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 شكـر وتقديـر
 

مكتب األمم المتحدة لتنسـيق الشـنون لوزارة الحكم المحلي، و  يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير
 .لمساعدتهم للجهاز في تنفيذ هذا المسح (OCHA)اإلنسانية 

 
، بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 5102 التجمعات السكانيةلقد تم تخطيط وتنفيذ مسح 

ممثلة بمكتب  5102لعام  CFG))ومجموعة التمويل الرئيسيـة للجهاز  دولة فلسطينوبدعم مالي مشترك بين كل من 
 .SDC))والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  دولة فلسطينالممثلية النرويجية لدى 

 
 .الفلسطيني لإلحصاء الجهاز المركزي مسنولية هذا التقرير من توياتمح أن إلى اإلشارة تجدر

 
ل الرئيسية للجهاز     يو متلا ةعو مجمأعضاء قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى يت
(CFG )الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح. 
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 رئيس اللجنة                   محمود صوف
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  حسن زيد

  وزارة الحكم المحلي                 محمد جاد اهلل

 
 التقرير إعداد 

 محمود صوف
 

 النشر معايير تدقيق 
  جناجره حنان

 
 األولية المراجعة  

 اخليف زهران
 الرحمن عبد محمود
 قاللوةمحمد 

 
 النهائية المراجعة  

 عناية زيدان
  

 العام اإلشراف 
 الجهاز رئيس                           عوض عال      
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 المقدمة

 
يسر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الحكم المحلي تقديم هذا التقرير اإلحصائي المتخصص حول التجمعات 

والذي يأتي ضمن  2015األساسية لمسح التجمعات السكانية  ج، حيث يمثل التقرير النتائ2015السكانية في فلسطين لعام 
م اإلحصائي الفلسطيني، وتوفير اإلحصاءات الضرورية لمتخذي القرار جهد المؤسستين الرسمي في إنشاء وصياغة النظا

وبناء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة،  عملية التطوير التنموي على مستوى التجمع السكاني،وصناع السياسة في مجال 
 .ويتيح المجال لدراسة آليات توزيع المصادر المالية والبشرية للدولة

 
معلوماتية  أداةفي التجمعات السكانية، لذلك من الضرورة بمكان توفير  الجهات الرسمية المسؤولةتمثل الهيئات المحلية 

، وذلك في التعرف على الواقع االجتماعي والخدماتي واالقتصادي على مستوى التجمع السكاني الواحد الجهاتتساعد هذه 
المتوفرة  والبيئيةحول الجوانب االجتماعية واالقتصادية  معلومات إحصائية دقيقة وشاملةقاعدة بيانات تقدم ر يتوف من خالل

 .في التجمعات السكانية
 

تحليـل البيانـات التـي تـم التي تم التوصل إليها من خالل يعرض الفصل األول النتائج حيث  يتألف التقرير من ثالثة فصول؛
 جمــع البيانــاتتباعهــا فــي ايــة العلميــة التــي تــم أمــا الفصــل الثــاني فيتنــاول المنهج. وزارة الحكــم المحلــيبالتعــاون مــع  هــاجمع

لجــودة البيانــات اإلحصــائية التــي تــم الحصــول عليهــا، ويعــرض الفصــل الثالــث المفــاهيم والمصــطلحات  ويعــرض كــذلك تقييمــا  
 .العلمية الواردة في التقرير

 
 

 واهلل ولي التوفيق،،،
 
 
 

 عال عوض
 رئيس الجهاز

 حسين األعرج. د
 وزير الحكم المحلي

  
 

 
 

 5102، تشرين ثاني
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 الفصل األول
 

 النتائج األساسية
 

، حيــــــث تعــــــرض هــــــذه 5102 التجمعــــــات الســــــكانيةألهــــــم المؤشــــــرات اإلحصــــــائية لمســــــح  يعــــــرض هــــــذا الفصــــــل ملخصــــــا  
 . والتي أمكن توفيرها في هذا المسح فلسطينفي  التحتية والخدمات للتجمعات السكانيةواقع البنية النتائج 

 
 السكان  0.0

مـــــنهم  ا ،ردفــــ 4,105,417حســــب التقـــــديرات اإلحصــــائية حـــــوالي  5102بلــــد عــــدد الســـــكان فــــي فلســـــطين منتصــــف العـــــام 
 .فردا  في قطاع غزة 0,009,905مقابل في الضفة الغربية،  ا  فرد 5,015,402

 
 5102عدد السكان في فلسطين حسب المحافظة، منتصف العام 

 
 

 خصائص الهيئات المحلية  5.0
 ، منهـــــا هيئـــــة محليــــة 407 بلــــد عـــــدد الهيئــــات المحليـــــة فــــي فلســـــطين أن 5102تشــــير نتـــــائج مســــح التجمعـــــات الســــكانية 

ــــــة، و 374 ــــــة فــــــي الضــــــفة الغربي ــــــات  33هيئــــــة محلي ــــــى ان الهيئ ــــــائج ال ــــــة فــــــي قطــــــاع غــــــزة، كمــــــا تشــــــير النت ــــــة محلي هيئ
 .مخيم 57، وةمحليلس امج 10، وقرويمجلس  242مجلس بلدي، و 128 موزعة بواقعالمحلية 

 
 011هيئــــــة محليــــــة يوجـــــد لــــــديها مخطــــــط هيكلــــــي معتمــــــد ومصــــــادق عليــــــه، و 552 إلــــــى أن 5102بيانــــــات عــــــام  تشـــــير 

 .يد اإلعدادهيئة محلية المخطط الهيكلي لها ق
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 المياه 3.0
 

 :الشبكة العامة للمياهتوفر 
 475منهــا متصــلة بشــبكة الميــاه العامــة،  فلســطينفــي تجمعــا  ســكانيا   508أن  5102 التجمعــات الســكانيةبينــت نتــائج مســح 

 11بواقـع  تتصـل بشـبكة الميـاه العامـة قطـاع غـزة ، في حين أن كافة التجمعات السكانية فيفي الضفة الغربية تجمعا  سكانيا  
 .تجمعا  

 
 5102، المحافظةحسب  فلسطينمتصلة بشبكة المياه العامة في ال التجمعات السكانيةتوزيع  

 
 

 :المياه علىحصول لالمصدر الرئيسي والمباشر ل
ــاه مــن خــالل بئــر أو نبــع تــابع لشــركة ميكــوروت  172 أن 5102نتــائج المســح لعــام  تبــين تجمعــا  ســكانيا  تحصــل علــى المي

تجمعــا   62تحصــل علــى الميــاه مــن خــالل بئــر أو نبــع تــابع لــدائرة ميــاه الضــفة الغربيــة، وتجمعــا  ســكانيا   129واالســرائيلية، 
    .مختلفةلى المياه من مصادر سكانيا  من بئر أو نبع تابع للهيئة المحلية، وما تبقى من تجمعات سكانية تحصل ع

 
تجمعا  سكانيا  يوجد لديها مشتركين بحاجـة الـى خدمـة التزويـد بالميـاه  517أن  5102أشارت نتائج مسح التجمعات السكانية 

 .تجمعات سكانية في قطاع غزة 1تجمعا  في الضفة الغربية، و 510عن طريق الصهاريج، منها 
 

 :المياهت السكانية في قطاع المشاكل التي تعاني منها التجمعا
تجمعــا  ســكانيا  يتــوفر لــديها شــبكة ميــاه  517نقطــاع الميــاه، وتجمعــا  ســكانيا  يعــاني مــن مشــكلة ا 590بينــت نتــائج المســح أن 

 .عاني من مشكلة تلوث المياهتجمعا  ي 000مناطق غير مخدومة، و تجمعا  سكانيا  فيها 550وقديمة، 
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 الكهرباء 6.0
  

 :لكهرباءل الشبكة العامةتوفر 
منهــا ، العامــة للكهربــاءشــبكة المتصــلة ب فلســطينفــي  تجمعــا  ســكانيا    537أن  5102 التجمعــات الســكانيةبينــت نتــائج مســح 

 .تجمعا  سكانيا  في قطاع غزة 11ة، وفي الضفة الغربيتجمعا  سكانيا   504

 
 :المصدر الرئيسي والمباشر للحصول على الكهرباء

تجمعـا  سـكانيا  مـن  106تجمعـا  سـكانيا  يحصـل علـى كهربـاء مباشـرة مـن الشـركة القطريـة االسـرائيلية، و 254 النتـائج أنتبـين 
 .تجمعا  سكانيا  من شركة كهرباء الشمال 59شركة كهرباء محافظة القدس، و

 
 :المشاكل التي تعاني منها التجمعات السكانية في قطاع الكهرباء

تجمعا   559عاني من انقطاع التيار الكهربائي، وتجمعا  سكانيا  ي 021إلى أن  5102أشارت نتائج مسح التجمعات السكانية 
تجمعا  سـكانيا  يوجـد فيهـا  014متلك شبكة كهرباء قديمة، وتجمعا  سكانيا  ي 551الكهربائي، وعاني من ضعف التيار يسكانيا  

 .عاني من مشاكل أخرى في قطاع الكهرباءانيا  يتجمعا  سك 11مناطق غير مخدومة، و
 

 المياه العادمة 2.0
 

 :االتصال بشبكة الصرف الصحي
شبكة الصرف من خالل تتخلص من مياهها العادمة التي  5102خالل العام  فلسطينفي  عدد التجمعات السكانية بلد

 .في قطاع غزة تجمعا  سكانيا   54الغربية، وتجمعا  سكانيا  في الضفة  01، منها تجمعات سكانية 014الصحي 
 

عن طريق الحفر  005تجمعا  سكانيا  تتخلص من مياهها العادمة عن طريق استخدام الحفر االمتصاصية، و 405كما أن 
تجمعا   50تجمعا  سكانيا  يتم التخلص من المياه العادمة فيها عن طريق مجاري مكشوفة بدون شبكة، و 15الصماء، و

 .عن طريق شبكة مجاري مكشوفة سكانيا  
 

 :الجهة المسنولة عن إدارة الشبكة العامة للصرف الصحي
تجمعا  سكانيا  من التي يتوفر لديها شبكة صرف صحي تقوم الهيئة المحلية بإدارة شبكة الصرف  00أشارت النتائج إلى أن 

سكانية تدار الشبكة من قبل مجلس الخدمات  تجمعات 2تجمعات سكانية تقوم وكالة الغوث بإدارة الشبكة، و 01و، الصحي
ما تبقى من تجمعات سكانية تكون ادارة تجمعات سكانية تقوم دائرة مياه الضفة الغربية بإدارة الشبكة، و  1و، كالمشتر 
 .أخرىمن قبل جهات  فيها الشبكة

 
 :التخلص من المياه العادمةالمشاكل التي تعاني منها التجمعات السكانية في قطاع 

 011عاني من عدم وجود شبكة صرف صحي، وتجمعا  سكانيا  ي 453أن  5102شارت نتائج مسح التجمعات السكانية أ
عاني من وجود مناطق غير مخدومة في مجال تجمعا  ي 042جة للمياه العادمة، وعاني من عدم وجود محطة معاليتجمعا  

 .عف كفاءة المحطةعاني من ضتجمعا  سكانيا  ي 40اه العادمة، والتخلص من المي
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 النفايات الصلبة 4.0
 

 :يها خدمة جمع النفايات الصلبةدلالتي يتوفر التجمعات السكانية 
خدمـــــــة جمـــــــع  فيهـــــــامـــــــن التجمعـــــــات الســـــــكانية يتـــــــوفر  493أن  5102تشـــــــير نتـــــــائج مســـــــح التجمعـــــــات الســـــــكانية لعـــــــام 

 .في قطاع غزة تجمعا  سكانيا   33في الضفة الغربية،  تجمعا  سكانيا   460النفايات، منها 
 

  :إدارة النفايات الصلبة في التجمععن  المسنولة الجهة
 مجلـس الخـدمات المشـتركخدمة جمع النفايات الصلبة من قبل  التي تتلقى التجمعات السكانية أن  5102بينت النتائج لعام 

 . الهيئة المحلية من ِقبلتجمعا  سكانيا   024تجمعا  سكانيا ، و 520قد بلغت 
 

 :النفايات الصلبةالمشاكل التي تعاني منها التجمعات السكانية في قطاع 
 505تجمعا  سكانيا  تعاني من مشكلة قلة عدد الحاويات، و 110أن  5102كما أشارت نتائج مسح التجمعات السكانية 

يواجه مشكلة بعد المكب عن تجمعا سكانيا   071تجمعا  سكانيا  تعاني من مشكلة عدم انتظام جمع النفايات الصلبة، و
 .التجمع
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 الفصل الثاني
 

 المنهجية وجودة البيانات
 

جــراءات الجــودة التــي اتبعــت فــي تخطــيط وتنفيــذ مســح  الــذي تــم  التجمعــات الســكانيةيعــرض هــذا الفصــل المنهجيــة العلميــة واج
، وتشمل تصميم أدوات البحث األساسية وطرق جمع ومعالجة وتحليل البيانات الخاصة بموضوع الدراسة، 5102تنفيذه عام 

جراءات ضبط الجودة  .المتبعة باإلضافة إلى دقة البيانات واج
 

 أهداف المسح 0.5

 : يهدف المسح إلى توفير بيانات إحصائية حول القضايا اآلتية
  خصائص الهيئات المحليةبيانات عن. 

 التجمعات السكانية في مجال المياهتعاني منها در الحصول عليها، والمشاكل التي ابيانات عن المياه، ومص. 

  ،والمشاكل التي تعاني منها التجمعات السكانية في مجال بيانات عن الكهرباء، ومصادر الحصول عليها
 .الكهرباء

  التجمعات  منها ، والمشاكل التي تعانيوطرق التخلص منها في التجمعات السكانيةبيانات عن المياه العادمة
 .السكانية في مجال المياه العادمة

 منها والمشاكل التي تعاني وطرق التخلص منها ودورية جمعها والتخلص منها،  النفايات الصلبة بيانات عن
 .التجمعات السكانية في مجال النفايات الصلبة

 
 استمارة المسح   5.5

حقق المواصـفات الفنيـة لجميـع مراحـل المسـح وخاصـة ع المعلومات، لذلك ال بد أن تتمثل استمارة المسح األداة الرئيسية لجم
 .الميداني، ومتطلبات معالجة البيانات وتحليلهامرحلة العمل 

 
، مـع األخـذ بعـين توصـيات األمـم المتحـدة واالطالع علـى ،االتفاق مع وزارة الحكم المحليوقد تم تصميم استمارة المسح بعد 

 .المجتمع الفلسطيني في هذا الجانب ةاالعتبار خصوصي
 

 :تصميم وفحص االستمارة
 :بالمراحل اآلتيةمرت عملية تصميم االستمارة 

  والمفاهيم والمصطلحات  التجمعات السكانيةتم الرجوع إلى ما هو متوفر من توصيات األمم المتحدة حول استمارات
 .المستخدمة فيها

 تم الرجوع الى وزارة الحكم المحلي واالطالع على النظام المتوفر لديهم. 
  مختلفةالجهاز بتنفيذها ألعوام  التي قام مسح التجمعات السكانيةتم الرجوع إلى استمارات. 
   ضافة أسئلة على نتائج الدورات السابقة للمسح وذلك بإعادة صياغة مجموعة من األسئلة  تم تعديل االستمارة بناء واج

 .جديدة
 تم إعداد تعليمات استيفاء االستمارة وتعليمات التدقيق والتنظيف . 
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 اإلطار   ..3
 

 مجتمع الهدف
التجمعات السكانية فـي فلسـطين الموجـودة فـي دليـل التجمعـات السـكانية المعتمـد فـي الجهـاز  جميعيتألف مجتمع الهدف من 

 .227والتي يبلد عددها  5117المركزي لالحصاء الفلسطيني 
 

 

 العمليات الميدانية 4.2
لــذلك فــإن .  األوليــةتمثــل العمليــات الميدانيــة، العمــل الحقيقــي للمســح فــي الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة مــن مصــادرها 

 .ضمان وجود مقومات النجاح في هذه المرحلة هو من القضايا األساسية التي تم العمل عليها بشكل تفصيلي
 

وقد اشتمل ذلك على توفير كل المستلزمات الفنية واإلدارية بما في ذلك عمليات التدريب وتوفير المستلزمات المادية الالزمة 
 .ألداء العمل بأفضل صورة

 
 :والتعيين التدريب

باالضافة الى مجموعة من المنسقين لدى وزارة الحكم لقد تم تدريب الباحثين الميدانيين على العمليات الميدانية المختلفة 
لقد اشتمل تدريب الباحثين الميدانيين على عمليات جمع البيانات وأدبيات العمل .  وذلك قبل بداية تنفيذ المسح المحلي

نقاش مع وزارة الحكم ي ذلك طرح األسئلة وتسجيل اإلجابات وأدبيات إجراء المقابالت، باإلضافة إلى الميداني، بما ف
 .  المحلي بخصوص االستمارة

 
 : وقد اشتمل برنامج التدريب على القضايا األساسية اآلتية

  وأهدافهالتجمعات السكانية مسح بالتعريف. 
 تعريف المصطلحات المستخدمة فياالستمارة. 

 آلية استيفاء االستمارة. 
بهــدف  مــن خــالل اســتخدام االجهــزة الكفيــة وقــد اشــتمل التــدريب علــى محاضــرات نظريــة باإلضــافة إلــى تطبيــق تمــارين عمليــة

 .إكساب الباحثين المهارات الالزمة لجمع البيانات
 
 :مع البياناتج

بـدأ العمـل وقد   .الهيئات المحلية يالمسؤولين أو اكثر فتمت عملية استيفاء االستمارات عن طريق المقابلة الشخصية ألحد 
وقـد تم توزيع فريق العمل الميداني في جميع المحافظـات حسـب ، 01/19/5102إلى  12/10/5102 منالميداني للمشروع 

بمـا فيهـا االجهـزة  لكل محافظـة، كمـا تـم تزويـد الفريـق الميـداني بجميـع أدوات ولـوازم العمـل الميـداني عدد التجمعات السكانية
 .باحث ميداني( 59)مشرفي مناطق و( 2)، منهم (14) في فلسطين ، وبلد عدد طاقم العاملين في المشروعالكفية
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 معالجة البيانات  5.2
لمــا تحققــه مــن نظــرا  التكنولوجيــا والتقنيــات الحديثــة فــي جمــع البيانــات  لالســتفادة القصــوى مــن اســتخدامبنــاء علــى التوجهــات 

 :حيث االجهزة الكفيةزات ايجابية خاصة على جودة البيانات تم التوجه لجمع بيانات المسح باستخدام مي

وقــد صــمم برنــامج اإلدخــال ، الغربيــة وقطــاع غــزة جهــاز كفــي فــي جمــع البيانــات لمحافظــات الضــفة 12تــم اســتخدام  -
، التـي كانـت موجـودة علـى سـيرفر مؤسسـة اوتشـا إلمكانية اإلدخال المكتبي لألجهزة الكفية على نفـس قاعـدة البيانـات

اال بعــد اســتيفاء  منجــزةاالســتمارة  اعتبــاروتــم تحميــل جميــع قواعــد الفحــص والتــدقيق وتنظيــف البيانــات بحيــث ال يــتم 
 .جميع قواعد الفحص والتنظيف عليها

ت المتوفرة في مكاتب المحافظـات ننتر خدمة االبعد انجاز االستمارة ميدانيا  يتم ارسالها مباشرة من الميدان من خالل  -
مـن اإلطـالع ممـا مكنهـا إدارة المشـروع ومن ثم ارسال ملف البيانـات مـن قبـل مؤسسـة اوتشـا الـى  الى قاعدة البيانات

 .على البيانات وعمل الفحوصات المناسبة ومقارنتها مع السنوات السابقة
 .اإلنجاز وما يترتب عليها من خططتم توحيد قواعد البيانات إلمكانية المتابعة الكاملة للعمل و  -

  

 اتبيانة الدجو   4.5
بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة  يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءا  بالتخطيط األولي للمسح وانتهاء  

، والوضوح مكانية الوصولواج ، واالنتظام الوقتيةو  الدقة،و ، الصلة بالواقع : للجودة اإلحصائية أبعادسبعة وهناك  .منها
 .االكتمالو ، االتساقو ، القابلية للمقارنةو 

 
 

 دقة البيانات 1.5
المقابلة المباشرة مع رئيس الهيئة المحلية او الشخصية على  5102التجمعات السكانية ت عملية جمع البيانات عن استند

ان .  5117االعتبارية في التجمع، وقد تم زيارة كافة التجمعات السكانية المدرجة ضمن دليل التجمعات السكانية للعام 
لتجمعات مسح ا نتائجإن .  معاينةغير  وأخطاء معاينةأخطاء : عملية جمع البيانات يشوبها نوعين من االخطاء وهي

الن المسح نفذ بطريقة الحصر الشامل لكافة  (Sampling Errors) معاينةحتوي على أية أخطاء تال  5102السكانية 
والتي تعزى للعديد من  (Non Sampling Errors) معاينةغير  أخطاءولكن هناك إمكانية لحدوث .  التجمعات السكانية

 .إلضافة إلى طريقة تسجيل اإلجابات ومعالجة البيانات، باألسئلةاألسباب منها مدى فهم المبحوثين ل
 

 مقارنة البيانات 8.5
تعتبر بيانات مسح التجمعات السكانية قابلة للمقارنة جغرافيا وعبر الزمن، فقد تم مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها 
للمناطق الجغرافية بعضها مع بعض وكانت نتيجة المقارنة جيدة وليس هناك شذوذ في القيم التي تم الحصول عليها، كما 

ت المسح ألعوام سابقة، باإلضافة إلى مقارنة النتائج مع نتائج التعداد العام للسكان تم مقارنة بيانات هذا المسح مع بيانا
باإلضافة إلى مقارنة البيانات المتعلقة بالهيئات المحلية مع بيانات متوفرة من وزارة الحكم  5117والمساكن والمنشآت 

 . المحلي وقد كانت النتائج متقاربة
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 إجراءات ضبط الجودة ..9
  تنفيذ زيارات ميدانية من قبل إدارة المشروع للمراقبـة وفحـص سـير العمـل فـي الميـدان وذلـك لكافـة محافظـات الضـفة تم

الغربية، حيث تـم مرافقـة البـاحثين اثنـاء اسـتيفاء االسـتمارة للتحقـق مـن قـدرة البـاحثين علـى طـرح اسـئلة االسـتمارة بشـكل 
كفية فـي جمـع البيانـات، وقـد عولجـت الكثيـر مـن المالحظـات خـالل من قدرتهم على استخدام االجهزة الللتحقق دقيق و 

 .الزيارات الميدانية
  تــم تقســيم فريــق العمــل الميــداني إلــى عــدة مســتويات إداريــة وذلــك لتســهيل آليــات المتابعــة والرقابــة علــى جــودة البيانــات

 : والمتابعة على سير العمل الميداني

 .ويقوم بتدقيقها وفحصهاقبل رئيس الهيئة المحلية او من ينوب عنه  ت منيقوم باستيفاء البيانا: الباحث الميداني -
 باحثين لكل مشرف، حيث 2والفنية على فريق الباحثين والمكون من  اإلداريةيقوم بالمتابعة : المشرف الميداني -

الكفية،  األجهزةاالستمارة واستخدام  أسئلةيقوم بمرافقتهم اثناء استيفاء االستمارات ويتحقق من قدرتهم على طرح 
 . وقطاع غزة في محافظات الضفة الغربية

تنفيذ زيارات ميدانية للتحقق  إلى باإلضافةوالفنية على فريق المشرفين  اإلداريةيقوم بالمتابعة : المنسق الميداني -
 .من سير العمل على جمع البيانات

 

 المشــروع  إلدارةجــاز ونســبة االســتجابة وعــدم االســتجابة حتــى يتســنى تــم تزويــد إدارة المشــروع بتقريــر يــومي حــول اإلن
 . الوقوف على سير العمل بصورة مستمرة

 

 حيـــث يمكـــن إلدارة المشـــروع الـــدخول واالطـــالع علـــى ، تـــم تصـــميم بـــرامج المتابعـــة وســـحب البيانـــات مـــن خـــالل الويـــب
 .مالتقارير المختلفة حسب الصالحيات المعطاة له

 
 المالحظات الفنية  ..01

 :يعرض هذا الجزء أهم المالحظات الفنية على المؤشرات المذكورة في نتائج المسح من ناحية الشمول والدقة

 : التي برزت أثناء جمع البيانات بما يلي المعاينةغير يمكن تلخيص مصادر بعض األخطاء 
الموازنات والبيانات المالية، علما  بأن هذه المبالغة في األرقام المتعلقة بمساحات األراضي وأطوال الطرق و  .0

ير المقدم من الجهة التي الي تعتمد في دقتها على دقة التقدالبيانات استندت على تقديرات الهيئات المحلية وبالت
 .وفرت البيانات

 ".غير مبين"عدم اإلجابة على بعض بنود االستمارة، وقد تم اإلشارة إليها في الجداول بـ  .5

جابة على بعض البيانات المتعلقة بخدمات البنية التحتية في بعض التجمعات كون هذه الخدمات تقدم لم يتم اإل .1
 .وتدار من قبل شركات خاصة وليس من قبل الهيئة المحلية
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الثالث الفصل  
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

حيـــث تســـتند هـــذه المفـــاهيم إلـــى .  يعـــرض هـــذا الفصـــل المفـــاهيم والمصـــطلحات األساســـية التـــي تـــم اســـتخدامها فـــي التقريـــر
توصــيات األمــم المتحــدة فــي مجــال إحصــاءات البيئــة مــع األخــذ بعــين االعتبــار خصوصــيات المجتمــع الفلســطيني فــي هــذا 

ي المواضــــيع المتقاطعــــة فــــي الجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء كمــــا أن هــــذه المفــــاهيم والمصــــطلحات متوافقــــة مــــع بــــاق.  المجــــال
  .في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينياإلحصائية المستخدمة المصطلحات معجم الفلسطيني، وهي واردة في 

 
 :التجمع السكاني

مــن ( مكــان) مســاحةمــن ســطح األرض مأهولــة بالســكان بشــكل دائــم ولهــا ســلطة إداريــة رســمية، أو أي ( مكــان) مســاحةهـو  
 سـلطةلهـا  ولـيسلها ومعتـرف بهـا عرفيـا   مجاورسطح األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمع 

 .إدارية مستقلة
 

 :الينابيع
مصطلح يشير إلى المياه المتدفقة من تحت سطح األرض والناتجة عن نقطة التقاء منسوب المياه الجوفي مع سطح 

 .دائمة أو موسميةاألرض، قد تكون 
 

 :(االرتوازية)آبار المياه الجوفية 
تزود ( الجوفيةعادة في مستودعات المياه ) متواجدة تحت سطح األرض ( عذبة أو قليلة الملوحة) مياهمصطلح يشير إلى 

 .اآلبار والينابيع بالمياه
 

 :المنشأة
( غير مساعد)بنشاط إنتاجي رئيسي واحد ي بشكل أساس تخصصتو  تقع في مكان واحد مؤسسة أو جزء منهاالمنشأة هي 

 .يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة حيث
 

 :شبكة مياه عامة
الصالحة للشرب إلى  المياهمن األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل  شبكة هي

 .التجمع
 

 :شبكة الكهرباء
 وهي التجمع مساكن غالبية كل أو وتغطي السكانية التجمعات في تنتشر والتي الكهربائية والتوصيالت التمديدات عن عبارة

 .)القروية أو البلدية) المحلية السلطات أو الكهرباء بشركات خاصة

 
 : البيئة

 .الخارجية والتي تؤثر في حياة الكائن الحي ونموه وبقائه الظروف إجمالي
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 :من النفايات الصلبة التخلص
 ..اإللقاء النهائي للقمامة التي ال تستخلص أو ال يعاد تدويرها أو التخلص

 
 :المياه العادمة

 .عالقةوتحتوي على مادة وبكتيريا في محلول أو . تصرف عادة في شبكة لمياه المجاري مستعملة مياه
 

 :النفايات الصلبة
 والتجارية،النفايات البلدية، والنفايات الصناعية  وتشمل.  النفع وخطرة أحيانا ذات محتوى منخفض من السوائل عديمة مادة

 .المرتبطة بها ونفايات الهدم ومخلفات التعدين األخرىوتربية الحيوانات، والنشاطات  ونفايات ناتجة عن العمليات الزراعية
 

 :جمع النفايات
المماثلة، أو عن طريق  والمؤسساتان معالجتها أو التخلص منها من جانب اإلدارات البلدية النفايات إلى مك ونقل جمع

أي نقلها لنوع محدد  انتقائيايكون جمع نفايات البلديات  وقد.  الحكومةشركات عامة أو خاصة، أو منشآت متخصصة أو 
 .الوقتالنفايات في نفس  أنواعمن المنتجات، أو دون تفرقة، بمعنى آخر يشمل كل 

 
  :في الهواء الطلق حرق

 .نشارة الخشب وسواهاو المنسوجات، و السيارات الخردة، و هو حرق في الخالء لنفايات مثل الخشب، 
 

 : صماءحفرة 
 .حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى، وتبنى من جدران محكمة أو بئر

 
 :حفرة امتصاصية

 .مساميةالغائط البشري أو قاذورات أخرى، وتبنى من جدران  حفرة يخزن بها أو بئر
 

 :صرف صحي  شبكة
مياه األمطار، المياه ) المستعملةأجهزة الجمع وخطوط األنابيب والموصالت والمضخات يستخدم إلخالء المياه  من نظام

مواقع إنتاجها إما إلى محطة بلدية لمعالجة مياه المجاري أو إلى موقع  منونقلها ( المنزلية، وغيرها من المياه المستعملة
 .المياه المستعملة إلى مياه سطحية تصريفحيث يتم 

 
 :مكب نفايات

 .للتخلص من النفايات الصلبة دون رقابة بيئية يستخدم موقع
 

:شبكة مياه عادمة مفتوحة  
ما تكون داخل المخيمات وتعتبر وسيلة غير صحية للتخلص من  هي عبارة عن قنوات مكشوفة على جوانب الطرق وغالبا  

 .المياه العادمة
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 :معالجة المياه العادمة
التمييز بين ثالثة أنواع من  ويمكن. المياه المستعملة صالحة للوفاء بالمعايير البيئية أو معايير الجودة األخرى تجعل عملية

 .  والمتقدمةاآللية، والبيولوجية، : المعالجة
 

  :الهيئة المحلية
دارة شؤون جميع السكان في التجمع ومعترف بها من وزارة الحكم  هي الهيئة التي تمتلك صالحيات تقديم الخدمات العامة واج

 .المحلي
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20132015201320152013201520132015

45850853353798104482493Palestineفلسطين

4254755005047580449460West Bankالضفة الغربية

58697979347176Jeninجنين

 10131515001214Tubasطوباس

33353535773235Tulkarmطولكرم

4663646413136162Nablusنابلس

31323232663131Qalqiliyaقلقيلية

19191919121818Salfitسلفيت

74747474997373Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

12121313011111Jericho and Al Aghwarأريحا واالغوار

4343444421224141Jerusalemالقدس

 454544449104040Bethlehemبيت لحم

54708185665959Hebronالخليل

3333333323243333Gaza Stripقطاع غزة

55555555North Gazaشمال غزة

55554455Gazaغزة

1111111110101111Deir AL-Balahدير البلح

88882288Khan Yunisخانيونس

44442344Rafahرفح

وجود خدمة جمع 
النفايات الصلبة

 Existence of 

Solidwaste 

Collection 

Service

Indicatorالمؤشر

2015، 2013مؤشرات مختارة للتجمعات السكانية في فلسطين خالل األعوام : 1جدول 
Table 1: Selected Indicators of  the Localities in Palestine During the Years 2013, 2015  

Governorateالمحافظة

توفر شبكة مياه عامة

Availability of 

Water Network

توفر شبكة الكهرباء

Availability of 

Electricity 

Network

توفر شبكة صرف 
صحي

Availability of 

Wastewater 

Network
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عدد التجمعات السكانيةعدد السكان
Number of PopulationNumber of Localities

4,682,467557Palestineفلسطين

2,862,485524West Bankالضفة الغربية

311,23180Jeninجنين

 64,71921Tubasطوباس

182,05335Tulkarmطولكرم

380,96164Nablusنابلس

110,80034Qalqiliyaقلقيلية

70,72720Salfitسلفيت

348,11075Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

52,15414Jericho and Al Aghwarأريحا واالغوار

419,10844Jerusalemالقدس

 216,11445Bethlehemبيت لحم

706,50892Hebronالخليل

1,819,98233Gaza Stripقطاع غزة

362,7725North Gazaشمال غزة

625,8245Gazaغزة

264,45511Deir AL-Balahدير البلح

341,3938Khan Yunisخانيونس

225,5384Rafahرفح

 والتجمعات السكانية في فلسطين حسب المحافظات2015توزيع السكان في منتصف العام : 2جدول 
Table 2: Distribution of Population in Middle of Year 2015 and Localities in 

Palestine by Governorates

Governorateالمحافظة
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مخيم مجلس محليمجلس قرويمجلس بلدي
MunicipalityVillage CouncilLocal CouncilCampTotal

1282421027407Palestineفلسطين

1032421019374West Bankالضفة الغربية

13350149Jeninجنين

 380112Tubasطوباس

1280222Tulkarmطولكرم

9440356Nablusنابلس

5170022Qalqiliyaقلقيلية

990018Salfitسلفيت

20470471Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

260210Jericho and Al Aghwarأريحا واالغوار

11810130Jerusalemالقدس

 10240337Bethlehemبيت لحم

19260247Hebronالخليل

2500833Gaza Stripقطاع غزة

40015North Gazaشمال غزة

40015Gazaغزة

700411Deir AL-Balahدير البلح

70018Khan Yunisخانيونس

30014Rafahرفح

Source: Ministry of Local Governmentوزارة الحكم المحلي: المصدر

المحافظة

2015توزيع الهيئات المحلية في فلسطين حسب نوع الهيئة المحلية والمحافظة، : 3جدول 

Governorate

Table 3: Distribution of Local Authorities in Palestine by Type of Local Authority and 

Governorate, 2015

المجموعنوع الهيئة المحلية Type of  Local Authority 
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وجود مخطط هيكلي للتجمع
غير مبينيوجد مخطط قيد االعداد مصادق عليهمعتمديوجد مخطط 

There is an Approved 

Structural Plan

There is Under Preparation 

Structural Plan

Not Stated
Total

22516022407Palestineفلسطين

20015915374West Bankالضفة الغربية

2721149Jeninجنين

 47112Tubasطوباس

211022Tulkarmطولكرم

2333056Nablusنابلس

147122Qalqiliyaقلقيلية

117018Salfitسلفيت

4030171Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

82010Jericho and Al Aghwarأريحا واالغوار

1610430Jerusalemالقدس

 1321337Bethlehemبيت لحم

2320447Hebronالخليل

251733Gaza Stripقطاع غزة

4015North Gazaشمال غزة

4015Gazaغزة

71311Deir AL-Balahدير البلح

7018Khan Yunisخانيونس

3014Rafahرفح

2015توزيع الهيئات المحلية في فلسطين حسب وضع المخطط الهيكلي والمحافظة، : 4جدول 
Table 4: Distribution of Local Authorities in Palestine by Status of the Structural Plan and 

Governorate, 2015

Governorateالمحافظة

المجموع Existence of Structural Plan
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اخرىمعيقات االحتاللعدم توفر اإلمكانات البشريةعدم توفر اإلمكانات المادية
Lack of Material 

Resources

Lack of Human 

Potential

Obstacles 

Occupation

Others

546171370160Palestineفلسطين

536171370159West Bankالضفة الغربية

42211221Jeninجنين

 501017Tubasطوباس

100001Tulkarmطولكرم

133131333Nablusنابلس

501107Qalqiliyaقلقيلية

000257Salfitسلفيت

15051930Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

000112Jericho and Al Aghwarأريحا واالغوار

2020610Jerusalemالقدس

 10311621Bethlehemبيت لحم

7123720Hebronالخليل

100001Gaza Stripقطاع غزة

000000North Gazaشمال غزة

000000Gazaغزة

100001Deir AL-Balahدير البلح

000000Khan Yunisخانيونس

000000Rafahرفح

2015توزيع الهيئات المحلية في فلسطين التي ليس لها مخطط هيكلي حسب أسباب عدم وجود مخطط هيكلي والمحافظة، : 5جدول 
Table 5: Distribution of Local Authorities in Palestine that do not have a Structural Plan by Reasons 

and Governorate, 2015

Governorate المحافظة

أسباب عدم وجود مخطط هيكلي
Reasons for Not Having A structural Plan

Under 

Preparation

Total

المجموعقيد التنفيذ
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غير متوفرمتوفر
AvailableNot Available

50849557Palestineفلسطين

 47549524West Bankالضفة الغربية

691180Jeninجنين

 13821Tubasطوباس

35035Tulkarmطولكرم

63164Nablusنابلس

32234Qalqiliyaقلقيلية

19120Salfitسلفيت

 74175Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

12214Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 43144Jerusalemالقدس

 45045Bethlehemبيت لحم

Hebron 702292الخليل

 33033Gaza Stripقطاع غزة

505North Gazaشمال غزة

505Gazaغزة

11011Deir AL-Balahدير البلح

808Khan Yunisخانيونس

404Rafahرفح

2015توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب توفر شبكة مياه عامة والمحافظة، : 6جدول 
Table 6: Distribution of Localities in Palestine by Availability of Water Network and 

Governorate, 2015

المحافظة

المجموعتوفر شبكة مياه عامة

Governorate
Availability of Water Network

Total
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بئر أونبع تابع للهيئة 
المحلية

بئر أو نبع تابع لدائرة مياه 
الضفة الغربية

بئر أو نبع تابع لمصلحة مياه 
القدس

بئر أو نبع تابع لجهة إسرائيلية 
(شركة ميكروت)

بئر أو نبع تابع لسلطة 
محلية أخرى

غير مبينأخرىبئر خاص

Well or Spring 

Refer to Local 

Authority

Well or Spring 

Refer to West 

Bank Water 

Department

Well or Spring Refer 

to Jerusalem Water 

Undertaker

Well or Spring Refer 

to An Israeli Source 

(Mekorot Company)

Well or Spring 

Refer to Another 

Local Authority 

Private 

Wells

OthersNot 

Stated

There is No 

Water 

Network 

Total

62129391723726142949557Palestineفلسطين

 34129391713726132649524West Bankالضفة الغربية

526023132001180Jeninجنين

 10034203821Tubasطوباس

1100481101035Tulkarmطولكرم

6310156302164Nablusنابلس

430133801234Qalqiliyaقلقيلية

000180001120Salfitسلفيت

 01132240007175Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

50060001214Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 0551700133144Jerusalemالقدس

 0212190003045Bethlehemبيت لحم

Hebron 23202930042292الخليل

 280010013033Gaza Stripقطاع غزة

4000001005North Gazaشمال غزة

5000000005Gazaغزة

90000002011Deir AL-Balahدير البلح

6001000108Khan Yunisخانيونس

4000000004Rafahرفح

2015توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب مصدر مياه الشبكة العامة والمحافظة، : 7جدول 
Table 7: Distribution of Localities in Palestine by Source of the Public Network Water and Governorate, 2015

Governorateالمحافظة

المجموعال يوجد شبكة مياهمصدر مياه الشبكة العامة Source of the Public Network Water
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النعم
YesNo

26725634557Palestineفلسطين

 26123231524West Bankالضفة الغربية

4633180Jeninجنين

 314421Tubasطوباس

431035Tulkarmطولكرم

3527264Nablusنابلس

429134Qalqiliyaقلقيلية

811120Salfitسلفيت

 3538275Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

113014Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 10191544Jerusalemالقدس

 2220345Bethlehemبيت لحم

Hebron 837292الخليل

 624333Gaza Stripقطاع غزة

1405North Gazaشمال غزة

2305Gazaغزة

09211Deir AL-Balahدير البلح

1618Khan Yunisخانيونس

2204Rafahرفح

توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب وجود مشتركين بحاجة إلى خدمة التزويد بالمياه عن طريق الصهاريج : 8     جدول 
2015والمحافظة، 

Table 8: Distribution of Localities in Palestine with Subscribers Need to be Supplied with 

Water by Water Tanks and Governorate, 2015

Governorateالمحافظة

وجود مشتركين بحاجة إلى خدمة التزويد بالمياه عن طريق الصهاريج
Existence of Subscribers Need to be Supplied 

with Water by Water Tanks

المجموعغير مبين

Not StatedTotal
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أخرىينابيعآبار جمع مياه األمطارآبار ارتوازية
Artesian WellsRain Water 

Collection Well

SpringsOthers

7429710713Palestineفلسطين

 7029710710West Bankالضفة الغربية

2650232Jeninجنين

 91030Tubasطوباس

41830Tulkarmطولكرم

840140Nablusنابلس

3762Qalqiliyaقلقيلية

01830Salfitسلفيت

 1041150Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

0010Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 31610Jerusalemالقدس

 42914Bethlehemبيت لحم

Hebron 368372الخليل

 4003Gaza Stripقطاع غزة

1000North Gazaشمال غزة

1002Gazaغزة

0000Deir AL-Balahدير البلح

1000Khan Yunisخانيونس

1001رفح
Rafah

2015عدد التجمعات السكانية في فلسطين حسب مصادر المياه البديلة للشبكة والمحافظة، : 9جدول 
Table 9: Number of Localities in Palestine by Alternative Water Sources for the Network and 

Governorate, 2015

Governorateالمحافظة

مصادر المياه البديلة للشبكة
Alternative Water Sources for the Network
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*أخرىتلوث المياهمناطق غير مخدومة شبكة قديمةإنقطاع المياه
Water CutsOld Water 

Network

Non Served 

Areas

Water PollutionOthers*

291237221111121Palestineفلسطين

 272229208101109West Bankالضفة الغربية

323333710Jeninجنين

 72218Tubasطوباس

414868Tulkarmطولكرم

3625211215Nablusنابلس

1221111210Qalqiliyaقلقيلية

12111330Salfitسلفيت

 41372186Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

11310610Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

1312725Jerusalemالقدس

 2635191012Bethlehemبيت لحم

Hebron 7836633425الخليل

 198131012Gaza Stripقطاع غزة

21213North Gazaشمال غزة

22032Gazaغزة

70445Deir AL-Balahدير البلح

43522Khan Yunisخانيونس

42200Rafahرفح

Include Water Salinity, Water Loss, and Rising Prices : *تشمل ملوحة المياه، وفاقد المياه، وارتفاع االسعار* : 

2015عدد التجمعات السكانية في فلسطين حسب المشاكل الرئيسية التي يعاني منها التجمع في مجال المياه والمحافظة، : 10جدول 
Table 10: Number of Localities in Palestine by the Main Water Problems and Governorate, 2015

Governorateالمحافظة

Main Water Problems in the Locality

المشاكل الرئيسية التي يعاني منها التجمع في مجال المياه
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غير متوفرمتوفر
AvailableNot Available

53720557Palestineفلسطين

 50420524West Bankالضفة الغربية

79180Jeninجنين

 15621Tubasطوباس

35035Tulkarmطولكرم

64064Nablusنابلس

32234Qalqiliyaقلقيلية

19120Salfitسلفيت

 74175Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

13114Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 44044Jerusalemالقدس

 44145Bethlehemبيت لحم

Hebron 85792الخليل

 33033Gaza Stripقطاع غزة

505North Gazaشمال غزة

505Gazaغزة

11011Deir AL-Balahدير البلح

808Khan Yunisخانيونس

404Rafahرفح

2015توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب توفر شبكة الكهرباء والمحافظة، : 11جدول 
Table 11: Distribution of Localities in Palestine by Availability of Electricity Network 

and Governorate, 2015

Governorateالمحافظة

المجموع

Total

توفر شبكة الكهرباء
Availability of Electricity Network
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شركة كهرباء الهيئة المحلية
الخليل

شركة كهرباء 
الجنوب

شركة كهرباء 
محافظة القدس

شركة كهرباء 
محافظات غزة

      جهة إسرائيلية     
(الشركة القطرية) 

شركة كهرباء 
الشمال

مجلس خدمات 
مشترك

شركة كهرياء 
طوباس

غير مبينأخرى

Local 

Authority

Hebron  

Electricity 

Co.

Southern 

Electricity 

Co.

Jerusalem 

District 

Electricity 

Co.

Gaza 

Electricity 

Distribution 

Co.

An Israeli 

Source (Israeli 

National 

Company)

Northern 

Electricity 

Co.

Joint 

Services 

Council

Tubas  

Electricity 

co.

OthersNot 

Stated

There is No 

Electricity 

Network

Total

1961910672542942096420557Palestineفلسطين

 1961910602542942093820524West Bankالضفة الغربية

10000471021072180Jeninجنين

 200002001001621Tubasطوباس

000003031001035Tulkarmطولكرم

4000040160013064Nablusنابلس

000003000011234Qalqiliyaقلقيلية

000001800001120Salfitسلفيت

 00047013000014175Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

00050500003114Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 9001901200004044Jerusalemالقدس

 000350400005145Bethlehemبيت لحم

Hebron 3619005301003792الخليل

 000070000026033Gaza Stripقطاع غزة

0000100000505North Gazaشمال غزة

0000100000405Gazaغزة

00002000008011Deir AL-Balahدير البلح

0000200000608Khan Yunisخانيونس

0000100000304Rafahرفح

2015توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب المصدر الرئيسي للكهرباء والمحافظة، : 12جدول 
Table 12: Distribution of Localities in Palestine by the Main Source of Electricity and Governorate, 2015

المحافظة

المصدر الرئيسي للكهرباء

Governorate

ال يوجد شبكة 
كهرباء

Main Electricity Sourceالمجموع
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أخرىمناطق غير مخدومةشبكة كهرباء قديمةضعف التيار الكهربائيإنقطاع التيار الكهربائي
Electrical Current 

Disconnection

Electrical Current 

Weakness

Old Electricity 

Network

Non Served 

Areas

Others

15322922616433Palestineفلسطين

 12022422416233West Bankالضفة الغربية

213221146Jeninجنين

 66220Tubasطوباس

7111665Tulkarmطولكرم

112530124Nablusنابلس

3918102Qalqiliyaقلقيلية

4117100Salfitسلفيت

 143130232Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

8101170Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 4131193Jerusalemالقدس

 31826233Bethlehemبيت لحم

Hebron 395852468الخليل

 335220Gaza Stripقطاع غزة

51010North Gazaشمال غزة

51010Gazaغزة

110000Deir AL-Balahدير البلح

83200Khan Yunisخانيونس

40000Rafahرفح

2015عدد التجمعات السكانية في فلسطين حسب المشاكل الرئيسية التي يعاني منها التجمع في مجال الكهرباء والمحافظة، : 13جدول 
         Table 13: Number of Localities in Palestine by the Main Electricity Problems and 

Governorate, 2015

Governorateالمحافظة

Main Electricity Problems 

المشاكل الرئيسية في مجال الكـهربـاء
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غير متوفرمتوفر
AvailableNot Available

104453557Palestineفلسطين

 80444524West Bankالضفة الغربية

47680Jeninجنين

 02121Tubasطوباس

72835Tulkarmطولكرم

135164Nablusنابلس

62834Qalqiliyaقلقيلية

21820Salfitسلفيت

 96675Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

11314Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 222244Jerusalemالقدس

 103545Bethlehemبيت لحم

Hebron 68692الخليل

 24933Gaza Stripقطاع غزة

505North Gazaشمال غزة

415Gazaغزة

10111Deir AL-Balahدير البلح

268Khan Yunisخانيونس

314Rafahرفح

2015توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب توفر شبكة صرف صحي والمحافظة، : 14جدول 
Table 14: Distribution of Localities in Palestine by Availability of Wastewater Network and 

Governorate, 2015

المحافظة

المجموعتوفر شبكة صرف صحي

Governorate
Availability of Wastewater Network

Total
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ال يوجد شبكة صرف صحي
غير مبينأخرىوكالة الغوثمجلس خدمات مشتركدائرة مياه الضفة الغربيةالهيئة المحلية

Local 

Authority

West Bank Water 

Department

Joint Services 

Council

UNWRAWOthersNot StatedTotal

81351014453557Palestineفلسطين

 59351012444524West Bankالضفة الغربية

3001007680Jeninجنين

 0000002121Tubasطوباس

6001002835Tulkarmطولكرم

11002005164Nablusنابلس

6000002834Qalqiliyaقلقيلية

2000001820Salfitسلفيت

 4032006675Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

1000001314Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 21000102244Jerusalemالقدس

 1322023545Bethlehemبيت لحم

Hebron 4002008692الخليل

 2200002933Gaza Stripقطاع غزة

50000005North Gazaشمال غزة

40000015Gazaغزة

800002111Deir AL-Balahدير البلح

20000068Khan Yunisخانيونس

30000014Rafahرفح

2015توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب الجهة المسؤولة عن إدارة شبكة الصرف الصحي والمحافظة، : 15جدول 
Table 15: Distribution of Localities in Palestine by Doer Responsible for Wastewater Network and Governorate, 2015

المحافظة

الجهة المسؤولة عن إدارة شبكة الصرف الصحي

Governorate

المجموع Doer Responsible for Wastewater Network

There is No 

Wastewater Network
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مجاري مكشوفة بدون شبكةشبكة مجاري مكشوفةحفرة صماءحفرة إمتصاصيةشبكة صرف صحي
 Wastewater 

Network

CesspitTight 

Cesspit

Exposed 

Wastewater 

Network

Exposed 

Wastewater 

Channels Without 

Network 1044821822132Palestineفلسطين

 804561811928West Bankالضفة الغربية

4762311Jeninجنين

 015721Tubasطوباس

7321421Tulkarmطولكرم

13561502Nablusنابلس

6331410Qalqiliyaقلقيلية

218800Salfitسلفيت

 9684526Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

113401Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 22231334Jerusalemالقدس

 10372034Bethlehemبيت لحم

Hebron 6851858الخليل

 2426124Gaza Stripقطاع غزة

53000North Gazaشمال غزة

44000Gazaغزة

108112Deir AL-Balahدير البلح

27012Khan Yunisخانيونس

34000Rafahرفح

2015عدد التجمعات السكانية في فلسطين حسب طريقة التخلص من المياه العادمة والمحافظة، : 16جدول 
      Table 16: Number of Localities in Palestine by Wastewater Disposal Method and 

Governorate, 2015

المحافظة

Wastewater Disposal Method

Governorate

طريقة التخلص من المياه العادمة
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عدم وجود شبكة 
صرف صحي

مناطق غير شبكة قديمة
مخدومة

عدم وجود محطات 
معالجة

أخرىضعف كفاءة المحطة

Not Existence of 

Sewage Network

Old 

Wastewater 

Network

Non 

Served 

Areas

Not Existence 

of Treatment 

Plants

Wastewater 

Network 

Weakness

Others

453651451604131Palestineفلسطين

 444561241493427West Bankالضفة الغربية

769142163Jeninجنين

 2111010Tubasطوباس

28417712Tulkarmطولكرم

514121343Nablusنابلس

2849500Qalqiliyaقلقيلية

1824541Salfitسلفيت

 667102526Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

1304013Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

22913617Jerusalemالقدس

 3511142370Bethlehemبيت لحم

Hebron 865264472الخليل

 99211174Gaza Stripقطاع غزة

032001North Gazaشمال غزة

124231Gazaغزة

118532Deir AL-Balahدير البلح

613310Khan Yunisخانيونس

124100Rafahرفح

2015عدد التجمعات السكانية في فلسطين حسب المشاكل الرئيسية التي يعاني منها التجمع في مجال المياه العادمة والمحافظة، : 17جدول 
       Table 17: Number of Localities in Palestine by the Main Wastewater Problems and 

Governorate, 2015

المحافظة

Main Wastewater Problemsالمشاكل الرئيسية في مجال المياه العادمة

Governorate
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المجموعال توجد خدمة جمع النفاياتوجود خدمة جمع النفايات
Existence of Solidwaste 

Collection Service

There is No Solidwaste 

Collection Service

Total

49364557Palestineفلسطين

 46064524West Bankالضفة الغربية

76480Jeninجنين

 14721Tubasطوباس

35035Tulkarmطولكرم

62264Nablusنابلس

31334Qalqiliyaقلقيلية

18220Salfitسلفيت

 73275Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

11314Jericho and Al Aghwarاريحا واألغوار

 41344Jerusalemالقدس

 40545Bethlehemبيت لحم

Hebron 593392الخليل

 33033Gaza Stripقطاع غزة

505North Gazaشمال غزة

505Gazaغزة

11011Deir AL-Balahدير البلح

808Khan Yunisخانيونس

404Rafahرفح

2015توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب وجود خدمة جمع النفايات الصلبة والمحافظة، : 18جدول 
Table 18: Distribution of Localities in Palestine by Existence of Solidwaste Collection 

Service and Governorate, 2015

Governorateالمحافظة
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غير مبينأخرىمجلس خدمات مشتركهيئة محلية أخرىوكالة الغوثمتعهد خاصالهيئة المحلية
Local AuthoritySpecial 

Contractor

UNRWAAnother Local 

Authority

Joint Services 

Council

OthersNot StatedThere is No Solid 

Waste Collection 

Total

1547191525813964557Palestineفلسطين

 1367171525113364524West Bankالضفة الغربية

90106600480Jeninجنين

 00101201721Tubasطوباس

100212011035Tulkarmطولكرم

262302605264Nablusنابلس

10002901334Qalqiliyaقلقيلية

10011600220Salfitسلفيت

 3442219012275Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

0020801314Jericho and Al Aghwarاريحا واألغوار

 27013703344Jerusalemالقدس

 81352003545Bethlehemبيت لحم

Hebron 2002328063392الخليل

 18020706033Gaza Stripقطاع غزة

300010105North Gazaشمال غزة

400000105Gazaغزة

5020103011Deir AL-Balahدير البلح

200050108Khan Yunisخانيونس

400000004Rafahرفح

2015توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب الجهة المسؤولة عن خدمة جمع النفايات الصلبة والمحافظة، : 19جدول 
Table 19: Distribution of Localities in Palestine by the Doer Responsible for Solidwaste Collection Service and Governorate, 2015

المحافظة

المجموعال يوجد خدمة جمع نفايات

Governorate

Doer Responsible for Solidwaste Collection Service

الجهة المسؤولة عن خدمة جمع النفايات الصلبة
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أخرىبعد المكب عن التجمعقلة عدد الحاوياتعدم انتظام جمع النفايات الصلبة
Irregular Solid Waste 

Collection

Shortage 

Number of 

Containers

Dump Site Distance 

from Locality 

Others

21233117319Palestineفلسطين

 20130916019West Bankالضفة الغربية

515190Jeninجنين

 71020Tubasطوباس

1322100Tulkarmطولكرم

2046212Nablusنابلس

172681Qalqiliyaقلقيلية

91280Salfitسلفيت

 1039284Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

7670Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

920167Jerusalemالقدس

 2332101Bethlehemبيت لحم

Hebron 3545414الخليل

 1122130Gaza Stripقطاع غزة

3220North Gazaشمال غزة

2440Gazaغزة

1620Deir AL-Balahدير البلح

3640Khan Yunisخانيونس

2410Rafahرفح

عدد التجمعات السكانية في فلسطين حسب المشاكل الرئيسية التي يعاني منها التجمع في قطاع النفايات الصلبة : 20       جدول 
2015والمحافظة، 

Table 20: Number of Localities in Palestine by the Main Problems in Solidwaste Sector and 

Governorate, 2015

Governorateالمحافظة

المشاكل الرئيسية في قطاع النفايات الصلبة
Main Problems in Solidwaste Sector 
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Introduction 

 
PCBS and the Ministry of Local Government are pleased to present this detailed statistical 

report of the Local Communities Survey 2015 in Palestine. This survey was conducted as part 

of our official task to create and establish national statistical system and provide vital 

statistics to Palestinian planners and decision makers on locality development, and build        

a comprehensive data base to allow distribution of financial and human resources. 

 

Local authorities are responsible for providing essential services and public utilities to 

Palestinian localities and the availability of accurate and comprehensive data on local 

authorities, services, public utilities, socio-economic indicators, environmental situation, and 

all related indicators in the localities.  

 

This report is divided into three chapters:  The first chapter defines the main findings of the 

report. The second chapter explains the methodology of data collection and tabulation, in 

addition to details regarding data quality and estimates of data sources. The third chapter 

contains the concepts and definitions used in this report. 
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Chapter One 

 
Main Findings 

 

This chapter presents the main findings of the Local Communities Survey, 2112 in Palestine. 

 
1.1 Population 

The population in Palestine in mid-2112 totaled 4,682,467 person: 2,862,485 in the West 

Bank and 1,819,982 in Gaza Strip. 
 

Population in Palestine by Governorate, Mid 5102 

 

 
1.2 Properties of Local Authority 

The results of the Local Communities Survey 2015 showed that there were 714 local 

authorities in Palestine:  147 in the West Bank, and 11 local authorities in the Gaza Strip.  

They were distributed into 121 municipalities, 272 village councils, 11 local councils and 24 

camps.  

 

The results of Local Communities Survey 2015, indicated that there is 225 local authorities 

had an approved structural plan, while 160 local authorities had their structural plan under 

preparation.  
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1.3 Water 
 

Connection to Public Water Network:  

Results for 2015 showed that 508 localities in Palestine were connected to a public water 

network. It should be noted that only:-  475 localities in the West Bank were connected, 

compared to all of the localities in the Gaza Strip ( 33 localities). 

 
Distribution of Connected Localities to Water Network in Palestine by Governorate, 2015 

 
 

Source of Public Water Network: 

Data for 2015 showed that 172 localities obtained water from an Israeli source (Mekorot 

Company), and 129 localities connected to the public water network obtained water from the 

West Bank Water Department.  

 

Problems of Water Supply in Localities:  

The findings of the Local Communities Survey 2015 showed that 291 localities endured cuts 

in the water supply, 237 localities had old networks, 221 localities had non served areas, and 

111 localities suffered from water pollution. 

 

1.4   Electricity 

 

Connection to Public Electricity Network: 

Data for 2015 showed that 537 localities in Palestine were connected to the public electricity 

network: 504 local authorities in the West Bank, and 11 local authorities in Gaza Strip. 
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Main Electricity Source: 

Data showed that 254  localities in Palestine received their electricity from the Israeli 

Electricity Company, while 106 localities were served supplied with electricity by the 

Jerusalem Electricity Company, and 29 localities were supplied by the Northern Electricity 

Company. 
 

Problems of Electricity Supply in Localities:  

The results of the Local Communities Survey 2015 showed that 121 localities underwent cuts 

in the electricity supply, 229 localities had weak electricity current, 226 localities had old 

electricity networks, 164 localities had non served areas, and 33 localities complained of other 

problems. 

  

1.5  Wastewater 

 

Connection to Wastewater Network: 

Data showed that 104 localities in Palestine in 2015 had wastewater network: 80 localities in 

the West Bank, and 24 localities in Gaza Strip.  

 

Doer Responsible for Wastewater Network:  
Data for 2015 showed that local authorities were responsible for the wastewater network in 81 

localities in Palestine, while  the West Bank water department were responsible about the 

wastewater network in 3 localities . 

 

Problems of Wastewater Services in Localities:  

The results of the Local Communities Survey 2015 showed that 453 localities in Palestine do 

not have a wastewater network, 160 localities do not have treatment plants, and 145 localities 

had non served areas.  

    

1.6 Solid Waste 
 

Existence of Solid waste Collection Service: 

Data showed that 493 localities in Palestine during 2015 had access to a solid waste collection 

service: 460 localities in the West Bank and 33 localities in Gaza Strip. 

 

Doer Responsible for Solid Waste Collection:  

Data showed that local authorities collected solid waste in 154 localities while 258 localities 

were served by Joint services council in Palestine during 2015. 

 
Problems of Solid Waste Collection:  

The results of the Local Communities Survey 2015 showed that 331 localities in Palestine 

suffered from shortage in containers, and 212 localities from Irregular solid waste collection. 
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Chapter Two 

 
Methodology and Data Quality 

 

This chapter presents the scientific methodology used in the planning and implementation of 

Local Communities Survey 2015 including the design of the survey tools, fieldwork 

collection, data processing and analysis of data. 

 

2.1 Objectives 

The primary objective is to provide reliable data on the main environmental indicators for 

localities in Palestine that include: 

 Data about water, main source of water, and the main water problems in the locality. 

 Data about electricity, main source of electricity, and the main electricity problems in the 

locality. 

 Data about waste water, method of waste water disposal, and the main wastewater 

problems in the locality. 

 Data about solid waste, periodicity of solid waste collection, method of solid waste 

disposal, and the main solid waste  problems in the locality. 

 

2.2 Questionnaire 

The local communities questionnaire was designed in cooperation with ministry of local 

government according to international standards and recommendations for the most important 

indicators, taking into account the special situation of Palestine.  The survey tool was 

designed taking into account the survey objectives, data processing and data collection 

requirements 

 

2.3   Frame 

The survey frame was based on the list of localities used in the Palestinian Central Bureau of 

Statistics 2007, which consists of 557 localities  

 

2.4 Fieldwork 

 

Training field workers: 

Field workers received training on the main skills prior to the start of data collection. 

Interviewers received training on the Localities  survey in training courses in one location in 

the West Bank and one location in Gaza Strip. Trainers briefed the participants on the aims 

and definitions of the different indicators of the survey instructions to fill in the questionnaire. 

 

Data collection: 

Field operations started on 05/08/2015 and lasted until 10/09/2015. The fieldwork team 

consisted of a coordinator, directors of the fieldwork offices and field workers; each team 

consisted of supervisors and five field workers. 
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2.5 Data Processing 

The data processing stage comprised the following operations: 

 Developing a data entry program and training data entry clerks. 

 Organizing data entry processes. 

 Post-data entry editing. 

 Tabulation. 

 Using 35  tablet devices in the West Bank, and Gaza Strip  

 Design of a data entry program for tablet devices and post-data entry to the same 

database.   

 

2.6   Data Quality 

The concept of data quality consists of many aspects starting from the planning to the survey 

and on to the publishing method and data analysis. The main principles of statistical quality 

are accuracy, comparability, and data quality assurance procedures. 

 

2.7  Accuracy 

This survey is a comprehensive survey for all Local Communities, therefore, there is no 

sampling error in this survey but there is a possibility for some non-sampling errors that refer 

to the study frame, fieldwork operations and data processing. 

 

2.8  Comparability 
The data of the Local Communities Survey is comparable geographically and among time, the 

results when comparing the data between different geographical areas and when comparing 

the data of this survey with the data of previous surveys and with the Population, Housing and 

Establishment Census 2007 and comparing the data about the local authorities with Ministry 

of Local Government were close. 

 

2.9  Data Quality Control 

 A specialized fieldwork team with a background in economics was selected; it received \ 

theoretical and practical training on the survey’s questionnaire. 

 The main fieldwork team was selected based on skills acquired from the training course. 

 Fieldwork visits were made by the staff of both fieldwork and project management to 

make sure that the data collection process proceeded in an accurate manner in all 

governorates in the West Bank.  

 Various levels of supervision and monitoring took place according to the following 

hierarchy: 

 Field workers 

 Field worker supervisors  

 Fieldwork coordinator (each with monitoring responsibilities).   

 Project management received a daily report on progress and response rates. 

 Programs were designed to check and extract data through the web by project 

management and field worker managers. 

 A refresher training course was conducted during the stage of data collection to reinforce 

the main points made in training and to answer questions by field workers about issues 

faced in the field. 
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2.10  Special Technical Notes 

 Unreasonable of the data of some indicators such as land use and roads lengths, financial 

data and budgets. 

 Non-response items, which are indicated in these tables as "not stated". 

 Some of Localities have not answered some of the data relating to the infrastructure due  

that these services are provided and managed by private companies, not by the local 

authorities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCBS: Local Communities Survey, 2015 - Main Findings 

 

 ]21[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCBS: Local Communities Survey, 2015 - Main Findings 

 

 ]21[ 

Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 

 
Locality: 

A permanently inhabited place, which has an independent municipal administration or a 

permanently inhabited, separated place not included within the formal boundaries of another 

locality and not have an independent administrative authority. 

 

Springs: 

It refers to water that discharged from the ground at an intersection point between the 

topographic surface and the ground water table, it could be permanent or seasonal.  
 

Artesian Wells: 
Those wells are being dug to reach the ground water, for pumped and exploited as a source 

of water for multiple purposes of drinking or irrigation. 
 
Establishment: 

An 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.  
 

Public Water Network: 

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

to a municipality, the council or to a private company. 
   

Electricity Network: 

Electrical wiring deployed in residential areas and covering all or most of the households in 

the locality, particularly through electricity companies or local 

authorities (municipal or village),   
   

Environment: 

The totality of all the external conditions affecting the life, development and survival of an 

organism. 
   

Solid Waste Disposal: 

Ultimate deposition or placement of refuse that is not salvaged or recycled. 
 

Wastewater: 

Used water, typically discharged into the sewage system. It contains matter and bacteria in 

solution or suspension.   
 

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. 
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Waste Collection: 

Collection or transport of waste to the place of treatment or discharge by municipal services 

or similar institutions, or by public or private corporations, specialized enterprises or 

general government.  Collection of municipal waste may be selective, that’s to say carried 

out for a specific type of product, or undifferentiated, in other words, covering all kinds of 

waste at the same time. 
 

Open Burning : 

Outdoor burning of wastes such as lumber, used textile and others. 

   

Porous Cesspit: 

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

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

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. 
   

Dump: 

Site used to dispose solid waste without environmental control. 
   

Open Channel Network: 

Open channel beside roads, mainly found in the camps 
   

Waste Water Treatment: 

Process to render wastewater fit to meet environmental standards or other quality norms.  

Three broad types of treatment may be distinguished: mechanical, biological, and advanced. 
 

Local Authority 

The authority that serve the infrastructure services to the locality and is approved by the 

Ministry of local Government. 
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