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ـــة  يصـــُدر هـــذا الكتّيـــب كجـــزء مـــن سلســـلة كتيبـــات ُتقـــّدم تصاميـــم بيانّي
ــور األردن، وبيـــت لحـــم،  ــو جرافيـــك” عـــن مناطـــق غـ ــة “إنفـ معلوماتّيـ
وقلقيليـــة والقـــدس. وهـــو عبـــارة عن مجموعة من الّرســـوم الّتوضيحّية، 
والبيانـــات المعروضـــة بأســـلوب ُمبتكـــر، وبســـيط، وســـهل االســـتخدام.

ُتقـــدم مؤّسســـة الّرؤيـــا الفلســـطينية هـــذا الكتّيـــب ضمـــن دورهـــا 
كشـــريك للبرنامـــج الفلســـطيني “تجـــاوب” الـــذي ُيديـــره المجلـــس 
الّثقافـــي البريطانـــي بهـــدف بنـــاء جســـور بيـــن المواطـــن والّســـلطة 
فافية في المجتمعات  )صناع القرار(، كوسيلٍة لتعزيز الُمساءلة والْشّ
ـــة وتمكينهـــا  الُمهّمشـــة ســـعيًا لتعزيـــز قدراتهـــا فـــي المشـــاركة المدنّي
مـــن ُمســـاءلة ُصّنـــاع القـــرار، مـــن أجـــل تحســـين الّظـــروف المعيشـــية 
الّصعبـــة. وبالّتالـــي فـــإن البيانـــات والمعلومـــات هـــي عناصـــر أساســـية 
فـــي عمـــل “تجـــاوب” حيـــث يدعـــم ذلـــك الّنهـــج المهنـــي باالعتمـــاد 
علـــى أدّلـــة يســـتند إليهـــا الُمواطـــن فـــي حمـــات الُمناصـــرة للّتغييـــر 

الُمجتمعـــي.

الّتصميـــم البيانـــّي المعلوماتـــّي “إنفـــو جرافيك”متـــاح للجمهـــور علـــى 

www.tajaawob.ps\infographic :اإلنترنـــت مـــن خـــال الّرابـــط
كما تتوفر على شكل ُكتيب ورقي مطبوع. 

This booklet part of a series presenting info-graphic designs focusing 
on the Jordan Valley, Bethlehem, Qalqilia and Jerusalem districts. 
The booklet consists of illustrations and data put together in a 
creative, simple and easy to use style.

Palestinian Vision presents this as a partner in the Palestinian 
Tajaawob programme, which is managed by the British Council. 
The programme aims to improve relations between the citizen and 
authorities )decision-makers( and to reinforce social accountability 
and transparency in marginalized communities. Tajaawob supports 
this by empowering citizens towards active civil participation and 
enabling them to question decision-makers in order to improve 
their difficult living conditions.   Information and data are important 
components of citizen advocacy, so Palvision has created this 
infographic to support a professional evidence based approach 
for citizens to use in campaigns for social change.

The info-graphic designs are available online on www.tajaawob.
ps/infographic, in addition to a series of printouts.
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Population
عدد السكان

Unemployment
 نسبة البطالة

Number of Institutions
and Associations working
in the village
عدد المؤسسات والجمعيات 
الفاعلة والعاملة في القرية

بيوت مهدومة

نسبة ذوي اإلعاقة

Source of income
مصادر الدخل

Source of electricity and 
water
مصادر الكهرباء والمياه

المراجــع: المجالــس القرويــة، الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 
معهــد األبحــاث التطبيقيــة - القــدس )أريــج(، بتســيلم, دائــرة شــؤون 

)م.ت.ف(. المفاوضــات 

Source: Village Councils, Palestinian Central Bureau 
of Statistics, Applied Research Institute - Jerusalem 
)ARIJ(, B’Tselem, PLO Negotiations Affairs 
Department. 

People with Disabilities 

Area (in Dunums)
مساحة البلد )دونم(

Demolished houses/Barracks

Number of Schools 
and Average Dropout Rate 
عدد المدارس ومعدل نسبة 
التسرب
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Highlight
Applied Research Institute - Jerusalem (ARIJ), PASSIA, Palestinian Central Bureau of Statistics, Al-Maqdese for Society Development, UNOCHA, B'Tselem, Center for Continuing Education - Bizeit University, Elwyn, Arab Thought Forum. 
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Highlight
معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)، باسيا، الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، المقدسي لتنمية المجتمع، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بتسليم، مركز التعليم المستمر - جامعة بيرزيت، ملتقى الفكر العربي. 



Shu’fat

المرتبة الثالثة في نسبة االعاقة 
داخل حدود بلدية القدس

3rd place in people with dis-
 abilities rate within Jerusalem

  municipality boundary

more thanأكثر من

228108845 تم هدم          بيت 322 15  
مدارس

Houses

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company  

Water 
Israeli Companies

29%
 

تسرب
Dropout

Jerusalem is separated from its Palestinian surroundings by 13 Israeli military checkpoints.

يعزل القدس عن محيطها الفلسطيني 13 حاجزًا عسكريًا إسرائيليًا.
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Anata

more thanأكثر من

1334724026 تم هدم          بيت 7 11  
مدارس

Houses

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District 
Electricity Company  

Water 
Israeli Companies

82

الصناعة
العمل في األراضي المحتلة 

قطاع التوظيف
الخدمات
الزراعة

Industry
 Private and Public Employment

 Work in Occupied Territories
Services

 Agriculture
 

29%
 

تسرب
Dropout

4.02%
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Al ‘Isawiya

more thanأكثر من

142209419 تم هدم          بيت 7 6  
مدارس

Houses

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company  

Water 
Israeli Companies

76

العمل في األراضي المحتلة 
قطاع التوظيف 

التجارة
الصناعة
الزراعة

 Work in Occupied Territories
 Private and Public Employment

Trade
Industry

 Agriculture
 

المرتبة الثانية في نسبة 
االعاقة داخل حدود بلدية 

القدس
 2rd place in people with
 disabilities rate within
 Jerusalem municipality

  boundary

29%
 

تسرب
Dropout
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Beit Safafa & Al-Sharfat

more thanأكثر من

112005821 تم هدم          بيوت 4 5  
مدارس

Houses

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company

Water 
Israeli Companies

5

العمل في األراضي المحتلة  
قطاع التوظيف 

 Work in Occupied Territories
  Private and Public Employment

29%
 

تسرب
Dropout

المرتبة الثانية في نسبة 
االعاقة داخل حدود بلدية 

القدس
 2rd place in people with
 disabilities rate within
 Jerusalem municipality

  boundary

Since 1967, Israeli authorities have revoked at least 14,000 Jerusalemite ID (residency permits).

سحبت الّسلطات اإلسرائيلية 14,000 هوية مقدسية )إقامة( على األقل منذ عام 1967.
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Sur Bahir & Umm Tuba

more thanأكثر من

186406470 تم هدم          بيت 3 11  
مدارس

Houses

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company 

Water 
Israeli Companies

75

العمل في األراضي المحتلة 
التجارة

الصناعة
التوظيف

قطاع الخدمات

المرتبة األولى في نسبة 
اإلعاقة داخل حدود البلدية

 1st place in people with
 disabilities rate within
 Jerusalem municipality

  boundary
Work in Occupied Territories

 Trade
Industry

 Private and Public Employment
 Services

 

29%
 

تسرب
Dropout
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Ath Thuri

more thanأكثر من

12940664 تم هدم          بيت 2 5  
مدارس

Houses

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company 

Water 
Israeli Companies

14 29%
 

تسرب
Dropout

المرتبة األولى في نسبة 
اإلعاقة داخل حدود البلدية

 1st place in people with
 disabilities rate within
 Jerusalem municipality

  boundary
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Jabal al Mukabbir & As Sawahira Al Gharbiya

more thanأكثر من

211275023 تم هدم          بيت 2 20  
مدارس

Houses74

العمل في األراضي المحتلة 
قطاع التوظيف 

الصناعة 
 التجارة 

الخدمات 
السياحة

Work in Occupied Territories
 Private and Public Employment

Industry
 Trade

 Services
Tourism 

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company 

Water 
Israeli Companies

29%
 

تسرب
Dropout

المرتبة األولى في نسبة 
اإلعاقة داخل حدود البلدية

 1st place in people with
 disabilities rate within
 Jerusalem municipality

  boundary

Palestinians are allowed to build on %13 of Jerusalem’s area; themajority of this land, however, is already built up. 

ُيسمح للفلسطنيين بالبناء على مساحة 13% فقط من أراضي القدس، مع العلم أن معظم هذه المساحة مبني فوقها بالفعل.
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Silwan

more thanأكثر من

190501026 تم هدم          بيت 4 5  
مدارس

Houses57

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company 

Water 
Israeli Companies

29%
 

تسرب
Dropout

المرتبة األولى في نسبة 
اإلعاقة داخل حدود البلدية

 1st place in people with
 disabilities rate within
 Jerusalem municipality

  boundary
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Kafr ‘Aqab

more thanأكثر من

168506665 تم هدم          بيوت 1 8  
مدارس

Houses

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

مصلحة مياه 
محافظة القدس

Electricity 
Jerusalem District

Electricity Company 
Water 

Jerusalem Water 
Undertaking

8

العمل في األراضي المحتلة 
قطاع التوظيف 

 التجارة
 قطاع الخدمات 
 قطاع الصناعة

 الزراعة

من أقل نسب اإلعاقة 
داخل حدود البلدية

 Lowest rates of people
 with disabilities within
 Jerusalem municipality

boundary

Work in Occupied Territories
 Private and Public Employment

 Trade
Industry
 Services

Agriculture 

29%
 

تسرب
Dropout
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Al Tur )Mount of Olives(

more thanأكثر من

235702995 تم هدم          بيت 3 5  
مدارس

Houses59

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company  

Water 
Israeli Companies

29%
 

تسرب
Dropout

المرتبة األولى في نسبة 
اإلعاقة داخل حدود البلدية

 1st place in people with
 disabilities rate within
 Jerusalem municipality

  boundary

Between1967 and August 2014, Israeli authorities demolished around 2,000 Palestinian-owned houses in Jerusalem.

دّمرت الّسلطات اإلسرائيلية قرابة 2,000 بيٍت يملكها فلسطينيين في القدس منذ عام 1967 حتى آب 2014. 
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Wadi Al Joz & Sheikh Jarrah

more thanأكثر من

171101071 تم هدم          بيت 20 8  
مدارس

Houses

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية

Electricity 
Jerusalem District

Electricity Company  
Water 

Israeli Companies

20

من أقل نسب اإلعاقة 
داخل حدود البلدية

 Lowest rates of people
 with disabilities within
 Jerusalem municipality

boundary

29%
 

تسرب
Dropout
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Beit Hanina

more thanأكثر من

348408877 تم هدم              بيت 21 35  
مدارس

Houses

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية

Electricity 
Jerusalem District

Electricity Company 
Water 

 Israeli Companies

256

المرتبة الثالثة في نسبة 
االعاقة داخل حدودبلدية 

القدس
 3rd place in people

 with disabilities rate
 within Jerusalem

municipality boundary

29%
 

تسرب
Dropout
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Rafat

more thanأكثر من

26303394 تم هدم          بيوت 2 0  
مدارس

Houses

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

مصلحة مياه 
محافظة القدس

Electricity 
Jerusalem District

Electricity Company 
Water 

Jerusalem Water 
Undertaking

?

قطاع الخدمات
قطاع التوظيف 

الزراعة 
قطاع التجارة 
قطاع الصناعة

6.49%12.67%

 Private and Public Employment
Agriculture

 Trade
 Industry

There is a severe shortage in the number of classrooms designated for Palestinians in to Jerusalem schools. 2,200 additional 
classrooms are required to meet the needs of Palestinian students. 

ــة الُمخّصصــة للفلســطينيين بمــدارس القــدس، حيــث هنالــك حاجــة إلــى 2,200 غرفــة إضافيــة  هنالــك نقــص حــاد فــي عــدد الغــرف الّصفّي
ــة الفلســطنيين. ــة حاجــة الّطلب لتلبي
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Ras Al Amud

more thanأكثر من

241201282 تم هدم          بيت 1 4  
مدارس

Houses

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية

Electricity 
Jerusalem District 

Electricity Company  
Water 

Israeli Companies 

36 29%
 

تسرب
Dropout

المرتبة الثانية في نسبة 
االعاقة داخل حدودبلدية 

القدس
 2nd place in people
 with disabilities rate

 within Jerusalem
municipality boundary
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Jaba’

more thanأكثر من

352613624 تم هدم          بيوت 3 3  
مدارس

Houses

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

مصلحة مياه 
محافظة القدس

Electricity 
Jerusalem Electricity 

Company 
Water 

Jerusalem Water 
Company

2

العمل في األراضي المحتلة 
الزراعة
التجارة 

قطاع التوظيف 
الصناعة 

قطاع الخدمات

3.04%27.25%

Work in Occupied Territories
Agriculture

Trade
  Private and Public Employment

Industry
 Services
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Ar Ram & Dahiyat al Bareed

more thanأكثر من

225526708  مدرسة818
مصادر الكهرباء

شركة كهرباء محافظة 
القدس

مصادر المياه
مصلحة مياه 

محافظة القدس 
وآبار جمع مياه 

المطار
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company 

 Water 
Jerusalem Water 

Undertaking and Wells to
Collect Rain Water 

تم هدم          بيوت 
Houses 9

العمل في األراضي المحتلة 
التجارة 

قطاع التوظيف 
 الخدمات 
الصناعة

3.21%11.87%

Work in Occupied Territories
Trade

  Private and Public Employment
Industry
 Services

According to international law, it is Israel’s duty as the occupying power to administer the occupied territories in the interests of 
the population under occupation.

تبعــًا للقانــون الّدولــي يجــب أن تقــوم إســرائيل بــإدارة األراضــي الُمحتلــة ضمــن واجبهــا كقــوة احتــال، مــن أجــل الحفــاظ علــى مصالــح 
المواطنيــن األصلييــن الواقعيــن تحــت االحتــال.



Hizma

more thanأكثر من

694610513 تم هدم          بيوت 4 6
Houses

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

مصلحة مياه 
محافظة القدس 
وآبار جمع مياه 

المطار

2

العمل في األراضي المحتلة 
التجارة 

قطاع التوظيف 
الزراعة

2.15%18.58%

  
مدارس

Work in Occupied Territories
Trade

  Private and Public Employment
Agriculture

Electricity 
Jerusalem District

Electricity Company 
 Water 

Jerusalem Water 
Undertaking and Wells to

Collect Rain Water 



Mikhmas

more thanأكثر من

160313642 تم هدم          بيوت 3 2
Houses

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

مصلحة مياه 
محافظة القدس

5

قطاع الخدمات 
قطاع التوظيف 

الزراعة
4.11%14.79%

  
مدارس

 Services
  Private and Public Employment

Agriculture

Electricity 
Jerusalem District

Electricity Company 
 Water 

Jerusalem Water 
Undertaking 



Ash Sheikh Sa’d

more thanأكثر من

21591529 مصادر الكهرباء32
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

دائرة مياه الضفة 
الغربية )مشتراة من 

مصادر إسرائيلية(
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company 

Water 
West Bank Water 

Department (bought from 
Israeli sources(

العمل في األراضي المحتلة 
 التجارة 

 قطاع التوظيف 
 الزراعة

 الصناعة 
 قطاع الخدمات

3.26%46.3%

  
مدارس

Work in Occupied Territories
Trade

 Private and Public Employment
Agriculture

Industry
 Services

More than %51 of Jerusalemite students study in the occupation’s municipality schools.

أكثر من %51 من الطاب المقدسيين يدرسون في مدارس بلدية االحتال.



Abu Dis

more thanأكثر من

1194323640 تم هدم          بيت 6 8
House

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس

1

العمل في األراضي المحتلة  
 قطاع التوظيف 
 قطاع الخدمات

2.96%14.95%

  
مدارس

Work in Occupied Territories
 Private and Public Employment

 Services

مصادر المياه
دائرة مياه الضفة 

الغربية )مشتراة من 
مصادر إسرائيلية(

Electricity 
Jerusalem District

Electricity Company 
Water 

West Bank Water 
Department (bought from 

Israeli sources(



Az Za’ayyem

more thanأكثر من

37686132 تم هدم          بيوت 3 2

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

دائرة مياه الضفة 
الغربية )مشتراة من 

مصادر إسرائيلية(

10

العمل في األراضي المحتلة 
 قطاع التوظيف  

 قطاع الخدمات
التجارة
الزراعة

الصناعة

4.12%9.71%

  
مدارس

Houses

Work in Occupied Territories
 Private and Public Employment

 Services
Trade

Agriculture
Industry

Electricity 
Jerusalem District

Electricity Company 
Water 

West Bank Water 
Department (bought from 

Israeli sources(



Al ‘Eizariya including Ka’abina Bedouin Community

more thanأكثر من

2064635738 مصادر الكهرباء1014
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

دائرة مياه الضفة الغربية، 
مصادر إسرائيلية، آبار 

لجمع مياه األمطار، خزان 
عام للمياه
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company 

Water 
West Bank Water Department

Public Water Tank 
Wells to Collect Rain Water

العمل في األراضي المحتلة 
 قطاع التوظيف  

 قطاع الخدمات
التجارة
الزراعة

الصناعة

2.78%32.78%

  
مدرسة

9Housesتم هدم          بيوت 

Work in Occupied Territories
 Private and Public Employment

 Services
Trade

Agriculture
Industry

According to a study conducted by the Arab Thought Forum in 2012, dropout rate reached %29 among Jerusalemite students in 
the same year. 

وفقًا لدراسة أجراها ملتقى الطفل العربي عام 2012 وصلت نسبة التسرب بين الطابة المقدسيين إلى %29 لنفس العام.
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As Sawahira ash Sharqiya

more thanأكثر من

642569242 تم هدم          بيت 7 4

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

دائرة مياه الضفة 
الغربية ومن مصادر 

ذاتية وإسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District
 Electricity Company 

Water 
West Bank Water

Department from itself
and Israeli sources

1

العمل في األراضي المحتلة 
 قطاع التوظيف  

 قطاع الخدمات
التجارة
الزراعة

الصناعة

4.78%18.1%

  
مدارس

House

Work in Occupied Territories
 Private and Public Employment

 Services
Trade

Agriculture
Industry



Kharayib Umm al Lahim

more thanأكثر من

4022036 مصادر الكهرباء11
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

دائرة مياه الضفة 
الغربية

Electricity 
Jerusalem District

 Electricity Company 
Water 

West Bank
Water Department

العمل داخل األراضي المحتلة 
 قطاع التجارة 

الزراعة
قطاع التوظيف

3.33%29.4%

  
مدارس

Work in Occupied Territories
Trade

Agriculture
 Private and Public Employment
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Qatanna

more thanأكثر من

71543936 تم هدم          بيت 5 4

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية

Electricity 
Jerusalem District

 Electricity Company 
Water 

Israeli Companies

2

العمل داخل األراضي المحتلة 
 قطاع التجارة 

الزراعة
قطاع التوظيف
قطاع الخدمات

الصناعة

5.29%36.13%

  
مدارس

House

Work in Occupied Territories
Trade

Agriculture
 Private and Public Employment

 Services
Industry

Since May 2002, Israel has ceased to consider any reunification applications filed by one spouse with a Jerusalemite or Israeli ID on 
behalf of his/her partner. The intention is to prevent Palestinians without Jerusalemite or Israeli ID from obtaining Israeli residency 
permits or citizenships upon marrying Jerusalemites or Israeli citizenship holders.

ــة  ــة الهوّي ــر حمل ــن لشــريكه مــن غي ــد الّزوجي ــا أح ــي يقدمه ــمل” الت ــّم الّش ــات “ل ــن النظــر فــي كل طلب ــار 2002 ع ــذ أي توقفــت إســرائيل من
اإلســرائيلّية، بهــدف منــع الفلســطينيين مــن غيــر حملــة الُهوّيــة المقدســية أو اإلســرائيلية مــن الُحصــول علــى الجنســّية أو اإلقامــة اإلســرائيلية 

الــّزواج مــن مقدســيين أو مــن حملــة الُمواطنــة اإلســرائيلية.
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Beit ‘Anan

more thanأكثر من

440910106 مصادر الكهرباء73
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

دائرة مياه الضفة 
الغربية )مشتراة من 

شركات إسرائيلية(
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company 

Water 
West Bank Water

Department from itself
and Israeli sources

العمل داخل األراضي المحتلة 
 قطاع التجارة 

الزراعة
قطاع التوظيف
قطاع الصناعة

5.67%19.18%

  
مدارس

Work in Occupied Territories
Trade

Agriculture
 Private and Public Employment

Industry

User
Highlight
(bought from Israeli sources)



Beit Duqqu

more thanأكثر من

17965512 مصادر الكهرباء42
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company 

Water 
Israeli Companies

العمل داخل األراضي المحتلة 
 التجارة 
الزراعة

قطاع التوظيف
قطاع الخدمات

9.52%9.71%

  
مدارس

Work in Occupied Territories
Trade

Agriculture
 Private and Public Employment

Services



Beit Ijza

more thanأكثر من

7732572 مصادر الكهرباء22
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company 

Water 
Israeli Companies

العمل داخل األراضي المحتلة 
 التجارة 
الزراعة

قطاع التوظيف
الخدمات

7.08%6.33%

  
مدارس

Work in Occupied Territories
Trade

Agriculture
 Private and Public Employment

Services

Jerusalemite Palestinians have the right to vote and be elected in the Israeli municipal elections.While a small percentage of 
Jerusalemites participate, the majority refuse to take part as a form of protest against the occupation.

يملــك الفلســطينّيون المقدســيون الحــّق بالّتصويــت والّترّشــح فــي انتخابــات البلديــة اإلســرائيلية، ويرفــض المقدســّيون الُمشــاركة كشــكل 
احتجاجــّي مــن الُمجتمــع المقدســي علــى االحتــال، إال نســبة ضئيلــة تشــارك فعليــًا.



Al Qubeiba

more thanأكثر من

35142160 مصادر الكهرباء24
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company 

Water 
Israeli Companies

العمل داخل األراضي المحتلة 
 التجارة 
الزراعة

قطاع التوظيف
الخدمات

3.05%22.4%

  
مدارس

Work in Occupied Territories
Trade

Agriculture
 Private and Public Employment

Services



Biddu

more thanأكثر من

75305363 مصادر الكهرباء75
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company 

Water 
Israeli Companies

العمل داخل األراضي المحتلة 
 التجارة 
الزراعة

قطاع التوظيف
الخدمات
الصناعة

8.35%19.01%

  
مدارس

Work in Occupied Territories
Trade

Agriculture
 Private and Public Employment

Services
Industry



Beit Surik

more thanأكثر من

43065778 مصادر الكهرباء43
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company  

Water 
Israeli Companies

العمل داخل األراضي المحتلة 
 قطاع التجارة 

الزراعة
قطاع التوظيف

الخدمات
الصناعة

6.64%9.77%

  
مدارس

Work in Occupied Territories
Trade

Agriculture
 Private and Public Employment

Services
Industry

According to Palestinian Central Bureau of Statistics, over the course of the year starting from July 2010, 3% of male children 
between 17 – 12 years old were subjected to physical violence by the occupation forces

مــا يقــارب 3% مــن األطفــال الذكــور مــا بيــن 12 – 17 ســنة، تعرضــوا للُعنــف الجســدي مــن قبــل قــوات االحتــال فــي فتــرة عــام بــدءًا مــن تمــوز 
2010، حســب تقديــرات “الجهــاز المركــزي لإلحصاء الفلســطيني”.
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Qalandiya Village

more thanأكثر من

13063273 تم هدم          بيوت 2 1

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

مصلحة مياه 
محافظة القدس

Electricity 
Jerusalem District

Electricity Company  
Water 

Jerusalem Water 
Undertaking

3

العمل داخل األراضي المحتلة 
 التجارة 
الزراعة

قطاع التوظيف
قطاع الخدمات
قطاع الصناعة

2.48%11.59%

  
مدارس

Houses

Work in Occupied Territories
Trade

Agriculture
 Private and Public Employment

Services
Industry
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Beit Iksa

more thanأكثر من

20997989 تم هدم          بيوت 3 2

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

 دائرة مياه الضفة 
الغربية

Electricity 
Jerusalem District

Electricity Company  
Water

West Bank Water 
Department 

2

العمل داخل األراضي المحتلة 
التجارة 
الزراعة

قطاع التوظيف
الخدمات
الصناعة

2.07%11.51%

  
مدارس

Houses

Work in Occupied Territories
Trade

Agriculture
 Private and Public Employment

Services
Industry



Al Jib

more thanأكثر من

46758894 تم هدم          بيت 9 6

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

شركات إسرائيلية
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company  

Water 
Israeli Companies

3

العمل في األراضي المحتلة 
قطاع التعليم

الزراعة
الصحة 
التجارة 
الخدمات

4.87%33%

  
مدارس

House

Work in Occupied Territories
Education

Agriculture
Health
Trade

Services

Almost one third of Palestinian houses in Jerusalem have been built without the Israeli building permits required of them by the 
Jerusalem municipality. 

تقريبًا ثلث البيوت الفلسطينية في القدس ال تملك تراخيص البناء اإلسرائيلية المطلوبة تبعًا لما تشترطه بلدية القدس.



Arab al Jahalin

more thanأكثر من

8132270 مصادر الكهرباء34
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

 دائرة مياه الضفة 
الغربية

Electricity 
Jerusalem District

Electricity Company  
Water 

West Bank
Water Department

العمل في األراضي المحتلة 
التجارة

 قطاع التوظيف
0.97%41.93%

  
مدارس

Work in Occupied Territories
Trade

 Private and Public Employment



Al Judeira

more thanأكثر من

25211755 مصادر الكهرباء32
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

 مصلحة مياه 
محافظة القدس 
وآبار جمع مياه 

األمطار
Electricity 

Jerusalem District
Electricity Company  

Water
Jerusalem Water 

Undertaking & Wells to
Collect Rain Water 

قطاع الزراعة
قطاع التوظيف

التجارة 
قطاع الخدمات

العمل في األراضي المحتلة 
قطاع الصناعة

0.62%8.47%

  
مدارس

Agriculture
Private and Public Employment

 Services
Work in Occupied Territories

Industry
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Bir Nabala

more thanأكثر من

53362261 مصادر الكهرباء46
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

مصلحة مياه 
محافظة القدس

Electricity 
Jerusalem District

Electricity Company  
Water 

Jerusalem Water 
Undertaking

العمل داخل األراضي المحتلة 
التجارة 

 الخدمات
 الزراعة

 الصناعة
قطاع التوظيف

3.49%15.53%

  
مدارس

16Housesتم هدم          بيت 

Work in Occupied Territories
Trade

Services
Agriculture

Industry
 Private and Public Employment

As a result of discriminatory laws of the Jerusalem municipality, the number of building permits issued to Jerusalemites does 
not meet the need for housing in Jerusalem. The application process is very costly and is frequently drawn out over the course of 
several years. 

ال تســد عــدد رخــص البنــاء التــي ُتمنــح للمقدســيين حاجتهــم للمســاكن فــي القــدس، بحيــث تطــول عمليــة الحصــول علــى رخــص البنــاء، وقــد 
تصــل إلــى عــدة ســنوات باإلضافــة لتكلفتهــا المرتفعــة، نتيجــة القوانيــن العنصريــة المفروضــة مــن بلديــة القــدس. 



An Nabi Samwil

more thanأكثر من

2862261 تم هدم          بيوت 3 1

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

دائرة مياه الضفة 
الغربية

Electricity 
Jerusalem District

Electricity Company  
Water

West Bank
Water Department 

3

العمل داخل األراضي المحتلة 
التجارة 

 الخدمات
 الزراعة
الصناعة

قطاع التوظيف

3.51%19.35%

  
مدارس

Houses

Work in Occupied Territories
Trade

Services
Agriculture

Industry
 Private and Public Employment



Beit Hanina al Balad

more thanأكثر من

11864187 تم هدم          بيوت 1 35

العمل داخل األراضي المحتلة 
التجارة 
 الزراعة

 الصناعة
 العمل في األراضي المحتلة 

قطاع التوظيف

2.63%33.97%

  
مدارس

Houses

مصادر الكهرباء
شركة كهرباء محافظة 

القدس
مصادر المياه

مصلحة مياه 
محافظة القدس

Electricity 
Jerusalem District

Electricity Company  
Water 

Jerusalem Water 
Undertaking

Work in Occupied Territories
Trade

Services
Agriculture

Industry
 Private and Public Employment
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