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 4102، أيلول –هـ 0216، ذو القعدة. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
 .4102 ،السنوي اإلحصائيالضفة الغربية  جنوبكتاب محافظات   .4102 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

 .فلسطين -رام اهلل 
 

   :جميع المراسالت توجه إلى
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين –، رام اهلل 0421.  ب.ص
 

 2982700  2 (970/972): هاتف
 2982710  2 (970/972): فاكس

 0011111111: الرقم المجاني

 diwan@pcbs.gov.ps     : بريد إلكتروني

 4021 :الرمز المرجعي                                         http://www.pcbs.gov.ps  :صفحة إلكترونية
 

هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات تم إعداد 
 4114لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
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 شكـر وتقديـر
 

 .  إلى حيز النورهذا الكتاب يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير لجميع الذين ساهموا في إخراج 
 

، بقيـادة فريـق فنـي مـن الجهـاز المركـزي 2014 السـنوي اإلحصـائيالضـفة الغربيـة  جنـوبكتـاب محافظـات  إعـدادلقد تـم 
لعـام ( CFG)مجموعـة التمويـل الرئيسـية للجهـاز و  دولة فلسـطينوبدعم مالي مشترك بين كل من  لإلحصاء الفلسطيني،

 (.  SDC)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون دولة فلسطينممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى  2015
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضـاء مجموعة التمويل الرئيسيـة للجـهاز 
(CFG ) إعداد هذا الكتابعلى مساهمتهم القيمة في. 
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 فريق العمل 
 

 التقرير إعداد 
 يوسف األشقر

 غدير الحاج علي
 
 الخرائط تصميم 

 آية عمرو
 
 جرافيكي تصميم 

 سوالمة أحمد
 
 النشر معايير تدقيق 

  جناجره حنان
 
 األولية المراجعة  

 معن سلحب
 بدر احسون

 قاللوة محمد
 
 النهائية المراجعة  

 عناية زيدان
  
 العام اإلشراف 

 الجهاز رئيس                               عوض عال
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 تنويه
 

يمكـن للقـار  و حصائية المدرجة في هذا الكتـاب مصـدرها منشـورات الجهـاز المركـزي ل حصـاس الفلسـطيني إلجميع البيانات ا
الرجو  الـى اصـدارات الجهـاز المنشـورة بـالحصول على تفاصيل اكثر حـول منهجيـة وجـودة البيانـات عـن أي موضـو  الكريم 

 .http://www.pcbs.gov.psعلى الموقع االلكتروني 

 
 -:، وداللة هذه الرموز كالتاليالكتابتم استخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هذا 

 ال يوجد( -)
 التصنيف ال ينطبق).( 

 ةغير متوفر البيانات )..( 
 القيمة اقل من نصف وحدة( 1)

http://www.pcbs.gov.ps/
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة                 الموضوع 
 

         قائمة الجداول
 المقدمة

 

 01        المؤشرات الرئيسية      :األولالفصل 
 01                                   واالجتماعيةالسكانية المؤشرات   0.0
  25                 الجغرافيةالمؤشرات   4.0
 41                                 المؤشرات االقتصادية  1.0

 

 33        المفاهيم والمصطلحات      :الثانيالفصل 
 

 41          المراجع
 

 24         الجداول 
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة
 

 الجدول
 

 :0جدول  4102الضفة الغربية منتصف العام حسب الجنس،  جنوبعدد السكان المقدر في محافظات  45
   

ــــة جنــــوبعــــدد الســــكان الفلســــطينيون فــــي محافظــــات  46        الضــــفة الغربيــــة نهايــــة العــــام حســــب حال
 4112اللجوس، 

 :4جدول 

   

 :4جدول  4102الضفة الغربية،  جنوبعدد عقود الزواج ووقوعات الطالق المسجلة في محافظات  47
   

 :2جدول  4102الضفة الغربية حسب الجنس،  جنوبالعمر الوسيط عند الزواج األول في محافظات  48
   

الضــفة الغربيــة حســب  جنــوبعــدد المواليــد أحيــاس المســجلون والوفيــات المســجلة فــي محافظــات   49
 4102الجنس، 

 :2جدول 

   

 :4جدول  4102الضفة الغربية،  جنوبالمؤشرات الرئيسية الخاصة بفعاليات المستشفيات في محافظات  50
   

الضفة الغربية حسب العالقة بقـوة  جنوبفي محافظات ( سنة فأكثر 02)التوزيع النسبي لألفراد  51
 4102العمل والجنس، 

 :1جدول 

   

      الضـــــفة  جنـــــوبنســـــب الفقـــــر بـــــين األفـــــراد وفقـــــاي ألنمـــــاط االســـــتهال  الشـــــهرية فـــــي محافظـــــات  52
 4100الغربية، 

 :8جدول 

   

     الضـــــفة جنـــــوبإنفـــــاق واســـــتهال  األســـــرة الشـــــهري بالـــــدينار األردنـــــي فـــــي محافظـــــات  متوســـــط 53
 4100الغربية، 

 :1جدول 

   

ــــــــــي محافظــــــــــات  54 ــــــــــوبعــــــــــدد المــــــــــدارس ف ــــــــــة والجهــــــــــة  جن ــــــــــة حســــــــــب المرحل               الضــــــــــفة الغربي
 2014/2015المشرفة، 

 :01جدول 

   

 :00جدول  2014/2015الضفة الغربية حسب المرحلة والجهة المشرفة،  جنوبعدد الطلبة في محافظات  55
   

  الضــفة الغربيــة حســب الجهــة المشــرفة جنــوبمعــدل عــدد الطلبــة لكــل شــعبة فــي محافظــات  56
 2014/2015والمرحلة، 

 :04جدول 

   

الضـــفة الغربيـــة  جنـــوبفـــي محافظـــات ( ســـنة فـــاكثر 02)التوزيـــع النســـبي للســـكان الفلســـطينيين  57
 2014حسب الحالة التعليمية، 

 :04جدول 

   

الضـــفة الغربيـــة  جنـــوبفـــي محافظـــات ( ســـنة فـــاكثر 02)التوزيـــع النســـبي للســـكان الفلســـطينيين  58
 2014حسب الحالة التعليمية والجنس، 

 :02جدول 

   

 جنـــوبفـــي محافظـــات ( ســـنة فـــأكثر 02)معـــدالت معرفـــة القـــراسة والكتابـــة للســـكان الفلســـطينيين  59
 2014الضفة الغربية حسب الجنس وفئات العمر، 

 :02 جدول

   

 :04جدول  4102الضفة الغربية،  جنوبعدد المساجد العاملة في محافظات  60
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 الصفحة
 

 الجدول
 

ـــــــة فـــــــي محافظـــــــات  61 ـــــــو   جنـــــــوبعـــــــدد المؤسســـــــات الثقافيـــــــة العامل          الضـــــــفة الغربيـــــــة حســـــــب ن
 2014المؤسسة، 

 :01جدول 

   

 :08جدول  4102الغربية، الضفة  جنوبنسبة االسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب في محافظات  62
   

فة ـالضـــ جنـــوباسوب فـــي محافظـــات ـالحـــ نالـــذين يســـتخدمو ( ســـنوات فـــاكثر 01)ة األفـــراد ـنسبـــ 63
 4102الغربية، 

 :01جدول 

   

       الضـــــفة جنـــــوبدمة انترنـــــت فـــــي البيـــــت فـــــي محافظـــــات ـر لـــــديها خــــــنســـــبة األســـــر التـــــي يتوفـــــ 64
 4102الغربية، 

 :41جدول 

   

الضـــفة  جنـــوبلكـــون هـــاتف خلـــوي فـــي محافظـــات تالـــذين يم (ســـنوات فـــأكثر 01)األفـــراد نســـبة  65
 4102الغربية، 

 :40جدول 

   

       الضــــــفة الغربيــــــة حســــــب نــــــو   جنــــــوبعــــــدد الحيــــــازات الحيوانيــــــة والمختلطــــــة فــــــي محافظــــــات  66
 4104/4101الحيازة، 

 :44جدول 

   

                    الضـــــــــــفة الغربيـــــــــــة حســـــــــــب النـــــــــــو ،  جنـــــــــــوبعـــــــــــدد حيوانـــــــــــات الماشـــــــــــية فـــــــــــي محافظـــــــــــات  67
 10/01/4101كما هو في 

   :44جدول 

   

ن األراضـــــي المزروعـــــة مـــــمســـــاحة األراضـــــي المزروعـــــة بالمحاصـــــيل الدائمـــــة، وحصـــــة الفـــــرد  68
    4101/4100الضفة الغربية،  جنوببالمحاصيل الدائمة في محافظات 

 :42جدول 

   

 :42جدول  2014الضفة الغربية لنشاط معاصر الزيتون،  جنوبأهم المؤشرات االقتصادية لمحافظات  69
   

 :44جدول  4102الضفة الغربية حسب نو  المسكن،  جنوبالتوزيع النسبي لألسر في محافظات  70
   

 :41جدول  4102الضفة الغربية حسب حيازة المسكن،  جنوبالتوزيع النسبي لألسر في محافظات  71
   

       الضــــــفة الغربيــــــة حســــــب عــــــدد الغــــــرف فــــــي  جنــــــوبالتوزيــــــع النســــــبي لألســــــر فــــــي محافظــــــات  72
 4102المسكن، 

:48جدول   

   

ـــــــي محافظـــــــات  73 ـــــــع النســـــــبي لألســـــــر ف ـــــــوبالتوزي ـــــــة الســـــــكن جن ـــــــة حســـــــب كثاف                  الضـــــــفة الغربي
 4102، (فرد لكل غرفة) 

 :41جدول 

   

الضــفة الغربيــة حســب مصــادر  جنــوب محافظـات فــي المرافــق الصــحية الحكوميــة واألهليــةنسـبة  74
 4102الحصول على المياه والمنطقة، 

 :41جدول 

   

75 
الضـفة الغربيـة حسـب مصـادر الحصـول علـى  جنـوبنسبة المؤسسات التعليمية  في محافظات 

 4102المياه والقطا  والمنطقة والمحافظة، 
 :40جدول 

  
 

الضـفة الغربيـة حسـب  جنـوب محافظـات التوزيع النسبي للمرافق الصحية الحكوميـة واألهليـة فـي 76
 4102دورية التخلص النهائي من النفايات الصلبة والمنطقة، 

 :44جدول 
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 الصفحة
 

 الجدول
 

الضـــفة الغربيـــة حســب الجهـــة التـــي تقـــوم بنقـــل  جنـــوبالتوزيــع النســـبي للمـــدارس فـــي محافظــات  77
 4102النفايات الصلبة الناتجة عن المؤسسة التعليمية والمنطقة والمحافظة، 

 :44جدول 

   
الضـفة الغربيـة حسـب  جنـوب محافظـات التوزيع النسبي للمرافق الصحية الحكوميـة واألهليـة فـي 78

 4102طريقة التخلص من المياه العادمة والمنطقة، 
 :42جدول 

   

الضفة الغربية حسب طريقـة الـتخلص  جنوبالتوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في محافظات  79
 4102من المياه العادمة والقطا  والمنطقة والمحافظة، 

 :42جدول 

 

 
 

 :44جدول  4102-4104المؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي في فلسطين حسب المنطقة،  80
   

عدد المنشـتت العاملـة وعـدد العـاملين فـي القطـا  الخـاص والقطـا  األهلـي والشـركات الحكوميـة  81
 4104الضفة الغربية،  جنوبفي محافظات 

 :41جدول 

   

        الضــــــفة جنــــــوبقيمــــــة الــــــواردات المرصــــــودة حســــــب أقســــــام النظــــــام المنســــــق فــــــي محافظــــــات  82
 4102الغربية، 

 :48جدول 

   

ـــــي محافظـــــات  85 ـــــوبقيمـــــة الصـــــادرات المرصـــــودة حســـــب أقســـــام النظـــــام المنســـــق ف      الضـــــفة  جن
 4102الغربية، 

 :41جدول 

   

 :21جدول  4102الضفة الغربية حسب نو  المركبة،  جنوبعدد المركبات المرخصة في محافظات  88
   

         الضـــــــفة الغربيـــــــة حســـــــب اســـــــتخدام  جنـــــــوبعـــــــدد رخـــــــص األبنيـــــــة الصـــــــادرة فـــــــي محافظـــــــات  89
 4102المبنى، 

 :20جدول 
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 المقدمة

 
ســعى الجهــاز المركــزي ل حصــاس الفلســطيني منــذ نشــأته إلــى بنــاس نظــام اإلحصــاسات الرســمية الفلســطيني الــذي يســتند إلــى 

وقــد اعتمــدت   .التــي تضــمن العضــوية الكاملــة فــي المجتمــع اإلحصــائي الــدولياحتياجــات المجتمــع ويتوافــق مــع التوصــيات 
األسرة اإلحصائية مبدأ التدرج ضمن األولويات الفلسطينية في المرحلة الراهنـة كأسـاس فـي التقـدم نحـو اسـتكمال بنـاس النظـام 

بمـا فـي ذلـ  التعـدادات والمسـو   الرئيسـية، حيث أنجز العديد مـن األنشـطة اإلحصـائية باالعتمـاد علـى المصـادر اإلحصائي
الميدانيــة، باإلضــافة إلــى اشــتقاق اإلحصــاسات مــن المصــادر الثانويــة مــن خــالل الســجالت اإلداريــة بالتعــاون مــع مؤسســات 

 .العام والخاص القطاعين
 

لتـوفير سلسـلة  نبـذلها ، استكماال للجهود التي2014اإلحصائي السنوي  الضفة الغربية جنوبمحافظات  قدم كتابنأن  نايسر 
من خالل مرجع إحصائي شامل يغطـي معظـم العامة في مختلف المجاالت،  االتجاهاتزمنية متواصلة تتيح المجال لدراسة 

 .المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية
 

 الكتـابيـوفر غربيـة، حيـث الضـفة ال جنـوبأهـم المراجـع اإلحصـائية الرسـمية الشـاملة حـول محافظـات  أحـد يمثل هذا الكتـاب
ــاة فــي  الســكانييعــرض واقــع تلــ  المحافظــات حيــث .  الخليــل وبيــت لحــم تيمحــافظ إحصــاسات رســمية حــول مجــاالت الحي

 .واالجتماعي واالقتصادي والجغرافي
 

ـــاول القســـم  حيـــث رئيســـية أقســـام ةيتكـــون الفصـــل األول مـــن ثالثـــ أهـــم المؤشـــرات الســـكانية واالجتماعيـــة الخاصـــة  األوليتن
القســـم الثـــاني يتنـــاول أهـــم المؤشـــرات الجغرافيـــة لتلـــ  المحافظـــات، وأمـــا القســـم الثالـــث و الضـــفة الغربيـــة،  جنـــوببمحافظـــات 

المفـاهيم والمصـطلحات  الثانييعرض الفصل بينما   .الضفة الغربية جنوبفيستعرض أهم المؤشرات االقتصادية لمحافظات 
 .الكتابلعلمية الواردة في ا
 

، وأن نكــون قــد أســهمنا فــي حــول محافظــات الــوطن نأمــل أن نكــون قــد وفقنــا فــي ســد فجــوة إضــافية مــن الفجــوات المعلوماتيــة
القــرار فــي مختلــف مــواقعهم  لصــنا تــوفير أحــد المراجــع األساســية ل حصــاسات الرســمية الفلســطينية لخدمــة المســيرة التنمويــة 

عداد القرارات و  التخاذ الضـفة  جنـوبوالتي قد تساهم فـي دفـع عجلـة التنميـة فـي محافظـات  الخطط على أسس مهنية علميةا 
 .الغربية

 

 
 واهلل ولي التوفيق،،،

 
 

 

 

 4102، أيلول عال عوض

  رئيس الجهاز
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 الفصل األول
 

 المؤشرات الرئيسية
 

 ،واالجتماعية المؤشرات السكانية ؛الضفة الغربية جنوبلمحافظات المؤشرات اإلحصائية  أهميعرض هذا الفصل 
 . واالقتصادية ،والجغرافية

 
 واالجتماعية المؤشرات السكانية 0.0

 

 :السكان

بته مـــا نســـ ليشـــكل ،4102فـــرداي منتصـــف عـــام  ألـــف 141الضـــفة الغربيـــة حـــوالي  جنـــوبفـــي محافظـــات عـــدد الســـكان  قـــدر
، وهــو %15.1بمــا نســبته  فــرد   آالف 212حــوالي  الخليــل وقــد بلــد عــدد الســكان فــي محافظــةمــن ســكان فلســطين، % 01.2

 . من مجمل سكان فلسطين %2.6أعلى من محافظة بيت لحم والتي بلغت نسبتها 
 

  2015،منتصف العام الضفة الغربية جنوبات في محافظ المقدر عدد السكان

 

 
 :حالة اللجوء

الجـ  يمثلـون مـا  ألـف 022 حـوالي الضـفة الغربيـة جنـوبفي محافظـات  4112عام  نالالجئي نبلد عدد السكان الفلسطينيي
الســكان الفلســطينيين الالجئــين فــي الضــفة  إجمــاليمــن % 41.0الســكان الالجئــين فــي فلســطين و إجمــاليمــن % 1.2نســبته 

وقـد شـكلت نسـبة الالجئـين .  الضـفة الغربيـة جنـوبفـي محافظـات  نمن مجمل السـكان الفلسـطينيي% 41.2الغربية ويمثلون 
المحافظة، وهـي اعلـى مـن محافظـة الخليـل حيـث بلغـت  الفلسطينيين في سكانالمن اجمالي  %40.2في محافظة بيت لحم 

 .4112لعام المحافظة السكان الفلسطينيين في من اجمالي % 02.1النسبة 
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 :الطالق ووقوعاتعقود الزواج 
الضـفة الغربيـة  جنوبمحافظات  عقدا في 9,300 في المحاكم الشرعية والكنسية 4102 عامبلد عدد عقود الزواج المسجلة 

   .من مجمل عقود الزواج في فلسطين% 21.3أي ما نسبته 
 

حيـث ، مـن السـكان 0111حالـة زواج لكـل  10.4الضـفة الغربيـة  جنـوبمحافظـات فـي  2014معـدل الـزواج الخـام عـام  بلد
وهــو اعلــى مـن محافظــة بيــت لحــم ، مــن السـكان 0111حالــة زواج لكــل  00.1 محافظــة الخليـل فــي زواج الخـامالــمعــدل  بلـد

 .من السكان 0111زواج لكل حالة  0.2 لزواج الخامامعدل  حيث بلد
 

سـنة  41.1للـذكور مقابـل  سـنة 42.6الضـفة الغربيـة  جنوبمحافظات في  4102لعام  عند الزواج األولبلد العمر الوسيط 
سـنة  20.4سـنة للـذكور مقابـل  142.في حين بلد العمر الوسـيط عنـد الـزواج األول فـي الضـفة الغربيـة لـنفس العـام ، ل ناث
 .ل ناث

 
فـي محافظـات  2014فـي العـام الطـالق المسـجلة فـي المحـاكم الشـرعية  وقوعـات بلـد عـددأما بالنسـبة لوقوعـات الطـالق فقـد 

 .من مجمل وقوعات الطالق في فلسطين% 14.3واقعة أي ما نسبته  1,088الضفة الغربية  جنوب

   
 ثحيـمـن السـكان،  0111حالـة طـالق لكـل  0.4الضـفة الغربيـة  جنـوبمحافظـات فـي  2014معدل الطالق الخام عام  بلد

وهـو اعلـى مـن محافظـة بيـت لحـم  مـن السـكان، 0111طـالق لكـل  حالـة 0.1 بلد معدل الطـالق الخـام فـي محافظـة الخليـل
 .من السكان 0111حالة طالق لكل  0.1لطالق الخام امعدل  حيث بلد

 
 4102الضفة الغربية،  جنوبمحافظات الطالق المسجلة في وقوعات الزواج و  عدد عقود

 

 

 :والوفياتالمواليد 
مولود حي، أي ما نسـبته  26,367الضفة الغربية  جنوبفي محافظات  4102بلد عدد المواليد األحياس المسجلين في العام 

بينمــا بلــد عــدد الوفيــات المســجلة فــي .  نثــىأ 12,857و ذكــور 13,510مــن مجمــو  مواليــد الضــفة الغربيــة، مــنهم % 21.1
مـن مجمـو  وفيـات الضـفة الغربيـة، % 11.2حالـة وفـاة، أي مـا نسـبته  0,001 الضـفة الغربيـة لـنفس العـام جنـوبمحافظات 

   .من اإلناث 016من الذكور و 0,122منها 
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 :المؤشرات الصحية
 04، وةحكوميـــ مستشـــفيات 2 مستشـــفى منهـــا 16الضـــفة الغربيــة  جنـــوبفــي محافظـــات  2014بلــد عـــدد المستشـــفيات عـــام 

 ســرير 0.1ســريراي، أي مــا يمثــل  1,172الضــفة الغربيــة  جنــوبغيــر حكــومي، وقــد بلــد عــدد األســرتة فــي محافظــات ى مستشــف
 .الضفة الغربية جنوبشخص من سكان محافظات  0111لكل 

 
 :مؤشرات العمل

الضــفة  جنــوبفــي محافظــات ( ســنة فــأكثر 02لألفــراد الــذين أعمــارهم ) 2014نســبة المشــاركة فــي القــوة العاملــة لعــام بلغــت 
فـي القـوة العاملـة متدنيـة مقارنـة  اإلنـاثوتعتبر نسبة مشـاركة .  من إجمالي القوة البشرية في هذه المنطقة% 20.0الغربية 

 جنـوب، وقد بلغـت نسـبة العـاملين مـن كـال الجنسـين فـي محافظـات للذكور% 26.0مقابل % 01.1، حيث بلغت الذكورمع 
 .عمالة محدودة% 2.2منهم % 21.2الضفة الغربية من إجمالي المشاركين في القوة العاملة 

 

 4102الغربية، الضفة  جنوبالمشاركين في القوى العاملة في محافظات  إجماليالبطالة بين  نسبة

 
 

الضفة الغربية من بين المشاركين في القوة العاملة  جنوبتشير النتائج إلى أن نسبة العاطلين عن العمل في محافظات 
% 00.6مقابل % 40.1المشاركات في القوة العاملة  اإلناث، وبلغت نسبة البطالة بين 4102في العام % 41.6بلغت 
 .الذكوربين 

 
 :المعيشةمؤشرات مستويات 

 

 :الفقر
في  ،1122لعام %  30.2الضفة الغربية جنوبفي محافظات  وفقا النماط االستهال  الشهري بلغت نسبة الفقر بين األفراد

 .لنفس العام% 21.8نسبة في الضفة الغربية ال هذه حين بلغت
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 : سرةألواستهالك ا إنفاق
أعلـى مـن محافظـة دينـار اردنـي، وهـو  001.2 بيـت لحـمفـي محافظـة  4100عـام  الشـهري النقـدي سـرةألمتوسـط انفـاق ابلد 

 .اردني دينار 020.1بلد حوالي  والذي الخليل
 

 :مؤشرات التعليم والثقافة
 4,022 إجماليمدرسة من  600الضفة الغربية  جنوبفي محافظات  4102/4102بلد عدد المدارس في العام الدراسي 

مدرسة  42 ،(مدرسة ثانوية 066أساسية و مدرسة 211)مدرسة حكومية  266العام، منها مدرسة في الضفة الغربية لنفس 
 (.مدرسة ثانوية 41مدرسة أساسية و 22)مدرسة خاصة  12و( جميعها أساسية)تابعة إلى وكالة الغوث 

 
4105 /4102الضفة الغربية حسب المرحلة الدراسية،  جنوبالتوزيع النسبي لطلبة المدارس في محافظات 

 
 

 

فـي األميـة نسـبة  وبلغـت في محافظـات جنـوب الضـفة الغربيـة، سنة فأكثر 02من بين األفراد % 2.0تشكل األمية ما نسبته 
 .4102خالل العام بيت لحم في محافظة  %1.2مقابل ، %2.1الخليل محافظة 

 
فــي الضــفة الغربيــة  مســجداي  1,892مـن أصــل  مســجداي  220الضــفة الغربيــة  جنــوببلـد عــدد المســاجد العاملــة فــي محافظـات 

 .4102خالل العام 
 

مركـزاي  060منهـا ، مؤسسـة ثقافيـة 060الضـفة الغربيـة  جنـوبفي محافظات  4102خالل العام  بلد عدد المؤسسات الثقافية
ــاي، و ــاي، و 201 ثقافيــة فــي الضــفة الغربيــة، توزعــت علــى مؤسســات 611 مقابــلمتــاحف،  2ثقافي  15مســار ، و 0مركــزاي ثقافي

 .للسينما دور 1، وفاي متح
 

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدواتتوفر 
يتــوفر لــديها خدمــة  األســرمــن % 21.4الضــفة الغربيــة، و جنــوب محافظــات مــن األســر لــديها جهــاز حاســوب فــي% ..62

، 4102للعــام  (ســنوات فــأكثر 01)أمــا بخصــوص اســتخدام الحاســوب بــين األفــراد .  4102االنترنــت فــي البيــت خــالل العــام 
 .  يستخدمون الحاسوبالضفة الغربية  جنوب محافظات فياألفراد من  %26.1أن  إلى أشارت النتائج

  
 

 %88.7اساسية 

 %11.3ثانوية 
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 الجغرافيةالمؤشرات  4.0
  

 :الزراعة
من % 16.1حيازة، أي ما نسبته   9,321الضفة الغربية جنوبفي محافظات  الحيوانية والمختلطةبلد عدد الحيازات 
في الضفة الغربية، أما على صعيد نو  الحيازات فقد بلد عدد الحيازات الحيوانية  الحيوانية والمختلطةإجمالي الحيازات 

الضفة الغربية، أما الحيازات المختلطة فبلد في الحيوانية من إجمالي الحيازات  %11.4حيازة مشكلة ما نسبته  2,843
في الضفة الغربية، وذل  خالل العام الزراعي  المختلطة من إجمالي الحيازات% 12.1حيازة أي ما نسبته  6,478عددها 
4104/4101. 

 
رأس،  2,160، على األبقار 10/01/4101الضفة الغربية وفق نتائج يوم العد  جنوبتتوز  رؤوس الماشية في محافظات 

مشكلة ما نسبته  رأس، 420,261من إجمالي األبقار المرباة في الضفة الغربية، ورؤوس الضأن % 41.1مشكلة ما نسبته 
رأس، مشكلة ما  21,014الماعز فبلد  سمن إجمالي رؤوس الضأن المرباة في الضفة الغربية، أما عدد رؤو % 10.6
 .من إجمالي رؤوس الماعز المرباة في الضفة الغربية% 12.2نسبته 

 
% 1..2معصرة حيث شكلت ما نسبته  ..الضفة الغربية  جنوبفي  1122بلد عدد معاصر الزيتون العاملة لموسم عام 

 1,747.8من عدد المعاصر العاملة في الضفة الغربية، أما فيما يخص كمية الزيت المستخرجة من المعاصر فقد بلغت 
من مجمل كمية الزيت المستخرجة في جميع % 8.1الضفة الغربية شكلت ما نسبته  جنوبطن متري في محافظات 
 .محافظات الضفة الغربية

 
معاصر الضفة الغربية  من عدد العاملين في% 01.1الضفة الغربية بما نسبته  جنوبناحية أخرة ساهمت محافظات ومن 

فقد  4102وعلى صعيد القيمة المضافة لنشاط معاصر الزيتون لموسم عام ، عامل 021حيث بلد عددهم  4102للموسم 
من مجمل % 0.1الغربية، شكلت ما نسبته حوالي الضفة  جنوبفي محافظات دوالر أمريكي  ألف 001.2بلغت حوالي 

 .القيمة المضافة للضفة الغربية
 

 :المساكن
فــي % 61.4الضـفة الغربيــة النســبة األعلـى حيــث بلغــت  جنــوبالتـي تســكن فــيال أو دار فـي محافظــات  األســرسـجلت نســبة 

للمسـكن فهنـا   األسـروفيمـا يتعلـق بحيـازة .  لنفس العـام% 16.2التي تسكن شقة  األسر، في حين بلغت نسبة 2015العام 
 .الضفة الغربية تسكن في مساكن تعود ملكيتها ألحد أفراد األسرة جنوبفي محافظات  األسرمن % 04.6
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 :البيئة والمصادر الطبيعية
 

 (:النفايات، الصرف الصحي، المياه)الخدمات العامة 
 

 :مصادر المياه
تتزود بالمياه عن  4102الضفة الغربية خالل العام  جنوبمحافظات في  واألهليةالمرافق الصحية الحكومية من % 83.5

تستخدم % 29.2للتزود بالمياه و لجمع مياه األمطار اي تستخدم آبار المرافق من هذه % 11.8طريق شبكة المياه العامة، و
 .تستخدم مصادر أخرة% 4.2، والتنكات للتزود بالمياه

   

 :إدارة النفايات الصلبة
بالتخلص تقوم  4102الضفة الغربية خالل العام  جنوبمحافظات الصحية الحكومية واألهلية في  المرافقمن % 83.7

مرات  6إلى  4من  بذل تقوم  المرافقمن % 11.7و، مرات أسبوعياي  3إلى  1من الناتجة عنها  الصلبة النفايات النهائي من
 .مرات فأكثر أسبوعياي  2 الصلبة النفايات من تتخلص المرافقمن هذه % 4.6، بينما أسبوعياي 

 
 :التخلص من المياه العادمة

تتخلص من مياهها العادمة عن  الضفة الغربية جنوبمحافظات في  واألهليةالصحية الحكومية  المرافقمن % 24.6
من تتخلص % 33.8و الصماس،حفر المن مياهها العادمة عن طريق تتخلص % 23.6وطريق شبكة الصرف الصحي، 

 .1122، وذل  في العام االمتصاصيةعن طريق الحفر مياهها العادمة 
 
 :النشاط الفندقي 

من مجمو  % 11.1، أي ما نسبته حوالي 4102نهاية العام  فندقاي  16الضفة الغربية  جنوببلد عدد الفنادق في محافظات 
عدد  بلد في حين، سريراي  6,965عدد األسرتة المتا   ومتوسط ةغرف 3,194عدد الغرف  متوسطفنادق الضفة الغربية، وبلد 

 . ليلة مبيت 201,161نزيل، أقاموا  314,387النزالس 
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 المؤشرات االقتصادية 4.0
 

 

 :المنشآت
الضفة  جنوببلد عدد المنشتت االقتصادية العاملة في القطا  الخاص والقطا  االهلي والشركات الحكومية في محافظات 

 ذكراي  59,785منهم عامالي  24,011، في حين بلد عدد العاملين في تل  المنشتت 4104منشأة في العام  46,022الغربية 
 . أنثى 13,114و
 

 :للسلعالتجارة الخارجية المرصودة 
 

 الواردات: 

بنسبة  4101بالمقارنة مع عام  4102الضفة الغربية عام  جنوبمحافظات  في المرصودة ارتفعت قيمة الواردات السلعية
الضفة الغربية لتل  الفترة  جنوبومن أهم واردات محافظات . مليون دوالر أمريكي 1,386.5حيث بلغت قيمتها % 1.1

من إجمالي الواردات لتل   34.1%مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل  472.9المنتجات المعدنية حيث بلغت قيمتها 
مشروبات، سوائل كحولية وخل، تبد  األغذية؛منتجات صناعة  فيما بلغت قيمة الواردات من .المحافظات عن نفس الفترة

فيما سجلت . من إجمالي الواردات لتل  المحافظات   11.0%مليون دوالر أمريكي أي ما يعادل 153.4 وأبدال تبد مصنعة
 .دوالر أمريكي ثالثة آالفالنسبة األقل حيث بلغت قيمتها  تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثريةالواردات من 

 
 الصادرات: 

مقارنة مع عام  %2.6ارتفاعاي بنسبة  4102الضفة الغربية عام  جنوبمن محافظات  المرصودة سجلت الصادرات السلعية
مصنوعات الضفة الغربية  جنوبوكان من أهم صادرات محافظات . دوالر أمريكي ماليين 406حيث بلغت قيمتها  4101

أو ميكا أو من مواد مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ ( اسبستوس أو اميانت)من حجر أو جص أو اسمنت أو حرير صخري 
من إجمالي صادرات محافظات  42.9% أي ما يعادل مليون دوالر أمريكي 174حيث بلغت قيمتها  زجاج ومصنوعاته

مليون دوالر  57.7حوالي ومصنوعاتها  المعادن العاديةفيما بلغت قيمة الصادرات من  .لنفس الفترة الضفة الغربية جنوب
 طبيعي أوال لؤلؤوشكلت الصادرات من ال. 4102تل  المحافظات عام  صادرات من إجمالي 14.2%أمريكي أي ما يعادل 

 .ألف دوالر أمريكي 46 النسبة األقل حيث بلغت قيمتها مقلدةالالغواية  يحلو  مستنبتال
 

 :الميزان التجاري
 .4102مليون دوالر أمريكي خالل العام  980.5 بقيمةالضفة الغربية عجزاي  جنوبمحافظات لسجل الميزان التجاري 
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  4102الضفة الغربية لعام  جنوبالسلعية المرصودة لمحافظات  الصادراتو  الواردات قيمة

 

 
 : النقل

مــن  %26.7، وشـكلت 4102مركبــة فـي عــام  43,387الضــفة الغربيـة  جنـوببلـد عــدد المركبـات المرخصــة فـي محافظــات 
ـــات المرخصـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة مـــن إجمـــالي المركبـــات فـــي % 22.1شـــكلت الســـيارات الخاصـــة .  إجمـــالي عـــدد المركب

( تكســـي)،  يليهـــا ســـيارات األجـــرة %16.6الضـــفة الغربيـــة، بينمـــا شـــكلت الشـــاحنات والســـيارات التجاريـــة  جنـــوبمحافظـــات 
  . من مجمو  المركبات% 2.0باقي المركبات شكلت و ، 5.5%
  

 : *رخص األبنية
الضــفة الغربيــة  جنــوبعــن الســلطات المحليــة والتنظــيم المحلــي فــي محافظــات  2014بلــد عــدد رخــص األبنيــة الصــادرة عــام 

 677.8متــراي مربعــاي، منهــا  ألــف904.5  حيــث بلغــت المســاحة المرخصــة للبنــاس ،(ســكني وغيــر ســكني) رخصــة بنــاس 4,026
للمبـــاني الســـكنية وغيـــر ) مـــن مجمـــل المســـاحة المرخصـــة% 22.1لـــف متـــراي مربعـــاي مبـــاني ســـكنية مشـــكلة مـــا نســـبته حـــوالي أ

 . ألف متراي مربعاي مباني غير سكنية 446.2الضفة الغربية، و جنوبفي محافظات  (السكنية
 

 2014الضفة الغربية،  جنوبفي محافظات  (سكني وغير سكني) عدد رخص األبنية الصادرة

 
.االسوار رخص ال تشمل*:             
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 الفصل الثاني
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

حيــث تســتند هــذه المفــاهيم إلــى .  هــذا الكتــابالفصــل المفــاهيم والمصــطلحات األساســية التــي تــم اســتخدامها فــي  ايعــرض هــذ
.  مـع األخـذ بعـين االعتبـار خصوصـيات المجتمـع الفلسـطيني فـي هـذا المجـال المختلفةالمجاالت توصيات األمم المتحدة في 

ضـيع المتقاطعـة فـي الجهـاز المركـزي ل حصـاس الفلسـطيني، وهـي كما أن هذه المفاهيم والمصطلحات متوافقـة مـع بـاقي الموا
 .في الجهاز المركزي ل حصاس الفلسطينياإلحصائية المستخدمة المصطلحات معجم واردة في 

 
  :األسرة استهالك

قيمـة السـلع والخـدمات التـي يتلقاهـا أفـراد ، و الذي يصرف على شراس السـلع والخـدمات المسـتخدمة ألغـراض معيشـية النقد هو
السلع التي يتم استهالكها أثناس فتـرة التسـجيل مـن إنتـاج األسـرة ، و األسرة الستهال األسرة العاملين من رب العمل وتخصص 

 .لمسكن المل ا ألجرة القيمة التقديريةو  ،الذاتي
 

 :األسرة إنفاق
 أفـرادالسـلع والخـدمات التـي يتلقاهـا  قيمـةو   .ألغراض معيشـية المستخدمةالذي يصرف على شراس السلع والخدمات  النقد هو

ــــذي يــــتم إنفاقــــه علــــى الرســــوم  النقــــدو  .األســــرة العــــاملين مــــن رب العمــــل وتخصــــص الســــتهال  األســــرة غيــــر ) والضــــرائبال
 .كية األخرةواألمور غير االستهال الديون، الزكاة، التأمينات، الهدايا، التبرعات، الفوائد على (االستثمارية

 
 :إخراجات المرضى

خـروج الفـرد مـن المستشـفى بعـد إجـراس الفحـوص لتشـخيص مــرض مـا أو بعـد أن قـدمت لـه الرعايـة والمعالجـة الالزمـة بغــض 
 (.شفاس، وفاة)النظر عن حالة اإلخراج 

 

 :تعويضات العاملين
وتل  المدفوعة لغير المقيمين  الخارج،عن التعويضات المتحققة للمقيمين في االقتصاد المحلي الذين يعملون في  عبارة هي

 .الذين يعملون في الداخل
 

 :  حالة اللجوء
وتشــمل أبنــاس الــذكور مــنهم  2428خاصــة بالفلســطينيين الــذين هجــروا مــن فلســطين التــي احتلتهــا إســرائيل عــام  حالــة اللجــوس

 .موأحفاده
 -:تصنف إلى

 .وكالة الغوث عنالصادرة ( المؤن)وكالة الغوث  وله اسم مسجل في بطاقة اي إذا كان الفرد الجئ: الجئ مسجل
 .ألي سبب كان (المؤن)وكالة الغوث إال أنه غير مسجل في بطاقة  اي إذا كان الفرد الجئ :الجئ غير مسجل

 .الجئاي غير مسجلليس الجئاي مسجالي أو كل فلسطيني هو  :ا  ليس الجئ
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 :حفرة صماء
 .بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرة وتبنى من جدران محكمة

 

 :حفرة امتصاصية
 .بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرة وتبنى من جدران مسامية

 

 :حيازة المسكن

 :وتكون إحدة الحاالت التالية ويمثل كيفية حيازة األسرة للمسكن،
وقــد يكــون . إذا كــان المســكن مســتأجرا مقابــل إيجــار يــتم دفعــه بشــكل دوري شــهرياي أو كــل مــدة معينــة: مســتأجرمســكن . 1

 (.بدون أثاث)أو مسكن غير مفروش ( مع أثاث)المسكن مستأجر مفروش 
 .وذل  إذا كان المسكن ملكاي لألسرة أو ألحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادة :مل مسكن . 2
وذلــ  فــي حالــة حيــازة المســكن بــدون دفــع أي مبــالد كــأن يكــون المالــ  أب أو أم أو أحــد أقــارب رب : دون مقابــلمســكن . 3

 .لاألسرة أو أحد أفرادها الذين ال يقيمون بالمسكن أو مقدما من جهة أخرة دون مقاب
إذا كــان المســكن مقــدماي لألســرة نتيجــة عالقــة عمــل تــربط أحــد أفــراد األســرة بجهــة العمــل دون دفــع : مقابــل عمــلمســكن . 4

 .وسواس أكانت هذه الجهة تمل  المسكن أو تقوم هي بدفع اإليجار للمال  األصلي. إيجار
 

 :شبكة صرف صحي

ميـاه األمطـار، الميـاه )نظام من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب والموصالت والمضـخات يسـتخدم لتصـريف الميـاه المسـتعملة 
ونقلهـا مـن مواقــع إنتاجهـا إمـا إلــى محطـة بلديـة لمعالجـة ميــاه المجـاري أو إلـى موقــع ( المنزليـة، وغيرهـا مـن الميــاه المسـتعملة

 . مياه سطحيةحيث يتم تصريف المياه المستعملة إلى 
  

 :شبكة مياه عامة

 .شبكه من األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل المياه الصالحة للشرب الى التجمع
 

 :األراضي الزراعية

يـتم مسـح يشير هـذا المصـطلح إلـى األصـناف الرئيسـية السـتعماالت األراضـي فـي الحيـازات الزراعيـة، وألغـراض التصـنيف، 
ـــألرض، لتحديـــد صـــنفها ـــة ل ـــة.  المســـاحة اإلجمالي ـــة :  وتشـــمل األراضـــي الزراعي ـــة الزراعي ـــام عليهـــا األبني األراضـــي التـــي تق

المتنـــاثرة، والحظـــائر وملحقاتهـــا، واألراضـــي غيـــر المزروعـــة بشـــكل دائـــم، مثـــل الرقـــع غيـــر المــــزروعة، والممــــرات الزراعيــــة، 
 .والقنوات والبروزات واألكتاف

 
 (:حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية)بطالة ال

ولم يعملـوا أبـدا خـالل فتـرة اإلسـناد فـي أي نـو  مـن ( سنة فأكثر 21) تشمل هذه الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل
تســجيل فــي األعمــال وكــانوا خــالل هــذه الفتــرة مســتعدين للعمــل وقــاموا بالبحــث عنــه بةحــدة الطــرق مثــل مطالعــة الصــحف، ال

 . مكاتب اإلستخدام، سؤال األصدقاس واألقارب أو غير ذل  من الطرق
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 :الحيازة الحيوانية

أي عـدد مـن :  يقصد بالحيازة الحيوانية وجود حيوانات لدة الحائز ويعتبـر الفـرد حـائزا إذا تـوفر لديـه أي مـن الحـاالت ا تيـة
فـــأكثر مـــن الـــدواجن ( 11)أو الخنـــازير، عـــدد ( الضـــأن أو المـــاعز)رؤوس فـــأكثر مـــن األغنـــام  (1)األبقـــار أو اإلبـــل، عـــدد 

فــأكثر مـن األرانـب أو الطيـور األخــرة مثـل الحـبش، والـبط، والفــر، والسـمن وغيرهـا أو خلــيط ( 11)، عـدد (الالحـم والبيـاض)
 .خاليا نحل فأكثر( .)منها، أو أن يدير الحائز 

 

 :الحيازة الزراعية

هي وحدة اقتصادية فنيـة ل نتـاج الزراعـي تخضـع إلدارة واحـدة، وتشـمل جميـع الحيوانـات الموجـودة وكـل األراضـي المسـتغلة 
وقـد تكـون إدارة الحيـازة الواحـدة بيـد .  كليا أو جزئيـا ألغـراض اإلنتـاج الزراعـي بغـض النظـر عـن الملكيـة أو الشـكل القـانوني

صــان أو أســرتان أو أكثــر، أو قــد تتوالهــا عشــيرة أو قبيلــة أو قــد تــدار مــن قبــل شــخص واحــد أو أســرة، وقــد يشــتر  فيهــا شخ
وقـد تتكـون أرض  الحيـازة مـن جـزس واحـد أو أكثـر، تقـع .  شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعيـة تعاونيـة أو وكالـة حكوميـة

لحيـازة فـي واحـدة أو أكثـر مـن في تجمع واحد أو أكثر من التجمعات المنفصـلة فـي محافظـة واحـدة بشـرط أن تشـتر  أجـزاس ا
ـــاني وا الت وحيوانـــات الجـــر  الـــو، وال تعتبـــر النشـــاطات ا تيـــة مـــن ضـــمن الحيـــازات ... وســـائل اإلنتـــاج مثـــل العمـــل والمب

 .الزراعية، وهي صيد األسما  والحيوانات وتربية حيوانات الصيد وقطع أخشاب الغابات العامة والخدمات الزراعية
 

 :الحيازة المختلطة

عتبر الحيازة مختلطة إذا اشتر  الحائز بةدارة حيازة نباتية وحيوانيـة معـا حسـب تعريـف الحيـازة النباتيـة والحيوانيـة، بشـرط أن ت
 .  يتم استخدام نفس العمالة أو نفس ا الت أو نفس المباني للنشاطين النباتي والحيواني

 

 :الحيازة النباتية

وجـود مسـاحة مــن األراضـي المزروعــة أو القابلـة للزراعــة ألي محصـول زراعــي تحـت تصــرف الحـائز، علــى أن ال تقـل تلــ  
 .دونم للزراعات المحمية( 1.1)دونم للزراعات المكشوفة و( 2)المساحة عن 

 

 :الماشية/ المزرعة حيوانات
 (الضــأن والمـــاعز)واألغنــام راعيـــة وتشــمل األبقــار ز  ألغــراضتشــمل جميــع الحيوانــات المحــتفظ بهـــا والمربــاة بشــكل رئيســي 

 .والنحلالو، ...والبياض، والحبش، والفر  الالحمالخنازير، وطيور المزرعة كالدجاج والخيول والبغال والحمير والجمال و 
 

 :الدار

وقـد تتكـون الـدار مـن طـابق واحـد أو  وهي مبنى معد أصالي لسـكن أسـرة واحـدة أو أكثـر، ويمثـل البنـاس التقليـدي فـي فلسـطين،
طابقين تستغلهما أسرة واحـدة، أمـا إذا كانـت الـدار مقسـمة إلـى وحـدات سـكنية منفصـلة كـل منهـا تشـمل المرافـق الخاصـة بهـا 

 .ويقيم بكل منها أسرة مستقلة، فيعتبر كل مسكن شقة
 

 :السرير

ســاعة متواصــلة علــى األقــل  12قبــل المــريض لمــدة  الســرير المتواجــد فــي غرفــة أو ردهــات المستشــفى والــذي يشــغل مــنهــو 
 .لتقديم الرعاية الطبية
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 :الشقة

وهــي جــزس مــن دار أو عمــارة تتكــون مــن غرفــة أو أكثــر مــع المرافــق مــن مطــبو وحمــام ومرحــاض، ويقفــل عليهــا جميعــاي بــاب 
 .الطريق العامخارجي، وهي معدة لسكن أسرة واحدة، ويمكن الوصول إليها عن طريق درج أو ممر يؤدي إلى 

 

 :الصادرات

إجمــالي الســلع والخــدمات التــي يــتم تصــديرها خــارج الــبالد ويــتم نقــل ملكيتهــا إلــى اقتصــاد آخــر مــن العــالم أو إلــى المنــاطق 
الجمركيــة الحــرة وتشــمل صــادرات وطنيــة المنشــأ والمعــاد تصــديرها مــن الســلع والخــدمات، وتعتمــد كــل خصــم مــن االقتصــاد 

 .ت مع االقتصاديات األخرة او االقتصاد غير المقيمالوطني نتيجة للتعامال
 

 :الصحة

 .هي حالة رفاه كامل من الناحية الجسدية والنفسية واالجتماعية وليس فقط الخلو من المرض أو اإلعاقة
 

 :العامل
أو  لحسابهسواس كان ولو لساعة واحدة خالل الفترة المرجعية معينا  عمالي باشر  سنة فأكثر والذي 11عمره  الذي الفرد هو

بسبب المرض، عطلة، )أو كان غائب عن عمله بشكل مؤقت  لحساب الغير، باجر أو بدون اجر أو في مصلحة العائلة
ساعة،  14-1من عاملينعدد ساعات العمل األسبوعية إلى  حسب العاملون، ويصنف (توقف مؤقت أو أي سبب آخر

 أون عن أعمالهم بسبب المرض، أو إجازة مدفوعة األجر، أو إغالق األفراد الغائبو  وكذل  ،فأكثرساعة  11 عاملين
 .ساعة 14-1من  عاملين واإضراب أو توقيف مؤقت وما شابه ذل ، يعتبر 

 
 :العمالة

 ويعملـون،( القـوة البشـرية)تشـمل هـذه الفئـة كـل مـن ينطبـق عليـه مفهـوم العمالـة، أي جميـع األفـراد الـذين ينتمـون لسـن العمـل 
ويضــم ذلــ  أصــحاب العمــل، المســتخدمين بــأجر، العــاملين لحســابهم أو فــي مصــالحهم الخاصــة، باإلضــافة ألعضــاس األســرة 

 .غير مدفوعي األجر
 

 :العمالة المحدودة

تضم هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينطبق عليهم مفهوم العمالة ويعملون بصورة غير اعتيادية، سواس كانوا يعملون عـدد 
أقل من المعتـاد لسـبب مـن األسـباب والـذين يرغبـون فـي ذات الوقـت بزيـادة عـدد سـاعات عملهـم إلـى العـدد الطبيعـي  ساعات

، ويحاولون زيادة هذا العدد بةحدة الطرق، كالبحث عن عمل إضـافي أو يحـاولون تأسـيس عمـل (ساعة فأكثر أسبوعيا 1.)
وينـدرج كـذل  ضـمن العمالـة المحـدودة أولئـ  الـذين . لظـاهرةخاص أو مصـلحة خاصـة وهـذا النـو  سـمي بالعمالـة المحـدودة ا

يرغبـون بتغييــر عملهــم ألســباب اقتصــادية مثــل عــدم كفايــة الراتـب أو بســبب ظــروف العمــل الســيئة وهــذا النــو  ســمي بالعمالــة 
 .المحدودة غير الظاهرة

 

 (مؤشر: )العمر الوسيط عند الزواج األول
نصفين متساويين النصف األول تزوج قبل هذا العمر في حين تزوج النصف الثـاني  العمر الذي يقسم أعمار المتزوجين إلى

 .بعد هذا العمر
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 (مؤشر: )عدد الغرف الفندقية المشغولة
وتعتبــر الغرفــة مشــغولة ســواس .  عــدد الغــرف التــي تــم حجزهــا ومدفوعــة األجــر مــن قبــل النــزالس الســتخدامها لغــرض المبيــت

 .استخدمت فعلياي أو لم تستخدم
 

 :الغرف واألسّرة المتاحة

 .تشمل ما هو قابل ل شغال من غرف وأسرتة خالل فترة المسح باستثناس ما هو مغلق للصيانة أو ألي سبب كان
 

 :الغرفة

محاطة بجدران وسقف يسهل عزل المستخدمين لهـا ( أربعة أمتار مربعة فأكثر) 2م( 4)هي أية مساحة تساوي أو تزيد عن  
المقـــززة غرفـــة إذا كانــــت مســـاحتها مســـاوية أو تزيـــد عــــن أربعـــة أمتـــار مربعــــة ( الفرنـــدات)ر الشــــرفات عـــن ا خـــرين، وتعتبـــ

ومستخدمة ألي غرض من األغراض المعيشية، وتعتبر الصالة غرفة، وال يعتبر من ضمن الغـرف كـل مـن المطـبو والحمـام 
 .دواجن وكذل  الغرف المستخدمة للعمل فقطكما ال يعتبر من الغرف تل  المخصصة للحيوانات وال.  والمرحاض والممرات

 
 :غرفة مستقلة

وهـي ( مرحاض –حمام  –مطبو )وهي غرفة قائمة بذاتها ليس بها مرافق بل تشتر  عادة مع غيرها من الغرف في المرافق 
 .معدة أصال للسكن وتوجد عادة على أسطح المباني أو بالفناس، وتكون جزساي من دار أو فوق أسطح العمارات

 

 :القيمة المضافة
إجمالي القيمة  ويعرف.  إنتاجيتعلق باإلنتاج ويشير إلى القيمة المتولدة ألية وحدة تمارس أي نشاط أساسي ي مفهوم هي

 .االستهال  الوسيط من طر  إجمالي اإلنتاج بحاصل المضافة
 

 : طستهالك الوسيالا
االنتاج، باستثناس االصول الثابتة التي يقيد استهالكها يتكون من قيمة السلع والخدمات التي تستهل  كمدخالت لعملية 

 .بوصفه استهالكا لرأس المال الثابت
 

 :الفندق

ويشترط في الفندق ان يكون عدد .  منشأة تصنف ضمن منشتت االقامة السياحية الجماعية التي توفر المبيت للزائر
افراد عائلة واحدة وتكون تحت إدارة موحدة وتقدم األماكن المتوفرة فيه تستوعب مجموعة أشخاص يزيد عن معدل عدد 

خدمات وتسهيالت تشمل خدمة الغرف واعداد االسرة يوميا وتنظيف المرافق الصحية، وتصنف الفنادق الى درجات وفئات 
 .وفقا للتسهيالت والخدمات التي تقدمها

 

 :الفيال

ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة، ويتكـون مـن طـابق واحـد بجنـاحين  هي مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة،
أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص أحد األجنحة في حالة الطـابق الواحـد أو الطـابق الثـاني للنـوم، 

الغالب للفيال حديقـة تحـيط والجنا  ا خر أو الطابق األرضي لالستقبال والمطبو والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في 
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بهـا بغـض النظـر عـن مسـاحتها باإلضـافة إلـى سـور يحـيط بهـا مـن الخـارج، وكـراج للسـيارة كمـا يغطـى السـطح العلـوي للفـيال 
 .بمادة القرميد على األغلب، ويمكن أن يوجد ضمن حدود الفيال أحد المباني أو المالحق ويكون من مكوناتها

 

 (مؤشر: )متوسط كثافة المسكن
 . مؤشر يقيس عدد االفراد للغرفة في الوحدة السكنية

 
 :المبنى

هو كل مشيد قائم بذاته ومثبـت علـى األرض أو علـى المـاس بصـفة دائمـة أو مؤقتـة، ويكـون المبنـى محاطـاي بأربعـة جـدران أو 
 . على األقل جدار واحد مكتمل

 
   :المتحف

مـواد تــدل علــى  بــاحتواسوتكــون فـي خدمــة المجتمـع وتنميتــه ومفتوحـة للجمهــور، وتقـوم  ،مؤسسـة دائمــة، ال تبغـي ربحــاي تجاريـاي 
 .  اإلنسان وبيئته، وتحفظها، وتجري بحوثاي بشأنها، وتخبر عنها، وتعرضها ألغراض الدراسة والتعليم واالستمتا 

 
  : المؤسسة الثقافية

والتـي .  طة الفنون والحرف وفي أنشـطة اللعـب والرياضـةالمستخدمة في أنش( األدوات والمعدات)هي مؤسسة تتضمن السلع 
 .تسهل القيام بأنشطة الثقافة بالمعنى الواسع

 
   :إذاعية محلية مؤسسة

 .هي كل مؤسسة إذاعية تقدم خدمة إذاعية محلية
 

 :المدارس الحكومية

 .ميةأي مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم العالي، أو أي وزارة أو سلطة حكو 
 

 :المدارس الخاصة

أي مؤسســة تعليميــة أهليــة أو أجنبيــة غيــر حكوميــة مرخصــة يؤسســها أو يرأســها أو يــديرها أو ينفــق عليهــا فــردا أو أفــرادا أو 
 .جمعيات أو هيئات فلسطينية أو أجنبية

 

 :المدرسة

حيـث أن أدنـى صـف فيهـا ال يقـل  أي مؤسسة تعليمية غير رياض األطفال بغض النظر عـن عـدد طلبتهـا وتركيبهـا الصـفي،
 .عن الصف األول وأعلى صف ال يزيد عن الصف الثاني عشر

 

 : المساحة المزروعة
جماليــة  وهــي المســاحة التــي أعــدت وزرعــت بنــو  أو أكثــر مــن المحاصــيل والتــي تكــون عــادة صــافية للمحاصــيل المؤقتــة وا 

 .للمحاصيل الدائمة
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 :المستشفى

األول في توفير خدمات تشخيصية وعالجية لمختلف الظـروف الطبيـة جراحيـة كانـت أم غيـر مؤسسة طبية يتمثل هدفها  هو
 .جراحية، وتقدم معظم المستشفيات أيضا خدمات لمرضى العيادات الخارجية وخاصة خدمات الطوار 

 

 :عصرةملا
ج مــن أنشــطة اتــنمــع احتماليــة اإل زيــت الزيتــون،)مؤسســة أو جــزس منهــا تنــتج بشــكل أساســي مجموعــة واحــدة مــن الســلع  يهــ

 .  حيث يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة( ثانوية
 

 :المنشأة
( غيـر مسـاعد)بنشـاط إنتـاجي رئيسـي واحـد بشـكل أساسـي  تخصـصتو  تقع في مكـان واحـد مؤسسة أو جزس منهاالمنشأة هي 

 .يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة حيث
 

:نشأة العاملةالم  

 .هي المنشاة التي تزاول العمل فعال خالل فترة جمع البيانات 
 

 :النزالء

يعـود  ثـم، ويعتبر كل من يتـر  الفنـدق ولـو لليلـة واحـدة مرافقه وخدماته ، ويستخدمون الفندقبيتون في الذين ي األشخاص هم
 .للفندق ثانية بمثابة نزيل جديد

 
 (: العاملةالقوى )النشيطون اقتصاديا 

 .وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة( سنة فأكثر 21)تشمل هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل 
 

  :(اإلنتاج)المخرجات 
باستثناس قيمة أي سلع وخدمات مستخدمة فـي نشـاط ال تأخـذ فيـه  تعرف على أنها السلع والخدمات المنتجة من قبل المنشاة،

الشــركة بعــين االعتبــار مخــاطر اســتخدام المنتجــات فــي االنتــاج وباســتثناس قيمــة الســلع والخــدمات المســتهلكة مــن قبــل نفــس 
او ( وائم الجـــردراس المـــال الثابـــت او التغيـــرات فـــي قـــ)المنشـــاة فيمـــا عـــدا الســـلع والخـــدمات المســـتخدمة لتكـــوين راس المـــال 

 . لالستهال  النهائي الذاتي
 

   :المولود الحي
ن  أي مولـود ولـد حيـاي وصـر  أو بكـى عنـد الـوالدة أو ظهـرت عليـه أي عالمـة أخـرة مـن عالمـات الحيـاة عنـد الـوالدة حتـى وا 

 .مات بعدها بلحظات
 

 :النفايات الصلبة

وتشمل النفايات البلديـة، والنفايـات الصـناعية والتجاريـة، .  مادة عديمة النفع وخطرة أحيانا ذات محتوة منخفض من السوائل
 .ونفايات ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية الحيوانات، والنشاطات األخرة المرتبطة بها ونفايات الهدم ومخلفات التعدين

 
 



PCBS :4102 ،اإلحصائي السنويالضفة الغربية  جنوبمحافظات  كتاب  

21 

 

 :الواردات

نقــل ملكيتهــا لتغطيــة  تــموالخدمـــات المســتوردة للبلــد عــن طريــق المــوان  البريــة والبحريــة والجويــة، التــي  الســلع إجمـــالي هــي
عادة   .التصديراالحتياجات المحلية لالستهال  النهائي والوسيط وا 

 
 :الوفيات

 .هي حاالت الوفاة التي تشكل احد عناصر التغير السكاني
 

 (:المسكن)الوحدة السكنية 

هي مبنى أو جزس من مبنى معد أصالي لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مسـتقل أو أكثـر مـن مـدخل يـؤدي إلـى الطريـق 
أو الممــر العــام دون المــرور فــي وحــدة ســكنية أخــرة، وقــد تكــون الوحــدة الســكنية غيــر معــدة أصــال للســكن إال أنهــا وجــدت 

 .  ة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلقة أو خاليةمسكونة وقت المسح، وقد تكون الوحدة السكنية مستخدم
 

 :الضفة الغربية جنوبمحافظات 
 . وبيت لحم، الخليلوتشمل 

 

 :مدارس وكالة الغوث الدولية

 .أي مؤسسة تعليمية غير حكومية أو خاصة تديرها أو تشرف عليها وكالة الغوث لتشغيل الالجئين الفلسطينيين
 

 :نوع المسكن

.  وهــو الشــكل الهندســي أو المعمــاري للمســكن، والــذي قــد يكــون فــيال، أو داراي، أو شــقة، أو غرفــة مســتقلة، أو أي شــكل آخــر
 (.الو…براكية أو خيمة)مثل 
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اناثذكورالمجموع
TotalMalesFemales

4,682,4672,379,1842,303,283Palestineفلسطين

2,862,4851,454,4371,408,048West Bankالضفة الغربية

922,622468,787453,835South of West Bankجنوب الضفة الغربية

216,114109,808106,306Bethlehemبيت لحم

706,508358,979347,529Hebronالخليل

2015عدد السكان المقدر في محافظات جنوب الضفة الغربية منتصف العام حسب الجنس، : 1جدول 
Table 1: Estimated Population in the West Bank Southern Governorates at           

Mid-Year by Sex, 2015

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة
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غير مبينليس الجئًا الجئالمجموع

TotalRefugeeNot-RefugeeNot Stated

3,660,3861,537,0682,067,74755,571Palestineفلسطين

2,279,969624,0671,600,55155,351West Bankالضفة الغربية

707,404144,248554,1119,045South of West Bankجنوب الضفة الغربية

169,40248,130117,7723,500Bethlehemبيت لحم

538,00296,118436,3395,545Hebronالخليل

2007عدد السكان الفلسطينيون في محافظات جنوب الضفة الغربية نهاية العام حسب حالة اللجوء، : 2 جدول 
Table 2: Number of Palestinian Population in the West Bank Southern Governorates 

at End of Year by Refugee Status, 2007

المحافظة/المنطقة
Refugee Status  حالة اللجوء

 Region/Governorate 
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عقود الزواج 
المسجلة

معدل الزواج الخام 
 من 1000لكل 

السكان

وقوعات الطالق 
المسجلة

معدل الطالق الخام 
 من 1000لكل 

السكان
Registered 

Marriages

Crude 

Marriage Rate 

Per 1000 

Population

Registered 

Divorces

Crude 

Divorce Rate 

Per 1000 

Population

43,7329.67,6031.7Palestineفلسطين

West Bank 27,6389.94,7251.7الضفة الغربية

9,30010.41,0881.2South of West Bankجنوب الضفة الغربية

1,7988.52211.0Bethlehemبيت لحم

7,50211.08671.3Hebronالخليل

 Region/Governorate المحافظة/المنطقة

2014عدد عقود الزواج ووقوعات الطالق المسجلة في محافظات جنوب الضفة الغربية، : 3جدول 
Table 3: Registered Marriages and Divorces in the West Bank Southern 

Governorates, 2014
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ذكورالمحافظة/المنطقة
Males

اناث
Females

Region/Governorate

Palestine 24.720.3فلسطين

West Bank 25.120.4الضفة الغربية

South of West Bank 24.620.0جنوب الضفة الغربية

Bethlehem 25.821.1بيت لحم

Hebron 24.319.7الخليل

2014العمر الوسيط عند الزواج األول في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب الجنس، : 4 جدول 
Table 4: Median Age at First Marriage in the West Bank Southern 

Governorates by Sex, 2014
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DeathsالوفياتBirthsالمواليد

إناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموع
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

Palestine............فلسطين

 *West Bank   2,888   3,290   6,178 32,064   33,933  65,997*الضفة الغربية

South of West Bank      836   1,047   1,883 12,857   13,510  26,367جنوب الضفة الغربية

Bethlehem      242      284      526   2,705     2,833    5,538بيت لحم

Hebron      594      763   1,357 10,152   10,677  20,829الخليل

2014عدد المواليد أحياء المسجلون والوفيات المسجلة في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب الجنس، : 5جدول 
Table 5: Registered Live Births and Deaths in the West Bank Southern Governorates by           

Sex, 2014

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة

.Data doesn't include holders of Jerusalem ID*.البيانات ال تشمل حملة هوية القدس*
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Governorate   المحافظة

الخليلبيت لحم
Palestine West BankSouth of West BankBethlehemHebron

80501688Number of Hospitalsعدد المستشفيات

2613422Governmental Hospitalsمستشفيات حكومية

54371266Non-Governmental Hospitalsمستشفيات غير حكومية

5,6193,5021,172567605Number of Bedsعدد األسَرة

1.31.21.32.60.9Beds Per 1000 Inhabitant من السكان1000األسرَّة لكل 

115,52829,35086,178Grand Total of Discharges*204,979*393,450اإلخراجات الكلية

83.667.999.5*83.7*84.9معدل أشغال األسَّرة الكلي
Grand Total of Beds Occupancy 

Rate

3.14.82.5Mean of Duration (day)*2.4*2.6(يوم)معدل اإلقامة الكلي 

* Data represents only Governmental Hospitals. .البيانات تمثل المستشفيات الحكومية فقط  *:

2014المؤشرات الرئيسية الخاصة بفعاليات المستشفيات في محافظات جنوب الضفة الغربية، : 6 جدول 

Indicatorsالمؤشرات جنوب الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطين

Table 6: Main Indicators for Hospital Activities in the West Bank Southern Governorates, 2014
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Governorateالمحافظةجنوب الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطين

الخليلبيت لحم
BethlehemHebron

Both Sexesكال الجنسين

45.846.648.851.548.0In Labor Forceداخل القوى العاملة

54.253.451.248.552.0Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100Totalالمجموع

66.676.171.763.174.5Full Employmentعمالة تامة

6.56.27.716.34.9Underemploymentعمالة محدودة

26.917.720.620.620.6Unemploymentبطالة

100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

71.573.476.876.177.0In Labor Forceداخل القوى العاملة

28.526.623.223.923.0Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100Totalالمجموع

68.877.972.763.175.6Full Employmentعمالة تامة

7.36.98.719.15.5Underemploymentعمالة محدودة

23.915.218.617.818.9Unemploymentبطالة

100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

19.419.119.324.017.9In Labor Forceداخل القوى العاملة

80.680.980.776.082.1Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100Totalالمجموع

58.169.367.863.369.5Full Employmentعمالة تامة

3.53.33.36.52.1Underemploymentعمالة محدودة

38.427.428.930.228.4Unemploymentبطالة

100100100100100Totalالمجموع

2014في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب العالقة بقوة العمل والجنس،  ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي لألفراد : 7جدول 

العالقة بقوة العمل 
والجنس

 Labor Force Status 

and Sex
South of West 

Bank

 West Bank Palestine

Table 7: Percentage Distribution of Persons (15 Years and Above) in the West Bank                 

       Southern Governorates by Labor Force Status and Sex, 2014
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الفقر المدقعشدة الفقرفجوة الفقرالفقر
PovertyPoverty 

Gap

Poverty  

Severity

Deep Poverty

25.86.02.112.9Palestineفلسطين

West Bank 17.83.91.47.8 الضفة الغربية

30.27.83.016.2South of West Bankجنوب الضفة الغربية

  17.33.20.97.2Bethlehemبيت لحم

34.29.33.719.1Hebronالخليل

2011نسب الفقر بين األفراد وفقًا ألنماط االستهالك الشهرية في محافظات جنوب الضفة الغربية، : 8جدول 
Table 8: Poverty Percentages According to Actual Monthly Consumption Patterns of 

Individuals in the West Bank Southern Governorates, 2011

المحافظة/المنطقة

Poverty Percentagesنسب الفقر

 Region/Governorate 
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Governorateالمحافظة

الخليلبيت لحم
Palestine  West 

Bank

South of 

West Bank

Bethlehem  Hebron

339.7361.6335.9336.4335.8Food Cash Expenditureاإلنفاق النقدي على مجموعات الطعام

351.0376.5343.2343.4343.2Total Food Consumptionاالستهالك الكلي من الطعام

519.0608.3487.0479.4489.7Non-Food cash expenditureاإلنفاق النقدي على غير الطعام

634.8729.2579.0611.9567.2Total Non-Food Consumptionاالستهالك الكلي  من غير الطعام

985.81,105.7922.2955.3910.4Total  Consumptionاالستهالك الكلي

945.41,058.4881.2889.4878.3Total Cash Expenditureاإلنفاق النقدي الكلي

Indicators المؤشرات

2011متوسط إنفاق واستهالك األسرة الشهري بالدينار األردني في محافظات جنوب الضفة الغربية، : 9جدول 

الضفة الغربيةفلسطين
جنوب الضفة 

الغربية

Table 9: Average Monthly Household Expenditure and Consumption in Jordainian Dinar (JD) in the West Bank 

Southern Governorates, 2011
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SecondaryثانويةBasicأساسيةTotalالمجموع

خاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموع
TotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivate

108Palestine . 2,8562,0953494121,8961243349304960852فلسطين

*96West Bank . 2,1441,701973461,33799097250807711*الضفة الغربية

20South of West Bank . 68856627955024002775186166جنوب الضفة الغربية

 17Bethlehem . 174127839105758226952بيت لحم

 3Hebron . 51443919563973251953117114الخليل

.البيانات ال تشمل مدارس المعارف والبلدية في القدس*: 

الجهة المشرفة/المرحلة

* Data doesn't include schools affiliated with the Israeli Municipality and Culture Committee in Jerusalem.

2015/2014عدد المدارس في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب المرحلة والجهة المشرفة، : 10جدول 
Table 10:  Number of Schools in the West Bank Southern Governorates by Stage and Supervisory Authority, 2014/2015

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة

Stage\Supervising Authority                                  
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TotalأساسيةBasicSecondary

خاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموع
TotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivate

1,171,596772,929288,515110,1521,031,144639,542288,515103,087140,452133,387.7,065Palestineفلسطين

*684,699542,6935002691,980602,02846647850,02685,52482,67176,215.6,456West Bank*الضفة الغربية

236,534199,46914,21522,850209,753173,94214,21521,59626,78125,527.1,254جنوب الضفة الغربية
South of West 

Bank
 52,33637,8523,83210,65245,57332,0773,8329,6646,7635,775.988Bethlehemبيت لحم

 184,198161,61710,38312,198164,180141,86510,38311,93220,01819,752.266Hebronالخليل

*: Data doesn't include schools affiliated with the Israeli Municipality and Culture Committee in Jerusalem. .البيانات ال تشمل مدارس المعارف والبلدية في القدس*: 

2015/2014عدد الطلبة في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب المرحلة والجهة المشرفة، : 11جدول 
Table 11:  Number of Students in the West Bank Southern Governorates by Stage and Supervisory Authority, 2014/2015

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة

Stage\Supervising Authority                                  الجهة المشرفة/المرحلة
ثانويةالمجموع
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الثانويةاألساسيةالثانويةاألساسيةالثانويةاألساسيةالثانويةاألساسية
BasicSecondaryBasicSecondaryBasicSecondaryBasicSecondary

30.625.830.126.436.6.22.817.3Palestineفلسطين

West Bank*27.421.928.022.431.9.23.117.4*الضفة الغربية

28.524.729.125.133.8.22.517.9جنوب الضفة الغربية
South of West Bank

25.921.426.522.333.3.22.217.3Bethlehemبيت لحم

29.326.029.726.134.0.22.920.5Hebronالخليل

 Data does not include schools affiliated with the Israeli Municipality and :*.البيانات ال تشمل مدارس المعارف والبلدية في القدس*: 

Culture Committee in Jerusalem.

Table 12: Average Number of Students Per Class in the West Bank Southern Governorates by 

Supervisory Authority and Stage, 2014/2015

2015/2014معدل عدد الطلبة لكل شعبة في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب الجهة المشرفة والمرحلة، : 12جدول 

المحافظة/المنطقة

Supervising Authority\ Stageالمرحلة /  الجهة المشرفةالمعدل العام

Region/Governorate
Grand Average

خاصةوكالة الغوثحكومة
GovernmentUNRWAPrivate

56



PCBS: West Bank Southern Governorates Statistical Yearbook, 2014 2014كتاب محافظات جنوب الضفة الغربية االحصائي السنوي، : PCBSا 

Governorate المحافظة

الخليلبيت لحم
Palestine West BankSouth of West BankBethlehemHebron

    3.63.84.13.54.3Illiterateأمي

6.06.67.16.77.3Can Read and Writeملم

    13.914.914.613.814.8Elementaryابتدائي

    38.139.239.934.841.4Preparatoryإعدادي

    20.819.718.823.117.5Secondaryثانوي

    5.14.44.84.74.8Associate Diplomaدبلوم متوسط

12.511.410.713.49.9Bachelor and Aboveبكالوريوس فأعلى

100100100100100Totalالمجموع

2014في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب الحالة التعليمية،  ( سنة فاكثر15)التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين : 13جدول 

Educational Attainmentالحالة التعليمية جنوب الضفة الغربية الضفة الغربيةفلسطين

Table 13: Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in the West Bank Southern 

Governorates by Educational Attainment, 2014
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جنوب الضفة الغربية الضفة الغربيةفلسطين
كال الجنسين
Both sex

ذكور
Males

إناث
Females

كال الجنسين
Both sex

ذكور
Males

إناث
Females

كال الجنسين
Both sex

ذكور
Males

إناث
Females

    3.61.65.63.81.66.14.12.36.0Illiterateأمي

    6.05.76.26.65.77.47.16.57.8Can Read and Writeملم

    13.915.412.414.916.513.414.616.512.5Elementaryابتدائي

    38.140.136.239.242.136.339.941.538.1Preparatoryإعدادي

    20.819.622.119.718.820.618.817.720.0Secondaryثانوي

    5.15.15.14.44.24.64.84.55.1Associate Diplomaدبلوم متوسط

   12.512.512.411.411.111.610.711.010.5Bachelor and Aboveبكالوريوس فأعلى

100100100100100100100100100Totalالمجموع

South of West Bank West Bank

2014في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب الحالة التعليمية والجنس،  ( سنة فاكثر15)التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين : 14جدول 
Table 14: Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in the West Bank Southern Governorates by 

Educational Attainment and Sex, 2014

 Educationalالحالة التعليمية

Attainment

Palestine
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Governoratالمحافظة

e الخليلبيت لحم
Palestine West BankSouth of West 

Bank

BethlehemHebron

Both Sexكال الجنسين

 96.496.295.996.595.7Totalالمجموع 

19-1599.499.599.599.899.515-19

24-2099.199.299.499.199.520-24

34-2598.798.799.098.999.125-34

44-3597.396.998.299.198.035-44

45+76.976.084.188.582.445+

Malesذكور

 98.498.497.797.297.9Totalالمجموع 

19-1599.499.599.8100.099.815-19

24-2099.299.399.198.899.220-24

34-2599.399.399.198.199.325-34

44-3598.998.998.898.698.935-44

45+91.191.192.092.491.945+

Femalesإناث

 94.493.994.095.793.5Totalالمجموع 

19-1599.399.599.399.699.215-19

24-2099.099.299.799.499.820-24

34-2598.098.199.099.798.825-34

44-3595.694.797.699.797.135-44

45+64.162.375.884.472.545+

الجنس والفئات العمرية

في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب الجنس وفئات  ( سنة فأكثر15)معدالت معرفة القراءة والكتابة للسكان الفلسطينيين : 15جدول 
2014العمر، 

Sex and Age Groups الضفة الغربيةفلسطين
جنوب الضفة 

الغربية

Table 15: Literacy Rates of Palestinian Population (15 Years and Above) in the West Bank 

Southern Governorates by Sex and Age Group, 2014
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العدد
Number

 2,859Palestine فلسطين

West Bank 1,892 الضفة الغربية

South of West Bank 751 جنوب الضفة الغربية

Bethlehem 156 بيت لحم

Hebron 595 الخليل

2014عدد المساجد العاملة في محافظات جنوب الضفة الغربية، : 16   جدول 
Table 16: Number of Mosques in Operation in the West Bank 

Southern Governorates, 2014

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة
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Governorateالمحافظة

الخليلبيت لحم
Palestine West 

Bank

South of West 

Bank

BethlehemHebron

 7006091688286Totalالمجموع

6665831617784Cultural Centersالمراكز الثقافية

Theaters---118المسارح

2015752Museumsالمتاحف

Cinema---33السينما

2014عدد المؤسسات الثقافية العاملة في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب نوع المؤسسة، : 17جدول 
Table 17: Number of Cultural Institutions in Operation in the West Bank Southern 

Governorates by Type of Institution, 2014

جنوب الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطيننوع المؤسسة
Type of Institution
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المحافظة/المنطقة النسبة 
Percentage

Region/Governorate

63.1Palestineفلسطين

66.9West Bankالضفة الغربية

65.3South of West Bankجنوب الضفة الغربية

69.6Bethlehemبيت لحم

 64.0Hebronالخليل

2014نسبة األسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب في محافظات جنوب الضفة الغربية، : 18جدول 
Table 18: Percentage of Households by Availability of Computer in 

the West Bank Southern Governorates, 2014
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النسبةالمحافظة/المنطقة
Percentage

Region/Governorate

60.2Palestineفلسطين

59.5West Bankالضفة الغربية

56.3South of West Bankجنوب الضفة الغربية

Bethlehem 59.2بيت لحم

 Hebron 55.5الخليل

الذين يستخدمون الحاسوب في محافظات جنوب الضفة  ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 19  جدول 
2014الغربية، 

Table 19: Percentage of Indiveduals (10 Years and Above) by 

Computer Use in the West Bank Southern Governorates, 2014
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النسبةالمحافظة/المنطقة
Percentage

Region/Governorate 

Palestine 48.3فلسطين

West Bank 51.4الضفة الغربية

50.2South of West Bankجنوب الضفة الغربية

54.9Bethlehemبيت لحم

 44.4Hebronالخليل

نسبة األسر التي يتوفر لديها خدمة انترنت في البيت في محافظات جنوب : 20  جدول 
2014الضفة الغربية، 

Table 20: Percentage of Households with Internet Service at 

Home in the West Bank Southern Governorates, 2014
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المحافظة/المنطقة النسبة  
Percentage

Region/Governorate 

73.7Palestineفلسطين

77.5West Bankالضفة الغربية

77.4South of West Bankجنوب الضفة الغربية

80.0Bethlehemبيت لحم

 76.7Hebronالخليل

الذين يمتلكون هاتف خلوي في محافظات جنوب الضفة  ( سنوات فأكثر10)نسبة األفراد : 21     جدول 
2014الغربية، 

        Table 21: Percentage of Individuals (10 Years and Above) with       

a Mobile Phone in the West Bank Southern Governorates, 2014
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Type of Holdingنوع الحيازةالمجموع

مختلطةحيوانية
AnimalMixed

32,17712,16720,010Palestineفلسطين

25,6768,56917,107West Bankالضفة الغربية

9,3212,8436,478South of West Bankجنوب الضفة الغربية

2,5347251,809Bethlehemبيت لحم

6,7872,1184,669Hebronالخليل

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة
Total

2013/2012عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب نوع الحيازة، : 22 جدول 
Table 22: Number of Animal and Mixed Holdings in the West Bank Southern 

Governorates by Type of  Holding, 2012/2013
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Type of Livestock

ماعزضأنأبقار
CowsSheepGoats

33,980730,894215,335Palestineفلسطين

25,612670,332204,937West Bankالضفة الغربية

5,968258,76373,102South of West Bankجنوب الضفة الغربية

71674,23627,963Bethlehemبيت لحم

5,252184,52745,139Hebronالخليل

2013/10/01عدد حيوانات الماشية في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب النوع، كما هو في : 23    جدول 
Table 23: Number of Livestock  in the West Bank Southern Governorates 

by Type, as on 01/10/2013

المحافظة/المنطقة
نوع الماشية

 Region/Governorate
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مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل 
(2كم)الدائمة 

حصة الفرد من األراضي المزروعة بالمحاصيل 
(فرد/ 2م)الدائمة 

Area of Land Cultivated with 

Permanent Crops (km
2
 )

Area of Land Cultivated with 

Permanent Crops Per Capita 

(m
2
/Capita) 

659.9156.0Palestineفلسطين

612.7234.3West Bankالضفة الغربية

115.0139.0South of West Bankجنوب الضفة الغربية

28.1142.8Bethlehemبيت لحم

86.9137.8Hebronالخليل

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة

مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة، وحصة الفرد من األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة في محافظات : 24 جدول 
2011/2010جنوب الضفة الغربية، 

Table 24: Area of Land Cultivated with Permanent Crops, and  Area of Land Cultivated with 

Permanent Crops Per Capita in the West Bank Southern Governorates,  2010/2011
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الكمية بالطن المتري، والقيمة باأللف دوالر أمريكي
Governorateالمحافظة

الخليلبيت لحم
Palestine West BankSouth of West BankBethlehemHebron

26524333825Total Operating Olive Pressesإجمالي عدد المعاصر العاملة

1918202No. of Olive Presses Temporarily Closedعدد المعاصر المغلقة مؤقتا

108,379.188,356.48,598.72,688.35,910.4Quantity of Olive Pressedكمية الزيتون المدروس

24,758.521,241.51,747.8561.21,186.6Quantity of Oil Extractedكمية الزيت المستخرج

Number of Employed Persons               115                1,3531,22017055عدد العاملين

No. of Unpaid Employees                 40                3683605313عدد العاملين بدون اجر

No. of Paid  Employees                 75                98586011742عدد العاملين بأجر

1,024.0909.4140.131.2108.9Compensation of Employeesتعويضات  العاملين

14,001.311,828.21,198.3383.1815.2Olive Presses Outputقيمة إنتاج المعاصر

3,090.52,681.0387.9149.7238.2Intermediate Consumptionاالستهالك الوسيط

10,910.99,147.2810.4233.4577.0Gross Value Addedالقيمة  المضافة

2014أهم المؤشرات االقتصادية لمحافظات جنوب الضفة الغربية لنشاط معاصر الزيتون، : 25جدول   

Indicatorsالمؤشرات جنوب الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطين

Quantity in Metric Ton and Value in 1000 USD

Table 25: Main Economic Indicators for Olive Presses in the West Bank Southern Governorates, 2014
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المجموع* أخرىشقةدارفيال
VillaHouse Apartment Other*Total

1.144.653.70.6100Palestineفلسطين

West Bank 1.554.044.20.3100الضفة الغربية

2.261.036.40.4100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

1.560.837.30.4100Bethlehem بيت لحم

2.461.136.10.4100Hebron الخليل

* Other: Includes Independent Room, or Tent, or marginal..تشمل غرفة مستقلة أو خيمة أو براكية:  أخرى* 

المحافظة/المنطقة

2015التوزيع النسبي لألسر في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب نوع المسكن، : 26جدول 
Table 26: Percentage Distribution of Households in the West Bank Southern Governorates by 

Type of Housing Unit, 2015

Type of Housing Unitنوع المسكن                                                          

 Region/Governorate 
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حيازة المسكن
المجموع*أخرىمستأجرملك

OwnedRented Other*Total

80.97.811.3100Palestineفلسطين

West Bank 81.98.99.2100الضفة الغربية

82.64.712.7100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

82.54.513.0100Bethlehem بيت لحم

82.64.812.6100Hebron الخليل

 .Other includes From Work and Without Payment :*.أخرى تشمل من العمل ودون مقابل*: 

المحافظة/المنطقة

2015التوزيع النسبي لألسر في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب حيازة المسكن، : 27جدول 
Table 27: Percentage Distribution of Households in the West Bank Southern Governorates 

by Tenure of Housing Unit, 2015

 Region/Governorate 

Tenure of Housing Unit
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متوسط عدد الغرف
  المجموع
Total

3.815.935.030.115.21003.4Palestineفلسطين

3.115.136.830.614.41003.5West Bankالضفة الغربية

4.118.134.829.113.91003.4South of West Bankجنوب الضفة الغربية

6.721.436.327.18.51003.1Bethlehemبيت لحم

3.417.134.429.715.51003.5Hebronالخليل

Average 

Number of 

Rooms

2015التوزيع النسبي لألسر في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب عدد الغرف في المسكن، : 28جدول 
Table 28: Percentage Distribution of Households in the West Bank Southern Governorates 

by Number of Rooms per Housing Unit, 2015

Region/Governorate
2345+ 1

Number of Rooms 

المحافظة/المنطقة
عدد الغرف 
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متوسط كثافة المسكن
المجموع1 أقل من

  Less than 1 
Total

12.546.028.313.21001.7Palestineفلسطين

14.649.625.710.11001.6West Bankالضفة الغربية

10.146.528.714.71001.8South of West Bankجنوب الضفة الغربية

9.047.126.717.21001.8Bethlehemبيت لحم

10.546.329.413.81001.7Hebronالخليل

المحافظة/المنطقة

كثافة المسكن
Average of 

Housing 

Density

2015، (فرد لكل غرفة )التوزيع النسبي لألسر في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب كثافة السكن : 29جدول 
Table 29: Percentage Distribution of Households in the West Bank Southern Governorates by 

Housing Density ( Person Per Room), 2015

Housing Density

Region/Governorate
3.00+ 2.99-2.00 1.99-1.00
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أخرىتنكات مياهبئر لجمع مياه األمطارشبكة مياه عامة
Public Water 

Network

 Rain Water 

Collection Well

Water TanksOther

93.09.814.91.4Palestine فلسطين

92.110.812.91.0West Bankالضفة الغربية

83.511.829.22.4South of West Bankجنوب الضفة الغربية

المنطقة

 مصادر الحصول على المياه

نسبة المرافق الصحية الحكومية واألهلية في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب مصادر الحصول على المياه               : 30     جدول 
2014    والمنطقة، 

Table 30: Percentage of the Health Facilities Governmental and Non- Governmental in the West 

Bank Southern Governorates by Sources of Obtaining Water and Region, 2014

Sources of Obtaining Water

Region

74



PCBS: West Bank Southern Governorates Statistical Yearbook, 2014 2014كتاب محافظات جنوب الضفة الغربية االحصائي السنوي، : PCBSا 

بئر لجمع مياه األمطارتنكات مياهشبكة مياه عامة

Public Water NetworkWater TanksRain Water Collection Well

Schoolsالمدارس

93.419.928.2Palestineفلسطين

92.313.035.2West Bankالضفة الغربية

87.421.965.9South of West Bankجنوب الضفة الغربية

100.07.045.9Bethlehemبيت لحم

83.027.172.9Hebronالخليل

Kindergartensرياض األطفال

92.128.015.1Palestineفلسطين

90.010.720.9West Bankالضفة الغربية

85.518.637.2South of West Bankجنوب الضفة الغربية

98.95.723.0Bethlehemبيت لحم

79.824.143.3Hebronالخليل

Sources of Obtaining Water

نسبة المؤسسات التعليمية في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب مصادر الحصول على المياه والقطاع والمنطقة : 31         جدول 
2014والمحافظة، 

     Table 31: Percentage of Educational Establishments in the West Bank Southern           

Governorates by the Sources of Obtaining Water,Sector, Region and Governorate, 2014

المحافظة/المنطقة/ القطاع

مصادر الحصول على المياه

Sector/Region/Governorate
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المجموع مرات فأكثر7 مرات6 الى 4من  مرات3 الى 1من 
1 to 3 Times4 to 6 Times7 Times and MoreTotal

69.822.47.8100Palestineفلسطين

77.817.15.1100West Bankالضفة الغربية

83.711.74.6100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

المنطقة

التوزيع النسبي للمرافق الصحية الحكومية واألهلية في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب دورية التخلص النهائي من : 32     جدول 
2014النفايات الصلبة والمنطقة، 

Table 32: Percentage Distribution of  Health Facilities Governmental and Non-Governmental in 

the West Bank Southern Governorates by the Periodicity of Final Solid Waste Disposal and 

Region, 2014 

Periodicity (Weekly)الدورية اسبوعيًا

Region
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المجموعأخرىبلدية القدسمتعهد خاصوكالة الغوثالسلطة المحليةالمؤسسة التعليمية
Educational 

Establishment

Local 

Authority

UNRWAPrivate 

Contractor

Jerusalem 

Municipality

OtherTotal

4.985.55.21.22.50.7100Palestineفلسطين

5.886.42.51.43.10.8100West Bankالضفة الغربية

10.286.12.60.00.01.1100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

11.682.63.50.00.02.3100Bethlehemبيت لحم

9.787.42.30.00.00.6100Hebronالخليل

التوزيع النسبي للمدارس في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب الجهة التي تقوم بنقل النفايات الصلبة الناتجة عن المؤسسة التعليمية : 33    جدول 
2014والمنطقة والمحافظة، 

   Table 33: Percentage Distribution of Schools in the West Bank Southern Governorates by the Doer of 

Transporting Solid Waste from Schools, Region and Governorate, 2014

المحافظة/المنطقة

Doer of Transporting Solid Wasteالجهة التي تقوم بنقل النفايات الصلبة

  Region/Governorate        
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المجموعحفرة امتصاصيةحفرة صماءشبكة صرف صحي
Wastewater 

Network

Tight CesspitPorous CesspitTotal

45.326.128.6100Palestineفلسطين

36.629.633.8100West Bankالضفة الغربية

42.623.633.8100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

المنطقة

التخلص من المياه العادمة طريقة

التوزيع النسبي للمرافق الصحية الحكومية واألهلية في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب طريقة التخلص من المياه : 34      جدول 
2014العادمة والمنطقة، 

Table 34: Percentage Distribution of  Health Facilities Governmental and Non-Governmental in 

the West Bank Southern Governorates by Wastewater Disposal Method and Region, 2014 

Wastewater Disposal Method

Region
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المجموعأخرىحفرة صماءحفرة امتصاصيةشبكة صرف صحي
Wastewater 

Network

Porous 

Cesspit

Tight 

Cesspit

OtherTotal

Schoolsالمدارس

45.340.114.40.2100Palestineفلسطين

34.347.817.60.3100West Bankالضفة الغربية

32.352.514.90.3100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

36.049.414.60.0100Bethlehemبيت لحم

31.053.615.00.4100Hebronالخليل

Kindergartensرياض األطفال

51.542.35.80.4100Palestineفلسطين

38.953.07.50.6100West Bankالضفة الغربية

44.551.83.40.3100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

62.135.62.30.0100Bethlehemبيت لحم

36.958.63.90.6100Hebronالخليل

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب طريقة التخلص من المياه العادمة والقطاع : 35جدول 
2014والمنطقة والمحافظة، 

Table 35: Percentage Distribution of Educational Establishments in the West Bank Southern 

Governorates by Wastewater Disposal Method, Sector, Region and Governorate, 2014

المحافظة/المنطقة/ القطاع

طريقة التخلص من المياه العادمة

Sector/Region/Governorate

Wastewater Disposal Method
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%نسبة اشغال الغرف عدد ليالي المبيتعدد النزالءمتوسط عدد االّسرةمتوسط عدد الغرفعدد الفنادق
No. of 

Hotels

Average No. of 

Rooms

Average No. of 

Beds
No. of GuestsNo. of Guest NightsRoom Occupancy %

Palestine2012............فلسطين 2012

West Bank 985,20311,883575,4951,336,86029.1الضفة الغربية 

272,1234,736266,760643,31818.1South of West Bankجنوب الضفة الغربية 

Palestine2013............فلسطين 2013

West Bank 1135,89013,458600,3621,467,70924.8الضفة الغربية 

352,5585,640284,700796,42716.1South of West Bankجنوب الضفة الغربية 

Palestine2014............فلسطين2014

West Bank 1096,66614,769610,3471,537,31125.2الضفة الغربية

363,1946,965314,387780,36314.5South of West Bankجنوب الضفة الغربية

2014-2012المؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي في فلسطين حسب المنطقة، : 36جدول 
Table 36: Main Indicators for Hotel Activities in Palestine by Region, 2012-2014

Year
Regionالمنطقةالسنة 
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إناثذكورالمجموع
TotalMalesFemales

135,401365,843299,80466,039Palestineفلسطين

West Bank 91,203243,890194,35249,538الضفة الغربية

26,84772,89959,78513,114South of West Bankجنوب الضفة الغربية

7,06822,84317,6385,205Bethlehemبيت لحم

19,77950,05642,1477,909Hebronالخليل

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته *:  

1967إسرائيل بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 

*:The data doesn't include those parts of Jerusalem which were annexed by 

Israel in 1967.

المحافظة/المنطقة

عدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظات جنوب : 37  جدول 
2012الضفة الغربية، 

Table 37: Number of Operating Establishments and Employed Persons in Private, Non-

Governmental Organizations and Government Companies in the West Bank Southern 

Governorates, 2012

عدد المنشآت
No. of 

Establishments

Region/Governorate

*عدد العاملين
*No. of Employed Persons
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Governorateالمحافظة

الخليلبيت لحم
Palestine West BankSouth of West 

Bank

Bethlehem Hebron

5,683,1995,030,2601,386,502363,9461,022,556Total Importsمجموع الواردات

216,019196,44555,28214,90640,376Live animals; animal productsحيوانات حية، منتجات حيوانية

494,323398,04397,41312,96684,447Vegetable productsمنتجات نباتية

شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية، ومنتجات تفككها، دهون 
غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

33,31032,4848,2277097,518Animal or vegetable fats and oils and their cleavage 

products prepared edible fats; animal or vegetable 

waxes  

منتجات صناعة األغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛ تبغ 
وأبدال تبغ مصنعة

654,026625,484153,43244,506108,926Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; 

tobacco and manufactured  tobacco substitutes  

  2,052,0441,604,138472,919179,731293,188Mineral productsمنتجات معدنية

        349,403333,26752,99916,15336,846Products of the chemical or allied industriesمنتجات الصناعة الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

 219,859215,021118,4045,432112,972Plastics and articles thereof; rubber and articlesلدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته

thereof. 

صالل وجلود خام، جلود مدبوغة، وجلود بفراء ومصنوعات هذه 
المواد، أصناف عدة الحيوانات والسراجة، ولوازم السفر وحقائب 
عدا )يدوية وأوعية مماثلة لها، ومصنوعات من مصارين الحيوانات 

.(مصارين دودة القز

15,93615,92011,02550610,520Raw hides and skins, leather, furskins and articles 

thereof; saddlery and harness; travel goods, 

handbags and similar containers; articles of animal 

gut (other than silkworm gut) 

2014حسب أقسام النظام المنسق في محافظات جنوب الضفة الغربية، * قيمة الواردات المرصودة: 38جدول 

Value in Thousand USDالقيمة باأللف دوالر أمريكي

Sectionجنوب الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطينالقسم

Table 38: Value of Registered Imports* by Harmonized System Sections in the West Bank Southern Governorates, 2014
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Governorateالمحافظة

الخليلبيت لحم
Palestine West BankSouth of 

West Bank

Bethlehem Hebron

خشب ومصنوعاته، فحم خشبي ومصنوعاته، مصنوعات من 
القش، أو من الحلفاء أو من مواد الضفر األخرى، أصناف 

صناعتي الحصر والسالل

111,55899,78632,4789,80022,678Wood and articles of wood; wood 

charcoal; cork and articles of cork;  

manufactures of straw, of esparto or of 

other planting materials; basketware 

and wickerwork  

عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخر، ورق مقوى 
بغرض إعادة التصنيع، ورق وورق مقوى  (نفايات وفضالت)

ومصنوعاتهما

119,913114,70124,9556,13018,826Pulp of wood or of other fibrous 

cellulosic material; recoverd (waste and 

scrap) paper or paperboard; paper and 

paperboard articles thereof  

  .123,512122,67753,6996,58647,112Textiles and textile articlesمواد نسيجية ومصنوعاتها

أصناف األحذية، أغطية الرأس، مظالت مطر، مظالت 
شمس، عصى مشي، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، 
أجزاء هذه األصناف، ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛ 

أزهار اصطناعية، مصنوعات من شعر بشري

21,65321,54912,7721,03211,740Footwear, headgear, umbrellas, sun 

umbrellas, walking sticks, seat-sticks, 

whips, riding-crops and parts thereof; 

prepared feathers and articles made 

therewith; artificial flowers; articles of 

human hair.  

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري 
أو ميكا أو من مواد مماثلة؛   (اسبستوس أو اميانت)

مصنوعات من خزف؛  زجاج ومصنوعاته

136,729134,57259,69410,70048,993Articles of stone, plaster, cement, 

asbestos, mica or similar materials; 

ceramic products; glass and glassware. 

 

2014حسب أقسام النظام المنسق في محافظات جنوب الضفة الغربية، * قيمة الواردات المرصودة: (تابع ) 38جدول 

Value in Thousand USDالقيمة باأللف دوالر أمريكي

القسم
جنوب الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطين

Section

Table 38 ( Cont.): Value of Registered Imports* by Harmonized System Sections in the West Bank Southern 

Governorates, 2014
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Governorateالمحافظة

الخليلبيت لحم

Palestine West BankSouth of 

West Bank

Bethlehem Hebron

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، 
معادن ثمينة ومعادن عادية، مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، 

".مقلدة"ومصنوعات هذه المواد؛ حلى الغواية 

2,6062,6061,8628471,015Natural or cultured pearls, precious or semi - 

precious stones, precious metals, metals clad 

with precious metal, and articles thereof; imitation 

jewellery.

 305,301300,72891,55012,54679,004Base metals and articles of base metalمعادن عادية ومصنوعاتها

آالت وأجهزة آليه؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل 
ذاعة الصوت والصورة في  ذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وا  وا 

وأجزاء ولوازم هذه األجهزة (تلفزيون)اإلذاعة المرئية 

463,578453,61274,68519,03455,651Machinery and mechanical appliances; electrical 

equipment; parts thereof; sound recorders and 

reproducers, television image and sound 

recorders and reproducers, and parts and 

accessories of such articles   

 235,797232,19640,21013,66326,547Vehicles, aircraft, vessels and associatedمعدات نقل

transport equipment  

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو 
السينمائي أو للقياس أو للفحص  والمراقبة أو للقياس والضبط 

الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أصناف صناعة 
.الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه األدوات واألجهزة

72,86872,5097,6294,1313,498Optical, photographic, cinematographic, 

measuring, checking, precision, medical or 

surgical instruments and  apparatus; clocks and 

watches; musical instruments; parts and 

accessories thereof  

  54,75954,51717,2644,56712,696Miscellanous manufactured articlesسلع ومنتجات متنوعة

  55302Works of art, collectors'' piecec and antiquesتحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

 The data doesn't include those parts of Jerusalem which were annexed by (*).1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد احتاللها للضفة الغربية عام   (*)

Israel in 1967.

قد يالحظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المتغير ومجموعه، وقد نجم 
.ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات حساب النتائج

Differences in the results of certain indicators are due to approximation

2014حسب أقسام النظام المنسق في محافظات جنوب الضفة الغربية، * قيمة الواردات المرصودة: (تابع ) 38جدول 

Value in Thousand USDالقيمة باأللف دوالر أمريكي

الضفة الغربيةفلسطينالقسم
جنوب الضفة 

Sectionالغربية

                     Table 38 ( Cont.): Value of Registered Imports* by Harmonized System Sections in the West Bank Southern       

Governorates, 2014
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Governorateالمحافظة

الخليلبيت لحم

Palestine
 West 

Bank

South of 

West Bank

Bethlehem Hebron

943,717937,352405,972135,223270,749Total Exportsمجموع الصادرات

4,8704,8702,0061091,896Live animals; animal productsحيوانات حية، منتجات حيوانية

108,315101,9497,3465686,778Vegetable productsمنتجات نباتية

شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية، ومنتجات تفككها، 
دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

29,49029,49020013169Animal or vegetable fats and oils and their 

cleavage products prepared edible fats; 

animal or vegetable waxes  

منتجات صناعة األغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛ 
تبغ وأبدال تبغ مصنعة

90,26190,2614,6371,7972,840Prepared foodstuffs; beverages, spirits and 

vinegar; tobacco and manufactured  tobacco 

substitutes  

  15,42015,4202,8463252,520Mineral productsمنتجات معدنية

       31,41931,4195,0204,083937Products of the chemical or allied industriesمنتجات الصناعة الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

     

 74,62874,62848,9511,53547,416Plastics and articles thereof; rubber andلدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته

articles thereof. 

2014حسب أقسام النظام المنسق في محافظات جنوب الضفة الغربية، * قيمة الصادرات المرصودة: 39جدول 

Value in Thousand USDالقيمة باأللف دوالر أمريكي

الضفة الغربيةفلسطينالقسم
جنوب الضفة 

Sectionالغربية

Table 39: Value of Registered Exports* by Harmonized System Sections in the West Bank Southern Governorates, 2014
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Governorateالمحافظة

الخليلبيت لحم

Palestine West 

Bank

South of 

West Bank

Bethlehem Hebron

صالل وجلود خام، جلود مدبوغة، وجلود بفراء ومصنوعات هذه 
المواد، أصناف عدة الحيوانات والسراجة، ولوازم السفر وحقائب يدوية 

عدا )وأوعية مماثلة لها، ومصنوعات من مصارين الحيوانات 
.(مصارين دودة القز

7,4387,43827547228Raw hides and skins, leather, furskins 

and articles thereof; saddlery and 

harness; travel goods, handbags and 

similar containers; articles of animal 

gut (other than silkworm gut) 

خشب ومصنوعاته، فحم خشبي ومصنوعاته، مصنوعات من القش، 
أو من الحلفاء أو من مواد الضفر األخرى، أصناف صناعتي 

.الحصر والسالل 

30,33730,33719,6212,97216,649Wood and articles of wood; wood 

charcoal; cork and articles of cork;  

manufactures of straw, of esparto or of 

other planting materials; basketware 

and wickerwork  

نفايات )عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخر، ورق مقوى 
بغرض إعادة التصنيع، ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما (وفضالت

18,76018,7603,8841,3692,515Pulp of wood or of other fibrous 

cellulosic material; recoverd (waste 

and scrap) paper or paperboard; paper 

and paperboard articles thereof  

  .11,90811,9084,1321,7962,337Textiles and textile articlesمواد نسيجية ومصنوعاتها

أصناف األحذية، أغطية الرأس، مظالت مطر، مظالت شمس، 
عصى مشي، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، أجزاء هذه 

األصناف، ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية، 
مصنوعات من شعر بشري

42,80642,80641,1391,04640,093Footwear, headgear, umbrellas, sun 

umbrellas, walking sticks, seat-sticks, 

whips, riding-crops and parts thereof; 

prepared feathers and articles made 

therewith; artificial flowers; articles of 

human hair.  

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري 
أو ميكا أو من مواد مماثلة؛  مصنوعات من  (اسبستوس أو اميانت)

خزف؛  زجاج ومصنوعاته

218,639218,639173,98699,84974,137Articles of stone, plaster, cement, 

asbestos, mica or similar materials; 

ceramic products; glass and 

glassware.  

2014حسب أقسام النظام المنسق في محافظات جنوب الضفة الغربية، * قيمة الصادرات المرصودة: (تابع )39جدول 

Value in Thousand USDالقيمة باأللف دوالر أمريكي

فلسطينالقسم
الضفة 
الغربية

جنوب الضفة 
Sectionالغربية

Table 39 ( Cont.): Value of Registered Exports* by Harmonized System Sections in the West Bank Southern 

Governorates, 2014
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الخليلبيت لحم
Palestine West 

Bank

South of West 

Bank

Bethlehem Hebron

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة 
ومعادن عادية، مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد؛ 

، نقود"مقلدة"حلى الغواية 

565626223Natural or cultured pearls, precious or semi - 

precious stones, precious metals, metals clad 

with precious metal, and articles thereof; 

imitation jewellery; coin.

 112,049112,04957,71613,89343,823Base metals and articles of base metalمعادن عادية ومصنوعاتها

ذاعة  آالت وأجهزة آليه؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وا 
ذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية  الصوت، أجهزة تسجيل وا 

وأجزاء ولوازم هذه األجهزة (تلفزيون)

26,43226,4327,2393,3513,888Machinery and mechanical appliances; electrical 

equipment; parts thereof; sound recorders and 

reproducers, television image and sound 

recorders and reproducers, and parts and 

accessories of such articles   

 11,37111,3711,221270951Vehicles, aircraft, vessels and associatedمعدات نقل

transport equipment  

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس 
أو للفحص  والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو 
الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه 

.األدوات واألجهزة

3,6663,666830715115Optical, photographic, cinematographic, 

measuring, checking, precision, medical or 

surgical instruments and  apparatus; clocks and 

watches; musical instruments; parts and 

accessories thereof  

  105,399105,39924,6271,17323,454Miscellanous manufactured articlesسلع ومنتجات متنوعة

  45445427017199Works of art, collectors'' piecec and antiquesتحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

 The data doesn't include those parts of Jerusalem which were annexed by :(*).1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد احتاللها للضفة الغربية عام : (*)

Israel in 1967.

يالحظ تساوي قيمة الصادرات من أقسام النظام المنسق لفلسطين والضفة الغربية عدا قسم المنتجات النباتية، ويرجع ذلك إلى الحصار 
.االسرائيلي المفروض على قطاع غزة والذي جعل صادراتها مقتصرة على المنتجات النباتية فقط

Equality of exports value from Palestine and West Bank is noted in all sections 

of HS except for Vegetable products section, this refers to the Israeli siege 

imposed on Gaza Strip  that restricted  exports of Gaza Strip to Vegetable 

products only

2014حسب أقسام النظام المنسق في محافظات جنوب الضفة الغربية، * قيمة الصادرات المرصودة: (تابع )39جدول 

Value in Thousand USDالقيمة باأللف دوالر أمريكي

جنوب الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطينالقسم
Section

Table 39 ( Cont.): Value of Registered Exports* by Harmonized System Sections in the West Bank Southern Governorates, 2014
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Governorateالمحافظة

الخليلبيت لحم
 West Bank*South of West BankBethlehem Hebron

162,51243,38714,74228,645Totalالمجموع

121,67532,92412,14520,779Private Carsسيارات خاصة

9,2852,3716991,672Taxis(تكسي)سيارات أجرة 

1,0161154867Motorcycles and Mopedدراجات نارية و دراجات نارية صغيرة

 1,680420102318Buses (Public/ Private)(خصوصي/ عمومي )باصات 

 1,26214224118Trailers and Semi-Trailersمقطورات ونصف مقطورات

62118625161Agricultural Tractorsجرارات زراعية

34725Road Tractorsجرارات

26,5757,2031,6915,512Trucks and Commercial Carsشاحنات وسيارات تجارية

 36419613Other Vehiclesمركبات أخرى

.The data doesn't include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967 (*).1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد احتاللها للضفة الغربية عام   (*)

2014عدد المركبات المرخصة في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب نوع المركبة، : 40جدول 

Type of Vehicleنوع المركبة

جنوب الضفة الغربية*الضفة الغربية

Table 40: Number of Licensed Road Vehicles in the West Bank Southern Governorates by Type of Vehicle, 2014
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 عدد الرخص
الصادرة

 المرخصة المساحات

2 م1000)
)
*

 عدد الوحدات السكنية
الجديدة المرخصة

مساحة الوحدات السكنية 
الجديدة المرخصة 

(2 م1000)

 Number 

of 

Licenses

Licensed Area 

(1000 m
2
)
*

Number of  

Licensed New 

Dwellings   

 Area of Licensed 

New Dwellings  

(1000 m2)   

9,3774,107.413,7772,546.2Palestineفلسطين

9,2713,980.413,1652,450.2West Bankالضفة الغربية

2,186907.62,594467.7South of West Bankجنوب الضفة الغربية

1,962677.82,470447.5Residential Buildingsمبنى سكني

194226.712420.3Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

303.100.0Boundary wallsأسوار

Bethlehemبيت لحم

523199.31,033188.1Residential Buildingsمبنى سكني

6478.820.3Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

60.600.0Boundary wallsأسوار

Hebronالخليل

1,439478.51,437259.4Residential Buildingsمبنى سكني

130147.912220.0Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

242.500.0Boundary wallsأسوار

For boundary walls it refers to length in (1000 m)*بالنسبة لألسوار تمثل الطول باأللف متر طولي*

2014عدد رخص األبنية الصادرة في محافظات جنوب الضفة الغربية حسب استخدام المبنى، : 41جدول  
Table 41: Number of Building Licenses Issued in the West Bank Southern Governorates by 

Utilization, 2014

المحافظة/المنطقة  
واستخدام المبنى

Region/Governorate and 

Utilization
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Important Note 
 
Statistical data were derived from PCBS publications. For further details on the methodology 

and data quality standards for individual topics, readers can visit http://www.pcbs.gov.ps.  

 
A set of special symbols were used in the tables of this yearbook.  The representations of 

these symbols are as follows: 

 

(-) Nil 

(.) Category not applicable 

(..) Data not available 

(0) Less than half the unit 
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Introduction 

 
Since its inception, PCBS has sought to build a system of Palestinian official statistics based 

on the needs of society and in line with recommended standards, including full membership in 

the international statistical community. PCBS has adopted the principle of progression within 

existing Palestinian priorities as the basis for work to develop the statistical system. PCBS has 

accomplished many statistical activities using primary sources, including censuses and field 

surveys, and secondary sources such as administrative records, in cooperation with public and 

private sector institutions. 

 

We are pleased to present the West Bank Southern Governorates Statistical Yearbook 2014    

to provide continuous time series data on general trends in different areas through                             

a comprehensive statistical reference that covers population, social, economic and geographic 

areas.  

 

This book is one of the most important and comprehensive official statistical references 

relating to the West Bank Southern Governorates (Hebron, Bethlehem). 

 

The first chapter is divided into three main sections: the first section deals with the most 

important demographic and social indicators for the West Bank Southern Governorates, the 

second section covers the most important geographical indicators, and the third section 

reviews the most important economic indicators for the West Bank Southern Governorates.  

The second chapter contains the concepts and definitions used in this statistical yearbook. 

 

We hope that we have succeeded in bridging gaps in information and have contributed to 

providing a key reference of official Palestinian statistics that will serve the developmental 

process and inform decision makers to create plans based on professional and scientific 

criteria at national and governorate level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

September, 2015  Ola Awad 

President of PCBS 
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Chapter One 

 
Main Indicators 

 

This chapter presents the main findings of the most important demographic, geographic and 

economic indicators of the West Bank Southern Governorates. 

 

1.1 Demographic and Social Indicators 
 

Population: 

The population of the West Bank Southern Governorates was around 923 thousand in          

mid-2015. 

 
Estimated Population in the West Bank Southern Governorates, Mid- 2015 

 

 

There were around 144 thousand Palestinian refugees in the West Bank Southern 

Governorates in 2007.  
 

There were 9,300 registered marriages in Sharia courts and churches in the West Bank 

Southern Governorates in 2014, which accounted for 21.3% of all marriages in Palestine. 

 

There were 1,088 registered divorces in Sharia courts in 2014, which accounted for 14.3% of 

all cases of divorce in Palestine. 
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Registered Marriages and Divorces in the West Bank Southern Governorates, 2014 

 

 

The median age at first marriage in the West Bank Southern Governorates was 24.6  years for 

males and 22.2  years for females in 2014.   

 

There were 26,761 registered live births in 2014 in the West Bank Southern Governorates 

(17,012 males and 12,101  females) constituting 40.0% of total West Bank births.  In the same 

year, there were 1,117 registered deaths (14241 males and 176 females) representing 30.5% of 

all West Bank deaths. 
 

Health: 

There were 16 hospitals in 2014 in the West Bank Southern Governorates, including 4 

governmental hospitals and 12 non-governmental hospitals.  The total number of beds was 

1,172, making an average of 1.3 bed per 1000 inhabitants.  

 

Labor: 

The labor force participation rate of persons aged 15 years and above in the West Bank 

Southern Governorates was 48.8%: 19.3% for females and 76.8% for males in 2014.  Of 

these, 79.4% employed, of which is 7.7% underemployed.  

 

Unemployment rate in the West Bank Southern Governorates was 22.6%: 28.9% for females 

and 18.6% for males. 
 

Poverty: 

The poverty percentage among individuals in the West Bank Southern Governorates was 

30.2% in 2011 compared to 17.8% among individuals in the West Bank for the same year.   
 

Monthly household expenditure in the governorate of Bethlehem was higher than Hebron at 

JD 889.4, and JD 878.3 respectively.  
 

Education: 

Schools in the West Bank Southern Governorates (2014/2015): 

There were 688 schools in the West Bank Southern Governorates: 566 Government Schools, 

27  UNRWA Schools and 95 Private Schools.  
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Percentage Distribution of Students in the West Bank Southern Governorates  
Schools by Stage, 2014/2015 

 
 

 

Information Society: 

65.3% of households have a computer in the West Bank Southern Governorates, and 50.2% of 

households have Internet service at home in 2014.  

 

1.2 Geographic Indicators  

Agriculture: 

During the 2012/2013 agricultural year, there were 9,321 animal and mixed holdings in the 

West Bank Southern Governorates, representing 36.3% of all animal and mixed holdings in 

the West Bank. Animal holdings were numbered 2,843 representing 33.2% of all animal 

holdings in the West Bank.  There were 6,478 mixed holdings, representing 37.9% of all 

mixed holdings in the West Bank. 
 

There were 0,161 cows raised in the West Bank Southern Governorates, representing 23.3% 

of all cows reared in the West Bank; 201,167 sheep representing 38.6% of all sheep reared in 

the West Bank; and 17,122 goats, representing 35.7% of all goats raised in the West Bank on 

the enumeration day, first of October 2013.  
 

In 2014, there were 33  olive presses is operating in the West Bank Southern Governorates 

representing 13.6% of all olive presses operating in the West Bank.  The quantity of oil 

extracted in the West Bank Southern Governorates totaled 1,141.1 tons, representing 8.2% of 

all oil produced in the West Bank. 
   

The results showed that 170 persons were employed in olive pressing activities in the West 

Bank Southern Governorates in 2014, comprising 13.9% of all West Bank olive pressing 

employees. 
 

The value added of olive pressing activities totaled USD 810.4 thousand in the West Bank 

Southern Governorates in 2014, representing 8.9% of the overall value added in the West 

Bank. 
 

Housing Conditions: 

63.2% of households in the West Bank Southern Governorates lived in a villa or house and 

36.4% lived in an apartment in 2015. 
 

 

 Basic; 88.7% 

 Secondary; 11.3% 
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Environment and Natural Resources: 

In 2014, 83.5% of health facilities governmental and non-governmental in the West Bank 

Southern Governorates were supplied with water from the public water network, while 11.8% 

of water came from rain water collection well, 29.2% were supplied with water from water 

tanks, and 2.4% were supplied from other resources. 
 

Data showed that the periodicity of final solid waste disposal was 1 to 3 times per week in 

17.1% of health facilities governmental and non-governmental in the West Bank Southern 

Governorates, 4 to 6 times per week in 11.7% of health facilities and 7 times or more per week 

in 4.6% of health facilities in 2014 . 
 

42.6%  of  health facilities governmental and non-governmental in the West Bank Southern 

Governorates used the wastewater network, while 23.6% used a tight cesspit, and 33.8% 

disposed of wastewater through porous cesspit in 2014. 
 

Hotel Activity: 

There were 76 hotels operating in the West Bank Southern Governorates with an average of 

3,194 rooms and 6,965 beds, during 2014, the total number of hotel guests was 714,387.  
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1.3 Economic Indicators  
 

Establishments: 

In 2012, there were 26,847 economic establishments operating in the private and               

non-governmental organization sectors and governmental companies in the West Bank 

Southern Governorates with a total of 12,899 workers, comprising 59,785 males and 13,114 

females. 
 

Registered Foreign Trade:  

Imports increased by 9.3% in the West Bank Southern Governorates in 2014 compared to 

2013 and totaled USD 1,386.5 million.  
 

Exports increased by 2.6% in the West Bank Southern Governorates in 2014 compared to 

2013 and totaled USD 406 million.  
 

The trade balance for the West Bank Southern Governorates registered a deficit in 2014 of 

USD 980.5  million.  
 

Value of Registered Exports and Imports in the West Bank Southern         
Governorates, 2014 
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Transportation: 

There were 43,387  licensed vehicles in the West Bank Southern Governorates in 2014.  
 

Building Licenses*: 
In 2014, 2,156 building licenses (Residential and Non-residential) were issued in the West 

Bank Southern Governorates with a total area of 904.5 thousand m
2
. This included 677.8  

thousand m
2
 of residential buildings representing 14.1% of the total licensed area in West 

Bank Southern Governorates, and 226.7 thousand m
2
 of non-residential buildings. 

 

Building Licenses (Residential and Non-residential) Issued in the West Bank Southern 
Governorates, 2014 

 

* Excluding boundary wall Licenses. 
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Chapter Two 

 

Concepts and Definitions 

 
Agricultural Holding: 

It is an economic unit of agricultural production under single management comprising all 

kept, livestock and all land used totally or partially for agriculture production purposes 

regardless to title legal form or size.  Single management may be exercised by an individual 

or household jointly by two or more individuals or households by a clan or tribe or by a 

juridical person such as:  a corporation cooperative or government agency.  The holdings land 

may consist of one or more parcels located in one or more separate areas or in one or more 

territorial or administrative divisions, providing the parcels share the same production means, 

such as labor, farm buildings, machinery or draught animals.  
 

Agricultural Land: 

It  refers to the major classes of land use on agricultural holdings. For classification the "gross 

area" is surveyed for each class. Agricultural land includes land under scattered farm 

buildings, yards and their annexes, permanently uncultivated land, such as uncultivated 

patches, banks footpaths, ditches, headlands and shoulders. 
 

Animal Holding: 

The presence of animals controlled by the holder, the holder should have any number of 

cattle’s 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. 
 

Apartment: 
 It is a part of a building or a house, consisting of one room or more and annexed with 

kitchen, bathroom and toilet, which are all, closed by external door, leading to the road 

through a stair way and/or path way.  It is prepared usually for one household. 
 

Available Beds and Rooms: 

It refers to beds and rooms, which are ready for use during the reference period. Closed rooms 

for maintenance or repairs are excluded. 
 

Bed:  
Available beds in room and hospital halls, which are occupied by patients for at least 24 

continuous hours for receiving medical care. 
 

Building: 

The building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently erected 

on the surface of the earth or water. The building is surrounded by four walls or with at least 

one completed ceiling . 
 

Compensation of Employees: 

Refers to earnings by  residents working abroad as well as payments to non-residents working 

in inside. 
 

Cultural Institution: 
An institution including goods (tools and equipment) using in art, crafts and sport activity. 

These goods facilitate performance at cultural activities. 
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Cultivated Area: 

Area which was prepared and planted by one crop or more, either permanent or temporary 

crops. 
 

Discharges: 

Discharged patient from a hospital after having the diagnostic and curative health care 

regardless of the discharged case (cured or dead). 
 

Employed: 
Persons aged 15 years and over who were work at  least one hour during the reference period, 

or who were not at work during the reference period, but held a job or owned business from 

which they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily stoppage, or 

any other reason)  he\she was employer, self employed, wage employed, unpaid family 

member or other. The employed person is normally classified in one of two categories 

according to the number of weekly work hours, i.e. 1–14 work hours and 15 work hours and 

above. Also the absence due to sick leave, vacation, temporarily stoppage, or any other reason 

considered employed from 1-14 hours. 
 

Employment: 

Persons in employment comprise all persons above a specified age who during a specified 

brief period, either one week or one day, were in the following categories: paid employment; 

self employment. 
  

Establishment: 

 Is an enterprise, or part of an enterprise, that is situated in a single location and in which only 

a single (non-ancillary) productive activity is carried out or in which the principal productive 

activity accounts for most of the value added. 
 

Exports: 

It refers to the whole commodities (goods and services), that are exported outside the country, 

conditioned with ownership transcription to another economy, or to free customs regions as a 

discount from the national economy which is a result of transaction with nonresident 

economy. 
 

Housing Density: 

Indicator measures the number of people per room in the housing unit 
 

Health: 

Many definitions exist. As defined by the World Health Organization: “A state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. 
 

House:  
A building usually established for the residence of one household or more. The house may be 

comprised of single story or more that is utilized by a single household. Nevertheless, if the 

house is divided into housing units each of which has its own utilities and occupied by             

a different household, each housing unit would be classified as an apartment. 

 

Housing Unit(Dwelling): 

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 found occupied with a household 

during the enumeration. Likewise, the unit might be utilized for habitation or for work 

purposes or both purposes. Also, it might be closed, vacant. 
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Housing Unit Type: 

Housing unit type may refer to (villa, house, apartment, independent room, marginal, tent or 

other). 
 

Household Consumption: 

This refers to the amount of cash spent on the purchase of goods and services for living 

purposes, and the value of goods and service payments, or part of payments, received from an 

employer, and own-produced goods and food, including consumed quantities during the 

recording period, and imputed rent. 
 

Household Expenditure: 

It refers to the amount of Cash spent on purchase of goods and services for living purposes,  

and  the value of goods and services payments or part of payments received from the 

employer,  and  Cash expenditure spent as taxes (non-commercial or non-industrial), gifts, 

contributions, interests on debts and other non-consumption items. 
 

Hospital: 

An institution whose primary function is to provide services (diagnostic and therapeutic) for a 

variety of medical conditions, both surgical and non-surgical. Most hospitals also provide 

some outpatient services, particularly emergency care. 
 

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. 
 

Imports: 

It refers to the whole commodities (goods and services) entered the country by air, land and 

sea that are used in consumption, convertibility on the manufacturing sector, and re-

exportation. 
 

Independent Room : 
It is a separate room with no kitchen, bathroom nor toilet, but sharing with other households 

these basic services, and it is prepared for living. 
 

In Operation  Establishment: 

An establishment which is in operation during the implementation  of  establishment census. 
 

Intermediate Consumption: 

Consists of the value of the goods and services consumed as inputs by a process of 

production, excluding fixed assets whose consumption is recorded as consumption of fixed 

capital. 
 

Government School: 

Any educational institution run by Ministry of Education (MOE) or any other ministry or 

governmental instrument. 
 

Guests: 

It refers to visitors staying in the hotels and using their facilities. Records of new guests are 

based on the number of visits regardless whether it’s the same person or different. 
 

 

https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moe.gov.sg%2F&ei=RtQfVNauCsneaKzegOgL&usg=AFQjCNHV8y0LuuCEKJmvPi-NVMWr7bcTSw&bvm=bv.75775273,d.bGQ
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Local Broadcasting Institution:  
A broadcasting institution which provides a local broadcasting service. 
 

Live Birth: 
It is any live birth who shouted, cried or shown any signs of live upon delivery, irrespective of 

whether he died after that or not. 
 

Labor Force: 

Economically active population (Labor Force) consisting of all persons aged 15 years and 

over who were either employed or unemployed. 
 

Livestock: 

Refers to all animals kept or reared mainly for agriculture purposes. Including cattle, 

buffaloes, sheep, goats, pigs, horses, mules, asses, camels, poultry, rabbits, bees and other 

domesticated animals as well as foxes, minks, etc. 
 

Median Age at First Marriage: (Indicator) 

The age dividing individuals into two categories, either married before it or married after it. 
 

Mixed Holding: 

If the holder  has plant and animal holdings according to Plant and Animal Holding definition 

providing, both  animal and plant activities , share the same production means, such as labour, 

farm buildings, machinery or draught animals. 
 

Museum:  
Anon-profit-making, permanent institution in the service of society and of its development, 

and open to the public, who acquires, conserves, conducts, researches, communicates, and 

exhibits, for purposes of study, education and entertainment topics about people and the 

environment. 
 

Mortality: 

Deaths as a component of population change. 
 

Number of Occupancy Rooms: 

Number of booked and paid rooms.  Such rooms are considered occupied whether they were 

actually used or not. 
 

Olive Press: 
An enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and services is produced 

(olive oil, with the possibility of having secondary activities). 
 

Outputs: 

It is defined as the goods and services produced by an establishment, excluding the value of 

any goods and services used in an activity for which the establishment does not assume the 

risk of using the products in production, and excluding the value of goods and services 

consumed by the same establishment except for goods and services used for capital formation 

(fixed capital or changes in inventories) or own final consumption. 
 

Refugee Status:  

This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in Palestine 

occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. Every Palestinian 

falls under one of the following categories: 



PCBS: West Bank Southern Governorates Statistical Yearbook, 2014 

 

 ]21[ 

Registered Refugee: It applies to registered refugee holding refugee registration card issued 

by UNRWA. 

Non-Registered Refugee: It applies to unregistered refugee who do not hold refugee 

registration card issued by UNRWA. 

Non-Refugee: It applies to any Palestinian not categorized under any of the two 

aforementioned statuses.  
 

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 

protect cultivated area. 
 

Porous Cesspit: 

A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with porous walls. 
 

Private School: 

Any licensed local or foreign non-governmental educational institution. 
 

Public Water Network: 

A network of pipes for the purpose of providing clean water to households. It normally 

belongs to a municipality, council or to a private company and for different domestic uses. 
 

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 4m
2
. If the area of the glassy balcony equals or surpasses more 

than 4m
2
 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. 
 

School: 

Any educational institution excluding kindergartens, regardless of students’ number and grade 

structure. 
 

Sewage Network: 

System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate wastewater (rainwater, 

domestic and other wastewater) from any of the location paces generation either to municipal 

sewage treatment plant or to a location place where wastewater is discharged. 
 

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. 
 

Southern of the West Bank Region:   
Hebron, Bethlehem.  
 

 

Tenure : 

Represents how the possession of the family residence , and be one of the following cases: 

1. Rented Housing : If a tenant against the housing rent is paid regularly every month or every 
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certain period . It may be rented furnished housing ( with furniture ) or non- furnished house 

(no furniture ) . 

2. Owned Housing: And so if the home belonged to the family or to one of its members who 

reside usually housing . 

3. Without Payment housing: and in the case of tenure without any payment if the owner is a 

father or a mother or a relative of the head of the family or one of its members who do not 

reside in advance or housing on the other hand, without charge. 

4. For Work Housing: If the housing in advance of the family as a result of a working 

relationship linking the region of a family member to work without paying rent. Whether this 

is the home ownership or you are paying rent to the owner of the original. 
 

Tight Cesspit: 

A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with tight walls. 
 

Underemployment: 

Underemployment exists when a person’s employment is inadequate in relation to alternative 

employment, account being taken of his\her occupational skills. The underemployed persons 

are classified into two groups:1. Visible Underemployment:  which refers to insufficient 

volume of employment :Persons worked less than 35 hours during the reference week or 

worked less than the normal hours of work in their occupation were considered as visibly 

underemployed.2. Invisible Underemployment: refers to a misapplication of labour resources 

or fundamental imbalance as between labour and other factors of production, such as 

insufficient income. 
 

Unemployed (According to the ILO Standards): 

Unemployed persons are those individuals aged 15 years and over who did not work at all 

during the reference period, who were not absent from a job, were available for work and 

actively seeking a job during the reference period by one of the following methods news 

paper, registered at employment office, ask friends or relatives or any other method. 
 

UNRWA School: 

Any school run or supervised by UNRWA. 
 

Value Added: 

Value added is a central concept of production and refers to the generated value of any unit 

that carries out any productive activity.  Gross value added is defined as the value of gross 

production less the value of intermediate consumption. 
 

Villa: 
A separately established building that is usually constructed from clean stone. It is constructed 

for the living of one household and consists of a 2 - suite - single or double or multiple stories 

connected through internal stairs. One of the suites is constructed as bedrooms whereas the 

second suite is constructed for reception and involves the kitchen and other related services. 

In general, the villa is surrounded by a garden, regardless of the area of this garden, which is  

surrounded by boarding wall or fence. Villas normally have roofed parking area (garage). 

Villas also may include separate small building or extension  as part of them. 
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