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 شكـر وتقديـر
 

مشترك بين كل من السلطة الوطنية       بدعم مالي    اد تقرير اإلحصاءات الجغرافية في األراضي الفلسطينية      إعدلقـد تـم     
ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة      ) CFG(ومجموعـة الـتمويل الرئيسية للجهاز       ) PNA(الفلسـطينية   

سطينية، الوكالة السويسرية للتنمية والتـعاون     الوطنية الفلسطينية، مكتب الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية الفل        
)SDC(      وزارة التنميـة الدولية البريطانيـة ،)DFID(    المفوضية األوروبية ،)EC(  يتقدم الجهاز  .  ، والبنك الدولي

 .)CFG( لمجموعة التمويل الرئيسية للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر الجزيل



 

 



 

 تنويـه
 

صائية المدرجة في هذا التقرير مصدرها منشورات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، يمكن            جمـيع البـيانات اإلح    
 .للقارئ الكريم وفي حال الضرورة الرجوع إلى هذه اإلصدارات

 
 :تم استخدام مجموعة من الرموز الخاصة والمصطلحات المشتركة في جداول هذا التقرير، ودالالتها كالتالي

  

 :فة الغربيةضلا شمال .محافظات جنين، وطولكرم، ونابلس، وقلقيلية وسلفيت، ومنطقة طوباسل هذه المنطقة مشت
  

 :ضفة الغربيةلاط سو .ل هذه المنطقة محافظات رام اهللا والبيره، وأريحا واألغوار، والقدسمشت
  

ضفة لا بونج . فظتي بيت لحم، والخليلاحمل هذه المنطقة مشت
 :الغربية

  

جزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام تشمل ذلك ال  
1967. 

 ):J1منطقة (القدس 

  

 ):J2منطقة (القدس  .تشمل باقي المحافظة
  

تشـمل الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد               
 .1967احتاللها للضفة الغربية في عام 

 :باقي الضفة الغربية
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 تقديـم
 

 متزايدا من قبل كافة األجهزة اإلحصائية في         اهتمامالقى  تإحصائيا و من الحقول الهامة     الجغرافيةحصاءات  اإلتعتبر  
 العالم، حيث تشكل هذه اإلحصاءات أداة معلوماتية مهمة في النقاش العام والتخطيط ورسم السياسات المتعلقة بالبيئة                  

 التي تأثرت من أنشطة اإلنسان المختلفة على مر العصور  الطبيعية والزراعة واستعماالت األراضي والمساكنوالمصادر
 .تشكل هما عالمياهذه القطاعات أصبحت مشاكل حتى  ،والتقدم التكنولوجي الهائل

 
لى ندرة البيانات    إ الذي أدى ويحتل هذا المجال أهمية خاصة في األراضي الفلسطينية وذلك بسبب الوضع السياسي               

  اإلسرائيلية المستمرة للبيئة   االنتهاكات خالل فترة من الزمن، ناهيك عن        اإلحصاءات الجغرافية اإلحصائية المتوفرة حول    
ومصادرة  ، على مصادر المياه   االستيالء و ، الفلسطينية من تسريب للنفايات الخطرة لألراضي الفلسطينية         واألرض

 .تدمير المساكناألراضي، وتجريف المزروعات، و
 

يحـتوي هذا التقرير على مجموعة من الجداول اإلحصائية المتعلقة بالزراعة والمياه والمياه العادمة والبيئة واستعماالت                
األراضـي، كمـا ويعـرض بيانات حول المساكن وظروف السكن والسياحة، كما ويبرز التقرير المؤشرات اإلحصائية                 

اضي الفلسطينية في مختلف القطاعات االقتصادية، ويعرض كذلك أهم الجداول          المـتعلقة باسـتهالك الطاقـة فـي األر        
 .والبيانات المتعلقة باالستيطان ومصادرة األراضي في األراضي الفلسطينية

  
يـأمل الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسطيني أن تسهم النتائج الواردة في هذا التقرير في تمكين الدارسين وصانعي             

من خالل توفير الرقم اإلحصائي الموثوق، وأن ينير الدرب لمتخذي القرار           ورسم سياسات    خطط   السياسـات من وضع   
 .وصانعي السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في هذا الوطن

 
 واهللا ولي التوفيق،،،
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 ملخص تنفيذي
 

ا الـتقرير على مجموعة من الجداول اإلحصائية المتعلقة بالزراعة، والمياه، والمياه العادمة، واستعماالت              هـذ  يحـتوي 
األراضـي، والبيـئة، كمـا ويعـرض بيانات حول المساكن وظروف السكن والسياحة، كما ويبرز التقرير المؤشرات                  

تلف القطاعات االقتصادية، ويعرض كذلك أهم   اإلحصـائية المـتعلقة باسـتهالك الطاقة في األراضي الفلسطينية في مخ           
اعتمد التقرير على مجموعة من     .  الجـداول والبيانات المتعلقة باالستيطان ومصادرة األراضي في األراضي الفلسطينية         

المصـادر كـان مـن أهمهـا المسوح التي تم تنفيذها في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، باإلضافة الى بيانات                    
 .إلدارية للمؤسسات والمنشآت الفلسطينيةالسجالت ا

 
بلغـت في الضفة الغربية حوالي      فيما،  2كم/  فرد 625  ما معدله  2005لعام  السكانية لألراضي الفلسطينية     الكثافة بلغت
يالحظ أن غالبية األراضي الزراعية في األراضي الفلسطينية   .2كم/فرد  3,808ما معدلهوفي قطاع غزة   2 كم/فرد 420

من المساحة الكلية لألراضي    % 77.4بارة عن أراٍض مزروعة بمحاصيل دائمة، حيث تشكل هذه األراضي             هي ع 
كما أن غالبية المحاصيل في األراضي الفلسطينية تعد محاصيل بعلية، حيث تشكل أراضي               .  2004الزراعية لعام   

 19إلى وجود     كذلك النتائج أشارت، و  لنفس العام  من المساحة الكلية لألراضي الزراعية    % 89.4المحاصيل البعلية   
 .قطاع غزة في ومحمية طبيعية واحدةمحمية طبيعية في الضفة الغربية 

 
من مصادر  % 66.3 مليون متر مكعب، وشكلت ما نسبته        196.1بلغ إنتاج اآلبار في األراضي الفلسطينية ما مجموعه         

، أما المياه   %17.8 مليون متر مكعب أي بنسبة       52.7يع  المياه في األراضي الفلسطينية ، وبلغ التصريف السنوي لليناب        
من % 15.9 مليون متر مكعب وشكلت ما نسبته        46.9فبلغت كميتها   ) ميكروت(المشتراة من شركة المياه اإلسرائيلية      

 .  2004مصادر المياه في األراضي الفلسطينية عام 
 

العادمة بواسطة  المياه  تتخلص من   التي   و 2004طينية لعام   االقتصادية في األراضي الفلس    النتائج أن نسبة المنشآت      بينت
من المنشآت تتخلص من مياهها العادمة بواسطة الحفر          % 20.2مقابل  ،  %67.9 الصرف الصحي بلغت  شبكة  

وتوزعت هذه النسب حسب القطاعات التي تتخلص من مياهها بواسطة شبكة الصرف الصحي بنسبة               .  االمتصاصية
 .التعليممن المنشآت في قطاع % 40.9مقابل نشاءات، اإللمنشآت قطاع % 91.4

 
 مكباً في   161 منها   ً، مكبا 164 بلغ   2005 لعام   مكبات النفايات الصلبة في األراضي الفلسطينية      عددتشير النتائج إلى أن     

 . مكبات في قطاع غزة3الغربية و الضفة
 

الشمسية خالل   المياهة الشمسية عن طريق سخانات      من األسر الفلسطينية استغلت الطاق    % 67.2إلى أن    النتائج تشير
 .2005 كانون ثانيشهر 

 
الذبائح من   عدد بلغ، و طن 2,994.5أنواع األسماك حوالي     جميع من 2004األسماك المصطادة خالل عام      كمية بلغت

في قطاع   رأس 16,066منها   ،رأس 24,952بلغ مجموع الذبائح من األبقار      كما  طير،   ألف 1,669الطيور حوالي   
 .غزة



 

على غرفة واحدة قد     تحتوي، إلى أن نسبة األسر الفلسطينية التي تسكن في مساكن           2004ظروف السكن    بيانات تشير
 1.8األراضي الفلسطينية قد بلغ      فيأن متوسط كثافة السكن     ومن مجموع األسر في األراضي الفلسطينية،       % 4.5بلغت  

 .  من األسر تمتلك تلفاز% 93.2واألسر تمتلك ثالجة،  من% 92.9أن إلى  البيانات أيضا تشير، وفرداً للغرفة
 

 فندقاً موجودة في    124 من اصل     فندقاً 80 قد بلغ    2004العاملة نهاية عام    عدد الفنادق   تشير نتائج مسح الفنادق الى أن       
 عدد االسرة    ومتوسط  غرفة  2004،3,301األراضي الفلسطينية، حيث بلغ متوسط عدد الغرف المتاح خالل عام             

 قاعات االجتماعات ، أما عدد    دافرأ 13,903 ةسع ب  مطعماً 94  سريراً، فيما بلغ عدد المطاعم في الفنادق       7,218المتاحة  
 . فردا14,890ً ةسعات ب قاع109ددها فقد بلغ ع

  
، وقد تركز عمرةمست148 قد بلغ 2004الضفة الغربية في العام  اإلسرائيلية في المستعمراتإلى أن عدد  النتائجتشـير  

 16 منها مستعمرة 26 فيها اإلسرائيلية المستعمرات في محافظة القدس، حيث بلغ عدد       المستعمراتأكـبر عـدد لهـذه       
 مستعمر، وذلك في نهاية     432,275مسـتعمرة تم ضمها إلى إسرائيل، وبلغ عدد المستعمرين في الضفة الغربية قد بلغ               

 184,229 مستعمر منهم    236,480 المستعمرين يسكنون محافظة القدس      ويتضح من البيانات أن معظم    . 2004العـام   
 ).J1(مستعمر في منطقة 
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 الفصل األول
 

 بيانات عامة عن فلسطين
 

 : والمساحةالجغرافي الموقع
 وبين،  رقي خط غرينتش   ش  ْ 35  "40و ْ 34  "15 طول   يسيوية بين خط  اآلالقارة  من   الجنوب الغربي  فلسطين في    تقع

 الجنوبي الغربي من وحدة جغرافية كبرى في        الشطر تشكل   وهي . ً شـماال  ْ 33 "15 و    29ْ  "30ض  دائرتـي عـر   
واألردن إضافة إلى فلسطين، حيث يحدها من الشمال        من لبنان وسورية    كل   تضم   التيالمشرق العربي، هي بالد الشام،      

 تبلغ . من الجنوب مصر وصحراء سيناء    لبـنان وسوريا، ومن الشرق األردن، ومن الغرب البحر األبيض المتوسط، و           
 في  2كم 5,655منها  ،  2كم 6,020، بينما تبلغ مساحة األراضي الفلسطينية       2 كم 27,009 التاريخـية    فلسـطين مسـاحة   

 . في قطاع غزة2كم 365الضفة الغربية و
 

 : التضاريسيةاألقاليم
 الغرانيتيةي تتألف من طبقات من الصخور      أشكال سطح أرضها، وبساطة بنيتها الجيولوجية الت       بوضوح فلسطين   تمـتاز 

 الجيولوجي األول   العصر منذ   الجيولوجيةتنتمي لمعظم العصور    و ،والرملـية والكلسية والطينية والطباشيرية والبازلتية     
 المنخفضة عن سطح البحر، والسهول      األغوار األرض فإنها تتفاوت بين      سطح أشكال   أما .  الحديـث  العصـر حـتى   

األقاليم  تتكون . الجبلية قليالً عن سطح البحر، والهضاب المتوسطة والعالية تتخللها بعض السالسل      رتفعتالمنبسطة التي   
 . المرتفعات الجبلية، وإقليمإقليم السهول الساحلية: منالتضاريسية في فلسطين 

 

 :المناخ
 :  األمطار بأمور ثالثةوكمية مناخ فلسطين من حيث الحرارة يتأثر

 . محاذية للسهل الساحليالجنوبجبال تمتد من الشمال إلى من السلة سلتواصل : أوالً

 . إفريقيا بمصر إلى شمالمروراًسيناء الصحاري الممتدة من : ثانياً

 .  الجهة الشرقيةمن  التي تجاور جزء من فلسطين السوريةالصحراء: ثالثاً

 .ر جاف صيفاً، وبارد شتاءاإن تأثر مناخ فلسطين بالعوامل المذكورة أعاله يجعله يمتاز بأنه حا
 

 :أنهار فلسطين
 640 بحيرة طبرية    دخوله لدى   تهتبلغ طاق ، و  تصب مياهه في البحر الميت     حيث أنهار فلسطين هو نهر األردن،       أكـبر 

اليرموك نهر  ثم تنضم إليه مياه       . مليون متراً مكعباً   540أما بعد خروجه من البحيرة فتكون طاقته          .مليون متراً مكعباً  
 ).  متراً مكعباًمليون 310( من الضفة الشرقية والضفة الغربية أخرىومياه )  مليون متراً مكعبا467ً(
 

 :الكثافة السكانية
، فيما بلغـت في    2005وذلك في منتصف العام      2كم/ فرد 625بلغـت الكثافة السكانية في األراضي الفلسطينية حوالي         

 هي  غزةوتبين النتائج أن محافظة     .  2كم/  فرد 3,808ع غزة حوالي    ، وفي قطا  2كم/ فرد 420الضـفة الغربية حوالي     
ـ ال أكـثر   كثافة سكانية        المحافظات اقل أريحا واألغوار  محافظة وتعتبر   ،)2كم/  فرد 6,593(  كـثافة سكانية   اتمحافظ

 .   )2كم/  فرد71(
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2005 ،المنطقة/المحافظة حسب  الفلسطينيةوالكثافة السكانية في األراضي، وعدد السكان، مساحة المحافظة:  1-1جدول   
Table 1-1:  Area of Governorate, Population and Population Density of the Palestinian Territory 

by Governorate\ District, 2005 
 

Governorate\District 

 الكثافة السكانية 
 )2كم/ فرد(

Population Density 
(Capita\ km2) 

 )1(سكانعدد ال
Population(1) 

 

 )2كم(مساحة المحافظة 
Governorate Area 

(km2) 
 المنطقة/المحافظة

Palestinian Territory 625  األراضي الفلسطينية 6,020 3,762,005

West Bank 420  الضفة الغربية 5,655 2,372,216

Jenin 436  جنين 583 254,218

Tubas 116  طوباس 402 46,644

Tulkarm 682  طولكرم 246 167,873

Nablus 540  نابلس 605 326,873

Qalqiliya 568  قلقيلية 166 94,210

Salfit 305  سلفيت 204 62,125

Ramallah  & Al- Bireh 328  رام اهللا والبيرة 855 280,508

Jericho and Al-Aghwar 71   واألغوارأريحا 593 42,268

Jerusalem 1,155  قدسال 345 398,333

Bethlehem 265  بيت لحم 659 174,654

Hebron 526  الخليل 997 524,510

Gaza Strip 3,808  قطاع غزة 365 1,389,789

North Gaza 4,360  شمال غزة 61 265,932

Gaza 6,593  غزة 74 487,904

Deir Al-Balah 3,467  دير البلح 58 201,112

Khan Yunis 2,496  خانيونس 108 269,601

Rafah 2,582  رفح 64 165,240
(1):  Data at the Mid Year.  )1(  :البيانات تمثل منتصف العام 
Source:  Palestinian Central Bureau of Statistics, 2005. Population 
Projection in the Palestinian Territory. Revised Series. Ramallah- 
Palestine. 

اإلسقاطات .  2005لمركزي لالحصاء الفلسطيني،  االجهاز:  المصدر
 . فلسطين-رام اهللا .  سلسلة منقحة. ية في األراضي الفلسطينيةالسكان
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 الفصل الثاني
 

 استعماالت األراضي
 
:مقدمـة   

نات تعتـبر إحصـاءات استعماالت األراضي من الحقول اإلحصائية األساسية التي ازداد االهتمام الدولي في توفير بيا                
إحصـائية حولها، وذلك لما لهذه البيانات من أهمية في وضع السياسات والقوانين التي تنظم استعمال األرض وتحد من                   

 .سوء استخدامها، كما توفر هذه اإلحصاءات أداة معلوماتية مهمة في معظم أعمال التخطيط وإدارة الموارد الطبيعية
 

هتمام في توفير بيانات إحصائية حول األراضي في فلسطين، خاصة بعد           وكمـا هو الحال في دول العالم، فقد ازداد اال         
سـنوات طويلة من االحتالل ساهمت في تشرذمها وإهمالها، مما تسبب في ندرة البيانات اإلحصائية المتوفرة، لذلك فقد                  

هدف جمع   استعماالت األراضي، ب    إحصاءات اسـتحدث الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني برنامجاً خاصاً حول          
 .وتبويب ونشر البيانات اإلحصائية الخاصة بها ألغراض البحث العلمي ورسم السياسات المناسبة

 
مساحة األراضي الزراعية والغابات، ومساحة وعدد المحميات       : تشـمل المؤشرات التي يغطيها هذا الجزء من التقرير        

 . األرضقيمة، و النشاطكثافة، وانية السكالكثافةالطبيعية، ومساحة المناطق المبنية، باإلضافة إلى 
 

 :المفاهيم والمصطلحات

يشـير هـذا المصـطلح إلى األصناف الرئيسية الستعماالت األراضي في الحيازات الزراعية               
وتشمل األراضي  .  وألغـراض التصنيف، يتم مسح المساحة اإلجمالية لألرض، لتحديد صنفها         

ية الزراعية المتناثرة، والحظائر وملحقاتها، واألراضي      األراضي التي تقام عليها األبن    :  الزراعية
غـير المـزروعة بشـكل دائـم، مـثل الرقع غير المزروعة، والممرات الزراعية، والقنوات                

 .والبروزات واألكتاف

 :األراضي الزراعية

 :األراضي البعلية .هي األراضي المزروعة والتي تعتمد الزراعة فيها على مياه األمطار فقط

هي األراضي المروية التي تزود عادة وبشكل متعمد بالماء من غير المطر وذلك بهدف تحسين                
 .إنتاج المحاصيل والمراعي

 :األراضي المروية

يشـير هـذا المصطلح إلى األراضي المستغلة أو المزروعة لفترة زمنية طويلة، والتي ليس من                
د، ويشمل هذا النوع  األرض المزروعة الضـرورة أن تـتم زراعتها لعدة سنوات بعد كل حصا    

باستثناء أشجار الغابات   (بالشـجيرات التـي تنبت األزهار كالورود، والياسمين، وكذلك المشاتل           
، ويستثنى من ذلك    )وغيرها من األشجار التي نستفيد من أخشابها      " الغابات"التي تصنف تحت بند     

 .المروج والمراعي الدائمة

أراضي المحاصيل  
 :الدائمة

 والتي   .تتضـمن كـل األراضي المستخدمة لزراعة محاصيل تقل دورة نموها عن سنة واحدة             
 .يجب إعادة بذرها أو زراعتها إلنتاج محصول آخر بعد الحصد

أراضي المحاصيل  
 :المؤقتة
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. للغابات) لمدة خمس سنوات فأكـثر   (وهـي عـبارة عـن األراضي المستخدمـة بشكل دائم           
لى أن المراعي الدائمة والتي ينمو فيها أشجار أو شجيرات، يجب أن تسجل             وتجـدر اإلشارة إ   

 .ضمن هذا الصنف، فقط إذا كانت أشجار الغابات الموجودة هي االستعمال األهم في المنطقة

 :الغابات واألحراش

ة مسـاحة مـن األرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بوجود كائنات حية نباتية أو حيواني                
بـرية أو بحرية أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية، يتم حصرها     

 .وعزلها لغرض حمايتها من التأثيرات والعوامل الخارجية وخاصة اإلنسان

 :المحميات الطبيعية

مصـطلح يرتـبط بمواصـفات بيئـية فريدة تتعلق باألرض من حيث توفر المصادر، ويشمل                
 .ات الطبيعية والمواقع التاريخيةالمحمي

 :قيمة األرض

 
 :نوع استعمال األرض

يالحـظ أن غالبية األراضي الزراعية في األراضي الفلسطينية هي عبارة عن أراٍض مزروعة بمحاصيل دائمة، حيث                 
 في كما أن غالبية المحاصيل.  2004مـن المساحة الكلية لألراضي الزراعية لعام        % 77.4تشـكل هـذه األراضـي       

من المساحة الكلية لألراضي % 89.4األراضـي الفلسطينية تعد محاصيل بعلية، حيث تشكل أراضي المحاصيل البعلية            
 . لنفس العامالزراعية

 

 2004 - 2003 والري، الغطاء الزراعي السنة ونوع التوزيع النسبي لألراضي الزراعية حسب: 1-2شكل 

 

من المساحة الكلية لألراضي المزروعة     % 36.4وية في الضفة الغربية     مسـاحة المحاصيل الدائمة المر    نسـبة   بلغـت   
، في حين بلغت مساحة     2003في العام   % 25.9 مقابل   2004بمحاصـيل دائمـة مروية في األراضي الفلسطينية لعام          

بعلية في  من المساحة الكلية لألراضي المزروعة بمحاصيل دائمة        % 99.1المحاصيل الدائمة البعلية في الضفة الغربية       
% 0.9و% 63.6  في قطاع غزة   2004في العام    من جهة أخرى بلغت هذه النسب        ،األراضـي الفلسـطينية لنفس العام     

من المساحة الكلية لألراضي % 61.6بلغت نسبة مساحة المحاصيل المؤقتة المروية في الضفة الغربية      و ،علـى التوالي  
بلغت مساحة المحاصيل المؤقتة البعلية في الضفة الغربية        ، في حين    2004المـزروعة بمحاصـيل مؤقتة مروية لعام        

أما في  .  مـن المساحة الكلية لألراضي المزروعة بمحاصيل مؤقتة بعلية في األراضي الفلسطينية لنفس العام             % 92.1
 .على التوالي% 7.9و% 38.4 بلغت هذه النسب قطاع غزة
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 :التغير في استعمال األرض
في  والضفة الغربية كان    األراضي الفلسطينية   تغير في مساحة األراضي الزراعية الدائمة في       تشير النتائج إلى أن أكبر    

) 1998(بالمقارنة مع سنة األساس      2 كم 41.8و 2كم 33.0 بمقدار   ادت مساحة هذه األراضـي   دزاحيـث   ،  2002عـام   
ت مساحة هذه األراضي بمقدار     ، حيث تقلص  2004على التوالي، فيما كان اكبر تغير لهذه األراضي في قطاع غزة عام             

  وتبين النتائج أن أكبر تغير في مساحة األراضـي الزراعية المؤقتـة            ). 1998( بالمقارنة مع سنة األساس      2 كم 28.2
 ، أما في قطاع غزة فإن     2كم 34.9 بمقدار   مساحـة هذه األراضي  تقلصت  ، حيث   2001في عام    كانالضفة الغربية    في

 2 كم 4.1 حيث تقلصت هذه المساحة بمقدار       2002 كان في عام     اضـي الزراعية المؤقتـة  أكـبر تغير في مساحة األر     
 . )1998(بالمقارنة مع سنة األساس 

 
 :كثافة النشاط

، بينما بلغت   2004لعام  % 24.7بلغـت نسـبة مساحة األراضي الزراعية من المساحة الكلية في األراضي الفلسطينية              
 بينت النتائـج أن محافظة طولكرم      كماعلى التوالي،   % 29.9و% 24.4قطاع غزة   النسبة في كل من الضفة الغربية و      

، في حين بلغت أقل نسبة في       %57.6 فـيها أكبر نسبة من مساحة األراضي الزراعية من مساحة المحافظة حيث بلغت            
 .%4.8 حيث بلغت  واألغوارمحافظة أريحا

 

 :قيمة األرض
وقد تركز العدد األكبر من المحميات  .  2004األراضي الفلسطينية عام    ة في    محمية طبيعي  20 وجود   إلىأشارت النتائج   

 . محميات طبيعية في كل منها5رام اهللا والبيرة، والتي بلغت والطبيعية في كل من محافظتي جنين 
 

 المحميات   تركزت مساحة  وقدفي األراضي الفلسطينية،     2كم 55.4 أما فيما يتعلق بمساحة المحميات الطبيعية، فقد بلغت       
 .2كم 28.6 الطبيعية في محافظة الخليل حيث بلغت
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 2004 -2003، المنطقة/والمحافظةمساحة األراضي الزراعية والغابات حسب نوع الغطاء الزراعي :  1-2جدول 
Table 2-1:  Area of Agricultural Land and Forests by Type of Agricultural Cover and Governorate\District, 2003- 2004 

   

Type of Agricultural Cover نوع الغطاء الزراعي 

 )2كم(محاصيل مؤقتة 
Temporary Crops (km2) 

 )2كم(محاصيل دائمة  
Permanent Crops (km2) 

 )2كم(الغابات واألحراش 
Forests and 

Wooded Land (km2) 

 )2كم(المجموع 
Total (km2) 

 Irrigated           مروي Rain-fed             بعلي Irrigated         مروي Rain-fed           بعلي
Governorate\District 

2004 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 

 المنطقة/المحافظة

Palestinian Territory 91.7 1,488.1 1,486.5 250.5 244.9 84.9 83.5 1,079.4 1,088.3 73.3  األراضي الفلسطينية  69.8

West  Bank 88.5 1,379.0 1,372.8 230.6 225.8 52.3 51.4 1,069.4 1,077.5 26.7  الضفة الغربية 18.1

Jenin 33.3 286.8 280.8 70.3 60.1 11.5 9.3 199.6 211.0 5.4  جنين 0.4

Tubas 22.2 50.0 57.6 28.0 30.2 7.2 10.2 14.0 16.4 0.8  طوباس 0.8

Tulkarm 1.2 141.6 145.3 5.5 5.7 3.8 5.3 128.0 130.3 4.3  طولكرم 4.0

Nablus 2.4 221.2 221.2 16.8 15.1 2.5 2.8 198.7 200.3 3.2  نابلس 3.0

Qalqiliya 2.5 62.8 59.8 1.8 1.4 2.4 2.5 54.8 52.6 3.8  قلقيلية 3.3

Salfit 11.9 83.7 82.2 1.5 1.2 0.4 0.3 81.7 80.6 0.1  سلفيت 0.1

Ramallah & Al- Bireh 2.3 184.9 184.3 22.1 22.2 0.5 0.5 162.1 161.5 0.2  رام اهللا والبيرة 0.1

Jericho and Al-Aghwar - 28.6 23.5 - - 21.4 17.8 - - 7.2   واألغوارأريحا 5.7

Jerusalem 2.0 18.8 18.1 1.6 2.0 0.1 0.1 17.1 16.0 -  القدس -

Bethlehem 1.4 54.6 52.9 7.4 7.7 0.9 1.1 46.0 43.8 0.3  بيت لحم 0.3

Hebron 9.3 246.0 247.1 75.6 80.2 1.6 1.5 167.4 165.0 1.4  الخليل  0.4

Gaza Strip 3.2 109.1 113.7 19.9 19.1 32.6 32.1 10.0 10.8 46.6  قطاع غزة 51.7

North Gaza .. 10.3 14.0 1.4 0.7 5.5 4.7 0.2 0.2 3.2  مال غزةش 8.4

Gaza .. 21.4 22.4 1.8 1.5 1.8 2.2 2.9 2.9 14.9  غزة  15.8

Deir Al- Balah .. 20.2 18.3 2.5 2.7 4.0 3.5 2.7 2.8 11.0  دير البلح 9.3

Khan Yunis .. 37.3 38.0 12.3 11.9 10.6 10.4 2.1 2.8 12.3  خانيونس  12.9

Rafah .. 19.9 21.0 1.9 2.3 10.7 11.3 2.1 2.1 5.2  رفح  5.3

(-):  Nill         )-  :(ال يوجد 

(..):  Data not available          :(..)البيانات غير متوفرة 
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 2004 -2001، المنطقة/ والمحافظةنوع الغطاء الزراعيو  السنةالتغير في مساحة األراضي الزراعية حسب:  2-2جدول 
Table 2-2:  Change in Area of Agricultural Land by Year, Type of Agricultural Cover and Governorate\District, 2001- 2004 

 

Year and Type of Agricultural Cover  السنة ونوع الغطاء الزراعي 

 *)1998(سنة األساس  2001 2002 2003 2004
Base Year (1998*)  

Governorate\District 
  

 مؤقت
Temporary

 دائم
Permanent

 مؤقت
Temporary

 دائم
Permanent 

 مؤقت
Temporary 

 دائم
Permanent 

 مؤقت
Temporary 

 دائم
Permanent

 مؤقت
Temporary

 دائم
Permanent 

 المنطقة/المحافظة

Palestinian Territory -20.9 4.4 -27.9 9.8 -21.3 33.0 -35.7 26.1 356.3 األراضي الفلسطينية  1,148.3
West  Bank -18.6 32.6 -24.3 32.1 -17.2 41.8 -34.9 35.6 301.5  الضفة الغربية 1,063.5

Jenin 5.7 -10.2 -6.7 -3.8 -2.4 0.9 -8.6 5.2 76.1  جنين 215.2

Tubas 3.4 2.8 8.6 5.2 6.1 4.1 3.8 4.1 31.8  طوباس 12.0

Tulkarm -2.8 2.9 -1.1 4.9 -0.7 4.6 -1.0 6.0 12.1  طولكرم 129.4

Nablus -17.7 -8.7 -19.1 -7.3 -16.8 -6.2 -17.8 -4.9 37.0  نابلس 210.6

Qalqiliya -3.7 0.1 -4.0 -2.6 -3.1 2.6 -3.0 2.7 7.9  قلقيلية 58.5

Salfit -2.0 5.4 -2.4 4.3 -1.1 3.8 -1.3 3.6 3.9  سلفيت 76.4

Ramallah & Al- Bireh 0.4 2.6 0.5 1.9 -0.5 2.5 -4.8 -2.5 22.2  رام اهللا والبيرة 159.7

Jericho and Al-Aghwar 7.6 -2.0 4.0 -3.5 2.4 -4.6 2.2 -3.8 13.8   واألغوارأريحا 9.2

Jerusalem -0.4 5.7 - 4.6 -0.1 4.1 -0.1 4.2 2.1  القدس 11.4

Bethlehem -2.0 9.8 -1.5 7.6 0.2 10.6 -1.5 10.5 10.3  بيت لحم 36.5

Hebron -7.1 24.2 -2.6 20.8 -1.2 19.4 -2.8 10.5 84.3  الخليل  144.6

Gaza Strip -2.3 -28.2 -3.6 -22.3 -4.1 -8.8 -0.8 -9.5 54.8  قطاع غزة 84.8

North Gaza -2.4 -16.3 -3.9 -11.1 -4.6 -2.9 -3.5 -2.3 9.3  شمال غزة 19.7

Gaza -3.5 -5.7 -3.4 -4.8 -2.5 -3.4 -2.2 -3.4 7.1  غزة  23.5

Deir Al- Balah -0.5 -4.5 -0.8 -6.1 -0.9 -4.6 -0.9 -5.6 7.0  دير البلح 18.2

Khan Yunis -1.2 0.7 -1.8 2.0 -2.4 4.5 -2.5 4.2 24.1  خانيونس  13.7

Rafah 5.3 -2.4 6.3 -2.3 6.3 -2.4 8.3 -2.4 7.3  رفح  9.7
* Jerusalem Governorate data doesn't include those parts of Jerusalem, which were annexed by 
Israel in 1967 

 .1967 التي ضمتها إسرائيل عام القدسال تتضمن تلك األجزاء من محافظة بيانات محافظة القدس * 

(-):  Nill )-  :(ال يوجد 

Area:  km2  2كم:  المساحة
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 اعية من مساحة المحافظة ونسبة مساحة األراضي الزر،مساحة المحافظة، ومساحة األراضي الزراعية:  3-2جدول 
 2004 -2003، المنطقة/المحافظةحسب 

Table 2-3:  Governorate Area, Area of Agricultural Land and Percentage of Agricultural 
Land Area of Governorate Area by Governorate\ District,  2003- 2004 

 

(%) اعية نسبة مساحة األراضي الزر
Percent of Agricultural 

Land Area  (%) 

 )2كم(مساحة األراضي الزراعية 
Area of Agricultural Land 

(km2) Governorate\District 

2004 2003 2004 2003 

 المحافظةمساحة 
 )2كم(

Governorate 
Area (km2) 

 المنطقة/المحافظة

Palestinian Territory 24.7 24.7 1,488.1 1,486.5  ي الفلسطينيةاألراض 6,020

West  Bank 24.4 24.3 1,379.0 1,372.8  الضفة الغربية 5,655

Jenin 49.2 48.2 286.8 280.8  جنين 583

Tubas 12.4 14.3 50.0 57.6  طوباس 402

Tulkarm 57.6 59.1 141.6 145.3  طولكرم 246

Nablus 36.6 36.6 221.2 221.2  نابلس 605

Qalqiliya 37.8 36.0 62.8 59.8  قلقيلية 166

Salfit 41.0 40.3 83.7 82.2  سلفيت 204

Ramallah & Al- Bireh 21.6 21.6 184.9 184.3  رام اهللا والبيرة 855

Jericho and Al-Aghwar 4.8 4.0 28.6 23.5   واألغوارأريحا 593

Jerusalem 5.4 5.2 18.8 18.1  القدس 345

Bethlehem 8.3 8.0 54.6 52.9  مبيت لح 659

Hebron 24.7 24.8 246.0 247.1  الخليل  997

Gaza Strip 29.9 31.2 109.1 113.7  قطاع غزة 365

North Gaza 16.9 23.0 10.3 14.0  شمال غزة 61

Gaza 28.9 30.3 21.4 22.4  غزة  74

Deir Al- Balah 34.8 31.6 20.2 18.3  دير البلح 58

Khan Yunis 34.5 35.2 37.3 38.0  نيونس خا 108

Rafah 31.1 32.8 19.9 21.0  رفح  64
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2004، المنطقة/المحافظةحسب في األراضي الفلسطينية * عدد ومساحة المحميات الطبيعية:  4-2 جدول  
Table 2-4:  Number and Area of Natural Reserves* in the Palestinian Territory by 

Governorate\District, 2004 
  

Governorate\District  2كم(مساحة المحميات الطبيعية( 
Area of Natural Reserves (km2) 

 عدد المحميات الطبيعية
Number of Natural Reserves 

 المنطقة/المحافظة

Palestinian Territory 55.4 20 األراضي الفلسطينية 

West  Bank 54.4 19 الضفة الغربية 

Jenin 8.0 5 ينجن 

Tubas 4.3 1 طوباس 

Tulkarm 0.0 2 طولكرم 

Nablus 9.6 3 نابلس 

Qalqiliya - - قلقيلية 

Salfit 2.7 2 سلفيت 

Ramallah & Al- Bireh 1.2 5 رام اهللا والبيرة 

Jericho and Al-Aghwar - - واألغوارأريحا  

Jerusalem - - القدس 

Bethlehem - - بيت لحم 

Hebron 28.6 1 ليل الخ 

Gaza Strip 1.0 1 قطاع غزة 

(0.0): Value less than 0.05 (0.0):   0.05القيمة أقل من 

(-): Nill )-  :(ال يوجد 

* Only reserves controlled by  the Palestinian National Authority. * فقط المحميات التي تقع ضمن إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية. 
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 لثالفصل الثا
 

 المياه والمياه العادمة
 

 :مقدمة
اإلسرائيلي مما أدى إلى حرمان     االحتالل   قبلتعتبر الموارد المائية في األراضي الفلسطينية محدودة ومسيطر عليها من           

والمياه المياه  (  ومن هذا المنطلق اكتسبت إحصاءات الموارد المائية          .الفلسـطينيين مـن نصـيبهم الشـرعي في المياه         
هذه الموارد، تخدم في مجملها صانعي السياسات       ر بيانات دقيقة وشاملة حول      يتوف أهمية قصوى، إذ تهدف إلى       )العادمة
 . ومتخذي القرارات في الحد من تدهور هذه الموارد والحفاظ عليها من االضمحاللةالتنموي

  
في والمياه العادمة   طاع المياه   عن ق  ومـن هـنا عمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني على توفير بيانات إحصائية            

وذلك لتكون قاعدة لدراسات تحليلية     والمنتجة  األراضـي الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بكميات المياه المتوفرة والمتاحة           
 .فيما يخص الواقع المائي والمشاريع التنموية في مجال المياه

 

 البيانات الهيدرولوجية ومصادر المياه في األراضي      :تشـمل البـيانات التـي يـتم جمعها حول المياه المؤشرات التالية            
  .الفلسطينية وخدمات وجودة المياه، أما بالنسبة للمياه العادمة فتشمل طرق التخلص من المياه العادمة ومعالجتها

  

 :المفاهيم والمصطلحات
 

 في مستودعات المياه  عادة  (متواجدة تحت سطح األرض     ) عذبة أو قليلة الملوحة   (هـي مياه    
 .تزود اآلبار والينابيع بالمياه) الجوفية

 :المياه الجوفية

 المياه المستخرجة .كمية المياه التي تضخ من آبار المياه الجوفية
 ):المضخوخة( 

المياه المسحوبة من المياه الجوفية أو المحولة من مصدر للمياه السطحية لغرض االستهالك             
 .رب الماشية أو ألية استخدامات أخرىالمنزلي أو الصناعي أو الري أو لش

 :المياه المستهلكة

كمـية المياه التي يتم توزيعها من مصادرها المختلفة بعد جمعها ومعالجتها  إلى المستهلكين               
 .)المنشآت التجارية والصناعية، ومرافق الري والمؤسسات العامة(

 :المياه المزودة

 :الموصلية الكهربائية سم/ترونات خالل المياه وتقاس بوحدة سيمنزقياس األيونات التي تسهل تدفق اإللك

مقـدار تركـيز العناصر الكيميائية أو األمالح الذائبة المختلفة في المياه وهي تقاس بوحدة               
 .لتر والتي كثيرا ما يعبر عنها بجزء من المليون/ ملغم

النوعية الكيميائية 
 :للمياه

 على مادة وبكتيريـا في وتحتوي ،ي شبكة لمياه المجاري   مسـتعملة تصـرف عادة ف      مـياه 
 .محلول أو عالقة

 : العادمةالمياه

 جدران محكمة أو من أو حفـرة يخـزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى وتبنى     بـئر 
 .مسامية

 : امتصاصيةحفرة



 32 
 

. الجودة األخرى  معايير   أو تجعل المياه المستعملة صالحة للوفاء بالمعايير البيئية           عملية
، والبيولوجية، والكيميائية   )اآللية(الميكانيكية  :  ثالثة أنواع من المعالجة    بين التمييز   ويمكن

 ).المتقدمة(

 : المياه العادمةمعالجة

 إلخالء المياه   يستخدم من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب والموصالت والمضخات           نظام
ونقلها من مواقع   ) المستعملةنزلية، وغيرها من المياه     مياه األمطار، المياه الم   (المستعملة  

 موقع ما حيث يتم تصريف المياه إلىإنتاجها، إما إلى محطة بلدية لمعالجة مياه المجاري، أو 
 . المغلقة فقط، إال إذا ذكر غير ذلكالشبكاتالمستعملة إلى مياه سطحية، هذا التعريف يشمل 

  : صرف صحيشبكة

 
 :مصادر المياه

من مصادر  % 66.3 مليون متر مكعب، وشكلت ما نسبته        196.1 إنتاج اآلبار في األراضي الفلسطينية ما مجموعه         بلغ
، ومن  %17.8 مليون متر مكعب أي بنسبة        52.7المياه في األراضي الفلسطينية ، وبلغ التصريف السنوي للينابيع           

فبلغت ) ميكروت(المشتراة من شركة المياه اإلسرائيلية      الجدير بالذكر أن قطاع غزة ال يوجد فيه ينابيع ، أما المياه               
من مصادر المياه في األراضي الفلسطينية وذلك في العام          % 15.9 مليون متر مكعب وشكلت ما نسبته        46.9كميتها  
2004  . 

 
 2004التوزيع النسبي لمصادر المياه في األراضي الفلسطينية، : 1-3شكل 

مياه الينابيع
17.8%

مياه مشتراة (ميكروت)
15.9%

مياه ا آلبار
66.3%

 
 

 :االتصال بشبكة المياه
في األراضي تجمعاً  184 إلى أن    2005 عام   تشير النتائج وفـيما يـتعلق باتصـال الـتجمعات السكانية بشبكات المياه            

في تجمعاً   183، منها   من التجمعات السكانية  % 031. والتي تمثل ما نسبته      الفلسـطينية ال يوجـد فيها شبكة مياه عامة        
 تجمعاً سكانياً تم إيصال شبكة المياه إليها       58، كما تظهر النتائج أن       في قطاع غزة   انياً واحداً  سك الضـفة الغربية وتجمعاً   

 .   تجمعاً في الضفة الغربية52 منها 1998بعد عام 
 

 من الضفة الغربية تحصل     ت تجمعا 109بالنسـبة لمصدر مياه الشبكة الرئيسي للتجمعات المتصلة بالشبكة العامة فإن            و
خالل شركة ميكروت اإلسرائيلية، أما  من المياه تحصل على  تجمعا117ًن خالل دائرة مياه الضفة الغربية و على المياه م  
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 4 اآلبار كمصدر رئيسي للمياه بينما        على  تجمعا تعتمد  24فـي قطـاع غـزة فـإن العدد األكبر من التجمعات والبالغ              
 .اه تعتمد على شركة ميكروت اإلسرائيلية كمصدر رئيسي للميتتجمعا

 العامة عام متصلة بشبكة المياه  تقيم في مساكن    من األسر في األراضي الفلسطينية      % 90.5أن  وعلى المستوى األسري ف   
 نسبة  بينما بلغت .  في قطاع غزة  % 97.9  مقابل الضفة الغربية في  % 86.7، حيـث تـتوزع هذه النسبة بواقع         2005
 . في الضفة الغربية جميعهامن األسر% 8.1 ةمياه المنزليلا آبار على  في األراضي الفلسطينية التي تعتمداألسر

 

  :الخصائص الكيميائية لمياه اآلبار
 377  أن معـدل تركيز األمالح الذائبة الكلية في اآلبار التي تم مراقبتها في الضفة الغربية 2004تبيـن بـيانات عـام     

أما في قطاع غزة فقد بلغ      . لتر/ ملغم 72تركيز الكلور   لتر، ومعدل   / ملغم 38لتر، أما معدل تركيز النيترات فقد بلغ        /ملغم
 109لتر، ومعدل تركيز النيترات بلغ      / ملغم 1,387معـدل تركـيز األمالح الذائبة الكلية في اآلبار التي تمت مراقبتها             

حيث كانت  وقد تباينت القيم بين الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كبير           .  لتر/ ملغم 455لتر، ومعدل تركيز الكلور     /ملغم
لتر، وأدنى قيمة في آبار محافظة رام       / ملغم 641أعلى قيمة لمعدل تركيز الكلور في آبار محافظة دير البلح التي بلغت             

 .لتر/ ملغم33اهللا والبيرة وبلغت 
 

 2004المنطقة، /في مياه اآلبار في األراضي الفلسطينية حسب  المحافظة) لتر/بالملغم(معدل تركيز الكلور :  2-3شكل 
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 :الخصائص الكيميائية لمياه الينابيع

 508 أن معدل تركيز األمالح الذائبة الكلية في مياه ينابيع الضفة الغربية قد بلغ أعالها                   2004تشير بيانات عام    
ن أعلى معدل لتركيز الكلور لتر في محافظة جنين، كذلك كا/ ملغم253لتر في محافظة بيت لحم، أما أدناها فقد بلغ /ملغم

لتر، أما أدنى معدل لتركيز الكلور فكان       / ملغم 71في مياه الينابيع الواقعة في محافظة سلفيت حيث وصل التركيز إلى           
 . لتر/ ملغم37لمياه الينابيع الواقعة في محافظة جنين حيث وصل إلى 

 
 : جودة المياه المنزلية

تتباين هذه النسبة ما بين وتعتبر المياه جيدة،  2005راضي الفلسطينية عام في األ من األسر  %54.0  أن نـتائج ال بينـت 
من األسر  % 32.8قطاع غزة، كذلك تبين النتائج أن       في   من األسر % 6.2وتنخفض إلى    ،%81.3 لتبلغ   الضفة الغربية 
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 مقابل  %61.7 صل إلى فـي األراضي الفلسطينية تعتبر المياه متوسطة الجودة حيث ترتفع هذه النسبة في قطاع غزة لت               
 . المياه سيئة جودة من األسر في األراضي الفلسطينية قد اعتبرت%13.2، وأن من األسر في الضفة الغربية% 16.3

 :طرق التخلص من المياه العادمة
 متصلة بشبكة الصرف الصحي   كانت   تجمعاً في األراضي الفلسطينية      74نتائج أن   التبين  على صعيد التجمعات السكانية     

ـ   من تجمعاً   533وأن  .   تجمعاً في الضفة الغربية    55 منها   من التجمعات السكانية،  % 12 وتمـثل ما نسبته      2005ام  ع
 في الضفة   ت تجمعا 509األراضـي الفلسـطينية تستخدم الحفر االمتصاصية للتخلص من مياهها العادمة موزعة بواقع              

  .تجمعا في قطاع غزة 24الغربية و
 

شبكة من األسر في األراضي الفلسطينية تستخدم % 44.7 أن 2005 عام  بينت النتائج ري  بيـنما علـى المسـتوى األس      
وقد أظهرت النتائج اختالف النسبة على مستوى المنطقة فنجد أن كوسيلة للتخلص من المياه العادمة،      الصـرف الصحي    

% 67.8مقابل ، ياه العادمةكوسيلة للتخلص من المشبكة الصرف الصحي الضفة الغربية تستخدم   من األسر في    % 32.9
كوسيلة للتخلص من المياه    الحفر االمتصاصية أو الصماء     في قطاع غزة، بينما نسبة األسر التي تستخدم         مـن األسـر     

 .من األسر% 54.7فقد بلغت العادمة 
 

 2005ة، التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب وسيلة التخلص من المياه العادمة  والمنطق: 3-3شكل 
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 2004االقتصادية في األراضي الفلسطينية لعام       النتائج أن نسبة المنشآت      االقتصادية بينت المنشآت  أما على مستوى    
من المنشآت تتخلص من % 28.3مقابل ، %67.9 الصرف الصحي بلغتشبكة العادمة بواسطة المياه تتخلص من التي و

وتوزعت هذه النسب حسب القطاعات التي تتخلص من مياهها         .  ة بواسطة الحفر االمتصاصية أو الصماء     مياهها العادم 
 .التعليممن المنشآت في قطاع % 40.9مقابل اإلنشاءات، لمنشآت قطاع % 91.4بواسطة شبكة الصرف الصحي بنسبة 
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ة نشطاألالعادية لبعض لتخلص من المياه العادمة  الفلسطينية حسب طريقة ااألراضيلمنشآت في  التوزيع النسبي ل: 4-3شكل 
  2004االقتصادية، 

62.6

91.4
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31.2
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%

شبكة صرف صحي حفرة امتصاصية أو صماء أخرى

 
 

هذا وبلغت نسبة المنشآت االقتصادية العاملة في األراضي الفلسطينية والتي تستخدم شبكة الصرف الصحي للتخلص من                
من مجموع  % 57.3، توزعت بواقع    %60.6لسطينية  المياه العادمة الناتجة عن ممارسة النشاط في األراضي الف          

أما على مستوى مناطق الضفة الغربية فقد      .  من مجموع المنشآت في قطاع غزة     % 72.5المنشآت في الضفة الغربية، و    
بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم شبكة الصرف الصحي للتخلص من المياه العادمة الناتجة عن ممارسة النشاط في                   

من مجموع  % 47.2من مجموع المنشآت في وسط الضفة الغربية، و       % 52.8مقارنة مع   % 63.4لغربية  شمال الضفة ا  
 .المنشآت في جنوب الضفة الغربية

 اإلنشاءات األنشطة الصناعية
النشاط االقتصادي
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  2004-2002المنطقة واالستخدام وكمية الضخ السنوية، / حسب المحافظةالفلسطينية توزيع آبار المياه الجوفية :1-3 جدول
 Table 3-1:  Distribution of Palestinian Water Wells by Governorate\District, Use and Annual 

Pumped Quantity, 2002-2004 
Pumping: in 1000 m3/yr             السنة /3م1000بـ : الضخ 

Year السنة 

2004 2003 2002 

الضخكمية  الضخكمية   اآلبارعدد الضخكمية   اآلبارعدد  Governorate\District Use اآلبار عدد

Quantity 
of 

Pumping 

No. of 
wells 

Quantity 
of 

Pumping

No. of 
wells 

Quantity 
of 

Pumping

No. of 
wells 

االستخدام  المنطقة/المحافظة

Palestinian Territory Grand total 196,077.5 4,392 .. .. 203,380.7 الفلسطينية األراضي اإلجمالي 4,538
  Domestic 91,003.8 144 .. .. 82,412.9   منزلي 149

  Agricultural 105,073.7 4,248 .. .. 120,967.8   زراعي 4,389

West  Bank Total 54,984.6 287 48,235.4 309 56,880.7  الغربية الضفة المجموع 308

  Domestic 24,910.9 39 21,139.5 41 23,412.9    منزلي 37
  Agricultural 30,073.7 248 27,095.9 268 33,467.8    زراعي 271
Jenin Domestic 2,103.4 4 1,148.4 4 2,100.0  جنين منزلي 4

  Agricultural 3,144.5 50 3,031.1 59 4,389.6    زراعي 59

Tubas Domestic 311.0 1 415.6 1 206.0  طوباس منزلي 1

  Agricultural 1,233.7 8 1,096.9 8 1,435.6    زراعي 8

Tulkarem Domestic 4,403.9 12 4,356.3 11 4,413.9  طولكرم منزلي 11

  Agricultural 8,471.2 49 8,036.9 52 10,173.4    زراعي 52

Nablus Domestic 5,502.9 4 4,294.8 4 5,989.3  نابلس منزلي 4

  Agricultural 1,548.9 15 1,340.2 15 2,086.7    زراعي 15

Qalqilya Domestic 2,103.0 4 3,506.7 6 3,183.1  قلقيلية منزلي 4

  Agricultural 7,110.0 66 5,343.1 65 6,074.0    زراعي 65

Ramallah & Al-Bireh  Domestic 2,294.6 4 2,108.4 5 1,970.0  والبيره اهللا رام منزلي 5

Jericho and Al-Aghwar Agricultural 8,565.4 60 8,247.7 69 9,308.5  أريحا واألغوار زراعي 72

Bethlehem and Hebron Domestic 8,192.1 10 5,309.3 10 5,550.6  والخليل لحم بيت منزلي 8

Gaza Strip Total 141,092.9 4,150 .. .. 146,500.0   غزةقطاع المجموع 4,230

  Domestic 66,092.9 105 .. .. 59,000.0    منزلي 112
  Agricultural 75000.0(2) 4000(2) .. .. 87,500.0    زراعي 4,118
(..):  Data not available   :(..)البيانات غير متوفرة 
(1) The wells existence is restricted on the governorates/districts 
mentioned in this table. 

 .ذا الجدولالمناطق الواردة في ه/المحافظات وجود اآلبار على يقتصر) 1(
(2) No. of agricultural wells and annual pumbed quantities is estimated 
data. 

 .  عدد اآلبار الزراعية وكمية الضخ السنوية منها بيانات تقديرية)2(

Source:  Palestinian Water Authority. الفلسطينيةالمياهسلطة : المصدر . 
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 المنطقة/ والمحافظةالسنةحسب  الضفة الغربية فيياه الينابيع التدفق السنوي لم  :2-3 جدول
Table 3-2:  Annual Discharge of Springs Water in the West Bank by Year and Governorate\District 

  

2004 2003 2002 

Governorate\ District 
  التدفق

)السنة/ 3م 1000(
Discharge 

 (1000 m3/yr) 

 الينابيععدد
No. of 

springs

  التدفق

)السنة/ 3م 1000(
Discharge 

 (1000 m3/yr)

 الينابيععدد
No. of 

springs

 التدفق
)السنة/ 3م 1000 (

Discharge 
 (1000 m3/yr) 

  الينابيععدد
No. of 
springs 

 المنطقة/المحافظة

West  Bank 52,721.0 127 60,540.0 131   الغربيةالضفة 131 38,111.6

Jenin 215.4 7 266.4 7   جنين 7 210.0

Tubas 7,022.7 10 10,536.1 10  طوباس 10 3,261.7

Tulkarem - - - -  طولكرم - -

Nablus 8,485.7 36 11,359.1 38  نابلس 38 6,469.4

Salfit 301.6 5 259.5 5  سلفيت 5 186.0

Ramallah & Al-Bireh & Jerusalem 1,450.7 31 2,051.9 33  والقدس اهللا والبيرهرام 33 2,070.7
Jericho and Al-Aghwar 31,399.8 7 30,993.7 7  أريحا واألغوار 7 21,985.3

Jerusalem 2,890.5 4 3,505.2 4  القدس 4 3,095.5

Bethlehem 666.6 15 1,227.0 15   لحم بيت 15 543.5

Hebron 288.0 12 341.1 12  الخليل 12 289.5

(-):  Nill     )-  :(ال يوجد 
 
 
 

السنة حسب  الفلسطينية األراضي فيلالستخدام المنزلي ) ميكروت (اإلسرائيلية من شركة المياه *المياه المشتراة  :3-3 جدول
 المنطقة/المحافظةو

Table 3-3:  Water Purchased* from Israeli Water Company (Mekorot) for Domestic Use in the 
Palestinian Territory by Year and Governorate\District 

Unit: 1000 m3/yr  السنة/ 3م 1000: الوحدة

Governorate\District 2004 2003 2002 المنطقة/المحافظة 

Palestinian Territory 42,552.1 43,144.4 38,389.2 الفلسطينية األراضي 

West Bank  يةالضفة الغرب 34,789.2 39,494.7 38,813.3

Jenin  جنين 2,119.1 2,185.0 2,480.5

Tubas  طوباس  104.1 105.0 120.0

Tulkarem  طولكرم 271.0 265.3 268.0

Nablus  نابلس 2,340.8 2,534.8 2,638.3

Qalqiliya  قلقيلية 266.7 335.0 272.1

Salfit  سلفيت 1,203.7 1,298.6 1,501.4

Ramallah & Al-Bireh and Jerusalem 16,094.7 16,397.2 14,955.2 والقدس اهللا والبيره رام 

Jericho and Al-Aghwar  أريحا واألغوار 822.2 1,042.1 1,450.4

Bethlehem and Hebron  والخليل  لحم بيت 12,706.4 15,331.7 13,987.9

Gaza strip   غزةقطاع 3,600.0 3,649.7 3,738.8
(1) Includes the pumbed water from the wells which are located 
in the Palestinian Territory and controled by Mekorot. 

 تشمل الكميات المضخوخة من االبار الواقعة ضمن االراضي الفلسطينية والمسيطر )1(
 .عليها من قبل ميكروت

(2) Only Tubas district purchase 4,408 m3/y from (Mekorot) 
company for agricultural use in 2004.  

لالستخدام ) ميكروت(السنة من شركة /3 ألف م4,408 فقط منطقة طوباس تشتري )2(
 .2004الزراعي للعام 

Source:  Palestinian Water Authority. سلطة المياه الفلسطينية:المصدر  . 
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 2004المنطقة، / والمحافظة المختارة بعض المؤشراتسبحاألراضي الفلسطينية  فيالخصائص الكيميائية لمياه اآلبار  : 4-3 جدول
Table 3-4:  Chemical Properties for Wells Water in the Palestinian Territory by Some 

 Selected Indicators and Governorate\District, 2004 
 

 Concentration (Mg/Liter) لتر/ملغم (التركيز( 

 
Governorate/ District 

TDS SO4 NO3 HCO3 Na Mg K Cl Ca 
 المنطقة/محافظةال

 West Bank 377 20 38 183 36 29 4   الغربيةالضفة 58 72

 Jenin 442 26 28 214 54 32 4  جنين 79 97

 Tubas 464 23 89 203 61 20 2  طوباس 68 137

 Tulkarm 460 23 48 241 42 29 11  طولكرم 75 86

 Nablus 294 16 12 179 25 24 2  نابلس 27 56

 Qalqiliya 426 26 62 242 35 35 9  قلقيلية 69 73

 Ramallah & Al-Bireh  285 17 19 .. 17 26 3   اهللا والبيرهرام 60 33

 Jericho & Al-Aghwar .. .. .. .. .. .. .. .. .. أريحا واألغوار 

 Bethlehem 265 11 10 185 19 31 2   لحمبيت 34 41

 Hebron 384 18 34 197 32 36 3  الخليل 49 55

 Gaza Strip 1,387 163 109 .. 319 56 4   غزة قطاع 71 455

 North Gaza 954 37 90 .. 97 47 3   غزةشمال 64 158

 Gaza 1,467 110 132 .. 330 67 6  غزة 98 533

 Deir Al- Balah 1,816 271 86 .. 457 68 6   البلحدير 88 641

 Khan Yunis 1,675 245 151 .. 440 59 4   يونسخان 60 600

 Rafah 1,024 155 87 .. 271 39 3  رفح 43 341

 (..):  Data not available   :(..)البيانات غير متوفرة 

 
 
 

 2004، المنطقة/ والمحافظة المختارةحسب بعض المؤشرات الضفة الغربية في لمياه الينابيع الكيميائية الخصائص :5-3 جدول
Table 3-5: Chemical Properties for Springs Water in the West Bank by Some Selected 

 Indicators and Governorate\District, 2004 
 

Concentration (Mg/Liter) لتر/ملغم (التركيز( 
Governorate\District 

TDS SO4 NO3 HCO3 Na Mg K Cl Ca 
 المنطقة /المحافظة

West Bank .. .. .. .. .. .. ..   الغربيةالضفة .. ..

Jenin 253 13 19.5 176 24 14 1.0  جنين 39 37

Tubas 299 17 15.5 171 26 19 1.9  طوباس 44 68

Nablus 333 20 22.9 209 28 27 2.8  نابلس 45 63

Salfit 436 32 60.5 198 40 21 9.9  سلفيت 77 71

Ramallah & Al -Beireh 281 21 17.5 157 20 22 1.7  والبيره اهللا رام 43 38

Jericho and Al-Aghwar 322 29 26.5 188 23 19 1.4  أريحا واألغوار 41 48

Jerusalem .. .. .. .. .. .. ..  القدس .. ..

Bethlehem 508 34 79.5 258 34 43 2.9   لحمبيت 74 65

Hebron .. .. .. .. .. .. ..  الخليل .. ..

(..):  Data not available   :(..)البيانات غير متوفرة 
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 2005 األسرة لجودة المياه والمنطقة، تقييمالتوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب : 6-3 جدول

Table 3-6: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Household 
Evaluation of Water Quality and Region, 2005 

 

Household Evaluation of Water Quality المياه                                لجودة األسرة تقييم
Region المجموع 

Total 
 سيئة
Bad 

 متوسطة
Fairly good 

 جيدة
Good 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 13.2 32.8 54.0 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 100 2.4 16.3 81.3 الغربيةالضفة  

North of West Bank   100 3.7 25.4 70.9 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 2.1 13.4 84.5 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank   100 0.9 6.3 92.8 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 100 32.1 61.7 6.2 غزةقطاع  

 
   األراضي الفلسطينية حسب مصدر مياه الشبكة الرئيسيفي توزيع التجمعات السكانية  :7-3جدول 

2005، المنطقة/والمحافظة  
Table 3-7:  Distribution of Localities in the Palestinian Territory by the Main Water Source of the 

Network and Governorate\District, 2005 
 

 

Main Water Source of The Network مصدر مياه الشبكة الرئيسي 

Governorate\District 

ال يوجد 
 شبكة
No 

Network 

 أخرى
Other 

سلطة محلية 
 أخرى

Another 
local 

authority 

بئر أو 
 نبع

Well 
or 

spring 

مصدر 
إسرائيلي  

)ميكروت(  
Israeli 
source 

(Mekorot) 

الضفة دائرة مياه 
 الغربية

West Bank 
water 

department 

مصلحة مياه 
 القدس

Jerusalem 
water 

undertaking 

المنطقة/المحافظة  

Palestinian Territory 184 2 55 72 121 109 55 األراضي الفلسطينية 

West Bank  183 2 54 48 117 109 55 الضفة الغربية 

Jenin 35 0 17 6 16 16 0 جنين 

Tubas  13 0 3 1 5 0 0 باسطو 

Tulkarm 10 0 6 14 5 0 0 طولكرم 

Nablus 27 0 8 10 10 8 0 نابلس 

Qalqiliya 7 0 5 12 8 1 0 قلقيلية 

Salfit 2 0 0 0 15 2 0 سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh 2 0 1 0 9 21 43 رام اهللا والبيرة 

Jericho and Al-Aghwar  1 0 0 4 7 0 0 أريحا واألغوار 

Jerusalem  2 0 0 0 8 9 12 القدس 

Bethlehem  1 1 1 0 17 25 0 بيت لحم 

Hebron 83 1 13 1 17 27 0 الخليل 

Gaza Strip  1 0 1 24 4 0 0 قطاع غزة 

North Gaza 0 0 0 5 0 0 0 شمال غزة 

Gaza 0 0 0 5 0 0 0 غزة 

Deir AL-Balah 1 0 0 6 1 0 0 دير البلح 

Khan Yunis 0 0 1 4 3 0 0 خانيونس 

Rafah 0 0 0 4 0 0 0 رفح 
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   2005،  والمنطقةالمياهحصول على الرئيسية لل الوسيلة حسب  في األراضي الفلسطينيةألسرا ةنسب: 8-3جدول 
Table 3-8:  Percentage of Households in the Palestinian Territory by the Main Mean of Obtaining 

Water and Region, 2005 
 

Mean of Obtaining Waterحصول على المياه                                            وسيلة ال

Region أخرى 
Other 

 نبع أو عين
Spring 

  منزليبئر
Domestic well 

  مياهتنكات
Water tanks 

 مياه عامة  شبكة
Public water 

network 

 المنطقة

Palestinian Territory 0.8 0.7 5.4 6.9 90.5 اضي الفلسطينيةاألر 

West Bank  الضفة الغربية 86.7 9.2 8.1 1.0 0.3

North of West Bank  0.1 1.3 9.0 13.9 81.7 شمال الضفة الغربية 

Middle of West Bank 0.0 0.6 0.4 0.9 99.4 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank  0.8 1.2 15.7 11.5 79.6 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip  قطاع غزة 97.9 2.5 0.0 0.1 1.8

(0.0): Value less than 0.05 )0.0 :( 0.05القيمة أقل من 

 
 

 2005، المنطقة/والمحافظة األراضي الفلسطينية حسب طريقة التخلص من المياه العادمة فيالتجمعات السكانية  :9-3جدول 
Table 3-9: Localities in the Palestinian Territory by the Method of Wastewater Disposal and 

Governorate\District, 2005 
 

Wastewater Disposal Method* طريقة التخلص من المياه العادمة* 

Governorate\District  أخرى
Others 

 شبكة صرف صحي
Wastewater 

network 

مجاري مكشوفة بدون شبكة
Open channels 
without network 

شبكة صرف صحي مكشوفة
Uncovered 

wastewater network 

حفرة امتصاصية
Cesspit 

 المنطقة/المحافظة

Palestinian Territory  األراضي الفلسطينية 533 2 3 74 36

West Bank  الضفة الغربية 509 2 3 55 35

Jenin  جنين 89 0 0 3 1

Tubas 8 1 0 0 14 طوباس 

Tulkarm  طولكرم 34 0 0 5 0

Nablus  نابلس 57 0 0 10 6

Qalqiliya  قلقيلية 32 0 0 3 0

Salfit  سلفيت 19 0 0 1 0

Ramallah & Al-Bireh  رام اهللا والبيرة 70 0 0 8 5
Jericho and Al-
Aghwar  أريحا واألغوار 12 0 0 1 0

Jerusalem 1 9 0 1 24 القدس 

Bethlehem  بيت لحم 39 0 1 8 1

Hebron  يلالخل 119 1 2 6 13

Gaza strip  قطاع غزة 24 0 0 19 1

North Gaza  شمال غزة 4 0 0 5 0

Gaza  غزة 3 0 0 3 1

Deir AL-Balah  دير البلح 7 0 0 8 0

Khan Yunis  خانيونس 7 0 0 1 0

Rafah  رفح 3 0 0 2 0

*:  In some localities we may find more than one wastewater 
disposal method 

 بعض التجمعات السكانية قد يكون هنالك أكثر من طريقة للتخلص من المياه في*:  
 العادمة
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 2005،  حسب طريقة التخلص من المياه العادمة والمنطقةفي األراضي الفلسطينية التوزيع النسبي لألسر :10 – 3جدول 
Table 3-10: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Wastewater 

Disposal Method and Region, 2005 
 

Disposal Method of Wastewater  طريقة التخلص من المياه العادمة

Region المجموع 
Total 

 أخرى
Other 

 صماءحفرة 
Tight cesspit

 امتصاصيةحفرة 
Porous cesspit

 صرف صحيشبكة 
Wastewater 

network 

 المنطقة

Palestinian Territory  األراضي الفلسطينية 44.7 51.9 2.8 0.6 100

West Bank  الضفة الغربية 32.9 62.1 4.2 0.8 100

North of West Bank  100 0.9 8.3 62.5 28.3 شمال الضفة الغربية 

Middle of West Bank 100 0.4 1.9 53.3 44.4 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank  100 0.9 0.9 71.7 26.5 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip  قطاع غزة 67.8 31.8 0.0 0.4 100

 
 
 

  من المياه العادمة العاديةالتخلص الفلسطينية حسب طريقة األراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع :11-3 جدول
  والسنة والنشاط االقتصادي

Table 3 –11: Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian  
Territory by Their Normal Wastewater Disposal Method, Economic Activity and Year 

 

 أخرى
Others 

  امتصاصيةحفرة
Porous Cesspit

  صماءحفرة
Tight Cesspit 

  صرف صحيشبكة
Wastewater 

Network Economic activity 

2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 

 االقتصادي النشاط

Palestinian Territory 3.8 0.1 20.2 23.6 8.1 3.6 67.9 72.7 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 6.2 0.5 22.7 19.2 8.5 8.3 62.6 72.0 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 0.0 0.0 5.1 16.0 3.5 3.6 91.4 80.4 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 4.2 0.0 20.1 29.7 9.3 0.0 66.4 70.3 الجملة والتجزئةتجارة  

Hotels & restaurants 1.8 0.0 25.0 9.9 0.0 0.0  والمطاعم الفنادق 90.1 73.2
Transport, storage & 
communications 0.0 1.6 15.6 13.3 0.5 3.1 83.9 82.0 الت واالتصاوالتخزين النقل 

Real estate, renting & 
business activities 0.0 0.0 13.8 14.0 1.7 2.9 84.5 83.1 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 0.0 0.0 37.1 27.1 22.0 9.5 40.9 63.4 التعليم 

Health & social work 0.0 0.0 14.9 14.5 7.2 8.2 77.9 77.3 الصحة والضمان االجتماعي 
Community, social & 
personal services 3.6 0.0 17.7 19.0 6.7 8.1 72.0 72.9 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

(0.0): Value less than 0.05 )0.0 :( 0.05القيمة أقل من 
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لناتجة عن ممارسة ا من المياه العادمة التخلص للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب طريقة النسبي التوزيع: 12- 3 جدول
 النشاط والمنطقة والسنة

Table 3 –12: Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by 
Their Activity Wastewater Disposal Method, Region and Year 

 

 أخرى
Others 

  امتصاصيةحفرة
Porous Cesspit

  صماءحفرة
Tight Cesspit 

  صرف صحيشبكة
Wastewater 

Network Region 

2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 

 المنطقة

Palestinian Territory 10.2 6.6 18.5 20.5 10.7 8.9 60.6 64.0 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 10.3 5.6 20.7 20.8 11.7 10.8 57.3 62.8 الغربيةالضفة  

North of West Bank 9.4 1.4 19.4 21.5 7.8 7.4 63.4 69.7 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank 10.7 15.1 27.2 12.2 9.3 22.2 52.8 50.5 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank 12.5 14.2 15.1 25.5 25.2 14.3 47.2 46.0 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 9.8 10.7 10.3 19.3 7.4 1.0 72.5 69.0 غزةقطاع  
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 الفصل الرابع
 

 النفايات الصلبة
 

 :مقدمة
مـن الحقول الهامة وتحتل مكاناً بارزاً على المستوى الدولي، وتنبع أهمية هذه   الصـلبة  الـنفايات   حصـاءات تعتـبر إ  

 .اإلحصاءات من عالقتها المباشرة بصحة اإلنسان
 

مثل جمع  (وإدارة النفايات الصلبة     وأنواع النفايات،    ، الناتجة  النفايات كميات: تغطـي هـذه البـيانات المؤشرات التالية       
بعض البيانات  ، إال انه وبسبب خصوصية الوضع الفلسطيني فان         )النفايات الصلبة، وفصلها، ومعالجتها، والتخلص منها     

  أو معالجة  فصل يوجد ال مثالًف  اإلسرائيلي، الفلسطينية خالل االحتالل     للبيئة إهمال طولغـير مـتوفرة خصوصاً بعد       
 البيانات أهم الجزء تمثل الواردة في هذا البياناتو األنواع، هذه يوجد بيانات حول كميات  كما ال ،  الصلبة النفايات   ألنواع
 .المتوفرة

 

 :المفاهيم والمصطلحات
 

 :زين النفايات الطبيةتخ .ات الطبيةيافنلا هذه نم اًصخل تربعتي الب لوسأبطبية ل ااظ بالنفاياتتفحاال

التخلص من النفايات  .التخلص أو اإللقاء النهائي للقمامة التي ال تستخلص أو ال يعاد تدويرهاأساليب 
 :الصلبة

  

 :ترميد ال . السائلة أو الغازية تحت درجة حرارة مرتفعةو ق منظم لمواد النفايات الصلبة أحر 
  

نات الحية القادرة على التسبب      الكائ كل، ل ةييع طب يةئايميكت  يامل ع قيرط نع ،الفعقـتل   
 دامتخس اتم فييو بطلراتطهير الحراري ال.  فـي األمـراض المعديـة، وهو عدة انواع      

كائنات الحية القادرة على التسبب في األمراض المعدية، اما     القتل فعال لكل     في   لحـرارة ا
 ةيح ال ناتكائال لكل لاعتل ف  ق د الكيميائية في  واتخدام الم اسالتطهـير الكيميائـي فيـتم فيه        

ـ لا تخدام األشعة  استسبب في األمراض المعدية، اما التطهير باالشعة ففيه يتم          العلى   رةادق
التسبب في األمراض    ا في قتل فعال لكل الكائنات الحية القادرة على        امالسينية أو أشعة ج   

 .عديةلما

  :تطهيرال

  

ـ  ة ديبلالانب اإلدارات ا أو التخلص منها من ج  تهع ونقـل الـنفايات إلـى مكان معالج        جم
اثلة، أو عن طريق شركات عامة أو خاصة، أو منشآت متخصصة أو            ممالت  والمؤسسـا 

 نم ددحم عنو ل هاقلن يأا  ئياقات البلديات انت  ايوقد يكون جمع نف   .  عـن طـريق الحكومة    
 . نفسهتقوال يففايات الن عوانأ شمل كل ينتجات، أو دون تفرقة، بمعنى آخرملا

 :جمع النفايات

  

ـ  ارة الخشب  شلخردة والمنسوجات ون   ا اتارالسي و خشبالل  مثات  نفايخالء ل ال فـي    قرح
    .وسواها

 ق النفاياتحر
 ):ي الهواء الطلقف(

  

 معالجة الميكانيكيةال .عالجتهام لبق ةداحلا تايللنفا ةحاد الءاجزألاع تقطيحطيم أو وت، يرستك
 ) :ايات الطبيةنفلل(
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 :مكب نفايات .ن النفايات الصلبة دون رقابة بيئيةهو موقع يستخدم للتخلص م
  

 : الحادة اتايالنف ).صاً الحقن أو الشفرات صوخ( مواد التي قد تسبب قطع أو ثقب ال
  

وتشمل النفايات   . ئلواالمـواد عديمـة النفع وخطرة أحياناً ذات محتوى منخفض من الس           
 ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية    ونفايات ، والتجارية ،الـبلدية والـنفايات الصـناعية     

 .الحيوانات، والنشاطات األخرى المرتبطة بها، ونفايات الهدم ومخلفات التعدين

 :النفايات الصلبة

  

د والمواد الكيميائية التي تم إعادتها من األقسام والتي ق        ر  مل النواتج الصيدالنية والعقاقي   تش
 .    ألية أسباب ةدعبملا وأ ةيحة الصالمدتهية نمو أ تو لوثأ تتكون أريق

 :نفايات الصيدالنيةال

  

 يةعا منشآت الر  في و اتالطبية والمقدمة في المستشفي   ة  نفايات الناتجة عن مراكز الرعاي    ال
ي  فيستثنى من هذا التعريف النفايات الطبية الناتجة عن الرعاية الطبية     ( لطبـية األخرى    ا

 ).لزاالمن

  :ةيبطلا تنفاياال

  

 :نفايات الطبية العامةال .ي طبيعتها النفايات المنزلية فلخطرة، وتشابهع النفايات غير ايجم
  

شتعال، الفعالة كيميائياً أو القادرة على      الكَل، القابلة ل  تآللة  السامة، المسبب  –مواد الخطرة   ال
 . غير خطرةن التأثير على مواد الجينات، وقد تكو

 : ةيئايمينفايات الكال

  

التي تحددها  " المستثناة"من تلك    ىلعأ تازيكرتب ثةلوم وأ ةعشم تا تحتوي على نويد   دةما
 الذي  يلى الطو مدولتجنب اآلثار الضارة الدائمة يلزم التخزين لل      .  السـلطات المختصـة   
 . أو المحاجر المهجورة" مدافن النظائر"يستخدم فيه ما يسمى 

 :عةمشت ايانف

  

ـ  ن أن تنقل األمراض الفيروسية أو البكتيرية أو        مكن الم يع أنـواع الـنفايات والتي م      جم
 المختبرات  منة  ديوانية المع حيالت  الطفيلـية إلـى اإلنسـان وتشـتمل كذلك على النفايا          

 .والمسالخ وأعمال البيطرة وغيرها

 :نفايات المعديةال

  

ثلة في  وقد تتولد نفايات ذات خصائص مما     .  مواد نفايات تتولد بصفة عامة في بيئة سكنية       
 .نشاطات اقتصادية أخرى ومن ثم يمكن أن تعالج ويتم التخلص منها مع النفايات المنزلية

 :منزليةالنفايات ال

 
 : كميات النفايات الناتجة

 ألف طن يومياًًًًً وذلك خالل العام       2.7بلغـت كمية النفايات الناتجة عن القطاع المنزلي في األراضي الفلسطينية حوالي             
 بلغت كمية النفايات الناتجة شهرياً في المنشآت االقتصادية على اختالف أنشطتها في األراضي الفلسطينية               ، بينما 2005

 .  ألف متر مكعب5.8 ألف طن باإلضافة إلى حوالي 84.7، حوالي 2004في العام 
 

،  2005 الفلسطينية للعام أمـا بالنسبة لقطاع مراكز الرعاية الصحية فقد بلغت كمية النفايات الناتجة شهريا في األراضي   
 آالف متر مكعب، بينما بلغت الكمية التقديرية للنفايات التي تم فصلها في مراكز              3.0 طنا باإلضافة إلى حوالي      472.9

 . متر مكعب1.7 طن وحوالي 218.0الرعاية الصحية 
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 :الصلبةمكونات النفايات 
 تعتبر أن مخلفات الطعام أهم مكونات النفايات 2005عام من األسر الفلسطينية في ال% 81.3أشـارت النـتائج إلى أن     

بينما يعتبر الورق والكرتون هي اكثر أنواع النفايات يتم         .  منهم تعتبر حفاظات األطفال أهم مكون     % 16.5المنزلـية، و  
نفايات من المنشآت أنها تقوم بفصلها، يليها ال      % 24.2، حيث أفادت    2004فصـلها فـي المنشآت االقتصادية في العام         

 %.20.5الطبية بنسبة 
 

 2005، حسب أهم مكون للنفايات الصلبة في األراضي الفلسطينيةالتوزيع النسبي لألسر :  1 – 4شكل 

0.4 1.8
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81.3
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بالستيك ورق وآرتون مخلفات الطعام حفاظات أطفال
مكونات النفايات الصلبة

%

 
 

 :معالجة النفايات الصلبة
ألراضي الفلسطينية تقوم   من المنشآت في ا   % 1.4 إلى أن    2004أشـارت نتائج مسح البيئة االقتصادي المنفذ في العام          

وأفادت .  في األنشطة الصناعية  % 1.6في أنشطة الصحة والضمان االجتماعي و     % 8.9بمعالجة النفايات الصلبة، منها     
 أنها تستخدم طريقة الحرق المفتوح في       2004مـن المنشآت التي تقوم بالمعالجة في األراضي الفلسطينية لعام           % 67.9

 .منشآت تستخدم طريقة المعالجة الكيماويةمن ال% 11.4المعالجة مقابل 
 

% 17.3 الى ان    2005بالنسـبة لقطاع مراكز الرعاية الصحية فقد بينت بيانات المسح المنفذ على هذا القطاع في العام                 
 جةالتستخدم لمع مفتوح  ق ال حرال ةقيطرن  أج  ئتالنار  ا تظه ممـن هـذه المراكـز تقوم بمعالجة النفايات الناتجة عنها، ك           

ـ  المعالجة  ةيقرط مدتخ تس %17.2 لباة مق ينيطلسفالضي  را األ فيمـن مراكز الرعاية الصحية      % 56.5ات فـي    يانفال
 .  %5.2نسبة مراكز الرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية والتي تستخدم الترميد للمعالجة قد بلغت  ن، وأالكيماوية

 

 بالستيك
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 2005ها،  عنة حسب طريقة معالجة النفايات الصلبة الناتجوية الثانالتوزيع النسبي لمراكز الرعاية الصحية: 2–4شكل 
 

التطهير
%44.4

الترميد
%18.7

الحرق المفتوح
%36.9

 
 

 أماكن التخلص من النفايات
 مكبات في   3 مكباً في الضفة الغربية و     161 مكباً منها    164 األراضي الفلسطينية بلـغ عدد مكبات النفايات الصلبة في        

 مكبا جميعها في الضفة الغربية، في حين بلغ عدد       45جمع واحد   تيستخدمها  عدد المكبات التي    وقد بلغ   .  قطـاع غـزة   
 .2005وذلك في عام   مكبا119ًالمكبات المستخدمة من قبل أكثر من تجمع 
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 حسب في األراضي الفلسطينية  من النفايات المنزلية يوميا كمية النفايات المنتجة يوميا ومتوسط إنتاج األسرة والفرد  :1-4 جدول
 2005، المنطقة

Table 4-1:  Quantity of Solid Waste Produced Daily, the Average Daily Household  Production  
and the Average Per Capita Daily Production of Solid Waste in the  Palestinian Territory by 

Region, 2005 
 

Region 
 )كغم(اليومي متوسط إنتاج الفرد 

Average Daily Production 
Per Capita (Kg) 

)كغم(اليومي متوسط إنتاج األسرة 
Average Household 

Daily Production (Kg) 

)طن(مجموع الكمية المنتجة يوميا
Total Daily Produced 

Quantity (Ton) 
 المنطقة

Palestinian Territory 0.7 4.6 2,728.3 األراضي الفلسطينية 

West Bank 0.7 4.4 1,722.1 الضفة الغربية 

North of West Bank   0.8 4.7 765.1 شمال الضفة الغربية 

Middle of West Bank  0.8 4.5 556.7 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank   0.6 3.7 400.3 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 0.7 5.0 1,006.2 قطاع غزة 

 
 

 2004 المنطقة، في المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسبة الشهرية للنفايات الصلبة الناتجة التقديريكمية ال  :2-4 جدول
Table 4-2:  Estimated Monthly Solid Waste Quantity in the Economic Establishments in the 

Palestinian Territory by Region, 2004 
 

  الصلبة التقديرية للنفاياتكمية ال
 Estimated Quantity of Solid Waste  Region 

 بالكمية بالمتر مكع
Quantities by cubic meter 

 الكمية بالطن
Quantities by ton 

 المنطقة

Palestinian Territory 5,817.0 84,732.6 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 5,138.3 75,156.8 الغربيةالضفة  

North of West Bank 2,325.5 26,972.1 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank 2,487.8 41,328.5 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank 325.0 6,856.2 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 678.7 9,575.8 غزةقطاع  
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مركز الرعاية حسب نوع في األراضي الفلسطينية  الصحية  مراكز الرعايةالتقديرية الشهرية للنفايات الصلبة الناتجة عنكمية ال: 3-4 جدول
 2005،  والمنطقةالصحية

Table 4-3: Estimated Monthly Quantity of Solid Waste Produced from Health Care Center in the  
Palestinian Territory by Type of Health Care Center and Region, 2005 

 

Monthly Estimated Quantity  التقديرية الشهريةكمية ال Region  
and Type of Health Care 

Center 
 بالكمية بالمتر مكع

Quantities by cubic meter 
 الكمية بالطن

Quantities by ton 

  المنطقة
 الصحية مركز الرعاية ونوع

Palestinian Territory 2,956.9 472.9 الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 1,411.8 198.2 الرعاية الصحية الثانويةمراكز  

Primary health care center 1,410.7 207.7 الرعاية الصحية األوليةمراكز  

Other human health activities 134.4 67.0 األخرى المتصلة بصحة اإلنساناألنشطة  

West Bank 1,761.5 374.9 الغربية الضفة 

Secondary health care center 751.1 166.1 الرعاية الصحية الثانويةمراكز  

Primary health care center 878.6 147.3 الرعاية الصحية األوليةمراكز  

Other human health activities 131.8 61.5 األخرى المتصلة بصحة اإلنساناألنشطة  

Gaza Strip 1,195.4 98.0 غزة قطاع 

Secondary health care center 660.7 32.1 الرعاية الصحية الثانويةمراكز  

Primary health care center 532.1 60.4 الرعاية الصحية األوليةمراكز  

Other human health activities 2.6 5.5 األخرى المتصلة بصحة اإلنساناألنشطة  

 
 
 

المنطقة ونوع مركز الرعاية   الفلسطينية حسباألراضيفي  شهرياًالصحية  الرعاية مراكزكمية النفايات المفصولة الناتجة عن : 4-4 جدول
 2005، الصحية

Table 4-4: Monthly Quantities of Separated Health Care Waste Produced in the Palestinian 
Territory by Region and Type of the Health Care Center, 2005 

  

Monthly Estimated Quantity التقديرية الشهريةكمية ال 
Region  

and Type of Health Care 
Center 

 بالكمية بالمتر مكع
Quantities by cubic 

meter 

 الكمية بالطن
Quantities by ton 

 المنطقة

 الصحية الرعاية مركز ونوع

Palestinian Territory 1,729.1 218.0 الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 393.9 115.5 مراكز الرعاية الصحية الثانوية 

Primary health care center 1,329.9 99.9 مراكز الرعاية الصحية األولية 

Other human health activities 5.3 2.6 األنشطة األخرى المتصلة بصحة اإلنسان 

West Bank 1,157.4 174.8 الغربية الضفة 

Secondary health care center 282.7 108.3 مراكز الرعاية الصحية الثانوية 

Primary health care center 874.7 64.0 مراكز الرعاية الصحية األولية 

Other human health activities 0.0 2.5 األنشطة األخرى المتصلة بصحة اإلنسان 

Gaza Strip 571.7 43.2 غزة قطاع 

Secondary health care center 111.2 7.2 مراكز الرعاية الصحية الثانوية 

Primary health care center 455.2 35.9 مراكز الرعاية الصحية األولية 

Other human health activities 5.3 0.1 األنشطة األخرى المتصلة بصحة اإلنسان 

(0.0): Value less than 0.05   )0.0 :( 0.05القيمة أقل من 
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 2005، حسب أهم مكون للنفايات الصلبة والمنطقة في األراضي الفلسطينيةالتوزيع النسبي لألسر : 5-4جدول 
Table 4-5: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by the Most 

Important Component of Solid Wastes and Region, 2005 
 

Solid Waste Components مكونات النفايات الصلبة 

 Region ات أطفالظحفا مخلفات الطعام ورق و كرتون نفايات زراعية بالستيك المجموع

Total Plastic Agricultural 
waste 

Paper and 
cartoon 

Food 
 wastes 

Baby's 
 nabs 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 0.4 0.0 1.8 81.3 16.5 نيةاألراضي الفلسطي 

West Bank 100 0.5 0.0 2.7 78.3 18.5 الضفة الغربية 

North of West Bank 100 1.0 0.0 4.8 73.9 20.3 شمال الضفة الغربية 

Middle of West Bank 100 0.1 0.0 1.5 76.2 22.2 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank 100 0.0 0.1 0.9 87.5 11.5 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 100 0.0 0.0 0.1 87.2 12.7 قطاع غزة 

(0.0): Value less than 0.05 )0.0 :( 0.05القيمة أقل من 

 
 
 

 2004،  االقتصاديوالنشاط ةلوفص مكونات النفايات الصلبة الم الفلسطينية حسباألراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع  :6-4 جدول
Table 4-6:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by  

the Component of Separated Solid Waste, Economic Activity, 2004 
 

Economic Activity 

نفايات 
 كيميائية

Chemical 
Waste 

نفايات 
 *طبية

Medical 
Waste* 

مخلفات 
 طعام

Food 
Waste 

تراب 
 وحجارة
Soil & 
Stones 

زجاج 
 ومعادن

Glass & 
Metal 

بالستيك 
 ومطاط

Plastic & 
Rubber 

ورق 
 وكرتون

Paper & 
Cartons 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 4.6 20.5 13.1 11.8 16.0 9.8 24.2 الفلسطينية األراضي 

Industrial activities 2.8 5.8 17.0 14.7 32.0 4.9 22.8 الصناعيةاألنشطة  

Constructions : : : : : : : اإلنشاءات 
Whole sale, retail & 
repairs 5.3 8.7 23.6 5.5 13.2 5.1 38.6 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 0.0 0.0 27.0 32.9 0.6 6.6 32.9 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & 
communications 6.0 0.0 9.0 36.5 0.0 3.0 45.5 

 والتخزين نقلال
 واالتصاالت

Real estate, renting & 
business activities 0.0 0.0 16.7 33.3 0.0 16.7 33.3 

 العقارية األنشطة
 وااليجارية

Education 0.0 0.0 33.6 16.0 0.0 0.0 50.4 التعليم 

Health & social work 6.0 36.7 5.3 9.4 10.5 15.5 16.6 
الصحة والضمان 

 االجتماعي
Community, social & 
personal services 0.0 0.0 15.0 30.1 8.3 0.0 46.6 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

(0.0): Value less than 0.05 )0.0 :( 0.05القيمة أقل من 

(:):  Data not available for publication.   :(:)البيانات غير متاحة للنشر. 

* Medical Waste include sharped, infectious and radioactive waste  *تشمل نفايات حادة ونفايات مشعة ونفايات معدية: النفايات الطبية 
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 والنشاطوجود معالجة للنفايات الصلبة ونوع المعالجة  للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب النسبي التوزيع  :7-4 جدول
 2004، االقتصادي

Table 4-7:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by 
Presence of Solid Waste Treatment, Type of Treatment and Economic Activity, 2004 

  

Type of Treatment   نوع المعالجة 

Economic Activity أخرى 
Others

المعالجة الميكانيكية
Mechanical 

treatment 

المعالجة الكيماوية
Chemical 
treatment 

 الدفن
Buried 

 الحرق المفتوح
Open burning

وجود معالجة للنفايات
 الصلبة

Presence of 
Solid Waste 
Treatment 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory  األراضي الفلسطينية 1.4 67.9 2.7 11.4 9.9 8.1

Industrial activities   الصناعيةاألنشطة 1.6 76.0 0.0 0.6 23.4 0.0

Constructions  اإلنشاءات 0.0 - - - - -
Whole sale, retail & 
repairs  الجملة والتجزئة تجارة 0.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Hotels & restaurants  والمطاعم الفنادق 0.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Transport, storage & 
communications - - - - - 0.0 

 والتخزين النقل
 واالتصاالت

Real estate, renting & 
business activities - - - - - - 

 العقارية األنشطة
 وااليجارية

Education  التعليم 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Health & social work 17.3 9.3 23.9 5.6 43.9 8.9 
الصحة والضمان 

 االجتماعي
Community, social & 
personal services  المجتمعيةالخدمة أنشطة 0.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(0.0): Value less than 0.05 )0.0 :( 0.05القيمة أقل من 

(-):  Nill )-  :(ال يوجد 
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 2005، والمنطقة ونوع مركز الرعاية الصحيةنفايات الصلبة، ونوع المعالجة وجود معالجة لل لمراكز الرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية حسب النسبي التوزيع: 8-4 جدول
Table 4- 8: Percentage Distribution of Health Care Center in the Palestinian Territory by Existence of Waste Treatment, Type  

of Treatment, Region and Type of the Health Care Center, 2005  
 

Type of Treatment   نوع المعالجة  

Region  
and Type of Health Care Center 

 المجاري مع في إلقاءها
 الماء

Disposed in the 
sink with water 

 الترميد
Incineration

 عزل ال
Insulation 

 المعالجة 

 الميكانيكية
Mechanical 
treatment 

 التطهير
Disinfections 

 الحرق المفتوح
Open burning

وجود معالجة للنفايات 
 الصلبة

Existence of Solid 
Waste Treatment

 المنطقة
  مركز الرعاية الصحيةونوع 

Palestinian Territory 4.1 5.2 5.1 0.4  الفلسطينية األراضي 17.3 56.5 28.7

Secondary health care center 0.0 18.7 0.0 0.0  الثانوية الصحية رعايةال مراكز 32.9 36.9 44.4

Primary health care center 0.5 4.8 6.0 0.2  األولية الصحية الرعاية مراكز 16.7 61.5 27.0

Other human health activities 37.8 0.0 0.0 2.8  اإلنسان بصحة المتصلة األخرىاألنشطة  17.7 25.0 34.4

West Bank 4.5 3.9 0.0 0.3  الغربية الضفة 20.7 65.2 26.1

Secondary health care center 0.0 10.3 0.0 0.0  الثانوية الصحية الرعاية مراكز 30.8 43.6 46.1

Primary health care center 0.3 3.8 0.0 0.3  األولية الصحية الرعاية مراكز 20.5 68.9 26.7

Other human health activities 63.8 0.0 0.0 0.0  اإلنسان بصحة المتصلة األخرىطة األنش 17.9 32.4 3.8

Gaza Strip 1.3 12.5 33.8 1.8  غزة قطاع 9.0 7.3 43.3

Secondary health care center 0.0 40.0 0.0 0.0  الثانوية الصحية الرعاية مراكز 40.0 20.0 40.0

Primary health care center 2.0 13.0 53.7 0.0  ألوليةا الصحية الرعاية مراكز 6.7 2.2 29.1

Other human health activities 0.0 0.0 0.0 7.1  اإلنسان بصحة المتصلة األخرىاألنشطة  17.4 14.2 78.7

(0.0): Value less than 0.05    )0.0 :( 0.05القيمة أقل من 
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 2005، المنطقة/ت الصلبة والمحافظة األراضي الفلسطينية حسب الجهة التي تقوم بجمع النفايافيتوزيع التجمعات السكانية  : 9-4جدول 
Table 4-9:  Distribution of Localities in the Palestinian Territory by the Doer of Solid Waste 

Collection and Governorate\District, 2005 
 

Doer of Waste Collection الجهة التي تقوم بجمع النفايات 

Governorate/District المجموع 
Total 

ال يوجد خدمة 
 جمع نفايات

There is no 
Solid Waste 
Collection 

Service 

 أخرى
Others 

 وكالة الغوث
UNRWA 

 متعهد خاص
Private 

contractor 

 السلطة المحلية
Local 

authority 

 المنطقة/المحافظة

Palestinian Territory  األراضي الفلسطينية 339 20 24 49 166 598

West Bank  الضفة الغربية 322 20 19 41 166 568

Jenin  جنين 52 4 1 6 27 90

Tubas 22 14 1 1 0 6 طوباس 

Tulkarm  طولكرم 26 0 2 4 3 35

Nablus  نابلس 36 11 3 1 12 63

Qalqiliya  قلقيلية 30 0 0 0 3 33

Salfit  سلفيت 15 1 0 0 3 19

Ramallah and Al-Bireh   والبيرةرام اهللا 58 2 4 4 8 76

Jericho and Al-Aghwar  أريحا واألغوار 7 1 1 1 2 12

Jerusalem 31 2 3 2 1 23 القدس 

Bethlehem  بيت لحم 30 0 3 2 10 45

Hebron  الخليل 39 0 2 19 82 142

Gaza Strip 30 0 8 5 0 17 قطاع غزة 

North Gaza  شمال غزة 3 0 1 1 0 5

Gaza 5 0 1 0 0 4 غزة 

Deir AL-Balah  دير البلح 5 0 2 1 0 8

Khan Yunis  خانيونس 2 0 1 5 0 8

Rafah  رفح 3 0 1 0 0 4
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 حسب عدد التجمعات التي تستخدم المكب األراضي الفلسطينية في مكبات النفايات الصلبةتوزيع  : 10-4جدول 
 2005، المنطقة/والمحافظة 

Table 4-10:  Distribution of Dumping Sites in the Palestinian Territory by the Number 
 of Localities that Use the Dumping Sites and Governorate\District, 2005 

 

 عدد التجمعات التي تستخدم المكب
Number of Localities that Use the Dumping Governorate/District 

  فأكثر11
More than 11 

3-10 2 1 

 عدد المكبات
Number of 
Dumping 

Sites 
 منطقةال/المحافظة

Palestinian Territory 12 63 44 45 164 األراضي الفلسطينية 

West Bank 10 62 44 45 161 الضفة الغربية 

Jenin 3 10 10 4 27 جنين 

Tubas  0 1 1 0 2 طوباس 

Tulkarm 1 4 4 5 14 طولكرم 

Nablus 0 6 3 13 22 نابلس 

Qalqiliya 1 3 0 2 6 قلقيلية 

Salfit 0 2 7 2 11 سلفيت 

Ramallah and Al-Bireh 1 15 10 15 41 رام اهللا والبيرة 

Jericho and Al-Aghwar 0 3 0 1 4 أريحا واألغوار 

Jerusalem  2 5 2 2 11 القدس 

Bethlehem 0 2 3 0 5 بيت لحم 

Hebron 2 11 4 1 18 الخليل 

Gaza Strip 2 1 0 0 3 ةقطاع غز 

North Gaza 0 0 0 0 0 شمال غزة 

Gaza 1 0 0 0 1 غزة 

Deir AL-Balah 1 0 0 0 1 دير البلح 

Khan Yunis 0 0 0 0 0 خانيونس 

Rafah 0 1 0 0 1 رفح 
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 الفصل الخامس
 
 الطاقة

 
 :مقدمة

الهامة في تحقيق الرفاهية     العناصر   أحد يعتبر توفر الطاقة     إذتلعـب الطاقة دورا مهما في تحديد مستوى حياة الشعوب           
 األجهزةوتعتبر مؤشرا على الوضع االقتصادي للدولة، لذا تهتم معظم        .  والرقـي فـي مستوى المعيشة لدى المواطنين       

 . الخاصة بموضوع الطاقةاإلحصاءات الرسمية في مختلف الدول بجمع وتبويب ونشر اإلحصائية
 

توفير البيانات  ، و نات الرئيسية الالزمة إلعداد ميزان الطاقة الفلسطيني      المساهمة في توفير البيا   تهـدف هذه البيانات إلى      
 .توفير البيانات الالزمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين بموضوع الطاقة، والالزمة ألغراض البحث والتحليل

 
 الشمسي في المسكن، وكذلك      االتصال بشبكة الكهرباء العامة، استخدام السخان       المؤشرات التي تم التعرض لها فهي      أما

معـدل اسـتهالك األسـرة مـن الكهرباء والحطب ومشتقات النفط األخرى، باإلضافة إلى الطاقة المستوردة والطاقة                  
 .المستخدمة في اإلنتاج، وكذلك الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء

 
 :المفاهيم والمصطلحات

ركات االحتراق الداخلي وتصنف األنواع هـو وقود هيدروكربوني يستعمل بشكل رئيسي في مح      
المختلفة من البنزين حسب رقم االوكتان ويمثل هذا الرقم مقاومة االحتراق األولي لكل نوع من               

C8H18 البنزيـن عـن طريق المقارنة مع خليط من  
 تعادل 95كفاءة بنزين :  مثال (C7H16و  

C8H18 من %95كفاءة خليط يحتوي على 
 ).C7H16 من %5و 

 :ينالبنز

 :الحطب .جميع أنواع الحطب المستخدمة والمستغلة كوقود

وقـود هيدروكربونـي سـائل يتم الحصول عليه من خالل تقطير النفط الخام، ويستعمل بشكل                
 .أساسي كوقود في العديد من محركات االحتراق الداخلي، وكوقود لألفران

 ):الديزل(السوالر 

لحصول عليه من خالل التقطير الجزئي للبترول، ويستعمل كوقود وقود هيدروكربوني سائل يتم ا
 .تسخين ومذيب

 :الكاز

هي الشغل المبذول لتحريك شحنة كهربائية في موصل وهذا الشغل يساوي الطاقة الكهربائية               
 . ساعة.ووحدة قياس الطاقة الكهربائية المستنفذة هي الكيلوواط.  المستنفذة في الموصل

 )ساعة(الزمن × ) كيلوواط(القدرة = ائية المستهلكة الطاقة الكهرب

 :الطاقة الكهربائية

ويـتكون مـن مـزيج من الغازات ويتم الحصول عليه من الغاز الطبيعي أو من تجزئة النفط                  
الخـام، ويستعمل كوقود للتسخين والطبخ المنزلي، ووقود لبعض أنواع المحركات، وكمادة خام             

 .عادة ما يتم تسويقه على شكل عبوات أسطوانية معدنية. يائيةفي الصناعات الكيم

غاز البترول المسيل 
(LPG) : 
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هو ناتج صلب يحتوي بشكل رئيسي على الكربون ويتم الحصول عليه عن طريق عملية التقطير      
 .اإلتالفي للحطب في غياب الهواء

 :الفحم النباتي

 : المتريالطن . كغم1000= هي وحدة كتلة، والطن 

 . نيوتن مسافة متر واحد1هي وحدة طاقة، وتعرف على أنها الطاقة الالزمة لتحريك جسم وزنه          
 متر .  نيوتن1=  جول 1

 :الجول

 610 × 3.6=  ث 3600×  واط 1000) = س.و.ك(ساعة .الكيلوواطهي وحدة طاقة، 
  610الميجا وهي تساوي :  مثلثانية، كما تستعمل بادئات أخرى للتعبير عن هذه الوحدة،.واط

 .1210 وهي (Tera)، والتيرا 910 وهي (Giga) والجيجا

 :ساعة.الكيلوواط

ألغراض الحسابات الخاصة بالطاقة، تحول كافة كميات الطاقة من الوحدات الفيزيائيـة التقليدية            
مل ، ويسمى المعا  )مكافئ طن نفط أو مكافئ طن فحم أو جول        (إلـى وحـدة طاقـة مشـتركة         

 . المستخدم في عملية التحويل هذه بمعامل التحويل

معامالت تحويل 
 :الطاقة

   .وحدة القدرة الكهربائية، ويعرف بأنه معدل الطاقة المبذولة في الثانية الواحدة

 .ث/ جول= والواط 

 :الواط

 
 :االتصال بالشبكة العامة للكهرباء

كانون ثاني ضي الفلسطينية متصلة بشبكة الكهرباء العامة خالل شهر  من األسر في األرا   % 99.4تظهر نتائج المسح أن     
 أقل نسبة من لديه قطاع غزةومن خالل هذه النتائج، يالحظ أن     ،  لم تتوفر لديها خدمة الكهرباء    % 0.4أن  ، كمـا    2005

  %99.7 العامة كهرباءال المتصلة بشبكة  األسر نسبة بلغت بينما% 99.3  حيث بلغت   العامة  الكهرباء األسر المتصلة بشبكة  
 . الضفة الغربيةجنوب منطقة في

 

جميعها ( تجمعاً سكانياً ال يوجد لديها شبكة كهرباء         65أما على صعيد التجمعات السكانية فقد أظهرت البيانات أن هناك           
 .ةمن المجموع الكلي للتجمعات السكانية في األراضي الفلسطيني% 11حيث تمثل ما نسبته ) في الضفة الغربية

 
 : الطاقة الشمسيةاستخدام

من األسر في األراضي الفلسطينية استغلت الطاقة الشمسية عن طريق سخانات           % 67.2تشـير نـتائج المسح إلى أن        و
، وقد بلغت نسبة األسر في الضفة الغربية التي تستخدم سخانات المياه            2005كانون ثاني   المـياه الشمسـية خالل شهر       

 .من األسر في قطاع غزة% 82.1ابل من األسر مق% 59.6الشمسية 
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 2005كانون ثاني  حسب المنطقة، في األراضي الفلسطينيةالمستخدمة للسخان الشمسي نسبة األسر   :1-5شكل 
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 :استهالك الطاقة الكهربائية
 قد بلغ   2005كانون ثاني   لسطينية خالل شهر    تشير النتائج إلى أن معدل استهالك األسرة من الكهرباء في األراضي الف           

ويتفاوت هذا المعدل بشكل واضح بين المناطق الفلسطينية وحسب نوع التجمع السكاني، إذ تشير ،  ساعة. كـيلوواط  256
قطاع ساعة في   . كيلوواط 198 ولم يتعد    ،ساعة في وسط الضفة الغربية    . كيلوواط 408النتائج إلى أن هذا المعدل قد بلغ        

  التجمعات ساعة في . كيلوواط 282 على مستوى نوع التجمع أظهرت نتائج المسح أن معدل استهالك األسرة بلغ           و.  غزة
 في المخيمات لنفس    ساعة. كيلوواط 226التجمعات الريفية، بينما وصل     ساعة في   . كـيلوواط  218الحضـرية، مقـابل     

 .الفترة
 

 :استهالك البنزين
كانون  خالل شهر    اتلتر 10 قد بلغ     في األراضي الفلسطينية   ة من البنزين  تشـير النـتائج إلى أن معدل استهالك األسر        

 في  ات لتر 6التجمعات الريفية و   في   ات لتر 9و الحضرية  التجمعات  لتر في  12ويتفاوت هذا المعدل بين     ،  2005ثانـي   
لم في المقابل    ،تر ل 23 بلغ   قد إلى أن معدل استهالك البنزين في وسط الضفة الغربية           تظهر النتائج كمـا   .  المخـيمات 

 . لترات في قطاع غزة5شمال الضفة الغربية، و في ات لتر8يتجاوز هذا المعدل 
 

 : استهالك غاز البترول المسيل
كانون تشير النتائج الرئيسية إلى أن معدل استهالك األسرة من غاز البترول المسيل في األراضي الفلسطينية خالل شهر            

 كيلو غرام   20 و الضفة الغربية وسط   كيلو غرام في     43ويتفاوت هذا المعدل ما بين      ،   كيلو غرام  30 قد بلغ    2005ثاني  
 .قطاع غزةفي 

 
 ): الكاز(استهالك الكيروسين 

كانون ثاني خالل شهر   في األراضي الفلسطينية  ) الكيروسين(تشير نتائج المسح إلى أن معدل استهالك األسرة من الكاز           
، الضفة الغربية  وسط    لتر في  52 بلغ) الكيروسين(إلى أن معدل استهالك الكاز       لـتر، وتظهر النتائج      22بلـغ    2005

 لتر في 27بلغ ي حسب نوع التجمع السكاني إذ المعدل ا هذيتفاوت ، كما منطقة قطاع غزة في   ات فقـط  لـتر  3مقـابل   
 . المخيمات لترات في9التجمعات الريفية و في  لتر22التجمعات الحضرية و
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 :استهالك الحطب
شهر كانون ثاني شـير النـتائج األساسية للمسح بأن معدل استهالك األسرة من الحطب في األراضي الفلسطينية خالل       ت

  كيلو 111و جنوب الضفـة الغربيـة   كيلو غرام في   474 بين   ما المعدلويتفاوت هذا   ،   كيلو غرام  236 قد بلغ    2005
  كيلو غرام في   269بلغ  يوع التجمع السكاني إذ     حسب ن استهالك الحطب    معدلتفاوت  ي، كما   قطـاع غزة  غـرام فـي     

 . كيلو غرام في المخيمات115و  كيلو غرام في التجمعات الحضرية،228و ية، الريفالتجمعات
 

 :                                  استيراد الطاقة
تيراجول، حيث بلغ    26,392 حوالي   2003 لعام   إجمالـي الطاقة المستوردة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة          بلـغ 

 ألف لتر والسوالر    102,101بينما بلغ استيراد كل من البنزين       ة،  ساع.ميجاواط 2,315,614اسـتيراد الكهرباء الكلي     
  طن 1,491 والزيوت والشحوم    طن 88,946 ألف لتر وغاز البترول المسيل       4,553ألـف لـتر والكـاز        282,797
من أعلى المناطق استيرادا للطاقة حيث وصل االستيراد الكلي         غزة  قطاع  ، وكانت منطقة     طن 35.4والفحم   والحطـب 

 . تيراجول5,255 الضفة الغربية جنوب تيراجول بينما لم يتجاوز االستيراد في 8,659إلى 
 

 : الطاقة المستخدمة في اإلنتاج
رباء المستخدمة في    تيراجول حيث بلغت كمية الكه     5,074 إلى   2003 عام   وصل إجمالي الطاقة المستخدمة في اإلنتاج     

 2,657 ألف لتر ومن الكاز      77,036ألف لتر ومن السوالر      8,410ساعة، ومن البنزين    . ميجاواط 395,101اإلنتاج  
  . طن 1,832 طن ومن الزيوت والشحوم      958.7طن ومن الفحم والحطب      7,325 ألف لتر ومن غاز البترول المسيل     

 تيراجول في 1,399 الضفة الغربية، ووسطتيراجول في  1,175 ج ما بينالمستخدمة في اإلنتا  توزيع الطاقة    تراوحوقد  
 .شمال الضفة الغربية

 
 :الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء

 تيراجول حيث بلغت كمية البنزين      4,600 حوالي 2003وصل إجمالي الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء في العام          
ألف لتر ومن غاز     294.9 ألف لتر ومن الكاز    123,805 ألف لتر ومن السوالر    128.3المستخدمة في توليد الكهرباء     

 المستخدمة في توليد الكهرباء   وقد تباين توزيع الطاقة       .طن 86.2 طن ومن الزيوت والشحوم      81.7البترول المسيل   
  . الضفة الغربيةوسط تيراجول في 12 بينما لم تتجاوز  قطاع غزة تيراجول في4,296.7حيث بلغت 
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 2005، 2004، 2003، 1999  لشهر كانون ثاني الفلسطينية األراضيلمنزلي في في القطاع اطاقة لل مختارة مؤشرات  :1-5 جدول
Table 5-1:  Selected Indicators of Household Energy in the Palestinian Territory January 1999, 

2003, 2004, 2005 
 

Indicator 2005 2004 2003 1999 المؤشر 
Percentage of Households 
Connected to the Electricity Public 
Network 

99.4 99.4 99.3 96.8 
 الكهرباءبشبكة المتصلة   األسر نسـبة 
 العامة

Percentage of Households Using 
Solar Heater 67.2 68.7 70.3 63.8 

 تستخدم السخانالتـي  األسـر  نسـبة 
 الشمسي في المسكن

Percentage of Households Using 
Space Heating Facilities 86.7 86.4 86.0 75.2 لوسائل التدفئةالمستخدمة األسر نسبة  

Percentage of Households Using 
Gas Burner for Cooking 99.3 99.7 99.6 98.0 

 تستخدم موقد غاز فيالتي األسر   نسبة
 عملية الطبخ

Average Household Consumption 
of Electricity (kw.h) 256.0 264.7 268.0 264.6 

 األسرة من الكهرباءاستهالك معـدل 
 )ساعة.كيلوواط(

Average Household Consumption 
of Gasoline (liter) 10.0 10.7 12.0 21.7 

 األسرة من البنزيناسـتهالك  معـدل 
 )لتر(

Average Household Consumption 
of LPG (kg) 30.0 32.1 31.0 32.0 

 األسرة من غاز البترولاستهالك معدل
 )كغم(المسيل 

Average Household Consumption 
of Kerosene (liter) 22.0 23.2 17.0 11.9 

 األسـرة من الكازاسـتهالك  معـدل 
 )لتر) (الكيروسين(

Average Household Consumption 
of Wood (kg) 236.0 207.2 259.0 86.5 

 األسرة من الحطبالكاسـته  معـدل 
 )كغم(
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 2005، كانون ثاني  والمنطقةالمصدر الرئيسي للكهرباء في المسكن حسبالنسبي لألسر في األراضي الفلسطينية  التوزيع  :2-5جدول 
Table 5-2:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by the Main 

Electricity Source in the Housing Unit and Region, January 2005  
 

  الرئيسي للكهرباء في المسكنالمصدر
Main Electricity Source in the Housing Unit 

Region عدد المشاهدات 
Number of 

observations 

 المجموع
Total 

ال يوجد كهرباء
No electricity

 توليد خاص
Private 

generation 

 عامة بكةش
Public network 

 المنطقة

 Palestinian Territory 3,022 100 0.4 0.2 99.4  الفلسطينيةاألراضي  

 West Bank 1,998 100 0.4 0.1 99.5 الغربية لضفة ا 

 North of West Bank  841 100 0.5 0.1 99.4 شمال الضفة الغربية  

 Middle of West Bank  577 100 0.2 0.3 99.5  الغربيةضفة  الوسط 

 South of West Bank  580 100 0.3 0.0 99.7  الغربية الضفة جنوب 

 Gaza Strip 1,024 100 0.5 0.2 99.3  غزةقطاع  

(0.0): Value less than 0.05 )0.0 :( 0.05القيمة أقل من 

 
 
 

 2005المنطقة، كانون ثاني  حسبمسي في المسكن الفلسطينية التي تستخدم السخان الش األراضي النسبي لألسر في التوزيع  :3-5 جدول
Table 5-3:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory Using Solar Heater 

in the Housing Unit by Region, January 2005 
 

  السخان الشمسي في المسكناستخدام
Using Solar Heater in the Housing Unit 

Region المشاهدات عدد 
Number of 

observations 

 المجموع
Total 

  مستخدمغير
Not using 

 مستخدم
using 

 المنطقة

Palestinian Territory 3,022 100 32.8 67.2 الفلسطينية األراضي 

West Bank 1,998 100 40.4 59.6 الغربيةالضفة  

North of West Bank  841 100 35.2 64.8 لضفة الغربيةشمال ا 

Middle of West Bank  577 100 44.1 55.9 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  580 100 43.8 56.2 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 1,024 100 17.9 82.1 غزةقطاع  
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نية حسب المنطقة ونوع التجمع السكاني، األراضي الفلسطي  في من الكهرباء ومشتقات النفط والحطباألسرة استهالك معدل  :4-5جدول 
 2005كانون ثاني 

Table 5-4:  Average Household Consumption of Electricity, Petroleum Products and Wood in the 
Palestinian Territory by Region and Type of Locality, January 2005 

 

  والحطبالنفطألسرة من الكهرباء ومشتقات  استهالك امعدل
Average Household Consumption of Electricity, Petroleum Products and Wood 

Region and Type of 
Locality لتر (سوالر(

Diesel 
 (liter) 

 )لتر (بنزين
Gasoline 

(liter) 

)كغم(جفت 
Olive 
cake 
(Kg) 

)كغم(فحم 
Coal 
(Kg) 

 )لتر (كاز
Kerosene 

(liter) 

 البترول غاز
)كغم (المسيل

LPG (Kg)

 الحطب
 )مكغ(

Wood 
(Kg) 

 الكهرباء
)ساعة. كيلو واط (

Electricity 
(KWh) 

 ونوع التجمعالمنطقة
 السكاني

Palestinian Territory 7 10 109 33 22 30 236 256 الفلسطينيةاألراضي 
Urban 9 12 88 26 27 31 228 282 حضر 

Rural 7 9 116 48 22 30 269 218 يفر 

Camps 1 6 103 14 9 24 115 226 مخيم 

West Bank 9 13 109 43 36  35 306 286 الغربيةالضفة  

      Urban 11 17 88 38 46 38 348 332 حضر 

      Rural 7 9 116 49 24 31 280 219 ريف 
      Camps -  10  103 20 33 38 243 308 مخيم 

North of West Bank  3 8 95 54 28 30 190 204 الضفة الغربيةشمال 
      Urban 3 12 67 50 39 33 147 245 حضر 

      Rural 3 5 102 59 20 26 210 164 ريف 
      Camps - 4 - 20 31 34 130 226 مخيم 

Middle of West Bank 17  23  118 5 52  43 264  408 الضفة الغربيةوسط 
Urban 20 26 41 5 58 44 265 471 حضر 

Rural 14 20 131 5 37 40 258 296 ريف 

      Camps - 10 103 - 43 46 373 367 مخيم 

South of West Bank 7  11 168 10 40  33 474  268 الضفة الغربيةجنوب 
Urban 9 12 173 10 42 35 513 265 حضر 

Rural 6 7 164 2 28 30 432 250 ريف 

Camps - 25 - - 33 36 333 453 خيمم 

Gaza Strip 5 5  -  9  3 20 111  198 غزةقطاع  

Urban 6 5 - 8 4 21 113 197 حضر 

Rural 7 5 - 6 5 20 144 210 ريف 

Camps 2  4  - 12 3 19 88  197 مخيم 

(-):  Nill         )-  :(ال يوجد 
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 2005، المنطقة/والمحافظة الرئيسي للكهرباء  األراضي الفلسطينية حسب المصدرفي توزيع التجمعات السكانية : 5-5جدول 
Table 5-5:  Distribution of Localities in the Palestinian Territory by the Main Source of Electricity 

and Governorate\District, 2005 
 

Main Electricity Source  المصدر الرئيسي للكهرباء

Governorate\District المجموع Total 

ال يوجد  
 كهرباء
No 

Electricity 

 أخرى
Others 

مجلس السلطة 
 المحلية

Community 
council 

 مولد خاص
Private 

generator

شركة الكهرباء  
القطرية اإلسرائيلية

Israeli 
electricity 
company 

شركة كهرباء محافظة
 القدس

Jerusalem 
district 

electricity Co. 

 المنطقة/المحافظة

Palestinian Territory 598 65 35 68 6 272 152 األراضي الفلسطينية
West Bank 568 65 15 68 6 262 152 الضفة الغربية
Jenin 90 13 3 25 0 49 0 جنين
Tubas  22 7 0 1 1 13 0 طوباس
Tulkarm 35 0 0 10 2 23 0 طولكرم
Nablus 63 2 3 1 0 57 0 نابلس
Qalqiliya 33 1 1 18 0 13 0 قلقيلية
Salfit 19 1 0 0 0 18 0 سلفيت
Ramallah & Al-Bireh 76 1 0 0 0 0 75 رام اهللا والبيرة
Jericho and Al-
Aghwar 12 1 0 1 0 5 5 أريحا واألغوار

Jerusalem  31 1 0 0 0 0 30 القدس
Bethlehem 45 4 0 1 0 0 40 بيت لحم
Hebron 142 34 8 11 3 84 2 الخليل
Gaza Strip 30 0 20 0 0 10 0 قطاع غزة
North Gaza 5 0 0 0 0 5 0 شمال غزة
Gaza 5 0 5 0 0 0 0 غزة
Deir AL-Balah 8 0 8 0 0 0 0 دير البلح
Khan Yunis 8 0 5 0 0 3 0 خانيونس
Rafah 4 0 2 0 0 2 0 رفح
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 2003 والمنطقة، الطاقة شكل حسب *طينيةاألراضي الفلس المستوردة في الطاقة:  6-5 جدول
 Table 5-6:  Imported Energy in the Palestinian Territory* by Type of Energy and Region, 2003 

 

Type of Energy       ة الطاقشكل 

Region 

 الكلية    الطاقة
 )تيرا جول(

Total Energy 
(Tera Joule) 

فحم     والالحطب   
 ) طن(

  Wood & coal 
(ton) 

 والشحوم    الزيوت      
 )طن(

 Oils and lubricants 
(ton) 

 البترول المسيل غاز
 )طن(

 LPG (ton) 

     الكاز   
 ) ألف لتر  (

 Kerosene 
(1000 liter) 

     السوالر  
 )لترألف   (

Diesel    
(1000 liter) 

      البنزين  
 )لترألف (

 Gasoline 
(1000 liter) 

  الكهرباء
 )ساعة.ميجاواط(

 Electricity  
(MWh) 

 المنطقة

 Palestinian Territory 26,391.5 35.4 1,490.9 88,946.4 4,552.6 282,796.9 102,101.2 2,315,614.3  الفلسطينيةاألراضي  

 West Bank 17,732.8 8.8 744.9 50,690.6 3,766.7 185,775.6 76,446.6 1,639,594.7  الغربيةالضفة  

 North of West Bank 6,227.4 1.9 270.5 18,832.8 1,388.6 67,454.6 26,583.5 541,620.6  الضفة الغربيةشمال  

 Middle of West Bank 6,250.2 - 274.9 14,047.1 834.8 68,559.4 25,148.5 615,495.1  الغربيةالضفة  وسط  

 South of West Bank 5,255.2 6.9 199.5 17,810.7 1,543.3 49,761.6 24,714.6 482,479.0  الضفة الغربيةجنوب  

 Gaza Strip 8,658.7 26.6 746.0 38,255.8 785.9 97,021.3 25,654.6 676,019.6  غزةقطاع  

* Data doesn't include those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel in 1967.  . 1967 التي ضمتها إسرائيل عام القدس تتضمن تلك األجزاء من محافظة البيانات ال *
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  2003 حسب شكل الطاقة والمنطقة، * في األراضي الفلسطينية في األنشطة االقتصاديةاإلنتاج المستخدمة في الطاقة:  7-5 جدول
Table 5-7: Energy Used for Production in Economic Activities in the Palestinian Territory* by Type of Energy and Region, 2003 

 

Type of Energy          الطاقة شكل  
 والفحم الحطب      

 ) طن(
 والشحوم الزيوت      

 )طن(
 البترول المسيل غاز

 )طن(
    الكاز      

 ) ألف لتر(
    السوالر      

 )لترألف (
    البنزين       

 )لترألف (
  الكهرباء

 )ساعة.ميجاواط(
Region 

 الكلية    الطاقة
 )تيرا جول(

Total Energy 
(Tera Joule)   Wood & coal 

(ton) 
 Oils and 

lubricants (ton)  LPG (ton)  Kerosene 
(1000 liter) 

Diesel 
(1000 liter) 

 Gasoline 
(1000 liter) 

 Electricity  
(MWh) 

 المنطقة

 Palestinian Territory 5,074.2 958.7 1,831.6 7,325.3 2,656.9 77,036.3 8,409.8 395,101.4  الفلسطينيةاالراضي  

 West Bank 3,805.7 338.7 1,333.0 4,111.3 427.0 62,664.4 4,519.9 298,301.8  ربية الغالضفة 

 North of West Bank 1,398.8 159.7 373.6 1,433.5 143.4 25,090.8 1,884.3 88,695.2  الضفة الغربيةشمال  

 Middle of West Bank 1,174.6 57.1 480.5 1,541.6 182.9 15,719.9 1,666.4 122,401.1  الضفة الغربيةوسط  

 South of West Bank 1,232.3 121.9 478.9 1,136.2 100.7 21,853.7 969.2 87,205.5  الضفة الغربيةجنوب  

 Gaza Strip 1,268.5 620.0 498.6 3,214.0 2,229.9 14,371.9 3,889.9 96,799.6  غزةقطاع  

 * Data doesn't include those parts of Jerusalem, which were annexed *   1967تي ضمتها إسرائيل عام  الالقدسالبيانات ال تتضمن تلك األجزاء من محافظة. 

 by Israel in 1967. 
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 2003حسب شكل الطاقة والمنطقة، * األراضي الفلسطينيةاألنشطة االقتصادية في في  الكهرباء توليد المستخدمة في الطاقة:  8-5 جدول
Table 5-8:  Energy Used for Electricity Generation in Economic Activities in the Palestinian Territory* by Type of Energy and Region, 2003 

 

Type of Energy     الطاقة          شكل  

  والشحوم  الزيوت      
 )طن    (

  البترول المسيل غاز
 )طن (

     الكاز   
 ) ألف لتر   (

   السوالر
 **)لترألف (     

 البنزين  
 )ألف لتر  (

Region 

  الكليةالطاقة
 )تيرا جول(

Total Energy  
(Tera Joule)  Oils and lubricants 

 (ton)  LPG (ton)  Kerosene 
 (1000 liter) 

Diesel 
 (1000liter)** 

  Gasoline 
  (1000 liter) 

 المنطقة

 Palestinian Territory 4,600.2 86.2 81.7 294.9 123,805.3 128.3  سطينية الفلاألراضي 

 West Bank 303.5 75.1 66.8 0.7 8,008.3 32.8  الغربيةالضفة  

 North of West Bank 143.1 18.4 6.0 - 3,813.7 29.9  الضفة الغربيةشمال  

 Middle of West Bank 12.0 1.3 59.9 0.7 249.0 0.7  الغربيةالضفة  وسط  

 South of West Bank 148.4 55.4 0.9 - 3,945.6 2.2  الضفة الغربيةجنوب  

 Gaza Strip 4,296.7 11.1 14.9 294.2 115,797.0 95.5  غزةقطاع  

(-):  Nill )-  :(ال يوجد 

* Data doesn't include those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel  in 1967.      *  1967 ضمتها إسرائيل عام  التيالقدسالبيانات ال تتضمن تلك األجزاء من محافظة.

** Data includes the energy used by Gaza company for electricity generation.  which started working 
since the middle of 2002. 

البيانات تشمل الطاقة المستخدمة لتوليد الكهرباء في شركة كهرباء غزة والتي باشرت عملها **:  
 .2002في منتصف العام 
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 2003-1996حسب النشاط للفترة * الفلسطينية األراضيالمشتريات من الطاقة الكهربائية في األنشطة االقتصادية في : 9-5 جدول

Table 5-9:  Electrical Energy Purchases in Economic Activities in the Palestinian Territory* by Activity During 1996-2003 
 

Electrical Energy Purchases (MWh)   ساعة.ميجا واط( الكهربائية الطاقة من المشتريات( 
Economic Activity 

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
  االقتصاديالنشاط

 Total 395,137.8 447,406.9 437,954.5 499,281.9 506,989.0 564,421.0 429,360.0 339,854.0  المجموع 

 Industry 179,765.9 191,628.7 202,115.0 255,287.0 236,476.0 351,090.0 278,630.0 161,196.0  الصناعة  

 Construction 6,311.4 2,898.7 2,213.6 2,555.3 3,606.0 28,741.0 18,768.0 6,592.0  اإلنشاءات  

 Internal Trade 130,959.9 164,048.7 178,355.6 137,763.7 162,486.0 55,187.0 50,158.0 108,291.0  الداخليةالتجارة  

 Services 58,092.5 71,812.5 76,955.3 93,401.9 95,894.0 113,480.0 73,124.0 61,552.0  الخدمات 
 Transport, Storage an        
Communications 20,008.1 17,018.3 14,315.0 10,274.0 8,527.0 15,923.0 8,680.0 2,223.0  والتخزين واالتصاالتالنقل 

 * Data doesn't include those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel in 1967. *   1967 التي ضمتها إسرائيل عام القدسالبيانات ال تتضمن تلك األجزاء من محافظة. 
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 الفصل السادس
 

 الزراعة
 

 :  مقدمة
 اقيهشة ب يوتشكل الموارد الزراع  .  تي يقوم عليها االقتصاد في كثير من دول العالم        م ال القطاع الزراعي أحد الدعائ   بر  يعت
 . األراضي الفلسطينيةيسر فاألن م عديدلر دخل لدواني مصيباتي والحنال
 
ن اجدوالن   م ئحبالذ ا دددة، وع امصطلاألسماك ا   كمية ل بيانات حو  رفوي أهمية هذا الجزء من التقرير في كونه ي         تأت
 .نية الزراعيةتعاوت اليامعالجاد عد المفرخة، وأنايصض والصبيوعدد ال واشي،لموا
 
 :سماكألا
أن غالبية  ح  ، ويتض طن 2,994.5نواع األسماك حوالي     أ ن جميع  م 2004م  عااألسماك المصطادة خالل    ة  ميكغت  بل
 اهيلي ،طن 2,136.4 يا حوال همن ةدت الكمية المصطا  نه حيث كان  ديع غزة هي السر   طا ق فيصطادة  لمع األسماك ا  اأنو

كمية ت  هذا وقد توزع  .  ن ط 68.2 طن، ثم طرخونة     82.9، ثم كبوريا حوالي      طن 113.8 لياوحسكمبال بواقع   
 ردي ةظفظة غزة، تلتها محا   محافت القطاع، حيث كانت أكبر كمية أسماك مصطادة في          ظاى محاف علاألسماك المصطادة   

 .أما محافظة خانيونس فقد منع فيها الصيد من قبل قوات االحتالل اإلسرائيليةح، رفة فظحا ثم مح،لبال
 
 :ائح الطيور والماشيةبذ

 16,066ا نه مأس، ر24,952ار بق األمنع الذبائح  مجموكما بلغ   ،  لف طير  أ 1,669ور حوالي   طي من ال  ئحبلغ عدد الذبا  
 محافظة شمال   هاتلت س، رأ 7,377غزة بواقع   ة  فظا مح فير  قاب من األ  ذبائحلل عددر  أكب ناك وقد   ،ةزاع غ قطأس في   ر

 أن معظمها في الضفة     يثح ً،اسرأ 35,447لخ  اسلمم في ا  ناجموع الذبائح من األغ   م لغأس، وب  ر 3,201اقع  وب غزة
  رامحافظةودة في مام موجغن األائحن ذبم% 48.1أن ما نسبته ر ذكاللجدير ب انوم، سأ ر35,284 عقاوب بية وذلك غرال

 .ةيربلغا ةفي الض رأس ف7,999ا هنم س،رأ 8,174 عزمال ذبائح اا بلغ عدداهللا والبيره، كم
 

  من حائلذباعدد  ل  أما بالنسبة  ربة،وزعت على أشهر السنة بنسب متقا      ت الطيورن  ائج إلى أن الذبائح م    نتشير ال تكما و 
بلغ حيث  شباط  ر   في شه  اه أقل انوك ،سرأ 7,343 لغ عدد الذبائح   حيث ب  تشرين أول ر  في شه   أكثرها  كان  فقد ةماشيال
كل  بش قد ارتفع  2004عام  ال في   71,692ية والبالغ   اشلم ا ائح من بر بالذكر أن أعداد الذ    ديس، والج رأ 4,534ا  ددهع
 . رأس45,876 والذي بلغ إجمالي ذبائح الماشية فيه 2003 مقارنة بالعامظ حومل
 

ور والمواشي تمثل عدد الطيور والمواشي المذبوحة في المسالخ فقط، وال           ومن الجدير بالذكر أن بيانات الذبائح من الطي       
تعكس عدد الطيور والمواشي المذبوحة في المحالت التجارية أو المنازل أو أي مكان آخر، كما أن هناك بعض المسالخ                   

إن بيانات المسالخ   ، وعليه ف  2004، وبعضها كان مغلقاً ولم يمارس أي نشاط خالل العام            2004لم تعمل خالل العام     
 . تمثل عدد المسالخ التي كان باإلمكان الحصول على بياناتها
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 2004 طينية حسب النوع والمنطقة،سلفبائح من الماشية في األراضي الذلا ددع  :1-6 شكل
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 :اسات الدجاجقف
 قطاع غزة، هذا    فيقاسات   ف 9ا  نهقاسه م  ف 20ت  قد بلغ ة  اج العامل دجسات ال قاد ف عدلى أن    إ 2004ات عام   انارت بي أش

،  ألف بيضة معدة إلنتاج صيصان الالحم      37,876 منها   ،بيضةف  لأ 38,026ي  حوال للتفقيس دمعض ال ي الب ددغ ع بلوقد  
لكرم أعلى  وة ط ظحافمت  لوسج،  صوصف   أل 27,850 حوالي   لمنتجة في األراضي الفلسطينية    ا انصدد الصي عغ  وقد بل 
 .   من مجموع الصيصان المنتجة في الضفة الغربية%42.8  حيث بلغتصانتاج للصينسبة إن

 
 :جمعيات التعاونية الزراعيةلا
العام  ن  ة ع ية تعاون يجمع 32داد بمقدار   ازد   ق 2004 مملة لعا اة الزراعية الع  نيالتعاو الجمعيات نات إلى أن عدد   ياير الب تش

ها من،  2004معية عام    ج 195  عدد الجمعيات التعاونية الزراعية    غن بل في حي   جمعية تعاونية،  163 والتي بلغت    2003
ى الغربية عل ي الضفة    ف اتالجمعيط  هذا وقد تركز نشا   اع غزة،   قطي  معية ف  ج 69ة الغربية و  ي الضف معية ف  ج 126
ت لجمعيا ا ذه ه ركز نشاط تفيما  ) معية ج 34(دواجن  لانية وا و الثروة الحي  يةوترب،  )عية جم 34(ت الزراعية   امدخلا أنشطة
 ). جمعية17(وإقراض وتوريد مستلزمات اإلنتاج  ) جمعية19 (قويتسالى ة علع غزفي قطا

  
 2004لمنطقة، واط شاع النوب نسالفلسطينية حي األراض  فيةاملعال راعيةزلانية وتعالات ايعمد الجدع  :2-6ل كش
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 2004افظة، المحونوع ال غزة حسب قطاع األسماك المصطادة في كمية  :1-6 جدول
Table 6-1:  Quantity of Caught Fish in Gaza Strip by Main Types and Governorate, 2004 

 

Type of Fish        نوع السمك 

Governorate المجموع 
Total اخرى 

Others 

 كنعن
Scomberom

orus 

 غبس
Bongue 

 أقالم
Loligo 

Vulgaris 
(Squid) 

 حباري
Sepia Sp. 
(Cuttlefish)

  كبيرجمبري
Penaeus 

(Prawans) 

 سكمبال
Scomber

 طرخونة
Trachurus 

(Horsemac)

 كبوريا
Protuns Sp. 
(Swimcrab) 

 بلميدة
Enthynnus Sp 
(Little Tunny) 

 سردينة
Sardina 

 المحافظة

Gaza Strip 2,994,456 299,162 47,368 29,359 48,936 65,622 45,071 113,757 68,220 82,912 57,611  غزة قطاع 2,136,438

Gaza  2,585,667 289,658 38,134 29,154 47,926 65,110 44,854 107,365 53,410 80,539 42,353  غزة 1,787,164

Deir Al-Balah 261,822 6,171 5,431 205 935 512 49 4,297 6,336 2,369 12,348   البلحدير 223,169

Khan Yunis - - - - - - - - - - - - يونسخان 

Rafah 146,967 3,333 3,803 - 75 - 168 2,095 8,474 4 2,910  رفح 126,105

(-):  Nill        )-  :(ال يوجد 

Quantity: Kilogram        كيلوغرام: الكمية  
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 2004المنطقة، /  في األراضي الفلسطينية حسب النوع والمحافظةوالماشية من الطيور الذبائح  :2-6 جدول
Table 6- 2:  Slaughtered Birds and Animals in the Palestinian Territory by Type and 

Governorate\ District, 2004 
 

Animals    الماشية 
Governorate\ District

 المجموع
Total 

 أخرى
Others 

 ماعز
Goats  

 أغنام
Sheeps 

 أبقار
Cows 

 )باأللف (الطيور
Birds 

(Thousand) 
 المنطقة/ المحافظة

Palestinian Territory 71,692 3,119 8,174 35,447 24,952   الفلسطينيةاألراضي 1,669

West Bank 55,288 3,119 7,999 35,284 8,886   الغربيةالضفة 1,307

Jenin - - - - - - جنين 

Tubas 3 - - - 3  طوباس -

Tulkarm 4,009 - - 3,364 645  طولكرم -

Nablus 11,598 - 256 8,109 3,233  نابلس -

Qalqiliya 4,928 215 - 3,487 1,226  قلقيلية -

Salfit - - - - - - سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh 27,305 2,858 6,326 17,065 1,056   اهللا والبيرةرام 1,142

Jericho & AL- Aghwar 2,277 46 598 1,243 390  أريحا واألغوار -

Jerusalem - - - - - - القدس 

Bethlehem 872 - - 764 108   لحمبيت -

Hebron 4,296 - 819 1,252 2,225  الخليل 165

Gaza Strip 16,404 - 175 163 16,066  غزة قطاع 362

 North Gaza 3,201 - - - 3,201  غزة شمال -

Gaza  7,526 - 16 133 7,377   غزة 362

Deir Al-Balah 1,546 - - - 1,546  لحالب دير -

KhanYunis 1,840 - 159 - 1,681  خانيونس -

Rafah 2,291 - - 30 2,261  رفح -

(-):  Nill     )-  :(ال يوجد 
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 2004 في األراضي الفلسطينية حسب النوع والشهر، والماشية من الطيور الذبائح  :3-6 جدول
Table 6- 3:  Slaughtered Birds and Animals in the Palestinian Territory by Type and Month, 2004 

 

Animals    الماشية 
Month 

 المجموع
Total 

 أخرى
Others 

 ماعز
Goats 

 أغنام
Sheep 

 أبقار
Cows 

 )باأللف (الطيور
Birds 

(Thousand) 
 الشهر

Total 71,692  المجموع 1,669 24,952 35,447 8,174 3,119

January 6,292   ثانيانونك 137 2,507 2,892 637 256

February 4,534  شباط 68 1,395 2,493 443 203

March 5,575  آذار 118 2,118 2,809 389 259

April 5,901  نيسان 130 2,314 2,757 591 239

May 5,753  أيار 146 2,130 2,872 519 232

June 5,910  حزيران 187 2,217 2,773 700 220

July 6,690  تموز 195 2,198 3,499 552 441

August 6,024  آب 186 1,935 3,113 710 266

September 5,902  أيلول 116 1,901 2,666 1,096 239

October 7,343   أولتشرين 178 2,180 3,903 1,001 259

November 6,030   ثانيتشرين 91 1,936 3,021 818 255

December 5,738   أولكانون 117 2,121 2,649 718 250

 
 
 

 2004عدد المسالخ والفقاسات العاملة في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة، :  4-6 جدول
Table 6- 4:  Number of Operating Slaughterhouses and Hatcheries in the Palestinian Territory by 

Region, 2004 
 

Region 
  الفقاساتعدد

Number of 
Hatcheries  

  مسالخ الطيورعدد
Number of Poultry 
Slaughterhouses  

  مسالخ الماشيةعدد
Number of Livestock 

Slaughterhouses  
 المنطقة

Palestinian Territory 20 4 15 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 11 3 10 الغربيةالضفة  

North of West Bank 8 - 5 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank 1 1 2 ربية الضفة الغوسط 

South of West Bank 2 2 3 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza  Strip 9 1 5 غزةقطاع  

North of Gaza Strip  3 1 2 قطاع غزةشمال  

Middle of Gaza Strip 2 - 1 قطاع غزةوسط  

South of Gaza Strip 4 - 2 قطاع غزةجنوب  

(-):  Nill    )-  :(ال يوجد 
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 2004 المنطقة،/  المحافظة في األراضي الفلسطينية حسب) الالحم والبياض( المنتجة والصيصانعد للتفقيس  المالبيض  :5-6 جدول
Table 6- 5:  Eggs Prepared for Hatching and Produced Chicks (Broilers and Layers) in the 

Palestinian Territory by Governorate\ District, 2004 
 

Total المجموع Layers البياض Broilers الالحم 

Governorate\ District 
 الصيصان عدد

 المنتجة
Number of 
Produced 

Chicks 

  البيضعدد
 للتفقيس المعد

Eggs 
Prepared 

for 
Hatching 

 الصيصان عدد
 المنتجة

Number of 
Produced 

Chicks 

 البيض عدد
 للتفقيس   المعد

Eggs 
Prepared 

for 
Hatching 

 الصيصان عدد
 المنتجة

Number of 
Produced 

Chicks 

 البيض عدد
 للتفقيس   المعد

Eggs 
Prepared 

for 
Hatching 

 المنطقة/ المحافظة

Palestinian Territory 27,850 38,026 113 150 27,737  الفلسطينية األراضي 37,876

West Bank 17,039 23,351 - - 17,039   الغربيةالضفة 23,351

Jenin 6,581 9,134 - - 6,581  جنين 9,134

Tubas - - - - - - طوباس 

Tulkarm 7,288 9,610 - - 7,288  طولكرم 9,610

Nablus 1,482 2,124 - - 1,482  نابلس 2,124

Qalqiliya - - - - -  قلقيلية -

Salfit - - - - -  سلفيت -

Ramallah & Al-Bireh 467 626 - - 467   اهللا والبيرةرام 626

Jericho & AL- Aghwar - - - - -  أريحا واألغوار -

Jerusalem - - - - -  القدس -

Bethlehem - - - - -   لحمبيت -

Hebron 1,221 1,857 - - 1,221  الخليل 1,857

Gaza Strip 10,811 14,675 113 150 10,698  غزة قطاع 14,525

(-):  Nill )-  :(ال يوجد

Number in Thousand باأللفددالع 
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Table 6- 6:  Operational Agricultural Cooperative Societies in the Palestinian Territory by Type of Activity and Region, 2004 
 

Type of Activity     ���������  

Region 
��
�
�� 

  Total 

���� 

Others 

 ����	
���	��  ��	��

������ 

Lending and 
supply of Inputs 

����	  

Marketing 

�����	���  

Olive 
pressing  


���������  

Agricultural 
services 

����	�����  

Bees 
breeding  

����	  ���  �������

�!���� 

Livestock and 
poultry breeding 

��	�� "	��� 

Agricultural 
production 

���
�� 

Palestinian Territory 195 11 19 30 19 47 8 37 24 ����������������  

West Bank 126 8 2 11 19 34 6 34 12 ������������  

North of West Bank 55 7 - 5 15 7 2 17 2 ���# �$%������&��  

Middle of West Bank 36 1 - 5 2 14 3 10 1 '�� �$%������&��  

South of West Bank 35 - 2 1 2 13 1 7 9 (��! �$%������&��  

Gaza Strip 69 3 17 19 - 13 2 3 12 �������  

(-):  Nill          )*  :(�!�� - 
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 لفصل السابعا
 

 المساكن وظروف السكن
 

 :مقدمة
 في الوضع   هامةتأثيرات  تعتـبر إحصـاءات المسـاكن وظروف السكن من اإلحصاءات المهمة في العالم، لما لها من                 

 قضاء معظم وقتهم داخل     إلى يميلون   بشكل عام والسكان الفلسطينيين بشكل خاص وذلك ألنهم         المعمورة المعيشي لسكان 
 . المرأة التي تقضي معظم وقتها فيه خالل الجزء األكبر من النهارالمسكن، وخاصة

 

 .والسلع المعمرة المتوفرة فيه، نوع المسكن، وكثافة السكنيعرض هذا الفصل بيانات عن عدد الغرف في المسكن، و
 

 المفاهيم والمصطلحات
ل أو أكثر   هـي مبنى أو جزء من مبنى معد أصالً لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستق                

مـن مدخل يؤدي إلى الطريق أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى، وقد تكون                 
الوحدة السكنية غير معدة أصال للسكن إال أنها وجدت مسكونة وقت المسح، وقد تكون الوحدة                

ة وقد تكون الوحدة السكني   .  السـكنية مسـتخدمة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلقه أو خالية            
 .مشغولة بأسرة واحدة أو اكثر وقت المسح

الوحدة السكنية 
 ):المسكن(

وهـو الشـكل الهندسي أو المعماري للمسكن، والذي قد يكون فيال، أو دار، أو شقة، أو غرفة              
 ).الخ…براكية أو خيمة(مثل.   أي شكل آخر، أومستقلة

معد أصال لسكن أسرة واحدة     هـي مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، و          :  الفـيال 
 عـادة، ويـتكون مـن طابق واحد بجناحين أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي                 

ويخصـص أحـد األجـنحة في حالة الطابق الواحد أو الطابق الثاني للنوم، والجناح اآلخر أو      
الب للفيال  الطـابق األرضي لالستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في الغ           

حديقـة تحيط بها بغض النظر عن مساحتها باإلضافة إلى سور يحيط بها من الخارج، وكراج                
للسـيارة كمـا يغطى السطح العلوي للفيال بمادة القرميد على األغلب، ويمكن أن يوجد ضمن                

 .حدود الفيال أحد المباني أو المالحق ويكون من مكوناتها

 أسرة واحدة أو أكثر، ويمثل البناء التقليدي في فلسطين، وقد  معد أصالً لسكن   مبنى وهي:  الدار
تـتكون الدار من طابق واحد أو طابقين تستغلهما أسرة واحدة، أما إذا كانت الدار مقسمة إلى                 
وحدات سكنية منفصلة كل منها تشمل المرافق الخاصة بها ويقيم بكل منها أسرة مستقلة، فيعتبر       

 .كل مسكن شقة

ء من دار أو عمارة تتكون من غرفة أو أكثر مع المرافق من مطبخ وحمام               وهي جز :  الشـقة 
ومـرحاض، ويقفل عليها جميعاً باب خارجي، وهي معدة لسكن أسرة واحدة، ويمكن الوصول              

 .إليها عن طريق درج أو ممر يؤدي إلى الطريق العام

 مع غيرها من     وهـي غرفة قائمة بذاتها ليس بها مرافق بل تشترك عادة           :الغـرفة المسـتقلة   
وهي معدة أصال للسكن وتوجد عادة على       )  مرحاض – حمام   –مطبخ  (الغـرف فـي المرافق      

 .أسطح المباني أو بالفناء، وتكون جزءاً من دار أو فوق أسطح العمارات

 :نوع المسكن
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تشـمل أي حـاالت أخـرى غير ما سبق مثل الخيمة والبراكية واألكواخ والكهوف               : أخـرى 
 .كن وال ينطبق عليه أي من التصنيفات السابقةوالمغارات أو أي مكان مشغول بس

وهـو عـدد الغرف التي تشغلها األسرة، ويساوي عدد الغرف في المسكن إذا كانت تسكن في                 
الوحـدة السكنية أسرة واحدة فقط، أما إذا كان في الوحدة السكنية أسرتان فينبغي أن يكون عدد    

 . الغرف في الوحدة السكنيةالغرف لكال األسرتين مساوياً لعدد

 :عدد الغرف لألسرة

تحسب بتقسيم عدد األفراد في األسرة  الذين  يسكنون  في الوحدة ، و عـدد األفراد في الغرفة    
 .السكنية على عدد الغرف التي  يسكن فيها أفراد األسرة

 : كثافة السكن

موع األفراد لفئة معينة على     يمـثل متوسـط عـدد األفراد للغرفة الواحدة، ويحسب بقسمة مج           
ويعتبر هذا المتوسط أحد مقاييس     .  مجمـوع عـدد الغرف التي يشغلها األفراد في هذه األسر          

 .الكثافة السكنية

متوسط كثافة 
 :السكن

 :وهو توفر بعض السلع التي تدوم طويالً لدى األسرة وهي 

كهربائية   وثالجة ،ةسـيارة خصوصـية وهي السيارات المخصصة لالستخدام الخاص لألسر         
 كتب غير مدرسية على األقل      10توفر  ( ومكتبة منزلية    ، وتدفـئة مركزية   ،وسـخان شمسـي   

وتلفزيون  ،مالبس وغسالة ،غاز وطباخ ،)الخ… لتنمـية الجوانـب الثقافية أو الديني       تسـتخدم 
 .الخ)...ستاليت(، وصحن القط  وكمبيوتر،وفيديو

توفر السلع المعمرة   
 :لدى األسرة

  

مـا أن تكـون الوحـدة السكنية جديدة أي تم بناؤها ألول مرة ويراد ترخيصها، أو أن تكون                   إ
 . الوحدة السكنية مبنية سابقاً ويراد ترخيصها حالياأنالوحدة السكنية قائمة، وهذا يعني 

الوحدات السكنية 
 :المرخصة

 
 

 :عدد الغرف في المسكن
 واحدة قد   ألسر الفلسطينية التي تسكن في مساكن تحتوي على غرفة         أن نسبة ا   ، إلى 2004بيانات ظروف المسكن    تشير  
 3.4، في حين بلغ متوسط عدد الغرف في األراضي الفلسطينية من مجموع األسر في األراضي الفلسطينية% 4.5بلغت 
 .غرفة

 
 التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب السنة وعدد الغرف في المسكن:  1-7شكل 
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ثالث غرف
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الضفة في  % 18.3بينت النتائج أن نسبة األسر التي تسكن في مساكن تحتوي على خمس غرف أو أكثر قد بلغت                  كمـا   
 . في قطاع غزة%18.4، مقابل الغربية

 

 :كثافة السكن
األراضي الفلسطينية لعام   في  ) عدد األفراد في الغرفة   ( أن متوسط كثافة السكن      إلى 2004بيانات ظروف المسكن    تشير  
 أن متوسط كثافة السكن في الضفة الغربية قد بلغالنتائج  وعلى مستوى المنطقة بينت     .   فرداً للغرفة  1.8 قـد بلغ     2004

سكن  ت من األسر في األراضي الفلسطينية %16.3 أن حوالي    إلىبيانات  نفس ال وتشير  .   في قطاع غزة   1.9 مقابل،  1.8
 %17.5  وفي الضفة الغربية% 15.7 أفراد أو اكثر للغرفة، وهذه النسبة بلغت    3افة سكنية   فـي وحدات سكنية ذات كث     

 .في قطاع غزة
 

 التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب السنة وكثافة السكن:  2-7شكل 

0

10

20

30

40

50

1997 1999 2000 2002 2003 2004

السنة

%
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 :نوع المسكن
ي مساكن على   ـي األراضي الفلسطينية تسكن ف    ـ من األسر ف   %58.9 أن 2004معطيات بيانات ظروف المسكن      تفيد

 .  %37.3في حين تبلغ نسبة األسر التي تسكن في مساكن على شكل شقة ، دارشكل 

 من األسر في الضفة الغربية تعيش في مساكن على شكل دار مقابل             %66.2 بان   البياناتوعلـى مستوى المنطقة تفيد      
لنسبة لألسر التي تعيش في مساكن على شكل شقة فقد بلغت نسبتها في الضفة الغربية              أما با .   قطاع غزة  فـي  44.6%
 .في قطاع غزة% 52.0مقابل % 29.8

 

 :السلع المعمرة المتوفرة في المسكن
 أما األسر التي   من األسر تمتلك تلفاز،   % 93.2 و  تمتلك ثالجة،  من األسر % 92.9ظروف السكن أن     أظهـرت نـتائج   

 . 2004خالل عام % 98.7 د بلغت نسبتها فق غاز طباختمتلك
 

 :عدد الوحدات السكنية المرخصة
 في  2004ن عدد الوحدات السكنية المرخصة الجديدة والقائمة خالل العام          أ إلى 2004 تشير بيانات مسح رخص األبنية    
خالل  ديدة والقائمة وحدة سكنية، في حين أن عدد الوحدات السكنية المرخصة الج          9,461األراضـي الفلسطينية، قد بلغ      

، ويعود السبب في االنخفاض الكبير في       وحدة سكنية  15,775 بلغ   1997عام  و ، وحدة سكنية  13,438 بلغ   2000العام  
 . عدد الوحدات السكنية المرخصة إلى األحداث وكثرة االجتياحات اإلسرائيلية خالل انتفاضة األقصى

سط مساحة الوحدات السكنية الجديدة المرخصة في األراضي  إلى أن متو2004وأشـارت بـيانات مسح رخص األبنية      
 .2 م137.0، وفي قطاع غزة 2 م156.6، حيث بلغت في الضفة الغربية 2 م152.3الفلسطينية بلغت 

 أو أآثر3
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2004،  التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب عدد الغرف في المسكن والمنطقة ونوع التجمع :1-7جدول   
Table 7-1:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by 

Number of Rooms in the Housing Unit, Region and Type of Locality, 2004 
 

Number of rooms عدد الغرف 

Region and Type of 
Locality 

متوسط عدد 
 الغرف

Average   
Number of 

Rooms 

 المجموع
Total 5+ 4 3 2 1 

ة ونوع  منطقال
 التجمع

Palestinian Territory 3.4 100 18.3 31.5 29.9 15.8 4.5 الفلسطينية األراضي 

Urban 3.6 100 22.3 33.4 27.7 13.3 3.3 حضر  

Rural 3.3 100 16.3 29.7 30.4 17.9 5.7 ريف 

Camps 3.3 100 13.8 30.7 33.6 17.1 4.8 مخيمات 

West Bank 3.4 100 18.3 28.1 31.9 17.0 4.7 الغربيةالضفة  

Urban 3.5 100 23.1 28.1 30.9 14.2 3.7 حضر  

Rural 3.3 100 17.1 28.2 30.7 18.4 5.6 ريف 

Camps 3.2 100 9.0 27.6 39.2 19.8 4.4 مخيمات 

Gaza Strip 3.5 100 18.4 37.8 26.2 13.5 4.1 غزةقطاع  

Urban 3.6 100 21.2 40.1 23.7 12.2 2.8 حضر  

Rural 3.3 100 9.7 41.2 28.1 14.0 7.0 ريف 

Camps 3.4 100 17.1 32.8 29.7 15.2 5.2 مخيمات 

 
 
 

2004،  التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب كثافة السكن والمنطقة ونوع التجمع :2-7 جدول  
Table 7-2 :  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by 

Housing Density, Region and Type of Locality, 2004 
 

Housing Density كثافة السكن 

Region and Type of 
Locality 

متوسط كثافة 
 السكن

Average of 
Housing 
Density 

 المجموع
Total +3.00 2.99 - 2.00 1.99 - 1.00 1 أقل من 

المنطقة ونوع  
 التجمع

Palestinian Territory 1.8 100 16.3 30.6 42.2 10.9 الفلسطينيةاألراضي  

Urban 1.7 100 14.4 29.4 43.7 12.5 حضر  

Rural 1.8 100 17.8 30.2 41.5 10.5 ريف 

Camps 1.9 100 17.8 34.0 40.0 8.2 مخيمات 

West Bank 1.8 100 15.7 29.1 42.8 12.4 الغربيةالضفة  

Urban 1.6 100 12.6 27.0 44.7 15.7 حضر  

Rural 1.8 100 17.6 30.0 41.7 10.7 ريف 

Camps 1.9 100 17.0 32.0 41.7 9.3 مخيمات 

Gaza Strip 1.9 100 17.5 33.3 40.9 8.3 غزةقطاع  

Urban 1.9 100 16.5 32.4 42.4 8.7 حضر  

Rural 2.0 100 19.8 31.9 39.7 8.6 ريف 

Camps 1.9 100 18.4 35.4 38.8 7.4 مخيمات 
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2004،  الفلسطينية حسب نوع المسكن والمنطقةاألراضي التوزيع النسبي لألسر في  :3-7جدول   
Table 7-3:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Type 

of Housing Unit and Region, 2004 
 

Type of Housing Unit زةقطاع غ 
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian Territory 

 نوع المسكن

Villa  0.6 1.4 1.1 فيال 

House 44.6 66.2 58.9 دار 

Apartment 52.0 29.8 37.3 شقة  

Independent Room 1.9 2.1 2.0 مستقلةغرفة  

Other 0.9 0.5 0.7 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

2004 ، والمنطقة في الوحدة السكنية النسبة المئوية لألسر في األراضي الفلسطينية حسب توفر السلع المعمرة :4-7 جدول  
Table 7-4:  Percentage of Households in the Palestinian Territory by Availability of 

Durable Goods in Housing Unit and Region, 2004 
 

Durable Goods قطاع غزة 
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian Territory 

 السلع المعمرة

Private Car 14.5 32.4 26.4 خصوصية سيارة 

Refrigerator 90.4 94.1 92.9 كهربائيةثالجة  

Solar Boiler 76.2 70.7 72.6 شمسيسخان  

Palestinian Mobile(Jawwal) 51.1 31.0 37.7 جوال ( فلسطيني خلويهاتف( 

Israeli Mobile 14.4 56.4 42.3 اسرائيلي خلويهاتف  

Cooking Stove 98.7 98.7 98.7 غازطباخ  

Washing Machine 89.3 89.7 89.6 مالبسغسالة  

Home Library 21.9 21.3 21.5 منزليةمكتبة  

Television 90.0 94.8 93.2 تلفاز 

Video 10.7 24.9 24.9 فيديو 

Computer 19.6 26.7 24.3 كمبيوتر 

Telephone Line 36.3 42.8 40.6 هاتفخط  

Dish (Satelite) 65.4 67.6 66.9 ستاليت 

Internet 5.1 8.7 7.5 انترنت 

Central Heating 1.2 5.5 4.1 مركزيةتدفئة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 80 
 

 ة والسنةمساحال حسب *رخصة في األراضي الفلسطينيةالوحدات السكنية المعدد  : 5-7جدول 
 Table 7-5:  Number of Licensed Housing Units in the Palestinian Territory* by Area and Year 
  

Number and Area of Licensed Housing Units عدد ومساحة الوحدات السكنية المرخصة 

Total المجموع Existing housing units وحدات قائمة New housing units وحدات جديدة 
Year 

 )2م( متوسط المساحة
Average Area 

(m2) 

 )2م( مساحة
Area (m2) 

 عدد
Number 

 )2م( متوسط المساحة
Average Area (m2) 

 )2م( مساحة
Area (m2) 

 عدد
No. 

  )2م( متوسط المساحة
Average Area (m2) 

 )2م(مساحة 
Area (m2) 

 عدد
No. 

 السنة

1997 134.8 2,126,570 15,775 142.0 387,270 2,725 133.3 1,739,300 13,050 1997 

1998 138.8 2,151,524 15,504 141.4 383,840 2,715 138.2 1,767,684 12,789 1998 

1999 144.4 2,494,212 17,278 137.9 442,089 3,207 145.8 2,052,123 14,071 1999 

2000 151.0 2,029,333 13,438 140.4 383,336 2,730 153.7 1,645,997 10,708 2000 

2001 146.1 1,301,122 8,906 138.6 256,215 1,848 148.0 1,044,907 7,058 2001 

2002 146.8 192,169 1,309 137.8 29,351 213 148.6 162,818 1,096 2002 

2003 158.6 284,395 1,793 133.3 32,933 247 162.7 251,462 1,546 2003 

2004 149.4 1,413,944 9,461 130.8 163,701 1,252 152.3 1,250,243 8,209 2004 

*:  Data does not include the camps and those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel in 1967. * : 1967 إسرائيل عام امته ضالتيالقدس  محافظةمن  وتلك األجزاءالبيانات ال تشمل المخيمات 
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 الفصل الثامن
 

 السياحة
 

 :مقدمة
اإلجمالي، ولكن   المحلي الناتج في مساهمته في فقط ليس من الدول،  لكثير الوطني االقتصاد ازدهار في  السياحة   قطاع  ساهم

لسياحية مصدر دخل لكثير    أيضـاً في مساهمة قطاع السياحة في خلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، وتعتبر الصناعات ا              
من الناس على المستويين المحلي والعالمي، حيث أن كثير من دول العالم تعتمد على اإليرادات السياحية وتشكل السياحة  

 .  قطاع مهم من قطاعات االقتصاد الوطني
   

ل مسح الفنادق    ، حيث شك  1995 لإلحصـاء الفلسطيني في تنفيذ المسوح السياحية منذ عام           يباشـر الجهـاز المركـز     
 تم إجراء  2003، وفي العام    1999الخطـوة األولى كمسح شهري مستمر ودائم، وتبعها مسح السياحة المحلية في العام              

مسـح األنشـطة السـياحية ليغطـي جانباً مهماً من جوانب العرض السياحي، الى جانب قياس مدى تأثره باإلجراءات           
 .، كجزء من مسوح الطلب السياحي2005 مسح السياحة الخارجية، كما تم تنفيذ 2000اإلسرائيلية منذ عام 

 
النشاط السياحي الخارجي    كخطوة أولى لتوفير عدد من المؤشرات اإلحصائية حول          الخارجيةيأتـي تنفيذ مسح السياحة      

سياحة ال  في مجال الطلب السياحي لتشملفي السنوات القادمة   مسوح أكثر توسعاً      لتنفـيذ   تمهـيداً لألسـر الفلسـطينية،     
، وذلك من خالل مسوح أسرية منتظمة، إضافة للمسوح التي ستنفذ عند فرض السلطة              الخارجـية والوافـدة والمحلـية     

 .  سيطرتها على المعابر والحدودةالوطني
 

 المفاهيم والمصطلحات
جمع وإنتاج ونشر    التوصيات الدولية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية في مجال           إلىتسـتند المفاهيم والمصطلحات     

 .البيانات اإلحصائية حول قطاع السياحة

ويشترط في الفندق   .   السياحية الجماعية التي توفر المبيت للزائر      اإلقامةيصـنف ضمن منشآت     
ان يكون عدد االماكن المتوفرة فيه تستوعب مجموعة اشخاص يزيد عن معدل عدد افراد عائلة               

ات وتسهيالت تشمل خدمة الغرف واعداد االسرة واحـدة وتكـون تحت ادارة موحدة وتقدم خدم   
يومـيا وتنظيف المرافق الصحية، وتصنف الفنادق في درجات وفئات وفقا للتسهيالت والخدمات      

 .التي تقدمها
 

 :الفندق 

وتكون الغرف مفردة أو ثنائية أو ثالثية أو        .  عـدد الغرف المعدة لالستخدام من النزالء للمبيت       
أما الجناح  ).  أخرى(غرف التي تشمل اكثر من أربعة أسرة تحت بند          رباعـية، وقـد أدرجت ال     

 .فيتألف من غرفة نوم واحدة أو اكثر وصالة وحمام خاص
 

 :عدد الغرف

هـو إجمالـي عدد األسرة المفردة في الفندق والمعدة لالستخدام من قبل النزالء باستثناء األسرة         
 .ر المزدوج داخل الفندق سريرين مفردينالتي تضاف إلى الفندق عند الطلب ويعتبر السري

 :عدد األسرة

هـم األشـخاص الذين ينزلون في الفندق بأجر، ويعتبر كل من يترك الفندق ولو لليلة واحدة ثم             
 .يعود للفندق ثالثة بمثابة نزيل جديد

 

 :النزالء
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يتم، حيث  لم ياً أوسواءاً تم المبيت فعل المبيت ألجل تمثل عدد األسرة المحجوزة للنزالء في الفندق      
 .ليلة/يقاس بوحدة شخص

 

 :إشغال األسرة
 

وتعتبر .  عدد الغرف التي تم حجزها ومدفوعة األجر من قبل النزالء الستخدامها لغرض المبيت  
 .الغرفة مشغولة سواءاً استخدمت فعلياً أو لم تستخدم

 

 :غرفإشغال ال

 إشـــغالمتوســـط  .االشغالعدد أيام  مقسوماً على المشغولة ) ، االسرةالغرف(عدد مجموع حاصل  عبارة عن
     ):، االسرةالغرف(

المتاحة ) ، االسرة الغرف (عددمقسوماً على   ) ، االسرة الغرف(متوسـط إشغال    تمـثل حاصـل     
 .مضروباً في العدد مئة

 

، الغرف( إشغال   نسبة
 ):االسرة

 خارج  في األراضي الفلسطينية الى    األفراد المقيمين  حركة تنقل    الخارجـية،  يقصـد بالسـياحة   
، قد تكون لدوافع اجتماعية كزيارة األقارب واألصدقاء، أو دينية،           لممارسة أنشطة مختلفة   ،البالد

أو بهـدف االستجمام والراحة، وقد تكون لمتطلبات العمل كالخروج في مهمات رسمية لحضور         
 ممارسة نشاط يدر    لرحلةابحيث ال يكون الغرض األساسي من       االجـتماعات وورش العمـل،      
 . دخالً في المكان الذي تتم زيارته

 

 :الخارجيةالسياحة 

كل شخص يسافر الى مكان مختلف عن بيئته المعتادة لمدة ال تزيد عن اثني عشر شهراً متتالياَ                 
 .وال يكون الغرض األساسي من رحلته هو ممارسة نشاط يدر له دخالَ في البلد المزار

 

 :  الشخص الزائر

بحيث ال يكون   ها،   إلى مكان خارج البيئة المعتادة ل      اً منها أي سـفر تقـوم بـه األسرة أو افرد         
العمال، :   مثل   ممارسة نشاط يدر دخالً في المكان الذي تتم زيارته          السفر الغرض األساسي من  

 وإذا كانت الرحلة داخل   .  ومندوبي المبيعات، والمسافرين بهدف عقد الصفقات المالية، وغيرها       
 وهما يشيران إلى    الـبالد سـميت رحلة محلية، وإذا كانت خارج البالد، سميت رحلة خارجية،            
 .األنشطة التي يقوم بها الزوار منذ مغادرتهم أماكن إقامتهم المعتادة حتى عودتهم

 

 : سياحيةرحلة

 أن  وهو الهدف الذي يخرج من أجله السائح أو الزائر من مكان إقامته المعتاد، حيث من الممكن               
 . أي أهداف أخرى أوةأو تعليمييكون هذا الهدف ترفيهي أو ألهداف دينية أو اجتماعية أو طبية 

 

 :الرحلةالهدف من 

 مكان الرحلةفي  وهو عدد ساعات اإلقامة لزوار اليوم الواحد، وعدد ليالي المبيت لزوار المبيت          
 . الرئيسي

 

 :مدة اإلقامة

 .الوصول إلى البلد المزار الزوار من أجل ستخدمهايالتي  المواصالت والنقل وهي وسائل
  

 :النقلوسائل 

 السياحية من مواصالت، طعام، شراء الهدايا وما        الرحلةيشمل كل ما ينفق من أجل مستلزمات        
 . كانت عملية اإلنفاق خالل الرحلة أو وقت التحضير لهاسواءشابه، 

 :السياحياإلنفاق 

 
 مسح النشاط الفندقي

 فندقاً موجودة في 124 من اصل  فندقا80ً قد بلغ 2004العاملة نهاية عام عدد الفنادق   تائج مسح الفنادق إلى أن         تشير ن 
 ومتوسط عدد أسرة المتاح    غرفة 2004،3,301األراضي الفلسطينية، حيث بلغ متوسط عدد الغرف المتاح خالل عام 

متوسط غرفة و  114بمتوسط عدد غرف     فنادق   7ضفة الغربية    ال لوقد بلغ عدد الفنادق في منطقة شما      ،  سريراً 7,218
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متوسط عدد أسرة   غرفة و  685 بمتوسط    فندقا 18، بينما بلغ في منطقة وسط الضفة الغربية         سريراً 267عـدد أسـرة     
متوسط عدد أسرة   غرفة و  933 بمتوسط عدد غرف      فندقاً 23 فقد بلغ عدد الفنادق      نطقة القدس ، أما في م   سريراًً 1,429
 2,268متوسط عدد أسرة    غرفة و 1,064بمتوسط   فندقاً   18 بلغ عدد الفنادق     مـنطقة الجنوب  ، وفـي    سـريراً  2,353
 . سريراً في قطاع غزة901متوسط عدد أسرة رفة و غ505بمتوسط عدد غرف  فندقاً 14 ، مقابلسريراً

  
 :2004كانون أول ، المرافق العامة في الفنادق

 فقد  قاعات االجتماعات ، أما عدد    دافرأ 13,903 ةسع ب  مطعماً 94  األراضي الفلسطينية  بلغ عدد المطاعم في الفنادق في     
  بينما   . سيارة 2,397 ةسعب موقفاً   83سيارات  ال ، في حين بلغ عدد مواقف      فرداً 14,890 ةسعات ب  قاع 109ددها  بلغ ع 

 .تلك الفنادق ي ملعباً وصالة رياضية ف16 مسبحاً و13، إضافة إلى  مصعدا68ًلمصاعد بلغ عدد ا
 
  :لنزالءا

 نزيالً، يتوزع هذا العدد 100,184 في كافة الفنادق الفلسطينية العاملة 2004بلـغ إجمالـي عـدد النزالء خالل عام     
حسـب الجنسية، بحيث شكل النزالء الفلسطينيون العدد األكبر من بين الجنسيات التي أقامت في الفنادق بنسبة بلغت                  

 %.19.8ين من دول االتحاد األوروبي بنسبة ، ثم النزالء الوافد44.1%
 

 2004الجنسية، حسب التوزيع النسبي للنزالء   :1-8شكل 

لو ال يات المتحدة  ا 
وآندا 
9.8%

آسيا 
8.1%

إسرائيل 
12.9%

دول عربية
1.1% 

ا ال راضي
الفلسطينية  
44.1%

باقي أوروبا 
2.5% 

ا التحاد
 ا الوروبي 
19.8% 

دول أخرى%1.7

 
 

 :ةسراأل الغرف وإشغال
غال إشمتوسط  و% 13.5 بنسبة   446.9 في فنادق األراضي الفلسطينية      2004 خالل عام    شغال الغرف إمتوسـط   بلـغ   
 2.7 فقد بلغ    عامالدق خالل   افنالمعدل مدة إقامة النزيل في      وفـيما يـتعلق ب    % 10.2إشـغال   سـبة   بن 736.2ة  سـر األ
 ).نزيل/ليلة(

الواليات المتحدة 
 وآندا
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 2004 ،عدد الغرف الفنادق حسب   توزيع:2-8شكل 
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 :ليالي المبيت
، أما من ناحية توزيع     2004 ليلة خالل عام     268,695بلغ إجمالي عدد ليالي المبيت في كافة الفنادق الفلسطينية العاملة           

، يليها منطقة   %48.0ليالـي المبيت حسب المنطقة، فقد احتلت منطقة القدس الجزء األكبر من هذه الليالي بنسبة بلغت                 
، أما منطقتي الجنوب والشمال فقد كانت نسبتهما من مجموع %8.0، ثم منطقة قطاع غزة بنسبة   %29.2الوسـط بنسبة    

 .على التوالي% 7.1و% 7.7ي المبيت ليال
 

 مسح السياحة الخارجية
 

 : تنفيذ الرحالت الخارجية
 %12.5،  2004 خالل عام    خارجية التي قامت برحالت   )بعض أفرادها / األسرة أو أحد   (األسر الفلسطينية بلغـت نسبة    

نطقة شمال ومنطقة وسط    لكل من م  % 15.7: حسب المنطقة على النحو التالي     برحالتتـتوزع األسـر التـي قامت        و
، أما في قطاع غزة، فقد بلغت نسبة األسر التي          %15.0الضفة الغربية، وفي منطقة جنوب الضفة الغربية بلغت النسبة          

 %.6.6نفذت رحالت خارجية 
 

   2004التوزيع النسبي لألسر حسب القيام برحالت خارجية والمنطقة، :  3-8شكل 
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 : أهداف الرحالت الخارجية
زيارة األقارب  بهدف ، كان الفلسطينيةاألراضي في  بـرحالت سياحية خارجية ن الغـرض الرئيسـي لقـيام األسـر        إ

، فيما بلغت نسبة األسر التي سافرت بهدف     %29.5 بنسبة كالعمرة والحج    ، ثم ألسباب دينية   %45.7واألصـدقاء بنسبة    
 %. 11.4العالج 

 
 2004زيع النسبي لألسر التي قامت برحالت خارجية حسب الهدف من تنفيذ الرحلة، التو:  4-8شكل 

المعالجة الطبية
11.4%

أسباب أخرى
13.4%

أسباب دينية
29.5%

زيا رة ا أل قارب
45.7%

 
 

 :اإلنفاق خالل الرحلة
 دوالراً أمريكياً، حيث كان متوسط      1,216.8 المسافرة خالل الرحلة الخارجية      ةبلـغ متوسـط إنفـاق األسرة الفلسطيني       

 ألسر القطاع مقابل     دوالراً 1,506.6ي قطاع غزة أعلى منه ألسر الضفة الغربية بواقع          اإلنفـاق لألسـر الفلسطينية ف     
نفقات التسوق  ، فقد كان ل    في البلد المزار   أما بالنسبة ألوجه اإلنفاق لألسر الفلسطينية     .   ألسـر الضفة الغربية    1,154.7

 316.1 واالتصاالت بواقع  ليها نفقات النقل   دوالراً، ي  364.6النصـيب األكبر من حصة إنفاق األسرة في الخارج بواقع           

 دوالراً، بينما بلغت    168.1دوالراً، فـي حين كان متوسط اإلنفاق على اإلقامة في الفنادق والمنشآت المشابهة ما قيمته                
م  دوالراً، أما نفقات الطعا    137.5الـنفقات علـى المعالجـة الطبية في المنتجعات واألماكن الصحية والينابيع المعدنية              

وكان لنفقات التعليم     دوالراً، 56.5والنفقات الترفيهية والرياضية والثقافية      دوالراً، 124.9والشراب فبلغ متوسط اإلنفاق     
 .  دوالراً 11.8والتدريب ما قيمته 

 
  2004 متوسط إنفاق األسرة الفلسطينية خالل الرحلة الخارجية حسب نوع اإلنفاق،  :5-8شكل 
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 2004المؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة والربع،  :1-8جدول 

Table 8-1:  Main Indicators for Hotel Activities in the Palestinian Territory by 
Region and Quarter, 2004 

 

Region/Quarter 
** المبيتلياليعدد 

No. of 
Nights** 

 **النزالءعدد 
No. of 

Guests** 

 عدد متوسط
  المتاحاألسره

Average No. of 
Beds 

 عدد متوسط
  المتاحالغرف

Average No. of 
Rooms 

 *الفنادقعدد 
No. of Hotels* 

 الربع/المنطقة

Palestinian Territory 268,695  100,184 7,218 3,301 80 األراضي الفلسطينية 

  I 75,782  25,026 6,726 3,050 74   I   

   II  62,404  22,488 7,043 3,132 81   II    

   III  68,084  28,305 7,406 3,370 80   III    

   IV  62,425  24,365 7,695 3,644 80   IV    

North of West Bank 18,988 4,906 267 114 7 شمال الضفة الغربية 

 I 7,715 1,439 296 128 8  I 

  II 5,310 1,102 294 125 8  II   

  III 3,047 1,197 226 94 7  III   

  IV 2,916 1,168 253 107 7  IV   

Middle of West Bank 78,516 33,432 1,429 685 18 الضفة الغربية وسط 

 I 22,051 7,947 1,455 693 20  I 

  II 17,936 7,461 1,455 693 20  II   

  III 21,804 10,526 1,455 693 20  III   

  IV 16,725 7,498 1,350 660 18  IV   

Jerusalem  128,843 44,514 2,353 933 23 القدس 

 I 36,993 12,670 2,283 922 19  I 

  II 33,385 11,170 2,599 990 26  II   

  III 28,563 10,114 2,310 895 22  III   

  IV 29,902 10,560 2,220 923 23  IV   

South of West Bank 20,766 6,934 2,268 1,064 18 الضفة الغربية جنوب 

 I 6,287 1,773 1,821 837 13  I 

  II 3,484 1,330 1,808 844 13  II    

  III 5,932 1,840 2,474 1,180 16  III    

  IV 5,063 1,991 2,967 1,391 18  IV    

Gaza Strip   21,582 10,398 901 505 14  غزةقطاع 

  I 2,736 1,197 871 470 14  I  

   II  2,289 1,425 888 481 14  II    

   III  8,738 4,628 941 506 15  III    

   IV  7,819 3,148 905 563 14  IV    

* At the end of the quarter  *في نهاية الربع 
** Represents the total of quarter months   **مجموع أشهر الربعتمثل  
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 2004 المؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة والربع، ): تابع (1-8جدول 
Table 8-1 (Cont.):  Main Indicators for Hotel Activities in the Palestinian Territory by 

Region and Quarter, 2004 
 

  األسرةإشغال
Bed  Occupancy 

  الغرفإشغال
Room Occupancy 

Region/Quarter 
  %النسبة

Rate% 

  االشغالمتوسط
Average 

occupancy 

  %النسبة
Rate% 

  االشغالمتوسط
Average 

occupancy 

 معدل مدة
 )ليلة(اإلقامة 

Average 
Length 
of Stay 
(Night) 

 الربع/المنطقة

 Palestinian Territory 10.2 736.2 13.5 446.9 2.7  الفلسطينيةاألراضي 

  I 12.5 842.0 18.1 550.5 3.0  I  

   II  9.7 685.8 13.6 427.5 2.8  II    

   III  10.0 740.0 12.2 409.8 2.4  III    

   IV  8.8 678.5 11.0 402.0 2.6  IV    

North of West Bank  19.5 52.0 33.9 38.7 3.9  الغربيةالضفةشمال  

   I 29.0 85.7 49.3 63.1 5.4  I   

   II  19.8 58.4 35.8 44.6 4.8  II    

   III  14.7 33.1 24.4 23.1 2.5  III    

  IV  12.5 31.7 22.8 24.3 2.5  IV   

Middle of West Bank 15.1 215.1 20.5 140.3 2.3  فة الغربية الضوسط 

  I 16.8 245.0 24.6 170.7 2.8  I   

   II  13.5 197.1 18.6 128.7 2.4  II    

   III  16.3 237.0 21.7 150.3 2.1  III    

   IV  13.5 181.8 17.0 112.2 2.2  IV   

Jerusalem   15.0 353.0 23.0 214.8 2.9  القدس 

   I 18.0 411.0 28.7 265.0 2.9  I   

   II  14.1 366.9 22.1 218.4 3.0  II    

   III  13.4 310.5 19.2 172.1 2.8  III    

  IV  14.6 325.0 22.2 205.0 2.8  IV   

South of West Bank  2.5 56.9 3.0 31.6 3.0 الضفة الغربيةجنوب  

   I 3.8 69.9 4.7 39.3 3.5  I   

   II  2.1 38.3 2.7 22.7 2.6  II    

   III  2.6 64.5 2.8 33.0 3.2  III    

  IV  1.9 55.0 2.3 31.6 2.5  IV   

Gaza Strip     6.6 59.1 4.3 21.5 2.1  قطاع غزة 

  I 3.5 30.4 2.6 12.4 2.3  I  

   II  2.8 25.2 2.7 13.1 1.6  II    

   III  10.1 95.0 6.2 31.3 1.9  III    

   IV  9.4 85.0 5.1 28.9 2.5  IV    
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 2004 الفنادق حسب الجنسية والشهر، في توزيع النزالء  :2-8 جدول
Table 8-2:  Distribution of Guests in Hotels by Nationality and Month, 2004 

 

Nationality         الجنسية 

Month المجموع 
Total 

  ونيوزيالنداأستراليا
Australia & 
New Zeland 

 أفريقيا
Africa 

  أوروباباقي
Other 

european 
Count. 

 األوروبياالتحاد
European 

Union 

  أمريكا االخرىدول
Central & South

America 

 المتحدة وكنداالواليات
U.S.A & 
Canada 

 آسيا
Asia 

 إسرائيل
Israel 

  عربيةدول
Arab 

Countries

 فلسطين
Palestine 

  الفنادقعدد
No. of 
Hotels 

 الشهر

January 5,714 38 15 66 1,356 39 528 445 812 95 2,320 80 ثاني كانون 

February 6,794 25 238 277 1,576 15 629 569 1,042 68 2,355 80 شباط 

March 12,518 34 8 684 2,156 26 1,416 1,640 2,230 180 4,144 74 آذار 

April 6,886 39 72 231 1,765 138 717 448 988 67 2,421 83 سانني 

May 8,072 35 39 86 2,100 94 835 1,067 774 94 2,948 84 أيار 

June 7,530 13 18 215 1,136 26 804 332 940 133 3,913 81 حزيران 

July 8,085 33 143 96 1,306 126 666 234 722 71 4,688 81 تموز 

August 11,573 8 16 248 1,802 119 923 421 1,461 65 6,510 84 آب 

September 8,647 31 33 175 1,488 29 746 378 1,204 82 4,481 80 أيلول 

October 8,373 23 17 86 1,820 45 790 683 918 100 3,891 80 أول تشرين 

November 6,839 8 23 190 1,668 69 923 769 833 70 2,286 82 ثانيتشرين  

December 9,153 22 19 118 1,614 91 855 1,104 1,027 87 4,216 80 أول كانون 

Total 100,184 309 641 2,472 19,787 817 9,832 8,090 12,951 1,112 44,173  المجموع 
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 2004،  المبيت في الفنادق حسب الجنسية والشهرلياليتوزيع : 3-8 جدول
Table 8-3: Distribution of Guests in Hotels by Nationality and Month, 2004 

Nationality         الجنسية 

Month المجموع 
Total 

  ونيوزيالنداأستراليا
Australia & 
New Zeland 

 أفريقيا
Africa 

  أوروباباقي
Other 

European 
Count. 

 األوروبياالتحاد
European 

Union 

  أمريكا االخرىدول
Central & South

America 

المتحدة وكندا الواليات
U.S.A & Canada

 آسيا
Asia 

 إسرائيل
Israel 

  عربيةدول
Arab 

Countries

 فلسطين
Palestine 

  الفنادقعدد
No. of 
Hotels 

 الشهر

January 18,149 101 39 196 4,566 92 1,918 1,982 1,430 151 7,674 80 ثاني كانون 

February 20,088 73 400 1,458 5,383 31 2,341 1,625 1,630 103 7,044 80 شباط 

March 37,545 72 12 2,844 8,385 46 5,404 4,592 3,832 381 11,977 74 آذار 

April 21,257 71 169 730 7,311 243 2,578 1,227 2,048 142 6,738 83 نيسان 

May 24,075 65 82 212 7,050 183 3,278 3,843 1,931 121 7,310 84 أيار 

June 17,072 24 39 378 3,435 72 2,357 836 1,773 160 7,998 81 حزيران 

July 18,686 75 382 329 4,028 247 2,023 650 1,592 119 9,241 81 تموز 

August 28,847 13 24 934 6,117 236 3,290 2,945 2,657 130 12,501 84 آب 

September 20,551 58 42 553 4,394 55 2,349 1,176 1,915 125 9,884 80 أيلول 

October 19,833 41 32 151 6,458 85 2,345 2,082 1,383 143 7,113 80 أول تشرين 

November 18,648 25 91 323 5,310 134 3,034 2,067 1,449 107 6,108 82 ثانيتشرين  

December 23,944 47 62 293 4,897 154 2,686 3,216 1,679 178 10,732 80 أول كانون 

Total 268,695 665 1,374 8,401 67,334 1,578 33,603 26,241 23,319 1,860 104,320  المجموع 
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 2004، أول في الفنادق حسب المنطقة في كانون المتوفرة المرافق العامة  :4-8 جدول
Table 8-4:  Public Utilities Available in Hotels by Region in December, 2004 

 

  سياراتموقف
Parking 

  االجتماعاتقاعات
Conference Halls 

 المطاعم
Restaurants 

Region 

 / المالعبعدد
 الرياضيةالصاالت

No.of 
Playgrou- 
nds/Sport 

Halls 

  المسابحعدد
No. of 

swimming 
 Pools 

 المصاعد  عدد
No. of 
Lifts السعة 

Capacity 
 العدد

Number 
السعة

Capacity 
 العدد

Number 
 السعة

Capacity 
Numberلعددا

  الفنادقعدد
No. of 
Hotels 

 المنطقة

Palestinian Territory 16 13 68 2,397 83 14,890 109  األراضي الفلسطينية 80 94 13,903

North of West Bank - - 4 36 4 570 5   الضفة الغربيةشمال 7 8 550

Middle of West Bank 5 6 20 984 41 3,950 30  الضفة الغربية وسط 18 21 2,980

Jerusalem 1 1 15 205 10 1,476 27  القدس 23 18 1,625

South of West Bank 4 2 19 985 19 7,424 28  الضفة الغربية جنوب 18 28 5,333

Gaza Strip 6 4 10 187 9 1,470 19  قطاع غزة 14 19 3,415

(-):  Nill         )-  :(ال يوجد 

 
 

 2004المنطقة، ة والقيام برحالت خارجيحسب لألسر التوزيع النسبي :  5-8جدول 
Table 5-8 :  Percentage Distribution of the Households by Conducting Outbound Trips and Region, 2004 

 

Region     المنطقة 

Conducting Trips غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربية جنوب
South of West Bank  

  الضفة الغربيةوسط
Middle of  West 

Bank  

  الضفة الغربيةشمال
North of  West Bank  

  الغربيةالضفة
West Bank  

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

 تنفيذ رحالت

Conducted  6.6 15.0 15.7 15.7 15.5 12.5  نفذت رحالت خارجية 

Not Conducted  93.4 85.0 84.3 84.3 84.5 87.5 لم تنفذ رحالت خارجية  

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع 
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 2004 والمنطقة، النسبي لألسر التي قامت برحالت خارجية حسب مدة اإلقامة التوزيع : 6-8 جدول
Table 8-6:  Percentage Distribution of the Households That Conducted Outbound Trips by Length of Stay  and Region, 2004 

                                                                                                                                                                                                                     
Region     المنطقة 

Length of stay/ 
Night غزةقطاع  

Gaza Strip 
  الضفة الغربية جنوب

South of West Bank  
  الضفة الغربيةوسط

Middle of  West Bank 
  الضفة الغربيةشمال

North of  West Bank  
  الغربيةالضفة

West Bank  

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

 ليلة/  اإلقامةمدة

1 - 3 4.4 0.8 6.0 5.1 4.2 4.3 1 -  3  

4 - 7 9.0 10.6 11.9 16.7 13.6 12.7 4 - 7 

8 - 28 69.8 69.1 66.0 52.9 61.4 62.9 8 -  28  

29 - 91 16.8 17.5 14.3 23.9 19.1 18.7 29 - 91  

92 - 365 - 2.0 1.8 1.4 1.7 1.4 92 -  365 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع 

(-):  Nill )-  :(يوجدال  

 
 

 2004 النسبي لألسر التي قامت برحالت خارجية حسب الهدف الرئيسي للرحلة والمنطقة، التوزيع : 7-8 جدول
Table 8-7:  Percentage Distribution of The Households That Conducted Outbound Trips by Purpose of Trip  and Region, 2004 

 

Region                                                                                                              المنطقة  
Purpose of Trip غزةقطاع  

Gaza Strip 
 الغربية  الضفة

West Bank  
  الفلسطينيةاألراضي

Palestinian Territory 

  الرحلةهدف

Visit Relatives & Friends : 50.8 45.7 األقارب واألصدقاءرةزيا  

Medical Treatments  25.1 8.6 11.4 الطبية المعالجة  

Religious 52.4 24.5 29.5 دينية أغراض  

Others  22.5 16.1 13.4 أخرى 

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 

(:):  Data not available for publication  :(:) البيانات غير متاحة للنشر  
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  2004  نوع اإلنفاق والمنطقة، حسبالرحلة الخارجية إنفاق األسرة على متوسط:  8-8جدول 
Table 8-8:  Average Expenditure of the Household on the Outbound Trip by Type of Expenditure and Region, 2004 

 

Unit:  In US$       بالدوالر األمريكي:  الوحدة 

Region المنطقة 

Type of Expenditure غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربية جنوب
South of West Bank  

  الضفة الغربيةوسط
Middle of  West Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  West Bank  

  الغربيةالضفة
West Bank  

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

 نوع اإلنفاق

Accommodations 405.5 94.2 141.0 113.3  الفنادق والمنشآت المشابهة 168.1 117.2

Food and Drinks 190.9 133.4 124.4 85.8  الطعام والشراب 124.9 110.8
Transportations and 
Telecommunications 268.6 372.1 390.7 247.0  النقل واالتصاالت 316.1 326.3

Entertainments 35.0 50.8 87.8 47.0  ترفيهية، ثقافية ورياضية 56.5 61.1

Training/Studying - 13.8 13.9 15.0  التدريب/ التعليم 11.8 14.3

Treatments 206.2 123.0 108.4 133.8  المعالجة 137.5 122.8

Shopping 400.5 329.3 496.8 265.9  التسوق 364.6 356.9

Other Expenditures - 18.6 57.7 53.0  أخرىنفقات  37.4 45.4

Total 1,506.6 1,135.1 1,420.7 960.8  المجموع 1,216.8 1,154.7

(-):  Nill )-  :(ال يوجد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



93 

 الفصل التاسع
 

 االستيطان
 

 :مقدمة
قد قامت السلطات اإلسرائيلية طوال سنوات االحتالل بتسخير اإلمكانيات الهائلة في محاولة لتغيير الحقائق على                   ل

ولم تتوقف هذه المحاوالت سواء في أوقات السلم أو الحرب، وذلك           .   إقامة المستعمرات وتوسيعها   األرض، من خالل  
ناء مجتمع إسرائيلي على األرض المحتلة، وهدم المجتمع الفلسطيني من خالل تقطيع            ب:  ضمن إستراتيجية البناء والهدم   

 مخالفة بشكل سافر القوانين الدولية وحقوق         أوصال التجمعات الفلسطينية ومنع ترابطها، وإحكام السيطرة عليها،         
 .اإلنسان

 

من األدوات   ألراضي الفلسطينية ايلية في   ئإلحصاءات الحديثة والموثوقة حول المستعمرات اإلسرا     ايعتبر إعداد ونشر    و
ن هنا عمل   م . لتي يحتاج إليها صانع القرار الفلسطيني، وذلك نظرا ألهمية هذا النوع من البيانات وحساسيتها             االرئيسية  

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني على توفير بيانات إحصائية عن المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية،
وخاصة فيما يتعلق بالخصائص الديموغرافية لسكان المستعمرات، وذلك لتكون قاعدة لدراسات تحليلية فيما يخص                 

لك المستعمرات، والعمل   تناء قاعدة بيانات شاملة حول      بة أولى في سبيل     كخطو.  مجتمع المستعمرات ومجاالت توسعها   
 .احثينبلارارات وقلاخططين وصانعي مهذا الموضوع، وال داة معلوماتية هامة في يد جميع المهتمين فيأعلى توفير 

 

 :فاهيم والمصطلحاتملا
ـ ي وهي تعتمد على التعاريف    .  هذا التقرير تم استخدامها في     ض هـذا الفصل المفاهيم والمصطلحات األساسية التي       رع

الخاصة بالمصادر التي تم استقاء البيانات منها، وليس بالضرورة أن تتطابق مع تلك المعتمدة من قبل الجهاز المركزي                  
 .لإلحصاء الفلسطيني

  

يلي ئرض مخصصة لالستيطان اليهودي المدني أو شبه العسكري، أقامها المستعمĉر اإلسرا          أ
 .1967ي الفلسطينية المحتلة عام على األراض

 :لمستعمرةا
 

  

ستعمرة معترف بها من قبل سلطة االحتالل اإلسرائيلي، بحيث تنطبق عليها شروط               م
 :، ويعرف مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي التجمع على النحو التالي"التجمع"

 :مكان مأهول بشكل دائم، ضمن المعايير التالية

 .خص أو أكثر ش20 ما يسكنه االبغ .1

 .ه إدارة ذاتيةل .2

 .يس مشموال مع الحدود الرسمية لتجمع آخرل .3

 .م إقرار تأسيسه رسميات .4

 ).J1منطقة (يضاف إلى ذلك المستعمرات واألحياء اليهودية الموجودة في القدس 

 :لمستعمرة الرسميةا
 

 :عدد المستعمرات
، وقد تركز   مستعمرة148 قد بلغ    2004 الغربية في العام     الضفة اإلسرائيلية في    المستعمرات أن عدد    إلىالنتائج   أشارت

 16 منها   مستعمرة 26 فيها   اإلسرائيلية المستعمرات في محافظة القدس، حيث بلغ عدد         المستعمراتأكبر عدد لهذه    
 مستعمرة تم ضم أربع مستعمرات منها إلى         24مستعمرة تم ضمها إلى إسرائيل، ثم محافظة رام اهللا والبيرة بعدد              
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تقع في  ( مستعمرة تم ضم مستعمرة واحدة منها إلى إسرائيل           19، ثم محافظة الخليل بعدد      )المنطقة الحرام (ائيل  إسر
 ).الجزء الجنوبي من المحافظة

 
 2004، المنطقة/ حسب المحافظةالضفة الغربية  في الرسمية المستعمراتعدد :  1-9شكل 

 
 :عدد المستعمرين

، في 2004 مستعمر، وذلك في نهاية العام   432,275تعمرين في الضفة الغربية قد بلغ       تشير التقديرات إلى أن عدد المس     
، ويتضح من البيانات أن     1976 مستعمر خالل العام     3,200حين لم يتجاوز عدد المستعمرين في باقي الضفة الغربية          

بينما بلغ عدد   ) J1(ة   مستعمر في منطق   184,229 مستعمر منهم    236,480معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس      
 33,599، وازداد هذا العدد ليصل إلى        1972 مستعمر مع نهاية عام       J1 (11,221(المستعمرين في منطقة القدس     

 مستعمر، ومحافظة بيت    67,279، يليها محافظة رام اهللا والبيرة       1981 مستعمر عام    59,079، و 1977مستعمر عام   
أما أقل المحافظات من حيث عدد المستعمرين فهي منطقة         .   مستعمر 28,847 مستعمر، ومحافظة سلفيت     40,524لحم  

 . مستعمر1,183طوباس 
 

 2004، المستعمرات الرسمية في الضفة الغربيةفي التوزيع النسبي للمستعمرين :  2-9 لكش
 

(J1 منطقة) القدس
43%
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 نجد أن نسبة المستعمرين إلى مجموع من يعيشون         2004وعند أخذ الميزان الديمغرافي بعين االعتبار في نهاية العام          
في % J1(  ،32.1في منطقة   % 42.7(في محافظة القدس    % 37.5، وتبلغ أعالها    %15.6في الضفة الغربية تبلغ     

 .في محافظة قلقيلية% 21.5محافظة سلفيت، 
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 2004، تصنيف والالمنطقة/ حسب المحافظةالضفة الغربية في المستعمرات الرسميةعدد :  1-9 جدول
Table 9-1:  Number of Formal Settlements in the West Bank, by Governorate \District 

and Classification, 2004 
 

Classification التصنيف 

Governorate\ District المجموع 
Total 

 تم ضمها رسمية مستعمرات
 إلى إسرائيل

Formal settlements 
annexed by Israel 

 رسمية تابعة مستعمرات
 لمجلس يشع

Formal settlements 
affiliated the yesha 

council 

 المنطقة/المحافظة

West Bank 148 21 127 الغربيةالضفة  

Remaining West Bank 132 5 127 الضفة الغربيةباقي  

Jenin 8 - 8 جنين 

Tubas 7 - 7 طوباس 

Tulkarm 3 - 3 طولكرم 

Nablus 12 - 12 نابلس 

Qalqiliya 7 - 7 قلقيلية 

Salfit 12 - 12 سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh 24 4 20 اهللا والبيرةرام  

Jericho & Al-Agwar  17 - 17 أريحا واألغوار  

Jerusalem 26 16 10 القدس 

Area J1 )1(  )J1)1 منطقة - 16 16 

Area J2 10 - 10 منطقة J2 

Bethlehem 13 - 13 لحميتب  

Hebron 19 1 18 الخليل 

(-):  Nill    )-  :(ال يوجد 
)1(  The decrease in no of formal settlements during the year 

2004 is due to the methodology difference in classifying the 
settlements of Jerusalem –J1– that is a number of Israeli 
Statistical Area were joined for statistical purposes, as a 
result the number of settlements was reduced from 22 
settlements in year 2003 into 16 settlements in year 2004.   

، إلى اختالف   2004يعـود االنخفـاض في عدد المستعمرات الرسمية خالل العام           ) 1(
 حيث تم ضم عدة     – J1 منطقة   –مستعمرات القدس   المنهجـية المتـبعة فـي تصنيف        

مـناطق عد إسرائيلية وتصنيفها كمستعمرة واحدة وذلك ألغراض إحصائية، ونتج عن            
 .2004 مستعمرة في العام 16 إلى 2003 مستعمرة في العام 22ذلك تقليل عددها من 

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2004. 
Jerusalem Statistical Yearbook, No "6".  Ramallah-
Palestine; 

 االحصائي القدس كتاب.  2004 الفلسطيني،   لإلحصاء المركزي   الجهاز:  المصـادر 
 Ýفلسطين- اهللارام".  6"السنوي رقم 

ICBS, 1998.  1995 Census of Population and Housing 
Publications: List of Localities-Geographical Characteristics 
and Population 1948-1995.  Jerusalem. 

 للسكان العام التعداد   منشورات.  1998 االسـرائيلي،  المركـزي    االحصـاء   مكتـب 
-1948الخصائص الجغرافية والسكان    - السكانية التجمعات قائمة:  1995والمسـاكن   

 .القدس.  1995
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 2004حسب سنة التƉسيس،  غربيةالضفة ال في الرسمية المستعمرات عدد:  2-9 جدول
Table 2-9 :  Number of Israeli Formal Settlements in the West Bank by Year of 

 Establishment, 2004 
 

Year of Establishment  عدد المستعمرات 
Number of Settlements 

  التƉسيسسنة

1967 1  1967

1968 5  1968

1969 5  1969

1970 4  1970

1971 4  1971

1972 4  1972

1973 3  1973

1974 1  1974

1975 6  1975

1976 1  1976

1977 17  1977

1978 9  1978

1979 5  1979

1980 11  1980

1981 13  1981

1982 12  1982

1983 14  1983

1984 12  1984

1985 3  1985

1986 3  1986

1987 1  1987

1989 4  1989

1990 4  1990

1991 1  1991

1996 2  1996

1997 1  1997

1998 1  1998

Unknown 1  مبين غير
Total 148  المجموع 

Source:  ICBS, 2005.  Population in Urban Localities and other 
Geographical Divisions:  Provisional Data as of December 31, 
2004.   Jerusalem. 

سكان  عدد.  2005 المركزي االسرائيلي،    االحصـاء   مكتـب :  المصـدر 
بيانات مؤقتة كما هو في :   االخرى الجغرافيةمات  التجمعات الحضرية والتقسي  

 .القدس.  2004 كانون أول 31
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المنطقة، / حسب المحافظة الضفة الغربية المستعمرات الرسمية وعدد السكان الفلسطينيين فيفي المستعمرين عدد:  3-9 جدول
2004 

Table 9-3:  Number of Settlers in the Formal Settlements and Palestinian Population in 
the West Bank by Governorate\District, 2004 

 

Governorate\District 

 المستعمرين الى نسبة
 السكانمجموع 

Percentage of 
Settlers per 

Total Population 

 مجموع
 السكان
Total  

Population 

 السكان  عدد
 الفلسطينيين

Palestinian 
Population 

  عدد
 مرينالمستع

Number of 
Settlers 

 المنطقة/المحافظة

West Bank 15.6 2,768,529  2,336,254  432,275  الغربيةالضفة  

Remaining West Bank 10.6 2,337,176  2,089,130  248,046  الضفة الغربيةباقي  

Jenin 0.8 252,501  250,452  2,049  جنين 

Tubas 2.5 47,089  45,906  1,183  اسطوب 

Tulkarm 1.1 167,299  165,405  1,894  طولكرم 

Nablus 2.8 331,411  322,102  9,309  نابلس 

Qalqiliya 21.5 118,013  92,585  25,428  قلقيلية 

Salfit 32.1 89,975  61,128  28,847  سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh 19.6 342,872  275,593  67,279  اهللا والبيرةرام  

Jericho and Al-Aghwar 10.5 46,486  41,588  4,898  واألغوارأريحا  

Jerusalem 37.5 630,477  393,997  236,480  القدس 

Area J1 42.7 431,353  247,124  184,229  منطقة J1 

Area J2 26.2 199,124  146,873  52,251  منطقة J2 

Bethlehem 19.1 212,446  171,922  40,524  لحم بيت 

Hebron 2.7 529,960  515,576  14,384  الخليل 

Sources:  ICBS, 2005.  Population in Urban Localities and other 
Geographical Divisions:  Provisional Data as of December 31, 
2004.   Jerusalem. 

ـ   سكان  عدد.  2005 المركـزي االسرائيلي،     االحصـاء   مكتـب :  دراالمص
ـ  بيانات مؤقتة كما هو في     :   االخرى الجغرافيةتجمعات الحضرية والتقسيمات    ال
 .القدس.  2004 كانون أول 31

Palestinian Central Bureau of Statistics, 2005. Population 
Projection in the Palestinian Territory. Revised Series. 
Ramallah- Palestine. 

ية في السكاناإلسقاطات .  2005الفلسـطيني،   المركـزي لالحصـاء      الجهـاز 
 . فلسطين-رام اهللا .  سلسلة منقحة. األراضي الفلسطينية
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 2004-1976 والمنطقة،  حسب السنةالضفة الغربية في في المستعمرات الرسمية المستعمرينعدد   :4-9 جدول
Table 9-4:  Number of Settlers in the Formal Settlements in the West Bank by Year  

and Region, 1976-2004 
 

Region  المنطقة 

 Year الغربية الضفة

West Bank 

 )J1منطقة  (القدس
Jerusalem  
(Area  J1) 

 )1( الغربيةالضفة باقي
Remaining  

West Bank(1) 

 السنة

1976 .. .. 3,200 1976 

1977 38,223 33,599 4,624 1977 

1978 .. .. 7,635 1978 

1979 .. .. 10,247 1979 

1980 .. .. 8,260 1980 

1981 75,554 59,079 16,475 1981 

1982 .. .. 21,289 1982 

1983 98,865 75,761 23,104 1983 

1984 .. .. 35,620 1984 

1985 .. .. 44,537 1985 

1986 .. .. 60,766 1986 

1987 .. .. 67,483 1987 

1988 190,953 117,550 73,403 1988 

1989 202,885 123,061 79,824 1989 

1990 221,348 132,460 88,888 1990 

1991 238,060 137,331 100,729 1991 

1992 252,545 140,872 111,673 1992 

1993 268,756 146,436 122,320 1993 

1994 285,791 152,219 133,572 1994 

1995 296,959 156,724 140,235 1995 

1996 313,658 159,684 153,974 1996 

1997 326,053 158,929 167,124 1997 

1998 341,929 162,842 179,087 1998 

1999 361,150 170,400 190,750 1999 

2000 379,099 (R)173,986 205,113 2000 

2001 391,049 (R)175,987 215,062 2001 

2002 405,149 (R)178,437 226,712 2002 

2003 419,152 (R)181,175 (R)237,977 2003 

2004 432,275 184,229 248,046 2004 

 (..):  data not available.    :(..)البيانات غير متوفرة  

(R):  Revised data.     )R   :(أرقام معدلة 
(1) The data of the Remaining West Bank include the formal
settlements that were annexed by Israel, and this disputes 
the data published in the similar table in previous reports. 

باقي الضفة الغربية تشمل المستعمرات الرسمية التي قامت إسرائيل بضمها، وذلك بيانات   )1(
 .ةبخالف البيانات التي نشرت في الجدول المناظر في التقارير السابق

Source: ICBS, 2005.  Population in Urban Localities and 
other Geographical Divisions:  Provisional Data as of 
December 31, 2004.   Jerusalem. 

الحضرية   سكان التجمعاتعدد.  2005 المركزي االسرائيلي، االحصاء  مكتب:  المصدر
 .القدس.  2004 كانون أول 31بيانات مؤقتة كما هو في :   االخرىالجغرافيةوالتقسيمات

 



100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 

  الفصل العاشر
 

 المنهجية
 

 منهجية إعداد التقرير
 الزمني، وتنوع مصادر    سناد إعداد هذا التقرير إلى ثالثة محددات أساسية وهي التغطية الجغرافية، واال            تستند منهجية 

 .يهالبيانات المستخدمة، والتي من الضروري أن تؤخذ باالعتبار في إستخدام اإلحصاءات الواردة ف
 

 ية والتغطية الجغرافيةالحدود اإلدار
 من الشمال إلى الجنوب      وتضم  محافظة ومنطقة واحدة،   15 إلى   األراضي الفلسطينية ألغراض إحصائية بحتة، تم تقسيم      

محافظات جنين، وطولكرم، ونابلس، وقلقيلية، وسلفيت، ورام اهللا والبيرة، وأريحا واألغوار، والقدس، وبيت لحم                  
أما قطاع غزة فيشتمل على محافظات شمال غزة، وغزة، ودير .  س في الضفة الغربيةوالخليل، اضافة إلى منطقة طوبا

 . البلح، وخانيونس، ورفح
   

 مصادر البيانات
 استمد بياناته من    والذيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : استندت بيانات هذا التقرير إلى مصدرين أساسيين هما       

لفة، أما المصدر الثاني فقد اعتمد على البيانات التي تم اشتقاقها من السجالت اإلدارية              المسوح والتعدادات الميدانية المخت   
 وفي  . ، حيث تم اإلشارة إلى هذه المصادر في مواقعها         ومجموعة من الدراسات البحثية واإلصدارات     للمؤسسات العامة 

ل يمكن الرجوع إلى تقارير المسوح      لمزيد من التفاصي  . ( حسب توفر البيان   بعض الجداول تم اعتماد أكثر من مصدر      
  ).التي تم الحصول على البيانات منها

 
 :مسوح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .1

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

 
   :2005مسح البيئة المنزلي 

ـ     الدول األخرى في    تجاربتصميم استمارة المسح بعد االطالع على       ح مـرفق مع مسح القوى العاملة وتم         وهـو مس
 مجتمع الدراسة يتألف  و.البيئية في هذا القطاع    مؤشرات، بحيـث تغطي قدر اإلمكان أهم        البيـئة المنزلـية   موضـوع   

 عينة طبقية ، أما العينة فهيي الفلسطينية اعتيادية في األراضبصورة من جميع األسر المقيمة      لهـذا المسـح   ) الهـدف (
 7,559العينة اإلجمالية لمسح القوى العاملة      وقد بلغت    .  مسح القوى العاملة   عينةعـنقودية عشـوائية، وقد أخذت من        

.   الواحد األسبوع حيث يتم اختيار األسر ضمن العينة بحيث تكون ممثلة على مستوى             ، أسبوعا 13 على   موزعةأسـرة   
 . أسرة3,444 وبلغ حجم العينة 2005 من العام الثاني الربع من المنزلي ستة أسابيع البيئةينة مسح  مثلت علقد
 

  :2005مسح الطاقة المنزلي 

 الدول األخرى في    تجاربتصميم استمارة المسح بعد االطالع على       وهـو مسـح مـرفق مع مسح القوى العاملة وتم            
 إحصاءات الطاقة للقطاع المنزلي حسب توصيات       مؤشراتان أهم   موضـوع إحصاءات الطاقة، بحيث تغطي قدر اإلمك       

) الهدف( مجتمع الدراسة    يتألف  و  . خصوصية المجتمع الفلسطيني في هذا الجانب      االعتباراألمم المتحدة، مع األخذ بعين      
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قية عنقودية   عينة طب  ، أما العينة فهي    اعتيادية في األراضي الفلسطينية    بصورة مـن جميع األسر المقيمة       لهـذا المسـح   
 أسرة  7,559العينة اإلجمالية لمسح القوى العاملة حوالي     وقد بلغت    .  مسح القوى العاملة   عينةعشوائية، وقد أخذت من     

 لقد.   الواحد األسبوع حيث يتم اختيار األسر ضمن العينة بحيث تكون ممثلة على مستوى             ، أسبوعا 13 علـى    موزعـة 
 . أسرة3,477 وبلغ حجم العينة 2005 األول من العام الربعيع من  المنزلي ستة أسابالطاقةمثلت عينة مسح 

 
 : 2005مسح التجمعات السكانية 

يمـثل مسـح الـتجمعات السكانية انطالقة مهمة نحو تطوير قواعد بيانات على مستوى التجمع السكاني، ويتيح المسح                   
د السكان والخدمات والمرافق العامة والبنية      إمكانـية دراسة توزيع الموارد األساسية للتجمع من خالل ربط ذلك مع عد            

، ويهدف إلى توفير بيانات مفصلة وشاملة ودقيقة عن واقع التجمعات التحتـية المـتوفرة فـي الـتجمع السكاني الواحد         
  إن إطار هذا المسح مبني على أساس قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن               .السـكانية في األراضي الفلسطينية    

تعتبر مرحلة العمل الميداني في أي مسح من المراحل األساسية للحصول على نتائج دقيقة، ولهذا               .  1997منشـآت   وال
وقد بدأ العمل الميداني    .  فإن الجهاز يولي أهمية كبيرة لهذه المرحلة، ويقوم باالستعدادات والتدريبات الالزمة النجاحها           

ـ   يوماً في كافة محافظات قطاع غزة والضفة الغربية،        20شروع مدة   وقد استغرق العمل في الم    . 01/06/2005تاريخ  ب
 . 10/07/2005 حيث انتهى العمل بها في  يوما20ًباستثناء محافظة القدس التي  تأخر انجاز العمل فيها 

 
 مؤشرات أساسية حول النشاط الفندقي وحركة       هو عبارة عن مسح للفنادق لتوفير      : 2004  مسـح النشـاط الفندقي،      

ـ  فيها،   العاملة وعدد الغرف واألسرة المتوفرة       الفنادق هذه المؤشرات عدد     وتشمل.  الفلسطينيةنزالء فـي الفـنادق      ال
 الغرف، عدد العاملين، عدد ليالي المبيت في هذه الفنادق خالل فترة اإلسناد             وفيالمـرافق والتجهـيزات فـي الفنادق        

 . الغرف واألسرةإشعالومعدالت  عدد النزالء وليالي المبيت حسب الجنسية، الزمني،
 

 :  2004مسح السياحة الخارجية، 
بيانات لمؤشرات هامة حول النشاط السياحي       يهدف هذا المسح إلى توفير    وهـو مسح مرفق مع مسح القوى العاملة، و          

حالت  ونسبة األسر الفلسطينية التي قامت بر      ، األراضي الفلسطينية  خارج ونمـط حـركة األسر الفلسطينية        الخارجـي 
األهداف ، أو أسرية، و    جماعية ،فردية أنماط الرحالت السياحية من حيث كونها     ، و  األراضي الفلسطينية  خارجسـياحية   
 الخارجية وأنماط اإلنفاق لألسر الفلسطينية      تكاليف الزيارة السياحية   خارجية، و   سياحية ترحال والدوافع للقيام ب   الرئيسية

 .في الخارج
 

  :2005ية الصحية، البيئة لمراكز الرعامسح 

وهو عبارة عن مسح بيئي لمراكز الرعاية الصحية، حيث يتم فيه سؤال المراكز الصحية عن كميات استهالك المياه                    
ومصادرها، طرق التخلص من المياه العادمة، ووجود معالجة للمياه العادمة، باإلضافة إلى أسئلة حول النفايات الصلبة                

  تم تنفيذ    .)لهذه النفايات، واهم األنواع المفصولة، وطرق التخلص من هذه النفايات          كمياتها وأنواعها، ووجود فصل     (
، وبطريقة الحصر الشامل لجميع المراكز      30/09/2005 وانتهت في تاريخ     01/03/2005هذا المسح خالل الفترة من      

 . في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة
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  :2003استهالك الطاقة السنوي 

في ظل عدم توفر إمكانية لتنفيذ مسح       عن تقرير سنوي خاص باستهالك الطاقة في األراضي الفلسطينية، و          وهو عبارة   
، وكون السجالت اإلدارية المتوفرة ال تشمل كافة األراضي الفلسطينية في هذا            2003ميدانـي خاص بالطاقة في العام       

 وكذلك السجالت   جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   الموضـوع، فقد تم االعتماد على المسوح الميدانية التي يجريها ال          
 أشكال لتوفير البيانات الخاصة باستهالك الطاقة في إعداد وإخراج هذا التقرير، وتغطي هذه البيانات استهالك                اإلداريـة 

 .في القطاعات االقتصادية المختلفة على مستوى المنطقة  المختلفةالطاقة
 

   :2004البيئة االقتصادي، مسح 

 عبارة عن مسح بيئي للمنشآت االقتصادية، حيث يتم فيه سؤال المنشآت االقتصادية عن كميات استهالك المياه                   وهو
ومصادرها، طرق التخلص من المياه العادمة، ووجود معالجة للمياه العادمة، باإلضافة إلى أسئلة حول النفايات الصلبة                

، وأخيراً تم   )األنواع المفصولة وطرق التخلص من هذه النفايات      كمياتها وأنواعها، ووجود فصل لهذه النفايات، واهم        (
10/06 لغاية   20/03/2004  تم تنفيذ هذا المسح خالل الفترة من          .التطرق إلى اثر االنتفاضة على المنشآت االقتصادية      

 .منشأة موزعة على محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة 3,590، وبلغت عينة المسح 2004/
 

 :  مسوح أخرى
باإلضافة إلى ما تم ذكره تم االعتماد على نتائج بعض مسوح الجهاز لتوفير بيانات حول االحصاءات الزراعية                     

 أسعار مسح، و 2004المستهلك   أسعار مسح، و )2004-2000(العاملة   قوىسلسلة مسوح ال  : المتنوعة، ومثال ذلك  

 .2004 المنشآت تعداد، باإلضافة إلى 2003جية الخار التجارة  إحصاءات، و2003 القومية الحسابات، و2004المنتج 
 

وهو المصدر اآلخر للبيانات التي اشتقت من السجالت اإلدارية للمؤسسات المختلفة             : بيانات السجالت اإلدارية   .2
 : وهي

 :سلطة المياه الفلسطينية
ات المياه المضخوخة من اآلبار على مجموعة من البيانات الخام المتعلقة بكميللحصول سلطة المياه االعتماد على لقد تم  

وتدفـق الينابـيع، حيث تقوم سلطة المياه بالحصول على البيانات الخاصة باآلبار من خالل القراءات الدورية للعدادات                  
 حيث يتم الحصول على     ،الحصول كذلك على كميات المياه المزودة     وتم   ،الموجودة على اآلبار وبمعدل مرة كل شهرين      

 من شركة المياه اإلسرائيلية     المشتراة المياه ، وعلى كميات  ل فواتير دائرة مياه الضفة الغربية     هـذه البـيانات مـن خال      
 .بالنسبة للينابيع فانه يتم قياس كميات التدفق لها من قبل موظفي سلطة المياه وبشكل دوري، و)كروتيم(
 

  :مؤسسات أخرى

ة الحكم المحلي، ووزارة العمل ونقابة المهندسين باإلضـافة إلـى مـا ذكـر هـناك وزارة الزراعة، والبلديات ووزار            
الزراعييـن، ومركـز أبحـاث األراضي، حيث يتم الحصول على بيانات من هذه الجهات من خالل نماذج السجالت                    

 . اإلدارية التي يتم تصميمها حسب الحاجة للبيانات
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 الفصل الحادي عشر
 

 جودة البيانات
 

ابات جإلون ا ك،  أ للخط ربكعن طريق سؤال المبحوثين بأنها عملية محفوفة باحتماالت ا          اتانبيالع  جمة  ليعم تتصف
ير وغة  ئلسأل ا هتوجي ةعاوسه   وعي جةدر و بحوثملباأثر  تتي  لتالاب و تمد تقدير الشخص،  ع وت ةسئلة موضوعي  األ نيد م دلعل

 .  ذلك من الظروف المؤثرة
 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، والتي استمدت بياناته من : بيانات هذا التقرير إلى مصدرين أساسيين هما استندت  
المسوح والتعدادات الميدانية المختلفة، أما المصدر الثاني فقد اعتمد على البيانات التي تم اشتقاقها من السجالت اإلدارية                 

 .حثية واإلصدارات ومجموعة من الدراسات البللمؤسسات العامة
  

 :وتقسم المسوح التي ينفذها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الى
 

وهي المسوح التي يتم تنفيذها عن طريق اختيار عينة من المجتمع وليس المجتمع ككل مثل مسح                 : مسوح العينة  •
ات هذه المسوح بنوعين من     ر بيان ث، حيث تتأ  )2005كانون ثاني   (، ومسح الطاقة المنزلي     2004البيئة االقتصادي   

 يلقل ت لى ع لعمللت  ءاراإجة  عدذ  خااتم   ت قدل.  يةئصاإح غير   ءطاخئية، وأ اأخطاء إحص : األخطاء المحتملة، وهما  
هلين تم تدريبهم بدقة على     ؤن م يحثين ميداني ار ب اتيخم ا تكن، ف مم  حد ىأدن ة إلى يئاإلحص ا ير غ اءخطأل ا يرأثت

 يالذوني  اميدلث ا حلباايل   دل ببكتي مدهيوتز ىإل ةافضاإلب ،راتالستمافاء ا يتسية ا وآلني  يدالما العمل   بأسالي
معدالت  ليلقمان ت ضل ين،وثبحلم مع ا  ملاعالتب  لوس وأ اهئاتيفسا ةيوآليحتوي على مفتاح خاص بأسئلة االستمارة       

م تالفيها قدر اإلمكان    ، أما بالنسبة لألخطاء اإلحصائية فقد ت      ير المنحازة الرفض، واإلدالء بالبيانات الصحيحة وغ    
 . عن طريق اختيار عينات ممثلة لمجتمعات الدراسة

 

وهي المسوح التي يتم تنفيذها على كامل مجتمع الدراسة وليس على جزء منه، مثل مسح               : مسوح الحصر الشامل   •
ذه على كامل   تنفيئية كون المسح تم     ار بيانات هذه المسوح باألخطاء اإلحص     ث، حيث ال تتأ   2005التجمعات السكانية   

   .المجتمع

 ىلل إ يقل ا مم ،نيةاميدلء ا اخطألعن ا كشف   وال اراتستمق اال تدقياص ل  خ مقا ط بريدت تم دقفي  بتمكلعمل ا لبا فيما يتعلق 
 نن أكي يمتلاخطاء أل اسبة نضخفل جأ منو.  يانيدلم امللع ااء أثنن تحصلكن أخطاء التي يماألعدالت ممن  د كبيرح

 سقية تنا ءاطأخ أيبتسمح  ث ال   ا بحي ديقة ج ل دق ج إدخا ماريم ب مصت مت دقف ،بوسستمارة إلى الحا  ل اال اإدخ تحصل أثناء 
 . لدخا اإلةمليعناء ل أث تحصن أنيمك

 

 كبيانات الزراعة، واستعماالت    السجالت اإلدارية للمؤسسات العامة   أما بخصوص البيانات التي يتم الحصول عليها من         
االستيطان، والمياه، فان هذه البيانات تكون عرضة للخطأ، ويزداد مجال التحيز             األراضي، والنقل والمواصالت، و   

اإلنساني في استيفاء النماذج واالستمارات التي يتم تزويد هذه المؤسسات بها، وعند اكتشاف مثل هذا التباين عند معالجة             
 .اء حسب تعليماتهمالبيانات وتنظيفها فان الجهاز يقوم بمراجعة المؤسسات المعنية لتصحيح األخط

 
 ).لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى المصادر الموجودة في قائمة المراجع(
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ت ااسرد:  ةيئصاح اإل ةعبش ال ،تسايالسوتحليل ا ة  عيجتماة واال ديصاات االقت مولعملاإدارة  .  1997ة،  دحتملا مماأل .1
ـ ، مع بليسـا أل ا فـي  ـ  مج  ةدحتمالواليات ال  –ك  رنيويو.  67واو، العدد   ة  السلسلة  البيئيات  ءاحصإللحات ا طمص

 .األمريكية
 

 التقرير:   في األراضي الفلسطينية   اإلسرائيلية المستعمرات  .2005 الفلسطيني،   لإلحصـاء  المركـزي    الجهـاز  .2
 . فلسطين- اهللارام.  2004اإلحصائي السنوي 

 
 . فلسطين-رام اهللا.  2004جداول إحصاءات المساكن، .  2005صاء الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلح .3

 
 -رام اهللا .  النتائج األساسية : 2005 التجمعات السكانية،    مسح.  2005الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني،        .4

 .فلسطين
 

 -رام اهللا .  2004نية،  استعماالت األراضي في األراضي الفلسطي    .  2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      .5
 .فلسطين

 
 -رام اهللا .  2004إحصاءات المياه في األراضي الفلسطينية،      .  2005الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني،        .6

 .فلسطين
 

 . فلسطين-رام اهللا.  2004جداول بيانات زراعية متنوعة، .  2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .7
 

 -رام اهللا.  النتائج األساسية: 2004مسح البيئة االقتصادي، .  2004فلسطيني،  الجهـاز المركـزي لإلحصـاء ال       .8
 .فلسطين

 
      .سيةا األس جتائنال: 2005 لمراكز الرعاية الصحية     يالمسح البيئ . 2005،  جهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    ال .9

 . ينط فلس-رام اهللا 
 

 –رام اهللا   .  النتائج األساسية :  2005يئة المنزلي   مسح الب .  2005الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسطيني،          .10
 .فلسطين

 
).    2005كانون أول   (النتائج األساسية   : مسح الطاقة المنزلي  .  2005 الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني،        .11

 . فلسطين-رام اهللا
 

  2003  التقرير السنوي :استهالك الطاقة في األراضي الفلسطينية   .2005 الفلسطيني،   لإلحصاءالجهاز المركزي     .12
 . فلسطين–رام اهللا 

 
 



108 

-النشرة السنوية: (مسح النشاط الفندقي  في األراضي الفلسطينية  .  2005 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      .13
 . فلسطين-رام اهللا).   5( العدد  :، المجلد العاشر)2005

 
 -نتائج أساسية  رام اهللا    : 2004لخارجية،  مسح السياحة ا  .  2005  الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسطيني،         .14

 .فلسطين
 

 .فلسطين .15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Palestinian National Authority  

Palestinian Central Bureau of Statistics 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Area Statistics in the Palestinian Territory 2005 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

December, 2005 
“cover Price 5 US$” 



 

 

PAGE NUMBERS OF ENGLISH TEXT ARE PRINTED IN SQUARE BRACKETS. 
TABLES ARE PRINTED IN THE ARABIC ORDER (FROM RIGHT TO LEFT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  December, 2005 

All Rights Reserved. 
 
Suggested Citation: 
 
Palestinian Central Bureau of Statistics, 2005.  Area Statistics in the 
Palestinian Territory 2005.  Ramallah - Palestine.                                                                      
 
All correspondence should be directed to: 
Dissemination and Documentation Department\Division of User Services  
Palestinian Central Bureau of Statistics 
P.O.Box 1647 Ramallah, Palestine. 
 
Tel: (970\972) 2 2406340 Fax: (970\972) 2 2406343 

E-Mail: diwan@pcbs.gov.ps web-site: http://www.pcbs.gov.ps 
 
 



 

Acknowledgment 
 

Financial support for the report of Area Statistics in the Palestinian Territory is being 
provided by the Palestinian National Authority (PNA) and the Core Funding Group 
(CFG) represented by The Representative Office of Norway to the PNA; The 
Representative Office of the Netherlands to PNA; Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC); UK Department for International Development (DFID); The 
European Commission (EC); and The World Bank (WB). 
 
On this occasion, the PCBS extends special thanks to the Core Funding Group (CFG) 
for this support. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



 



 

Note for Users 
 
A set of special symbols and shared definitions are used in the tables of this report, the 
representation of these symbols and definitions are: 

 
North of West Bank: This region includes Jenin, Tulkarm, Nablus, Qalqiliya and Salfit 

Governorates, and Tubas District.  

Middle of West Bank: This region includes Ramallah & Al-Bireh, Jericho and Al-Agwar 
and Jerusalem Governorates.  

South of West Bank: This region includes Bethlehem and Hebron  Governorates.  

Jerusalem (J1): include those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel in 
1967 

Jerusalem (J2): Includes the remaining parts of the governorate. 

Remaining West Bank: Includes the West Bank except those parts of Jerusalem, which 
were annexed by Israel in 1967 

  

      
 
 

           
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Team Work 
 

•  Report Preparation  
Ahmad Mardawi 
 

•  Preliminary Review  
Mahmoud Abd Al-Rahman 
  

•  Final Review  
Mahmoud Jaradat      
 

• Overall  Supervision  
Luay Shabaneh                                   PCBS President 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Preface 
 
Area statistics have become an international issue, and in the last few years the world 
attention increased to provide statistical data on the air pollution including air quality and air 
emission, solid waste, water and wastewater, land use and soil, wildlife, and natural resources.  
These issues have a direct and strong impact and interact with the conditions surrounding us 
and affect our life and health positively or negatively.  Moreover the human activities and the 
technological revolution in the different life aspects make the environment statistics very 
important to provide accurate numbers about the status of environment. 
 
As in the rest of the world, the attention has greatly increased in Palestine to provide such data 
after many years of environment negligence and the absence of standards and rules during the 
period of Israeli occupation. 
 
The report includes a number of statistical tables about agriculture, water and wastewater, 
environment and land use.  Also, the report focus on the house and housing conditions data, 
tourism, energy and settlements data.   
 
PCBS hopes that the findings of this report will contribute to improve the environmental 
status and stop the random depletion of natural resources, as well as help the Palestinian 
policy-planner and decision-makers in development and planning processes. 
 

 
 
 
 
 

 
 
December, 2005  Luay Shabaneh 

President  
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Executive Summary 
 

The report includes a number of statistical tables about agriculture, water and wastewater, 
environment and land use.  Also, the report focus on the house and housing conditions data, 
tourism, energy and settlements data.  The sources of these data were the surveys 
implemented by the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) and the administration 
records of the Palestinian institutions. 
 
Results show that the agricultural land of the Palestinian Territory is mainly comprised of 
land cultivated with permanent crops, which constituted 77.4% of the total agricultural land in 
2004, and 89.4% of the total agricultural land is rain-fed land.  The result shows that the 
population density in the Palestinian Territory in mid-fourth quarter 2005 reached about 625
capita\ km2, while it was about 420 capita\ km2 in the West Bank and about 3,808 capita\ km2 

in Gaza Strip.  According to results, there are 19 natural reserves in the West Bank, while 
there is one natural reserve in Gaza Strip. 
 
Results show that the production of water wells in the Palestinian Territory reached to 196.1  
million m3 representing 66.3% of water resources in the Palestinian Territory, and springs 
discharge quantity was 52.7 million m3 representing 17.8%, while the quantity of water 
purchased from Israeli Water Company (Mekorot) reached to 46.9 million m3 representing 
15.9% of water resources in the Palestinian Territory in the year 2004. 
 
Results reveal that the Percent of establishments in the Palestinian Territory in May 2004 that 
use wastewater network to dispose normal wastewater was 67.9%, compared with 20.2% use 
porous cesspits. 
 
The result about the dumping sites indicate that there are 164 dumping sites in the Palestinian 
Territory in 2005, of which 161 in the West Bank, and 3 in Gaza Strip.   
 
The results indicate that 67.2% of the Palestinian households are utilizing solar energy by 
using solar energy heaters in January 2005. 
 
Fishing of all various species of fish during 2004 in Gaza Strip amounted to about 2,994.5 
tons, of which Sardines were the most important as the fished amount totaled approximately 
about 2,136.4 tons, Scomber came next at about 113.8 tons, followed by Protuns Sp. 
(Swemcarb) at about 82.9 tons, then Trachurus (Horsemac) at about 68.2 tons.   
 
According to the Housing report findings 2004, data show that 4.5% of the Palestinian 
households live in housing units of one room, and the housing density was 1.8 persons per 
room.  Housing report results indicate that 92.9% of the households in the Palestinian society 
had refrigerators in 2004. Considerable Percent of the Palestinian households had cooking 
stove 98.7% and television 93.2%.  
 
The total number of hotels in the Palestinian Territory is 124, including temporarily closed 
hotels. There were 80 hotels operating in December 2004, were the average number of rooms 
were 3,301 rooms, while the average number of beds were 7,218.  Concerning the capacity of 
the hotels operating in the Palestinian Territory the results show that there are 94 Restaurants 
accommodating 13,903 persons, and 109 Conference halls accommodating 14,890 persons. 
 



 

the results shows that, there were 148 Israeli settlements in the West Bank According to 2004 
data, The largest number of Israeli settlements was concentrated in Jerusalem governorate, it 
reached 26 settlements.  Data indicate that the number of settlers in the West Bank at the end 
of 2004 reached 432,275 settlers. 
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Chapter one 
 

General Data about Palestine 
 
Palestine is located at the south western part of Asia, between 15 َ34 ْ  and 40َ 35 ْ  east altitude 
lines, and latitude lines 30 َ29 ْ  and  15َ 33 ْ north. Historical area of Palestine is bordered by 
Lebanon, Syria, Jordan and Egypt, it amounts to 27,009 Km2, while the Palestinian Territory 
amounts 6,020 Km2 of which 5,655 Km2 in the West Bank and 365 Km2 in Gaza Strip.  
 
Palestine climate is affected by three factors: First is mountain series extended from the north 
to the south parallel to the coast, second is Sina and North Africa Desert, and the third is 
Syrian Desert.  Jordan River is the longest Palestinian river, this river is an internal one, and 
its water poured in the dead sea.  
 
Population Density: 
The result shows that the population density in the Palestinian Territory in mid-fourth quarter 
2005 reached about 625 capita\km2, while it was about 420 capita\km2 in the West Bank and 
about 3,808 capita\km2 in Gaza Strip. 
 
Results show that Gaza governorate was considered the most densely populated governorate 
in 2005 where the population density was reached about 6,593 capita\km2.  However, Jericho 
and Al-Agwar  governorate was considered the least densely populated governorate where the 
population density was reached about 71 capita\km2. 
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Chapter Two 
 

Land Use 
 
Introduction 
Land use statistics are part of the most important statistical fields in the World.  They gained 
an international concern because of their importance in planning policies, natural resources 
management, and law enacting to organize the use of land. 
 
There is an increasing and urgent need for the land use statistics in the Palestinian Territory 
especially after the long period of Israeli occupation.  PCBS has established a land use 
statistics program to collect and disseminate land use statistics to be used in research and 
policy planning.  
 
Moreover, the main objective of this part of the report is to present data about some of the 
most important land use indicators, which include: area of agricultural land, forests and 
wooded land, built-up land, and built-up land in Israeli settlements, yield and value of 
agricultural production, and number and area of natural reserves. 
 
Concepts and Definitions 

Agricultural Land: This 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. 

Rain-fed 
Agricultural Land: 

It refers to agricultural land, which depends only on rain for 
irrigation. 

Irrigated 
Agricultural Land: 

Land normally provided with water other than rain for improving of 
production. 

Land Under 
Permanent Crops: 

This signifies land used for crops occupying it for long periods of 
time and which do not have to be planted for several years after each 
harvest.  Land under trees and shrubs producing flowers, such as 
roses and jasmine is so classified, as nurseries (except those for forest 
trees, which should be classified under forest and other wooded 
land).  Permanent meadows and pastures are excluded. 

Land Under 
Temporary Crops: 

This includes all land used for crops of less than one-year growing 
cycle, which must be newly sown or planted for further production 
after the harvest. 

Forests and other 
Wooded Land: 

This means land used permanently (i.e. for five years and more) for 
forests.  Permanent meadows and pastures on which trees and shrubs 
are grown should be recorded under this heading only if the growing 
of trees and shrubs is the most important use of the area. 

Activity Density: It refers to intensity of human exploitation or activities related to the 
use of a specific class of area. 



 

 [26]

 
Natural Reserves: Area of land, coastal or internal water.  Characterized by the 

presence of wild animals and plants.  or natural phenomena with 
cultural, scientific, tourist or fineness worth,  Which is delineated and 
isolated for purposes of protection from effects of external factors 
and threats. 

Land Value: It is expressed to more or less to the subjective criteria of 
environmental or resource availability characteristics in land.  It 
presupposed high value of land if it represents a unique landscape- 
type, comprises special vegetation or historical sites. 

Population Density: Number of population per km2 of area. 

 
Type of Land Use: 
Results show that the agricultural land of the Palestinian Territory is mainly comprised of 
land cultivated with permanent crops, which constituted 77.4% of the total agricultural land in 
2004, and 89.4% of the total agricultural land is rain-fed land. 
 

Figure 2-1:  Percentage  Distribution of Agricultural Land in the Palestinian Territory 
by Year, Type of Agricultural Cover and Irrigation, 2004 

 
Percent of irrigated and rain-fed permanent agricultural land area in the West Bank is 36.4% 
and 99.1% per total area of irrigated and rain-fed permanent agricultural land in 2004 
respectively, while in Gaza Strip it is 63.6% and 0.9% respectively.  Percent of irrigated and 
rain-fed temporary agricultural land in the West Bank is 61.6% and 92.0% per total area of 
irrigated and rain-fed temporary agricultural land in 2004 respectively, while in Gaza Strip it 
is 38.4% and 7.9% respectively.  
 
Change in Land Use: 
Results show that the biggest change in the area of permanent agricultural land in the West 
Bank was in 2002, where the area increased 41.8 km2 compared with the base year (1998), 
while in Gaza Strip, the biggest change in the same class of land was in 2004, where the area 
decreased 28.2 km2 compared with the base year (1998).  On the other hand, the biggest 
change in the area of temporary agricultural land in the West Bank was in 2001 where it 
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decreased 34.9 km2, While the biggest change in the area of temporary agricultural land in 
Gaza Strip was in 2000, where it decreased 4.1 km2 compared with the base year (1998). 
 
Activity Density: 
According to results, the Percent  of agricultural land area per km2 of the total area in the 
Palestinian Territory is 24.7% in 2004, including the West Bank and Gaza Strip at 24.4% and 
29.9% respectively.  The result show that Tulkarm Governorate has the greatest ratio of 
agricultural land compared to the total area of the governorate in 2004 by 57.6%, while the 
smallest ratio is in Jericho and Al-Agwar  governorate (4.8%). 
 
Land Value: 
According to results, there are 20 natural reserves in the Palestinian Territory.  Most natural 
reserves are in the governorates of Jenin and Ramallah & Al- Bireh, at 5 each.  
 
The area of natural reserves in the West Bank is 55.4 km2, whereas the largest area of natural 
reserves is concentrated in Hebron governorate, at 28.6 km2 . 
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Chapter Three 
 

Water and Wastewater 
 
Introduction 
Water resources in the Palestinian Territory are limited, and controlled by the Israeli 
Authority, which deprived the Palestinians from their legal share of water.   
 
Therefore the Palestinian Central Bureau of Statistics  (PCBS) worked on providing statistical 
data about water sector in the Palestinian Territory, especially regarding available and 
allocated quantities in order to be a base for future analytical studies concerning the 
Palestinian water rights and development projects. 
 
The collected data cover the following water indicators:  hydrologic data and water resources 
in the Palestinian Territory, water quality and water services, in addition to wastewater 
indicators such as: wastewater disposal methods and treatment. 
  
Concepts and Definitions 

Ground water:  Water (fresh or brackish) beneath earth’s surface (usually in 
aquifers) supplying wells and springs. 

Spring:  Water that is discharged from the ground at an intersection point 
between the topographic surface and the ground water table, it 
could be permanent or seasonal. 

Rainfall:  Water falling from the atmosphere and deposited on land and water 
surfaces 

Supplied water: Quantity of water, which has been distributed from its different 
sources after collection and treatment for consumers, industrial and 
commercial establishments, irrigation utilities and public 
institutions. 

Total Dissolved Solids 
(TDS) 

Concentration of chemical elements of dissolved salts in water. It is 
measured in mg\litter 

PH: The acidity degree 

Electrical 
Conductivity (Ec): 

The ability of water to transmit electric current, where the ions of 
dissolved salts facilitates the flow of electrons. It is the reciprocal 
of electrical resistively and measured by s\cm. 

Activated Sludge:  Sludge containing a high degree of active bacterial mass that is 
mixed with primary effluent or raw wastewater and kept in 
suspension by aeration and\or agitation to eliminate organic 
material from the wastewater after decantation, the sludge is 
recycled in to the aeration tank. 

Anaerobic Biological 
Treatment: 

Reduction of organic matter in waste, utilizing anaerobic 
organisms. 
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Biochemical 
Oxygen Demand 
(BOD):  

Dissolved oxygen required by organisms for the aerobic 
decomposition of organic matter present in water. 

  

Biological 
Treatment: 

Wastewater treatment employing aerobic and anaerobic 
microorganisms that results in decanted effluents and separate sludge 
containing microbial mass together with pollutants. Biological 
treatment processes are also used in combination or in conjunction 
with mechanical and advanced unit operations. 

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

Chemical 
(Advanced) 
Treatment:  

Treatment methods that are used to effect the complete breakdown of 
hazardous waste into non-toxic gases or, more frequently, to modify 
the chemical properties of the waste, for example, through reduction 
of water solubility or neutralization of acidity or alkalinity. 

Load:  Quantitative estimate of the level of exposure of natural systems to 
pollutants below which significant harmful effects on specified 
sensitive elements of the environment do not occur. 

Mechanical 
Treatment: 

Wastewater treatment of physical and mechanical nature that results 
in decanted effluents and separate sludge. Mechanical treatment 
processes are also used in combination with biological and advanced 
unit operations. Mechanical treatment includes processes such as 
sedimentation and flotation. 

Sewage Network:  System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate 
wastewater (rainwater, domestic and other wastewater) from any of 
the location places of generation either to municipal sewage 
treatment plant or to a location place where wastewater is discharged. 
This term includes only the closed pipe network unless stated 
otherwise. 

Wastewater 
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 chemical (advanced). 

Wastewater: Used water, typically discharged into the sewage system.  It contains 
matter and bacteria in solution or suspension 

 
Water Resources: 
Results show that the production of water wells in the Palestinian Territory reached to 196.1  
million m3 representing 66.3% of water resources in the Palestinian Territory, and springs 
discharge quantity was 52.7 million m3 representing 17.8%, while the quantity of water 
purchased from Israeli Water Company (Mekorot) reached to 46.9 million m3 representing 
15.9% of water resources in the Palestinian Territory in the year 2004. 
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Figure 3-1:  Percentage Distribution of Water Resources in the Palestinian  
 Territory, 2004 
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Connection to the Water Network: 
Data show that 184 localities in the Palestinian Territory do not have public water network by 
31.0%, of which 183 in the West Bank.  The results reveal also that 58 localities were 
connected to public water network after 1998, of which 52 in the West Bank. 
 
Results show that 109 localities in the West Bank obtain its water from West Bank Water 
Department, and 117 localities from Israeli source (Mekorot).  In Gaza Strip, 24 localities rely 
on wells as a main source of water, whereas 4 localities obtain its water from Israeli source 
(Mekorot). 
 
On the level of households results show that 90.5% of households in the Palestinian Territory 
are living in housing units connected to water public network in 2005, and this Percent  
distributed into 86.7% of households in the West Bank, against 97.9% of households in Gaza 
Strip.  Results show that 8.1% of households in the Palestinian Territory depend on household 
water wells, all of this in the West Bank  
 
Chemical Characteristics of Springs Water:  
In 2004, data shows that the largest concentration of the total dissolved solids (TDS) in the 
water springs was in Bethlehem governorate reaching 508 mg\L, while the minimum was in 
the samples taken from the springs in Jenin governorate which was 253 mg\L, and the 
minimum concentration average of the chlorine was in the samples taken from the springs in 
Jenin governorate was 37 mg\L.   

 
Household Water Quality: 
Results show that 54.0% of households in the Palestinian Territory  in 2005 consider the 
water quality as good, and this Percent  increase in the West Bank to reach 81.3%.  In the 
Palestinian Territory 32.8%of households consider the water quality as fairly good, where 
13.2% of households in Palestinian Territory consider it as bad quality. 
 
Chemical Characteristics of Water Wells: 
In 2004, data shows that the average concentrations of total dissolved solids (TDS), and 
nitrate in the West Bank were 377 mg\L, and 38 mg\L respectively, while in Gaza Strip these 
concentrations was 1,387 mg\L and 109 mg\L respectively. 
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Figure 3-2:  Concentration of Chlorine (mg\L) in Water Wells in the Palestinian 
Territory by Governorate\District, 2004 
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Wastewater Disposal Method: 
The results reveal that 74 localities are connected to public Wastewater network in 2005, of 
which 55 localities in the West Bank.  In addition 533 localities use cesspit for wastewater 
disposal, 509 in the West Bank and 24 in Gaza Strip. 
 
On the level of households results show that cesspits are being used for 54.7% of households 
in the Palestinian Territory, these Percent  approaches 66.3% in the West Bank, and 31.8% in 
Gaza Strip.  While the network is used for 44.7% of households in the Palestinian Territory. 

 
Figure 3-3:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by 

Wastewater Disposal Method and Region, 2004 
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Regarding to the economic establishments results show that the Percent of establishments in 
the Palestinian Territory in 2004 year that use wastewater network to dispose normal 
wastewater was 67.9%, comparing with 20.2% use porous cesspits.  The Percent of 
establishment that use wastewater network was distributed in the economical activities as 
91.4% for construction and 40.9% for education establishments.   
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Figure 3 - 4:  Percentage of Establishments in the Palestinian Territory by Their 
Normal Wastewater Disposal Method and Economic Activity, 2004 
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Also, the Percent of establishments that use wastewater network to dispose its activity 
wastewater in the Palestinian Territory was 60.6% of which 57.3% of the total establishments 
in the West Bank and 72.5% of the total establishments in Gaza strip, while the Percent of 
establishments that use wastewater network to dispose its activity wastewater was 63.4% of 
the total establishments in North of West Bank, comparing with 52.8% of the total 
establishments in the Middle of West Bank and 47.2% of the total establishments in the South 
of West Bank. 
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Chapter Four 
 

Solid Waste 
 
Introduction 
Solid waste statistics are part of the most important statistical fields in the World.  They 
gained an international concern because of their relation to human health. 
 
The collected data cover the following indicators:  types and produced quantities, solid waste 
management  (collection, separation, treatment and disposal methods). 
 
Concepts and Definitions: 
 
Chemical Disinfections: Chemicals used for effective killing of all organisms capable 

of causing infectious diseases. 
  

Chemical Waste:  May be hazardous – toxic, corrosive, flammable, reactive or 
genotoxic (capable of altering genetic material), or non-
hazardous. 

   

Clinical Waste (Medical): Any waste coming out of medical care provided in hospitals or 
other medical care establishments. However the definition 
does not include medical waste resulting from medical care at 
home. 

     

Disinfection:  Effective killing by chemical and physical processes of all 
organisms capable of causing infectious diseases.  

  

Dumping Sites: Site used to dispose of solid wastes without environmental 
control. 

  

General Waste: All non hazardous waste, similar in nature to domestic waste. 
   

Household Waste: Waste material usually generated in the residential 
environment.  Waste with similar characteristics may be 
generated in other economic activities and can thus be treated 
and disposed together with household waste. 

  

Incineration (Dry 
Thermal Disinfection): 

Controlled burning of solid, liquid or gaseous waste materials 
at high temperatures. 

  

Infectious Waste:  All kinds of waste, which may transmit viral, bacterial or 
parasitic diseases to human beings.  It includes infectious 
animal waste from laboratories, slaughter- houses, veterinary 
practices and so on.    

  

Irradiation:  Use of radiation (X rays, or gamma rays) for effective killing 
of all organisms capable of causing infectious diseases. 

     

Mechanical Treatment 
(of Medical Waste):  

Crush, break, cut or otherwise damage of sharps prior to 
treatment. 

  

Solid Waste Burning: 
(Open Burning): 

Out door burning of waste such as lumber, scrapped cars, 
textiles, and so forth. 
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Solid Waste: Useless and sometimes hazardous material with law: liquid 
content. Solid waste includes municipal garbage, industrial 
and commercial waste, sewage sludge, wastes resulting from 
agricultural and animal husbandry operations and other 
connected activities, demolition wastes and mining residue. 

  

Solid Waste Disposal: Ultimate deposition or placement of refuse that is not salvaged 
or recycled.  

  

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. 

  

Pharmaceutical   Waste:  This includes pharmaceutical products. Drugs and chemicals, 
which have been returned from wards, have been spilled or 
soiled, are out of date or contaminated, or are to be discarded 
for any reason.  

     

Radioactive Waste:  Material that contains or is contaminated with radionuclides at 
concentrations greater than those established as “exempt” by 
the competent authorities.  To avoid persistent harmful effects, 
long–term storage is necessary, for which purpose so–called 
“isotope cemeteries” and abandoned quarries are used. 

  

Sharps Waste: Any item that could cause a cut or puncture (especially 
needles and blades). 

  

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 

 
Solid Waste Produced Quantities:  
Results show that the Total daily produced quantity for the household waste in the Palestinian 
Territory in 2005 was 2.7 thousand ton, an otherwise the monthly produced solid waste 
quantities from the establishments in the Palestinian Territory in 2004 was 84.7 thousand ton 
and 5.8 thousand cubic meters. 
 
And for the monthly produced solid waste quantities which came from health care sector in 
the Palestinian Territory in 2005 was 472.9 ton and about 3 thousand cubic meters, the 
quantities of separated waste in the health care centers were estimated at 218 tons and 1.7 
thousand cubic meter. 
 
Solid Waste Separated Component. 
Results show that in 2005 Food waste is considered the most important component of 
household waste for 81.3% of households in the Palestinian Territory. And 16.5% of 
households reported that baby’s nabs waste is the most important component. In 2004 the 
paper and cartons ranked as the first among the separated solid waste components, with a 
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Percent of 24.2% of the economical establishments in the Palestinian Territory in 2004 
followed by the Medical Waste by 20.5%.  
  
Figure 4 – 1:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by the 

Most Important Component of Solid Wastes, 2005 
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Solid Waste Treatment: 
The results show that the Percent of establishments that treat solid waste in the Palestinian 
Territory in 2004 was 1.4%, from which 1.6% industrial establishments.  Data show that 
67.9% of the establishments in the Palestinian Territory in 2004 use the open burning method 
in treating the solid waste, where 11.4% of the establishments use the chemical treatment. 
 
The Percent of the health care centers in the Palestinian Territory in 2005 that do perform 
treatment of health care waste is about 17.3%, The most important treatment method is the 
open burning in 56.5% of the health care centers, and 17.2% of them use chemical treatment,  
and 5.2% of the  health care centers use incineration to treatment their waste. 
 
Figure: 4 – 2: Percentage Distribution of the Secondary Health Care Center by Type of 

Waste Treatment Method, 2005 
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Solid Waste Disposal Places: 
The result about the dumping sites indicate that there are 164 dumping sites in the Palestinian 
Territory, of which 161 in the West Bank, and 3 in Gaza Strip.  There are 45 dumping sites 
used by one locality, and 119 used by more than one locality. 
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Chapter Five 
 

Energy 
 

Introduction 
Energy is considered of a great importance due to its role in reflecting the economy, the 
people welfare and the level of living.  Also, energy data reflects infrastructure situation. 
 
Data cover the following indicators: Connection to the public electricity network, solar energy 
use, electrical energy consumption, gasoline, petroleum gas, kerosene, wood Consumption, 
emported energy, energy used for production and energy used for electricity generation.  
 
Concepts and Definitions: 
Diesel: Diesel is a hydrocarbon fuel mainly used in several types of internal- 

combustion engines and furnaces.  This fuel is obtained via filtration 
of crude oil.  

Electric Energy: Work done to move an electric charge in a conductor.  It is measured 
in kilowatt.hour. 
Electric Energy = Power (kW) * Time (Hours). 

Energy Conversion 
Factors:                       

For energy calculations, it is useful to convert quantities from 
original units into a common unit for the purpose of aggregating 
diverse energy sources.  The coefficient used for this conversion is 
called a conversion factor. 

Gasoline:  Gasoline is a hydrocarbon fuel used mainly in internal- combustion 
engines.  This fuel is obtained via filtration of crude oil.  The quality 
of this type of fuel is measured by the octane number, which points 
to its resistance of early burning.  This number is obtained via 
comparing the performance of its resistance of early burning with a 
mixture of C7H16 and C8H18. For instance, the performance of 
“Gasoline 95” equals the performance of a mixture of 95% C8H18 
and 5% C7H16.  

Kerosene: Kerosene is a hydrocarbon fuel used mainly as a heating fuel and in 
planes internal- combustion engines.  It is also used as a dissolvent 
and thinner.  This fuel is obtained via partial filtration of crude oil.   

The Joule:         Energy unit, It is defined as the energy resulting from the movement 
of a one-Newton body to a distance of one meter. 1 Joule = 1 
Newton. m.  

Kilo Watt-Hour:     Energy unit, a 1 kWh = 1000 Watt × 3600 Second 
                                       = 3.6 × 10 6 Watt. second 
                                       = 3.6 Megawatt 
Other prefixes are used for referring to this unit, Mega = 106, Giga = 
109  and Tera = 1012 

  
Liquefied Petroleum  
Gas (LPG): 

It is mainly used in heating and cooking as well as a fuel in some 
types of engines and as a raw material for chemical industries. 
Usually it is marketed in cylinder metallic packages.  This gas is 
comprised of a mixture of gases.  It is obtained from natural gas or 
via fractionation of crude petroleum. 
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The Metric Ton:        Mass unit, a Metric ton = 1000 kg. 

Vegetal Coal: It is a solid product  Which contains carbon as a main content. 

Watt: Electrical power unit, Its defined as the average produced energy in 
one second, Watt =Joule\Second 

Wood: All types of wood used as fuel. 
 

Connected to the Public Electricity Network: 
The main results of the survey indicate that 99.4% of households in the Palestinian Territory 
were connected to the public electricity network in January 2005. There was 0.4% of 
households without electricity services. From the results, it is noted that Gaza Strip has the 
lowest Percent  of households connected to the electricity network 99.3%. The situation is 
different in the south of the West Bank where 99.7% of the households were connected to the 
electricity network in January 2005. 
 
Concerning the localities, results reveal that 531 localities are connected to electricity 
network, of which 501 localities in the West Bank and 30 localities in Gaza Strip. 
  
Solar Energy Use: 
The main results of the survey indicate that 67.2% of households in the Palestinian Territory 
are utilizing solar energy by using solar energy heaters in January 2005, It is noted that this 
Percent  differs within the Palestinian regions in January 2005; it was about 82.1% in Gaza 
Strip and 59.6% in the West Bank.  
 

Figure 5-1:  Percentage of Households that Use Solar Heater in the Palestinian 
Territory by Region, January 2005 
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Electrical Energy Consumption: 
The main findings of the survey indicate that the average household electricity consumption 
in the Palestinian Territory during January 2005 was 256 KWh.  This average ranges by 
region and type of locality in January 2005, it reached 408 KWh in the middle of the West 
Bank and did not exceed 198 KWh in Gaza Strip.  This average was about 282 KWh in urban 
localities, 218 KWh in rural localities and 226 in refugee camps.   
 
Gasoline Consumption: 
The main findings of the survey indicate that the average household gasoline consumption in 
the Palestinian Territory during January 2005 was 10 liters. This average ranged by region 
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and type of locality in January 2005, this average was about 12 liters in urban localities, 9 
liters in rural localities and 6 liters in refugee camps. It reached 23 liters in the middle of West 
Bank and did not exceed 8 liters in the North of West Bank, and 5 liters in Gaza Strip.     
 
Petroleum Gas Consumption: 
The main findings of the survey indicate that the average household liquefied petroleum gas 
consumption in the Palestinian Territory during January 2005 was 30 kg.  This average ranges 
by region and type of locality in January 2005.  It reached 43 kg in the middle of the West 
Bank and did not exceed 20 kg in Gaza Strip.   
 
Kerosene Consumption: 
The main findings of the survey indicate that the average household kerosene consumption in 
the Palestinian Territory during January 2005 was 22 liters.  This average ranges by region 
and type of locality in January 2005; it reached 52 liters in the middle of West Bank, and 3 
liters in Gaza Strip.  This average was about 27 liters in urban localities, 22 liters in rural 
localities, 9 liters in refugee camps. 
 
Wood Consumption: 
The main findings of the survey indicate that the average household wood consumption in the 
Palestinian Territory during January 2005 was 236 kg. This average ranged between 474 kg in 
the South of the West Bank and 111 kg in Gaza Strip during January 2005.  This average was 
about 228 kg in urban localities, 269 kg in rural localities, and 115 kg in refugee camps.   
 
Energy Imports: 
The total energy imports in the remaining West Bank and Gaza Strip in 2003 were estimated 
to be 26,392 TJ.  This amount of energy was composed of 2,315,614 MW.h of electricity, 
102,101 thousand liters of gasoline, 282,797 thousand liters of diesel, 4,553  thousand liters of 
kerosene, 88,946 tons of liquid petroleum gas, 1,491 tons of oils and lubricates and 35.4  tons 
of coal and wood. 
 
The distribution of energy imports by region indicates that  the highest quantity of energy 
imports was 8,659 TJ in Gaza Strip and the lowest quantity of energy imports was 5,255 TJ in 
south of  West Bank. 
 
Energy Used for Production: 
The total energy used for production in the Palestinian Territory in 2003, was estimated to be 
5,074 TJ.  This amount of energy was composed of 395,101 MW.h of electricity, 8,410 
thousand liter of gasoline, 77,036 thousand liter of diesel 2,657  thousand liters of kerosene, 
7,325 tons of LPG, 958.7  tons of coal and wood and 1,832 tons of oils and  lubricants.  The 
distribution of the total energy used for production by region indicates that it ranges from 
1,175 TJ in the middle of West Bank to 1,399 TJ in the north of West Bank. 
 
Energy Used in Electricity Generation: 
The total energy used in generating electricity in 2003 reached to 4,600  TJ.  The quantities of 
fuel used were as follows: gasoline 128.3  thousand liters, diesel 123,805 thousand liters, 
kerosene 294.9 thousand liters, LPG 81.7  tons, and oils and lubricants 86.2 tons.  The 
distribution of energy used to generate electricity indicates that the heights quantity was in 
Gaza Strip which reached to 4,296.7  TJ, while it didn’t exceed 12  TJ in the middle of  West 
Bank. 
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Chapter Six 
 

Agriculture 
 

Introduction 
Agro-economic resources and production data concerning the level of agricultural crops and 
animal products play a pivotal role in the national economic development of the Palestinian 
Territory. 
 
The main objectives of this part of the report are to provide some basic data a bout fish, 
slaughterhouses, hatcheries, prepared eggs for hatching, produced chicks, and agricultural 
cooperatives. 
 
Fisheries:  
Fishing of all various species of fish during 2004 in Gaza Strip amounted to about 2,994.5 
tons, of which Sardines were the most important as the fished amount totaled approximately 
about 2,136.4 tons, Scomber came next at about 113.8 tons, followed by Protuns Sp. 
(Swemcarb) at about 82.9 tons, then Trachurus (Horsemac) at about 68.2 tons.  Caught fish 
were distributed in all over Gaza Strip governorates, mainly in Gaza governorate, Deir Al-
Balah governorate, and Rafah governorate.  Where the Israeli’s prevent the fishing in Khan 
Yunis governorate . 
 
Birds and Cattle Carcasses: 
The number of slaughtered birds in the Palestinian Territory totaled 1,669 thousand whereas 
the number of slaughtered cows reached 24,952 (including 16,066 in Gaza Strip).  The 
highest number of slaughtered cows was in Gaza governorate at 7,377, North Gaza 
governorate came next with 3,201.  The total number of slaughtered sheep was 35,447 
including 35,284 in the West Bank where 48.1% of slaughtered sheep were in Ramallah & 
AL-Bireh governorate.  The total number of slaughtered goats was 8,174 of which 7,999 were 
slaughtered in the West Bank. 
 
Figure 6-1:  Number of Operating Slaughtered Animals in the Palestinian Territory by 

Type and Region, 2004 
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Egg Hatcheries: 
Data of 2004 indicted that the total number. of hatcheries reaches 20, including 9 in 
Gaza Strip.  The total number. of eggs prepared for hatching was 38,026 thousand egg, of 
which 37,876 thousand for broilers chicks production. 
The number of produced chicks was around 27,850  thousand chicks, around 42.8% of the 
produced chicks in the West Bank were in Tulkarm governorate. 
 
Agricultural Cooperatives: 
The number of operating agricultural cooperative societies in the Palestinian Territory 
increased in 2004 with 32 cooperatives compared with 2003 (163 cooperatives), the total 
number of cooperatives in 2004 was 195 cooperatives.  The figure includes 126 cooperatives 
in the West Bank and 69 cooperatives in Gaza Strip, 34 of the West Bank’s agricultural 
cooperative societies concentrate their activities on agricultural services, and 34 of them 
concentrate their activities on animal farming and poultry.  On the other hand, 19 of Gaza 
Strip’s agricultural cooperative societies concentrate mainly on marketing, and 17  of them 
concentrate mainly on agricultural credit and inputs’ supply. 
 

Figure 6-2:  Number of Agricultural Cooperative Societies in Operation in the 
Palestinian Territory by Type of Activity and Region, 2004 
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Chapter Seven 
 

Housing and Housing conditions 
 
Introduction 
Housing and Housing conditions statistics are considered of a great importance due to its role 
in reflecting the level of living. 
 
The data cover the following indicators:  number of rooms in the housing unit, housing 
density, durable goods in the housing unit, type of housing unit and number of licensed 
housing units. 
 
Concepts and Definitions 

Availability of 
Durable Goods: 
 

This section refers to the durable goods owned by the household: Private 
car, refrigerator, solar boiler, central heating, home library (availability of 
a minimum of 10 non –scholastic books used for developing the cultural, 
religious aspects of knowledge …etc.), cooking stove, washing machine, 
television, video, computer, dish, ect. 

Average Housing 
Density: 

It refers to the average number of persons living in the room. This 
average calculated through dividing the total number of individuals for a 
certain category by the total number of rooms for that particular category.  

Household: The household is defined as one person or a group of persons with or 
without a family relationship, who live in the same housing unit or part of 
the housing unit, share meals and make joint provision for food and other 
essentials of living. 

Housing Density 
(Number of 
persons per 
Room): 

It is defined as the number of occupants per room (number of persons 
who live in the household divided by the total number of occupied rooms 
of the household).  Households, who live in housing units with unknown 
number of rooms are not considered in the calculation.   

Housing Unit 
Type: 

This term describes one of the following: Villa, house, apartment and 
other. 
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 extensions as part of them. 
 House: A building usually established for the residence of one household 
or more; it is the typical form of residential buildings prevailing in 
Palestine. 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. 
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 
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by external door, leading to the road through a stair way and\or path way.  
It is prepared usually for one household. 
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. 
Other: It refers to any type of building other than the aforementioned. 
Examples of this type include tent, marginal, cottages, caves, grottos, and 
booths occupied by a tenant during the survey. 

Housing Unit: A building or part of a building constructed for one household only, with 
one or more independent entrance leading to the public road without 
passing through another housing unit. The unit might not be constructed 
for living purposes but 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 or 
occupied by one or more households during the survey. 

Number of 
Rooms: 
 
 
 

The housing unit or part of it surrounded with walls and has a ceiling 
provided that its area is not less than 4 square meters.  The verandahs 
surrounded with glass and its area at least 4 square meters are considered 
as rooms; while kitchen, bathroom, toilet, other verandahs, halls, rooms 
used for business purposes or for work only are not considered rooms. 

 
 Number of Rooms in the Housing Unit: 
According to the housing report findings 2004, data show that 4.5% of the Palestinian 
households live in housing units of one room. 
 

Figure 7-1:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by 
Number of Rooms in Housing Unit and Year 
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Housing Density: 
The results of housing report 2004, show that housing density in the Palestinian Territory is 
1.8 persons per room. 
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Figure 7-2:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by 
Housing Density and Year 
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Durable Goods in the Housing Unit: 
Housing report results indicate that most households in the Palestinian society in 2004 
(92.9%) had refrigerators, considerable percent  of the Palestinian households had cooking 
stove (98.7%) and television (93.2%).   
 
Type of Housing Unit: 
The results for the same report reveal that 58.9% of the households live in house, 66.2% in the 
West Bank against 44.6% in Gaza Strip.  Percent  of the households living in apartments were 
52.2% in Gaza Strip, and 29.8% in the West Bank. 
  
Number of Licensed Housing Units: 
The Building Licenses Survey data indicates that the number of new and existing licensed 
housing units in the Palestinian Territory in 2004 was 9,461.  In 1997 there were 15,775 and 
in 2000 there were 13,438 licensed housing units.  
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Chapter Eight  
 

Tourism  
 

The boom in tourism contributes significantly to the economy of many countries, not only to 
the Gross Domestic Product (GDP), but also as a job creator in the service industry. Tourism 
is the main source of income for a large number of people. For many countries all over the 
world the revenues due to incoming international tourism became a significant stimulus for 
economic growth. 
 
PCBS has conducted statistics on tourism issues since 1995. The Hotel Survey can be 
considered as the core statistics on this item. It is conducted regularly since that time. Besides 
that, in 1999 a survey on Domestic Tourism has been conducted. In 2003, data on Tourism 
Activities have been collected in a survey that aimed on providing comprehensive information 
on the supply side of tourism beside consequences of the Israeli measures against Palestine 
since 2000, in 2005 a survey on Outbound Tourism 2004 has been conducted. 
 
Concepts and Definitions 

 

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. 

Hotel Workers: It refers to all persons working in the hotel on full or part time bases 
including owners and paid or unpaid household members. 

  
Number of 
Rooms: 

It refers to the furnished rooms for the use of guests.  Such rooms might 
be single, double, triple, or quadruple.  Rooms involving more than four 
beds were classified under (others) in the questionnaire.  As for the suite, 
it is usually comprised of one bedroom or more, a living room and 
private toilet facilities. 

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. 

Guests: It refers to visitors staying in the hotels and using their facilities in return 
for a certain charge. Records of new guests are based on the number of 
visits regardless whether it’s the same person or different. 

Bed Occupancy 
(Number of 
Guest Nights): 

Number of beds booked for hotel guests. Such beds are considered as 
occupied whether they were actually used or not. Guest night unit 
measures it. 

Room 
Occupancy: 

Number of booked and paid rooms. Such rooms are considered occupied 
whether they were actually used or not. 
 

Outbound 
Tourism: 

Tourism comprises the activities of persons travelling to and staying in 
places outside their usual permanent places of residence for not more 
than one consecutive year for leisure, business and other purposes.  In 
this sense, the term outbound tourism is the reverse, with the residents 
of a certain country travelling across its border to other countries. 
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Visitor:  
 

Any person traveling to a place other than of his\her usual environment 
for less than 12 months and whose main purpose of his\hem trip is the 
other than the exercise of an activity remunerated from within the place 
visited 
 

Tourism Trip: 
 

Traveling to and staying in places out side their usual environment for 
not more than one consecutive year for leisure, business and other 
purposes 
 

Purpose of Visit: 
 

The purpose in the absence of which the trip would not have taken 
place.  For many purposes, the secondary purposes is also important and 
worth including in a survey, for example leisure and business, combined 
visiting friends and relatives and recreation 
 

Duration of 
Visit: 
 

The number of hours for same-day visits, and nights for staying visits 
 

Means of 
Passenger 
Transport: 
 

Refers to the means used by a visitor to travel from his\her place of 
residence to the places visited outside his\her usual environment. 
 

Tourism 
Expenditure:  
 

The total consumption expenditure made by a visitor or on behalf of a 
visitor  for and during his\her trip and stay at destination 
 

Hotels as of December 2004 
The total number of hotels in the Palestinian Territory is 124, including temporarily closed 
hotels. There were 80 hotels operating in December 2004, were the average number of rooms 
were 3,301 rooms, while the average number of beds were 7,218, of which 7 hotels in the 
north of West Bank  with 144 rooms and 267 beds, while in the middle of West Bank there 
were 18 hotels with 685 rooms and 1,429 beds, where as  in the Jerusalem there were 23 
hotels with 933 rooms and 2,353 beds, in the south of West Bank there were 18 hotels with 
1,064 rooms and 2,268 beds, while there were 14 hotels in Gaza Strip with 505 rooms and 
901 beds.   

 
Service Facilities as of December 2004     
Concerning the capacity of the hotels operating in the Palestinian Territory the results show 
that there are 94 Restaurants accommodating 13,903 persons, and 109 Conference halls 
accommodating 14,890 persons, and the results indicate that there are 83 Parking 
accommodating 2,397 cars, 68 lifts, 13 Swimming pools, and 16 playgrounds.  
 
Number of Guests during 2004 
During the year 2004, the total number of guests in Palestinian hotels was 100,184 persons, of 
which 44.1% were Palestinian guests, and 19.8% were from European Union countries.The 
Percent  distribution of guests by nationality is as in the figure below. 
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Figure 8-1:  Percentage Distribution of Guests by Nationality, 2004 
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Annual Occupancy and Average Length of Stay 
During the year 2004, the average occupancy of rooms was 446.9 (rooms/day),  rate of 
13.5%, while average occupancy of beds was 736.2 (beds/day) or 10.2%, and the average 
length of stay was 2.7 (nights per guest). 
 

Figure 8-2: Distribution of Hotels by Number of Available Rooms, 2004 
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Number of Guest Nights during 2004 
During the year 2004, the total number of guest nights in Palestinian hotels was 268,695 
nights, Whereas the guests spent 48.0% of those nights in Jerusalem     hotels, and 29.2%, 
7.7%, 7.1% in the middle of west bank, south of west bank, and north of west bank 
respectively, while the percentage of guest nights in Gaza Strip hotels was 8.0%. 
 
Outbound Tourism Survey 
Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) conducted the Outbound Tourism Survey, 
which aims at producing a comprehensive data base on all tourism activities in Palestine. The 
ultimate goal is to compile and maintain data on outbound tourism activity. In this exercise, 
PCBS hopes eventually to be able to produce statistics regularly on the basic indicators 
recommended and adopted by the World Tourism Organization (WTO) and the European 
Union (EU). In the meantime, this initiative in the present format aims to fill the existing gaps 
on the basic statistics of the outbound tourism, which might help to provide data necessary for 
policy making to promote this important sector in Palestine. 
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This survey reflects the data for the year 2004, and it may provide us main data about the 
outbound tourism expenditure which is related to the overnight-stay tourists. 
  
Conducting Trips: 
The results of the survey indicate that 12.5% of the Palestinian households conducted at least 
one visit outside the Palestinian Territory during the year 2004, while 87.5% of them did not, 
the households that conducted trips are distributed by region as follows: 15.7% for north and 
middle West Bank, and 15.0% for South West Bank region, while only 6.6% for Gaza Strip. 
 

Figure 8-3: Percentage Distribution of the Households by Conducting Trips 
and Region, 2004 
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Purposes of Trips: 
The results indicate that the main purposes by the Palestinian households for conducting trips 
were: visiting relatives and friends 45.7%, religion purposes 29.5%, for treatments 11.4%, 
while 13.4% of households that conducted trips did not determine the reasons for conducting, 
as is mentioned in the figure below. 

 
Figure 8-4: Percentage  Distribution of Households That Conducted Outbound 
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Expenditure During the Trip: 
The average expenditure for outbound tourism by the Palestinian household was US$1,216.8, 
while expenditures by households of Gaza Strip were US$1,506.6 compared to US$1,154.7 
for households of the West Bank.  
 
The distribution of expenditure according to the mode of the household’s consumption 
outside their country showed that US$364.6 was consumed on shopping, while the 
transportation and telecommunications cost was US$316.1, and US$168.1 was consumed on 
accommodations, US$137.5 was expended in treatments and in spas, consumption of food 
and drink was US$124.9, and US$56.5 was spent on sport, culture and welfare activities. 
Training and education costs were US$11.8, and other not specified consumption by 
household was US$37.4.  
 

Figure 8-5: Average Expenditure of the Household During the Trip by Type of 
Expenditure, 2004  
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Chapter Nine 
 

Settlements 
 
Introduction 
During the ongoing years of occupation, the Israeli Authorities employed their huge  
potentials to change the facts on the ground through the establishment and expansion of the 
Israeli Settlements. Israeli measures continued in war and peace times, within a twofold 
strategy of construction of an Israeli society on the occupied land and devastation of the 
Palestinian society through the disassociation of the Palestinian communities and formation of 
cantons, as well as enforcement of strict control measures in violation of International Laws 
and Declaration of Human Rights. 
 
PCBS has undertaken the provision of statistical data regarding Israeli settlements in the 
Palestinian Territory, in terms of the demographic features of the settlements in question. The 
collected data is a reference material for analytical studies dealing with the future prospects of 
the settlements’ communities. This will be an initial step for developing a comprehensive 
database with respect to the settlements issue, and eventually it will be an information tool in 
the hands of all those who are concerned, including strategic planners, decision-makers and 
researchers. 
 
Concepts and Definitions 

A Settlement: 
 

A special land allocated for civil or semi military Israeli colonization 
founded by the Israeli occupation on the occupied Palestinian 
Territory since 1967.

Formal Settlement: A settlement, which is considered by the Israeli occupation as legal 
settlement and meets locality conditions. The Israeli Central Bureau 
of Statistics defines a locality as follows:  
       An inhabited place according to the following criteria: 
          1. Mainly has 20 or more inhabitants. 
          2. Self-ruled. 
          3. Not included in the formal borders of another locality. 
          4. Formally recognized.   
In addition to the settlements and Jewish neighborhoods; located in 
Jerusalem (J1). 

 
Number of settlements: 
The results shows that, there were 148 Israeli settlements in the West Bank According to 2004 
data, The largest number of Israeli settlements was concentrated in Jerusalem governorate, it 
reached 26 settlements.   
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Figure 9-1:  Number of Israeli Formal Settlements in the West Bank by  
Governorate\ District, 2004 

 
The Settlers Population: 
Data indicate that the number of settlers in the West Bank in 2004 reached 432,275 settlers 
most of them were in Jerusalem Governorate (236,480) settlers, 184,229 of them in (J1), 
while in Jerusalem (J1), the number of settlers totaled 11,221 by the end of 1972. 
 
Figure 9-2:  Percentage Distribution of Settlers in the Formal Settlements in the West 

Bank , 2004 
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In demographic terms, the percent  of settlers in the West Bank, according to 2004 data 
equaled 15.6% of the total persons living in the West Bank with the highest percent  at 
Jerusalem Governorate at 37.5% (42.7% of J1). 
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Chapter Ten 
 

Methodology 
 
Data Collection: 
The data of the report were collected from the available administrative records in the 
Palestinian institutions and from the surveys and census conducted by PCBS. 
 
Geographical Coverage 
For statistical purposes, the Palestinian Territory were divided into 15 Governorates and 
Tubas region. 
 
Data Sources: 
 
1. PCBS Surveys: 

 
Hotel Activities Survey, 2004: 
This report addresses the main indicators of the hotel activity.  These indicators include; 
number of operating hotels, number of rooms and beds, room and public facilities in the 
surveyed hotels, number of persons engaged in hotels, number of nights in the reference 
period, distribution of guests by nationality, and rates of bed occupancy and room occupancy. 
 
Outbound Tourism Survey, 2004: 
This survey provided data on the members of the household that took part in the trip, the main 
purposes of the visit, the main characteristics of the households that conducted\did not 
conduct trips, the length of stay of the trips, the amount and mode of expenditure during the 
trips. 
 
Household Environmental Survey 2005: 
This survey is attached to LFS survey, it aimed to collect environment data about the 
households in the Palestinian Territory, the required data focused on Sources of water supply 
in houses, Household solid waste disposal, its components, and its approximate quantity, 
Wastewater disposal and the existence and use of cesspits in houses, Air pollution in the area 
of the house by smell, dust and smoke, and Exposure to noise. 
 
Household Energy Survey 2005: 
This survey is attached to LFS survey, it aimed to collect energy data about the households in 
the Palestinian Territory, the required data focused on consumed energy sources and quantity, 
type of fuel and prices. 
 
Local Community Survey 2005: 
Local community survey attempts to provide the essential services and public utilities for all 
the communities in the Palestinian Territory.  The main objective of this survey is to provide 
reliable and comprehensive data on the situation of the local communities in the Palestinian 
Territory.   
 
Health care Environmental Survey 2005: 
This is an Environmental survey, it aimed to collect environmental data about the health care 
centers in the Palestinian Territory, the required data focused on consumed water sources and 
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quantity, wastewater disposal methods and management of solid waste in the health care 
centers beside the effect of intifada on these centers.  
 
Energy Consumption in the Palestinian Territory 2003: 
This is annual report about energy consumption in the Palestinian Territory.  The data sources 
are classified into two types:  statistical surveys and administrative records.  The three main 
data sources are Economic Surveys 2003, Palestinian Expenditure and Consumption Survey, 
and Foreign Trade Statistics.  The main objective of these surveys is to collect data on the 
basic economic indicators covering the main economic activities by type and region.  
 
Environment Economic Survey 2004: 
This is an Environmental survey, it aimed to collect environmental data about the industrial 
establishments in the Palestinian Territory, the required data focused on consumed water 
sources and quantity, wastewater disposal methods and management of solid waste in the 
establishments beside the effect of intifada on these establishments.  
 
Other Surveys: 
In addition to the mentioned surveys, there are minor surveys from which agricultural data 
were obtained like:  Labor Force Surveys series (2000-2004), Monthly Consumer Price Index 
Survey, 2004, Producer Prices Survey 2004, National Accounts 2003, Foreign Trade Statistics 
2003, Establishments Census 2004. 
 
2. Administrative Records 
 
Palestinian Water Authority (PWO): 
The data of this report that related to water statistics is based primarily on administrative 
records of Palestinian Water Authority (PWO).  After getting data from this source, it was 
rearranged, reclassified, and then tabulated in a way to achieve the purpose of this report. 
 
Other estableshments: 
In addition to the mentioned sources, we add Ministry of Agriculture, Municipalities, 
Hatcheries, Ministry of Labor, Agricultural Engineers Association, Land Research Center, 
Data were collected from these establishments through pre-designed forms for this purpose. 
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Chapter Eleven 
 

Data Quality 
 

Data collection from interviewers is affected by many types of errors, since it is affected by 
the interviewer psychology, time of asking, and other circumstances. 
 
The data of the report were collected from the available administrative records in the 
Palestinian institutions and from the surveys and census conducted by PCBS. 
 
The PCBS surveys are divided into: 
 

• Sample survey, which are implemented on part of the population study, such as 
Environmental Economic Survey 2004 and the data of Housing report.  The quality of 
sample survey data are affected by two types of errors; sampling and non sampling 
errors.  However, several measures were adopted to minimize the effects of these 
errors.  The interviewers, editors and coders had undergone intensive training and 
were provided with fieldwork manuals to consult when facing any problem. 

  
• Whole count surveys, which are implemented on the whole population study, such as 

Local Community Survey 2005.  The quality of these survey data are not affected by 
sampling errors.  

 
The data entry programs were designed in a way that allow error detection and correction. 
This applies particularly to logical errors that might not be discovered before data entry 
operations.  A consistency check was also performed to assure accuracy after data entry. 
 
Concerning the data collected from the administration records of the Palestinian 
establishments, such as data of agriculture, land use, transportation, settlements and water, 
these data are subject to errors.  The extend of human bias increases, specially in filling the 
questionnaires.  After data processing, if such errors are discovered, PCBS return to the 
concern establishments and correct the errors. 
 
For more details,  you can refer to data sources which are available in the references list.  
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