجن ( 
6,980 5,784 150 1,046 

Agriculture, hunting 
and forestry (Animal 
Farming and Poultry) 

A 

 Mining & Quarrying  C 1 7 274 282 التعدين واستغالل المحاجر  ج

 Manufacturing D 3,369 925 10,647 14,941 الصناعة التحويلية    د

 هـ
إمدادات الكهرباء والغاز 

 والمياه 
445 190 5 250 Electricity and Water 

Supply E 

 Construction F 194 16 277 487 اإلنشاءات و

 ز

تجارة الجملة والتجزئة 

 وإصالح المركبات والدراجات

سلع الشخصية النارية وال

 األسريةو

60,857 38,408 4,007 18,442 Wholesale, and 
Retail and Repairs G 

 Hotels & Restaurants H 1,308 367 3,120 4,795 الفنادق والمطاعم ح

 & Transport, Storage 429 100 601 1,130 النقل والتخزين واالتصاالت ط
Communications I 

 Financial 252 55 569 876 الوساطة المالية  ي
Intermediation J 

 ك
األنشطة العقارية وااليجارية 

 وأنشطة المشاريع التجارية
4,282 2,690 254 1,338 Real Estate, Renting 

& Business Activities K 

 Education M 801 143 1,449 2,393 التعليم م

 Health & Social Work N 1,120 253 2,945 4,318 الصحة والعمل االجتماعي ن

 س
أنشطه الخدمة االجتماعية 

 والشخصية األخرى
9,099 5,619 544 2,936 

Other Community, 
Social & Personal 
Services 

O 

   Total 31,486 6,826 72,573 110,885  المجموع 

 Data of the West Bank do not include Jerusalem*   بيانات الضفة الغربية في هذا الجدول ال تشمل محافظة القدس * 
Governorate.   
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عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة القدس : 2-9جدول 

  حسب النشاط االقتصادي الرئيسي، سنوات مختارة
Table 9-2: Number of Economic Establishments in Operation in the Private Sector, 
Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Jerusalem 

Governorate by Main Economic Activity, Selected Years 
 

دليل 

النشاط
 النشاط االقتصادي

 Year Economic السنة
Activity ISIC

19972004 2005 2006 2007**2009  2010 

 أ
تربية ( الزراعة 

 )الحيوانات والدواجن 
131 174 174 174 147 150  150 

Agriculture 
(Animal Farming 
and Poultry) 

A 

 +ج
واستغالل  التعدين

  *المحاجر
1,0013 3 4 7 7 7 

Mining & 
Quarrying* C + 

 + Manufacturing* D 925 939 920 702 738 746  : *التحويلية الصناعة +د

 5 5 5 3 4 4 :*والمياهالكهرباء  إمدادات هـ
Electricity and 
Water Supply* E 

 Construction F 16 20 23 9 12 15 5 اإلنشاءات  و

 ز
تجارة الجملة والتجزئة 

وإصالح المركبات 

 والدراجات
2,8653,559 3,5573,526 3,802 4,012 4,007Wholesale, Retail 

Trade & Repairs G 

 & Hotels 367 369 371 322 324 325 265 والمطاعم فنادقال  ح
Restaurants H 

 ط
والتخزين  النقل 

 واالتصاالت
106 137 136 117 120 105 100 

Transport, 
Storage & 
Communications 

I 

 Financial 55 55 55 44 44 44 56 المالية  الوساطة  ي
Intermediation J 

 ك
العقارية  األنشطة 

 يجارية واال
222 227 224 215 263 254 254 

Real Estate, 
Renting & 
Business 
Activities 

K 

 Education M 143 146 141 124 123 133 107 التعليم  م

 ن
والعمل  الصحة 

 االجتماعي
184 221 218 216 247 253 253 Health & Social 

Work N 

 س
الخدمة  أنشطه 

االجتماعية والشخصية 

 األخرى
276 370 364 361 530 545 544 

Other Community, 
Social & Personal 
Services  

O 

   6,826Total 6,860 6,631 5,9215,817 5,2185,958                المجموع  

دمجت في  1997بيانات التعدين والصناعة والكهرباء للعام *

لسنوات فقد بقية المجموعة واحدة للحفاظ على سرية البيانات، اما 

  .نشرت بالتفصيل
تمثل بيانات  2007في عام ) J1(بيانات محافظة القدس لمنطقة **

2006  

*Mining, Manufacturing, and Electricity Data in 1997 
was grouped in one Category for data confidentiality, 
while the other year it was published separately.

**Data of Jerusalem Governorate (J1) for the year 
2007 represent 2006
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عدد المنشـآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشـركات الحكوميـة في محافظة القدس : 3-9جدول 

  2010حسب النشاط االقتصادي وفئات حجم العمالة، ) J1(منطقـة 
Table 9-3: Number of Economic Establishments in Operation in the Private Sector, 
Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Jerusalem 

Governorate (J1) by Economic Activity and Employment Size, 2010 
 
 

دليل 

النشاط
 النشاط االقتصادي

المجموع Employment Size فئات حجم العمالة
Total 

Economic Activity ISIC 
1 -4 5 -9 10 -1920 -4950 -99100+ 

1 
تربية (الزراعة 

)الحيوانات والدواجن  
4 0  0 0 0 0 4 Agriculture (Animal 

Farming and Poultry) 1 

14 
أنشطة أخرى للتعدين 

 واستغالل المحاجر
0 0 1 0 0 0 1 Other Mining and 

Quarrying 14 

15 
صناعة المنتجات 

 الغذائية والمشروبات
24 25 5 1 0 0 55 Manufacture of Food 

and Beverages 15 

 Manufacture of 3 0 0 0 0 2 1 صنع المنسوجات 17
Textiles 17 

 Manufacture of 21 0 0 0 4 4 13 صنع المالبس 18
Wearing Apparel 18 

19 
دبغ وتهيئة الجلود 

 وصنع حقائب وأحذية
2 1 0 0 0 0 3 Tanning of Leather & 

Manufacture  of Bags 19 

22 
الطباعة والنشر 

واستنساخ وسائل اإلعالم 

 المسجلة
1 3 0 1 0 0 5 Publishing, Printing 

and Reproduction 22 

26 
صنع منتجات المعادن 

 الالفلزية األخرى
3 5 0  0 0 0 8 Manufacture of Non-

Metallic Products 26 

 Manufacture of Basic 1 0 0 0 0 1  0 صنع الفلزات القاعدية 27
Metals 27 

28 
صنع منتجات المعادن 

 عدا الماكينات
16 10 0 0 0 0 26 Manufacture of Metal 

Products 28 

29 
صنع اآلالت 

والمعدات غير المصنفة 

 في موقع أخر
0 0 0 0 0 0 0 

Manufacture of 
Machinery and 
Equipment 

29 

36 
صنع األثاث وصنع 

 منتجات أخرى
14 12 1 0 0 0 27 Manufacture of Radio 

Television Equipment 36 
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عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة : )تابع( 3-9جدول 

    2010ت حجم العمالة، حسب النشاط االقتصادي وفئا) J1(القدس منطقة 
Table 9-3 (Cont.): Number of Economic Establishments in Operation in the Private 

Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 
Jerusalem Governorate (J1) by Economic Activity and Employment Size, 2010 

 

دليل 

النشاط
 النشاط االقتصادي

 المجموعEmployment Size  فئات حجم العمالة
Total 

Economic Activity ISIC
1 -4 5 -9 10 -1920 -4950 -99100+

40 
إمدادات الكهرباء 

 والغاز والمياه الساخنة
0000011 Electricity, Gas and 

Hot Water Supply 40 

 Construction 45 4220008 اإلنشاءات 45

50 
بيع وصيانة المركبات 

 وبيع الوقود
150111000162 Sale & Repair of 

Motor Vehicles 50 

 & Wholesale Trade 214300028  تجارة الجملة 51
Commission Trade 51 

52 
تجارة التجزئة 

وإصالح السلع 

 الشخصية
1,5054750001,557 

Retail Trade and 
Repair of Personal 
Goods 

52 

 Hotels & Restaurants 55 140137511167 الفنادق والمطاعم 55

60 
النقل والتخزين 

 واالتصاالت
8 201021041 Transport, Storage 

and Communications 60 

63 
األنشطة المساعدة 

 وأنشطة وكاالت السفر
1911010031 Supporting and 

Auxiliary Transport 63 

64 
البريد واالتصاالت 

 السلكية والالسلكية
1100002 Post & 

Telecommunications 64 

 Financial 101000011 الوساطة المالية 65
Intermediation 65 

 Activities for Financial 143000017 التامين 66
Intermediation 66 

70 
قارية األنشطة الع

وااليجارية وأنشطة 

 المشاريع األخرى
2100003 

Real Estate, Renting 
and Business 
Activities 

70 

71 
تأجير آالت بدون عامل 

 وتأجير سلع شخصية
0000000 

Renting of 
Machinery without 
Operator 

71 
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طاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة عدد المنشآت االقتصادية العاملة في الق: )تابع( 3-9جدول 

    2010حسب النشاط االقتصادي وفئات حجم العمالة، ) J1(القدس منطقة 
Table 9-3 (Cont.): Number of Economic Establishments in Operation in the Private 

Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 
Jerusalem Governorate (J1) by Economic Activity and Employment Size, 2010 

 

دليل 

النشاط
 النشاط االقتصادي

المجموعEmployment Size  فئات حجم العمالة
Total 

 
Economic Activity ISIC

1 -4 5 -9 10 -1920 -4950 -99100+

72 
الحاسب اإللكتروني 

 ة ذات الصلةواألنشط
4 1 0 0 0 0 5 Computer & Related 

Activities 72 

 & Research 0 0 0 0 0 0 0 البحث والتطوير 73
Development 73 

 Other Business 123 0 1 0 2 12 108 األنشطة التجارية األخرى 74
Activities 74 

 Education 80 51 0 1 14 16 19 1 التعليم 80

 Health & Social Work 85 112 2 2 9 8 24 67جتماعيالصحة والعمل اال 85

91 
المجتمعية  أنشطة الخدمة

واالجتماعية والشخصية 

  األخرى

4 11 5 3 0 0 23 
Other Community, 
Social and Personal 
Services 

91 

92 
األنشطة الترفيهية والثقافية 

 والرياضية
14 5 3 0 0 0 22 Recreational, Culture 

& Sporting Act 92 

 Other Service 121 0 0 0 0 6 115 األنشطة الخدمية األخرى 93
Activities 93 

  Total 2,639 4 6 36 73 2,265255 المجموع 
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عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة القدس : 4-9جدول 

  2010اط االقتصادي وفئات حجم العمالة، حسب النش) J2(منطقة 
Table 9-4: Number of Economic Establishments in Operation in the Private Sector, 
Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Jerusalem 

Governorate (J2) by Economic Activity and Employment Size, 2010 
 

دليل 

النشاط
 النشاط االقتصادي

المجموعEmployment Size   فئات حجم العمالة
TotalEconomic Activity ISIC

1 -4 5 -9 10 -1920 -4950 -99100+

01 
تربية الحيوانات (الزراعة 

 )والدواجن 
12817 1 0 0 0 146 Agriculture (Animal 

Farming and Poultry) 01 

14 
ي للتعدين واستغالل أنشطة  أخر

 المحاجر
3 1 1 0 1 0 6 Other Mining and 

Quarrying 14 

15 
صناعة المنتجات الغذائية 

 والمشروبات
85 22 4 1 1 0 113 Manufacture of Food 

and Beverages 15 

 Manufacture of 1 1 0 0 0 0 0 صنع منتجات التبغ 16
Tobacco Products 16 

 Manufacture of 12 0 0 0 0 0 12 صنع المنسوجات 17
Textiles 17 

 Manufacture of 61 0 0 3 7 14 37 صنع المالبس 18
Wearing Apparel 18 

19 
دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب 

 وأحذية
7 1 0 0 0 0 8 Tanning of Leather & 

Manufacture of Bags 19 

20 
صنع الخشب ومنتجاته وأصناف 

 من القش
6 1 0 0 0 0 7 Manufacture of Wood 

and its Products 20 

 Manufacture of Paper 3 0 0 0 1 0 2 صنع الورق ومنتجات الورق 21
and its Products 21 

 Publishing, Printing 27 0 1 0 4 4 18 الطباعة والنشر 22
and Reproduction 22 

 3 0 0 0 0 1 2 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24
Manufacture of 
Chemicals and its 
Products 

24 

 Manufacture of 3 0 0 0 0 1 2 صنع منتجات المطاط واللدائن  25
Rubber and Plastic 25 

26 
صنع منتجات المعادن الالفلزية 

 األخرى 
52 16 9 3 0 0 80 Manufacture of Non-

Metallic Products 26 

 Manufacture of basic 0 0 0 0 0 0 0 صنع الفلزات القاعدية 27
metals 27 

28 
صنع منتجات المعادن عدا 

 الماكينات
2348 2 0 0 0 244 Manufacture of Metal 

Products 28 
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عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة : )تابع( 4-9جدول 

  2010اط االقتصادي وفئات حجم العمالة، حسب النش) J2( منطقة القدس
Table 9-4 (Cont.): Number of Economic Establishments in Operation in the Non 
Governmental Organization Sector, and Government Companies in Jerusalem 

Governorate (J2) by Economic Activity and Employment Size, 2010 
 

دليل 

النشاط
 النشاط االقتصادي

المجموع Employment Size  فئات حجم العمالة
TotalEconomic Activity ISIC

1 -4 5 -9 10 -1920 -4950 -99100+

29 
صنع اآلالت والمعدات 

 األخرى
4 1 1 0 0 0 6  

Manufacture of 
Machinery and 
Equipment 

29

31  
صنع اآلالت واالجهزة 

ر المصنفة الكهربائية غي

  في موضع آخر

1  0 0 0 0 0 1 Manufacture of electrical 
machinery 31 

33 

صنع األجهزة الطبية 

وأدوات القياس عالية 

الدقة واألدوات البصرية 

 والساعات

4 0 0 0 0 0 4 
Manufacture of Medical, 
Optical Equipment & 
clocks 

33

36 
صنع األثاث وصنع 

 منتجات أخرى
189 12 2 0 0 0 203 Manufacture of 

Furniture 36

40 
امدادات الكهرباء والغاز 

 والمياه الساخنة
0 0 2 1 0 0 3 Electricity, Gas & Hot 

Water Supply 40

 Collection & distribution 1 0 0 0 0 0 1 جمع وتنقية وتوزيع المياه  41
of water 41 

Construction 45 8 1 0 0 1 1 5 اإلنشاءات 45

50 
بيع وصيانة المركبات 

 وبيع الوقود
352 22 1 0 0 0 375 Sale & Repair of Motor 

Vehicles 50

 & Wholesale Trade 121 0 0 5 7 28 81 تجارة الجملة 51
Commission Trade 51

52 
تجارة التجزئة وإصالح 

 السلع الشخصية
1,70551 7 1 0 0 1,764Retail Trade & Repair of 

Personal Goods 52

Hotels & Restaurants 55 200  0 0 0 1 11 188 الفنادق والمطاعم 55

Land Transport 60 13 0 0 0 1 10 2 النقل البري 60

63 
، األنشطة المساعدة

 أنشطة وكاالت السفر
7 1 0 0 0 0 8 Supporting & Auxiliary 

Transport 63

64 
البريد واالتصاالت 

 لالسلكيةالسلكية وا
2 1 2 0 0 0 5 Post & 

Telecommunications 64

Financial Intermediation 65 19 0 0 2 6 2 9 الوساطة المالية 65
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عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة : )تابع( 4-9جدول 

  2010تصادي وفئات حجم العمالة، حسب النشاط االق) J2( منطقة القدس
Table 9-4 (Cont.): Number of Economic Establishments in Operation in the Non 
Governmental Organization Sector, and Government Companies in Jerusalem 

Governorate (J2) by Economic Activity and Employment Size, 2010 
 

دليل 

النشاط
 النشاط االقتصادي

المجموع Employment Size  فئات حجم العمالة
Total

Economic Activity ISIC
1 -4 5 -9 10 -1920 -4950 -99100+

66 
التأمين وتوفير االعتمادات 

 للمعاشات التقاعدية 
2 1 0 0 0 0 3 Insurance & Pension 

Funding 66 

67 
األنشطة المساعدة للوساطة 

 المالية
4 1 0 0 0 0 5 Activities for Financial 

Intermediation 67 

 Real Estate Activities 70 5 0 0 0 0 1 4 األنشطة العقارية 70

71 
 تأجير اآلالت بدون 

عامل وتأجير سلع شخصية
6 1 0 0 0 0 7 Renting of Machinery 

Without Operator 71 

72 
الحاسب االلكتروني 

 صلةواألنشطة ذات ال
14 0 0 0 0 0 14 Research & 

Development 72 

 Other Business 97 0 0 0 0 7 90 األنشطة التجارية األخرى 74
Activities 74 

 Education 80 92 0 1 12 14 25 40 التعليم 80

 Health & Social Work 85 141 0 1 3 7 14 116 الصحة والعمل االجتماعي 85

90  
اري التخلص من مياه المج

والنفايات والصحة العامة 

  واالنشطة المشابهة

1 0 0 0 0 0 1 Sewage & sanitation & 
similar activities 90  

91 
أنشطة المؤسسات ذات 

 العضوية األخرى
40 19 9 2 0 0 70 

Activities of 
Membership 
Organizations 

91 

92 
األنشطة الترفيهية والثقافية 

 والرياضية
92 15 2 0 0 0 109 Recreational, Culture 

& Sporting Act 92 

 Other Service 198 0  0 0 1 1 196 األنشطة الخدمية األخرى 93
Activities 93 

  4,187Total 2 5 33 93 3,743311 المجموع 
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ة في محافظة القدس عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومي: 5-9جدول 

  2010حسب النشاط االقتصادي وعدد العاملين، ) J1(منطقة 
Table 9-5: Number of Economic Establishments in Operation in the Private Sector, 
Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Jerusalem 

Governorate (J1) by Economic Activity and Number of Persons Engaged, 2010 
  

دليل 

النشاط
 النشاط االقتصادي

 عدد
  المنشآت
No. of 
Est. 

 عدد العاملين
No. of Persons Engaged

Economic Activity ISIC كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males

 إناث
Females

01 
تربية الحيوانات ( الزراعة 

)والدواجن  
4 6 6 0 Agriculture (Animal Farming 

and Poultry) 01

14 
أنشطة أخرى للتعدين واستغالل 

 المحاجر
1 10 10 0 Other Mining and Quarrying 14

15 
صناعة المنتجات الغذائية 

 والمشروبات
55 319 311 8 Manufacture of Food and 

Beverages 15

Manufacture of Textiles 17 0 18 18 3 صنع المنسوجات 17

 Manufacture of Wearing 37 72 109 21 صنع المالبس 18
Apparel 18

19 
دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب 

 وأحذية
3 8 7 1 Tanning of Leather 

Manufacture of Bags 19

 Publishing, Printing and 6 36 42 5 الطباعة والنشر 22
Reproduction 22

26 
عادن الالفلزية صنع منتجات الم

 األخرى 
8 42 39 3 Manufacture of Non-Metallic 

Products 26

Manufacture of Basic Metals 27 0 5 5 1 صنع الفلزات القاعدية 27

28 
صنع منتجات المعادن عدا 

 الماكينات
26 115 115 0 Manufacture of Metal 

Products 28

29 
صنع اآلالت  واالمعدات غير 

 ة في موضع اخرالمصنف
0 0 0 0 Manufacture of Machinary 

and Equipment 29

Manufacture of Furniture 36 0 135 135 27صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 Electricity, Gas and Water 40 210 250 1 إمدادات الكهرباء والمياه والغاز 40
Supply 40

Construction 45 2 47 49 8 اإلنشاءات 45

 Sale & Repair of Motor 5 468 473 162بيع وصيانة المركبات وبيع الوقود 50
Vehicles 50

 & Wholesale Trade 9 106 115 28 تجارة الجملة 51
Commission Trade 51

52 
تجارة التجزئة و إصالح السلع 

 الشخصية
1,557  2,828 2,661167 Retail Trade & Repair of 

Personal Goods 52
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عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة  ):تابع( 5-9جدول 

  2010حسب النشاط االقتصادي وعدد العاملين، ) J1(القدس منطقة 
Table 9-5 (Cont.): Number of Economic Establishments in Operation in the Private 

Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 
Jerusalem Governorate (J1) by Economic Activity and Number of Persons       

Engaged, 2010 
 

دليل 

النشاط
 النشاط االقتصادي

 عدد
 المنشآت
No. of 
Est. 

 عدد العاملين
No. of Persons Engaged

Economic Activity ISIC كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females

Hotels & Restaurants 55 84 760 844 167 الفنادق والمطاعم 55

 Transport, Storage 3 406 409 41 النقل والتخزين واالتصاالت 60
&Communications 60

63 
األنشطة المساعدة و أنشطة 

 فروكاالت الس
31 145 105 40 Supporting & Auxiliary 

Transport 63

64 
البريد واالتصاالت السلكية 

 والالسلكية
2 10 9 1 Post & Telecommunications 64

Financial Intermediation 65 1 16 17 11 الوساطة المالية 65

 Insurance and Pension 20 30 50 17 التأمين 66
Funding 66

70 
شطة العقارية وااليجارية و األن

 أنشطة المشاريع األخرى
3 12 11 1 Real Estate, Renting 

&Business Activities 70

71 
تأجير اآلالت بدون عامل وتأجير 

 سلع شخصية
0 0 0 0 Renting of Machinery 

Without Operator 71

72 
الحاسب اإللكتروني واألنشطة 

 ذات الصلة
5 15 13 2 Computer & Related 

Activities 72

Research & Development 73 0 0 0 0 البحث والتطوير 73

Other Business Activities 74 143 266 409 123 األنشطة التجارية األخرى 74

Education 80 558 328 886 51 التعليم 80

Health & Social Work 85 437 631 1,068 112 الصحة والعمل االجتماعي 85

91 
أنشطة الخدمة المجتمعية 

 واالجتماعية والشخصية األخرى
23 224 127 97 Other Community, Social & 

Personal Services 91

92 
األنشطة الترفيهية والثقافية 

 والرياضية
22 103 72 31 Recreational, Culture & 

Sporting Act 92

Other Service Activities 93 96 177 273 121 األنشطة الخدمية األخرى 93

  Total 1,792 7,197 8,989 2,639 المجموع 
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عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة القدس : 6-9جدول 

  2010حسب النشاط االقتصادي وعدد العاملين، ) J2(منطقة 
Table 9-6: Number of Economic Establishments in Operation in the Private Sector, 
Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Jerusalem 

Governorate (J2) by Economic Activity and Number of Persons Engaged, 2010 
 

دليل 

 النشاط
 النشاط االقتصادي

 عدد
 المنشآت
No. of 
Est. 

 عدد العاملين
No. of Persons Engaged

Economic Activity ISIC كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males

 إناث
Females

 Agriculture (Animal 100 255 355 146)تربية الحيوانات والدواجن ( الزراعة  01
Farming and Poultry) 01 

14 
أنشطة أخرى للتعدين واستغالل 

 المحاجر
6 92 92 0 Other Mining and 

Quarrying 14 

 Manufacture of Food and 30 524 554 113صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15
Beverages 15 

 Manufacture of Tobacco 11 126 137 1 صنع منتجات التبغ 16
Products 16 

 Manufacture of Textiles 17 0 21 21 12 صنع المنسوجات 17

 Manufacture of Wearing 178 158 336 61 صنع المالبس 18
Apparel 18 

19 
دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب 

 وأحذية
8 19 18 1 Tanning of Leather 

Manufacture of Bags 19 

20 
صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من 

 القش
7 20 20 0 Manufacture of Wood and 

its Products 20 

 Manufacture of Paper and 0 23 23 3 ق ومنتجات الورقصنع الور 21
its Products 21 

 Publishing, Printing and 19 164 183 27 الطباعة والنشر 22
Reproduction 22 

 Manufacture of Chemicals 1 7 8 3 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24
& its Products 24 

 Manufacture of Rubber 0 13 13 3 ن صنع منتجات المطاط واللدائ 25
and Plastic 25 

26 
صنع منتجات المعادن الالفلزية 

 األخرى 
80 441 436 5 Manufacture of Non-

Metallic Products 26 

 Manufacture of basic 0 0 0 0 صنع الفلزات القاعدية 27
metals 27 

 Manufacture of Metal 10 472 482 244 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28
Products 28 
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عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة  ):تابع( 6-9جدول 

  2010حسب النشاط االقتصادي وعدد العاملين،  )J2(القدس منطقة 
Table 9-6 (Cont.): Number of Economic Establishments in Operation in the Private 

Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 
Jerusalem Governorate (J2) by Economic Activity and Number of Persons      

Engaged, 2010 
 

دليل 

 النشاط
 النشاط االقتصادي

 عدد
المنشآت
No. of 
Est. 

 ينعدد العامل
No. of Persons Engaged

Economic Activity ISIC كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males

 إناث
Females

 Manufacture of Machinery 1 25 26  6 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29
and Equipment 29 

31 
صنع اآلالت واالجهزة الكهربائية غير 

 المصنفة في موضع آخر
1  2 2 0 Manufacture of electrical 

machinery 31 

33 
صنع األجهزة الطبية وأدوات القياس 

عالية الدقة واألدوات البصرية والساعات
4 6 6 0 

Manufacture of Medical, 
Optical Equipment & 
clocks 

33 

 Manufacture of Furniture 36 2 461 463 203 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 Electricity, Gas and Water 0 54 54 3 ت الكهرباء والمياه والغازإمدادا 40
Supply 40 

   Collection & distribution 0 1 1 1 جمع وتنقية وتوزيع المياه 41
of water 41 

 Construction 45 1 149 150 8 اإلنشاءات 45

 Sale and Repair of Motor 11 791 802 375 بيع وصيانة المركبات وبيع الوقود 50
Vehicles 50 

 Wholesale Trade and 47 547 594 121 تجارة الجملة 51
Commission Trade 51 

52 
تجارة التجزئة و إصالح السلع 

 الشخصية
1,7643,196 2,864332 Retail Trade and Repair   

of Personal Goods 52 

 Hotels and Restaurants 55 32 406 438 200 الفنادق والمطاعم 55

 Land Transport 60 0 73 73 13 النقل البري 60

63 
األنشطة المساعدة و أنشطة وكاالت 

 السفر
8 25 22 3 Supporting and Auxiliary 

Transport 63 

 Post and 5 36 41 5البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية 64
Telecommunications 64 

 Financial Intermediation 65 37 126 163 19 الوساطة المالية 65
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عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة  ):تابع( 6-9جدول 

  2010حسب النشاط االقتصادي وعدد العاملين،  )J2(القدس منطقة 
Table 9-6 (Cont.): Number of Economic Establishments in Operation in the Private 

Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 
Jerusalem Governorate (J2) by Economic Activity and Number of Persons      

Engaged, 2010 
 

دليل 

 النشاط
 النشاط االقتصادي

 عدد
 المنشآت
No. of 
Est. 

 عدد العاملين
No. of Persons Engaged

Economic Activity ISIC كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males

 إناث
Females

 Insurance and Pension 2 10 12  3 التأمين 66
Funding 66 

 Activities for Financial 3 11 14 5 األنشطة المساعدة للوساطة المالية 67
Intermediation  67 

 Real Estate Activities 70 2 10 12 5 العقارية األنشطة 70

71 
تأجير اآلالت بدون عامل وتأجير سلع 

 شخصية
7 19 19 0 Renting of Machinery 

without Operator 71 

72 
الحاسب اإللكتروني واألنشطة ذات 

 الصلة
14 24 22 2 Computer & Related 

Activities 72 

 Other Business Activities 74 38 161 199 97 األنشطة التجارية األخرى 74

 Education 80 590 217 807 92 التعليم 80

 Health and Social Work 85 236 284 520 141 الصحة والعمل االجتماعي 85

90 
التخلص من مياه المجاري والنفايات 

 والصحة العامة واالنشطة المشابهة
1 3 3 0 Sewage & sanitation & 

similar activities 90 

91 
 أنشطة المؤسسات ذات 

 العضوية األخرى
70 379 185 194 Other Community, Social 

and Personal Services 91 

 Recreational, Culture and 46 286 332 109األنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية 92
Sporting Act 92 

 Other Service Activities 93 106 173 279 198 األنشطة الخدمية األخرى 93

   Total 2,045 9,273 4,18711,318 المجموع  
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  الحسابات القومية : 2.9
  

رئيسية لقياس األداء االقتصادي باإلضافة لكونها وسـيلة أساسـية إلجـراء     ةتعتبر مؤشرات الحسابات القومية أدا

  . وى المنطقة الجغرافية على الصعيدين المحلي والدوليالمقارنات سواء على مستوى النشاط االقتصادي أو على مست
  

بمدى اتفاق تنفيذ هذه الحسـابات  بالعديد من المشاكل التي ترتبط  داخل الحواجز يتسم إعداد الحسابات القومية للقدس

كمـا ال  مع المعايير الدولية في هذا المجال نظرا لكون اقتصاد القدس اقتصاد غير مقيم لدى االراضي الفلسـطينية،  

بالسيطرة على المرافـق االساسـية وادارة    -نظرا لالحتالل االسرائيلي والقيود المفروضة -تتمتع السلطة الرسمية

نواحي االنتاج وتوجيهها في هذا االقتصاد، آخذين بعين االعتبار أن االنتاج ال يعتبر انتاج محلي ضمن تعريف الناتج 

لمنظور القومي والسياسي تعتبر القدس جزء ال يتجـزأ مـن االراضـي    في المقابل فانه ومن ا.  المحلي االجمالي

فقد تم العمل على توفير مؤشرات اقتصادية ) J1(الفلسطينية وبالتالي ونظرا لتعذر تنفيذ الحسابات القومية للقدس    

نطقة القدس لمالظروف الخاصة تعطي صورة عن طبيعة االوضاع االقتصادية في هذه المنطقة آخذين بعين االعتبار 

)J1 ( وتنعكس هـذه  .  تتميز عن باقي األراضي الفلسطينية بكونها أكثر تشابكا وارتباطا باالقتصاد اإلسرائيليوالتي

، وكذلك على التقديرات التي تبنـى  الصادرات والوارداتالبيانات عن  توفر بعضاإلشكالية بطبيعة الحال على مدى 

يتطلبها إعداد الحسابات القومية كتقدير منتجي الخدمات الحكومية والوساطة  عليها والبيانات التفصيلية األخرى التي

ناهيك عـن   والتي ال يتفق تطبيقها مع المعايير الدولية للتطبيق في هذه المنطقة، المالية ومعامالت حساب بقية العالم

  .الصعوبات التي تواجه جمع بيانات المسوح االقتصادية األخرى
  

اجمالي القيمة المضافة إلى أن  2009لعام  )J1(حول االداء االقتصادي لمنطقة القدس وفرة تشير البيانات المت

 350.8باالسعار الجارية مقابل  مليون دوالر 357.7غت بللألنشطة المرصودة والمتفقة مع المعايير الدولية قد 

  .2008للعام  مليون دوالر
  

ك، نشاط الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء، نشاط نشاط الزراعة وصيد االسما: تندرج ضمن هذه األنشطة

ة موزعاالنشاءات، نشاط تجارة الجملة والتجزئة، نشاط النقل والتخزين واالتصاالت، اضافة الى أنشطة الخدمات 

م االنشطة العقارية والتجارية وااليجارية، أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية، نشاط المطاع: (كالتالي

 ).لى نشاط الصحة والعمل االجتماعيوالفنادق، نشاط التعليم اضافة ا
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          االقتصادي، حسب النشاط )J1( منطقة في محافظة القدس الجمالي القيمة المضافةالتوزيع النسبي : 2-9 شكل

2008 ،2009  
Figure 9-2: Percentage Contribution of value added in Jerusalem Governorate Area 

(J1) by Economic Activity 2008, 2009 
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 األسعار واألرقام القياسية: 3.9

  حركة أسعار المستهلك

، 2009مقارنة بعام % 5.25إرتفاعاً بنسبة  2010عام  (J1)منطقة  القدسمحافظة  سجل جدول غالء المعيشة في

بنسـبة   2008وكان قد سجل إرتفاعاً في عام  . 2008مقارنة بعام % 3.54بنسبة  2009عام  في حين إرتفع في

  . 2007مقارنة بعام % 7.12

  
 2010حسب الشهر،  )J1 ( منطقة األرقام القياسية ألسعار المستهلك في محافظة القدس: 3-9شكل 

Figure 9-3: Consumer Price Index in Jerusalem Governorate Area (J1) by Month, 2010 
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 منطقة القدسفي محافظة  التغير حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية ةاألرقام القياسية السنوية السعار المستهلك ونسب: 7-9جدول 

)J1( ،2009-2010  
Table 9-7: Yearly Consumer Price Index in Numbers and Percent Change by Major 

Groups in Jerusalem Governorate Area (J1), 2009-2010 
 

Base Year 2004= 100 100=2004 سنة األساس   

Major Groups of Expenditure نسبة التغير*  
% Change* 

 أقسام اإلنفاق الرئيسية 2009 2010

Food and soft drinks 5.78 146.80 138.78 المواد الغذائية والمشروبات المرطبة 

Al coholic beverages and tobacco 18.08 144.66 122.51 المشروبات الكحولية والتبغ 

Textiles, clothing and footwear 7.49 115.72 107.65 األقمشة والمالبس واألحذية 

Housing 3.20 120.65 116.91 المسكن ومستلزماته 

Furniture, household goods  4.52 108.74 104.05 ليةاألثاث  والمفروشات والسلع  المنز 

Medical care 1.99 124.61 122.18 الخدمات الطبية 

Transportation 5.56 127.53 120.81 النقل والمواصالت 

Communications -2.45 103.41 106.01 االتصاالت 
Recreational, cultural goods & 
services 2.73 107.80 104.94 السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية 

Education 3.39 112.33 108.65 خدمات التعليم  

Restaurants and cafes 1.86 148.32 145.61 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق 

Miscellaneous goods and services 5.41 113.44 107.61 سلع وخدمات متنوعة 
All Items of Consumer Price 
Index 5.25 128.74 122.32 سعار المستهلكالرقم القياسي العام أل 

*  Change Means Change in Average Prices for a Year 
 Compared with the Average Prices for the Previous 
Year.   

 نسب التغير تمثل التغير في متوسط األسعار للسنة مقارنة *

  بمتوسط أسعار السنة السابقة لها
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في محافظة القدس واألراضي  ة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلكاألوزان المستخدم: 8-9جدول 

 2004، المنطقة حسب الفلسطينية
Table 9-8: Relative Weights of Various Goods and Services Included in the Consumer 

Basket in Jerusalem Governorate and the Palestinian territoryby Region, 2004 
 

  أقسام اإلنفاق الرئيسية

األراضي 

  الفلسطينية
Palestinian 

Territory  

 الضفة الغربية
West Bank

  القدسمحافظة 
Jerusalem 

Governorate

  قطاع غزة
Gaza Strip

Major Groups of 
Expenditure 

المواد الغذائية والمشروبات 

 المرطبة
37.6438.8232.8838.89Food and soft drinks 

 4.665.074.394.27Al coholic Beverages المشروبات الكحولية والتبغ
and tobacco 

 6.966.966.627.16Textiles, clothing and األقمشة والمالبس واألحذية
footwear 

 10.3810.7211.949.00Housing المسكن ومستلزماته

األثاث  والمفروشات والسلع  

 المنزلية
6.316.296.356.41Furniture, household 

goods  

 4.455.263.873.68Medical care الخدمات الطبية

 9.869.5812.388.75Transportation النقل والمواصالت

 3.793.874.273.41Communications االتصاالت

السلع و الخدمات الترفيهية و 

 الثقافية
4.843.914.586.23Recreational, cultural 

goods & services 

 3.563.193.644.03Education خدمات التعليم

خدمات المطاعم والمقاهي 

 والفنادق
2.182.142.302.14Restaurants and cafes 

 5.374.196.786.04Miscellaneous goods سلع وخدمات متنوعة
and services 

الرقم القياسي العام ألسعار 

 ستهلكالم
100100100100All items of Consumer 

Price Index 
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  مؤشرات أبرز األنشطة االقتصادية : 4.9

  أنشطة اإلنشاءات 1.4.9

  رخص االبنية

رخصة لألبنيـة   46رخصة منها  57 (J2)منطقة  لألبنية في محافظة القدس 2010عام  عدد الرخص الصادرةبلغ 

متر مربع  الف 4.6متر مربع مساحات جديدة،  الف 25.8منها   مربع، متر الف 30.4 السكنية بمساحة إجمالية بلغت

متر مربـع   ألف 9.0رخصة بمساحة اجمالية بلغت  11مساحات قائمة، اما رخص االبنية غير السكنية فكان عددها 

 .ألف متر مربع مساحات قائمة 1.8و، مساحات جديدة ألف متر مربع 7.2منها 
  

 2010 ،لألبنية غير السكنية حسب استخدام المبنى) J2( ية الصادرة في محافظة القدس منطقةرخص األبن: 9-9جدول 
Table 9-9: Building Licenses Issued in Jerusalem Governorate Area (J2) for Non-

Residential Buildings by Utilization, 2010 
 

 استخدام المبنى
 الرخص عدد

No. of 
Licenses 

 )2ألف م(المرخصة المساحات 
Licensed Area (1000m2) Building 

Utilization مساحات جديدة 
New Areas 

 قائمةمساحات 
Existing Areas 

00.00.0Industrial صناعي

42.80.8Commercial تجاري

64.21.0Educational تعليمي

00.00.0Health صحي

10.20.0Other أخرى

117.21.8Total المجموع

  
  

  2010لألبنية السكنية حسب وضع البناء المرخص، ) J2(رخص األبنية الصادرة في محافظة القدس منطقة : 10-9جدول 
Table 9-10: Building Licenses Issued in Jerusalem Governorate Area (J2) for 

Residential Buildings by Status of Licensed Buildings, 2010 
 

 وضع البناء المطلوب ترخيصة
عدد الرخص الصادرة 

Number of 
Licenses  

 )2الف م( المساحة المرخصة 
Licensed Area (1000m2) Status of Licensed 

Building مساحات جديدة 
New Areas 

  مساحات قائمة 
Existing Areas   

 Complete Dwellings 4.6 25.8 46 وحدات سكنية كاملة

 Extension of Rooms 0.0 0.0 0 غرف لوحدات سكنية اضافة

 Other Extensions 0.0 0.0 0 اضافة منافع او مباني فرعية 

 Other 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 4.6 25.8 46 المجموع
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  أنشطة الصناعة 2.4.9

فيمـا بلـغ عـدد     ،مؤسسة 951في محافظة القدس  2009لعام  العاملة في األنشطة الصناعية المؤسسات عدد بلغ

، وقد مليون دوالر 260.4 غلالمؤسسات بحجم اإلنتاج لمجموع هذه ، ومشتغالً  3,641المؤسسات المشتغلين في هذه 

لألنشطة  المضافة وتمثل القيمةمليون دوالر  171.9بلغت القيمة المضافة التي حققتها االنشطة الصناعية لنفس العام 

   .لألراضي الفلسطينية من إجمالي القيمة المضافة% 16.0ه ما نسبتالصناعية في محافظة القدس 

  

حول محافظة القدس إلى أن نصيب العامل بأجر من تعويضات العاملين فـي األنشـطة    2009 لعاموتشير البيانات 

 دوالر في العام فيما بلغ فلأ71.5 ج من اإلنتا نصيب المشتغلبلغ ودوالر في العام،  ألف 8.2حوالي  الصناعية بلغ

 ألف 47.2 نصيب المشتغل من القيمة المضافة ، وبلغدوالرألف  104.2العام  بأجر من اإلنتاج لنفس نصيب العامل

وقد بلغت نسبة القيمة المضافة الى االنتاج .  دوالرألف  68.8 دوالر فيما بلغ نصيب العامل باجر من القيمة المضافة

، اما نسبة االهتالك السنوي الى االنتـاج فـي   %12.0ة بلغت ونسبة تعويضات العاملين الى القيمة المضاف% 66.0

  %.3.1االنشطة الصناعية فقد بلغت 
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  2009القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةفي  الصناعةوالمشتغلين واهم المؤشرات االقتصادية النشطة  المؤسسات عدد: 11-9 جدول
 Table 9-11: Number of Enterprises, Persons Engaged, and Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem 

Governorate by Economic Activity, 2009 
  

  ($ Value in 1000 US))القيمة بااللف دوالر امريكي(

دليل 

النشاط
  االقتصادي النشاط

 عدد

 المؤسسات
No. of 
Ent. 

 عدد

  المشتغلين
Number 

of 
Persons 
Engaged

  العاملين تعويضات 
Compensation 
of Employees

   اإلنتاج 
Output 

 االستهالك 

  الوسيط
Intermediate 
Consumption 

القيمة  إجمالي

  المضافة
Gross 
Value 
Added 

 التكوين

الرأسمالي 

الثابت 

  االجمالي
G. F. C. F.

Economic Activity ISIC 

C 372.9346.70.0 1457345.4719.5 المحاجر التعدين واستغاللMining & quarrying C

372.9346.70.0Other mining and quarrying14 1457345.4719.5  للتعدين واستغالل المحاجر أخرى أنشطة 14

D+  88,105.1171,560.66,010.1 9373,58420,258.9259,665.8  الصناعة التحويليةManufacturing  
D+ 

Eإمدادات الكهرباء والمياه     Electricity and Water 
Supply E

 25,755.490,189.13,603.1Manufacture of food and 1681,0078,188.5115,944.5 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات +15
beverages 

15+  
16

 Manufacture of tobacco          صنع منتجات التبغ16
Products 

694.5784.50.0Manufacture of  textiles 17 1272465.51,478.9  صنع المنسوجات   17

 1,490.01,843.243.3Manufacture of Wearing 47169730.93,333.2 صنع المالبس 18
apparel 18

19+ 
 ,67.9156.30.0Tanning of Leather 41449.8224.2 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 

manufacture of bags 
19+  

 Manufacture of wood and  من القش وأصنافالخشب ومنتجاته  صنع  20
its products 20 

 204.180.636.2Manufacture of paper and 3623.1284.7  صنع الورق ومنتجات الورق 21
its products 21
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  2009القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةفي  الصناعةوالمشتغلين واهم المؤشرات االقتصادية النشطة  المؤسسات عدد: )تابع( 11-9 جدول
Table 9-11 (Cont.).: Number of Enterprises, Persons Engaged, and Main Economic Indicators for Industrial Activities in 

Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2009 
  

  ($ Value in 1000 US))أمريكيدوالر  باأللفالقيمة (

دليل 
  االقتصادي النشاطالنشاط

 عدد

 المؤسسات
No. of  
Ent. 

 عدد

  المشتغلين
Number of 
Persons 
Engaged

  العاملين تعويضات 
Compensation 
of Employees

   اإلنتاج 
Output 

  الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption 

القيمة  إجمالي

  المضافة
Gross 
Value 
Added 

 التكوين

الرأسمالي 

الثابت 

  االجمالي
G. F. C. F.

Economic Activity ISIC 

 2,671.72,475.462.5Publishing,Printing and 351821,260.55,147.1 الطباعة والنشر +22
reproduction  22+  

 & Manufacture of chemicals    اد والمنتجات الكيمائيةالمو صنع24
its prod. 24 

 7,798.77,228.60.0Manufacture of non-metallic 612591,260.115,027.3 األخرىمنتجات المعادن الالفلزية  صنع +26
products 26+  

 Manufacture of basic metals27     القاعديةالفلزات  صنع27
28

 9,179.025,119.71,593.7Manufacture of metal 4001,0283,115.234,298.7 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 
products 

28 
 

 280.5432.038.1Manufacture of machinery 724182.2712.5 صنع االّالت والمعدات األخرى +29
and equipment 29+  

 ,Manufacture of medical     جهزة الطبيةصنع اال33
optical equip 33 

  +39,963.443,251.3633.3Manufacture of furniture 36 2008234,983.183,214.7 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى +36

 Electricity 40          إمدادات الكهرباء40

   88,478.0171,907.36,010.1Grand Total 9513,64120,604.2260,385.3  المجموع الكلي  
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  2009حسب النشاط االقتصادي،  )J1(منطقة  القدس محافظةفي  الصناعةالنشطة  والمشتغلين واهم المؤشرات االقتصادية المؤسسات عدد: 12-9 جدول
Table 9-12: Number of Enterprises, Persons Engaged, and Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem 

Governorate Area (J1  ) by Economic Activity, 2009 
  

) القيمة باأللف دوالر أمريكي(  (Value in 1000 US $)  

دليل 
  االقتصادي النشاطالنشاط

 عدد

  المؤسسات
No. of  
Ent. 

 عدد

  المشتغلين
Number 

of 
Persons 
Engaged

 عويضاتت 

  العاملين
Compens-

ation of 
Employees

   اإلنتاج 
Output 

 االستهالك 

  الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 إجمالي

القيمة 

  المضافة
Gross 
Value 
Added 

 التكوين

الرأسمالي 

الثابت 

  االجمالي
G. F. C. F.

Economic Activity ISIC 

D+  49,097.7592.8 1489396,583.4903,55.941258.2 الصناعة التحويليةManufacturing D+

E إمدادات الكهرباء والغاز والمياه    Electricity and Water supply E 

 3,770.50.0Manufacture of food and beverages 15 502651,426.76,648.02,877.5 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

143.00.0Manufacture of  textiles 17 31783.0239.596.6  صنع المنسوجات  17

 1,299.420.2Manufacture of Wearing apparel 18 2382342.51,727.8428.4 صنع المالبس 18

 79.00.0Tanning of Leather, manufacture of 3821.5130.451.4دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19
bags 19 

 315.10.0Publishing,Printing and reproduction 22 51686.1446.1131.0  الطباعة والنشر 22

 +577.90.0Manufacture of non-metallic products26 843162.9867.8289.9صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى+26

 Manufacture of basic metals 27   القاعديةالفلزات  صنع 27

 1,774.218.4Manufacture of metal Products 28 26119563.42,916.11,141.9 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 +41,138.4554.2Manufacture of furniture 36  77,380.036,241.6 3,897.4 389 30  صنع األثاث وصنع منتجات أخرى+36

 Electricity 40   ت الكهرباءإمدادا 40

  49,097.7592.8Grand Total 1489396,583.490,355.941,258.2  المجموع الكلي 
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  2009المستخلصة ألنشطة الصناعة في محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي،  المعدالت بعض: 13-9 جدول
Table 9-13: Selected Ratios for the Industrial Activities in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2009 

 

 

 

 دليل

النشاط

    االقتصادي النشاط

  نصيب

  باجر العامل

  تعويضات من

بالدوالر العاملين
Compens-
ation per 

Paid 
Employee

in ($) 

نصيب 

  منالمشتغل 

  اإلنتاج

  بالدوالر
Output 

per 
Person 

Engaged
in ($) 

  نصيب

  باجر لالعام

  اإلنتاج من

  بالدوالر
Output 

per Paid 
Employee

in ($) 

  نصيب

  من المشتغل

  القيمة

 المضافة

  بالدوالر
Value 
Added 

per 
Person 

Engaged 
in ($) 

  نصيب

  باجر العامل

  القيمة من

 المضافة

  بالدوالر
Value 
Added 

per Paid 
Employee

in ($) 

القيمة نسبة

  المضافة

اإلنتاج الى
Value 
Added

to 
Output

(%) 

  تعويضات نسبة

  إلى العاملين

  المضافة القيمة
Compens-

ation of 
Employees

to Value 
Added (%)

 نسبة

  اإلهتالك

إلى السنوي

  اإلنتاج
Depre-
ciation

to 
Output

(%) 

Economic Activity ISIC 

C 1.5 99.6 48.2 6081.8 6,082.5 12,622.8112,623.2 6,059.1 التعدين واستغالل المحاجر Mining & quarrying C 

 Other mining and quarrying 14 1.5 99.6 48.2 6133.3 6,082.5 12,622.8112,730.0 6,110.4  للتعدين واستغالل المحاجر أخرى أنشطة 14

D+  3.1 11.8 66.1 70,225.4 47,868.5 106,289.7 72,451.4 8,292.6  الصناعة التحويلية Manufacturing D+

E إمدادات الكهرباء والغاز والمياه          Electricity and Water supply E 
+Manufacture of food and beverages15 4.2 9.1 77.8 134209.9 89562.2 115,138.5172,536.4 12,185.3 المنتجات الغذائية والمشروبات صناعة  +15

 Manufacture of tobacco products 16          منتجات التبغ صنع16

 Manufacture of  textiles 17 0.0 59.3 53.0 14,155.0 10,895.8 20,540.2826,685.7 8,398.8 صنع المنسوجات  17

 Manufacture of wearing apparel 18 1.3 39.7 55.3 16,194.3 10,906.5 19,723.0829,285.6 6,421.8 المالبس صنع18

 Tanning of leather; manufacture of 1.2 31.9 69.7 26,046.5 11,164.3 16,014.2937,368.8 8,300.2 يئة الجلود وصنع حقائب وأحذيةوته دبغ  +19
bags 19+

20
من  وأصنافالخشب ومنتجاته  صنع

  القش
        Manufacture of wood and its 

products 20 

 Manufacture of paper and its 3.5 28.6 28.3 26,710.6 13,433.3 94,324.2 47,450 7,638.0  الورق ومنتجات الورق صنع21
products 21 
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  2009المستخلصة ألنشطة الصناعة في محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي،  المعدالت بعض ):تابع( 13-9 جدول
Table 9-13 (Cont.): Selected Ratios for the Industrial Activities in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2009 

 

 

 

 دليل

النشاط

    االقتصادي النشاط

  نصيب

  باجر العامل

  تعويضات من

بالدوالر العاملين
Compens-
ation per 

Paid 
Employee

in ($) 

نصيب 

  منالمشتغل 

  اإلنتاج

  بالدوالر
Output 

per 
Person 

Engaged
in ($) 

  نصيب

  باجر العامل

  اإلنتاج من

  بالدوالر
Output 

per Paid 
Employee

in ($) 

  نصيب

  من المشتغل

  القيمة

 المضافة

  بالدوالر
Value 
Added 

per 
Person 

Engaged
in ($) 

  نصيب

  باجر العامل

  القيمة من

 المضافة

  بالدوالر
Value 
Added 

per Paid 
Employee 

in ($) 

القيمة نسبة

  المضافة

اإلنتاج الى
Value 
Added

to 
Output

(%) 

  تعويضات نسبة

  إلى العاملين

  المضافة القيمة
Compens-

ation of 
Employees

to Value 
Added (%)

 نسبة

  اإلهتالك

إلى السنوي

  اإلنتاج
Depre-
ciation

to 
Output

(%) 

Economic Activity ISIC 

 48.150.94.5Publishing, printing and reproduction+22 9,068.328,280.7737,029.413,601.117,808.6 والنشر الطباعة 22+
 Manufacture of chemicals & its prod. 24 المواد والمنتجات الكيمائية صنع 24 

 +48.117.40.7Manufacture of non-metallic products 26 7,875.458,020.4693,920.627,909.745,178.8صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى +26 

 Manufacture of basic metals  27 القاعديةالفلزات  صنع 27 

  73.212.43.5Manufacture of metal products  28 4,422.333,364.4948,689.524,435.535,659.3منتجات المعادن عدا الماآينات صنع  28 

 60.642.23.9Manufacture of machinery and 9041.429,687.535,351.818,000.021,435.6االالت والمعدات األخرى صنع 29 
equip. 

 29 

 0.00.00.0Manufacture of medical, optical 0.00.00.0صنع االجهزة الطبية 33 
equip  33 

االثاث وصنع منتجات اخرى صنع  36 
52.011.52.0 8,757.7101,111.4146,247.352,553.276,012.8الكهرباء امدادات

 
Manufacture of furniture  36  

   
40  Electricity 40 

  66.012.03.1Grand Average 8,241.771,514.8104,154.147,214.368,762.9المتوسط الكلي  
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  2009حسب النشاط االقتصادي، ) J1(ي محافظة القدس منطقة المستخلصة ألنشطة الصناعة ف المعدالت بعض: 14-9 جدول
Table 9-14: Selected Ratios for the Industrial Activities in Jerusalem Governorate Area (J1) by Economic Activity, 2009 

 

 

 

 دليل

النشاط

    االقتصادي النشاط

  نصيب

  باجر العامل

  تعويضات من

  بالدوالر العاملين
Compens- 
ation per 

Paid 
Employee 

in ($) 

نصيب المشتغل 

  من

  اإلنتاج

  بالدوالر
Output 

per Person
Engaged 

in ($) 

  نصيب

  باجر العامل

  اإلنتاج من

  بالدوالر
Output 

per Paid 
Employee

in ($) 

  نصيب

  من المشتغل

  القيمة

بالدوالر المضافة
Value 
Added 

per Person
Engaged 

in ($) 

  نصيب

  باجر لعاملا

  القيمة من

بالدوالر المضافة
Value 
Added 

per Paid 
Employee

in ($) 

 القيمة نسبة

  المضافة

  اإلنتاج الى
Value 
Added 

to 
Output 

(%) 

  تعويضات نسبة

  إلى العاملين

  المضافة القيمة
Compens- 

ation of 
Employees

to Value 
Added (%) 

 اإلهتالك نسبة

  إلى السنوي

  اإلنتاج
Depre- 

ciation to
Output 

(%) 

Economic Activity ISIC 

D+  10,567.396,225.6145,033.652,287.278,808.654.313.41.6  الصناعة التحويليةManufacturing D+

E
إمدادات الكهرباء 

  والغاز والمياه
Electricity and 
Water supply E 

15
المنتجات  صناعة

  روباتالغذائية والمش
10,518.525,086.849,013.714,228.327,798.556.737.81.0Manufacture of food 

and beverages 15 

 9,165.614,088.226,451.28,411.715,786.059.758.10.0Manufacture of  المنسوجات صنع17
textiles 17 

 6,632.521,070.733,462.915,846.325,166.475.226.41.3Manufacture of  صنع المالبس  18
wearing apparel 18

19 
وتهيئة الجلود  دبغ

  وصنع حقائب وأحذية
10,693.216,300.064,789.39,875.039,265.760.627.22.0Tanning of leather 

manufacture of bags19 

 9,505.127,881.349,261.019,693.734,800.070.627.30.2Publishing, Printing والنشر الطباعة22
and reproduction 22 
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  2009حسب النشاط االقتصادي، )  J1(المستخلصة ألنشطة الصناعة في محافظة القدس منطقة  المعدالت بعض ):تابع( 14-9 جدول
Table 9-14 (Cont.): Selected Ratios for the Industrial Activities in Jerusalem Governorate Area (J1) by Economic Activity, 2009 

 

 

 

 دليل

النشاط

    االقتصادي النشاط

  نصيب

  باجر العامل

  تعويضات من

 بالدوالر العاملين
Compens- 
ation per 

Paid 
Employee 

in ($) 

نصيب المشتغل 

  من

  اإلنتاج

  بالدوالر
Output 

per Person
Engaged 

in ($) 

  نصيب

  باجر العامل

  تاجاإلن من

  بالدوالر
Output 

per Paid 
Employee

in ($) 

  نصيب

  من المشتغل

  القيمة

بالدوالر المضافة
Value 
Added 

per Person
Engaged 

in ($) 

  نصيب

  باجر العامل

  القيمة من

بالدوالر المضافة
Value 
Added 

per Paid 
Employee 

in ($) 

 القيمة نسبة

  المضافة

  اإلنتاج الى
Value 
Added 

to 
Output 

(%) 

  تعويضات نسبة

  إلى العاملين

  المضافة القيمة
Compens- 

ation of 
Employees

to Value 
Added (%) 

 اإلهتالك نسبة

  إلى السنوي

  اإلنتاج
Depre- 

ciation to
Output 

(%) 

Economic Activity ISIC 

26+
المعادن  منتجات صنع

  الالفلزية االخرى
7,405.920,181.439,445.313,439.526,266.766.628.21.0Manufacture of non-

metallic products 26+ 

 Manufacture of basic  القاعديةالفلزات  صنع27
metals 27 

28
منتجات المعادن  صنع

  عدا الماكينات
8,106.724,505.041,958.314,909.225,528.460.831.81.6Manufacture of metal 

products 28 

36
االثاث وصنع  صنع

  منتجات اخرى
12,028.9198,921.1238,827.9105,755.012,6971.253.29.51.7Manufacture of 

furniture 36 

  Electricity 40  الكهرباء امدادات40

   10,568.996,225.6145,054.652,287.278,820.054.313.41.6Grand Average  المتوسط الكلي
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  أنشطة التجارة الداخلية  3.4.9

  

ة مؤسس 3,420التجارة الداخلية في محافظة القدس  قطاع العاملة في المؤسساتبلغ عدد  ،2009بيانات عام حسب 

في نشاط تجارة التجزئة لمحافظة القدس العاملة ضمن هذا القطاع  المؤسساتوتتركز . عامال 7,396بها يعمل 

في محافظة التجارة الداخلية  مؤسساتمن إجمالي عدد % 77.9 ث تشكل ما نسبتهواصالح السلع الشخصية، حي

  .محافظةفي قطاع التجارة الداخلية في ال العاملينمن إجمالي عدد % 73.8 ما نسبتهتقوم بتشغيل القدس و

  

مضـافة التـي   بلغت القيمة ال، ومليون دوالر 130.7 في محافظة القدس وبلغ حجم اإلنتاج لقطاع التجارة الداخلية

مليون دوالر، وكانت مساهمة أنشطة تجارة التجزئة من اإلنتاج ما نسـبته   108.9 لنفس العام ةنشطاال هها هذتحقق

وبلغ متوسـط نصـيب       .من القيمة المضافة لقطاع التجارة الداخلية في المحافظة% 68.5وما نسبته % 68.4

مـن   نصـيب العامـل  بلغ والعام، هذا دوالراً في ألف  7.1في هذا القطاع باجر من تعويضات العاملين المستخدم

، وبلغ نصيب في العام اًدوالر ألف 44.3باجر من اإلنتاج  المستخدمإنتاجية  تبلغ، فيما  اًدوالر ألف 17.7اإلنتاج 

ألـف  36.9 من القيمـة المضـافة   باجر  دوالراً، فيما بلغ نصيب المستخدم ألف 14.7العامل من القيمة المضافة 

ملين الـى القيمـة المضـافة    ، ونسبة تعويضات العا%83.4 وقد بلغت نسبة القيمة المضافة الى االنتاج. الراًدو

  %.2.8، اما نسبة االهتالك السنوي الى االنتاج في انشطة التجارة الداخلية فقد بلغت %19.1بلغت
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  2009القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةنشطة التجارة الداخلية في والمشتغلين واهم المؤشرات االقتصادية ال المؤسسات عدد: 15-9 جدول
Table 9-15: Number of Enterprises, Persons Engaged, and Main Economic Indicators for Internal Trade in Jerusalem Governorate 

by Economic Activity, 2009 
  

)القيمة بااللف دوالر امريكي(  (Value in 1000 US $)  

دليل 

النشاط 
 المؤسسات عدد  االقتصادي النشاط

No. of  Ent.

  المشتغلين عدد
Number of 
Persons 
Engaged 

  العاملين تعويضات 
Compensation 
of Employees

   اإلنتاج 
Output 

  الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption 

القيمة  إجمالي

  المضافة
Gross Value 

Added 

الرأسمالي  التكوين

  االجماليالثابت 
G. F. C. F. 

Economic 
Activity ISIC 

50 
  وصيانة المركبات بيع

  وبيع الوقود
6331,5855,664.429,279.0 5,020.724,258.4534.6Sale & Repair of 

Motor Vehicles 50 

1,870.110,078.9789.6 1243511,566.011,949.0  الجملة تجارة  51
Wholesale Trade 
& Commission 
Trade 

51 

52 
التجزئة واصالح  تجارة

 السلع الشخصية
2,6635,46013,619.289,434.2 14,827.774,606.4653.3

Retail Trade, 
Repair of 
Personal Goods 

52 

  21,718.5108,943.71,977.5Total 3,4207,39620,849.6130,662.2  المجموع  
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  2009، االقتصادي النشاط حسب )J1(القدس منطقة  محافظةوالمشتغلين واهم المؤشرات االقتصادية النشطة التجارة الداخلية في  المؤسسات عدد: 16-9 لجدو
Table 9-16: Number of Enterprises, Persons Engaged and Main Economic Indicators for Internal trade in Jerusalem Governorate 

Area (J1) by Economic Activity, 2009 
  

  ($ Value in 1000 US)       )القيمة بااللف دوالر امريكي(

دليل 

النشاط 
  المؤسسات عدد  االقتصادي النشاط

No. of Ent. 

  المشتغلين عدد
Number of 
Persons 
Engaged 

  العاملين تعويضات 
Compensation 
of Employees 

   االنتاج 
Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption

 القيمة اجمالي
  المضافة

Gross Value 
Added 

 التكوين
 الرأسمالي

  االجمالي الثابت
G. F. C. F. 

Economic 
Activity ISIC 

50 
وصيانة المركبات وبيع  بيع 

  الوقود
1604942,723.313,509.31,462.912,046.523.5Sale & Repair of 

Motor Vehicles 50 

2775183.51,816.4227.91,588.50.0  الجملة تجارة  51
Wholesale Trade 
& Commission 
Trade 

51 

52 
التجزئة واصالح السلع  تجارة 

  الشخصية
1,6003,3468,554.765,229.18,203.057,026.137.2

Retail Trade, 
Repair of 
Personal Goods 

52 

  1,7873,91511,461.580,554.89,893.870,661.160.7Total  المجموع  
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  2009، االقتصاديالمستخلصة ألنشطة التجارة الداخلية في محافظة القدس حسب النشاط  المعدالت بعض: 17-9 جدول
Table 9-17: Selected Ratios for Internal Trade Activities in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2009 

 

 دليل

النشاط
  النشاط االقتصادي

من  باجر  العاملنصيب 

تعويضات العاملين 

  بالدوالر
Annual 

Compensation 
per Paid 

Employee in ($) 

 نصيب المشتغل

االنتاج  من

  بالدوالر
Output per 

Person 
Engaged 

in ($) 

  العامل نصيب
االنتاج من باجر

  بالدوالر
Output per 

Paid 
Employee 

in ($) 

من  المشتغلنصيب 

القيمة المضافة 

  بالدوالر 
Value Added 
per  Person 
Engaged in 

($) 

 العاملنصيب 

باجر من القيمة 

 المضافة بالدوالر
Value 

Added per 
Paid 

Employee 
in ($)

 القيمة نسبة

المضافة الى 

  االنتاج
Value 

Added to 
Output 

(%) 

 تعويضات نسبة

 القيمةالعاملين الى 

  المضافة 
Compesation 
of Employees 

to Value 
Added (%) 

 االهتالك نسبة

السنوي الى 

  االنتاج

Deprec -
iation to 
Output 

(%) 

Economic 
Activity ISIC 

50 
وصيانة المركبات  بيع

  وبيع الوقود
6,360.618,475.432,877.815,307.327,240.082.923.42.1Sale & Repair of 

Motor Vehicles 50 

6,169.734,026.447,075.928,701.039,708.184.315.52.2  الجملة تجارة  51

Wholesale 
Trade & 
Commission 
Trade 

51 

52 
التجزئة  تجارة

واصالح السلع 

  الشخصية

7,530.616,380.149,451.413,664.341,252.683.418.33.2
Retail Trade, 
Repair of 
Personal Goods

52 

  7,060.817,666.944,248.914,730.436,893.983.419.12.8Grand Average  الكلي  المتوسط  
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  2009، النشاط االقتصادي حسب) J1( منطقةالمعدالت المستخلصة ألنشطة التجارة الداخلية في محافظة القدس  بعض: 18-9 جدول
Table 9-18: Selected Ratios for Internal Trade Activities in Jerusalem Governorate Area (J1) by Economic Activity, 2009 

  

 دليل

النشاط
  االقتصادي النشاط

 باجر  العاملنصيب 

من تعويضات 

  بالدوالرالعاملين 
Annual 

Compensation 
per Paid 

Employee in 
($) 

 نصيب المشتغل

االنتاج  من

  ربالدوال
Output per 

Person  
Engaged in 

($) 

العامل   نصيب

من االنتاج باجر

  بالدوالر
Output per 

Paid  
Employee 

in ($) 

المشتغلنصيب 

القيمة  من

المضافة 

  بالدوالر 
Value 

Added per 
Person 

Engaged 
in ($) 

 العاملنصيب 

باجر من القيمة

المضافة 

  بالدوالر
Value 

Added per 
Paid 

Employee 
in ($)

 القيمة نسبة

المضافة الى 

  االنتاج
Value 

Added to 
Output 

(%) 

تعويضات  نسبة

القيمةالعاملين الى 

  المضافة 
Compesation 

of 
Employees 

to Value 
Added (%) 

 االهتالك نسبة

السنوي الى 

  االنتاج
Depreciation 

to Output 
(%) 

Economic 
Activity ISIC 

 41,122.189.222.62.1Sale & repair of 9,296.227,342.446,115.824,381.6  ة المركبات وبيع الوقودوصيان بيع  50
motor vehicles 50 

55,617.787.511.60.4 6,424.024,333.363,597.221,280.2  الجملة تجارة  51
Wholesale trade 
& commission 
trade 

51 

52 
السلع التجزئة واصالح  تجارة 

  الشخصية
7,925.419,495.160,430.317,043.5 52,830.787.415.00.8

Retail trade, 
repair of personal 
goods 

52 

  50,439.287.716.21.0Grand Average 8,181.420,577.857,501.518,050.4  الكلي  المتوسط  

  

  

  

  



  القطاعات االقتصادية-الفصل التاسع

 "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 
  

247

  أنشطة النقل والتخزين واالتصاالت   4.4.9

 هافييعمل مؤسسة  107في محافظة القدس   2009م لعاالمنظم دد المؤسسات العاملة في أنشطة النقل بلغ ع

مليون دوالر، وبلغ حجم القيمة المضافة التي  13.2النقل  بلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطةو ،عامال 517

 المؤسسـات من عدد % 58.8 هبما نسبت النقل البري نشاطساهم يو.  مليون دوالر 9.6حققتها تلك األنشطة 

البريـد  تسـاهم أنشـطة   و.  من إجمالي القيمة المضـافة % 67.3من حجم اإلنتاج و %71.4 وبما نسبته

، وما نسبته المؤسساتمن عدد % 41.2بما نسبته واالتصاالت ووكاالت السياحة والسفر واألنشطة األخرى 

  .من إجمالي القيمة المضافة% 32.7ومن حجم اإلنتاج % 28.6

  

ألف   10.5في محافظة القدس حوالي جر من تعويضات العاملين لقطاع النقل المنظمأب المستخدمبلغ نصيب 

المستخدم  نصيب بينما بلغ اً،دوالرألف  25.5حوالي  من اإلنتاج العامل نصيبوبلغ  ،2009 عام في اًدوالر

ألـف   18.6يمة المضافة حـوالي  وبلغ نصيب العامل من الق اً،دوالرألف   34.4حوالي من اإلنتاج  باجر

ألف دوالراً، وبلغت نسـبة القيمـة    25.0دوالراً فيما بلغ نصيب المستخدم باجر من القيمة المضافة حوالي 

، أمـا نسـبة   %41.9، ونسبة تعويضات العاملين إلى القيمة المضافة بلغـت  %73.0المضافة إلى اإلنتاج 

  %.3.5المنظم فقد بلغت اإلهتالك السنوي إلى اإلنتاج في أنشطة النقل 
  

  

، فيما بلغ عامال 486مركبة يعمل بها  459 قطاع النقل خارج المنشأت بلغ عدد المركبات العاملة ضمنكما 

دوالر، وبلغت القيمة المضافة المتحققة من نشاط النقل مليون 19.9 حقق من هذه المركبات تحجم اإلنتاج الم

يساهم نشاط النقل البري للركاب غير المحدد بمواعيد . دوالرمليون  11.0لهذه المركبات  خارج المنشأت

 ما نسبتهوفي هذا القطاع، المركبات من إجمالي عدد % 96.7  بما نسبته) مركبات خصوصيةوتكسي (

من  %99.1من حجم اإلنتاج باالضافه لما نسبته  %98.9وما نسبته  العاملينمن إجمالي عدد  96.9%

من إجمالي عدد المركبات % 3.3 ما يساهم نشاط النقل البري للبضائع بما نسبتهفي إجمالي القيمة المضافة،

، من إجمالي القيمة المضافة %0.9و من حجم اإلنتاج %1.1، وكذلك العاملينمن إجمالي % 3.1وما نسبته 

 دوالرًا الف  13.8من تعويضات العاملين لقطاع النقل خارج المنشأت حوالي جرأبوبلغ نصيب المستخدم 

من  جرأبفي العام بينما بلغ نصيب المستخدم  الف دوالرًا41.0 في العام وبلغ نصيب العامل من االنتاج 

دوالر فيما بلغ نصيب المستخدم ألف  22.6 دوالر وبلغ نصيب العامل من القيمة المضافة  ألف 64.1االنتاج 

ونسبة ، %55.1فة الى االنتاج وبلغت نسبة القيمة المضا. ألف دوالر 35.3 من القيمة المضافة  جرأب

اما نسبة االهتالك السنوي الى االنتاج في انشطة النقل % 39.2تعويضات العاملين الى القيمة المضافة بلغت 

  %.4.3فقد بلغت  خارج المنشأت



  القطاعات االقتصادية-الفصل التاسع

 "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 
  

248

  2009ظة القدس حسب النشاط االقتصادي، في محاف تصاالتوالتخزين واإلنشطة النقل أل عدد المؤسسات والمشتغلين وأهم المؤشرات االقتصادية: 19-9جدول 
Table 9-19: Number of  Enterprises, Persons Engaged and Main Economic Indicators for Transport, Storage and Communications in 

Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2009 
  

 ($ Value in 1000 US)               )القيمة بااللف دوالر امريكي(

 دليل

النشاط 
  المؤسسات عدد  ااالقتصادي النشاط

No. of Ent. 

  المشتغلين عدد
Number of 
Persons 
Engaged 

  العاملين تعويضات 
Compensation of 

Employees 

   االنتاج 
Output 

  الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption

القيمة  اجمالي

  المضافة
Gross 
Value 
Added

 التكوين

الرأسمالي 

االجماليالثابت 
G. F. C. F.

Economic Activity ISIC 

 Land Transport 60 55.6  6,471.2 2921.3 9,392.5 2,990 369 63  البري النقل60

63+  
المساعدة،  االنشطة

  السفر وكاالتانشطة 
44 148 1,031.5 3,759.1 624.3 3,134.8 0.2 Supporting & 

Auxiliary Transport 63+ 

واالتصاالت  البريد64

  والالسلكيةالسلكية 
       Post & 

Telecommunications
64 
 

 
  Total   55.8   9,606.0 3,545.6  13,151.6 4,021.5   517   107  المجموع 
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  حسب) J1(منطقة  القدسفي محافظة  تصاالتالتخزين واإلونشطة النقل ألوالمشتغلين وأهم المؤشرات االقتصادية  المؤسسات عدد: 20-9 جدول

  2009 االقتصادي،النشاط 
Table 9-20: Number of Enterprises, Persons Engaged and Main Economic Indicators for Transport, Storage and Communications in 

Jerusalem Governorate Area (J1) by Economic Activity, 2009 
  

 ($ Value in 1000 US)                )يكالقيمة بااللف دوالر امري(

 دليل

 النشاط
 المؤسسات عدد  ااالقتصادي النشاط

No. of Ent.

  المشتغلين عدد
No. of 

Persons 
Engaged 

  العاملين  تعويضات
Compensation 
of  Employees

   االنتاج
 Output 

  الوسيط االستهالك
Intermediate 
Consumption

القيمة اجمالي

  المضافة
 Gross 
Value 
Added

الرأسمالي التكوين

  االجماليالثابت 
G.F.C.F 

Economic Activity ISIC 

60
 

 482912,569.77,953.72,305.25,648.42.3Land Transport 60  البري النقل

+63
 وكاالتالمساعدة، انشطة  االنشطة

  السفر
391351,006.83,633.8598.23,035.40.0Supporting & 

Auxiliary Transport 63+ 

 & Post  والالسلكيةواالتصاالت السلكية  البريد 64
Telecommunications

 
64  

  
  Total 2.3 8,683.8 2,903.4 11,587.5 3,576.5 426 87  المجموع  
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  2009القدس حسب النشاط اإلقتصادي،  محافظةفي  تصاالتوالتخزين واإلنشطة النقل ألة المعدالت المستخلص بعض: 21-9 جدول
Table 9-21: Selected Ratios for Transport, Storage and Communications Activities in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 

2009 
  

 دليل

النشاط 
  اإلقتصادي النشاط

من اجرب  العاملنصيب 

تعويضات العاملين 

  بالدوالر
Annual 

Compensation 
per Paid 

Employee in ($)

 نصيب المشتغل

االنتاج  من

  بالدوالر
Output per 

Person 
Engaged in 

($) 

العامل   نصيب

من االنتاج  باجر

  بالدوالر
Output per 

Paid 
Employee 

in ($) 

 المشتغلنصيب 

القيمة  من

المضافة بالدوالر
Value 

Added per 
Person 

Engaged in 
($) 

 العاملنصيب 

باجر من القيمة 

المضافة بالدوالر
Value 

Added per 
Paid 

Employee 
in ($) 

 نسبة

 القيمة

المضافة 

الى االنتاج
Value 
Added 

to 
Output 

(%)

تعويضات  نسبة

العاملين الى 

 المضافة  القيمة
Compensati

on of 
Employees 

to Value 
Added (%) 

 االهتالك نسبة

السنوي الى 

  االنتاج

Deprecia -
tion to 

Output (%)

Economic Activity ISIC 

 10,239.725,453.932,166.117,537.122,161.668.946.24.5Land Transport  60  البري النقل60

+ 63
المساعدة،  األنشطة

 وكاالتانشطة 

 السفر
11,156.524,815.140,580.020,640.333,752.983.233.11.0Supporting & Auxiliary 

Transport  63+ 

64
واإلتصاالت  البريد

  والالسلكيةالسلكية 
11,885.734,422.244,257.129,522.237,957.185.831.30.8Post & 

Telecommunications 64 

   Grand Average 3.5 41.9 73.0 25,080.9 18,616.3 34,338.4 25,487.6 10,500.0  الكلي  المتوسط 
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  2009االقتصادي،  النشاط حسب )J1(منطقة القدس  محافظةفي  تصاالتوالتخزين واإلنشطة النقل ألالمعدالت المستخلصة  بعض: 22-9 جدول
Table 9-22: Selected Ratios for Transport, Storage and Communications Activities in Jerusalem Governorate Area (J1) by Economic 

Activity, 2009 
  

 دليل

النشاط 
  اإلقتصادي النشاط

بأجر  العاملنصيب 

من تعويضات 

  بالدوالرالعاملين 
Annual 

Compensat -
ion per Paid 
Employee  in 

($) 

نصيب المشتغل

من اإلنتاج  

  بالدوالر
Output 

per 
Person 

Engaged 
in ($) 

 العامل نصيب
من  بأجر

اإلنتاج بالدوالر
Output 

per Paid 
Employee 

in ($) 

نصيب 

من  المشتغل

القيمة 

المضافة 

  بالدوالر
Value 
Added 

per 
Person 

Engaged 
in ($) 

 العاملنصيب 

من القيمة بأجر

المضافة 

  بالدوالر
Value 

Added per 
Paid 

Employee 
in ($) 

 نسبة

 القيمة

المضافة 

جالى اإلنتا
Value 
Added 

to 
Output 

(%) 

 تعويضات نسبة

 الىالعاملين  

  القيمة المضافة

Compensat -
ion of 

Employees 
to Value 

Added (%) 

 اإلهتالك نسبة

السنوي الى 

  اإلنتاج

Deprecia -
tion to 
Output 

(%) 

Economic Activity ISIC 

 11,124.227,332.334,431.619,410.324,451.971.045.54.0Land Transport 60  البري النقل60

63+  
المساعدة،  األنشطة

 السفر وكاالتانشطة 
11,691.126,381.042,075.921,981.735,059.583.333.31.0Supporting & 

Auxiliary Transport 63+ 

64
واإلتصاالت  البريد

  والالسلكيةالسلكية 
11,885.734,422.244,257.129,522.237,957.185.831.30.8Post & 

Telecommunications 64 

   Geand Average 3.0 41.2 74.9 27,394.0 20,384.7 36,553.3 27,200.5 11,282.6  الكلي  المتوسط 
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  2009س حسب النشاط االقتصادي، القد محافظةفي  خارج المنشاّتالنقل  النشطة والمشتغلين واهم المؤشرات االقتصادية المركبات عدد: 23-9 جدول
Table 9-23: Number of Vehicles, Persons Engaged and Main Economic Indicators for out Side of Establishment Transport in 

Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2009 
  

 ($ Value in 1000 US)        )القيمة بااللف دوالر امريكي(

  
دليل 

 النشاط
 االقتصادي  النشاط

 المركبات عدد
Number of  
Vehicles 

 المشتغلين عدد
Number of 
Persons 
Engaged 

 اإلنتاج
Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption 

 القيمة إجمالي
 المضافة

Gross Value 
Added 

  

Economic Activity  ISIC 

6022
الخرى للركاب غير المحددة ا البريالنقل   أنواع

 )تكسي عمومي ومركبات خصوصية(بموعد  
44447119,732.2 8,843.110,889.1

Other non-scheduled 
passenger transport (Taxi 
and Private) 

6022 

 113.396.5Freight transport by road 6023 1515209.8 البري للبضائع النقل6023

  8,956.410,985.6Total 45948619,942.0 المجموع  
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  2009، االقتصاديفي محافظة القدس حسب النشاط  خارج المنشاّتالمستخلصة ألنشطة النقل  المعدالت بعض: 24-9 جدول
Table 9-24: Selected Ratios for out Side of Establishment Transport Aِctivities in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2009 

 

 دليل

النشاط
   االقتصادي النشاط

 بأجر  العاملنصيب 

من تعويضات 

  بالدوالرالعاملين 
Annual 

Compensa -
tion  per Paid 
Employee  in 

($) 

 نصيب المشتغل

من اإلنتاج  

  بالدوالر
Output per 

Person 
Engaged in 

($) 

 العامل نصيب
جمن اإلنتا بأجر

  بالدوالر 
Output per 

Paid 
Employee 

in ($) 

المشتغلنصيب 

من القيمة 

المضافة 

  بالدوالر
Value 
Added  

per 
Person 

Engaged 
in ($) 

  العاملنصيب 

من القيمة  بأجر

بالدوالرالمضافة 
Value 

Added per 
Paid 

Employee 
in ($) 

 القيمة نسبة

المضافة الى

  اإلنتاج
Value 
Added 

to 
Output   

(%) 

العاملين تعويضات نسبة

  القيمة المضافة الى
Compensation 

of Employees to 
Value Added 

(%) 

 اإلهتالك نسبة

 السنوي الى اإلنتاج
Depreciation  

to Output     
(%) 

Economic 
Activity  ISIC 

6022
 البريالنقل   أنواع

للركاب غير  األخرى

  المحددة بموعد

13,831.6 41,894.3 63,447.6 23,119.1 35,013.2 55.2 39.5 4.2 

Other Non-
Scheduled 
Passenger 
Transport 

6022 

 18.1 0.0 46.0 0.0 6,433.3 0.0 13,986.7 0.0  البري للبضائع النقل6023
Freight 
Transport by 
Road 

6023 

 Grand 4.3 39.2 55.1 35,323.5 22,604.1 64,122.2 41,032.9 13,831.6  الكلي  المتوسط  
Average   
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   أنشطة الخدمات 5.4.9

  

في هذه ويعمل  مؤسسة، 71,31في محافظة القدس   2009العاملة في قطاع الخدمات عام  المؤسساتبلغ عدد 

مليون  114.8 حوالي بلغ حجم اإلنتاج ألنشطة قطاع الخدمات في محافظة القدسو. عامال 5,990المؤسسات 

من ناحية أخرى . دوالر في محافظة القدس مليون 88.0 يمة المضافة المتحققة لهذه األنشطةوبلغ حجم الق ،دوالر

في محافظة القدس حيث  ضمن أنشطة هذا القطاع األول الصحة والعمل االجتماعي تحتل المركز أنشطة فإن

المضافة المتحققة نسبة مساهمته في إجمالي القيمة  بلغتفي حين  من إجمالي اإلنتاج %35.8 بما نسبته ساهمت

  %.40.5 في محافظة القدسللقطاع نفسه 
  

من إجمالي قيمة اإلنتاج في  %31.4نسبة مساهمته المركز الثاني حيث بلغت  في وتأتي أنشطة الفنادق والمطاعم

  .%27.7إجمالي القيمة المضافة في  مساهمتهنسبة  محافظة القدس، وبلغت

  

باجر من  المستخدمنصيب ل المتوسط الفعليأن  إلى القدس محافظة في 2009بيانات مسح الخدمات لعام وتشير 

من  نصيب العامل، وبلغ الخدمات وذلك على مستوى قطاع يدوالر أمريكألف  8.4حوالي  تعويضات العاملين بلغ

 اً، وبلغدوالرألف  26.5حوالي  باجر من اإلنتاج المستخدم بينما بلغ نصيب ،دوالراًألف  19.2حوالي اإلنتاج 

من القيمة باجر  دوالراً، فيما بلغ نصيب المستخدمألف  14.7حوالي  من القيمة المضافة متوسط نصيب العامل

ونسبة تعويضات العاملين إلى % 76.6دوالراً، وبلـغت نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج ألف  20.3 المضافة

  %.2.0نتاج في أنشطة الخدمات فقد بلغت أما نسبة اإلهتالك السنوي إلى اإل%. 41.4القيمة المضافة بلغت 
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 المرصودة التجارة الخارجية 6.4.9

  

مليون   91.3بلغت حوالي  2009أشارت النتائج الى ان قيمة الواردات السلعية المرصودة لمحافظة القدس لعام 

فظة وان قيمة الصادرات السلعية المرصودة لمحا. 2008مقارنة مع عام % 2.0دوالر امريكي بانخفاض بنسبة 

  .2008مقارنة مع عام % 0.4بحوالي  مليون دوالر امريكي وبنسبة زيادة 9.2بلغت حوالي  2009القدس لعام 

  
  2009-2008 ،المرصودة لمحافظة القدس الفلسطينية الوارداتمؤشرات : 25-9 جدول

Table 9-25: Registered Palestinian Import indicators for Jerusalem Governorate, 
 2008-2009 

  

 (Value in 1000 US $) )القيمة بااللف دوالر امريكي(  

Indicator 2009 2008 المؤشر 

Total Palestinian Imports* 91,329 93,533   *إجمالي الواردات الفلسطينية

Imports by mean الواردات حسب الواسطة 

By Land** 89,307 90,666  **بواسطة البر

Networks and Pipelines 2,022 2,860  شبكات وخطوط

Total Imports by country إجمالي الواردات حسب البلد  

Israel 83,665 88,900  إسرائيل

European  countries 5,785 3,396  دول االتحاد األوروبي

Arab countries 79 91  الدول العربية

American countries 478 755  الدول األمريكية

Other countries 1,321 391  باقي دول العالم

*The data excludes those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israel  in 1967. 

الذي ضمته و ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدسالبيانات :*

  .1967إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 
** Including direct imports throw Israeli an airports , 
ports and post 
 

يشمل الواردات المباشرة من خالل المعابر الجوية والبحرية : **

 .والبريد اإلسرائيلي
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  2009-2008 ،المرصودة لمحافظة القدس الفلسطينية الصادراتمؤشرات : 26-9 جدول
Table 9-26: Registered Palestinian Export Indicators for Jerusalem Governorate,  

2008-2009 
 

 (Value in 1000 US $) )دوالر أمريكي باأللف القيمة(  

Indicator 2009 2008 المؤشر 

Total Palestinian Export 9,204 9,161  إجمالي الصادرات الفلسطينية

By country حسب البلد 

Israel 7,237 6,162  إلى إسرائيل

Arab countries 1,934 2,999  إلى الدول العربية

Other countries 34 0  إلى باقي دول العالم

Total Export distribution إجمالي توزيع الصادرات  

National 7,624 8,556  وطنية

RE-Exports 1,580 605  معاد تصديرها
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  2009، القدس حسب النشاط االقتصادي محافظة فيالنشطة الخدمات  االقتصادية والمشتغلين واهم المؤشرات المؤسسات عدد: 27-9 جدول
Table 9-27: Number of Enterprises, Persons Engaged and Main Economic Indicators for Services in Jerusalem Governorate by 

Economic Activity, 2009 
 

 ($ Value in 1000 US)       ) القيمة بااللف دوالر امريكي(

 دليل

 النشاط 
المؤسسات عدد  االقتصادي النشاط

No. of Ent.

 المشتغلين عدد
Number of 
Persons 
Engaged 

  العاملين تعويضات  
Compensation 
of Employees 

   االنتاج 
Output 

  الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption

القيمة اجمالي

  المضافة
Gross 
Value 

 التكوين

لي الثابتالرأسما

  االجمالي
G. F. C. F.

Economic Activity ISIC 

 Hotels & Restaurants H 44.4 24,391.8 11,632.4 36,024.1 10,223.2 1,570 287  والمطاعم الفنادق  ح

 Real Estate Activities K 224.7 5,773.8 3,163.2 8,937.0 1,825.0 719 297  وااليجارية العقارية االنشطة ك 

 Education M 18.3 10,763.6 1,655.0 12,418.6 8,539.7 1,001 77  تعليمال م

 Health & Social Work N 38.2 35,610.8 5,448.7 41,059.4 10,626.4 1,327 225  والعمل االجتماعي الصحة  ن

 س
الخدمه االجتماعيه  أنشطه

  االخرى والشخصيه
431 1,373 5,196.5 16,325.4 4,915.9 11,409.5 78.5 

Other community, 
Social & Personal 
Services 

O 

 
  Total 404.1 87,949.5 26,815.2 114,764.5 36,410.8 5,990 1,317  المجموع 
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  2009، االقتصاديالنشاط  حسب )J1( منطقةهم المؤشرات االقتصادية النشطة الخدمات في محافظة القدس أوالمشتغلين و المؤسسات عدد: 28-9 جدول
Table 9-28: Number of Enterprises, Persons Engaged and Main Economic Indicators for services in Jerusalem Governorate Area 

(J1) by Economic Activity, 2009 
 

 ($ Value in 1000 US)        ) القيمة بااللف دوالر امريكي(

 دليل

 النشاط
  االقتصادي النشاط

تالمؤسسا عدد
No. of 
Ent. 

  المشتغلين عدد
Number of 
Persons 
Engaged 

  العاملين تعويضات 
Compensation 
of  Employees 

   االنتاج 
Output 

  الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption

القيمة  اجمالي

  المضافة
Gross Value 

Added

الرأسمالي التكوين

  االجماليالثابت 
G. F. C. F. 

Economic Activity ISIC 

 Hotels & Restaurants H 18.5 17,236.0 6,184.3 23,420.3 7,937.1 981 174  والمطاعم الفنادق  ح

 & Real Estate,Renting 26.0 4,930.1 1,587.0 6,517.1 1,530.2 368 150  العقاريه وااليجاريه االنشطه ك 
Business Activities K 

 Education M 0.6  8,105.1 1,206.4 9,311.5 6,164.9 520 38  التعليم م

 Health & Social Work N 1.3 33,239.5 4,603.1 37,842.6 9,416.0 1,021 110  والعمل االجتماعي الصحه  ن

 س
الخدمه االجتماعيه  أنشطه

  االخرى والشخصيه
166 554 3,043.0 8,747.6 1,718.8 7,028.8 11.0 

Other community, 
Social & Personal 
Services 

O 

 
  Total 57.4 70,539.5 15,299.6 85,839.1 28,091.2 3,444 638  المجموع 
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  2009، القدس حسب النشاط االقتصادي محافظةالمعدالت المستخلصة ألنشطة الخدمات في  بعض:  29-9 جدول
Table 9-29: Selected Ratios for Services Activities in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2009 

 

 دليل

النشاط
  االقتصادي النشاط

باجر  العاملنصيب 

من تعويضات 

  العاملين بالدوالر
Annual 

Compens -
ation per 

Paid 
Employee in 

($)

 نصيب المشتغل

من االنتاج  

  بالدوالر
Output per 

Person 
Engaged in 

($) 

العامل  نصيب

باجر من االنتاج 

  لدوالربا
Output per 

Paid 
Employee 

in ($) 

المشتغلنصيب 

القيمة  من

المضافة 

  بالدوالر
Value 

Added per 
Person 

Engaged 
in ($) 

  العاملنصيب 

القيمة  من  باجر

 بالدوالر المضافة
Value Added 

per Paid 
Employee in 

($) 

 القيمة نسبة

المضافة الى 

  االنتاج
Value 

Added to 
Output 

(%) 

 تعويضات نسبة

 الىالعاملين  

  القيمة المضافة

Compen -
sation of 

Employees 
to Value 

Added (%) 

 االهتالك نسبة

 الى السنوي

  االنتاج

Deprec -
iation  to 

Output (%)

Economic ActivityISIC 

 & 21,118.467.741.91.8Hotels 8,851.322,945.331,189.715,536.2  والمطاعم الفنادق  ح
Restaurants H 

 20,330.364.631.66.0Real Estate 6,426.112,429.831,468.38,030.3  وااليجارية العقارية االنشطة ك 
Activities K 

 11,511.986.779.31.9Education M 9,133.412,406.213,281.910,752.8  التعليم م

 31,402.886.729.81.1Health & Social 9,370.730,941.536,207.626,835.6  والعمل االجتماعي الصحه  ن
Work N 

 س
الخدمه االجتماعيه  أنشطه

  االخرى والشخصيه
6,238.311,890.319,598.38,309.9 13,696.969.945.52.5

Other community, 
Social & Personal 
Services 

O 

  
  20,264.976.641.42.0Grand Avarage 8,389.619,159.426,443.514,682.7  المتوسط الكلي  
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  2009االقتصادي،  النشاط حسب )J1(القدس منطقة  محافظةالمعدالت المستخلصة ألنشطة الخدمات في  بعض:  30-9 جدول
Table 9-30: Selected Ratios for Services Activities in Jerusalem Governorate Area (J1) by Economic Activity, 2009 

 

 دليل

النشاط
  االقتصادي النشاط

العاملنصيب  متوسط

من تعويضات  باجر

  بالدوالرالعاملين 
Annual 

Compens -
ation per Paid 
Employee in 

($) 

  إنتاجية متوسط

 اإلنتاجمن  العامل

  بالدوالر
Output per 

Person 
Engaged in 

($) 

 إنتاجية متوسط

من  العامل باجر

  بالدوالر إلنتاجا
Output per 

Paid 
Employee 

in ($) 

نصيب  متوسط

من القيمة العامل

المضافة بالدوالر
Value 

Added per 
Person 

Engaged in 
($) 

نصيب  متوسط

باجر من  العامل

القيمة المضافة 

  بالدوالر
Value 

Added per 
Paid 

Employee in 
($)

 القيمة نسبة

المضافة الى 

  االنتاج
Value 

Added to 
Output 

(%) 

 تعويضات نسبة

العاملين الى القيمة

  المضافة

Compens -
ation of 

Employees 
to Value 

Added (%) 

 االهتالك نسبة

 السنوي الى االنتاج
Depreciati-on 
to Output (%)

Economic 
Activity ISIC 

 & 11,274.323,873.933,267.517,569.824,483.073.646.02.0Hotels  والمطاعم الفنادق  ح
Restaurants H 

 ك
العقاريه  االنشطه

  وااليجاريه
7,356.717,709.531,332.213,397.023,702.475.631.02.4

Real Estate, 
Renting & 
Business 
Activities 

K 

 12,183.617,906.718,402.215,586.716,018.087.076.11.7Education M  التعليم م

  ن
والعمل  الصحه

  االجتماعي
10,302.037,064.341,403.332,555.836,367.187.828.31.1Health & Social 

Work N 

 س
الخدمه  أنشطه

االجتماعيه 

  االخرى والشخصيه

8,269.015,789.923,770.712,687.419,100.080.443.31.8

Other 
Community, 
Social & 
Personal Serv. 

O 

  10,404.124,924.231,792.320,481.926,125.882.239.81.6Grand Average  الكلي وسطالمت  
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  المصادر
  

 .فلسطين –رام اهللا  .2010إحصاءات رخص األبنية  .2011، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .1

 .فلسطين -رام اهللا    ".12"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم .2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .2

رام  ).2009- 2008(  باألسعار الجارية والثابتةالحسابات القومية  .2011، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .3

 . فلسطين –اهللا 

رام ). بيانات غير منشورة. (2009سلسلة المسوح االقتصادية،  .2010، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .4

 .فلسطيناهللا 

 .فلسطين-رام اهللا   .2010نشرة األسعار واألرقام القياسية،  .2011 ،مركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز ال .5

 –رام اهللا  ،2007 التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات، 2008هاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، جلا .6

 فلسطين

 بيانات.  فلسطين –رام اهللا   .2009 ،، مسح النقل خارج المنشات2010 هاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،جلا .7

 .غير منشورة

وتحديثاته لغاية  2004العام للمنشآت االقتصادية في القدس  التعداد  .2010المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز .8

 .غير منشورة بيانات  .فلسطين - رام اهللا  .31/12/2006

وتحديثاته لغاية  2007 -ان والمساكن والمنشآتالعام للسك التعداد .2010المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز .9

 فلسطين -رام اهللا .31/12/2009

 -رام اهللا .سلع وخدمات –التجارة الخارجية احصاءات  .2011المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز .10

 فلسطين
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  المقدمة
وتشمل هذه المؤشـرات عـدد   .  النشاط الفندقي وحركة النزالء في الفنادقحول  يعرض هذا الفصل عدة مؤشرات

وفي الغرف، وعـدد ليـالي   الفنادق العاملة وعدد الغرف واألسرة المتوفرة فيها، والمرافق والتجهيزات في الفنادق 

شغال الغرف واألسرة ومعدالت ليـالي  إالمبيت خالل فترة اإلسناد الزمني، وعدد النزالء حسب الجنسية، ومعدالت 

  .هذا ويشمل الفصل تعريفات ألهم المؤشرات السياحية الواردة فيه  .المبيت، وعدد العاملين في الفنادق
  

، إضافة إلى بيانات السجالت اإلداريـة  2010-2003سح الفنادق لألعوام المصدر الرئيسي لبيانات هذا الفصل هو م

  .من المؤسسات ذات العالقة
  

  المفاهيم األساسية
  :      الفندق

يصنف ضمن منشآت اإلقامة السياحية الجماعية التي توفر المبيت للزائر في غرفة أو غير ذلك، على أن يكون عدد 

مجموعة أشخاص يزيد عن معدل عدد أفراد عائلة واحدة، وتكون تحت إدارة  األماكن المتوفرة في الفندق تستوعب

األسرة يوميا وتنظيف المرافق الصحية، ومصنفة في  وإعدادموحدة وتقدم خدمات وتسهيالت تشمل خدمة الغرف 

 .درجات وفئات وفقا للتسهيالت والخدمات التي تقدمها
 

 :عدد الغرف

للمبيت، وتكون الغرف مفردة أو ثنائية أو ثالثية أو رباعية، وصنفت الغرف  الغرف المعدة لالستخدام من النزالء

، أما الجناح فيتألف من غرفة نوم واحدة أو أكثر وصالة وحمام )أخرى(التي تشمل أكثر من أربعة أسرة تحت 

  .خاص
 

  :ةعدد األسّر

ء باستثناء األسرة التي تضاف إلى الفندق هو إجمالي عدد األسرة المفردة في الفندق والمعدة لالستخدام من قبل النزال

  .عند الطلب ويعتبر السرير المزدوج داخل الفندق سريرين مفردين
  

  :     لنزالءا

هم األشخاص الذين ينزلون في الفندق بأجر، ويعتبر كل من يترك الفندق ولو لليلة واحدة ثم يعود للفندق ثانية بمثابة 

  .نزيل جديد
  

  :)لي المبيتعدد ليا(ة شغال األسّرإ

/ ة المحجوزة للنزيل في الفندق ألجل المبيت سواء أتم المبيت فيها فعليا أو لم يتم، حيث يقاس بوحدة ليلة تمثل األسّر

  .شخص
  

  :الغرف المشغولة

وتعتبر الغرفة مشغولة .  هي عدد الغرف التي تم حجزها ومدفوعة األجر من قبل النزالء الستخدامها لغرض المبيت

  .تخدمت فعليا أو لم تستخدمسواء اس
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  :النشاط الفندقي

حيث  41عامال من اصل   فندقاً 29، ما مجموعه 2010في كانون أول  في محافظة القدس العاملة بلغ عدد الفنادق

توقف العديد منها بسبب األحداث التي تشهدها األراضي الفلسطينية من الحصار واإلغالق اإلسرائيلي منذ انـدالع 

 3,263 ورفة ـغ1,497 ما مجموعه  يتوفر في الفنـادق العاملة.  2000قصى في شهر أيلول عام ة األانتفاض

  .من اإلناث 82من الذكور  508، منهم 2010عامالً خالل عام  590فيها العاملين  سريرا وبلغ متوسط عدد
  

  2010-2003 ت مختارة،حسب توفر خدما محافظة القدس يالعاملة ف فنادقالعدد الغرف المجهزة في : 1-10 جدول
Table 10-1: Number of Furnished Rooms in Operated Hotels in Jerusalem 

Governorate by Availability of Selected Facilities, 2003-2010 
 

Year هاتف  
Telephone

 تكييف
Air 

Condition

 تدفئة
Heaters

  ثالجة
Refrigerator

تلفزيون
T.V 

  مذياع
Radio 

اصحمام خ  
Private 

Bathroom

 عدد الغرف
No. of 

Rooms 

عدد 

*الفنادق  
No. of 

Hotels* 

 السنة

2003 763 726 834 309 719 515  838 907  20  2003 

2004 813 759 914  315 748 515 913 985 23  2004 

2005 740  647  802  280  678 453 822 869 18 2005 

2006 1,035  1,029  1,058  426  848 598 1,054 1,209  22 2006 

2007 880  870  1,150  220  836  451  1,190  1,249 25 2007 

2008 905  999  1,135  356  845  400  1,164  1,317 29 2008 

2009 1,449 1,397 1,566 957  1,299  949  1,591 1,580  34  2009 

2010 1,376  1,383 1,376 1,072  1,252  1,028 1,406 1,497  29  2010 

*Represent the number at the end of the year.   *يمثل العدد كما في نهاية العام                                               .
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  2010- 2003ة، عدد الفنادق في محافظة القدس حسب توفر خدمات عامة مختار: 2-10 جدول
Table 10-2: Number of Hotels in Jerusalem Governorate by Availability of Selected 

Public Services, 2003-2010 
   

 
Year أخرى 

Others 

خدمات 

 للغرف
Room 

Services 

صالون 

 تجميل
Beauty 
Salon

 متاجر
Shops

 مصبغة
Dry 

Clean

تصوير 

 وثائق
Copy 

Printer

 طباعة
Printing

بريد 

إلكتروني
E-mail

 فاكس
Fax 

عدد 

 الفنادق
No. of 
Hotels 

 السنة
 

2003 5  11  2  4  10  11  12  14  16  20  2003 

2004 6 13 1 4 13 13 14 17 21 23  2004 

2005 6 12 1 3 8 10 12 14 16 18 2005 

2006 7 17 3 2 11 16 15 17 21 22 2006 

2007 12 16 4 5 12 13 14 23 25 25 2007 

2008 2 17 4 2 7 20 11 22 26 29 2008 

2009 0  21  0  0  16  28  28  33  28  34  2009 

2010 0  22  0  1  18  26  26  20  29  29  2010 

  
  

  2010-  2003،عدد المرافق العامة المتوفرة في فنادق محافظة القدس: 3-10جدول 
Table 10-3: Number of Public Utilities Available in Jerusalem Governorate Hotels, 

Governorate, 2003-2010 
 

 السنة

 

 المطاعم
Restaurants 

 قاعات االجتماعات
Conference 

Halls 

 موقف سيارات
Parking 

  عدد

المصاعد
No. 
of  

Lifts

  عدد

 المسابح
No. of  

Swimming 
Pools 

  /عدد المالعب

الصاالت الرياضية
No. of  

Playgrounds 
Sport 

 
 
 

Year  
   العدد  

Number 

  فرد/ السعة
Capacity/ 
Person 

   العدد
Number

  فرد/ السعة
Capacity/
Person

   العدد
Number

 سيارة/ السعة
Capacity/

 Car 

2003 17 1,515 241,43010205141 1 2003 

2004 18 1,625 271,47610205151 1 2004 

2005 17 1,475 211,3758175121 1 2005 

2006 24 2,473 821,71012215171 1 2006 

2007 27 2,350 231,76512226121 - 2007 

2008 34 2,615 281,73512264202 2 2008 

2009 30 3,270 422,34516275261 1 2009 

2010 29 3,199 412,68418260251 1 2010 
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  2010- 2003 في أبرز المؤشرات الفندقية لمحافظة القدس، النسبي التغير: 1-10 شكل

Figure 10-1: Percentage Changes of Main Hotel Indicators in Jerusalem 
Governorate During the Period 2003- 2010 

                                                                                                                    Base Year 1999                                   1999سنة األساس                                   
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  2010-  2003حسب المنطقة،في األراضي الفلسطينية  الفنادقنزالء  عدد: 4-10 جدول
Table 10-4: Number of Guests in the Palestinian territoryHotels by Region, 2003-2010 

 

 السنة

  األراضي

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 West Bank  الضفة الغربية
 قطاع غزة

Gaza Strip 
Year الشمال  

North 
 الوسط

Middle 
 القدس

Jerusalem 
 الجنوب
South 

2003 62,812 4,01020,84929,9703,4274,556 2003 

2004 100,184 4,90633,43244,5146,93410,398 2004 

2005 131,908 4,89137,83964,78416,7407,654 2005 

2006 151,801 4,42831,95880,00032,7162,699 2006 

2007 315,866 4,205103,944147,92158,3981,398 2007 

2008 446,133 5,67282,055209,751146,7181,937 2008 

2009 452,625 8,57991,493219,494132,274785 2009 

2010 577,383 15,66095,600263,732201,1671,224 2010 
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2010-2003القدس،في محافظة  الفندقيللنشاط  الرئيسية المؤشرات: 5-10 جدول  
Table 10-5: Main Indicators for Hotel Activities in Jerusalem Governorate, 2003-2010 

  

  المؤشر
Year  السنة  

Indicator  
2003 2004 2005  2006  2007  2008  2009  2010  

 Number of 29 231822252934 20 الفنادق عدد
Hotels 

 Number of 1,497 9858691,2091,2491,3171,580 907 الغرف عدد
Rooms 

 Number of 3,263 2,3621,9672,7582,8312,7713,545 2,147 األسرة عدد
Beds 

اشغال  متوسط

 الغرف
184 215308242.8568.4888.9931.5 993.8 

Average of 
Room 
Occupancy 

اشغال  نسبة

 (%)الغرف 
20.7 23.035.520.445.567.962.8 66.4 

Room 
Occupancy 
Rate (%) 

اشغال  متوسط

 ةاألسّر
258 353513488.91,080.11,616.41,386.1 1,435.9 

Average of 
Bed 
Occupancy 

اشغال  نسبة

 (%)ة األسّر
12.2 15.026.119.038.153.142.5 44.0 

Bed 
Occupancy 
Rate (%) 

 Number of 263,732 44,51464,78480,000147,921209,751219,494 29,970  النزالء عدد
Guests  

ليالي  عدد

  المبيت
94,227 128,843187, 284224,633394,239591,596505,939 524,093 Number of 

Guest Nights  
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  2010محافظة القدس لمؤشرات مختارة حسب الشهر،  في الفندقي النشاط: 6-10 جدول
Table 10-6: Activities in Jerusalem Governorate Hotels for Selected Indicators by 

Month, 2010 
 

 الشهر

 عدد

 الفنادق
No. of 
Hotels

الغرف  عدد

 المتاح  
No. of 

Available 
Rooms 

 األسرة عدد

 المتاح
No. of 

Available 
Beds 

النزالء دعد
No. of 

Guests

 ليالي عدد

 المبيت
No. of 
Guest 
Nights

 الغرف إشغال
Room 

Occupancy 

 األسرة إشغال
Bed OccupancyMonth 

المتوسط 
Average

%النسبة
Rate 

 المتوسط
Average

% النسبة
Rate 

 كانون

 ثاني
34  1,618 3,569 17,123 34,784 775.5 47.9 1,122.031.4  January 

 February 1,475.041.3 63.2  1,023.3 41,286  21,820 3,569 1,618  34 شباط

 March 1,328.041.6 59.6 874.1 41,164 20,655 3,195 1,467  30 آذار

 April  1,231.038.5 56.5 829.0 36,937 19,157 3,195 1,467  30  نيسان

 May 1,388.041.8 58.9 909.5 43,023 21,961 3,323 1,544  30 أيار

 June 1,516.047.4 71.6 1,051.1 45,473 23,596 3,195 1,467  30 حزيران

 July 1,385.043.7 68.1 998.4 42,943 20,123 3,170 1,467  30 تموز

 August 1,527.047.8 71.1 1,042.8 47,332 23,709 3,195  1,467  30 آب

 September 1,268.039.7 61.3 898.6 38,033 19,038 3,195 1,467  30 أيلول

 تشرين

 أول
30  1,467 3,195 22,630 46,930 1,076.4 73.4 1,514.047.4 October 

 تشرين

 ثاني
30  1,467 3,195 25,568 51,350 1,220.2 83.2 1,712.053.6 November 

 كانون

 أول
29 1,452 3,165 28,352 54,838 1,230.4 84.7 1,769.055.9 December 

المعدل 

*السنوي
  1,497 3,263 263,732524,093993.8  66.4 1,435.944.0  Annual 

Average* 

يمثل المعدل السنوي لكافة المؤشرات باستثناء عدد النزالء وعدد ليالي * 

 .المبيت حيث يمثل المجموع خالل عام

* Represents the annual average of indicators 
except number of guests and number of guest 
nights which represents the annual total.  
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  2010طبيعة العمل والجنس، الربع و في فنادق محافظة القدس حسب العاملينعدد  متوسط: 7-10 جدول
Table 10-7: Average Number of Persons Engaged in Jerusalem Governorate Hotels by 

Year Quarter, Type of Work and Sex, 2010 
 

 الربع

     إدارة
Administration 

  إنتاج
Operation 

  المجموع
Total Quarter 

 ذكور
Males 

 إناث
Females

 ذكور
Males 

 إناث
Females

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

First Quarte  83  525 57 435 26 90 الربع األول

Second Quarter 84 504 58 422 26 82 الربع الثاني

Third Quarte 82 502 56 420  26 82  الربع الثالث

Fourth Quarter 80 500 54 409 25 81 الربع الرابع

 Average  82 508 56 424  26 84  المتوسط
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  2010في فنادق محافظة القدس واألراضي الفلسطينية حسب الجنسية والربع،  النزالء توزيع: 8-10 جدول
Table 10-8: Distribution of Guests in Jerusalem Governorate and Palestinian territory Hotels by Nationality and Quarter, 2010  

  

المحافظة / المنطقة

 الربعو

  
 عدد

 الفنادق
No. of 
Hotels

 Nationality     الجنسية

 المجموع 
Total 

 

Region/governorate 
and  Quarter فلسطين 

Palestine

 عربية دول
Arab 

Countries

 إسرائيل
Israel 

 آسيا
Asia 

 الواليات
 المتحدة
 وكندا

U.S.A   &
Canada

 أمريكا دول
 األخرى
Other 

American 
Countries

 االتحاد
 األوروبي

European 
Union 

 أوروبا باقي
Other 

European 
 

  أفريقيا
Africa  

  استراليا

 ونيوزيلندا
Australia 

& 
New 

Zealand
 

 األراضي

 الفلسطينية
95 55,456  2,319 44,00362,66572,354 15,367 215,234 91,306 14,1264,553 577,383 Palestinian Territory

 First quarter 124,205 766 2,919 22,611 46,047 2,652 14,79916,257 6,175 1,093 10,884 95 األولالربع 

Second quarter 140,318 1,037 3,030 17,628 58,440 4,261 15,74719,492 6,754 473 13,454 95 الثانيالربع 

Third quarter 141,833 920 2,862 22,850 49,379 2,278 17,17215,05915,237 326 15,748 96 الثالثالربع 

Fourth quarter 171,035 1,830 5,315 28,217 61,368 6,176 13,90217,06021,368 427 15,370 95 الرابعالربع 

 Jerusalem 263,732 1,535 8,230 42,758 110,610 6,439 13,79123,09057,204 75 0 29  محافظة القدس
Governorate 

 First quarter 59,598 535 1,837 9,969 24,598 1,278 13,612 5,467 2,302 0 0 30 األولالربع 

Second quarter 64,714 379 2,455 9,072 28,139 1,626 15,109 5,708 2,226 0 0 30 الثانيالربع 

Third quarter 62,870 355 2,243 11,206 27,701 1,176 12,001 4,598 3,590 0 0 30 الثالثالربع 

Fourth quarter 76,550 266 1,695  12,511 30,172 2,359 16,482 7,317 5,673 75 0 29 الرابعالربع 
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  لمصادرا
  

 .فلسطين –رام اهللا   ".12"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم . 2010، الفلسطيني لإلحصاء المركزيالجهاز  .1

–النشـرة السـنوية   (  األراضي الفلسطينيةالنشاط الفندقي في  .2011، الفلسطيني لإلحصاء المركزيالجهاز  .2

  .فلسطين –رام اهللا ). 2010
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Table 11-1: Schools and Kindergartens in Jerusalem Governorate by Supervising 

Authority, 2007/2008-2010/2011 
 

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 Supervising Authority 

96 96 100 103 Government 

17 17 17 17 UNRWA 

81 85 94 101 Private \ Schools 

85 85 91 .. Private\ Kindergartens 

079 082 302 001* Total 

20102011

 

*Total for 2010/2011 does not include data for Private 
kindergartens. 

2010201165,863

24,016 25,531 62,274 635592 

65,863200720082008200920092010

 

 

 

 

 

 
(1)

20102011 
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Table 11-2: Schools and Kindergartens Students in Jerusalem Governorate by Stage, 

2007/2008-2010/2011 
 

0227/0228  2009/2008 2010/2009 2011/2010 Stage 

312,7 79196 79352 .. Kindergarten 

56,035 569901 589349 58,595 Basic Stage 

6,239 69691 69993 7,268 Secondary Stage 

69,586 727788 70,496 65,863* Total 

20102011

 

*Total for 2010/2011 does not include data for Private 
kindergartens. 

20102011

18872487

1589

112

2007 200802120211

Table 11-3: Average Number of Students per Teacher in Schools and Kindergartens 

in Jerusalem Governorate by Supervising Authority,  

2007/2008-2010/2011 
 

0227/0228  0228/0229  0229/0212  2011/2010 
Supervising 

Authority 

21.0 20.8 20.2 18.7 Government 

26.5 26.8 25.9 24.7 UNRWA 

17.9 18.2 18.1 15.9 Private / Schools 

22.1 22.6 : .. 
Private / 
Kindergartens 

0206 20.4 1908 17.8* Grand Average 

20102011

 

* Grand Average for 2010/2011 does not include data for 
Private kindergartens. 

 

شدبة  2,588  فقد  لغتد    2010/2011

6138811,099

2009201025497733989775
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20102011

258632892389

 

2

20092010135835 

8,210 5,625 365

90275200820091,941

8991,04214927

12264420092010

51812634

277

 

3

201015483

2836834812009282680%
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0229021202120211  

Table 11-4: Distribution of Schools and Kindergartens in Jerusalem Governorate by 

Supervising Authority and Sex, 2009/2010-2010/2011 

 

0229/0212 0212/0211 
Supervising 

Authority/Area  

Males 

 

Females 

 

Co-ed 

 

Total 

 

Males 

 

Females 

 

Co-ed Total 

        
Jerusalem 

Governorate  

 40 38 22 100 40 39 24 103 Government 

 5 10 2 17 5 10 2 17 UNRWA 

   8 14 72 94 8 13 80 101 Private/ Schools 

   1 3 87 91 .. .. .. 00 
Private 
/Kindergartens 

 46 44 182 220 *53 *62 *106 *221 Total 

(J1)         Area (J1) 

 9 14 5 28 9 13 6 28 Government 

 3 4 1 8 3 4 1 8 UNRWA 

   6 12 31 49 6 11 37 54 
Private / 
Schools 

   1 3 59 42 .. .. .. .. 
Private / 
Kindergartens 

 19 22 94 168 *18 *28 *44 *90 Total 

(J2)         Area (J2) 

 31 24 17 72 31 26 18 75 Government 

 2 6 1 9 2 6 1 9 UNRWA 

   2 2 41 45 2 2 43 47 Private/ Schools 

   - - 28 08 .. .. .. .. 
Private / 
Kindergartens 

  35    32   87    154   *35 *34 *62 *131 Total 

20102011

 

*Total for 2010/2011 does not include data for Private 
kindergartens. 
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Table 11-5: Distribution of Schools and Kindergartens Students in Jerusalem 

Governorate by Supervising Authority, Sex and Area 

2009/2010-2012/2011 
 

 

2010/2009 2011/2010 
Supervising 

Authority/Area  

Males 

 

Females 

 

Total 

 

Males 

 

Females 

 

Total 

        
Jerusalem 

Governorate 

13,145 16,615 097742 13,474 16,764 30,238 Government 

 2,323 5,890 87012 2,088 5,309 7,397 UNRWA 

   14,720 10,899 047419 15,843 12,385 28,228 Private / Schools 

   3,722 3,630 7,352 .. .. .. 
Private / 
Kindergartens 

 33,910 37,034 72,694 *31,405 *34,458 *65,863 Total 

(J1)       Area (J1) 

 2,663 6,276 8,939 2,714 6,235 8,949 Government 

 1,071 2,329 3,400 906 1,860 2,766 UNRWA 

   8,929 7,557 16,486 9,348 8,339 17,687 Private / Schools 

   2,553 2,559 5,112 .. .. .. 
Private / 
Kindergartens 

 15,216 18,721 33,937 *12,968 *16,434 *29,402 Total 

(J2)        Area (J2) 

 10,482 10,339 21,013 10,760 10,529 21,289 Government 

 1,252 3,561 4,733 1,182 3,449 4,631 UNRWA 

   5,791 3,342 9,745 6,495 4,046 10,541 Private / Schools 

   1,169 1,071 2,240 .. .. .. 
Private/ 
Kindergartens 

 18,694 18,313 37,731 *18,437 *18,024 *36,461 Total 

20102011

 

*Total for 2010/2011 does not include data for Private 
kindergartens. 
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Table 11-6: Distribution of Schools Students in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, Stage, Sex and              Area, 

2010/2011 
 

 

 المنطقة/

 

 Basic  Secondary 

  

 Grand Total Supervising 

Authority/Area  

Males 

 

Females 

 

Total 

 

Males 

 

Females 

 

Total 

 

Males 

 

Females 

 

Total 

          Jerusalem Governorate 

 11,911 13,384 25,295 1,563 3,380 4,943 13,474 16,764 30,238 Government 

 2,088 5,309 7,397 . . . 20,88 5,309 7,397 UNRWA 

 14,521 11382 25,903 1,322 1,003 2,325 15,843 12,385 28,228 Private  

 28,520 30,075 58,595 2,885 4,383 7,268 31,405 34,458 65,863 Total 

(J1)          Area (J1) 

 2,406 4,833 7,239 308 1,402 1,710 2,714 6,235 8,949 Government 

 906 1,860 2,766 . . . 906 1,860 2,766 UNRWA 

 8,490 7,507 15,997 858 832 1,690 9,348 8,339 17,687 Private  

 11,802 14,200 26,002 1,166 2,234 3,400 12,968 16,434 29,402 Total 

(J2)         Area (J2) 

 9,505 8,551 18,056 1,255 1,978 3,233 10,760 10,529 21,289 Government 

 1,182 3,449 4,631 . . . 1,182 3,449 4,631 UNRWA 

 6,031 3,875 9,906 464 171 635 6,495 40,46 10,541 Private  

 16,718 15,875 32,593 1719 2,149 3,868 18,437 18,024 36,461 Total 



13 

 

285 

117

2010/20092011/2010 

Table 11-7: Distribution of Classes in Jerusalem Governorate Schools by Supervising 

Authority, Sex and Area, 2009/2010-2010/2011 
 

 

 المنطقة/

2010/2009 2011/2010 
Supervising 

Authority/Area  

Males 

 

Females 

 

Co-ed 

 

Total 

 

Males 

 

Females 

 

Co-ed 

 

Total 

             
Jerusalem 

Governorate 

 444 561 154 1,159 435 523 223 1,181 Government 

 58 155 20 233 55 148 22 225 UNRWA 

   231 273 601 1,105 123 210 849 1,182 Private / Schools 

  

 
1 22 292 315 .. .. .. .. 

Private/ 
Kindergartens 

 734 1,011 1,067 2,812 *613 *881 *1,099 *2,588 Total 

(J1)         Area (J1) 

 84 213 45 342 82 194 69 345 Government 

 34 64 4 102 32 62 4 98 UNRWA 

   159 218 299 676 97 189 426 712 Private / Schools 

  

 
1 19 197 217 .. .. .. .. 

Private/ 
Kindergartens 

 278 514 545 1,337 *211 *445 *499 *1,155 Total 

(J2)         Area (J2) 

 360 348 109 817 353 329 154 836 Government 

 24 91 16 131 23 86 18 127 UNRWA 

   72 55 302 429 26 21 423 470 Private / Schools 

  

 
- 3 95 98 .. .. .. .. 

Private/ 
Kindergartens 

 456 497 522 1,475 *402 *436 *595 *1,433 Total 

20102011

 

*Total for 2010/2011 does not include data for Private 
kindergartens. 
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Table 11-8: Distribution of Teachers in Schools and Kindergartens in Jerusalem Governorate by Qualification, Sex and     Area, 

2009/2010 
 

 

 المنطقة/

 

Associate Diploma & 

Below 

 

BA/BSc 

 

BA/BSc and Education 

Diploma 

 

Higher Diploma & 

Above 

 

Total 
Supervising 

Authority/Area 

Males

 

Females 

 

Total Males

 

Females 

 

Total Males

 

Females 

 

Total Males

 

Females 

 

Total Males

 

Females 

 

Total 

               
Jerusalem 

Governorate 

97 196 293 300 798 1,098 5 21 26 24 39 63 426 1,054 1,480 Government  

 24 44 68 33 100 133 11 72 83 12 12 24 80 228 308 UNRWA 

 61 237 298 257 781 1,038 28 61 89 57 39 96 403 1,118 1,521 Private/Schools 

 
: : : : : : : : : : : : : : : 

Private/ 
Kindergartens  

 182 477 659 590 1,679 2,269 44 154 198 93 90 183 909 2,400 3,309 Total 

J1)                Area (J1) 

 7 50 57 44 311 355 1 10 11 3 12 15 55 383 438 Government  

 6 18 24 15 17 32 7 60 67 3 5 8 31 100 131 UNRWA 

 36 161 197 160 453 613 24 56 80 43 33 76 263 703 966 Private/Schools 
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Table 11-8 (Cont.): Distribution of Teachers in Schools and Kindergartens in Jerusalem Governorate by Qualification, Sex and Area, 

2009/2010 
 

  /

 المنطقة

 

Associate Diploma  & 

Below 

 

BA/BSc 

 

BA/BSc and 

Education Diploma 

 

Higher Diploma & 

Above 

 

Total 
Supervising 

Authority/Area 

Males

 

Females 

 

Total Males

 

Females 

 

Total Males

 

Females 

 

Total Males

 

Females 

 

Total Males

 

Females 

 

Total 

 
: : : : : : : : : : : : : : : 

Private/ 
Kindergartens  

 49 229 278 219 781 1,000 32 126 158 49 50 99 349 1,186 1,535 Total 

J2)                Area (J2) 

 90 146 236 256 487 743 4 11 15 21 27 48 371 671 1,042 Government  

 18 26 44 18 83 101 4 12 16 9 7 16 49 128 177 UNRWA 

 25 76 101 97 328 425 4 5 9 14 6 20 140 415 555 Private/Schools 

 
: : : : : : : : : : : : : : : 

Private/ 
Kindergartens  

 133 248 381 371 898 1,269 12 28 40 44 40 84 560 1,214 1,774 Total 
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/2009-2010/2009 

Table 11-9: Average Number of Students Per Teacher in Schools and Kindergartens 

in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, 

 2008/2009-2009/2010 
 

2010/2009 0212/0211 

Supervising 

Authority J1

Area (J1) 

J2

Area (J2) 

 

General 

Average 

J1

Area (J1) 

J2

Area (J2) 

 

General 

Average 

 21.1 20.7 20.2 18.8 18.6 18.7  Government 

 25.4 28.0 25.9 21.3 27.2 24.7  UNRWA 

 18.3 18.0 18.1 15.8 16.1 15.9 
 Private / 
Schools 

 
20.4 25.7 .. .. .. 00 

 Private 
/Kindergartens 

 19.8 21.0 19.8 *17.0 *18.5 *17.8 
 General 

Average 

20102011

 

* General Average for 2010/2011 does not include 
data for Private kindergartens. 

 

 

1112

2009/2010-2011/2010 

Table 11-10: Average Number of Students Per Class in Jerusalem  

 Governorate by Supervising Authority, 2009/2010-2010/2011 
 

2010/2009 0212/0211 

 Supervising 

Authority J1

Area (J1) 

J2

Area (J2) 

 

General 

Average 

J1

Area (J1) 

J2

Area (J2) 

 

General 

Average 

 25.8 26.0 25.8 25.9 25.5 25.6 Government 

 33.3 37.0 34.2 28.2 36.5 32.9 UNRWA 

 26.0 22.4 24.9 24.8 22.4 23.9 Private / Schools 

 23.6 22.9 0202 .. .. .. 
Private / 
Kindergartens 

 30.0 27.2 26.2 *25.5 *25.4 *25.4 General Average 

20102011

 

* General Average for 2010/2011 does not include data 
for Private kindergartens. 
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Table 11-11: Indicators of Israeli Education Authority Schools and Kindergartens in 

Jerusalem Governorate by Stage, 0222/0226-2006/2007 
 

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 Indicator 

66 66 .. .. 
Number of Schools 

and Kindergartens 

    Students: 

 3,228 3,505 4,073 4,355 Kindergartens 

 23,150 20,671 24,537 28,504 Primary Schools 

 10,506 10,668 11,724 12,763 Preparatory Schools 

 5,921 6,542 7,287 8,716 Secondary Schools 

672 677 716 728 
Special Needs 

Education 

 130 132 126 116 Kindergartens 

 243 235 271 273 Primary Schools 

299 310 319 339 
Post Primary 
Education  

43,477 42,063 48,337 55,066 Total 

     Classes: 

 108 118 148 161 Kindergartens 

 721 631 757 918 Primary Schools 

424 464 612 492 
Post Primary 

Education 

319 316 .. .. Preparatory Schools 

216 230 .. .. Secondary Schools 
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Table 11-11 (Cont.): Indicators of Israeli Education Authority Schools and 

Kindergartens in Jerusalem Governorate by Stage, 0222/0226-2006/2007 
 

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 Indicator 

74 82 79 86 
Special Needs 

Education 

 16 15 14 14 Kindergartens 

 27 27 30 32 Primary Schools 

32 40 35 38 
Post Primary 
Education 

1,439 1,377 1,596 1,853 Total 

     
Average Students 

Per Class: 

 29.9 29.7 27.0 27.0 Kindergartens 

 32.1 32.8 32.0 31.0 Primary Schools  

2207 31.5 31.0 31.0 
Post Primary 

Education  

 32.9 33.8 .. .. Preparatory Schools 

 27.4 28.4 .. .. Secondary Schools 

902 8.3 902 807 
Special Needs 

Education 

 8.1 9.0 9.0 8.0 Kindergartens 

 9.0 9.0 9.0 9.0 Primary Schools 

9.3 8.0 9.0 9.0 
Post Primary 
Education 
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Table 11-10: Selected Indicators of Higher Education Indicators in Jerusalem 

Governorate, 2004/2007-  0212/0229  
 

0224/0227 0227/0228 0228/0229 0229/0212 Indicator 

 0 2 2 3 
Number of 

Universities 

     
University 

Students 

 4,737 5,362 .. 8,210   Males 

 4,984 5,594 .. 5,625   Females 

 9,721 10,956 .. 13,835   Total 

    
University 

Graduates 

 809 .. 899 ..   Males 

 870 .. 1,042 ..   Females 

 1,679 .. 1,941 ..   Total 

     
Teaching Staff at 

Universities* 

 364 327 .. 518   Males 

 83 95 .. 126   Females 

 447 422 .. 644   Total 

 3 3  3 

Number of 

Community 

Colleges 

 * Full Time and Part Time. 
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Table 11-10 (Cont): Selected Higher Education Indicators in Jerusalem Governorate, 

2004/2007-  0212/0229  
 

0224/0227 0227/0228 0228/0229 0229/0212 Indicator 

     
Community College 

Students 

 88 144 .. 90   Males 

330 330 .. 275   Females 

418 474 .. 365   Total 

     
Community 

Colleges Graduates 

 27 .. 27 ..   Males 

 135 .. 122 ..   Females 

 162 .. 149 ..   Total 

 
    

Teaching Staff at 

Community 

Colleges* 

 23 26 .. 27   Males 

 8 8 .. 7   Females 

 31 34 .. 34   Total 

 Notes: 

 * Full Time and Part Time. 

1

220082009

1. The data of universities include University 
and the University  Colleges 
2. Data of scholastic year 2008/2009 not 
available from the source. 
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Table 11-13: Literacy Rate in Jerusalem Governorate by Age Groups and 

Sex, 2008-2010 
 

 2008 2009 2010 Age Groups and Sex 

      Males  

19-15 99.5 99.8 99.2 15-19 

24-20 99.6 99.4 99.7 20-24 

34-25 98.8 100.0 99.2 25-34 

44-35 99.0 98.8 98.7 35-44 

+45 88.9 91.9 92.7 45+ 

 9409 97.8 97.7 Total 

    Females 

19-15 99.9 99.8 100.0 15-19 

24-20 98.2 100.0 99.5 20-24 

34-25 99.5 99.6 99.6 25-34 

44-35 97.0 98.8 97.7 35-44 

+45 75.9 77.9 77.5 45+ 

 9200 94.0 93.7 Total 

    Both Sexes 

19-15 99.7 99.8 99.6 15-19 

24-20 98.9 99.7 99.6 20-24 

34-25 99.1 99.8 99.4 25-34 

44-35 98.0 98.8 98.3 35-44 

+45 82.2 84.7 84.7 45+ 

 9401 95.9 95.7 Total 
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Table 11-14: Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in 

Jerusalem Governorate by Highest Education Completed and Sex, 2007-2010 
 

 0228 0229 2010 
Highest Education 

Completed and Sex   

    Males 

 8.7 7.9 6.8 None 

  20.4 19.5 21.1 Elementary 

 40.1 40.9 44.9 Preparatory 

 18.3 19.9 18.1 Secondary 

 4.7 3.8 2.7 Associate Diploma 

  7.8 8.0 6.4 Bachelor and Above 

    

    Females 

 13.5 13.5 13.3 None 

 17.1 17.7 18.4 Elementary 

 37.5 36.7 37.7 Preparatory 

 18.4 19.5 18.7 Secondary 

 5.9 5.0 4.6 Associate Diploma 

 7.6 7.6 7.1 Bachelor and Above 

    

    Both Sexes 

 11.1 10.6 10.0 None 

 18.8 18.6 19.7 Elementary 

 38.8 38.9 41.4 Preparatory 

 18.3 19.7 18.4 Secondary 

 5.3 4.4 3.7 Associate Diploma 

 7.7 7.8 6.8 Bachelor and Above 
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  الثقافة 
يعرض هذا الفصل مجموعة من المؤشرات الثقافية حول المؤسسات الثقافية المختلفة مثل عدد المتاحف والزوار 

سسات الثقافية مسح واقع المؤ من وجنسياتهم، وعدد المسارح، وعدد المراكز الثقافية وغيرها من المؤشرات المتوفرة

2010.  

  

يعتمد هذا الفصل على بيانات السجالت اإلدارية المستمدة من المراكز والمؤسسات الثقافية المختلفة إضافة الى 

. البيانات المتوفرة في وزارة الثقافة ووزارة اإلعالم ووزارة األوقاف والشؤون الدينية ووزارة الرياضة والشباب

نها مسح المسوحات المختلفة التي قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذها وموأيضاً البيانات المتوفرة من 

   .2009 - 2008، إحصاءات الثقافةقاعدة بيانات و.  2009الثقافة األسري، 

  

  المفاهيم األساسية
  :الصحف

األحـداث  وبوعـة  هي مطبوعات دورية تستهدف الجمهور العام وهي معدة الن تكون مصدراً أولياً للمعلومات المط

  .الجارية المرتبطة بالشؤون العامة والمسائل الدولية والسياسية وغيرها
  

  :المتحف

مؤسسة دائمة ال تبغي ربحا تجاريا، وتكون في خدمة المجتمع وتنميته ومفتوحة للجمهور، وتقوم باكتساب مواد تدل 

  . ضها ألغراض الدراسة والتعليم واالستمتاععلى اإلنسان وبيئته، تحفظها وتجري بحوثاً بشأنها، وتخبر عنها وتعر
  

 
 : المؤسسة الثقافية

  .المستخدمة في أنشطة الفنون والحرف وفي أنشطة اللعب والرياضة) األدوات والمعدات(هي مؤسسة تتضمن السلع 

 .والتي تسهل القيام بأنشطة الثقافة بالمعنى الواسع
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  المتاحف 1.12

 العاملة في حين بلغ عدد المتاحف . متحفاً عامالً واحداً محافظة القدس في 2010العام  في العاملة بلغ عدد المتاحف

متاحف جميعها متواجدة في الضفة الغربية، وال يوجد في قطاع غزة أي  6في األراضي الفلسطينية  نفس العام في

   .متحف

  
  2009-2007 لجنسية،زوار المتاحف العاملة في محافظة القدس حسب اعدد : 1-12 شكل

Figure 12-1: Number Visitors to Operational Museums in Jerusalem Governorate by 
Nationality, 2007- 2009 
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  المراكز الثقافية  2.12

، في حين بلغ عدد المراكـز  2010م مركزاً ثقافياً خالل العا 33في محافظة القدس  العاملة بلغ عدد المراكز الثقافية

.  مركز في قطاع غـزة  121مركز في الضفة الغربية، و 350بواقع  . مركز 471 ةالثقافية في األراضي الفلسطيني

كان هناك مركـزاً   2001لم يعمل أي مركز ثقافي في محافظة القدس، بينما في العام  2006-2002وخالل الفترة 

  . ثقافية مرخصة مراكز 9واحداً عامالً من أصل 
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  المسارح 3.12

في حين بلغ عـدد المسـارح فـي األراضـي       .مسارح 3 محافظة القدسفي  2010العام  بلغ عدد المسارح في 

  .، ومسرح واحد في قطاع غزةمسرح في الضفة الغربية 14بواقع  مسرح 15الفلسطينية 
  

  المكتبات العامة 4.12

في حين بلغ عدد المكتبات العامة في . 2010مكتبات عامة خالل العام  3دس محافظة القبلغ عدد المكاتب العامة في  

  . مكتبة عامة في قطاع غزة 13مكتبة عامة في الضفة الغربية، و 52 ، بواقععامة مكتبة 65األراضي  الفلسطينية 

  

  المساجد والمقامات اإلسالمية  5.12

من أصل عدد المسـاجد فـي األراضـي     ،عامالًً سجدام 146في محافظة القدس  2006بلغ عدد المساجد في العام 

داراً من أصل  70في محافظة القدس  2006لعام  وبلغ عدد دور القرآن.  مسجدا عامال   2,228الفلسطينية والبالغة

  .مقاما 55أما عدد المقامات اإلسالمية فيوجد في محافظة القدس .  داراً في األراضي الفلسطينية 1,413

  

  الكنائس 6.12

محافظات بلقي بينما بلغ عدد الكنائس في   .كنيسة 102 في محافظة القدس 2008بلغ عدد الكنائس واألديرة في العام 

  .كنيسة لنفس العام 79الضفة الغربية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الثقافة-الفصل الثاني عشر

302 
 "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

  

  2010والمنطقة،  عب النوسحاألراضي الفلسطينية قافية العاملة في محافظة القدس وت الثاسسؤملا عدد:12-1 جدول
Table 12- 1: Number of Cultural Institutions in Operation in Jerusalem Governorate 

the Palestinian Territory by Type and Region, 2010 
  

Region\  
Governorate 

  المؤسسات الثقافية العاملة
Operational Cultural Institutions 

ظةفاحملا/ةقطنملا  
 عومجملا

Total  

 تاطحملا
 ةيعاذإلا

يونية والتلفز

  المحلية
Radio and
Television

Local 
Stations  

ر شنلا ورد

  يعزوتلوا
Publishing 

and 
Distribution
Institutions 

  تالمكتبا  
  ةماعلا

Public 
Libraries 

  حراسملا
Theaters 

  فحاتملا
   

Museums

  ز كارملا

  ةالثقافي
Cultural
Centers

Palestinian 
Territory 611 45 9 65 15 6 471 

ي ضارألا

  ينيةطسلفلا

West Bank 475 45 8 52 14 6   ةيبرغة الفضلا 350

Jerusalem 40 - - 3 3 1   القدس  33

Gaza Strip 136 - 1 13 1 -   ع غزةاطق 121

  
  

  
  2009، والمنطقةحسب الجنس  )سنوات فأكثر 10( لألفرادمختارة  ثقافية مؤشرات: 12-2 جدول

Table 12- 2: Selected Cultural Indicators for Persons (10 Years and Above) by Sex and 
Region, 2009 

 

  المؤشر

 األراضي

  الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

  
  
  الغربية الضفة

West Bank 
  

  القدس محافظة
Jerusalem 

Governorate 

  غزة قطاع
Gaza Strip

Indicator 

 Males    ذكور

 34,943,543,319,9Newspapers Reading الصحف يقرأ

 46.947.041.146.6Radio Listening للراديو يستمع

 Females إناث

 28,033,846,617,9Newspapers Reading الصحف يقرأ

 44.646.056.142.3Radio Listening للراديو يستمع

 Both Sexes الجنسين كال

 31,538,745,018,9Newspapers Reading الصحف يقرأ

 45,748,746,544.5Radio Listening للراديو يستمع
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  2003-2006الفلسطينية،  واألراضيودور القرآن في محافظة القدس  اإلنشاءالعاملة والمساجد تحت  المساجد: 3-12 جدول
Table 12-3: Operating Mosques, Under-Construction Mosques and Holy Quran Dour 

(Houses) in Jerusalem Governorate and the Palestinian Territory, 2003-2006  
  

 المؤشر
 Year   السنة

Indicator 
2003 2004 2005 2006 

 Mosques in Operation العاملة المساجد

 1,7911,9001,9002,228Palestinian Territory الفلسطينية األراضي

 144146146146Jerusalem Governorate القدس حافظةم

    

 Mosques under اإلنشاء تحت المساجد
Construction 

 34424242Palestinian Territory الفلسطينية األراضي

 Jerusalem Governorate---- القدس محافظة

    

 Quran Houses القرآن دور

 9349789781,413Palestinian Territory الفلسطينية األراضي

 35585870Jerusalem Governorate القدس محافظة
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  المصادر
  

 .فلسطين -رام اهللا    ".12"كتاب القدس اإلحصائي السنوي، رقم. 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .1

 .فلسطين -ام اهللا ر. 2009، إحصاءات الثقافةقاعدة بيانات  .2010، سطينيالجهاز المركزي لإلحصاء الفل .2

 فلسطين - ام اهللار   .2010مسح واقع المؤسسات الثقافية .2010، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .3

 فلسطين -رام اهللا.  2009مسح الثقافة األسري، . 2010، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .4
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  المقدمة
يعرض هذا الفصل مجموعة من المؤشرات الصحية التي تعطي انعكاسا لواقع الحياة الصحية في محافظة القـدس،  

وتشمل القوى العاملة في بعض المهن الطبية، ومستشفيات القدس من حيث عدد األسرة، وأبرز الفعاليات، ومرضى 

بصحة األم والطفـل،   ةالمؤشرات المرتبطادات الخارجية، وتوزيع مراكز الرعاية األولية، وكذلك مجموعة من العي

والوضع التغذوي ومؤشرات سوء التغذية والصحة العامة والتي تعكس واقع الحياة الصحية في محافظـة القـدس،   

.  ل وبعد الوالدة، واستخدام وسائل تنظيم األسرةوتشمل المؤشرات التفاضلية المتعلقة بصحة األم كالرعاية أثناء الحم

  .كذلك يشتمل على المؤشرات التفاضلية المتعلقة ببقاء الطفل كالرضاعة الطبيعية، والتغذية، والمطاعيم
  

  .2006 وبيانات مسح صحة األسرة  2010 المسح االجتماعي لمحافظة القدسيعتمد هذا الفصل في بياناته على 

  

  المفاهيم األساسية
  :المستشفى

بمختلف الظروف الطبية الجراحية وغيرها، وتقدم ) التشخيصيه والعالجية(مؤسسة طبية تعنى بتوفير الخدمات 

  .خدمات لمرضى العيادات الخارجية وخدمات الطوارئ
  

  :السرير

  .يةهو السرير المتواجد في غرفة أو ردهات المستشفى والذي يشغل من قبل المريض للحصول على الرعاية الطب
  

  :معدل إشغال األسرة

  .دد أيام إقامة المرضى المدخلين مقسوما على عدد األسرة المتوفرة مضروبا بعدد أيام السنةع
  

  :األيام التمريضية

  .مجموع األيام التي يشغل فيها المرضى األسرة خالل سنة وتتضمن أيام اإلقامة للمرضى الذين لم يغادروا المستشفى
  

  :اإلدخاالت

ذين يدخلون المستشفى إلجراء الفحوصات الطبية أو للعالج ويمكثون ليلة واحدة أو اكثر في أقسام األفراد ال

  .المستشفى
  

  :اإلخراجات

أو بعد أن قدمت له الرعاية والمعالجة ، األفراد الذين يخرجون من المستشفى بعد إجراء الفحوص لتشخيص مرض ما

  ).ةشفاء، وفا(الالزمة بغض النظر عن حالة اإلخراج 
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  :معدل اإلقامة

  .العدد الكلي لأليام التي يقضيها المريض في المستشفى مقسوماً على عدد المرضى المخرجين من المستشفى
  

  :العيادات الخارجية

  .وحدات طبية داخل المستشفى تقدم خدمات طبية وقائية وعالجية، حيث ال يقيم الشخص في المستشفى
  

  :الرعاية الصحية األولية

ولي والرعاية الصحية الشاملة المتواصلة بما فيها التشخيص والعالج األولي واإلشراف الصحي وإدارة الفحص األ

ال يتطلب توفير الرعاية الصحية األولية معدات وأجهزة متطورة أو .  خدمات الصحة الوقائية والحاالت المزمنة

  .مصادر متخصصة
  

  :العيادة

  .تشخيص للمرضى غير المدخلين الى المستشفىأحد المرافق التي تقدم خدمات العالج وال
  

  :منظمات غير حكومية

أي مؤسسة غير حكومية ال تهدف للربح يحكم عمل هذه المنظمة قانون وأفراد متخصصون، ويتم تنظيمها على 

  .أساس وطني أو محلي والهدف األساسي لها يتعلق بالصحة
  

  :التأمين الصحي

  .ة التكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما وعالجهاهو تعويض عن خسارة مادية ترتبط بتغطي
  

  :تنظيم األسرة

عن طريق استخدام وسيلة أو اكثر من وسائل تنظيم األسرة والهدف منها هو إنجاب حمل وآخر هي المباعدة بين 

وهو اختياري من اجل الحفاظ على صحة األم والطفل وعدم  ،العدد المرغوب فيه من األطفال في الوقت المناسب

  .عريضهما ألي مخاطر يمكن تجنبهات
  

  :وسائل تنظيم األسرة

هي الوسائل التي يمكن أن يستخدمها الزوجان أحدهما أو كالهما دون إكراه أي منهما وبواسطتها يمكن تجنب أو 

  :ومنها تأخير الحمل

  .وتستعمل لتجنب أو تأخير الحمل ،خذ يوميا وبانتظام عن طريق الفمتؤهي حبة و :الحبوب
   .هي حقنة خاصة تعطى بالعضل على فترات زمنية لتأخير أو تجنب الحمل :باإلبر الحقن

وسائل توضع داخل المهبل قبل الجماع بفترة قصيرة وتستعمل لتجنب أو تأخير  :المبيدات المنوية/الرغوة/التحاميل

  .الحمل

ع لمنع وصول السائل المنوي إلى عبارة عن كيس من المطاط يستعمله الرجل أثناء الجما): الكندوم(الواقي الذكري 

  .ويستعمل لتأخير أو تجنب الحمل وكذلك للوقاية من اإلصابة باألمراض المنقولة جنسيا ،مهبل السيدة ولمرة واحدة
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وتهدف إلى وقف الحمل كليا وذلك عن  ،هي وسيلة من وسائل تنظيم األسرة وتتم بطريقة جراحية :التعقيم األنثوي

  .المواسيرسد طريق ربط األنابيب أو 

وهي  ،أو االمتناع عن الجماع في هذه الفترة ،تعتمد هذه الطريقة على احتساب أيام الخصوبة للمرأة :فترة األمان

  .الفترة قبل منتصف الدورة الشهرية بيومين إلى ثالثة أيام والتي تكون فيها المرأة اكثر عرضة للحمل

وهو اقدم وسيلة  ،وي للرجل إلى داخل الرحم خالل فترة الجماعوهو منع وصول السائل المن :القذف الخارجي/العزل

  .من وسائل تنظيم األسرة

تكثيف وزيادة   :إذا توفرت فيها الشروط التالية لتنظيم األسرةتستعمل الرضاعة الطبيعية كوسيلة  :الرضاعة الطبيعية

  .شهور 6من  المولود اقل، وأن يكون عمر انقطاع الطمثو عدد مرات الرضاعة ليال ونهارا
  

  :الرضاعة الطبيعية

  .تلقي الطفل لحليب الثدي بشكل مباشر أو مشفوط
  

  :المطعوم
تعطى لألطفال إما عن طريق نقط  ،عبارة عن مادة محضرة تحتوي على ميكروبات مضعفة أو ميتة أو مصنعة

إلنسان إيجاد مطعوم للوقاية والتي استطاع ا ،وذلك بهدف الوقاية من اإلصابة بأمراض معدية وخطيرة ،أو حقن ،بالفم

  .منها
  

   ):BCG( مطعوم السل

ويعطى على شكل ) التدرن(وذلك للوقاية من مرض السل الرئوي  ،مطعوم يعطى خالل الشهر األول من الوالدة

  .حقنة تحت الجلد
  

  :مطعوم الشلل

نقط في  على شكلويعطى  ،)OPV) (Sabin(إما عن طريق نقط بالفم  ،مطعوم يعطى للوقاية من شلل األطفال

شهور، الجرعة الثالثة عند عمر  4الجرعة األولى عند عمر شهرين، الجرعة الثانية عند عمر : الفم على النحو التالي

كذلك يعطى . شهور من الجرعة الثالثة 6أو بعد  اًشهر 12تعطى عند عمر ) المنشطة(شهور، والجرعة الرابعة  6

  . عطى الحقن عند عمر شهر وعمر شهرينوت ،)Salk) (IPV(المطعوم على شكل حقن 
  

  :(DPT)المطعوم الثالثي

وتعطى على شكل حقن بمعدل  ،الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز :هو عبارة عن مطعوم مشترك لثالثة أمراض هي

ة شهور، الجرعة الثالث 4الجرعة األولى عند عمر شهرين، الجرعة الثانية عند عمر : جرعات على النحو التالي 4

  .شهور من الجرعة الثالثة 6أو بعد  اًُشهر 12تعطى عند عمر ) المنشطة(شهور، والجرعة الرابعة  6عند عمر 
  

   :(Measles)مطعوم الحصبة 

  .شهور وذلك بهدف الوقاية من مرض الحصبة ويعطى على شكل حقنة 9مطعوم يعطى عند عمر 
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والثانية  ة،األولى تعطى عند الوالد: ثالث جرعاتمطعوم يعطى على شكل  ):HB(مطعوم التهاب الكبد الوبائي 

ويعطى هذا المطعوم للوقاية من التهاب الكبد .  شهور من الجرعة الثانية ةوالجرعة الثالثة تعطى بعد خمس ،بعد شهر

  .ويعطى على شكل حقن Bالوبائي من نوع 
  

   :MMRمطعوم 

صبة ـوالح) Mumps( بالنكافابة ــبهدف الوقاية من اإلص اًشهر 15مطعوم يعطى للطفل عند عمر 

)Measles ( والحصبة األلمانية)Rubella (ويعطى على شكل حقنة.  
  

  :الحالة الغذائية

مثل عدم تناول  ،إما بطريقة مباشرة نتيجة عوامل حادة ،هي التي تسمح لنا بقياس ووصف الوضع الحالي للطفل

إلى الهزال باإلضافة إلى التأثيرات الجانبية للحرمان كمية كافية من الغذاء، أمراض الطفولة واإلسهال المؤدي 

  .المزمن المؤدي إلى قصر القامة
  

  :سوء التغذية

مصطلح سوء التغذية يستخدم ليشمل االضطرابات الناجمة عن أسباب متعددة بدءاً بنقص عناصر غذائية دقيقة 

والتي من الممكن أن تسبب  ات الحراريةالسعر أو زيادة البروتينات ونقصأو ومحددة مثل الفيتامينات والمعادن 

  .المجاعة أو السمنة أو أمراض أخرى
  

  :الطول

  ).لألطفال الذين أعمارهم اقل من سنتين(المسافة بين قمة الرأس وحتى عقبي الطفل عندما يتم قياس الطفل مستلقيا 
  

  :الوزن

  .قياس الكتلة الكلية لجسم الطفل بدون مالبسه
  

 ):طولالوزن مقابل ال(الهزال 

يعكس هذا المؤشر وزن الطفل مقابل طوله، ويعتبر نقص الوزن بالنسبة للطول نحافة إذا كان طبيعياً، فيما يسمى 

وال يعني خلو المجتمع من الهزال بان الوضع التغذوي . هزاالً إذا كان ناتج عن حالة مرضية سواء مزمنة أو حالية

) SD 2-(الذين تقل أوزانهم مقابل أطوالهم عن انحرافين معياريين  وبشكل عام يعتبر األطفال.  جيد في ذلك المجتمع

ويتأثر .  بأن لديهم هزاالً حاداً) - SD 3(أن لديهم هزال متوسط، وأولئك الذين تقل أوزانهم مقابل أطوالهم عن 

  .ألطفالالهزال بشكل أساسي بوزن الطفل وطوله وهو أحد المقاييس المستعملة في البحث في زيادة الوزن عند ا
 

  :)الطول مقابل العمر( قصر القامة

ويعكس طول أو قصر قامة الطفل الوضع الصحي أو . يشير إلى قصر القامة العمرنقص الطول بالمقارنة مع إن 

 التغذوي له، ويقاس هذا المؤشر بطريقتين أساسيتين هما الطول واالرتفاع، فالطول يقيس طول الطفل وهو مستلق

االرتفاع فيستخدم لقياس طول الطفل الذي يزيد عمره عن سنتين وهو واقف، ويستخدم  حتى عمر سنتين، أما

أن لديهم قصر قامة ) SD 2-(ويعتبر األطفال الذين يقعون تحت انحرافين معياريين .  مصطلح الطول لكال الحالتين
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يصنفون أن لديهم قصر )  - SD 3(متوسـط مقارنة بأطـوالهم، وأولئك الذين تقل أطـوالهم مقابل أعمارهم عن 

  .قامة حاد
  

 ):الوزن مقابل العمر(نقص الوزن 

يتأثر وزن الطفل بسرعة بمتغيرات صحية أو تغذوية حديثة أو قديمة، يعتبر األطفال الذين تقل أوزانهم مقابل 

ن ، أ)SD 3-(أن لديهم نقص وزن متوسط وأولئك الذين تقل أوزانهم مقابل أعمارهم عن ) SD 2-(أعمارهم عن 

  . ويتأثر وزن الطفل بطوله بشكل عام ولهذا ال يعتمد كمؤشر لقياس زيادة الوزن عند األطفال.  لديهم نقص وزن حاد
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   خلفية عامة 1.13

ذآور      182صيدالنياً، منهم  377في محافظة القدس  2010الصيادلة للعام بلغ عدد  من االناث، وبلغ    195ومن ال

طبيبـاً،    546في محافظة القدس  2010المسجلين لدى نقابة األطباء للعام ) الطب العام واالختصاص(د األطباء عد

مـن   86من الذكور و 216طبيباً، منهم  302من االناث، أما عدد أطباء األسنان فبلغ  168من الذكور و 378منهم 

  .من االناث 541كور ومن الذ 338منهم  879وبلغ عدد الممرضين والممرضات .  االناث

  

  الخدمات الصحية 2.13

بلغ عدد مراكز الرعاية األولية التي تشرف عليها بعض المنظمات غير الحكومية، ووكالة الغوث الدولية ووزارة 

 8مقارنة بـ  ،2010سريرا في العام  649مستشفيات بسعة  8، و2009للعام  مرآزا 40الصحة في محافظة القدس 

  . 2009سريرا لعام  577عة مستشفيات عاملة بس

  

  فعاليات المستشفيات  3.13

مريضاً، وبلغ عدد األيام التمريضية   31,833مستشفيات القدس بلغ عدد االخراجات في ، 2010حسب بيانات العام 

كما بلغ عدد العمليـات الجراحيـة     %.72.4يوماً، بينما بلغ معدل اشغال األسرة   171,471في نفس المستشفيات 

  221,985وبلغ عدد المرضى الذين زاروا العيادات الخارجية لهذه المستشـفيات  .  عملية جراحية 19,109جزة المن

  .مريضاً
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 2010- 2009فعاليات المستشفيات في محافظة القدس، :  1-13شكل 
 Figure 13-1: Activities in Jerusalem Governorate Hospitals, 2009-2010 
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 األطباء والممرضون 4.13

طبيباً، بينما بلغ عدد أطبـاء    117بلغ عدد األطباء العامين العاملين في مستشفيات محافظة القدس   2010في العام 

  .ة وقابلة/ممرضاً 660ات والقابالت فقد بلغ /أما عدد الممرضين.  طبيبا 161االختصاص 
  

  الصحة العامة 5.13

أن نسبة المشمولين بالتأمين الصحي في محافظة القدس قـد   2010االجتماعي لمحافظة القدس أشارت بيانات المسح 

أمـا  .  (J1)في منطقة % 599.مقابل  )J2(في المنطقة % 87.0، حيث لوحظ انخفاض النسـبة إلى %94.8بلغت 

ـ   .  2007لعام % 73.4في الضفة الغربية فقد بلغت  دس بالتـأمين  وقد سـجلت نسبة المؤمنين فـي محافظـة الق

، أمـا نسـبة   )J2(في منطقة % 9.8مقابل % 98.6إذ بلغت  )J1(األعلى في منطقة ) كوبات حوليم(اإلسـرائيلي 

  .J2)(في منطقة % 65.6مقابل % 0.4فقد بلغت  J1)(المؤمنين بالتأمين الحكـومي في منطقة 
  

، %3.5يليها صعوبة في الحركة % 4.8 في محافظة القدس الذين يعانون صعوبة في النظر نبلغت نسبة الفلسطينيي

ومن أسباب صعوبة النظر في محافظة القدس فكانـت  %.  0.8والتواصل  %1.0الفهم واإلدراك و، %2.9السمع و

يليهـا  % 54.7أما صعوبة السمع من أسبابها كبر السن بنسبة % 36.4يليه كبر السن بنسبة % 47.8مرضي بنسبة 

  .%25.7السبب المرضي بنسبة 
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   2010 الصعوبة، ة القدس حسب المنطقة ونوع نسبة األفراد الذين لديهم صعوبات في محافظ  :2-13شكل 
Figure 2-13: Percentage of Individuals Who Have Difficulties in Jerusalem 

Governorate by Area and Type of Difficulty, 2010 
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% 5.3و% 5.4فلسطينيين في محافظة القدس المصابين بأمراض السكري وضغط الدم ويتلقون عالجاً بلغت نسبة ال

  .من مجموع السكان على التوالي

  

  صحة األم 6.13

من األمهات في محافظة القدس قد تلقين رعـاية أثنــاء  % 99.0إلى أن  2006أشارت بيانات مسح صحة األسرة 

وفيمـا  . على التـوالي % 98.5و% 99.7، حيث بلـغت J2و J1بين منطقتي  الحمل، وتفاوتت النسبة بشكل طفيف

من النساء قد تلقين الرعاية في عيادة طبيـب خـاص،   % 22.4يتعلق بمكان تلقي الرعاية، أوضحت المعطيات بأن 

.  في مستشفى حكومي% 6.7في مراكز تابعة لمنظمات غير حكومية،      و% 7.7في مستشفى خاص، و% 12.5و

% 6.4من النساء الحوامل، فيمـا تلقـت   % 98.2رت البيانات إلى أن الطبيب الخاص أشـرف على رعاية وأشـا

  .منهن الرعاية على يد ممرضة وقابلة

  

  صحة الطفل 7.13

، وان %87.3شهراً في محافظة القدس الذين تلقوا مطعـوم السـل    )23-12(في الفئة العمرية  لبلغت نسبة األطفا

تلقوا الجرعة الثالثة من مطعوم الشلل وذلـك للعـام   % 85.9الثالثة من مطعوم الثالثي، وأن تلقوا الجرعة % 93.6

2006 . 
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، وبلغـت  2006قد رضعوا رضاعة طبيعية حسب بيانات العام % 96.2وعن الرضاعة الطبيعية أفادت البيانات أن 

الذين فطموا خـالل الثالثـة    لأما نسبة  األطفا.  على التوالي% 96.1و% J2 (96.2(المنطقة و J1)( ةفي المنطق

% 7.2و  )(J1في منطقة % 5.8بواقع % 6.6في محافظة القدس فقد بلغت  2006شهور األولى بحسب بيانات العام 

شـهراً   11قع شهراً في محافظة القدس، بوا 12أما متوسط الرضاعة الطبيعية فكان .  من المحافظة )J2(في منطقة 

  .  )J2(شهراً في منطقة  12، وJ1)(في منطقة 

  

% 5.5إلـى أن   2006دون سن الخامسة في محافظة القدس، تشير بيانات عام  لوفيما يخص الحالة التغذوية لألطفا

  .يعانون من الهزال% 4.9يعانون من قصر القامة، و% 11.5و يعانون من نقص في الوزن، لمن األطفا

  

  سرةتنظيم األ 8.13

 سنة المتزوجات حالياً واستخدمن وسيلة منع حمل في محافظة القدس  30بلغت نسبة النساء اللواتي أعمارهن أقل من 

  . )49-30(للنساء في العمر %59.3في حين بلغت هذه النسبة  ،2006في العام % 41.0

  
  2010- 2006المهنة،  سبالقدس ح محافظة في بعض المهن الطبية في مستشفيات العاملةالقوى : 1-13 جدول

Table 13-1: Manpower in Certain Medical Professions in Jerusalem Governorate 
Hospitals by Profession, 2006 –2010 

 

 المهنة
 Year السنة 

Profession  
2006 2007  2008  2009  2010  

 General Physician 948995100117 عام طبيب

 Specialist Physician 166137132162161 أخصائي طبيب

 Pharmacist 7981012 صيدلي

 Nurses & Midwives 473513560600660 وقابالت ممرضون

 Lab. Tech 3536475750  مختبر فني

 .X-Ray  Tech 2022251323 أشعة فني

 Total 7958068679421,023  المجموع
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  2010-2006مستشفيات محافظة القدس،  في االسرةدد ع: 2-13 جدول
Table 13 -2: Number of Beds in Jerusalem Governorate Hospitals, 2006-2010 

 

  عدد المستشفيات  السنة
Number of Hospitals 

  االسرة عدد
Number of Beds 

Year 

2006 9 5782006 

2007  8 5472007  

2008  8 5722008  

2009  8 5772009  

2010  8 6492010  

  
 

  2010- 2006في محافظة القدس حسب النشاط،  المستشفيات فعاليات: 3-13 جدول
Table 13-3: Activities in Jerusalem Governorate Hospitals by  Activity, 2006-2010 

 

  البيان
 Year Itemالسنة

 2006 2007 2008 2009 2010 

 Admissions 28,78029,26629,23832,34632,597 اإلدخاالت

 Discharges 28,73829,09129,09631,56431,833 االخراجات

 Hospitalization Days 135,432136,606135,265145,745171,471 التمريضية األيام

 Mean of Duration 4.74.74.64.65.4 اإلقامة معدل

 Bed Occupancy Rate 64.268.464.869.272.4 اشغال األسرة معدل

 Surgeries 12,67015,37513,98317,23419,109 الجراحية العمليات
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  2010 -2006 القدس حسب العيادة، محافظة الخارجية في مستشفيات العيادات مرضى: 4-13 جدول
Table 13-4: Outpatient Clinics in Jerusalem Governorate Hospitals by Clinic, 

 2006-2010  
  

 الخارجية العيادات مرضى العيادة
Outpatient Clinics 

Clinic 

 Emergency 31,335 الطوارئ

 Pediatric 8,841 األطفال

 Gastroenterology 290 الهضمي الجهاز

 Internal Medicine 11,458 الباطنية األمراض

 E.N.T 0 أذن حنجرة أنف

 Cardiology 604  الصدر والقلب

 Physiotherapy 15,587 يعيطب عالج

 Gynecology 23,300 والتوليد  النسائية األمراض

 Neurology 630 وأعصاب دماغ

 Orthopedic 7,240 العظام

 Dermatology 483 الجلدية

 Nephrology & Urology 3,924 والمسالك البولية الكلى

 Ophthalmology 41,458 العيون

 Maxilofacial 3,324 واألسنان الفك

 Other 73,511 أخرى

 Total   المجموع

2010  221,985 2010 

2009  189,660 2009 

2008 193,336 2008 

2007 197,433 2007 

2006 212,785 2006 
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  2010 الصعوبة،  نسبة األفراد الذين لديهم صعوبات في محافظة القدس حسب المنطقة ونوع : 5-13 جدول
  Table 13-5: Percentage of Individuals with Difficulties in Jerusalem Governorate by 

Area and Type of Difficulty, 2010 
  

Type of 
Difficulty 

  J2)(منطقة 
Area (J2) 

  )J1(منطقة 
Area (J1) 

  محافظة القدس
Jerusalem Governorate

نوع الصعوبة
 إناث

Females
 ذكور

Males 

كال 

سينالجن
Both 

Sexes

 إناث
Females

 ذكور
Males  

كال الجنسين
Both 

Sexes 

 إناث
Females

 ذكور
Males 

كال 

الجنسين
Both 

Sexes
Seeing 4.8 3.7 4.3 4.4 5.9 5.2 4.5 5.1   النظر 4.8

Hearing 2.9 2.4 2.6 3.0 3.2 3.1 3.0 2.9   السمع 2.9

Movement 2.1 1.8 2.0 4.5 4.3 4.4 3.7 3.4   الحركة 3.5
Understanding 
and Awareness 0.8 0.8 0.8 1.0 1.4 1.2 0.9 1.2 الفهم واإلدراك 1.0

Communication 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8   التواصل 0.8
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 التوزيع النسبي لألفراد الذين  لديهم صعوبة في محافظة القدس حسب سبب الصعوبة التي يعاني منها الفرد :6-13 جدول

 2010والمنطقة، 
Table 13-6: Percentage Distribution of Individuals with Difficulties in Jerusalem 

Governorate by Cause of Difficulty and Area, 2010 
 

Cause of 
Difficulty  

  **التواصل
Communication**

  الفهم واإلدراك
Understanding 
and Awareness

  الحركة
Movement

  سمعال
Hearing

  النظر
Seeing

 سبب الصعوبة

Jerusalem 
Governorate   محافظة القدس          

Congenital 23.6 19.8 4.8 12.6  خلقي 6.9
Conditions 
related to 
childbirth

18.2 15.6 6.8 1.9 2.0 
ظروف متعلقة 

  بالوالدة

Sick 29.0 29.8 30.0 25.7  مرضي 47.8
Physical and 
psychological 
abuse

- 2.4 0.2 0.3 - 
سوء المعاملة 

  الجسدية والنفسية

Aging 20.3 28.9 46.7 54.7   كبر السن 36.4

Injury/ Accident* 5.8 3.2 10.9 4.8   *حادث/ إصابة 4.6

Israeli measures 2.5 - 0.6 -  إجراءات إسرائيلية 1.1

War - - - -   حرب -

Other 0.6 0.3 - -   أخرى 1.2

Total 100 100 100 100   المجموع 100

Area (J1)  )J1(منطقة  

Congenital 13.9 9.7 4.2 7.2  خلقي 3.7

Conditions related 
to childbirth 25.0 19.7 7.9 2.9 1.1 

ظروف متعلقة 

  بالوالدة

Sick 20.0 23.8 21.7 17.6  مرضي 40.2
Physical and 
psychological 
abuse

- 3.3 - 0.5 - 
وء المعاملة الجسدية س

  والنفسية

Aging 28.7 38.5 55.0 69.9   كبر السن 47.4

Injury/ Accident* 7.7 4.5 10.6 1.9   *حادث/ إصابة 4.5

Israeli measures 3.8 - 0.6 -  إجراءات إسرائيلية 1.6

War - - - -   حرب -

Other 0.9 0.5 - -   أخرى 1.5

Total 100 100 100 100   المجموع 100

* Include Work injury, Traffic accident, Another type of 
accident.

 .تشمل إصابة عمل، حادث سير، حادث من نوع آخر*   

* *High Variance for this Indicator.   .التباين مرتفع في هذا المؤشر**   
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حسب سبب الصعوبة التي   J2)(منطقة افظة القدسالتوزيع النسبي لألفراد الذين  لديهم صعوبة في مح): تابع( 6-13 جدول

  2010يعاني منها الفرد والمنطقة، 
Table 13-6 (Cont.): Percentage Distribution of Individuals with Difficulties in 

Jerusalem Governorate Area(J2) by Cause of Difficulty and Area, 2010 
  

Cause of 
Difficulty  

  **التواصل
Communication** 

  الفهم واإلدراك
Understanding 
and Awareness 

  الحركة
Movement

  السمع
Hearing

  النظر
Seeing

 سبب الصعوبة

Area (J2)  )J2(منطقة  

Congenital 42.0 45.6 6.7 22.9  خلقي 13.3
Conditions 
related to 
childbirth

5.4 5.0 3.1 - 3.8 
ظروف متعلقة 

  بالوالدة

Sick 45.9 45.3 58.3 41.4  مرضي 62.9
Physical and 
psychological 
abuse

- - 1.1 - - 
سوء المعاملة 

  الجسدية والنفسية

Aging 4.4 4.1 18.5 25.5   كبر السن 14.3
Injury/ 
Accident* 2.3 - 12.3 10.2   *حادث/ إصابة 4.8

Israeli 
measures - - - -  إجراءات إسرائيلية -

War - - - -   حرب -

Other - - - -   أخرى 0.9

Total 100 100 100 100   المجموع 100

* Include Work injury, Traffic accident, Another type of 
accident.   .تشمل إصابة عمل، حادث سير، حادث من نوع آخر *  

* *High Variance for this Indicator.   .التباين مرتفع في هذا المؤشر **  
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 2010الخلفية،  نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس حسب نوع التأمين الصحي وبعض الخصائص: 7-13 جدول
Table 13-7: Percentage of Palestinians in Jerusalem Governorate by Type of Health 

Insurance and Selected Background Characteristics, 2010 
 

الخصائص 

 الخلفية

Health Insurance Type التأمين الصحي نوع
بدون تأمين 

صحي 
Without 
Health 

Insurance

Background 
Characteristics *حكومي

Governmental*
  *عسكري

Military*
 وكالة 

UNRWA

إسرائيلي 

)كوبات حوليم(
Copat 

Holim/Sick 
Funds 

 خاص
Private 

Area       المنطقة

 Jerusalem 0.129.965.01.35.2 25.1محافظة القدس
Governorate 

J1 0.4 -22.398.60.60.5 Area J1منطقة 

J2 65.6 0.342.39.82.413.0 Area J2منطقة 

 Sex   الجنس 

Both Sexes 0.129.965.01.35.2 25.1كال الجنسين

Males 0.130.664.81.45.6 25.0 ذكور 

 Females 0.129.265.11.24.9 25.2 إناث 

 Type of Locality   نوع التجمع 

 Urban 0.123.372.41.14.7 20.3 حضر 

 Rural 0.350.37.42.412.3 68.8 ريف 

 Camps 67.773.31.60.4- 10.3 مخيمات

 Total 0.129.965.01.35.2 25.1 المجموع

 Refugee Status   حالة اللجوء

 Refugee 89.152.31.40.6- 35.1 الجئ 

 Non-Refugee 0.10.571.31.27.5 20.2 غير الجئ

 Total 0.129.965.01.35.2 25.1 المجموع

Means Palestinian National Authority *     تعني السلطة الوطنية الفلسطينية                              * 
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  الخصائصنسبة الفلسطينيين في محافظة القدس الذين أفادوا بأنهم مصابون بأمراض مزمنة ويتلقون عالجاً حسب بعض : 8-13 جدول

  2010ونوع المرض،  الخلفية 
Table 13-8: Percentage of Palestinians in Jerusalem Governorate Who Rported Diagnosed Chronic 

 Diseases and Receiving Treatment by Selected Background Characteristics  and Type of Disease, 2010   
 

 نوع المرض

 Background Characteristics  الخصائص الخلفية

Type of Disease 
  Refugee Status   حالة اللجوء Type of Locality نوع التجمع             Sex                            الجنس

  كال الجنسين
Both 

Sexes

  ذكور
Males 

  إناث
Females 

  المجموع
Total 

  حضر
Urban 

  ريف
Rural 

  مخيمات
Camps 

 المجموع
Total 

  الجئ
Registered 
Refugee

  غير الجئ
Non-Refugee

 4.25.45.25.5Diabetes 5.44.36.55.45.64.9 سكري

 4.65.35.45.3Hypertension 5.34.26.45.35.63.8 تفعضغط دم مر

 2.02.22.42.1Cardiac Disease 2.22.61.82.22.21.9 أمراض القلب

 3.23.32.93.4Fat, (Cholesterol) 3.32.93.63.33.60.8 كوليسترول، دهنيات

 0.20.20.1cancer- -0.20.20.10.20.2 سرطان

 2.20.71.00.6Ulcer 0.71.00.40.70.60.4 رحة في المعدةق

 2.50.90.91.0Asthma 0.91.00.80.90.90.5 )أزمة(ربو 
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  الخصائص الخلفيةنسبة الفلسطينيين في محافظة القدس الذين أفادوا بأنهم مصابون بأمراض مزمنة ويتلقون عالجاً حسب بعض : )تابع( 8-13 جدول

  2010المرض،  ونوع
Table 13-8(Cont.): Percentage of Palestinians in Jerusalem Governorate Who Rported Diagnosed Chronic Diseases and Receiving 

Treatment by Selected Background Characteristics  and Type of Disease, 2010 
  

  نوع المرض

 Background Characteristics  الخصائص الخلفية

Type of Disease  
 Refugee Status   حالة اللجوء Type of Locality نوع التجمع             Sex                            الجنس

  كال الجنسين
Both 

Sexes

  ذكور
Males 

  إناث
Females 

  المجموع
Total 

  حضر
Urban 

  ريف
Rural 

  مخيمات
Camps 

المجموع    
Total 

  الجئ
Registered  
Refugee

  غير الجئ
Non-

Refugee
1.60.80.80.8Osteoporosis 0.80.70.80.80.80.1 هشاشة عظام

  وجع راس أو

 صداع مزمن
0.70.51.00.70.80.3 0.50.71.00.6Headache or chronic 

Headache)(

2.92.12.42.0Rheumatism 2.11.42.92.12.02.6أمراض المفاصل

0.60.30.40.3Anemia 0.30.20.50.30.30.2 فقر الدم

0.50.40.5Depression- 0.50.60.30.50.60.1 اكتئاب

4.02.22.02.4Disk (Back Pain) 2.21.92.62.22.30.9)وجع ظهر(ديسك

0.50.50.30.6Nephrology 0.50.60.40.50.50.4 أمراض الكلى

0.10.10.2Liver Disease- 0.10.20.10.10.10.2 أمراض الكبد

0.20.20.2Thalassemia- 0.20.20.20.20.20.1 ثالسيميا
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  المصادر
 

 
       ). 2010- 2002( قاعدة بيانات إحصاءات الصحة لألعـوام.2011 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، .1

 .فلسطين –رام اهللا 

 .فلسطين –رام اهللا . 2006مسح صحة االسرة . 2010 لجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،ا .2

 فلسطين  -رام اهللا. 12كتاب القدس االحصائي السنوي رقم .  2010الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، .3

  .2010المسح االجتماعي لمحافظة القدس، . 2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .4

  .فلسطين –رام اهللا. تائج األساسيةالن    
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  المقدمة
مدى أهمية إحصاءات العلم والتكنولوجيا وأهمية العمل على توفير  يأدرك الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين

عرفة وقدرة واتجاهات التقدم في كسب الم تاإلحصاءات الرسمية حول قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

في هذا القطاع، لما يمثله من دور مهم في سياق تطور االقتصاد الفلسطيني، على  جالمجتمع الفلسطيني على االندما

ظل محدودية  ياالقتصاد الفلسطيني ف تاعتباره أحد القطاعات الريادية التي قد تشكل خيارا إستراتيجيا التجاها

  . المصادر الطبيعية

  

والتدابير، والممارسات المرتبطة بالمعلومات، إنتاجا، ونشرا، وتنظيما، ، ات جميع األنشطةيقصد بمجتمع المعلوم

واستثمارا، ويشمل إنتاج المعلومات، أنشطة البحث والجهود اإلبداعية والتأليف الموجه لخدمة األهداف التعليمية 

أدوات ووسائل تكنولوجيا المعلومات  يتطرق هذا الجزء من التقرير إلى توفير البنى التحتية لبعض.  والتثقيفية

  .واالتصاالت األساسية مثل استخدام الحاسوب واإلنترنت في المجتمع الفلسطيني

  

مسح قطاع األعمال لتكنولوجيا  و. 2010المسح االجتماعي لمحافظة القدس يعتمد هذا الفصل في بياناته على 

  .2007المعلومات واالتصاالت، 

  

  األساسيةالمفاهيم  
  :لوجيا المعلومات واالتصاالتتكنو

، والقيام بعمليات استرجاع البيانات، وتخزينها، وتنظيمهـا،  توصف أدوات وطرق النفاذ لوسائل تكنولوجيا المعلوما

.   واليدوية ةكذلك وصف وسائل عرض المعلومات وتبادلها من خالل الطرق اإللكتروني.   وأساليب معالجتها وإنتاجها

، الحواسيب، والماسحات الضـوئية، والكـاميرات الرقميـة، والهواتـف،     تلوجيا المعلوماومن بعض  أدوات تكنو

  .والفاكسات، واألقراص المضغوطة، والبرامج مثل نظام قواعد البيانات والتطبيقات متعددة الوسائط
  

  :اإلنترنت

األنواع  واألحجام في العـالم،  الشبكة العالمية التي تربط عدة آالف من الشبكات وماليين أجهزة الكمبيوتر المختلفة 

ويمكن النفاذ لخدمة اإلنترنت بعدة طـرق  . وهي وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات بين مختلف األفراد والمؤسسات

  .يمنها االتصال الهاتفي، والنطاق العريض والخط الرقمي والبريد اإللكترون
  

  :البريد اإللكتروني

  .النصوص والملحقاتضمن ذلك ومن ، الرسائل لتبادل حول العالملمستعملي الشبكة محلياً و تسمحوسيلة 
  

  :استخدام الحاسوب

تشغيل الجهاز والدخول إلى ملفات معينة، ونقل وحفظ الملفات وإنشائها، وقد حددت فترة االستخدام في فترة زمنيـة  

  .شهر الماضية من تاريخ اإلسناد الزمني  في المسوح 12محددة هي خالل 

  



  مجتمع المعلومات -الرابع عشرالفصل 

328  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

  األساسية لبعض أدوات تكنولوجيا المعلومات البنية 1.14

في الضفة الغربية، % 49.9مقارنة بـ % 64.1بلغت نسبة األسر في محافظة القدس التي يتوفر لديها جهاز كمبيوتر 

% 50.0ونسبة األسر التي يتوفر لديها خدمة انترنت بلغت .  2010في األراضي الفلسطينية خالل العام % 48.8و

  .2010في األراضي الفلسطينية في العام % 29.1في الضفة الغربية، % 27.5مقارنة بـ 

  

 القط فضائيلتوفر نسبة أما بال، في محافظة القدس %99.2بلغت  لديها جهاز تلفزيون يتوفر التيكما أن نسبة األسر 

  %. 94.1حيث بلغت في محافظة القدس األسر لدى ) ستااليت(

  

 نقال استخدام الحاسوب وامتالك هاتف 2.14

% 80.4سنوات فـاكثر يسـتخدمون الكمبيـوتر، مـنهم      5من األفراد % 68.1 البيانات اإلحصائية إلى إنأشارت 

  .من األفراد يمتلكون هاتف نقال% 60.2يستخدمون اإلنترنت، وتبين أن 
 

  نفاذ المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 3.14

الي المؤسسات في محافظة القدس قد استخدمت الحاسوب في العـام  جمإ من% 60.8أن  البيانات اإلحصائيةهرت أظ

.  من إجمالي المؤسسات فـي محافظـة القـدس   % 36.6 المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت ، كما بلغت نسبة2007

من إجمالي المؤسسات في محافظة القـدس  % 13.1وبلغت نسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت تجارية إلكترونيا 

  . إجمالي المؤسسات في محافظة القدس من% 16.0روني توقع إلكما هي لديتلانسبة المؤسسات  فيما بلغت
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2011الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011

. 2010نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة وتوفر أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : 1-14خريطة   

Map 14-1: Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area and Availability of (ICT) Tools , 2010.

/ 0 2 4 61

Kilometers

35

Computer

Palestinian Internet service

Israeli Internet Service



  مجتمع المعلومات -الرابع عشرالفصل 

330  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 



  مجتمع المعلومات -الرابع عشرالفصل 

331  "13"كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم 

في محافظة القدس حسب استخدام تكنولوجيا المعلومات ) سنوات فأكثر 5(التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين : 1-14جدول 

 2010واالتصاالت والجنس والمنطقة، 
Table 14-1: Percentage Distribution of Palestinians (5 Years and Above) in Jerusalem 

Governorate by Use Some of ICT Tools, Sex and Region, 2010 
 

 كال الجنسين مؤشرات مختارة
Both Sex  

 ذكور
Male  

  إناث 
Female  

Selected  Indicators 

Jerusalem  Governorate محافظة القدس

 Use Computer 65.3  70.9 68.1  يستخدم الكمبيوتر 

 Use Internet  inside house 51.6 49.2 50.3  استخدام اإلنترنت داخل المنزل

 Use Internet outside house 15.8 17.2 16.5استخدام اإلنترنت خارج المنزل

 Both 12.3 14.8 13.6  كالهما

 Don’t Use Internet 20.3 18.8 19.6 ال يستخدم اإلنترنت

 Total 100 100 100 المجموع

Don’t Use  Computer 34.7 29.1 31.9  ال يستخدم الكمبيوتر

Total 100 100 100 المجموع

Have Palestinian Mobile 10.2 13.1 11.7 امتالك هاتف نقال فلسطيني

Have Israeli Mobile 42.6 48.2 45.5  إسرائيليامتالك هاتف نقال 

Both 2.1 4.0 3.0  كالهما

Don’t Have Mobile 45.1 34.7 39.8  ال يمتلك هاتف نقال

Total 100 100 100 المجموع

Area (J1)       (J1)منطقة

 Use Computer 73.0 76.5 74.8  يستخدم الكمبيوتر 

 Use Internet  inside house 55.0 52.8 53.8  استخدام اإلنترنت داخل المنزل

 Use Internet outside house 12.2 12.0 12.1استخدام اإلنترنت خارج المنزل

 Both 16.3 19.6 18.0  كالهما

 Don’t Use Internet 16.5 15.6 16.1 ال يستخدم اإلنترنت

 Total 100 100 100 المجموع

Don’t Use  Computer 27.0 23.5 25.2  ال يستخدم الكمبيوتر

Total 100 100 100 المجموع

Have Palestinian Mobile 1.1 0.5 0.8 امتالك هاتف نقال فلسطيني

Have Israeli Mobile 60.6 65.8 63.2  امتالك هاتف نقال إسرائيلي

Both 2.1 2.5 2.3  كالهما

Don’t Have Mobile 36.2 31.2 33.7  ال يمتلك هاتف نقال

Total 100 100 100 المجموع
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في محافظة القدس حسب استخدام تكنولوجيا ) سنوات فأكثر 5(التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين : )تابع( 1-14جدول 

 2010المعلومات واالتصاالت والجنس والمنطقة، 
Table 14-1 (Cont.): Percentage Distribution of Palestinians (5 Years and Above) in 

Jerusalem Governorate by Use Some of ICT Tools, Sex and Region, 2010 
 

 كال الجنسين مؤشرات مختارة
Both Sex 

 ذكور
Male 

  إناث 
Female 

Selected  Indicators 

Area (J2)       (J2) منطقة

 Use Computer 52.6 61.6 57.2  يستخدم الكمبيوتر 

 Use Internet  inside house 43.9 41.9 42.8  استخدام اإلنترنت داخل المنزل

 Use Internet outside house 24.2 27.7 26.1 استخدام اإلنترنت خارج المنزل

 Both 3.0 5.0 4.1  كالهما

 Don’t Use Internet 28.9 25.4 27.0 ال يستخدم اإلنترنت

 Total 100 100 100 المجموع

Don’t Use  Computer 47.4 38.4 42.8  ال يستخدم الكمبيوتر

Total 100 100  100 المجموع

Have Palestinian Mobile 25.2 34.1 29.7 امتالك هاتف نقال فلسطيني

Have Israeli Mobile 13.1 19.0 16.1  امتالك هاتف نقال إسرائيلي

Both 2.0 6.4 4.2  كالهما

Don’t Have Mobile 59.9 40.5 50.0  ال يمتلك هاتف نقال

Total 100 100 100 المجموع
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         تكنولوجيا المعلومات تنسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة وتوفر أدوا: 2-14جدول 

   2010واالتصاالت، 
Table 14-2: Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area 

and Availability of (ICT) Tools, 2010    
 

ةالسلع المعمر  
  محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate  

  )J1(منطقة 
Area (J1) 

  J2)(منطقة 
Area(J2) 

Durable Goods 

 Television 98.7 99.4 99.2 تلفزيون 

 Video 21.9  44.9 36.4 فيديو

 Dish (Satellite) 91.7 95.6 94.1 ستاليت 

 Computer 52.9 70.7 64.1 كمبيوتر 

 Telephone Line 44.7 59.3 53.9 خط هاتف 

 Palestinian Internet 25.9 1.1 10.2 خدمة إنترنت فلسطيني
service 

Israeli Internet Service 6.8 54.8 37.2 خدمة إنترنت إسرائيلي

إسرائيلي نقالهاتف   77.9 92.5 52.9 Israel Mobile

فلسطيني نقالهاتف   31.0 7.3 72.0 Palestinian Mobile

مسجل/راديو  70.3 79.2 55.1 Radio / Recorder

DVD 43.1 53.7 25.0 DVD

  
  2007 االقتصادية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في محافظة القدس، اتسسمؤالذ فان :3-14 جدول

Table14-3: ICT Access Among Economic Enterprises in Jerusalem Governorate, 2007  
  

  النسبة  المؤشر
Percentage

Indicator  

Percentage of Enterprises Using Computer   60.8  نسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب

 Percentage of Enterprises Using Internet   36.6  نسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت

 Percentage of Enterprises Practiced  13.1  نسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت تجارية إلكترونيا
Electronic transactions

 Percentage of Enterprises having Website  16.0  نسبة المؤسسات التي لديها موقع إلكتروني

 Number of Computers in Enterprises Per 100  63.1  عامل 100عدد أجهزة الحاسوب في المؤسسات لكل 
Employees 

 Percentage of Employees Who Are Using  41.2  وبنسبة العاملين الذين يستخدمون الحاس
Computer 

 Percentage of Employees Who Are Using the  24.5  نسبة العاملين الذين يستخدمون اإلنترنت
Internet 

 Percentage of (IT) Specialist  10.3نسبة العاملين المختصين بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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  رالمصاد
  

   .النتائج األساسية.  2010المسح االجتماعي لمحافظة القدس،   .2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .1

  .فلسطين –رام اهللا

: 2007مسح قطاع األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،   .2008لإلحصاء الفلسطيني،  المركزيالجهاز  .2

  .فلسطين –رام اهللا . النتائج الرئيسية
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  المقدمة
من انتهاكات حقوق اإلنسان والتي تشكل جزءاً من الممارسات اإلسرائيلية بحق  ةنعرض في هذا الفصل مجموع

عن طلبات جمع الشمل وعدد طالبي ومعطيات مختلفة  المواطن المقدسي، وتشمل مصادرة بطاقات الهوية المقدسية

وظروف الهدم  ، والشهداء، وهدم المنازلمن حيث عددهم وسماتهم ، والمعتقلينمن المقدسيين اإلسرائيليةالجنسية 

  .في القدس اإلسرائيليةمجموعة من االنتهاكات التي تمثل سياسة التمييز التي تنتهجها الحكومة  إلى إضافة، وأسبابه

   

من عدة مؤسسات، أبرزها مركز أبحاث  اإلداريةة لهذا الفصل تتركز في بيانات السجالت المصادر األساسي

الحقوق و الدراسات مركزواألراضي، مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، وزارة شؤون األسرى، 

" بديل"الفلسطينية، و في األراضياإلنسان للمعلومات وحقوق  اإلسرائيليالمركز  "بيتسيلم"و االجتماعية والمدنية،

  .ومؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن  مركز حقوق المواطنة والالجئين

  

  األساسية المفاهيم
  :بطاقات الهوية المصادرة

 مـن  رمانهمح عنيوذلك يهي بطاقات الهوية اإلسرائيلية التي قامت إسرائيل بإلغاء صالحيتها للمواطنين المقدسيين 

  .حق اإلقامة في القدس حسب القوانين اإلسرائيلية
  

  :الشهداء

هم األشخاص الذين قضوا في سبيل الدين والوطن والشرف على أيدي االحتالل وأحالفه، سواء كان عـن طريـق   

  .الطرقإطالق النار أو نتيجة الخنق أو التعذيب أو الدهس المتعمد أو استخدام اآلالت الحادة، وغيرها من 
  

  :المعتقلون

هم األشخاص الذين ألقي بهم في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية لفترات زمنية مختلفة بسبب دفاعهم عـن وطـنهم   

أو االعتقال بوضع الحواجز العسكرية على الطرق،  ،مثل االعتقال البيتي ،ويكون بطرق مختلفة ،وكرامتهم اإلنسانية

  .ن عبر المعابر المختلفة وغيرها من الطرقأو أثناء دخولهم أو مغادرتهم الوط
  

  :المنازل المهدمة

ويتم هدمها من قبل السلطات اإلسرائيلية في  ،هي كافة المباني التي يملكها أو يستخدمها الفلسطينيون ألغراض السكن

ئع متعددة وتحت ذرا ،سياق العقوبات وسياسة التمييز العنصري ضد المواطن العربي الفلسطيني في فلسطين والقدس

  .ألخ..  أو كعقوبة للنشاط السياسي ،مثل عدم الترخيص
  

  : ملف بطاقات الهوية المصادرة

سـنة   16الزوج، الزوجة، األبنـاء  (ويشمل جميع األفراد الذين تم مصادرة بطاقة هويتهم المقدسية في ذات الملف 

  ).قأكثر
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  :قضايا بطاقات الهوية المصادرة

التـأمين الـوطني،   (علقة بإقامة المقدسيين في القدس من وجهة نظر القانون اإلسـرائيلي  تشمل كافة اإلشكاالت المت

  ...). التأمين الصحي، اإلقامة خارج البالد
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  مصادرة بطاقات الهوية المقدسية  1.15

لحدود اإلدارية للقدس من وجهة نظر في بلدهم القدس، وذلك بناء على ا" إقامتهم"آالف الفلسطينيين المقدسيين حق فقد 

اإلسرائيليين، الذين يعتبرون القدس جزءاً من دولة إسرائيل، وعليه يكون الفلسطينيون الذين يقيمون في ضواحي 

القدس فاقدي حق اإلقامة كما هو الحال للمواطنين المقدسيين الذين يقيمون في باقي محافظات الوطن، إضافة إلى 

  .  تعليمهم خارج فلسطين، وأولئك الذين يقيمون بشكل مؤقت في الخارج الطلبة الذين يتلقون
  

عنه رسميا  اإلعالنإن البيانات عن مصادرة وإلغاء بطاقات الهوية المقدسية ال زالت تستند بشكل أساسي على ما يتم 

، 2010-1967بين بطاقة في الفترة ما  14,138درة والتي تشير إلى مصا اإلسرائيلية،من خالل وزارة الداخلية 

، وهذا يعني سحب هوية األفراد المسجلين ضمن هوية رب األسرة بشكل سراألأرباب هويات وهذا الرقم يمثل 

  . تلقائي، وعليه فان عدد األفراد الذين تم سحب هوياتهم أعلى من هذا الرقم بكثير
  

فيما اسقط هذا  2010قدسيا خالل العام م191 باإلضافة إلى ذلك فلقد أسقطت الداخلية اإلسرائيلية حق اإلقامة عن 

المعلومات وذلك حسب بيانات مركز  2008مقدسيا خالل العام  4,672 و ،2009مقدسيا خالل العام  717الحق عن

  .) بتسيلم(ئيلي لحقوق اإلنسان في األراضي اإلسرا
  

  2010-1993عدد بطاقات الهوية المقدسية المصادرة حسب السنة،  :15-1 شكل
Figure 15-1: Number of Confiscated Jerusalemites' IDs1967-2010 
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 .Note: Data for the year 2002 are not available  .غير متوفر 2002بيانات العام : مالحظة
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  2010- 1967المقدسية المصادرة،  بطاقات الهويةعدد : 1-15جدول 
Table 15-1: Number of Confiscated Jerusalemites ID’s, 1967-2010 

 

Year عدد الحاالت  
Number of Cases 

  

  السنة
  

1967-1976 1,442 1967-1976  

1977-1986 1,405 1977-1986  

1987-1996 1,061 1987-1996  

1997-2006 4,361 1997-2006  

2007 289 2007  

2008 4,672 2008  

2009 717 2009  

2010 191 2010  

Total 14,138 المجموع  

* There is difference about what Published before 
and that’s because of source difference. .هناك اختالف عما نشر سابقا وهذا يعود الختالف المصدر* 

 
 
 

  2008-2005 ،2001-1997، ذريعة المصادرةحسب  المصادرة توزيع بطاقات الهوية المقدسية: 2- 15جدول 
Table 15-2: Number of Palestinian Detainees from Jerusalem Governorate 

by Detention Status, 1997-2001, 2005-2008 
 

  السنة

  ذريعة المصادرة
Reason of Confiscated  Year  

  المغادرة لخارج البالد
Departure Abroad  

  المغادرة  للضفة الغربية
Departure to West Bank 

1997  1,003  68  1997

1998 618  170  1998

1999 290  121  1999

2000 204  3  2000

2001 15  0  2001

2005*  169 20 2005* 

2006*  1,081 49 2006* 

2007*  217 40 2007* 

2008  ..  38  2008 

المعلومات  مركز" بيتسيلم"البيانات تشمل الحاالت الموثقة لدى  * 

 .2007ولغاية  2005نسان لألعوام اإلسرائيلي  لحقوق اإل

* Data represent only the documented cases by 
“Betselem” Israeli Information Center for 
HumanRights, for years 2005-2007 

  

الشرقية أما فيما يتعلق بعدد طلبات جمع الشمل التي قدمت ألزواج أو أوالد في مكاتب الداخلية اإلسرائيلية في القدس 

طلبا  816ما مجموعة  2008منها وبلغ في العام  431على  ةطلبا جرت الموافق 750ما مجموعة  2007خالل العام 
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في  وقطاع غزةعدد الطلبات التي قدمت ألزواج وأوالد من سكان الضفة الغربية  أمامنها  404على  ةجرت الموافق

 2008منها أما في العـام   310على  ةجرت الموافقطلب  550، 2007مكتب الوزارة بالقدس الشرقية فقد بلغ عام 

  :طلب منها موزعين كاآلتي 289على  ةجرت الموافقطلب  576وصل إلى 

  
القدس منطقة  محافظة توزيع طلبات جمع الشمل التي قدمت ألزواج وأوالد في مكاتب الداخلية اإلسرائيلية في: 3- 15 جدول

)J1 (2008-2007امين حسب المنطقة والمعالجة خالل الع  
Table 15-3: Distribution of Family Reunion Requests, Which Provided for the Spouses 
and Children in the Offices of the Israeli Interior in  Jerusalem Governorate Area (J1) , 

by Region and the Result of Handling, 2007-2008 
 

 نتيجة المعالجة

 Region and Year                                  والسنة نطقةالم

Result of 
Processing 

  )J1(منطقة 
Area (J1)

  الضفة الغربية وقطاع غزة
West Bank & Gaza Strip 

2007 2008 2007 2008 

 Refused 169 185 252 241 رفض

 Agreed 289 310 404 431 موافقة

 Stopped 63 35 74 47 مجمد

 Processing 55 20 86 31 قيد العالج

 Total 576 550 816 750 المجموع
  

ء فقط وتقدموا عدد طلبات تسجيل األوالد الذين أحد والديهم يحمل البطاقة الزرقابيانات حول  التالي دولعرض الجوي

  .2008، 2007للوزارة بطلبات لتسجيل أوالدهم خالل العامين 
  

  2007-2008، حسب بيانات مختارة في محافظة القدس توزيع طلبات تسجيل األوالد: 4-15جدول 
Table 15-4: Distribution of Applications for Registration of Children in  Jerusalem 

Governorate by Result of Handling, 2007-2008 
 

Result of Processing 
Year السنة 

  نتيجة المعالجة
2008 2007 

Refused 498  457 رفض 

Agreed 1,470  1,347   موافقة 

Stopped 2 - مجمد 

Processing 92 77 قيد العالج 

Total 2,062  1,881  المجموع 
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  لمعتقلون في القدسا  2.15

في محافظة القدس والذين تم اعتقالهم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي ) سنوات فأكثر 10(بلغت نسبة الفلسطينيين 

من الذين تم اعتقالهم هم % 92.6كما أن ).  J2(في منطقة % 6.0و) J1(في منطقة % 2.9، بواقع 4.1%

  .وضعه الحالي إداري% 0.4 منهم موقوفون، و% 2.5منهم محكومون، و % 4.5محررون، في المقابل 

  
في محافظة القدس حسب تعرضهم لالعتقال والوضع الحالي ) فأكثرسنوات  10(التوزيع النسبي للفلسطينيين  :5-15جدول 

  2010للمعتقل والمنطقة، 
Table 15-5: Percentage Distribution of Palestinians (10 Years and Above) in 

Jerusalem Governorate by Exposure to Arrest by Israeli Troops, their Current Status 
and Area, 2010 

 

  التعرض لالعتقال
  محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate  

  )J1(منطقة 
Area (J1) 

  )J2(منطقة 
Area (J2) 

Exposure to Arrest  

 Arrested  6.0  2.9  4.1  اعتقل

  Not Arrested  94.0  97.1  95.9  لم يعتقل

 Total  100  100  100  مجموعال

 Current statues for        الوضع الحالي للمعتقل
detainee 

 Liberated  91.2  94.3  92.6  محرر

 Convicted  4.4  4.6  4.5  محكوم

 Suspended  3.7  1.1  2.5  موقوف

 Administrative Detainee 0.7 - 0.4  إداري

 Total 100 100 100  المجموع
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  الشهداء  3.15

" جنود، مستوطنين"نتيجة األسلوب المباشر لأليدي اإلسرائيلية نحبهم تالي يبين أعداد الشهداء الذين قضوا الجدول ال

نتيجة أساليب غير مباشرة بما في ذلك  االستشهادال يشمل حاالت ووبواسطة الرصاص والتعذيب والضرب والدهس 

  .السياسة اإلسرائيلية وإجراءاتها
  

  2009-1988  حسب طريقة االستشهاد،(J1) محافظة القدس منطقة عدد الشهداء في : 6- 15 جدول
Table 15-6: Number of Martyrs in Jerusalem Governorate Area (J1) by Martyrdom 

Method, 1988-2009 
  

Year 

 طريقة االستشهاد
Martyrdom Method عدد الشهداء  

Number of Martyrs 
  السنة

  *أخرى

Other*  
  رصاص

Bullets 
1988 5 2 7 1988 
1989 7 13  20 1989 
1990 10 22 32 1990 
1991 1 3  4 1991 
1992 4 5 9  1992 
1993 2 3 5 1993 
1994 0 15 15 1994 
1995 2 4 6 1995 
1996 3 5 8 1996 
1997 0 3 3 1997 
1998 2 2 4 1998 
1999 1 2 3 1999 
2000 0 15 15 2000  
2001 5 14 19 2001  
2002 2 14 16 2002  
2003 0 5 5 2003  
2004 2  0  2  2004 
2005 1  1  2  2005  
2006 0  2  2  2006  
2007 0  9  9  2007  
2008 0  2  2  2008  
2009 0  1  1  2009 
Total  المجموع  189 142 47
* Other includes Torture, intended running over, 

teargas, or stabbing, prevention to arrive to 
hospital, explosion, killing with sharp tools, 
assault and punch, bombing. 

أخرى تشمل التعذيب، الدهس المتعمد، الغاز المدمع، الطعن، منـع  * 

شفى، انفجار، القتـل بـأدوات حـادة، االعتـداء     الوصول إلى المست

 .بالضرب، القصف
The Data of 2000-2009 it  may change due to 
ongoing research. It reflects documented cases 
only. And the difference between the data in this 
table and the data which were published in the 
previous year book because of difference sources. 

، وهي عرضة للتغيير نتيجة األبحاث  2009-2000بيانات األعوام 

الجارية، وهي تعكس الحاالت الموثقة فقط، واالختالف فـي البيانـات   

  عما تم نشرة  في الكتاب السابق يعود إلى اختالف المصادر
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  هدم المنازل  4.15

  

ساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين من خالل سحب الهويات وهدم المنازل بل سعت في لم تكتف سلطات االحتالل بسيا

كل اتجاه نحو التضييق عليهم في جميع جوانب حياتهم اليومية من خالل العديد من السياسات المتبعة والتي ال يمكن 

صدار تراخيص البناء حصرها، تقوم سلطات االحتالل بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات إل

وبلغ عدد األفراد المتضررين  سكنيةوحدة  1,501تم هدم نحو  2010العام وحتى  1967للفلسطينيين، فمنذ العام 

وتجدر اإلشارة إلى إن هذه األرقام ال تشمل البيوت التي تم هدمها بيد صاحب البناء  ،القدس محافظة في فرد 7,413

تي تلقى على عاتق منفذ البناء، في حال لم ينفذ أمر الهدم بنفسه، ومن جهة أخرى لتوفير تكاليف الهدم الباهظة، ال

على المقدسيين بحجة البناء من دون ترخيص في القدس الشرقية،  باهظةتفرض سلطات االحتالل غرامات مالية 

ء غير المرخص منذ العام حيث بلغ مجمل الغرامات المالية التي جمعتها بلدية القدس الغربية من المقدسيين بحجة البنا

مليون دوالر، إضافة إلى سياسة تجريد الفلسطينيين من حق المواطنة في القدس  50حوالي  2008حتى العام  2004

   .الشرقية وترحيلهم خارج البالد أو إلى الضفة الغربية
  

نية وذلك في إطار سياسة وحدة سكنية في األراضي الفلسطي 23,100كما قام  االحتالل اإلسرائيلي بهدم ما يزيد عن

حتى نهاية أيار  1967خالل الفترة الممتدة منذ العام  نالذي ألحقه االحتالل بمساكن الفلسطينيي رالتهجير والتدمي

وحدة سكنية تم هدمها بشكل كامل منذ العام  13,400، بحجة مقاومة االحتالل أو البناء دون ترخيص، منها 2009

وحدة  4,100في الضفة الغربية وقطاع غزة، وال تشمل هذه األرقام ما يزيد عن ، 2009وحتى نهاية أيار  2000

مبنى تم تدميرها بشكل جزئي في قطاع غزة خالل العدوان األخير  17,000سكنية تم تدميرها بشكل كامل ونحو 

نظمة وذلك حسب دراسة صادرة عن دائرة العالقات القومية والدولية في م 2008على قطاع غزة كانون أول 

  . التحرير الفلسطينية
  

 . مهددة بالهدم مبانيألف فلسطيني في القدس الشرقية يعيشون حالياً في  60نحو هناك األمم المتحدة أن  قدرتو

 والذينضد السكان الفلسطينيين،  عنصريتميز بشكل  الشرقيةإلى أن سياسات اإلسكان اإلسرائيلية في القدس ويشار 

سوى  الفلسطينيةمن تعداد القدس الشرقية، لكن الحكومة اإلسرائيلية لم تخصص للمنشآت  المائةفي  60يمثلون نحو 

الصغيرة المخصصة، ال يمكن لفلسطينيين كثيرين تحمل كلفة إتمام عملية  المنطقةوحتى في هذه  . فقط 12%

  .البناء، وهي عملية معقدة وباهظة التكلفة تصاريحاستصدار 
  

 هذا ، أشار)ICHAD(هدومه تم إعداده من قبل  الحركة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت حسب تقرير خاص بالمباني الم

التقرير إلى أن ما يسمى ببلدية القدس تقوم بهدم المباني الواقعة ضمن المخطط الهيكلي أما وزارة الداخلية فتقوم 

مل هذه األرقام تلك المباني التي بالهدم خارج هذا المخطط الذي تم إعداده إسرائيليا باألساس، ومن جهة أخرى ال تش

  .يقوم بهدمها مالكوها بقرار من الجهات اإلسرائيلية المختصة

  

مسكن للمستعمرين  85,809، مقابل J1)( في منطقة 2002 -1967 ا خالل الفترةمسكنا فلسطيني 19,056 إنشاءتم 

من المدينة، وهذا يعني أن حصة والتي تشمل الجزء الغربي " بلدية القدس"اإلسرائيليين في منطقة ما يسمى 
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الذي تم بناؤه في ذات الفترة، وهي نسبة متدنية  اإلجمالي من عدد المساكن% 18.2الفلسطينيين من البناء لم تتجاوز 

، علماً أن هذه ، وآذلك مقارنة بعدد المستعمرين في نفس المنطقة)J1(مقارنة بعدد السكان الفلسطينيين في منطقة 

  .زدياد بسبب تنامي البناء االستعماري اإلسرائيلي على حساب بناء المساكن الفلسطينيةالفجوة مرشحة لال

  

 50,639حـوالي   2006عام  )J1(محافظة القدس منطقة  فيفي المقابل بلغ عدد مساكن المستعمرين اإلسرائيليين 

  .2000للعام من المحافظة وذلك ) (J2وحدة سكنية في منطقة  16,232وحدة سكنية، إضافة إلى حوالي 

  
   2010-1967 خالل الفترة هدم المنازل في محافظة القدسأهم المؤشرات المختارة ب: 7-15جدول 

Table 15-7:The Main Selected Indicators in Demolished Housing in Jerusalem 
Governorate by 1967-2010 

  

 العدد         المؤشر
Number 

Indicator  

  Number of Demolished Buildings 958  المهدومة عدد المباني

  Number of Demolished Housing Units 1,501  عدد الوحدات السكنية المهدومة

 The Responsible for Demolished Housing Units    الجهة التي قامت بهدم الوحدة السكنية

  Israeli Authorities 1,447  قوات االحتالل

 Self 54  صاحب المبنى

  Number of People displaced 7,413  عدد اإلفراد المتضررين

  Number of Child displaced 3,950  عدد االطفال المتضررين
 

  
  2010-1967المساكن المهدومة في محافظة القدس حسب مؤشرات مختارة، : 8- 15جدول 

Table 15-8: Demolished Housing Units in Jerusalem Governorate by Selected 
Indicators, 1967-2010 

 

Year 
 المتضررين عدد األفراد

No. of Persons 
Affected 

 عدد المساكن المهدومة
No. of Demolished 

Housing Units 
  السنة

1967 - 1976 777 162 1976 - 1967 

1977 - 1986 161  42 1986 - 1977 

1987 - 1996 1,074 211 1996 - 1987 

1997 - 2006 3,942 727 2006 - 1997 

2007 378 79  2007 

2008 396 96  2008 

2009 555 112 2009 

2010 130 72 2010 

Total 7,413 1501 المجموع  
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  2010 -1967المساكن المهدومة في محافظة القدس حسب مؤشرات مختارة، : 2 - 15شكل 
Figure 15-2: Demolished Housing Units in Jerusalem Governorate by Selected 

Indicators, 1967-2010 
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التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تمت مصادرة عقاراتها حسب نوع العقار ومكان : 9- 15جدول 

  2010 -1967وسبب المصادرة، 
Table 15-9: Percentage Distribution of Palestinian Households With  Confiscated Real 
Estate in Jerusalem Governorate by Type, Place and Confiscation Reason, 1967- 2010 

 

  أرض  نوع العقار
Land 

  مسكن
Housing 

Unit 

  منشأة
Facility 

Type of Estate  

 Place of Confiscation    مكان المصادرة

 In Same Locality 49.4 7.8 44.2 في نفس التجمع

 In Other Locality of the 50.6 59.4 32.8 في تجمع آخر من المحافظة
Governorate 

 In Other Governorate - 18.9 10.5 في محافظة أخرى 

 In 1948 Land - 13.9 12.5  1948في أراضي 

 Total 100 100 100 المجموع

 Reason of Confiscation    سبب المصادرة

 Military and Settlement 100.0 60.4 63.9 لغرض عسكري، واستيطاني 
Setting  

 Building the Roads or - - 19.5  شق الشوارع أو الخدمات
Services 

 Construction of the - 34.6 16.1  بناء جدار الضم والتوسع
Annexation Wall 

 Other - 4.9 0.6  أخرى

 Total 100 100 100  المجموع
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             الفلسطينية في محافظة القدس التي تسلمت إخطار بهدم مبنى منذمؤشرات  مختارة حول األسر : 10- 15جدول 

    2010- 1967 عام
Table 15-10: Selected Indicators of Palestinian Households That Received a 

Demolition Order in Jerusalem Governorate   
 Since 1967- 2010  

 

  النسبة  مؤشرات مختارة
 Percentage  

Selected Indicators 

نسبة األسر التي تسلمت إخطار بهدم مبنى منذ 

   1967عام 
1.4 

Percentage Households Who 
Received a Demolition Order Since 
1967 

 Affected Persons    األفراد المتضررين

  Males 56.2 الذكور 

  Females 43.8 اث اإلن

 Total 100  المجموع

 Affected Persons Less than 18  سنة  18األفراد المتضررين أقل من 
Years 

  Males 52.2 الذكور 

  Females 47.8 اإلناث 

 Total 100  المجموع
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 :االستيطان ومصادرة األراضي  5.15

   

ـ يف يمقيره ستعمم 144 ةبيرلغاة فضال يف 2009 املعا هايةي نفة ليئياراإلسرات متعمسالدد علغ ب ـ  اه  ي لواح

ـ حمفـي   هأن، محافظةلا حسبات مرتعمسالزيع تو منح ضويت مر،عمست 517,774  26(جـد  والقـدس ي ة افظ

، وكان أقل عدد مـن  )رهعمستم 24(بيرة ال واهللا رامة فظاحم مث ،)J1( ةطقمن فيره عمستم 16 اهنم) مرهستعم

ـ مع نأت امن البيان حضيتومستعمرات،  3اقع المستعمرات في محافظة طولكرم بو ـ مال مظ  سـكنون ي ينرعمتس

  ).J1(قة طفي من مرعتسم 201,273 همنم) مرستعم 267,325( سقدلافظة امح
  

 األراضيدونم في مواقع مختلفة من  4,826بمصادرة  )1(2010خالل العام  اإلسرائيلية قامت سلطات االحتالل

وحدة استيطانية  16,479آن سلطات االحتالل أقرت بناء  كما.  ظة القدسدونم في محاف 760الفلسطينية، منها 

 1,200في األراضي الفلسطينية منها عشرة آالف وحدة استيطانية في محافظة القدس وباشرت فعليا بالبناء في 

   .1وحدة
  2009فظة، حالما بة حسربيالغ ةفضلفي ا تعمرينسملا ددعوت ارمعالمست ددع:11- 15 جدول

Table 15-11: Number of Settlements and Settlers in the West Bank by     
Governorate, 2009 

 

  ظةافمحال
  تراعمعدد المست

Number of 
Settlements  

  المستعمرين دعد
Number of Settlers  

Governorate 

 West Bank  517,774 144  ةبيغرالة فضلا

 Jenin  2,157  5  ينجن

 Tubas  1,340 7  سباوط

 Tulkarm  2,838 3  رملكوط

 Nablus  11,809 11  سبلنا

 Qalqiliya  29,775 7  ةليقيقل

 Salfit  31,404 12  تفيسل

 Ramallah & Al-Bireh  92,625 24  يرةلبوا هللا مرا

  Jericho & Al-Aghwar  5,598 17   اروألغواا يحأر

 Jerusalem  267,325 26  سقدال

 16 201,273  Area (J1)    (J1)منطقة

 10 66,052  Area (J2)    (J2)منطقة

 Bethlehem  57,325 13  محل تبي

 Hebron  15,578 19  يلخلال

                                                           
  ة التحرير الفلسطينيةالعالقات الدولية في منظم دائرة)1(
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  J1( ،1999 -2009(منطقة  محافظة القدس فيفي المستعمرات  المستعمرينعدد  :12- 15 جدول

Table 15-12: Number of Settlers in the Settlements in Jerusalem Governorate Area 
(J1), 1999-2009 

  

  السنة
 المستعمرينعدد 

Number of 
Settlers

  الزيادة السنوية
Annual 

Increase 

 معدل الزيادة السنوية
Annual Rate of 

Increase 
Year 

1999 170,400  7,558  4.44  1999 

2000 173,986 3,586 2.06 2000 

2001 175,987 2,001 1.14 2001 

2002  178,437 2,450 1.37 2002 

2003   181,425 2,988 1.65 2003 

 2004  184,944 3,519 1.90 2004 

2005  187,573 2,629 1.40 2005 

2006 190,534 2,961 1.55 2006 

2007 193,485 2,951 1.53 2007 

2008 197,071 3,586 1.82 2008 

2009 201,273 4,202 2.09 2009 

  
  J1( ،1999 -2009(منطقة  محافظة القدس فيفي المستعمرات  المستعمرينعدد معدل الزيادة السنوية ل: 3-15شكل 

Figure 15-3: Annual Rate of Increase of Number of Settlers in the Settlements in 
Jerusalem Governorate Area (J1), 1999-2009 
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ومحافظة القدس حسب  الضفة الغربيةد السكان الفلسطينيين في المستعمرات وعد فيالمستعمرين  عدد:  13- 15جدول 

  2009، المنطقة
Table 15-13: Number of Settlers in the Settlements and Palestinian Population in 

West Bank and Jerusalem Governorate by Area, 2009 
 

 الغربية الضفة  ؤشرالم
West Bank 

 القدس
Jerusalem 

 (J1) منطقة
Area (J1) 

 (J2) منطقة
Area (J2) 

Indecator 

 Number of Settlements 10 16 26  144  المستعمراتعدد 

 Number of Settlers 66,052 201,273 267,325 517,774  المستعمرين عدد

 Number of Palestinian 142,136 233,031  378,604  2,480,858  الفلسطينيين السكان  عدد
Population 

 السكان إلىالمستعمرين  سبةن

  الفلسطينيين
20.9 70.6 86.4 46.5 Percentage of Settlers to 

Palestinian Population 

 
  

ومحافظة القدس  الضفة الغربيةفي والذين يسكنون المستعمرين التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين و: 4-15شكل 

  2009، حسب المنطقة
Figure 15-4: Percentage Distribution of Palestinian Population and Settlers whose 

live in West Bank and Jerusalem Governorate by  Area, 2009 
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  2009، التصنيف والمنطقةحسب  محافظة القدسفي  المستعمرينالمستعمرات وعدد : 14- 15جدول 
Table 15-14: Number of Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate, by 

Classification and Area, 2009 
 

  المحافظة

  المنطقة و

 Classification التصنيف

  المجموع
Total Governorate 

and Area 

  تابعة لمجلس يشع مستعمرات
Settlements Affiliated 

the Yesha Council 

تم ضمها إلى  مستعمرات

  لإسرائي
Settlements 

Annexed to Israel 
 المستعمرات

Settlements
 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements

المستعمرين
Settlers

 Jerusalem 66,05216201,27326267,325 10  القدس

 16201,27316201,273 Area (J1) -  - (J1) منطقة

-10 66,052 (J2) منطقة  -  1066,052 Area (J2) 

  

  
  2009عدد المستعمرات والمستعمرين في محافظة القدس حسب نوع المستعمرة والمنطقة، : 15-15جدول 

Table 15-15: Number of Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate by 
Type of Settlement and Area, 2009 

 

نوع 

 المستعمرة

 القدس
Jerusalem 

  (J1)منطقة 
Area (J1) 

  (J2)منطقة 
Area (J2) Type of 

Settlement المستعمرات 
Settlements

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements

 المستعمرين
Settlers 

 Urban 62,734 6 201,273 16  264,007 22  حضر

 Rural 3,318 4 - - 3,318 4  ريف

 Kibbutz 295 1 - - 295 1  كيبوتس

 مستعمرات

  جماعية
3 3,023 - - 3 3,023 Communal 

Settlements 

 Total 66,052 10 201,273 16 267,325 26  المجموع
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   السكانحجم ات فئ محافظة القدس حسبفي  والمستعمرينالحضرية  عدد المستعمرات: 16-15جدول 

  2009، والمنطقة
Table 15-16: Number of Urban Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate 

by Population Group Size and Area, 2009 
 

السكانحجم  فئات  

 القدس
Jerusalem 

  (J1)منطقة 
Area (J1) 

  (J2)منطقة 
Area (J2) Population 

Group Size راتالمستعم 
Settlements

المستعمرين
Settlers

 المستعمرات
Settlements

المستعمرين
Settlers

 المستعمرات
Settlements

المستعمرين
Settlers

 Less than 2,000 - - 1,426 3 1,426  3  2,000أقل من 

2,000– 5,999 7 23,079 4 12,779 3 10,300 2,000 – 5,999 

6,000– 9,999 3 20,796 2 14,629 1 6,167 6,000 – 9,999 

10,000–13,9993  35,784 2 24,384 1 11,400 10,000 – 13,999 

14,000–17,9991 15,338 1 15,338 - - 14,000 – 17,999 

18,000–21,999  1 20,537 1 20,537 - - 18,000 – 21,999 

26,000-30,000  1 26,772 1 26,772 - - 26,000  - 30,000 

 and More 30,000 34,867 1 85,408 120,2752 3   فأكثر 30,000

 Total 62,734 201,2736 264,00716 22  المجموع

 
  

 اإلقليمي المجلس  والمستعمرين في محافظة القدس حسبعدد المستعمرات : 17-15جدول 

  2009، والمنطقة
Table 15-17: Number of Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate by 

Regional Council and Area, 2009 
 

اإلقليمي المجلس

 القدس
Jerusalem 

  (J1)منطقة 
Area (J1) 

  (J2)منطقة 
Area (J2) Regional 

Council المستعمرات 
Settlements

المستعمرين
Settlers

 المستعمرات
Settlements

المستعمرين
Settlers

 المستعمرات
Settlements

المستعمرين
Settlers

 Matte Binyamin 64,743 8 - - 64,743 8 ماتي بنيامين

 Megilliot 295 1 - - 295 1 ميجيليوت

 Gush Ezyon 1,014 1 - - 1,014 1 غوش عتصيون

 غير مبين أو 

  ال ينطبق
16 201,273 16 201,273- - Unknown or Not 

Applicable 

 Total 66,052 201,27310 16 267,325 26  المجموع
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  2009السائدة،  األيديولوجيا محافظة القدس حسبالمستعمرين في وعدد المستعمرات الريفية : 18-15جدول 
Table 15-18: Number of Rural Settlements and  Settlers in Jerusalem Governorate 

by Overwhelming Ideology, 2009 
  

 المؤشر
 Overwhelming Ideology السائدة األيديولوجيا

 المجموع
Total 

Indicator دينية  
Religious 

  علمانية
Secular 

  مختلطة
Mixed 

 Number of Settlements 4  1 3 -  المستعمراتعدد 

 Number of Settlers 3,318 1,014 2,304 -  المستعمرين عدد

  
      األيديولوجيا حسبمحافظة القدس المستعمرات الريفية في  في عدد المستعمرينالتوزيع النسبي ل: 5-15شكل 

  2009السائدة، 
Figure 15-5: Percentage Distribution of Number of Settlers in Rural Settlements in 

Jerusalem Governorate by Overwhelming Ideology, 2009 
  

Secular علمانية

69.4%

علمانية ودينية  
Secular and 

Religious

30.6%

 

  
  2009، والمنطقة التبعية المؤسسية فظة القدس حسبمحافي والمستعمرين عدد المستعمرات الريفية : 19-15جدول 

Table 15-19: Number of Rural Settlements in Jerusalem Governorate by 
Organizational Affiliation and Area, 2009 

  

 المؤشر

 Organizational Affiliation التبعية المؤسسية
 المجموع
Total 

Indicator حركة الكيبوتس الموحد 
The United Kibbutz 

Movement 

 حيروت
Herut 

 أمناه
Amana 

 Number of Settlements 4 2  1 1  المستعمراتعدد 

 Number of Settlers 3,318 2,009 1,014 295  المستعمرين عدد

 



   االنتهاكات اإلسرائيلية  -عشر الخامسالفصل 

  "13"لسنوي رقم كتاب القدس اإلحصائي ا
  

354

  : جدار الضم والتوسع  6.15

النطاق أطلقت عليهـا اسـم    ، بدأت القوات اإلسرائيلية عملية عسكرية واسعة2002في التاسع والعشرين من آذار 

السور الواقي قامت خاللها باجتياح كامل للمدن والقرى الفلسطينية وارتكبت فيها أبشـع الجـرائم وانتهـت بقـرار     

 23/6/2002الحكومة اإلسرائيلية إقامة جدار الضم والتوسع في شهر حزيران من نفس العام حيث بـدأت فـي       

ة للضفة الغربية من الشمال وحتى الجنوب وبشكل يخترق الخط األخضر بنسبة الحدود الغربي ىببناء هذا الجدار عل

  . ويتوغل داخل أراضي الضفة الغربية وبالتالي فإن طول الجدار سيكون ضعفي طول الخط األخضر% 85

  . بائيةويتكون الجدار من جدران إسمنتية وقنوات طويلة عميقة ونقاط مراقبة إلكترونية باإلضافة إلى األسيجه الكهر

مـن مسـاحة األراضـي    % 20وأخطر ما في الجدار هي المنطقة العازلة وغالف القدس، التي ستؤدي إلى قضم 

الفلسطينية لتضم إلى إسرائيل واعتبار أكثر من ربع مليون من السكان الفلسطينيين غرباء ويمنعون من التنقل بـين  

  : قسم الجدار الضفة الغربية الى ثالثة مناطق رئيسيةقراهم ومدنهم إال بعد الحصول على تصاريح مسبقة لذلك، وي

.كم1,237 منطقة أمنية شرقية على طول منطقة الغور بمساحة  .1
2  

2كم1,328 منطقة أمنية غربية بمساحة  .2
.  

من األراضي الفلسطينية والتي تضم المدن الفلسطينية الكبرى وتقسمها الى % 54.7المنطقة الثالثة وتبلغ  .3

 .فلسطيني) غيتو( معزل 64مناطق و  8

  

  :أما فيما يخص القدس

فيشمل الجدار مقطعين من شمال وجنوب القدس، يمتد المقطع الشمالي على طول عشرة كيلو مترات من جنوب بلدة 

بيتونيا غربا وحتى مخيم قلنديا شرقاً، يشمل المقطع الجنوبي مدخل مدينة بيت لحم غرباً وحتى بلدة بيـت سـاحور   

  . 2003شرقاً، وقد تم إقامة المقطعين في شهر تموز ) شرقي جبل أبو غنيم(

  

صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية على مسار الجـدار فـي بـاقي     2003وفي شهر آب 

كيلو متر  17المقطع األول على طول حوالي : المناطق حول القدس وقد تناولت المصادقة ثالث مقاطع ثانوية وهي

بينما يمتد المقطع الثـاني  . قي لبلدة بيت ساحور جنوباً وحتى الطرف الشرقي لبلدة العيزريه شماالًمن الطرف الشر

كيلو مترا من الطرف الجنوبي لقرية عناتا وحتى مخيم قلنديا شماالً، والمقطع الثالث فقد تـم   14على طول حوالي 

بير نباال، الجويدة، الجيـب،  (ية الغربية للقدس كيلو متر ويحيط بخمس قرى من الناحية الشمال 14بناؤه على امتداد 

المحاذية لحدود البلدية، ومعظم الجدار المقام حول القدس مركب من حائط بطـول  ) بيت حنينا البلد، والنبي صموئيل

  . ستة إلى ثمانية أمتار، أي أكثر تشديداً منه في مناطق الضفة الغربية

  

يعيشون في حالة عزلة تامة تضاف إلى العزلة المفروضة عليهم مـن  وبهذا يكون حوالي ربع مليون فلسطيني آخر 

  .1993قبل بسبب اإلجراءات الخاصة بدخول مدينة القدس والتي فرضتها السلطات اإلسرائيلية منذ العام 
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  2008مؤشرات مختارة عن جدار الضم والتوسع، : 20-15 جدول
Table 15-20: Selected Indicators on Expansion and Annexation Wall, 2008 

  

 المؤشر
 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

 *الضفة الغربية
*West Bank 

Indicator 

 Number of localities that 144 27 عدد التجمعات التي تأثرت بالجدار
affected with wall 

 Number of displaced 940 2,940 عدد األسر التي تم تهجيرها
households 

 Number of displaced persons 6,241  21,600 عدد األفراد الذين تم تهجيرهم

والتي اقيم ) دونم(مساحة األراضي المصادرة

 عليها الجدار 
9,104 40,187  

The area of confiscated land 
(dunum) which the wall built 
on  

المعزولة داخل ) دونم(مساحة األراضي 

  الجدار
77,876 196,931  The area of isloted land 

(dunum) inside the wall 

عدد التجمعات التي أثر الجدار والعوائق على 

  حركة التنقل والعبور عليها
  

Number of Localities that 
the Wall and Restrictions 
affected on Transportation  
and Passage   

 Time Spent to Pass is affected 109 19 زتأثر الوقت الالزم للتنقل وعبور الحواج

 Timing of Passage is affected 105 17  تأثر مواعيد التنقل والعبور 

 Need Special Permission 97 19 بحاجة إلى تصاريح خاصة

 Need Special Documents 107 17  بحاجة إلى وثائق خاصة

  Data for the West Bank doesn't include *  الضفة الغربية ال تشمل محافظة القدس تبيانا* 
Jerusalem Governorate 
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Preface 
 
 
The Palestinian Central Bureau of Statistics established a special statistical program for 
Jerusalem due to the special importance of  Jerusalem in the field of politics, religion, 
geography and history, as well as due to pure  statistical needs. 
 
The Jerusalem statistical program deals with official data in terms of data collection, 
classification and processing to produce the Jerusalem statistical yearbook, which covers 
demographic, social, economic and environmental indicators. 
  
The Jerusalem statistical program is based on data which is derived from its primary and 
secondary sources in cooperation with number of national institutions in the public and 
private sectors. The data undergoes thorough reading and evaluation of   methodology. This 
program tries to preserve and present the maximum statistical data on the Jerusalem 
Governorate and changes occurring over time to use as a statistical monitoring tool in 
Jerusalem. 
 
PCBS is pleased to present this volume of the statistical yearbook on Jerusalem, despite all 
obstacles and challenges which hindered the collection of data on Jerusalem, especially 
during these current difficult conditions we are passing through together with our 
Palestinian society. 
 
This yearbook indicates the history and geography of Jerusalem and presents different 
statistics in the field of population, education, health, labor, and living standards, consumer 
prices, land use, commerce, construction, energy, and tourism sectors.    
 
We hope that this book will be an important reference source of statistical data on our 
eternal capital city of Jerusalem, and will boost the capacity of Palestinian planners, 
decision makers and researchers to materialize our Palestinian sovereignty on  Jerusalem. 
 
We are looking forward to issue the next volume under a sovereign Palestinian state with 
Jerusalem as its capital.        
 
           

   
 

June,  2011                      Ola Awad                         
President of PCBS 
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Note  
 
 
 

Please note that the statistics presented in this book are 
derived from various primary and secondary sources which 
are not fully consistent in reference to time, concepts or 
methodology. Therefore, it is advisable to take this into 
consideration while using these statistics. 
 
A set of special symbols were used in the tables of this book.  
The representation of these symbols are:  
 
 
(-) Nil 
  
(0) Less than half of the unit 
  
(.) Category not applicable  
  
(..) Data not available  
  
(:) Data not available for publishing  
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Methodology 
 
The methodology adopted in preparing this book is based on three main determinants, 
namely: geographic coverage, reference periods, and the variety of data sources used. These 
determinants should be taken into account when using the statistics included in this book. 
 
 

1. Administrative Borders and Geographic Coverage 
 
For mere statistical purposes, the Jerusalem Governorate was divided into two parts. The 
first part of (J1) which  includes that part of Jerusalem which was annexed forcefully by 
Israel following its occupation of the West Bank in 1967. This part includes the following 
localities: (Beit Hanina, Shu’fat Refugees Camp, Shu’fat, Al’ Isawiya, Sheikh Jarrah, Wadi 
Al-Joz, Bab Al-Sahira, As Suwwana, At-Tur, Jerusalem “Al-Quds”, Ash-Shayyah, Ras Al-
Amud, Silwan, Ath-Thuri, Jabal Al-Mukabbir, As- Sawahira-Gharbiya, Beit Safafa, 
Sharafat, Sur Bahir, Um Tuba and Kufr A’qab). The second part of (J2) which includes the 
remaining parts of the governorate, namely: Rafat,  Mikhmas, Qalandya Refugees Camp, 
the Bedouin Community-Jaba’, Qalandya, Beit Duqqu, Jaba’, Al-Judeira, Beit Anan, Al-
Ram, Dahiat Al-Bareed, Al-Jib, Bir Nabala, Beit Ijza, Al – Qubeiba, Khirbet Um Al-
Lahem, Biddu, An-Nabi Samu’eil, Hezma, Beit Hanina Al Tehta, Qatanna, Beit Surik, Beit 
Iksa, A’nata, The Bedouin Community – Al-Khan Al-Ahmar, Az Za’eem, Al-Eizariya, Al-
Sawahreh Al-Sharqiyeh, Ash- Sheikh Sa’d, The Bedouin Community -Al-Eizariya and Abu 
Deis. 
 
According to the current administrative divisions, the Palestinian territory was divided into 
two geographic regions: the West Bank and Gaza Strip. The West Bank was divided into 11 
governorates,namely; Jenin, Tubas, Tulkarm, Qalqiliya, Nablus, Salfit, Ramallah & Al-
Bireh, Jerusalem, Jericho and Al Aghwar, Bethlehem, Hebron, while Gaza Strip was 
divided into 5 governorates, namely; North Gaza, Gaza, Deir Al-Balah, Khan Yunis,  and 
Rafah. 
 
2. Reference Period  
 
This book basically presents the statistical data of 2010. But there were some exceptions 
due to the lack of data for public use, such as the previous year’s data, in addition to 
comparison data for main indicators to show the changes according to  timeliness.  
 
3. Data Sources 
 
Data produced in this report are based on two main data sources, namely: the Palestinian 
Central Bureau of Statistics, where data are derived from different surveys and censuses. 
The second source is the data obtained from administrative records, in addition to selected 
studies and research publications. Reference has been made to these sources in the text as 
well as in the tables. Also, reference has been made to more than one source. 
 
Following is an overview of the most prominent PCBS surveys, upon which the preparation 
of this report is based; it worth noting that in case there are further needs for the sources of 
previous years, it is advised to refer to this book series: 
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1. Palestinian Family Health Survey, 2006. This survey was conducted in 2006, based 
on a two-stage random stratified sample. The sample size was 13,238 households of 
which 1,342 households were in Jerusalem Governorate.  
 

2. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011. Database of Health Statistics (2002-
2010): Collect data from all primary health centers (Government, non-Government, 
UNRWA), all secondary health institutions, and from medical pharmacists, nurses, 
and dentist associations, from administrative of these centers, and institutions. 
 
 

3. The Education Statistics Surveys, 2003/2004, 2010/2011. Comprehensive surveys 
in the West Bank and Gaza Strip. These surveys targeted the licensed educational 
institutions that are supervised by the different supervising authorities (government, 
UNRWA, and private sector institutions).  These surveys excluded schools that are 
supervised by the Jerusalem Municipality and the Israeli Ministry of Education in 
Jerusalem. 

 

4. The Labor Force Survey. A household survey regularly carried out since 1995 on a 
quarterly basis in order to collect data on the basic indicators of the labor market. A 
multi-stage stratified cluster sample was used in this survey. The sample size in the  
survey of 2010 was 31,282 households of which 2,819 households were in 
Jerusalem Governorate. 

 

5. The Palestinian Expenditure and Consumption Survey 2009: Survey was conducted 
during the period (15 Jan. 2009-14 Jan. 2010) with a random stratified cluster 
sample. The sample size was 3,848 households.  

 
6. The State of Cultural Institutions Survey 2010: A comprehensive survey of the 

cultural institutions of the Palestinian territory was conducted between May 9 and 
June 20, 2010. According to the survey, the number of such institutions is 970, of 
which 834 in the West Bank and 136 in Gaza Strip, Completed data was collected 
from 475 institutions in the West Bank and all institutions in Gaza Strip.  

 
7. The Hotels Activities Survey (2003–2010). This survey constituted a 

comprehensive enumeration of all hotels operating in the Palestinian territory. The 
findings of this survey indicated that there were in Jerusalem Governorate, 95 
hotels in 2010 in the Palestinian territory which 29 hotels were in Jerusalem 
Governorate. 

 

8. The Industrial Survey 2009. The sample size was 2,925 establishments of which 
255 establishments were in Jerusalem Governorate. 

 

9. The Internal Trade Survey 2009. This survey was implemented in the Palestinian 
Territory. It was based on a single-stage stratified systematic sample. The sample 
size was 2,429 establishments.  

 

10. The Building Licenses Survey 2010. From administrative records.   
 

11. The Transportation, Storage and Communication Survey 2009. This survey was 
implemented in the Palestinian Territory for all enterprises in the survey frame. It 
was based on a comprehensive listing of the establishments of this sector.  The 
frame size was 1,065 establishments. 
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12. The Transport Survey- Out Side of Establishment 2009. This Survey was 
implemented in Palestinian Territory by using one stage stratified quota sampling, 
which was received from 1,878 vehicles in the Palestinian territory. 

 

13. The Services Survey 2009. This survey was implemented in the Palestinian 
territory.  It was based on a single-stage stratified systematic sample. The sample 
size was 2,267 establishments. 

 
14. The Prices and Price Index Survey (2009 – 2010). This survey was carried out in 

the Palestinian Territory peridically in order to collect prices of goods and services 
comprising the consumer basket within twelve levels for aforementioned years, 
with 2004 as the base year.  

 
15. National Accounts (2008-2009): The Value added for most of economic  activities 

for Jerusalem (J1) were compiled according to the internatioal standards used in 
compiling national accounts and adhered to the SNA'93 for the years 2008-2009, in 
order to provide an overview about economic performance for the whole 
Palestinian territory by providing indicators about production, intermediate 
consumption in addition to the value added as the difference of both. The economic 
surveys, administrative records, and other household surveys represent the main 
sources for compiling those indicators at the same methodology and data sources 
used in compiling national accounts indicators.  

 
 

16. The Establishment Census and its update until 31-12-2009: This Census is 
completed by the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) since 1994, 2004 
and 2007.  The main objective of Establishment Census is listing all establishments 
in the Palestinian territory, building a new updated establishment register 
distributed by main economic activity. 

 

17. The Population, Housing and Establishment (PHC-2007) is the second Census 
conducted by the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) since the 
inception of the Palestinian National Authority (PNA) to power in 1994.   The main 
objective of the PHC-2007 is to update statistical data on the Palestinian 
population, housing units, economic establishments and agricultural holdings, and 
to provide small area statistics to the planners and decision makers. PHC-2007 will 
contribute to realizing a balanced and comprehensive development in all sectors. 
The PHC-2007 covered all individuals who were in the Palestinian territory on the 
census reference night (30/11-1/12/2007) regardless of nationality and citizenship. 

 

18. The Local Community Survey, 2010: It was conducted during the seconed half of 
year 2010. This survey covered all communities in the Palestinian territory with the 
purpose of updating the database available on these communities in the various 
fields in 2010. 

 

19.  Household Social Survey of Jerusalem, 2010: It was conducted during the period 
08/07/2010-26/09/2010, on two stage stratified cluster sample with two stages; the 
estimated sample size is 2,075 household for the Jerusalem governorate level, 
distributed to 1,200 households in (J1) and 857 households in (J2). 

 

20. The impact of the Expansion and Annexation Wall on the Social –Economic 
Conditions of  Palestinian localities which the Wall pass through , June 2008. This 
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survey is a part of the surveillance system to monitor the impact of the Expansion 
and Annexation Wall, in particular, and the impact of the Israeli measures on the 
well being of the Palestinian people, in general.  Fieldwork took place during July 
2008 and covered 171 localities. 

 
 

21. Household Culture Survey 2009, the sample size was 5,132 households in the 
Palestinian Territory of which 3,705 households in the West Bank and 1,427 
households in Gaza Strip and 591 households were in Jerusalem Governorate.  

 
22. Agricultural Census 2010: Agricultural Census is a periodic statistical activity that 

is conducted on a large scale that covers all agricultural holdings in the country and 
aims at providing quantitative information on the fundamental characteristics of 
agricultural holdings that is subject to slight changes over time.  The moment that is 
assigned to the census’ data is usually the middle of the night. The reference time 
of the agriculture census was the night of 30/09 - 01/10/2010 on which most of the 
census’ data is based, and the reference night is referred to as the reference day of 
01/10/2010.  The time reference covers data related to permanent crops, buildings 
and livestock. Some census’ data is attributed to a specific reference period that 
represents a period of 12 consecutive months (on the morning of 01/10/2009 – till 
the evening of 30/09/2010).  The reference year is the agricultural year of the data 
that is related to temporary crops, use of agricultural materials and agricultural 
machinery. 
 

23. Registered Foreign Trade 2008-2009: Most of the world countries depend on the 
custom declaration in supervising real flow of goods during reference periods. 
However, and due to the current circumstances of the Palestinian territory, the 
PCBS depended on clearance invoices (VAT vouchers) for the value added tax in 
the Ministry of Finance as the primary source for data pertaining to commercial 
exchange with Israel. It also relied on the Israeli custom declarations with world 
countries in addition to other sources. 
The collected data is that only available and registered at the official sources, In 
addition data does not include that part of Jerusalem which was annexed forcefully 
by Israel following it is occupation of West Bank in 1967. 
 

 
 

 
 
.   
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Jerusalem Throughout History 
 
Introduction 
 
Jerusalem and other Arab Palestinian towns have fallen under Israeli military occupation in 
1967. Israel is still refusing to end its military occupation of this land, especially of Arab 
Jerusalem. 
 
Following its occupation of the West Bank of which Jerusalem is an integral part, on June 
28, 1967, Israel issued the first illegal administrative order by announcing the annexation of 
Arab Jerusalem (approximately seven km2) and other areas in the western part of the city 
(the total area of which was around 38 km2 at that time).  This was followed by other illegal 
procedures including the dissolution of the Palestinian Municipal Council; distribution of 
Israeli Identity Cards on Palestinian Jerusalemites; nullification of Jordanian laws, courts 
and banks; imposing Israeli curricula to the Palestinian educational system, and other 
actions. Such measures were aimed to remove and cleanse any feature of the Arab authority 
as well as to subject the land and the population to various types of Israeli authority.       
 
In order to create a state of geographic integrity with cities inside Israel, the boundaries of 
Jerusalem were extended by annexing more land from the occupied West Bank, almost a 
two-fold extension as compared to the total area of the Jerusalem governorate prior to war 
of June 1967, based on a rule stressing the annexation of more or less populated land along 
with complete demolition of any Palestinian communities that may threaten or obstruct the 
intended geographic integrity, especially on the western side of the governorate. The 
demolition and complete depopulation of the three Latroun villages (Emwas, Yalu and Beit 
Nuba) was the ultimate example of the ethnic cleansing measures that Israel took in this 
respect.   
 
The Israeli illegal measures did not stop at this point, but rather underwent serious 
acceleration. The Israeli occupation authorities embarked on tightening a settlement belt 
around Jerusalem as preventive security armor for Jerusalem to be as a first defense line of 
its boarders. This implied the adoption of a more aggressive land confiscation policy by the 
Israeli government, which targeted thousands of dunums of the Palestinian land under 
different pretexts. The last process was building up the Expansion and Annexation Wall to 
the borders of the “Jerusalem Municipality.” As theat wall was built up on the northern 
side, many localities of Jerusalem governorate were completely isolated (the land and the 
population) which prevents administrating the population affairs and forces them to migrate 
outside the borders of the wall area. 
 
A main result of building the wall was the confiscation and separation of 86,980 dunums 
from the Jerusalem governorate, in addition to 2,940 households displaced and 21,600 
persons.  

 
In this way, the Israelis have succeeded in achieving the greatest part of their plans and 
intentions for long years into the future. Israel managed, illegally ,to secure many factors 
toward making Jerusalem its capital city before declaring this: Geographically, the 
boundaries of the occupied city were expanded to an extent that allows the absorption of as 
many settlers as possible. Demographically, less populated Palestinian communities were 
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annexed while insisting on obstructing any growth of the communities. At the security 
level, a belt of settlement is achieved and  is functioning as a wall surrounded and circled 
Jerusalem. 
 
Thus, Israel imposed this reality which received complete Palestinian, Arabic and 
international rejection. Following thirteen years of its military occupation of Jerusalem, 
namely on July 30, 1980, the Israeli Knesset enacted the Basic Law proposed by the Israeli 
government, which stipulated that “Unified Jerusalem is the capital city of Israel.” This 
outcome clearly dates from the early days of its occupation of Arab Jerusalem. 
 
From Israel’s viewpoint, it succeeded in surrounding Jerusalem and accomplishing its 
historic project through illegal administrative regulations and measures, which in the end 
lead to imposing its authority on the Arab City. This includes the annexation and 
domination of the various aspects of living conditions of the Palestinian people via 
distortions of realities and creation of new realities on the ground. These endeavors are 
aimed to legitimize its illegal procedures and exclude Arab Jerusalem from the context of 
relevant UN and international resolutions. 

 
International resolutions and conventions, at the top of which is the Fourth Geneva 
Convention of 1949, completely reject any change in the status of occupied territories. 
Articles 49 and 53 of the third section of the Fourth Geneva Convention of 1949 prohibits 
all practices of the Israeli occupation including demolition, evacuation, depopulation, and 
endangering the security and lives of people. 
 
As for the annexation of East Jerusalem (that part of Jerusalem which was annexed 
forcefully by Israel following its occupation of the West Bank in 1967) to the Western part 
of the city in order to form the unified capital of Israel, this was rejected by the whole world 
except for the Dominican Republic. Except for two small states, no countries moved their 
Israeli embassies to Jerusalem although the illegal annexation of Jerusalem is now more 
than thirty years old and although more than twenty years have elapsed since enactment of 
the Basic Law making Jerusalem the capital of Israel. World states and the UN, including 
the Security Council and other international agencies and organizations, still deal with 
Jerusalem as part of the occupied West Bank on which relevant UN resolutions apply 
(Security Council Resolutions: 242, 252, 253, 254, 267, 298 and General Assembly 
Resolutions 2253, 2254). These Resolutions stress that international legitimacy considers 
the annexation of Jerusalem to be illegal, reject the Israeli plans for having Jerusalem as its 
unified capital and stress the Arab identity of Jerusalem which is deeply rooted in Arab 
Palestinian history. 
 
Jerusalem is one of the ancient cities yearned for by all nations and civilizations throughout 
history. Although Jerusalem underwent more than twenty five different attacks and sieges, 
it survived all attempts to change its identity and vitality. Jerusalem is the cradle of three 
monotheistic faiths and the holiest city of all. It is the first Qiblah of Islam “Direction to 
which Moslems turn in prayer”, the site from which Prophet Mohammad ascended to 
heaven, and the site of Christ’s resurrection. 
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Talking about Jerusalem in this chapter “Jerusalem throughout History” is only a brief 
overview of some historic eras that constitute a small part of the vital history of the city and 
its people and holy places. The following pages shed light on some of the historical facts 
that stress the Arab identity of the city and its citizens. Each of the names of Jerusalem has 
a deeply rooted historic significance. The following historic transitions are an expression of 
the deep roots existing throughout history. Likewise, UN resolutions stress the historic 
rights of the Palestinian people in Jerusalem and the inadmissibility of all illegal Israeli 
measures and laws.    
 
1. Names of Jerusalem throughout History 

 
The Capital of Palestine had tens of names that were given either after founders or invaders. 
A review of such names has historical significance for researchers. These names, 
mentioned in many documents and manuscripts all over the world, shed light on the 
conflicts among the various civilizations over Jerusalem; this is evident from the different 
names given to the city by the Canaanites, Persians, Greek, Roman, and Islamic nations. 
The Jebusites castle, which is currently known as Jerusalem, was built six thousands years 
ago. This name has had a unique distinctive echo throughout history as a location, 
civilization, and name, too.  
  
Major Names of Jerusalem1  

1. Jebusites castle: Named after the Jebusites  

2. Jebusites: Named after the Jebusites  

3. Urshalem: Shalem is a Canaanite Deity meaning peace. 

4. Ursalem: Salem is a Canaanite name meaning peace. 

5. Saleem: Saleem is a Canaanite name meaning peace. 

6. Shaleem: Shaleem is a Canaanite name meaning peace. 

7. City of David: Named after Prophet David. 

8. City of God 

9. Shaleem: Shaleem was mentioned during the time of Christ; the name appears in the 
Gospel. 

10. Uarushalem: Mentioned in the ancient Canaanite writings. 

11. Jerusalem: A Latin name derived from the Canaanite name. 

12. Ya Bayti: An ancient Egyptian name originated from the Canaanite name, which 
occurred in the hieroglyphic writings.  

                                                           
1 Muhammad Fanush, 1996. Jerusalem - Civilization and History.  Dr. Ibrahim Alfani, 1997. Jerusalem 
Throughout Civilization and Heritage. Ministry of Information: Ramallah – Palestine, 1997. 
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13. Aelia Capitolina: The initial name of the Roman Emperor Hadrian in 135 AD who 
captured Jerusalem at that time.  

14. Bayt Al-Maqdis: Holy Jerusalem  

15. Al-Quds Al-Shareef: Holy Jerusalem   

In addition, Jerusalem had many names such as Efen, City of Rivers, City of Valleys, 
Yuhestic, Nurmistik, Nur es-Salam, Nur el-Ghasaq, Yara, Keileh, Aryana, Jepsti, Ufel, 
Milo, Akra, Antokhia, etc.  
 
2. Jerusalem - Historic Transitions  
 
Following is an overview of the main historic transitions indicating the main desirable and 
undesirable events and curves in the history of Jerusalem, most of which are still 
manifested in this holy spot. This is in fact part of why Jerusalem occupies such a sublime 
place in the various fields and at the level of homeland and people.   
 
Main Historic Events and Transitions in the History of Jerusalem 2 
 

Date Details 
 

3000 BC Building of Jerusalem (Ursalem) by Jebusites, who were Arab Canaanite. 
 

1417-1362 BC The era of King Abdkheiba, the Canaanite King of Jerusalem. The name 
Jerusalem (Ursalem) is mentioned in his letters. 
 

1304-1237 BC The era of Ramsis II (19th Dynasty) during which the exodus of Prophet 
Moses and his followers from Egypt took place. Some historians indicated 
that the era of Ramsis II is dated to 1300-1232 BC. 
 

1200-1150 BC The immigration of Philistines to the southern coast of Palestine. This part 
of the Arab-Canaanite land is named Philistina after that Philistine tribe. 
 

1010-971 BC The era of Prophet / King David. 
 

597 BC The first military campaign of Nebuchadnezzar. 
 

586 BC The second military campaign of Nebuchadnezzar. The second capture of 
Jews to Babel. 
 

536-333 BC The Persian era.   

312 BC Palestine is conquered and dominated by Ptolemies of Egypt.   

312-64 BC Rule of Seleucids in Syria. 
  

300 BC The invasion of Ptolemies I of Jerusalem and the transfer of considerable 
numbers of Jews to Africa. 
 

175-164 BC Seleucids ruler Antonchius Epiphanon IV conquers Jerusalem and 
destroys the Temple. 
  

7BC– 476  Roman-Byzantine Rule. 
  

20  Herod allows the return of the Jews and the building of the temple. 
  

                                                           
2 Dr. Izzedin Fodeh, 1969. Jerusalem Issue in the International Affairs Sphere.    PLO Research Center: Beirut. 
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Date Details 
 

29  The Jews attack Jesus Christ and his prophecy. 
   

326  Pilgrimage of Empress Helena, mother of Emperor Constantine, to 
Jerusalem and the building of the Church of the Holy Sepulcher. 
  

614  Persians conquer Syria and Palestine and destroy the churches of 
Jerusalem including the Church of the Holy Sepulcher. 
  

638  (17 Higri) Jerusalem conquered by the just Caliph Omar Ibn Al-Khattab. 
 

685 – 695  The reign of Umayyad Caliph Abd Al-Malik Ibn Marwan who built the 
Dome of the Rock. 
 

692  The Dome of the Rock is built. 
 

1067  The earthquakes that shook Palestine split the Rock, which returned to its 
normal state later.  
 

1099  Crusaders invaded Palestine. When they conquered Jerusalem, they killed 
70,000 of its inhabitants. The city became capital of the Latin Kingdom. 
  

1187  Sultan Salah ed-Din, Yusef Ibn Ayub re-conquered the city; restoration of 
Dome of the Rock and other Muslim shrines. 
  

1228  King Al-Kamel of Egypt ceded Jerusalem to Frederick II of Germany in 
return for the Crusaders’ withdrawal from Dumyat city. 
 

1238  King Najm ed-Din Ibn Ayub, son of King Al-Kamel of Egypt, regained 
control over the city and liberated Al-Aqsa Mosque, Dome of the Rock 
and other Muslim shrines. 
  

1244  Khwarizmians, led by Prince Husam, face crusaders in defense of 
Jerusalem. 
  

1516  Ottoman army defeats the Mamluk army. Jerusalem and Palestine 
incorporated under a new Muslim Ottoman rule that lasted for four 
centuries.  
 

1542  Sultan Sulaiman I, son of Sultan Selim I, rebuilds the city walls, Dome of 
the Rock, three brass gates, and the northern gate. 
  

1813  Ibrahim Basha, Son of Mohammed Ali of Egypt, enters the city. 
 

1874  Most of the octagonal wooden ceiling of Al- Aqsa mosque was fixed 
during the reign of Sultan Abdelaziz. 
 

1917  General Allenby, commander of allied forces, conquers the city. 
  

1920  Jerusalem, Capital of Palestine, falls under British mandate.   

05/06/1921  The first Palestinian national congress convenes in Jerusalem and sends a 
delegation to London to express the Palestinian view of the Balfour 
Declaration. 
 

1929  A massive Palestinian revolution in defense of the Palestinian rights as a 
reaction to militant and bloody Jewish demonstrations at Al-Buraq 
“Wailing Wall”.  
 

1930  Al-Buraq “Walling” Wall question; an international committee passed a 
judgement that Al-Buraq “Wailing” Wall is Muslim property. 
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Date Details 
 

07/12/1931  Pan-Islamic Congress held at Al-Aqsa Mosque in Jerusalem; defending 
Jerusalem was at the top of its agenda.  
 

25/01/1935  Inauguration of First Palestinian Scholars Council, headed by Haj Amin 
Husseni, in Jerusalem. 
  

22/07/1946  Explosion at King David Hotel in Jerusalem carried out by terrorist 
Zionist groups, Irgun and Stern. The explosion resulted in the killing of 95 
persons. 
  

08/04/1948  Abd el-Qader Husseini murdered by Zionist groups in counter-attack at 
Qastel, Western Suburb of Jerusalem. 
  

09/04/1948  Irgun Zionist gang, led by Menahem Begin, massacres around 250 
Palestinians in the village of Deir Yassin. 
 

1948  Israel occupies West Jerusalem. 
      

16/12/1949  West Jerusalem declared illegally as capital of Israel by Israeli Primer 
David Ben-Gurion as of 1/1/1950.  
 

1950  Jerusalem comes under Jordanian sovereignty. 
  

28/05/1964  First Palestinian National Council convenes in Jerusalem: Adoption of the 
Palestinian National Charter and the establishment of the Palestine 
Liberation Organization. 
  

05/06/1967  Old city of Jerusalem occupied by Israel. 
 

13/06/1967  Orthodox Patriarch Theodore announced that Israelis attack Mar Elias 
Church near Bethlehem. The attack involved destruction of seats and 
stealing holy icons and items. 
 

27/06/1967  Israeli Knesset issues a decree announcing the annexation of Old / East 
Jerusalem. 
  

28/06/1967  Israeli extends the borders of Jerusalem by ten fold, confiscating and 
annexing more land to the Western part of the city, coupled with pertinent 
administrative measures. 
  

3/08/1967  Clashes spark between the Palestinians and Israeli soldiers in Jerusalem as 
a result of the latter’s invasion of the Haram al-Sharif. (the Nobel 
Sanctuary) 
 

1968  Israel performed its first military parade and confiscated considerable 
areas of the holy land inside and outside the walls of the Old City. 
 

10/04/1969  
 

Israeli Daily Newspaper, Ha’aretz, published news that a group of Israelis 
held a prayer on the day prior to Eid Al-Fitr “Lesser Bairam” at the 
Haram al-Sharif Compound in commemoration of the Israelis killed in the 
Compound. 
 
 

22/07/1969  The Supreme Israeli Rabbi issued a statement calling for the Israelis to 
hold prayers in the Wailing Wall. 
 

12/08/1969  Three Israelis steal the crown of Virgin Mary. 
 

13/08/1969  Latin Patriarch issues a decree ordering the closure of three churches in 
Jerusalem due to being sabotaged and robbed by Israelis. 
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Date Details 
 

21/08/1969  Burning of Al-Aqsa Mosque and damage by arson, in an attempt to make 
the holy compound Jewish and erase its main Arabic features. 
 

1969  Israelis embark on excavations around Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. 
 

08/02/1976  A Zionist court gives Jews the rights of Prayer in the holy Haram al-
Sharif Compound, or what they refer to as the Temple Mount.  
 

30/07/1980  The Israeli Knesset reaffirms the 1967 de facto annexation of East 
Jerusalem and declares the “unified” Jerusalem as the capital of Israel, 
through a Basic Law known as the Jerusalem Bill. 
 

11/04/1982  Israeli soldier, Harry Goldman, forces his way to the Haram al-Sharif 
Compound and shoots at Muslim worshippers killing and injuring dozens 
of victims. 
 

10/05/1985  Closure of al-Hospice Hospital by the Israeli authorities. 
  

08/12/1987  The Palestinian Uprising breaks out in the occupied Palestinian land 
including Jerusalem. 
 

1987  Aggression against Saint Bolus resulted in the burning of its southern gate 
in Al-Anbiya’s Street in Jerusalem. 
 

1989  Confiscation of part of Mar Yaohan Monastery adjacent to the Holy 
Sepulcher Church. 
   

08/10/1990  Israeli border police commit a massacre against Palestinian worshippers 
in the Haram al-Sharif compound and al-Aqsa Mosque, killing around 30 
worshippers and injuring 150. 
 

12/08/1992  Israel announces the establishment of “Greater Jerusalem Forum,” 
comprised of illegal settlements in Jerusalem’s occupied outskirts – 
Ma’ale Adumim, Giv’at Ze’ev, Gush Etzion Block, Efrat, Beitar, Kfar 
Admumim and Adam. 
 

28/03/1993  Israel imposes closure on Jerusalem by erecting military checkpoints and 
denying Palestinians access to the city. 
 

21/10/1993  Israeli Ministry of Housing issues tenders for building 13,000 housing 
units in the settlements belonging to Greater Jerusalem Forum. 
 

18/05/1995  Israeli settlers set fire in Al-Gesthemaniyeh Church in Jerusalem. 

20/05/1995  Theft of Jesus Christ’s Statue from the Italian Monastery at Al- Shayah 
neighborhood in Jerusalem. 

10/07/1995  Israel closes three Palestinian institutions in Jerusalem including the 
Palestinian Central Bureau of Statistics. 
 

10/03/1996  Opening of a new Israeli police headquarters in Arab Jerusalem. 
 

02/08/1996  Israel closes the office of one of Jerusalem’s representatives in the 
Palestinian Legislative Council. 
 

24/09/1996  Excavations under Al-Aqsa Mosque lead to the opening of Hashmanu’im 
Tunnel, which kindled a huge uprising in defense of the Mosque:  88 
Palestinians were martyred by Israelis and more than 1,600 Palestinians 
were injured. 
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Date Details 
 

17/12/1996  A Palestinian Presidential Decree forms Jerusalem Governorate. 
 

09/1997  Israeli ministries were ordered to intensify their activities in occupied 
Jerusalem. 

12/1997  Israeli police form a special unit for countering Palestinian construction in 
occupied Jerusalem.  

12/1997  Israel opens the file of Al-Maqased Hospital and considers the possibility 
of revoking its license. 
  

25/01/2000 The Israeli army prevents trucks with construction materials from 
reaching Al-Aqsa Mosque-preventing renovation work from being 
undertaken.  
 

08/02/2000 
 

The Israeli authorities confiscate land located between At-Tur and Az-
Za’im as part of a plan to open a settlement road connecting Ma’ale 
Adumim and other settlements surrounding Jerusalem. 
 

12/02/2000 At the conclusion of its conference the General Assembly of the synod for 
the Catholics in the Holy Land stresses that Jerusalem belongs to three 
religions and to Palestinians and Israelis and has a unique ideological 
status in Arab Palestinian Christian thinking.   

15/02/2000 The Vatican and the PA sign an agreement on the status of Catholic 
churches in the city and reject unilateral Israeli measures affecting 
Jerusalem.  
 

17/02/2000 After three years of research, Prof. Walid Khalidi announces that the land 
allocated for the US Embassy in Jerusalem is a combination of private 
Palestinian and Islamic Waqf  property.  
 

23/03/2000 Pope John Paul II holds an interfaith conference in Jerusalem, attended by 
leaders of the three monotheistic religions.  
 

15/05/2000 The Knesset approves the transfer of Abu Dis, lzzariyya and Sawahreh 
Ash-Sharqiyyeh to full PNA control (postponed implementation). 
 

07/06/2000 The higher Islamic Council issues the ‘Jerusalem Pledge’ confirming the 
claim to full Palestinian sovereignty over Jerusalem as the political capital of 
an independent Palestinian state. The pledge is a continuation of previous 
vowing not to give up any inch of the Holy City. 

11/07/2000 The opening of the Jerusalem File in the context of the Middle East Peace 
Talks between the Palestinian National Authority and Israel, which lasted 
for two weeks without achieving any progress.   

23/07/2000 Jerusalem Mufti Sheikh Ekrima Sabri issues a fatwa that forbids 
Palestinian refugees from accepting compensation in place of return to 
their homes.    

15/08/2000 Jerusalem Mufti Ekrima Sabri renews a fatwa banning Palestinian 
Jerusalemites from becoming Israeli citizens.  
 

29/09/2000 Eight Palestinians were killed while defending Al-Aqsa Mosque and 
trying to prevent the entry of Ariel Sharon, Head of the Likud Party, from 
desecrating the holiness of Al-Aqsa Mosque under the cover of three 
thousand Israeli soldiers and policemen. The event sparked the outbreak 
of Al-Aqsa Uprising, still ongoing. Thousands of Palestinians were killed 
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Date Details 
 

and injured by the Israelis in the years following. 
 

01/12/2000 The UNGA votes to adopt a resolution calling Israel’s imposition of “its 
laws, jurisdiction and administration” on Jerusalem illegal.  
 

31/05/2001 Death of the Jerusalemite Leader Faisal Abdel Qader Al-Husseini, the 
member of PLO executive Committee in Charge of Jerusalem file in the 
PNA, head of the Orient House and member of the Higher Islamic 
Council. His death was during a visit to Kuwait to participate in a 
conference under the title of resistance of normalization with Israel. 
 

02/08/2001 Closing the Orient House including several other national Palestinian 
institutions and headquarters in Jerusalem Governorate. 
 

11/05/2002 The Israel Government approves Interior Ministry suggestion to freeze all 
family reunifications between Palestinians in Israel and Jerusalem with 
those in the West Bank to prevent them gaining Israel citizenship. 
 

20/05/2002 Israel decides to construct an Expansion and Annexation Wall  of 730 km 
long with cameras and electronic detection devices east of the Green line 
and around Jerusalem. 
 

06/2002 Israel started to build up Expansion and Annexation Wall, which divided 
the West Bank into 7 separated areas. 
 

05/10/2002 Palestinian National Authority published the Law of the Capital for 2002: 
Jerusalem is the Capital for the Palestinian State and its Main and Lasting 
Location for three authorities; all legislation or agreement that contradicts 
this law and or undermines the Palestinian rights in Jerusalem will be 
invalid. 
 

31/10/2002 Israeli police issues orders which prevent the employees of the Islamic 
Waqf  from entering Al-Aqsa Mosque for six months. 
 

23/12/2002 Israel closes the Social Research Center of the Arab Studies Society 
headed by Dr. Amin al-Khatib.  
 

08/2003 Two more sections of the Wall, along the eastern border of the Jerusalem 
Municipality, were approved, covering a total of some thirty kilometers. 
One section is seventeen kilometers long, extending from the eastern edge 
of Beit Sahur on the south to the eastern edge of al-'Eizariya on the north. 
The other section covers a distance of fourteen kilometers, from the 
southern edge of 'Anata to the Qalandiya checkpoint on the north. The 
Political-Security Cabinet decided that these sections would not meet. In 
the area between them – in the middle of which lies the highway from 
Jerusalem to the Ma'aleh Adumim settlement, and alongside it the town of 
a-Za'eem, approval has not been given for the construction of a barrier. 
The building of these sections is not progressing at the same pace: in 
certain parts, the barrier has been completed for some time, while in 
others, construction has not yet begun or is in process. 
 

06/08/2003 Israel closed the Arab Graduates Club and extended the closure of the 
Orient House to include the Chamber Commerce, High Council for Arab 
Tourism, Arab Studies Society and the Prisoners Club for six months.  
 

23/10/2003 The UN General Assembly condemns Israel for building up the 
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Date Details 
 

Expansion and Annexation wall and all illegal acts in the Occupied 
Palestinian Territory, including East Jerusalem.   

03/12/2003 The UN General Assembly requested the International Court of Justice to 
urgently render an advisory opinion on “What are the legal consequences 
arising from the construction of the Expansion and Annexation wall being 
built by Israel, in the Occupied Palestinian Territory, including in and 
around East Jerusalem. 

08/02/2004 Settlers supported by the Israeli army seized by force 16 houses from 
Silwan village, which is close to Al-Aqsa mosque.  
 

09/02/2004 A group of Israeli Settlers destroyed historic marble columns close to the 
Islamic museum at Al-Aqsa plaza, which date from the early Islamic 
times. 
 

09/02/2004 Israeli groups threaten to blow up Al-Aqsa mosque in opposition to the 
“Sharon plan” withdrawal from Gaza. 
 

15/02/2004 The collapse of part of the 100 m long way which leads to “Al-Magharba” 
gate, one of the main gates of Al-Aqsa, as a result of the Jewish 
excavations. 
 

23/02/2004 International Court of Justice began consideration of the legitimacy of the 
Expansion and Annexation Wall which is being built by Israel on 
Palestinian land.    

31/03/2004 Settlers seized two buildings in Silwan quarter close to Al-Aqsa mosque.  

30/06/2004 Residents of several villages northwest of Jerusalem, among them Beit 
Surik, petitioned the High Court of Justice in opposition to the route of the 
Separation Barrier planned for their area. The Israeli Judges held that 
thirty of the forty kilometers of the barrier’s route involved in the petition 
(the area between Givat Ze’ev and Maccabim) was illegal and Israel must 
change the route.  
 

09/07/2004 The International Court of Justice gave its advisory opinion on the 
question of the legality of the separation barrier being built by Israel.  In 
its conclusion, the court stated that Israel must cease construction of the 
barrier, dismantle the parts of the barrier that were built inside the West 
Bank, revoke the orders issued relating to its construction, and 
compensate the Palestinians who suffered losses as a result of the barrier. 
The court also called on the international community to refrain from 
assisting in maintaining the unlawful situation that has arisen following 
construction of the barrier, and to take legal measures to cease Israel’s 
violations and to ensure enforcement of the Fourth Geneva Convention.  
 

19/08/2004 Through three weeks, presenting a new body of the alleged third temple 
inside the Knesset.  

28/10/2004 Jerusalem municipality finished preparing plans to build a settlement 
containing 280 units on Abu Dis land.  
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Date Details 
 

12/2004 The occupation authority seized the Cliff Hotel and the surrounding area 
west of Abu Dis. 

09/01/2005 The Palestinians of East Jerusalem participated in the Palestinian 
presidency elections at the post offices in the city and the suburbs, in the 
same mechanism used in the 1996 Palestinian presidency and Legislative 
Council elections. This mechanism was criticized by Mr. Jimmy Charter 
(former president of the US); his criticism was due to the fact that Israel 
forbids the supervision of the Palestinian Authority during the election. 
The supervision was restricted to only Israeli employees at the post office 
centers.    

12/02/2005 Displaced residents of Lifta Village lands faced a plan for the  complete 
take-over of its lands and several remaining historical houses for the 
creation of a new Jewish residential area, a commercial center, hotel and 
museum.   

18/03/2005 The “Maariv” Israeli newspaper revealed the largest handover operation 
of Palestinian property in the Occupied East Jerusalem to Israeli persons 
by Nikolos Bneeloss, the financial consultant and the chief assistant of the 
Greek Orthodox Patriarchate. It consisted of two hotels and 27 shops near 
Omar Ibn-Khattab Mosque inside the old city of Jerusalem. Previously, 
the Patriarchate participated in handing over Palestinian property in Abu-
Ghneim mountain, Maali Adumim Settlement and at the entrance of 
Bethlehem. 

10/07/2005 Israel Government approved the wall’s route in east Jerusalem which 
separates about 55,000 Jerusalemites from their city and blockades 
thousands from the West Bank.  Israel plans to run a barrier around five 
Palestinian villages northwest of Jerusalem, and imprison them in an 
enclave that will separate them from East Jerusalem and neighboring 
Palestinian villages. The five villages in the enclave are Beit Hanina al-
Balad, Bir Nabala, al-Jib, al-Judeira, and Qalandiya. The Tel Aviv 
Magistrate's Court granted the appeal of residents of Sheikh Sa'ed, in East 
Jerusalem, opposing the expansion and annexation wall, and cancelled the 
requisition orders that had been issued to build the wall. The court's 
appeals committee ruled that the planned route of the wall would cause 
disproportionate harm to the daily lives of the residents, in part because it 
separates Sheik Sa'ed from other neighborhoods of East Jerusalem. 

25/01/2006 The Palestinians of East Jerusalem participated in the election of 
Palestinian Legislative Council at the post offices in the city and the 
suburbs, in a similar mechanism of the Palestinian presidency and 
Legislative Council elections which took place in 1996. 
  

14/03/2006 Israel starts building a new police station in the Palestinian Territory, in 
area (J1) between Jerusalem and Ma’ale Adumim settlement, and Israel 
announced plans to construct 3,500 new housing units in Ma’ale Adumim 
and two other settlement blocs in the West Bank, and publicized tenders 
for the construction of 22 housing units in Ma’ale Adumim and is 
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preparing to built an ‘east door’ settlement to link French Hill Settlement 
with Pisgat Omar settlement. 
 

15/03/2006 The Israeli president asked for excavations under the western wall of Al-
Aqsa mosque. In 1967 after the occupation of Al-Aqsa, Israel seized the 
“Praying Hall” which is one of Al-Aqsa mosque buildings.  
 

16/03/2006 Israeli Police troops invaded the Ambassador Hotel in Jerusalem to 
prevent a Palestinian conference on elections and the future of Jerusalem.  
    

16/03/2006 Amnesty calls Israel to stop building the settlements and the Annexation 
and expansion wall, which violates international law. 
   

27/03/2006 Qalandia checkpoint was changed to “Atarot” international borders 
between Jerusalem and the West Bank, in an aim to isolate the city. 
  

29/03/2006 Jewish settlement association “EL’AD” seized two residential buildings is 
Silwan and Al-Tur near Al-Aqsa mosque.    
 

18/04/2006 
 

Israel decides to confiscate Jerusalem ID’s from the Palestinian 
Legislative Council member’s Minister of Jerusalem Affairs in the tenth 
Palestinian government. 

06/02/2007 Israeli bulldozers destroyed a wooden wall and two rooms close to one of 
Al-Aqsa gates. 
 

05/03/2007 Lawyer Said Nafaa, Chief of “Charter of well- known patriotism” and 
Chief of “Department of the organizational national democratic society”: 
revealed that a colonialism project planned since 1967 aims to build 
11,000 housing units for religious Jewish settlers close to Qalandia 
military checkpoint.  
       

07/03/2007 A protest tent was created in Wadi Al-Joz to protest against Israeli 
digging operations at Al-Magarbah gate; Israeli police attack participants 
and disperse them by force.   
 

13/03/2007 Israel Antiquities Authority refused any removal of excavations in 
Shu’fat. 
 

16/03/2007 The UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
issued a report saying that Israel “should be asked to stop immediately” its 
excavations in the environs of the Al-Aqsa Mosque in the old city of 
Jerusalem. 
 

21/03/2007 Israeli Knesset (Parliament) will renew the citizenship law for an 
additional 15 months to prevent Palestinian family unification.   
  

02/04/2007 The Israeli authorities handed out 150 evacuation orders to Palestinian 
families in As-Salam neighborhood, northeast Jerusalem. If the orders are 
executed, around 2,000 Palestinian residents will become homeless. 
 

03/04/2007 The Israeli authorities informed the local council of Al-Eizariya 
(Bethany), a village located east of Jerusalem, that there is an Israeli plan 
to close the historic road between Jerusalem and Jericho. Palestinians will 
then not be allowed to use the old road. The plan includes the construction 
of an alternative road that will pass through the lands of Al-Eizariya to 
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Az-Zayem village and then to Anata. 
 

21/04/2007 
 

The Al-Aqsa Association for Protection of Islamic Endowments and Holy 
Sites revealed on Saturday that some Jewish organisations are 
manufacturing forged documents aimed to illegally purchase Arab 
properties in the old city area of Jerusalem. 
 

25/04/2007 The Israeli authorities demolished the house of the high Islamic Council, 
which was located opposite to the confiscated Mamilla  cemetery in West 
Jerusalem. 
 

10/05/2007 The planning and construction committee in Jerusalem municipality 
apprised plans to build 20,000 housing units, and recommend building 
Jewish neighborhoods in east Jerusalem of 500 housing units. 

18/05/2007 At the 40th anniversary of occupying East Jerusalem and Al-Aqsa, 
hundreds of Jerusalemites and 1948 Palestinian people attend the signing 
of a charter to protect Jerusalem and Al-Aqsa. 
 

19/08/2007 Jerusalem Governor marks the launching of a Population, Housing and 
Establishments Census 2007 in Jerusalem governorate. 
 

26/09/2007 Dangerous intentions behind a move by Israeli extremists to reopen a 
synagogue near the Al-Aqsa mosque in Jerusalem's Old City. The 
synagogue is located near Silsila [Chain] gate, only a hundred meters 
from the Islamic Dome of the Rock. 
 

03/10/2007 The Israeli Authorities demolished a historical wall close to Hebron Gate 
in the old city of Jerusalem. 
 

20/01/2008 Israel army bulldozers uprooted trees and destroyed 10 dunums of Al-
Aqsa university in Beit Hanina. 
 

29/01/2008 Israel decided to build 200 housing units in Sheikh Jarrah in East 
Jerusalem. 
 

03/02/2008 Israel decided to demolish a historical and unique mosque in Um Tuba 
(700 years old). 
 

10/02/2008 The Israeli government decided to speed the implementation of the “ring “ 
road around Jerusalem, which will result in the confiscation of 1,237 
dunums of Palestinian land; this would facilitate building 400 housing 
units near Abu Dis. 
 

18/02/2008 Israel decided to extend the closure of the Palestinian institutions in 
Jerusalem. 

12/03/2008 For the first time since 1967, the Israeli government began the registration 
of Jewish properties in the old city of Jerusalem. 
 

25/06/2008 The policy of house demolitions in the city of Jerusalem is part of a new 
strategy relied upon by Israel to displace the indigenous people of this 
city, for the long-term goals of trying to change the demographic growth 
of the city in favor of Jews; demolishing Palestinian homes, on the one 
hand, while undertaking major expansion in Jerusalem at cheap prices to 
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attract Jews to live in the city of Jerusalem
 

19/08/2008 Israel decided in the preparation process of the actual census to include 
the population of East Jerusalem 
 

12/11/2008 Israel demolished homes in the area of Bustan in the village of Silwan, 
East Jerusalem 

2009/02/01 Condemnation by the Executive Committee of the Palestine Liberation 
Organization on Sunday, Feb. 1, of the Government of Israel for allowing 
the establishment of 3,500 new settlement units in Jerusalem, describing 
the move as a "crime." 
 

2009/02/02 The collapse of the foundation of Jerusalem School of UNRWA 'Agency' 
in the area  of the Maghrabi Gate near Al-Aqsa Mosque because of Israeli 
excavations. 
 

2009/02/07 Effects of the Israeli excavations of a new tunnel in the Silwan 
neighborhood in southern Jerusalem, threatens the collapse of the Al-Aqsa 
Mosque and the mosque’s adjacent buildings. 
 

2009/02/23 The PLO accuses the occupation of ethnic cleansing against the 
inhabitants of Jerusalem 
 

2009/02/24 The occupation authorities tighten the closure of the city of Jerusalem 
through the Israeli barrier dividing the north and east of the city of 
Jerusalem on the ground; 230 square kilometers will surround and isolate 
the 420 thousand Palestinians in the Jerusalem governorate from each 
other and the rest of the West Bank. In addition, the northern part of the 
West Bank will be separated from the southern part.. 
 

2009/02/24 To promote the settlement bloc (Adumim) and to facilitate its future 
expansion to reach the borders of Jerusalem to the Dead Sea. There is a 
plan for the construction of a tunnel in the East Sawahreh to link Maale 
Adumim and the settlements surrounding the settlement of Hahoma 
through the eastern Ring Road. 
 

2009/03/05 The occupation authorities handed over 55 notifications for the demolition 
of Palestinian homes in the Shu'fat refugee camp located in the north of 
Jerusalem. 
 

2009/04/19 The occupation authorities issued more than 30 demolition orders for the 
citizens of Beit Hanina and Shu'fat, Mount Scopus and Issawiya. 
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20/07/2009 Media Center for Jerusalem revealed dangerous robbery of stone of the 
Dome of the Rock.  According to a statement of one of the guards of the 
Dome of the rock, for Media Center for Jerusalem, the theft of the stone 
was made after crushing the front of the cave below the mosque. 
 

21/07/2009 The Israeli occupation authorities, by order of the Inspector General of 
Police, Dudi Cohen, closed the headquarters of the "Nidal Centre for the 
Promotion and Development of Society" in the neighborhood of Jabsheh 
in the Old City of occupied Jerusalem. This administrative order applies 
till11.08.2009 with confirmation of the intention to extend the closure for 
one year. In addition, the order will be renewed and become permanent. 
 

24/07/2009 Israel plans to build a neighborhood settlement that includes 3500 
residential units in addition to commercial centers and tourist attractions, 
and to create settlement between Jerusalem and "Ma'ale Adumim" to 
strengthen its hold on Jerusalem, through surrounding it by Settlements. 
 

28/07/2009 The Civic Coalition for Defending the Palestinians’ Rights in Jerusalem 
(CCDPRJ) and the Institute for Palestine Studies (IPS) and the Federation 
of Associations of Arab completed their preparations to launch the 
Conference of " Jerusalem History of the Future," planned to be organized 
over four days in Jerusalem, Bir Zeit University and the city of Nazareth, 
between 30 July and 4 August next year. The conference is to be launched 
on the occasion of the passing of 42 years of occupation and a response to 
the Israeli campaign of escalation against the holy city by demolition and 
eviction of houses, expansion of settlements, confiscation of land and 
property, strangulation of the city and obliterate the Palestinian national 
identity, which as a whole aimed at Judaizing the city and the expulsion of 
the Palestinians. 
 

04/08/2009 Emergency meeting of the references and religious bodies, political, 
factional and civil groups in the city of Jerusalem was held in a tent in the 
Bustan neighborhood. The meeting discussed the recent developments in 
the neighborhood of Sheikh Jarrah, where the settlers expelled Palestinian 
families from their homes leaving them without any shelter or a house to 
live. 

04/08/2009 United States simply commented on the ethnic cleansing in Jerusalem as 
"regrettable." 
 

09/08/2009 More than 20 thousand Palestinian citizens, who are married to 
Palestinian women from Jerusalem, were threatened of deportation from 
Jerusalem, according to the center of Jerusalem. 
 

08/09/2009 Of the head of Jerusalem Unit in the Palestinian presidency, lawyer 
Ahmed Rwaidy, warned from new Israeli scheme to seize Palestinian land 
in Al-Farouq neighborhood in Mount Almokabber in Jerusalem. The 
Israeli plan aims to convert dozens of acres to as bushes and forests area. 
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04/10/2009 The Arab League warned of the dangers of Israeli crimes against the Al 
Aqsa Mosque and the occupied city of Jerusalem. 
 

25/10/2009 The Secretary-General of the League of Arab States, Amr Moussa, 
appealed to the UN Security Council, "to intervene immediately to stop 
the Israeli aggression on Al Aqsa Mosque and hold Israel responsible for 
escalation of the situation that could result in greater tension and violence 
in the occupied Palestinian territory and in the entire region."Moussa 
warned" of the serious repercussions of the raid by the Israeli occupying 
forces on al-Aqsa mosque. " 
 

26/10/2009 Occupation authorities in Jerusalem, decided to allow Organization of 
settlements to enter the courtyard of the Temple Mount. " 
 

28/10/2009 The Israeli occupation authorities demolished nine houses inhabited by 
more than eighty Palestinians, in different areas of the city of Jerusalem 
under the pretext of no construction permit and disregard for the decisions 
and orders of the Israeli municipality. 
 

19/11/2009 The launching ceremony of the new neighborhood in the outpost "Nof 
Zion" located in the neighborhood of Mount Almokabber in the eastern 
part of Jerusalem. 
 

19/11/2009 The European Union criticized the Israeli government decision to build 
nine hundred housing units in East Jerusalem. The Swedish Presidency of 
the Union issued a statement that “the settlement activities and the 
destruction of homes and expulsion of residents from their homes in East 
Jerusalem, violates international law”. 
 

12/01/2010 In spite of four court orders, the Jerusalem municipality refused to 
evacuate a building occupied by settlers in Silwan. The municipality 
accelerated in issuing demolition orders against Palestinian homes built 
without a license  
 

18/01/2010 Committee for the Defense of the land in Silwan town stated that the 
landslide, which occurred in the main street in the area of Wadi Hellwah 
has expanded amid continuing heavy rains in the city.  The committee 
warned of a collapse that could result in the damage of a large and 
important part of the street, which is not far from the wall of Al Aqsa 
Mosque. The area is already suffering from cracks and fissures as a result 
of the continued excavations of the occupation authorities and Jewish 
societies in the area to build a network of tunnels towards the southern 
wall of the Aqsa Mosque and under it. 
 

19/01/2010 The Permanent Observer of Palestine to the United Nations, Riyad 
Mansour, noted that a special group was formed under the name of 
(troika) that include as members Palestine, Lebanon - the Arab delegate in 
the Security Council- Morocco - Chairman of the Jerusalem Committee in 
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Organization of the Islamic Conference - to coordinate with all members 
of the Security Council to discuss the details of the situation in 
Jerusalem". 

03/03/2010 Russia tourism company employs "the Dome of the Rock" in its ads as 
Israeli heritage. 
 

11/03/2010 Reports from "Association of Ir Amim" and data from the Jerusalem 
Municipality indicate that there are approximately 50 thousand residential 
units in various stages of planning and licensing to be built in Jerusalem. 
Also, there are plans to build nearly 30 thousand housing units that are not 
yet submitted to the planning committees. These units are planned in the 
Palestinian neighborhoods of Jerusalem. 
 

14/03/2010 The opening of a Jewish synagogue on the name of Alrmbam or "Little 
Temple" in Jerusalem. 
 

15/03/2010 Opening of the "synagogue desolation" (the largest synagogue inside the 
Old City and located a few tens of meters from the Al-Aqsa Mosque), 
which is scheduled to be inaugurated with the participation of Israeli 
ministers and Knesset members. 
 

1/4/ 2010 In first of the month mentioned force authorities of the army is families of 
city [ale'yswya] from entering of lands their happening east of the city and 
profound her area more than 2500 land measure. Their students of 
blessing is head towards tight for the occurrence from her on statement 
corroded the entering to lands manage from there. 
 
 

18/04/2010 Queen Rania launched the initiative in Amman, entitled "My School - 
Palestine", which aims to rehabilitate, development and maintenance of 
schools in East Jerusalem. 
 

5/6/2010 The committee avowed constructive planner for builder 1600 unity 
settlement new in settlement “[raamaat] [shlwmw]” north of Jerusalem. 
Knew that wide area from the land which [stqaam] on her this settlement 
unities special ownership for Palestinian citizens. 
 

10/2010 Government of the occupation on builder befriended 238 unity settlement 
in settlements “[raamwt]”, and " [bsgaat] [zy'yf] " in occupied Jerusalem. 

 

11/2010 1300 unity befriended committee of the plan and the builder in 
municipality the occupation in Jerusalem on builder settlement in the part 
eastern from settled [bsGaat] [zy'yf] in occupied Jerusalem. Whereas 
authorities of the occupation resolve constructive 978 unity settlement 
new in settlement mountain of Abu [Gnym], 320 settlement unity in 
settlement “[raamwt]”. 
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12/2010 Municipality of the occupation on builder befriended 197 unity settlement 
new in throwers [shlwmw] (75 one), [wbsGaat] [zy'yf] (32 one), 
[wtlbywt] eastern (90 one), and formation all her introduction of plan 
initiated to her Israeli contractors accomplishes in constructive 220 unity 
settlement, falls in the frame of what rises in " cover of Jerusalem ". 

 

12/2010 The announcing about confiscated 85 is land measure from lands city of 
house of longing - north of Jerusalem - for ties of settled [bsGaat] [zy'yf] 
and my over Jacob, whereas the Hebrew municipality on block plan 
befriended settlement in masts brilliant [wslwaan] accomplishes in 
constructive 180 unity settlement on area around 53 land measure evident 
live mother [lyswn] and masts of brilliant from lands of the citizens. 

30/12/2010 Status stone of the basis for builder was complete 24 unity settlement near 
the teacher religious Jewish “house ['awrwt]” in mountain of the olive. 
The new project in house includes ['awrwt] three buildings is formed all 
from her from nine floors, in addition to project graduated builder 
increases his square area about 6400 meter.  

 

29/5/2011 Million dollar avowed the Israeli government amount 100 to Judaization 
of Jerusalem.  Came that during her weekly sitting in what tower of 
Daoud in eastern Jerusalem rises in .[Hy] that the amount raved support 
and consolidation of projects of the Judaization specialized for especially 
that related in the side cultural and the holy dates for the city.  
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3. Jerusalem and the International Resolutions 
A. Resolutions of General Assembly of the United Nations3:  

No. Date Basic Components 
181 29/11/1947 Known as the Partition Plan, entitled On the Future of 

Palestine. Part III of this Resolution on the City of 
Jerusalem calls for A- Special Regime: The City of 
Jerusalem shall be established as a corpus separatum 
under a special international regime; B- The 
Boundaries of the City shall include the present 
municipality of Jerusalem plus the surrounding 
villages and towns; the most eastern of which is Abu 
Dis; the most southern, Bethlehem; the most western, 
Ein Karim; and the most northern, Shu’fat. 
 
 

185– (S–2) 26/04/1948 On Jerusalem and its citizens and the Trusteeship 
Council: ….to ensure order and peace reign in 
Jerusalem. 

 

187– (S–2)  06/05/1948 On protecting the citizens of Jerusalem: A Governor 
of the city shall be appointed by the Trusteeship 
Council in consultation with the Mandate Authority. 
The Mandate Authority is required to appoint a 
Governor accepted by concerned parties prior to 
15/5/1948. 
 

303 (4) 09/12/1949 The Trusteeship Council shall be required to devise a 
system for the protection of holy places inside and 
outside the city and to complete all preparations for 
the purpose. 
  

2253(S.S-5) 04/07/1967 Expresses sorrow over the Israeli decision to impose 
the Israeli law on East Jerusalem; considers it invalid 
and asks Israel to withdraw it. 
 

Report 12/07/1967 A Report for the UN Secretary General indicating 
Israel’s rejection of resolution 2253. 
 

2254(S.S-5) 14/07/1967 A Report for the UN Secretary General indicating 
Israel’s rejection of resolution 2253. 
 

36/15 28/10/1981 Reaffirms previous resolutions and deems any 
changes in the status of Jerusalem invalid and 
contrary to international law, and that such actions 
constitute an obstacle to achieving just and 
comprehensive peace. 
  

                                                           
3 Arab Thought Forum, 1996. Development Affairs Magazine. Fifth Volume-No. Two and Three. Jerusalem.  
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No. Date Basic Components 
55/129 27/02/2001 Emphasizes the need for strengthening the 

educational system in the Palestinian territory 
occupied by Israel since 5 June 1967, including 
Jerusalem, and specifically the need for establishment 
of Al-Quds University, and calls once upon Israel, the 
Occupying power, to cooperate in the implementation 
of present resolution and to remove the hindrances 
that it has put in the way of establishing the 
university of Jerusalem "Al-Quds". 
 

55/130 28/02/2001 Recalling its relevant resolution Security Council 
resolutions and the relevant resolutions of the 
commission on Human rights, this resolution 
Convinced that Occupation itself represents Violation 
of human rights, and demands that Israel cooperate 
with the special Committee in implementing its 
mandates, about the Israeli practices and measures 
which  
Violate the human rights of the Palestinian people 
and other Arabs in the occupied Palestinian 
Territories including Jerusalem.  
 

 ES –10/8 20/12/2001  

Recalling its relevant resolutions, Recalling also 
relevant Security Council resolutions including 
resolution 1322, and emphasizing the need for a just, 
lasting, and comprehensive peace in the Middle East 
based on Security Council resolutions 242 and 338 
and the principle of land for peace. 
 

Report 58/ 473  19/09/2003 Report of the Special Committee to Investigate Israeli 
Practices Affecting the Human Rights of the 
Palestinian People and other Arabs of the Occupied 
territories. 
Expresses grave concern about the situation in the 
Occupied Palestinian territory, including East 
Jerusalem, since 28 September 2000, as a result of 
Israeli practice and measures.  
Requests the Special Committee, pending complete 
termination of the Israeli occupation to continue to 
investigate Israeli policies and practices, especially 
Israeli violations of the Geneva Convention relative 
to the protection of Civilian Persons in Time of War, 
of 12 August 1949.  
Welcoming the presentation by the Quartet to 
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  the parties of the road map to a permanent two-State 

solution to the Israeli-Palestinian conflict and noting its 
call for a freeze on all settlement activity. Expressing 
grave concern about the continuation by Israel of 
settlement activities, including the construction and 
expansion of the settlements in Jabal Abu-Ghneim and 
Ras Al-Amud in and around Occupied East Jerusalem.  
Expressing grave concern also about the construction 
by Israel of the Wall inside the Occupied Palestinian 
Territory, including in and around East Jerusalem, and 
expressing its concern in particular about the route of 
the Wall in departure from the Armistice Line of 1949. 

 

A/RES/ES-
10/14 

08/12/2003 Recalling its relevant resolution Security Council 
resolutions and the relevant resolutions of the 
commission on Human Rights, in accordance with 
Article 96, paragraph 1 of the Charter of the United 
Nations, the General Assembly decided to request the 
International Court of Justice, pursuant to Article 65 of 
the Statute of the Court, to urgently render an advisory 
opinion on “What are the legal consequences arising 
from the construction of the wall being built by Israel, 
the occupying power, in the Occupied Palestinian 
Territory, including in and around East Jerusalem, as 
described in the report of the Secretary-General, 
considering the rules and principles of international 
law, including the Fourth Geneva Convention of 1949, 
and relevant Security Council and General Assembly 
resolutions. 
In 9 July 2004 International Court of Justice produced 
the advisory opinion, and in 13 July 2004 General 
Assembly has a copy of a signed advisory opinion.  

103/60 16/01/2006 On the report of the Special Political and
Decolonization Committee,  
Reaffirms that that Palestinian Refugees are entitled to 
their property and to the income derived there from, in 
conformity with the principles of equity and justice,  
Recalling that the Universal Declaration of Human 
Rights and the principles of international law uphold 
the principles that no one shall be arbitrarily deprived of 
his or her property. 
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60/103 18/01/2006 Requests the Special Committee, pending complete 

termination of the Israeli Occupation, to Continue to 
investigate Israeli policies and practices in the 
Occupied Palestinian Territory, including East 
Jerusalem, other Arab territories occupied by Israel 
since 1967, especially Israeli violations of the Geneva 
Convention relative to the protection of Civilian 
persons in Time of War, and to consult, as appropriate, 
with the International Committee of the Red Cross 
according to its regulations in order to ensure that the 
welfare and human rights of the people of the occupied 
territories are safeguarded.  And to continue to 
investigate the treatment of prisoners and detainees in 
the Occupied Palestinian Territory, including East 
Jerusalem, and especially condemns all Israeli 
Settlement activities and the construction of the wall, as 
well as the excessive and indiscriminate use of force 
against the civilian population, including extrajudicial 
executions. 

62/80 
62/81 
62/82 
62/83 

21/01/2008 The UN General Assembly, Having considered the 
report of the Committee on the Exercise of the 
Inalienable Rights of the Palestinian People, Recalling 
the mutual recognition between the government of the 
State of Israel and the Palestinian Liberation 
Organization the representative of the Palestinian 
people and the agreements concluded between the two 
sides and the need for full compliance with those 
agreements, 
Requests the Division as part of the observance of the 
International Day of Solidarity with the Palestinian 
people on 29 November, to continue to organize under 
the guidance of the Committee on the Exercise of the 
Inalienable Rights of the Palestinian people, an annual 
exhibit on Palestinian rights or a cultural event in 
cooperation with the permanent observer mission of 
Palestine to the United Nations and encourages 
Member States to continue to give the widest support 
and publicity to the observance of the Day of 
Solidarity. 
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62/84 21/01/2008 Recalling further the Security Council resolutions 

relevant to Jerusalem, including resolution 478 (1980) 
of 20 August 1980, in which the Council inter alia, 
decided not to recognize the “Basic Law” on 
Jerusalem. 

62/105 
62/106 
62/107 
62/108 
62/109 

10/01/2008 Reaffirms that the Palestinian refugees are entitled to 
their property and to the income derived there from, in 
conformity with the principles of equity and Justice. 
Recalling the Regulations annexed to the Hague 
Convention IV of 1907, the Geneva Convention 
relative to the Protection of Civilian persons in time of 
War of 12 August 1949, and relevant provisions of 
customary law, including those codified in Additional 
protocol to the four Geneva Conventions. 
Calls upon Israel, the occupying Power, in this regard, 
to comply strictly with its obligations under 
International law. 
Reiterating its opposition to Settlement activities in the 
Occupied Palestinian territory including East 
Jerusalem, and to any activities involving the 
Confiscation of land, the disruption of the livelihood of 
protected persons and the de facto annexation of land. 
Demands that Israel immediately cease the construction 
of the wall in the Occupied Territory. 

62/146 04/03/2008 Reaffirms the Right of the Palestinian people to self-
determination including the right to their independent 
State of Palestine. 
Stressing the need for respect for and preservation of 
the territorial unity contiguity and integrity of all the 
occupied Palestinian Territory, including East 
Jerusalem. 
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64/416 20/11/2009 General Assembly expresses its concern at the 

exploitation by Israel of the natural resources in the 
occupied Palestinian territory, including East 
Jerusalem, and affirms that the wall constructed by 
Israel constitutes a violation of the international law 
and deprives people of their natural resources, and also 
calls upon Israel to desist from actions that harm the 
environment including the dumping of waste of all 
kinds in the Palestinian Territory, including East 
Jerusalem. 
 

64/438 03/12/2009 General Assembly stresses the need to respect and 
safeguard the unity of the occupied Palestinian land as 
a whole, including East Jerusalem, and reaffirms the 
right of the Palestinian people to self-determination, 
including the right to have an independent state, 
Palestine. And urges all States, specialized agencies 
and organizations of the United Nations system to 
continue support the Palestinian people and assist in the 
realization of their right to self-determination as soon 
as possible. 
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B. Resolutions of the UN Security Council:  

No. Date Basic Components 
242 22/11/1967 Requests Israel to withdraw its occupation forces to 

the borders prior to the 1967 War. 
 

250 27/04/1968 Condemning the Israeli preparations for holding a 
military parade in Jerusalem.  
 

252 02/05/1968 Deeply deplores the holding by Israel of the military 
parade in Jerusalem. 
 

253 21/05/1968 Urgently calls upon Israel to rescind all illegal 
measures to change the status of the city.  
 

267 03/07/1969 Urgently calls once more upon Israel to rescind 
forthwith all illegal measures taken by it in 
Jerusalem. 
 

271 03/07/1969 Condemns the attempt to burn the Holy Al-Aqsa 
Mosque and the profanation of holy places. 
 

298 25/09/1971 Deplores the failure of Israel to respect the previous 
resolutions adopted by the United Nations concerning 
measures and actions by Israel purporting to affect 
the status of the city of Jerusalem. 
 

338 22/10/1973 Calls upon all parties to the present fighting to cease 
all firing and terminate all military activity 
immediately, no later than 12 hours after the moment 
of the adoption of this decision, in the positions they 
now occupy; Calls upon all parties concerned to start 
immediately after the cease-fire the implementation 
of Security Council resolution 242 (1967) in all of its 
parts; decides that, immediately and concurrently 
with the cease-fire, negotiations shall start between 
the parties concerned under appropriate auspices 
aimed at establishing a just and durable peace in the 
Middle East. 
 

446 22/03/1979 Deplores the policy and practices of Israel in 
establishing settlements in the Palestinian and other 
Arab Territories.  
 

465 1980 Calls upon Israel to dismantle the existing settlements 
and in particular to cease, on an urgent basis, the 
establishment, construction, and planning of 
settlements in the Arab Territories occupied since 
1967, including Jerusalem.  
 
 

476 30/06/1980 Reaffirms the invalidity of all Israeli measures and 
actions, which purport to alter the character and status 
of Jerusalem. 
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478 29/08/1980 Decides not to recognize the enactment of the “basic 
law” by Israel on Jerusalem and calls upon states that 
have established diplomatic missions at Jerusalem to 
withdraw them.  
 

672 12/10/1990 Condemns the massacre committed by Israel on 8 
October at the Haram al-Sharif and other holy places 
of Jerusalem; reaffirms the Council’s attitude from 
Jerusalem as occupied land; and requests the 
Secretary General to send a mission of inquiry. 
 

1073 30/09/1996 Calls for the immediate cessation and reversal of 
open an entrance to a tunnel in the vicinity of Al-
Aqsa mosque and its consequent results,  
Expressing its deep concern about the tragic events in 
Jerusalem and other Palestinian territorywhich 
resulted in a high number of deaths and injuries 
among the Palestinian civilians and  
Recalling its resolutions on Jerusalem and other 
relevant Security Council resolutions. 
 

1322 07/10/2000 Deplores the provocation carried out at the Haram al-
Sharif in Jerusalem on 28 September 2000, and the 
subsequent violence there and other Holy Places as 
well as other areas throughout the territories occupied 
by Israel since 1967, resulting in over 80 Palestinian 
deaths and many other casualties; condemns acts of 
violence, especially the excessive use of force against 
Palestinians; calls upon Israel, the occupying Power, 
to abide scrupulously by its legal obligations and 
responsibilities under the Fourth Geneva Convention; 
reaffirms the need for full respect by all of the Holy 
Places of the City of Jerusalem; and condemns any 
behavior to the contrary.  

 

1397 02/03/2002 After Reaffirming its Relevant Resolutions, Calls 
upon the Israeli and Palestinian Sides and their 
leaders to cooperate in the implementation of the 
“Tenet” work plan and “Mitchell” Report 
recommendations with the aim of resuming 
negotiations on a political settlement, and decides to 
remain seized of the matter.  
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No. Date Basic Components 
1402 30/03/2002 Expressing its grave concern at the further 

deterioration of the situation, including the military 
attack against the head quarters of the president of the 
Palestinian Authority and calls for the withdrawal of 
Israel troops from Palestinian cities, including 
Ramallah. 
 

1403 04/04/2002 Demands the implementation of its resolution 1402 
for the year 2002 without delay, concerned at the 
further deterioration of the situation on the ground. 
 

1435 24/09/2002 After Reaffirming its Relevant Resolutions, Demand 
also the expeditious withdrawal of the Israeli 
occupying forces from Palestinian cities towards the 
return to the positions held prior September 2000, 
Expresses its full support for the efforts of the Quartet 
and calls upon the Government of Israel, the 
Palestinian Authority and all States in the region to 
cooperate with these efforts and recognizes in this 
context the continuing importance of the initiative 
endorsed at the Arab League Beirut Summit and 
decides to remain seized of the matter.  
 

1515 19/11/2003 After reaffirming its Relevant Resolutions, Security 
Council endorses the Quartet Performance-based 
Roadmap to the Permanent Two-State Solution to the 
Israeli-Palestinian Conflict (S/2003/529), and call on 
the parties to fulfill their obligation under the 
Roadmap in cooperation with the Quartet and to 
achieve the vision of two States living side by side in 
peace and security. 

1544 19/05/2004 The Security Council, Reaffirming its Previous 
resolutions, and reiterating the obligations of Israel, 
the Occupying Power, to abide scrupulously by its 
legal obligations and responsibilities under the Fourth 
Geneva Convention relative to the protection 
Of civilian persons in time of war of 12/Augast 1949 
Calling on Israel to address its security needs within 
the boundaries of international law. 
Calls on Israel to respect its obligations under 
international humanitarian Law, and insists in 
Particular, on its obligation not to undertake 
demolition of homes contrary to the Law, 
And calls on both parties to immediately their 
obligations under the Road Map, And Decides to 
remain seized of the matter 
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1850 22/12/2008 Following the emphasis on the relevant Decisions 

regarding the rights of the Palestinian people, 
reaffirms the vision of a region where two democratic 
states, Israel and Palestine side by side within secure, 
recognized borders and welcomed the statement 
issued by the Quartet, the common understanding 
announced in Annapolis conference, which relates to 
the implementation of the roadmap performance-
based in order to reach a lasting solution to the Israeli 
and Palestinian conflict on the basis of the existence 
of two states. 

1860 18/01/2009 Following the emphasis on the relevant Decisions 
regarding the rights of the Palestinian people stresses 
that the Gaza Strip is an integral part of the land it 
(Israel) occupied in 1967 and will be part of a 
Palestinian state, and strengthen the importance of the 
safety and well-being of all civilians, and expresses 
its deep concern over the escalation of violence, 
deterioration of the situation, particularly resulting 
when losses of heavy civilian casualties, and stress 
the need to protect the civilian population of 
Palestinians and Israelis. 
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C. Resolutions of UNESCO 
No. Date Basic Components 

15. C 3/343 10/11/1968 Calls upon Israel to preserve the Holy Places and 
cultural property and to refrain from any excavations, 
or transfer of properties or change in the identity of 
the City of Jerusalem. 
 

20. C/ 6,7  28/11/1978 Recognize the importance of cultural property in 
Jerusalem and that Jerusalem is part of the occupied 
territory that should not be exploited; recognize that 
Israel utilized its military occupation to change the 
identity of the City, which is contrary to the 
international conscience; and deplores the failure of 
Israel to abide by earlier pertinent UN resolutions in 
this respect. 
  

3,11 08/11/1985 Condemn attacking the Holy Places and note to the 
International Society for the works that humble the 
religion and cultural Places.    

1, 4, 5 18/09/1986 Executive Committee Resolution (1, 4, 5) calls upon 
Israel to stop excavations in Jerusalem (under the Al-
Haram al-Sharif), which affects the Holy Places.  
 
 

6,11 16/11/1987 Condemn the aggression on the Holy Places.   

26 C/ 3.12 07/11/1991 Requests that the tranquility of the Muslim cemetery 
located under the East wall of the Old City, 
threatened by a project to widen and improve a 
pedestrian street, be respected; Deeply deplores any 
project to dig a new tunnel under the Muslim quarter 
next to the Haram al-Sharif, and requests that Israel, 
the Occupying Power, prohibit the implementation of 
any such tunnel; strongly deplores the continued 
subjection of the occupied Holy City to modification, 
alterations, changes and transformations of the 
demographic and environmental nature, all of which 
are doing irreparable damage to the equilibrium of 
this site, which is also one of the world’s most 
beautiful urban landscapes; deplores the fact that, 
contrary to historical and archaeological truth, a 
Jewish religious presentation is given, according to 
the indications contained in the Director-General’s 
report, of monuments belonging to the Roman, 
Crusader and Arab heritage of the city of Jerusalem, 
and more specifically of the underground edifices 
discovered or exposed to view in the course of the 
excavation of the tunnel along the west wall of the 
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No. Date Basic Components 

  Haram al-Sharif; thanks the director-General for his 
efforts to ensure the application of UNESCO’s 
decisions and resolutions, and invites him to continue 
his action to this end as long as the occupation 
continues. 

28 C/ 3.14 15/11/1995 The bedrock affected by the substance used in 
digging the tunnel has not been examined, as decided 
at the 145th session of the Executive Board, in order 
to propose any measures that might be taken to 
consolidate the rock. 

30 C/ 28 16/11/1999 Concerned by the measures that continue to hamper 
free access by Palestinians to East Jerusalem and the 
Holy places of the Old City of Jerusalem.  

32 C/ 39 17/10/2003 The inscription of the Old City of Jerusalem on the 
world Heritage list and on the list of World Heritage 
in Danger and recommendations, resolutions and 
decisions of UNESCO on the protection of the 
cultural heritage;  
Affirming that nothing in the present resolution will 
in any way affect the relevant United Nations 
resolutions and decisions;  
From the difficulties [cited by the] executive board on 
the safeguarding of Jerusalem, Little or no progress 
has been observed in this regard, it is necessary to 
safeguard monuments and historic sites in a spiritual.   

3.7.1 25/05/2004 Expressing its deep concern at all of the obstacles that 
seriously undermine the protection and safeguarding 
of the cultural heritage of Jerusalem.                             

 06/08/2008 Issued to the World Heritage Committee of UNESCO 
during its recent decision to allow Canada to the 
Zionist occupation authorities in Palestine to oversee 
the gate, and thus allowed the organization and gave 
international legitimacy to the occupation authorities 
in order to conduct necessary repairs 
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4. Laws Enacted by Israel in Jerusalem 
Israel tried to impose its attitude on Jerusalem through many policies and procedures (laws) 
aiming to create new realities that change the legal status of the city in a way that serves the 
Israeli plans for the Humanization of Jerusalem and enhancement of the Israeli presence in 
the city. Such Israeli policies and procedures targeted the various aspects of the city and 
generally took a typical racist pattern. Following is a list of the main laws enacted by the 
Israeli governments. 
  

Law Title Date Basic Components 

Law of Entry to 
Israel 

1952 Consider the Palestinian Jerusalemite a permanent 
resident who does not hold the Israeli identity. 
According to this law, a Palestinian Jerusalemite may 
take part in the municipal elections but not to the 
Knesset, and may lose the right to reside in Jerusalem 
in one of the following three cases: 
1. Acquisition of another nationality. 
2. Acquisition of residency rights in another country. 
3. Spending seven consecutive years outside Israel. 
 

Law of Public 
Administration 
and Order 
 

27/06/1967 Annexation of Jerusalem to Israel. 

Rule of Law and 
Order 
  

28/06/1967 Subjection of Jerusalem to Israeli law 

.. 29/06/1967 Dissolution of elected Arab Jerusalem Trusteeship 
Council and dismissal of its Secretary General, Rohi 
Al-Khatib from his post. Nullification and replacement 
of all applicable Jordanian laws and orders with Israeli 
orders. 

 

Law of 
Safeguarding 
Holy Places 

1967 Ensures access to holy places; refers to the Holy Haram 
al-Sharif as the Temple Mount and that it is a holy 
place for Jews not Muslims. 

 

Absentees 
Property Law 

1967 Transfers all property and assets belonging to 
Palestinians absent during the 1967 census to state 
property. 

 

Law of 
Compensation  

.. Calla for compensating Arab citizens in return for 
seizing their property. 
 

Law of Return .. Israeli Minister of Interior is entitled to withdraw the 
residency of Palestinian Jerusalemites as Jerusalem 
constitutes part of Israel.  
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Law Title Date Basic Components 

.. 27/03/ 1968 Sacredness of the Holy Haram al-Sharif Compound 
“referred to in that law as Temple Mount” to the Jews 
is unquestionable and irrevocable, and that the Holy 
Compound is Jewish property bought by King David 
from Arnon the Jebusite (Samuel II). 
 
  

Legal and 
Administrative 
Regulation of 
1968 

23/08/ 1968 Remove the Arabic identity of Jerusalem by imposing 
Israeli laws on occupational registrations such as 
registrations of companies, cooperative associations, 
professionals, craftsmen, lawyers, pharmacists, 
engineers, etc. 
 
  

Jews 
Restoration of 
their Properties 
in the Old City 

28/08/ 1968 Allow the Israelis to restore their rights to the houses 
owned or leased to them by the Arabs. The law does 
not allow the Arabs to restore their property rights  but 
rather to get compensation. 
 
 

Law of 
Properties 
Confiscation  

1968 Seize individual property to achieve public interest.  
 

Law of School 
Supervision  

1969 Israeli supervision of all schools including programs 
and funding as well as licensing of private schools. 
 
 

Law of Israel 
Capital  

30/07/ 1980 
 
 
 
 
 
 
 

- Jerusalem is the unified and undivided capital of 
Israel. 

- Jerusalem is the residence of the heads of the State, 
Knesset, Government, and Supreme Courts.    

- Allocate special resources and annual grants for the 
Jerusalem Municipality. 

- Give Jerusalem special priorities among the works of 
the state. 

   

Jerusalem 
Development 
Law  

02/07/ 1980 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Establish an authority council assigned for developing 
Jerusalem; encouraging initiatives and coordination 
among ministries; providing advice for the 
government in the field of Jerusalem development.  

- A member of the municipal council cannot be a 
member in the authority council. 

- A member must be an Israeli national. 
- All ministers are responsible for enforcing this law. 

 

Restriction of 
Activities for 
1994 

01/01/1995 Outlaw any official activity for the Palestinians in 
Jerusalem. 
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Law Title  Date Basic Components 

.. 10/12/1997 Prohibiting the PNA and PCBS from conducting the 
Population, Housing and Establishments Census in 
East Jerusalem. The Palestinian Jerusalemites were 
prohibited as well to take part in the activities of the 
Census. 

Law of 
Nationality and 
Entry to Israel 
2002  

31/07/2003 The law prohibits the registration of Jerusalemites’ 
children who were born in the West Bank and Gaza 
strip, it also prohibits mixed couples to live in Israel or 
Jerusalem.  

Prevent the 
demolition of 
houses and 
construction 
 

13/09/2004 Israeli President announced a plan to structurally 
identify the uses of the municipality of occupied 
Jerusalem until 2020; it has been found that the plan 
allows for the use of the Israeli municipality of 38.8% 
of the territory of Jerusalem, which is not allowed to be 
used for setting up projects and public facilities and 
allocated under the new scheme to use the land for 
settlement. 

Prohibition of 
work within the 
city of Jerusalem 

2009 Israel's decision to prevent the work of Palestinian 
institutions in Jerusalem. 
 

 
5. Confiscated Palestinian Property in Jerusalem Governorate following the 1948. 
 

It is a difficult task to list the losses of the Palestinian people as a result of the Israeli 
occupation of Palestine. In Jerusalem, this issue would be the most difficult and 
complicated. In this respect, we address only the losses in land confiscated from its legal 
owners in addition to the various aspects of dominating the small proportion that remained 
in the hands of the original Palestinian owners. As indicated in the following table, we 
notice that a total of 73,142 dunums of the city was confiscated following the 1948 and 
1967 Wars. Furthermore, Israel kept escalating its land confiscation policy on a daily basis, 
which until the moment of preparing this report is still on going under different pretexts, 
e.g., military zones, by-pass roads for settlements, and security purposes.  
 

6. Demolished Communities in Jerusalem in 1948 
 

The most prominent effects of the Israeli occupation are depopulation and land domination. 
That part of Jerusalem occupied in 1948 was almost completely destroyed in terms of 
infrastructure and built area. The great majority of the population was uprooted during the 
war, where part of them sought refuge in the eastern part of the city and others settled in 
other Palestinian governorates and in Arab and other countries in the world. The number of 
depopulated Palestinians at that time is estimated at 98,000 persons with property 
amounting to 272,735 dunums.  
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Main Concepts 
 
Areas in Jerusalem Governorate 
 
Built-up land: 
It’s the land under houses, roads, mines and quarries and any other facilities, 
including their auxiliary spaces, deliberately installed for the pursuit of human 
activities.  Included are also certain types of open land (non-built-up land), which 
are closely related to those activities, such as waste tips, derelict land in built–up 
area, junkyards, city parks and gardens, etc.  Land occupied by scattered farm 
buildings, yards and their annexes is excluded.  Land under closed villages or 
similar rural localities are included. 
 
Agricultural holding: 
It is an economic and technical unit of agricultural production under single 
management comprising all livestock and all land used totally or partially for 
agriculture production purposes regardless of ownership or legal form.  Single 
management may be exercised by an individual or a household; or jointly by two or 
more individuals or households; or by a clan or tribe or by a juridical person such as: 
a corporation, cooperative or government agency.  The holding land may be 
composed of one part or more, and may be located in one or more separate localities 
in the same governorate provided that the holding  parts share one or more 
production means such as labor, farm buildings, machinery, draught animals …. etc.  
The following activities are not considered agricultural holdings: Hunting of 
animals, fishing, rearing of animals, timber cutting of public forest and agricultural 
services. 
 
Agricultural Holdings include three type as following: 
1. Plant Holding: 
The presence of cultivated or arable land area for any agricultural crops controlled 
by the holder, and must not be less than one dunum for open cultivated area and 
(0.5) dunum for protected cultivated area. 
 
2. Animal Holding: 
The presence of animals controlled by the holder who should have any number of 
cattle or camels, at least 5 heads of sheep or goats or pigs, at least 50 birds of poultry 
(Layers and broilers), or 50 rabbits or other poultry like turkeys, ducks, fer...etc, or a 
mixture of them, or at least 3 beehives controlled by the holder. 

 
3. Mixed Holding: 
If the holder subscribes in plant and animal holdings according to the definition of 
Plant and Animal holding providing that both animal and plant activities share the 
same production means, such as labor, farm buildings, machinery or draught 
animals. 
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Built-up land in Israeli settlements: 
It refers to all areas of human activity within a settlement including built-up areas, 
service facilities, public parks, squares, and roads. It excludes any land that is 
planned for construction according to the master plan of the occupation site or 
confiscated land to be annexed later to the occupation site. 
 
Environment and Natural Resources 
 
Solid waste: 
Useless and sometimes hazardous material with low liquid content, solid wastes 
include municipal garbage, industrial and commercial waste, sewage sludge, wastes 
resulting from agricultural and animal husbandry operations and other connected 
activities, demolition wastes and mining residues. 
 
Dumping Site: 
Site used to dispose of solid wastes without environmental control. 
 
Waste collection: 
Collection and transportation of waste and dumped to a place of treatment ,or 
discharged by municipal services or similar institutions, or by public or private 
corporations, specialized enterprises or general government. Collection of municipal 
waste may be selective, that is to say, carried out for a specific type of product, or 
undifferentiated, in other words, covering all kinds of waste at the same time. 
 
Solid waste disposal: 
Ultimate placement of refuse that is not salvaged or recycled. 
 
Cesspit: 
A well or a pit is mainly used to store night soil and other refuse and  constructed 
with either tight or porous walls. 
 
Groundwater: 
Water (fresh or brackish), which is beneath earth surface (usually in aquifers) 
supplying wells and springs. 
 
Blind Hole: 
A well or a pit in which night soil and other refuse is stored; constructed with either 
tight or not porous walls. 
 
Sewage network: 
System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate wastewater 
(rainwater, domestic and other wastewater) from any of the location places of 
generation either to municipal sewage treatment plant or to a location place where 
wastewater is discharged. 
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Waste water: 
Used water, typically discharged into the sewage system.  It contains matter and 
bacteria in solution or suspension. 
 
Main Road: 
Serves for national or inter district traffic.  
 
Regional Road:  
Branching off from, or lining, main roads.  
 
Local Road: 
Serves the internal traffic within a locality. 
 
Access Road:  
Leading from a main or regional road to within a certain locality.  
 
Vehicle:  
A vehicle running on wheels and intended for use on roads.   
 
Population 
 
Household: 
For the purposes of the Population, Housing and Establishment Census – 1997, the 
household was defined as one person or a group of persons with or without a family 
relationship, who live in the same housing unit or part of a housing unit, share meals 
and make joint provision of food and other essentials of living.    
                                                          
A one-person household: 
It refers to households comprised of one individual. 
 
Nuclear household: 
It refers to households comprised of a couple only; a couple and a son or a daughter 
or more; a male head of a household with a son or a daughter or more.  A female 
head of a household with a son or a daughter or more; no other relatives or non-
relatives live with this household. 
 
Extended Household: 
It refers to a household comprised of one or more nuclear households with one or 
more relatives yet no other non- relatives live with this household.  It might be 
comprised of two or more related but not married persons. It must be comprised of a 
head of a household and a minimum of one relative member (other than a spouse or 
a child).  However, it does not include any non-relative members. 
 
Composite Household: 
It refers to households comprised of one or more unclear households with one or 
more relatives related to the head of the household and a minimum of one non-
relative member. It might be comprised of two or more unrelated and unmarried 
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persons.  It must be comprised of a head of a household and a minimum of one non-
relative member irrespective of the other household members. 
 
Average of Household Size: 
It refers to the average number of private household members calculated through 
dividing the total number of members for a certain category by the number of 
households for that particular category. 
 
Live Birth: 
A birth is considered a live birth if the baby born has shouted, cried, or shown any 
signs and characteristics of life at birth. 
 
Sex Ratio:  
The number of males per 100 females in a population. 
                                                                                                                                                                                                             
Dependence Ratio:  
The ratio of the persons defined as economically dependent on those in the ages 
defined as economically productive; arbitrarily defined as the ratio of the “elderly 
ages” (those under 15 years of age) to the population in the “working ages” (those 
15 – 64 years of age).  
 
Total Fertility Rate (TFR): 
The average number of children that would be born alive to a woman (or group of 
women) during her lifetime if she were to pass through her child-bearing years 
conforming to the age-specific fertility rates of a given year. 
 
Growth Rate: 
The rate at which a population is increasing (or decreasing) in a given year due to 
natural increase and net migration, expressed as a percentage of the base population. 
 
Median Age: 
The age that divides a population into two numerically equal groups; that is, half the 
people are younger than this age and half are older. 
  
Infant Mortality Rate (IMR): 
The number of infants’ deaths (less than one year of age) per 1,000 live births during 
the year. 
 
Marital Status:  
It refers to the marital status of the person aged 12 years and above in the reference 
date of the Census.  The marriage laws,  customs and traditions applicable in the 
country govern the marital status of the individual.  The marital status is classified as 
follows: 
 
Never married: 
It applies if the person aged 12 years and above has not been married (according to 
customs and traditions applicable in the country). 
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Legally married: 
It applies if the person aged 12 years and above has an official marriage document 
(issued by a competent court) but has not been actually married yet according to 
customs and traditions applicable in the country. 
 
Married: 
It applies if the persons aged 12 years and above are actually and officially married 
(according to customs and traditions applicable in the country) irrespective of his, 
her past marital status as well as of whether the couple were together during the 
reference date or not. 
 
Divorced: 
The person aged 12 years and above who previously married and legally divorced 
but was not married again. 
 
Widowed:  
The married person aged 12 years whose marriage was split by the death of the 
spouse and who has not married again. 
 
Separated: 
The person aged 12 years and above who was married, but his/ her marriage was 
revoked for some reason without any legal or official registration, and he/ she did 
not marry again. 
 
Housing and housing conditions 
 
Housing Unit: 
A building or part of a building constructed for one household only, with one or 
more independent entrance leading to the public road without passing through 
another housing unit. The unit might not be constructed for living purposes but is 
found occupied with a household during the enumeration. Likewise, the unit might 
not be utilized for habitation or for work purposes or both purposes. Also, it might 
be closed, vacant or occupied by one or more households during the census.   
        
Room: 
The housing unit or part of the housing unit surrounded with walls and has a ceiling, 
provided that its area is not less than 4m2. If the area of the glassy balcony equals or 
surpasses more than 4m2 and is used for living purposes, it is considered a room. 
Likewise, the salon or living room is considered a room. The kitchen, bathroom, 
paths and toilet are not considered rooms. Areas allocated for animals and poultry 
along with those used for work purposes only, are not considered rooms. 
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Average Housing Density (Average number of persons per room): 
It refers to the average number of persons living in the room. This average 
calculated through dividing the total number of individuals for a certain category by 
the total number of rooms for that particular category. 
Housing Density (Number of persons per Room): 
It is defined as the number of occupants per room (number of persons who live in 
the household divided by the total number of occupied rooms of the household). 
Households, who live in housing units with unknown number of rooms considered 
in the calculation 
 
Living Levels   
                  
Expenditure: 
Includes the following: 
1. Cash spent on purchase of goods and services for living purposes. 
2.  The value of goods and services payments or part of payments received from the 
employer. 
3. Cash expenditure spent as taxes (non-commercial or non-industrial), gifts, 
contributions, interests on debts and other non-consumption items. 
 
Consumption: 
 
Includes the following: 
1. Cash spent on purchase of goods and services for living purposes. 
2.  The value of goods and services payments or part of payments received from the 
employer. 
3.  Own-produced goods and food including consumed quantities during the 
recording period. 
4.  Estimated rent value of the dwelling. 
 
Other non-food consumption expenditure: 
Financial and legal services, advertisement fees, copy services, translation and 
printing, writing and drawing equipment, tickets for traveling abroad, jewelry, 
watches, precious stones, etc. 
 
Labor Force         

  
Work: 
Any activity is for wage or salary, for profit or fees or for payment in kind.  One 
hour or more of such activity constitutes work.  Work also includes unpaid activity 
on a family farm or business. 
 
Employed: 
All persons 15 years and older who were working at a paid job or business for at 
least one hour during the reference week, or who did not work, but held a job or 
owned business from which they were temporarily absent (because of illness, 
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vacation, temporary stoppage, or any other reason) during the reference week. 
Employed persons are classified according to employment status as follows: 
 
Employer: 
A person  operates his or her own economic enterprise or engages independently in a 
profession or trade, and hires one or more waged employees.   
                                                                                
Own-account worker (self-employed):  
A person  operates his or her own economic enterprise or engages independently in a 
profession or trade, and hires no employees. 
 
Employee: 
A person who works for a public or private employer and receives remuneration in 
wage, salary, commission, tips, piece-rates or pay in kind. 
 
Unpaid family member: 
A person  works without pay in an economic enterprise operated by a related person 
living in the same household. 
 
Unemployed  (According to the ILO Standards): 
Unemployed persons are those individuals 15 years and over who did not work at all 
during the reference week, who were not absent from a job and were available for 
work and actively seeking a job during the reference week.  Persons who work in 
Israel and were absent from work due to closure are considered unemployed, and 
also those persons never work and not looking for work but waiting to return back to 
their works in Israel and Settlements. 
 
Unemployed (According to the Relaxed Definition):  
The number of unemployed persons is calculated under this definition by adding to 
unemployed persons according to the ILO Standards, those persons outside labor 
force because they were frustrated. 
 
Labor force: 
The economically active population (Labor Force) consists of all persons 15 years 
and above who are either employed or unemployed as defined above at the time of 
survey. 
 
Underemployment: 
Underemployment exists when a person’s employment is inadequate in relation to 
alternative employment, account being taken of his/her occupational skills. 
 
Industry: 
Industry refers to the activity of the establishment in which an employed person 
worked during the reference period, or last worked if unemployed.  This activity is 
defined in terms of the kind of goods produced or services supplied by the unit in 
which the person works. Industry activities are classified according to the unified 
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commodity classification in the West Bank and Gaza Strip, which is based on the 
International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC Rev3). 
 
Persons outside labor force: 
The population not economically active comprises all persons 15 years and over, 
who were neither employed nor unemployed accordingly to the definitions above. 
 
Hours Worked: 
Total number of hours actually worked during the reference period as well as 
overtime and time spent at the place of work on activities such as preparation of the 
workplace.  Leaves, meal breaks and times spent on travel from home to work and 
vice versa are excluded from work hours. 
 
Monthly Work days: 
Number of days at work during the month, excluding weekends, holidays, sick and 
other paid or unpaid leaves. One hour of work in a given day is considered as one 
workday. 
 
Average monthly work days per employee: 
Total monthly workdays of employees whose wages are known divided by the 
number of employees. 
 
Economic Sectors      
Definitions of Principal Terms Used According to the System of National Accounts 
 (SNA) 1993:      
    

Enterprise: 
An enterprise is an economic institutional unit, capable in its own right of owning 
assets, incurring liabilities and engaging in economic activities and transactions with 
other entities. 
 
Establishment: 
An establishment is defined as an enterprise, or part of an enterprise, situated in a 
single location, and in which only one productive activity (non-ancillary) is taking 
place or in which the principal activity accounts for most of the value added. 
 
Sector: 
It is a set of units that share common characteristics.  There are five institutional 
sectors in the system of national accounts: government; non-profit institutions 
serving households; financial corporations; households; and non-financial 
corporations. 
 
Output: 
Output is measured in a given time period as the value of the goods and services 
produced within an establishment and capable of being delivered to other units even 
though they may also be used for own account consumption or own account gross 
fixed capital formation. 
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Intermediate consumption: 
Intermediate consumption is the total value of inputs used, consumed or transformed 
in the production process.   
 
Gross Value added: 
Value added is a vital production economic concept that refers to the value 
generated by a unit engaged in productive activity. Gross value added is defined as 
total output minus intermediate consumption. 
 
Gross Domestic Product (GDP): 
GDP is an aggregate measurement of production of goods and services taking place 
in a given time period.  There are three ways of estimating GDP: GDP by 
production, expenditure and income. 
 
Final consumption: 
All spending by non-productive units belonging to the households sector is defined 
as final consumption. In addition, the difference between the cost of production and 
the sales price for non-market activities is also classified as final consumption by the 
relevant productive units, namely; government and non-profit institutions serving 
households. 
 
Gross Fixed Capital Formation: 
Gross fixed capital formation is the total value of producers’ net acquisitions of new 
or existing capital goods (including dwellings of households — in this sense, 
households are considered producers of housing services) plus major improvements 
to land and sub-soil assets plus cost of ownership transfer of such assets.  Capital 
goods may be tangible, e.g., Buildings, structures, machinery-and intangible, e.g., 
Computer software. 
 
Exports and Imports of Goods and Services: 
Exports and imports of goods and services  take place between residents and non-
residents, including selling, barter and gifts. 
 
Compensation of   employees: 
 It is defined as the total remuneration, including social contributions, in cash or in 
kind, payable to an employee. 
 
Output of Profit Organizations: 
It is the value of goods and services produced during a certain period of time as a 
result of engaging in a productive activity, which can be either main or secondary. 
This also includes own-account production of fixed assets. Therefore, output = value 
of output from main activity + value of output from secondary activity + value of 
own account production of fixed capital formation.  
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Output of non-profit Organizations: 
This is defined as the sum of the items of production costs, that is; output = 
intermediate consumption + compensation of employees + consumption of fixed 
capital + net taxes on production (taxes - subsidies - custom duties). 
 
Depreciation: 
It is the value of the assets which can be reproduced and depreciated during the year, 
depreciation is calculated on the current substitutive value. 
 
Prices and Indices 
 
Consumer price index: 
Consumer price index is a statistical tool used for measuring changes in prices of 
purchased goods and services during different temporal intervals. 
 
Consumer price: 
A price paid by a consumer to gain a necessary commodity or service. 
 
Consumer basket: 
The categories of classified goods and services to be used by the consumer. 
 
Transport- Formal sector: 
The sector that covers all enterprises and establishment that worked in transport, 
storage and communication activities.  
 
Out Side of Establishment Transport: 
The sector that covers all vehicles that worked in passenger, freight transport 
activities and vehicles not owned to formal sector establishment. 
 
Tourism 
 
Hotel: 
It is defined as an accommodation establishment providing overnight lodging for the 
visitors in a room or unit. It should hold a number of persons exceeding that of an 
average single family. The establishment must be under one management, and 
provides different facilities and services to visitors. 
 
Rooms: 
It refers to the furnished rooms for the use of guests.  Such rooms might be single, 
double, triple, or quadruple.  Rooms involving more than four beds were classified 
under others.  As for the suite, it is usually comprised of one bedroom or more, a 
living room and private toilet facilities. Closed rooms for maintenance or repairs are 
excluded. 
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Beds: 
It refers to beds, which are ready for use during the reference period. A double bed 
is counted as two single beds. 
 
Guests: 
They are the visitors staying in the hotels and using their facilities in return for a 
certain charge. Records of new guests are based on the number of visits regardless 
whether it is the same person or different. 
 
Bed Occupancy (Number of Guest Nights): 
Number of beds booked for hotel guests. Such beds are considered as occupied 
whether they were actually used or not. Guest night unit measures it. 
 
Room Occupancy: 
Number of booked and paid rooms. Such rooms are considered occupied whether 
they were actually used or not. 
 
Education 
 
Student/Pupil: 
Anyone attends an educational institution. 
 
Teacher: 
A person with specialized qualification that is responsible for teaching students at an 
educational institution. 
 
 
School: 
Any educational institution ,excluding kindergartens, and regardless of students’ 
number and grade structure. 
 
Government School: 
Any educational institution run by MOE or any other ministry or governmental 
instrumentality. 
 
UNRWA School: 
Any school run or supervised by UNRWA. 
 
Private School: 
Any licensed local or foreign non-governmental educational institution. 
 
School Gender: 
The student body can be boy, girl or co-educational. 
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Kindergarten: 
Any educational institution licensed by MOE and offering education to children of 
four or five years old. Kindergarten consists of the first and second grades. 
 
Intermediate Community College: 
Any Institution is offering any type of education and training for those who passed 
the secondary stage of schooling provided that the study period is less than 4 years. 
 
Basic Stage: 
The first ten scholastic years on which other stages of education depend. 
 
Secondary stage: 
The scholastic stage consists of two scholastic years following the basic stage, that is 
grades of 11 and 12 of schooling. 
 
Class: 
A group of students (pupils) at any educational stage make up one grade or more 
and share one classroom. 
 
Supervising Authority: 
The body legally and administratively responsible for running the school.  It can be 
governmental, UNRWA, or private. 
 
Full-timer: 
An employee working full-time. 
 
Part-timer: 
An employee working part-time. 
 
Culture 
 
Newspaper: 
Periodic publications intended for the general public and mainly designed to be a 
primary source of written information on current events connected with public 
affairs, international questions, politics, etc. 
 
Museum: 
A non-profit-making, permanent institution in the service of society and of its 
development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, 
communicates, and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, 
material evidence of man and his environment. 
 
Cultural Institution: 
An institution including goods (tools and equipment) using in art, craltiplaying and 
sport activity. These goods facilitate performance at cultural activities. 
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Health   
 
Hospital: 
A Medical institution offers diagnostic and curative services to all different cases 
(medical, surgical); also offers medical care to outpatient clinics and emergency 
room. 
 
Beds: 
Available beds in room and hospital halls, which are occupied by patients for at least 
24 continuous hours for receiving medical care. 
 
Beds Occupancy Rate: 
Hospitalization days of admitted patients as divided by number of beds multiplied 
by days of the year. 
 
Hospitalization Days: 
Total days were  beds are occupied by patients, including days of stay for patients 
who are not discharged, for a year or part of the year.  
  
Admissions: 
Patients admitted to hospital for treatment or diagnosis and their stay at hospital for 
one night or more. 
 
Discharges: 
Patients discharged from a hospital after having the diagnostic and curative health 
care regardless of the discharged case (cured or dead). 
 
Mean of Duration: 
Total hospitalization days divided by discharged patients. 
 
Outpatient Clinic: 
Medical unit in the hospital that offers medical services (preventive, curative) while 
the patient does not stay at hospital. 
 
Primary Health Care: 
First contact and continuing comprehensive health care, including basic or initial 
diagnosis and treatment, health, supervision, management of chronic conditions and 
preventive health services. The provision of primary care does not necessarily 
require highly sophisticated equipment or specialized resources. 
 
Clinic: 
An out-patient facility that is mainly used for diagnosis and treatment.  
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NGO: 
Any non-profit, non-governmental agency, governed by law and/or professional or 
individuals, organized on a national or local basis, whose primary purpose in health-
related services. 
 
Health Insurance: 
Indemnity coverage against financial losses associated with the occurrence or 
treatment of health problem. 
 
Family Planning Method: 
It is a method needed for delaying or stopping pregnancy. 
 
Contraceptive Pill:  
One of the methods that is used by women for delaying or avoiding the upcoming 
pregnancy by taking a tablet every day. 
   
Contraceptive Injection: 
A shot that is normally given every 3 or 6 months and is also known as Depo-
Provera or Notriterat. 
   
Diaphragm, Foam, Jelly:  
In this case we have grouped together a large number of female methods that are 
used in the vagina, including diaphragm, sperm foam, jelly, foaming tablets, etc. 
   
Condom:  
It is a sheet or covering made to fit over a man’s erect pines or inserted into a 
woman’s vagina; it is made of thin latex rubber. 
   
Female  Sterilization: 
Inability of the woman to conceive as a result of a surgical operation; there are 
several types of sterilization operations women can have, for example, “tubal 
ligation,” or removal of the uterus, or ovaries. 
   
IUD: 
It is an intrauterine device that is flexible, plastic.  It often has copper wire or sleeves 
on it.  It is inserted into the woman’s uterus through her vagina. 
   
Male Sterilization: 
 This is a comparatively minor operation done on men for contraceptive purposes. 
   
Withdrawal:  
It is a traditional family planning method used by couples by ejaculating outside the 
vagina. 
 
Breastfeeding: 
The child has received breast milk (direct from the breast or expressed). 
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Continue Breastfeeding Rate (CBFR):  
The proportion of children aged (9-12) months who are being breastfeed. 
 
Immunization: 
Immunization is one of the sharpest tools for cutting into the vicious infections cycle 
and reducing the severity and frequency of setbacks to the normal development of 
the child in its formative years. 
 
Polio Vaccination:  
It is given orally as drops or injection at the same age as DPT. 
 
DPT Vaccination:  
It is a common vaccine given against three injections diseases (diphtheria, pertussis, 
and tetanus), which is given as a muscle injection at the age of 2, 4 and six months; 
the booster dose is given at the age of one year. 
Measles Vaccination:  
An injection is given once in life to a child at nine months of age to immunize child 
against measles. 
 
MMR: 
An injection  is given to a child at 15 months of age in order to immunize the child 
against measles, mumps, and rubella. 
 
Nutritional Status: 
It measures and allows us to describe the current status of the child, both in terms of 
immediate acute factors such as inadequate current intake of food, childhood 
diseases and diarrhea leading to wasting, as well as accumulated impact of chronic 
deprivation leading to stunting. 
 
Malnutrition: 
The term malnutrition is used to cover a multiplicity of disorders, ranging from 
deficiencies of specific micronutrients, such as vitamins and minerals to gross 
starvation or (at the other extreme) obesity.  This discussion is largely limited to 
protein and calorie malnutrition, which is manifested primarily by retardation of 
physical growth in terms of height and weight. 
 
Weight: 
Measurement of a child’s total body mass underside. 
 
Height: 
Height of the child measured in centimeters as: 
1.       Recumbent Length: distance from the crown of the head to the sole while the 
child is measured lying supine (for children less than two years of age). 
2.       Standing Height: distance from the crown of the head to the sole while the 
child is measured standing (children more than two years of age). 
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Wasting: 
Reflects body weight to height. Its use carries the advantage of requiring no 
knowledge of age. However it is not a substitute for the other indicators. Low weight 
for height is called thinness if normal or wasting if pathological and can reflect a 
recent or chronic condition Prevalence in non-disaster areas is around 5% Lack of 
evidence of wasting in a population does not imply the absence of current nutritional 
problems. 
 
Stunting: 
Reflects achieved linear growth and deficits indicate long-term cumulative 
inadequacies of health or nutrition. Two related terms are used, length and stature. 
Length is the measurement of recumbent position and is used for children under two 
years. Standing height refers to stature. For simplification, the term height is used 
for both measurements. Low height for age, below –2 SD of the NCHS/WHO 
reference, ranges from 5 to 65% among less developed countries. In low prevalence 
countries, it is most likely due to normal variation, shortness; in less developed 
countries it is likely to be due to a pathological process, stunting. A pathological 
process can be a past event or a long-term continuous process. High height for age 
or tallness is of little public health significance although in developed countries it 
might be caused by a rare endocrine disorder. 
 
Weight-For-Age (Under Weight): 
It is influenced by both height and weight of the child. It reflects the long and short-
term health of the individual or population. Lightness and underweight have been 
used to describe normal and pathological processes. High weight for age is not used 
to describe obesity. 
 
Detainees: 
The persons detained in Israeli prisons and detention centers for different temporal 
periods as a result of defending their homeland and human dignity. Detention takes 
different forms including house arrest (compulsory stay at home); area closure by 
military checkpoints on the roads; or arresting people while entering or leaving their 
homeland at different crossing points, passages, etc. 
   
Demolished Houses: 
All buildings owned or used by Palestinians for residential purposes and demolished 
by the Israeli authorities as part of the punishment and racial discrimination policy 
directed towards the Arab citizen in Palestine and Jerusalem under different pretexts, 
i.e. un-licensing or punishment for political activity, etc.  
 
Confiscated Identity Cards: 
This term refers to the (Israeli) identity cards withdrawn from Palestinian 
Jerusalemites by the Israeli authorities, which implies denying them their right to 
reside in Jerusalem according to the Israeli laws.  
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File of Confiscated ID’s: 
Include all persons whose Jerusalemite IDs were confiscated by Israel Authority in 
the same file (husband, wife, children 16 years and over). 
 
Causes of Confiscated ID’s: 
Includes all problems related to the Palestinian Jerusalemites’ residency in 
Jerusalem by the Israeli laws (National Insurance, Health Insurance, stay abroad, 
etc.). 
 
Information Society 
 
Information Technology and Communications (ICT): 
It is used to describe the tools and the process to access, retrieve, store, organize 
manipulate, produce present and exchange information by electronic and other 
manual automated means. 
 
Internet: 
A worldwide public computer network. Organizations and persons can connect their 
computers to this network and exchange information across a country and/or across 
the world. The Internet provides access to a number of communication services 
including the World Wide Web and carries email, news, entertainment and data 
files. 
 
E-mail: 
It is a mean for exchanging messages, texts and attached files among internet or 
intranet users. 
 
Computer Use: 
The basic uses of the computer (during the last twelve months of the reference date) 
like: opening the computer and files as well as create, copy, paste, and saving files.    
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Summary 
 

Land in the Jerusalem Governorate 
 
1.  Geographic data: 
• The Jerusalem Governorate lies in the middle of the West Bank at longitude 28 64 15 to 

the west and 29 63 19 to the east, and through latitude 05 45 12 to the south and 34 37 
14 to the north.   
 

• The number of communities in Jerusalem Governorate (according to the administrative 
divisions of the Population, Housing and Establishments Census of 2007) is 44 
communities.  
 

 
 

2. Land Use 2009-2010: 
 (Changeable land use and agricultural data refers to the quantity of rain and the 
calculation methodology.) 

   

• The total area1 of the Jerusalem governorate is 345 km2. 
 

• Population Density (Capita/ km2) is 1,107. 
 

•  The area of  agricultural land is 13.5 km2 in year 2009/2010,  Which forms 3.9 % from 
total area. 
 

3.  Agriculture (2009/2010): 
 

•  Number of agriculture holdings in years 2009/2010 is 3,053. Number of Planted 
Holdings 1,848, Number of Animal Holdings 958 , Number of Mixed Holdings 247 . 

 
 

Environment and Natural Resources: 
 
1.   Solid Waste and Wastewater Services (2010): 
 

• Currently, the Palestinian Local Authorities collect solid wastes in 31 localities; other 
ways (rather than contractors) are used for collecting solid wastes in 1 locality in the 
Jerusalem governorate, and 2 localities collect solid wastes by special private 
contractor. No party collects solid wastes in 3 localities.   

 

• 24 localities dispose of sewage through wastewater networks, while 36 localities use 
Cesspits to dispose their wastewater. 

  
2.  Electricity (2010): 
 
• The number of subscribers of electricity supply services in Jerusalem Governorate was 

89,675 consumers for 2010, compared with 84,617 consumers for 2009.  
 
• The electricity consumption in Jerusalem Governorate was 422.4 GW.h in 2010 

compared with 410.2 GW.h in 2009. 

                                                           
1 The area of the Jerusalem Governorate differs from the total area in the tables due to estimation by the different 

sources. 
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Population (2010): 
  
1. Population Distribution and Structure in Jerusalem Governorate: 
• The total population in Jerusalem governorate in mid 2010 totaled to 382,041. 

 

• The population in Jerusalem governorate constitutes about 9.4% of the total population 
in the Palestinian territory.  

 

• The population in Jerusalem governorate in 2010 was distributed as follows: 237,301 
persons in Area (J1) area and 144,740 persons in Area (J2). 

 

• The estimated percentage of individuals aged less than 15 years is 38.6% of the total 
population in Jerusalem governorate, while those aged more than 60 years were 
estimated at 5.7% in 2010. 

 

 
2.    Households in Jerusalem Governorate (2010): 
 
• The average household size in Jerusalem governorate is 4.7 individuals in 2010 

compared to 5.8 individuals  in the Palestinian territory . 
 
 

3. Marriages and Divorce (2009): 
 
• The total number of marriage contracts signed in religious (spiritual) courts and 

churches in Jerusalem governorate was 2,907.  
 

• Divorce cases through religious (spiritual) courts in Jerusalem governorate were 547.  
 
Housing and Housing Conditions (2010): 
 
 

• The average number of rooms per housing Unit in Jerusalem Governorate (J1) was 3.2 
rooms compared with 3.7 rooms in (J2). 

  

• Average Number of Rooms in Jerusalem Governorate in regard to villa Hosing Unit in 
(J1) is 3.2, but in Area (J2) is 3.6 .  

 

 
Living levels 2009: 
 
Remarks: 

1. Average household size was derived from the Expenditure and Consumption 
survey,2009 and was 5.5 individuals in Jerusalem Governorate, 5.8 individuals in 
West Bank, 6.4 individuals in Gaza Strip, and 6.0 individuals in the Palestinian 
territory. 

2. Currency Exchange rates were as follows:  
  

Exchange 2001 2004 2006 2007 2009 
JD / NIS 6.06 6.23 6.29 5.80 5.55  
JD / USD 1.40 1.41 1.41 1.41 1.41  
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• The household monthly consumption in Jerusalem governorate was 1,280.4 JDs in 
2009. While, the household monthly consumption in the Palestinian territory was 850.6 
JDs. 
 

• The individual monthly consumption in Jerusalem governorate in 2009 was 232.8 JDs, 
while in Jenin\Tubas Governorate it was 63.0% of per capita consumption in the 
province of Jerusalem. 

 
Labor Force (2005-2010): 
     (ILO Standards): 
 
• Labor force participation rate for persons aged 15 years and over in Jerusalem 

governorate was 39.0% in 2010; 68.4% for males and 8.9% for females, whereas it was 
36.2%, 38.6%, 39.2%, 39.8% and 40.0% for the years 2005-2009 respectively. 

 

• Labor force participation rate in Jerusalem governorate for the age group   25 – 34 
years was 54.3% in 2010, whereas it was 54.2%, 57.8%, 55.5%,  58.5% and 56.7% for 
the years 2005-2009 respectively for the same age group. 

 
• Full employment rates in Jerusalem governorate were 78.8%, 81.6%, 77.1%, 84.4%, 

83.8% and 86.2% for the years 2005– 2010, respectively.  
 

• Underemployment rates in Jerusalem governorate were 3.7%, 4.5%, 8.5%, 3.4%, 4.4% 
and 1.9% for the years 2005-2010, respectively.  

 
• Unemployment rate in Jerusalem governorate for persons aged 15 years and over was 

11.9% in 2010, while the rate was 17.5%, 13.9%, 14.4%, 12.2%, 11.8% and 11.9% for 
the years 2005-2009, respectively. 

 

• Employed persons in Jerusalem governorate are distributed by employment status for 
2010 as follows: 6.4% employers, 10.6% self-employed, 81.1% waged- employees, 
and 1.9% unpaid family members. 

 
• The population outside the labor force in Jerusalem governorate in 2010 is 61% of 

which 13.6% is due to old age /illness, 52.6% to house keeping, 29.7% to study, and 
4.1% for other reasons. 

 
 
      (Relaxed Definition): 
 
• Labor force participation rate for persons aged 15 years and over in Jerusalem 

governorate was 41.5% in 2010. 
• Unemployment rate in Jerusalem governorate for persons aged 15 years and above was 

17.3% in 2010. 
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Economic Sectors 
 
    Remarks on the tables of the economic sectors: 
 

• Some economic activities were concentrated in some blank tables. They were merged 
with the activity that follows or precedes it to ensure the confidentiality of individual 
data. 

   
• The approximation accompanying the computerized data processing resulted in some 

differences in the values and totals of the same variable. 
 
 

• Exchange rates to USD of2007 were as follows: 
                   US$ / NIS: 4.1139 
     US$ / JD: 0.7057 
• Exchange rates to USD of 2008 were as follows: 
                   US$ / NIS: 3.9280 
     US$ / JD: 0.7028 
• Exchange rates to USD of 2009 were as follows: 
                   US$ / NIS: 3.9280 
     US$ / JD: 0.7028 
 
• The National Accounts data differs from what was published previously due to 

modification from the resources. 
 
 
1.    Economic Establishments (2004-2009): 
 

• The total number of establishments of the year 2010 in Jerusalem governorate were 
6,826 establishments compared with 5,958, 5,921, 5,817, 6,631, 6,945 and 6,860 of 
years 2004-2009, based on data for the year 2004-2009 based on the Population, 
Housing and Establishment census 1997, Establishment census 2004 and Population, 
Housing and Establishment census 2007 and its update until 31/12/2010. 

 
 
 2.   National Accounts (2008-2009): 

Area (J1) of Jerusalem Governorate 
 

• The Gross Value Added at current prices was US$ 357.7 million for the year 2009 
compared with US$ 350.8 million for 2008.  

 

• The gross output at current prices was US$ 448.3 million for 2009 compared with US$ 
452.3 million for 2008.  

 

• The gross intermediate consumption was US$ 90.6 million for 2009 whereas in 2008 it 
was US$ 101.5 million.  
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3.   Consumer Prices (2010): 
 
• The percentage of change in the consumer price index in Jerusalem governorate was 

5.25% for 2010 compared to 2009, 3.54% for 2009 compared to 2008, and 7.12% for 
2008 compared to 2007. 

  
4.   Indicators of the most prominent economic activities: 
 
1- Construction Activities (2010): 
 

(Buildings in Jerusalem governorate (J2) 
• The number of building licenses issued in 2010 in Jerusalem governorate for residential 

buildings in (J2) was 57 with an area of 30.4 thousand m2. 
 
• The licenses issued for non-residential purposes in Jerusalem governorate (J2) were 11 

licenses comprising about 9.0 thousand m2 new areas and 7.2 thousand m2 existing 
areas. 

 
2- Industrial Activities (2009): 
 

• The number of industrial enterprises was 951 enterprises in Jerusalem governorate. The 
number of persons employed in these enterprises was 3,641 employees. 

 

• The output value to the total number of these enterprises was US$ 260.4 million. 
 

• The value added of which industrial activities realized was US$ 171.9 million. 
 
3- Internal Trade Activities (2009): 
 

• The number of enterprises engaged in this sector was 3,420 enterprises in Jerusalem 
Governorate. The number of persons employed in these enterprises was 7,396 . 

 

• The output value in Jerusalem Governorate was US$ 130.7 million. 
 

• The value added of which Internal Trade Activities realized, was US$ 108.9 million. 
 

4- Transport, Storage, and Communications Activities 
 
A.   Formal Transport Activity (2009): 
 

• The number of enterprises engaged in this sector in Jerusalem Governorate was 107 
enterprises. The number of persons employed in these enterprises was 517 s. 

 

• The output value in Jerusalem Governorate was US$ 13.2 million. 
 

• The value added which the Formal Transport Activity realized was US$ 9.6 million. 
 
B.   Informal / Transport Activity (2009): 
 

• The number of vehicles engaged in this sector was 459 vehicles in Jerusalem 
Governorate. The number of persons employed in these vehicles was 486. 

 

• The output value of these vehicles was US$ 19.9 million. 
 

• The value added of which Informal Transport Activity realized, US$ 11.0 million. 
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5- Services Activities (2009): 
 

• The number of enterprises engaged in this sector in Jerusalem Governorate was 1,317 
enterprises. The number of persons employed in these enterprises was 5,990. 

 

• The output value in Jerusalem Governorate was US$ 114.8 million. 
• The value added of which Services Activities realized was US$ 88.0 million. 
 
5.    Registered Foreign Trade (2009): 
• The total value of imports of registered goods in Jerusalem governorate in 2009 was 

US$ 91,3 million, compare with the value of exports of registered goods US$ 9,2 
million. 

 
Tourism (2010): 
 

The results revealed that the total number of hotels in Jerusalem amounted to 41 hotels, 
including temporary closed hotels. There were 29 operating hotels in December 2010; 
while the average number of rooms reached 1,497  and the average number of beds reached 
3,263 .  

• During the year 2010, the total number of guests in hotels in Jerusalem reached 
263,732 with an increase of 21.5% compared with the year of 1999, and with an 
increase of 20.2% compared with the year of 2009.  

• The total number of nights were 524,093 nights during the year of 2010, with an 
decrease of 10.7% compared with the year 1999, and a increase of 3.6% compared 
with the year of 2009 

• The number of workers in the hotels was 590 of whom 508 were males and 82 
were females. The number of workers had decreased by 38.4% during the year 
2010 compared with the year 1999. 

• The percentage of rooms occupancy was 66.4%, which increased by 72.9% during 
the year 2010 compared with the year 1999, and increased 5.7% compared with 
the year 2009 

• The average length of stay in Jerusalem hotels was 2.0 nights per guest during the 
year of 2010. 

 
Education (2010/2011)  2 : 
 
1.   Schools and kindergartens in Jerusalem governorate  
 

• The total number of schools is 221. 
 

• The total number of schools pupils/students is 65,863, of which 24,016 are males, and 
25,531 females.  

                                                           
2 Data exclude schools that  are supervised by the Jerusalem municipality and the Israeli ministry of education, 

data for the years of 2010-2011 is preliminary. 
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• Average number of students per teacher in schools by supervising authority: 
government 18.7, UNRWA 24.7, and private schools 15.9. 

 

• Average number of students per class in schools by supervising authority: government 
25.6, UNRWA 32.9, and private schools 23.9 

 
 
2.   Higher Education in Jerusalem governorate (2009/2010): 
 

• The total number of universities and colleges are three universities and three 
intermediate colleges.  

 

• The total number of university students is 13,835, of which 8,210 are males and 5,625 
are females.  

 

• The total number of college students is 365, of which 90 are males and 275are females. 
 
3.   Illiteracy (2010): 
 

• Illiteracy rate for persons aged 15 years and above is 2.3% among males and 6.3% 
among females. 

 
Culture (2010):  
 

• In the year 2010, there was one operating theater in Jerusalem governorate.  
 

• In 2010, there were 33 licensed operating cultural centers in Jerusalem governorate. 
 
• The total number of Theaters  in Jerusalem governorate was Three. 
 
 
Mass Media (2010): 
 
• 45.0% of individuals aged (10 years and above) in Jerusalem Governorate read 

newspapers, 46.5% listened to the radio, and 99.2% of households have T.V at home. 
 
Health (2006-2010): 

 
 

• The total number of hospitals in Jerusalem governorate was 8 hospitals with 649 beds in 
2010. 

 
• The total number of discharges from Jerusalem hospitals was 31,833 in 2010.  
 
• The total number of hospitalization days in Jerusalem hospitals was 171,471 in 2010.  
 
• Bed occupancy rate in Jerusalem hospitals was 72.4 % in 2010.  
 
• 22.1% of persons aged 12 years and over practice smoking, 21.8% in J1 and 22.7% in 

J2 in 2006. 
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• There were 28.3% of currently married women aged less than 30 years in Jerusalem 
Governorate currently using modern contraceptive method, compared with 45.9% for 
currently married women aged 30-49 years in 2006. 

 
Information Society (2010): 
• The percentage of households with computer in Jerusalem Governorate was 64.1% in 

2010. 
• 50.0% of households in Jerusalem Governorate have Internet connection compared to 

29.1% in the Palestinian territory in 2010. 
• The data showed that 68.1% of Individuals (5 years and above) use computer in 

Jerusalem Governorate in 2010. 
• According to the survey data, 36.6% of economic enterprises in Jerusalem Governorate 

used internet in the year 2007 
 
 
Israeli Violations (1967- 2010): 
 

• The total number of confiscated Jerusalemites' IDs was 14,138 from 1967-2010, of 
which 191 were in 2010. 

 

• The Israeli authority demolished during 2010 about 72 housing units in Jerusalem 
governorate 

 
• The total number of constructed settlements in Jerusalem governorate lands was 26 

settlements, and 16 of them were annexed by Israel in 2009. 
 
 

• 16 settlements were located in area (J1) in 2009; the number of settlements does not 
include small and other settlements branches. 

• Number of Settlers in the Settlements in Jerusalem Governorate was 517,774 Settlers.  
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