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  شكـر وتقديـر
 

 هو التعداد الفلسطيني الثاني منذ تأسيس السلطة الوطنية         2007الـتعداد العـام للـسكان والمساكن والمنشآت         

الفلسطينية، وقد جرى في ظروف بالغة التعقيد على المستوى السياسي واإلداري والمالي والتنظيمي، وكان من               

لمهمـة لعدد من الدول والمنظمات الدولية الصديقة        المحـال إنجـازه دون المـشاركة الفاعلـة والمـساهمة ا           

 .والمؤسسات والشخصيات الوطنية والدولية
 

تنفيذ التعداد تحقق بتمويل مشتـرك مـن السلطـة الوطنيـة الفلسطينيـة، وصندوق األمم المتحـدة للسـكان                     

)UNFPA(       صـندوق أوبك للتنمية الدولية ،)OFID(الحكومية النرويجية، والحكومة ، الحكومية األسترالية، و

، واالتحاد األوروبي         )UNICEF(الهولـندية، ووكالـة الـتعاون السويسرية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة            

)EU.( 
 

 مشروع طموح قاده الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،        2007الـتعداد العـام للسكان والمساكن والمنشآت        

لمؤسسات الوطنية عبر اللجنة الوطنية العليا واللجان الفرعية واإلعالمية واللجان          وتحمل أعباءه عدد كبير من ا     

الرسـمية والـشعبية المساندة في مختلف المحافظات، ولم يكن هذا المشروع لينجح في هذا الظرف المعقد لوال          

 .الجهد والمثابرة من جميع هذه اللجان
 

لتعداد جهدا حثيثا واستثنائيا في التخطيط واإلدارة والتنظيم        إلنجـاز هذا المشروع الضخم، بذل الفريق الوطني ل        

وال بـد مـن اسـتذكار المجهودات المميزة التي بذلها المدير الوطني والمدير التنفيذي               .  والمـتابعة والتنفـيذ   

 ومساعدوهم والمشرفون   نومـساعدوهما ومـدراء التعداد في المحافظات ومساعدوهم، والمنسقون اإلعالميو         

 .ون والمراقبون والعدادون وبقية أفراد الفريق الوطني للتعدادالميداني
 

تجدر اإلشارة إلى أن محتويات هذه الوثيقة من مسئولية         .  تـم تمويل طباعة هذه الوثيقة من االتحاد األوروبي        

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
  

دهم الخيرة إلنجاح التعداد الفلسطيني الثاني           إلى كل هؤالء نتقدم بخالص الشكر ونسجل اعتزازنا واعترافنا بجهو         

 .2007لعام 
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 مــتقدي
 

متطلب أساسي لعمليات التخطيط هو  أركان عملية البناء الوطني، وهو أحد أهم والمساكن والمنشآت التعداد العام للسكان   

 ات معظم الدول تعدادوتنفذ.  السيادة الوطنية على األرضممارسة االجتماعـي واالقتصادي، كما يمثل شكالً من أشكال    

كاني وحجم التغيرات في الخصائص المختلفة       درجة االستقرار الس   بما يواكب  ،للـسكان بصورة دورية كل عشر سنوات      

 .للسكان، ومدى توفر اإلمكانيات المادية
 

إدراكا ألهمية جسر الهوة القائمة بين متطلبات المجتمع المدني من البيانات السكانية واالجتماعية وبين الواقع القائم في                 و

استحقاق قانوني وتنموي وإحصائي بعد تنفيذ التعداد        ك 2007قام الجهاز بتنفيذ التعداد الثاني عام       األراضـي الفلسطينية،    

 بفـضل الجهـود الجـبارة ألعضاء الفريق الوطني، والدعم المتواصل الذي قدمته القيادة               ، وذلـك  1997األول عـام    

 .الفلسطينية
 

جودة من البيانات ذات ال   إنجاز منظومة   إلى  أساسية   بصورة   2007 يهـدف الـتعداد العـام للسكان والمساكن والمنشآت        

، الستخدامها ألغراض التخطيط    العالـية والحديـثة حـول السكان والمساكن والمنشآت االقتصادية والحيازات الزراعية           

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

بالتوصيات الدولية وتوصيات األمم المتحدة     اجات الوطنية، و  بتوفير االحتي والتنفيذ   التخطيطتم االلتزام في عمليات     وقـد   

وقد توخينا في تنفيذ التعداد توفير بيانات كاملة حول حجم وتركيـب وتوزيع            .  حـول المحـتوى المعـياري للـتعداد       

وخصائص السكان الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية، وخصائص المساكن، وحجم وخصائص المنشآت االقتصادية،           

 . لحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينيةتوفير إطار لو
 

  إضافة إلى    .المستويات كافة مـن شـأن الحـصول على هذه البيانات دعم وتقوية وتعزيز دور وفاعلية التخطيط على                 

  وبـناء المعاييـر الخاصـة باإلحـصاءات االقتصادية واالجتماعية والسكانية، وتوحيد المفاهيم المتعلقة بهذه               تطويـر 

 .الخصائص
   

وسعيا من الجهاز لتوفير نتائج التعداد في أسرع وقت ممكن للمستخدمين، فقد بذل الفريق الوطني للتعداد كل جهد ممكن                   

مـن اجـل ذلك، حيث تمكنا من نشر النتائج األولية للتعداد بعد خمس أسابيع من انتهاء الفعاليات الميدانية للتعداد وهذا                     

نة بالدول األخرى، واستمرارا لهذا النهج فقد وضعنا نصب أعيننا إصدار بيانات اكثر تفصيالً              يعتبـر وقـتاً قياسياً مقار     

 .حول السكان وخصائصهم على مستوى المحافظة والتجمع في األراضي الفلسطينية
  

و من ضمن وه) المؤشرات األساسية حسب نوع التجمع السكاني(يسر الجهاز والفريق الوطني للتعداد أن يقدم هذا الدليل     

آملين أن يكون مرجعاً لكافة المخططين ومتخذي القرارات .  سلـسلة التقاريـر اإلحـصائية التـي ستصدر عن التعداد     

 .وراسمي السياسات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني
 

 واهللا نسأل أن يوفقنا لخدمة هذا الوطن
 لؤي شبانه. د

 /رئيـس الجهـاز
 لتعدادالمدير الوطني ل

 2009كانون ثاني، 



 
 



 
 

 
 اعتبارات هامة

   
 

البـيانات الـسكانية المنشورة في هذا التقرير خاصة بالنتائج النهائية للسكان في الضفة الغربية الذين تم عدهم                   .1

، إضافة إلى تقديرات عدد السكان الذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج             16/12/2007-1فعالً خالل الفترة من     

/25/12أما في قطاع غزة فتمثل النتائج األولية لسكان الذين تم عدهم فعالً خالل الفترة من                .  عديةالدراسة الب 

، إضـافة إلـى تقديـرات عـدد السكان الذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة            08/01/2008 – 2007

 .البعدية
 

ة للمباني والمساكن والمنشآت التي تم عدها       البيانات المتعلقة بالمباني والمساكن والمنشآت خاصة بالنتائج النهائي        .2

 من J1، ال تشمل المباني والوحدات السكنية والمنشآت في منطقة    15/11/2007-20/10فعـالً خـالل الفترة      

 . محافظة القدس
 

 16تـم اعـتماد التقـسيمات اإلدارية المعتمدة في وزارة الحكم المحلي والتي تقسم األراضي الفلسطينية إلى                   .3

 .  محافظة

،  واألغوار ، رام اهللا والبيرة، أريحا    سلفيت،  نابلس، قلقيلية طولكرم،  طوباس،  جنين،  :  أمـا المحافظـات فهـي     
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 قائمة المحتويات
 

 الموضوع الصفحة
  

 شكر وتقدير 
 تقديم 
 قائمة الجداول 

  

 :الفصل األول مة مقد 21
   تمهيد1.1 21

   أهداف التعداد2.1 21

   مبررات التعداد3.1 21

   تاريخ التعدادات في فلسطين4.1 22

   مراحل تنفيذ التعداد5.1 22

   مراحل النشر6.1 23
   

 :الفصل الثاني التعاريف والمفاهيم األساسية 25
  حصائية التقسيمات  الجغرافية واإلدارية واإل1.2 25

   التعاريف والمفاهيم األساسية2.2 26
  

  الجداول 31
  

 



 
 



 
 

 قائمة الجداول
 

 الجدول  الصفحة
   

 :1جدول  2007التجمعات السكانية في محافظة جنين حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة،  33
   

 :2جدول  2007ؤشرات المختارة،  حسب نوع التجمع وبعض المطوباسالتجمعات السكانية في محافظة  37
   

 :3جدول  2007 حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، طولكرمالتجمعات السكانية في محافظة  38
   

 :4جدول  2007 حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، نابلسالتجمعات السكانية في محافظة  40
   

 :5 جدول 2007 حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، قيليةقلالتجمعات السكانية في محافظة  43
   

 :6جدول  2007 حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، سلفيتالتجمعات السكانية في محافظة  45
   

حـسب نـوع التجمع وبعض المؤشرات       رام اهللا والبيـرة     الـتجمعات الـسكانية فـي محافظـة          46

 2007المختارة، 

 :7دول ج

   

  حـسب نوع التجمع وبعض المؤشرات      أريحـا واألغـوار   الـتجمعات الـسكانية فـي محافظـة          50

 2007المختارة، 

 :8جدول 

   

 :9جدول  2007 حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، القدسالتجمعات السكانية في محافظة  51
   

:10جدول  2007ب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة،  حسبيت لحمالتجمعات السكانية في محافظة  53
   

:11جدول  2007 حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، الخليلالتجمعات السكانية في محافظة  55
   

:12جدول  2007 حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، شمال غزةالتجمعات السكانية في محافظة  60
   

:13 جدول 2007 حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، غزةجمعات السكانية في محافظة الت 61
   

:14جدول  2007 حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، دير البلحالتجمعات السكانية في محافظة  62
   

:15جدول  2007مختارة،  حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات الخانيونسالتجمعات السكانية في محافظة  63
   

:16جدول  2007 حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، رفحالتجمعات السكانية في محافظة  64

 



 
 

 



 21 
 

 الفصل األول
 
 مقدمة

 
  تمهيد1.1

 هو ثاني تعداد فلسطيني شامل يتم تنفيذه بقرار فلسطيني مستقل، وهو            2007الـتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت       

أضـخم وأكبـر العملـيات اإلحـصائية التـي يتم تنفيذها بهدف توفير البيانات الالزمة لرسم وتنفيذ التنمية االقتصادية                    

ومن هنا، فقد  تطلب انجازه عمالً دؤوباً من كافة          .   كما أنه أحد أهم عناصر نظام اإلحصاءات الرسمية        . واالجتماعـية 

فئات المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة بغية إنجاحه، وذلك من خالل تقديم كافة أشكال الدعم للفريق الوطني الذي                 

ة الكبيرة لهذا التعداد فقد اصدر مجلس الوزراء في جلسته          ونظراً لألهمي .  تولـى مهمـة تخطيط وتنفيذ فعاليات التعداد       

2007 القرارات الخاصة بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت          16/12/2006المنعقدة بمدينة رام اهللا بتاريخ      

 .، حيث حددت هذه القرارات النطاق الجغرافي للتعداد واللجان الوطنية المشرفة على تنفيذه
 

 ف التعداد أهدا2.1

يهـدف تعداد السكان بشكل أساسي إلى حصر عدد السكان وتوزيعاتهم وفق  بعض الخصائص األساسية المستقرة نسبياً                  

-3دف التخطيط ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية، وعادة ما تتطلب التحضيرات للتعدادات فترات طويلة من               هب

كما يهدف  . ات والخطط واالحتياجات البشرية والمادية والبرامج الزمنية       سنوات إلجراء التجارب القبلية وفحص األدو      5

الـتعداد بصورة أساسية إلى توفير البيانات اإلحصائية لتوزيع السكان وخصائصهم الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية              

يط والتنمية االقتصادية   لة، بهدف استخدامها ألغراض التخط    وفي فترة مرجعية محددة ولجميع األشخاص داخل حدود الد        

 .واالجتماعية
 

  مبررات التعداد3.1

هـناك إجمـاع وطنـي على تنفيذ التعداد بشكل دوري كل عشر سنوات، إضافة إلى كونه استحقاقاً قانونياً حسب قانون          

التعداد ، كما أن هناك الكثير من المبررات واألسباب التي تبرز أهمية تنفيذ             2000لعام  ) 4(اإلحـصاءات العامـة رقم      

 :منها

 والتعداد السابق في شتى المؤشرات اإلحصائية، وقياس التغيرات           2007إجراء مقارنات بين نتائج تعداد     .1

 .األساسية في السكان وخاصة في الخصوبة والهجرة والقوى العاملة والظروف السكنية          

 .التي يمر بها أو يعزلها قياس أثر جدار الضم والتوسع على الحراك السكاني وخاصة في التجمعات السكانية           .2

توفير بيانات للمستويات الجغرافية الصغيرة وخاصة التجمعات السكانية ومناطق العد، مما يساعد في التخطيط            .3

 . على المستوى الجزئي من التجمع    

دعم السلطة الوطنية الفلسطينية معلوماتياً في سعيها نحو تحقيق أهداف األلفية والتي ال تتحقق إال من خالل                .4

ؤشرات متنوعة عن التقدم واتجاهات التغير في المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية، وعلى وجه           م

 .الخصوص مؤشرات التعليم، والعمل، والديمغرافيا، والتركيب العمري      

 النجاح في  أسباب تحديث اإلسقاطات السكانية، حيث يعتبر توفير بيانات عن السكان من خالل تعدادين من أهم      .5

 .داد تقديرات سكانية دقيقة للسنوات القادمة، إضافة لتقييم سجالت السكان والمنشآت        إع
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تحديث أطر المعاينة لألسر والمباني والمساكن والمنشآت والتي تستخدم أساساً لتنفيذ المسوح المتخصصة                   .6

 .بالعينة

 .تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية باعتبارها من أشكال السيادة الوطنية        .7
 

 اريخ التعدادات في فلسطين ت4.1

 752 في عهد االنتداب البريطاني حيث تم عد حوالي     1922أجري أول تعداد عام للسكان في تشرين أول عام        .1

 . ألف نسمة

 . مليون نسمة 1.033 حيث تم عد  1931أجري ثاني تعداد في تشرين ثاني عام  .2

 . مليون نسمة 1.74 أظهر أن عدد السكان حوالي      1944تم إجراء مسح ديمغرافي عام   .3

 ألف نسمة في   667 يخالل إدارة المملكة األردنية الهاشمية للضفة الغربية تم عد السكان، حيث تم عد حوال           .4

 .1961 ألف نسمة في الضفة الغربية في تعداد    805، وتم عد حوالي    1952الضفة الغربية في تعداد   

 ألف   599، وتم حصر حوالي  1967عام خالل االحتالل اإلسرائيلي تم إجراء حصر شامل للسكان في أيلول       .5

 ألف نسمة  400علماً بأن هناك حوالي   .   ألف نسمة في قطاع غزة 400نسمة في الضفة الغربية وحوالي   

 .  ولم تشملهم عملية الحصر   1967هجروا مباشرة من األراضي الفلسطينية بعد االحتالل عام      

، ، حيث تم عد حوالي   1997ني بأيد فلسطينية عام  نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أول تعداد فلسطي     .6

ولم يشمل هذا العدد سكان ذلك الجزء من محافظة القدس                 .    مليون نسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة      2.6

والذين قدر عددهم في حينه    ) J1(1967والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها لألراضي الفلسطينية عام       

 لم يتم عد السكان في هذا الجزء من األراضي الفلسطينية بسبب منع سلطات          .  آالف نسمة 210بحوالي 

 .االحتالل الفريق الوطني للتعداد بالقوة من عد السكان        
 

  مراحل تنفيذ التعداد5.1

 :تم تنفيذ التعداد خالل ثالثة مراحل هي

ى إصدار القرارات   خالل هذه المرحلة جر   .  2007 إلى تموز    2006من كانون ثاني    : المـرحلة التحضيرية   .1

الرسـمية الخاصة بالتعداد وتشكيل الهياكل التنظيمية واللجان الالزمة للتعداد، كما تم خاللها التشاور مع كافة                

المعنيـين ومستخدمي البيانات لتحديد األولويات والوصول إلى حالة شبه إجماع وطني حول محتويات التعداد،       

خرائط للتجمعات وتقسيمها إلى مناطق عد وتصميم االستمارات        كمـا تـم أيضاً خالل هذه المرحلة تحضير ال         

واألدلـة وإعـداد الخطط الخاصة بالتدقيق والترميز وإدخال البيانات، وإعداد الخطط المساندة، وتقدير أعداد               

 .العاملين

تم خاللها تحديد وحزم مناطق العد بوضع       .  2007 وحتى نهاية العام     2007مـن آب    : المـرحلة الميدانـية    .2

المات محددة لحدود كل منطقة، كما وتم ترقيم وحصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت، والمرحلة األهم               ع

 .وهي مرحلة عد السكان الفعلي

 في الضفة الغربية،    2008 وحتى شهر آب     2007نفذت هذه العملية من تشرين ثاني       :  مرحلة تجهيز البيانات   .3

وقد تم في هذه المرحلة تدقيق السجالت       .  النتائج األولية أمـا فـي قطـاع غـزة لـم يـتم سوى ما يتعلق ب               

 .واالستمارات وترميزها وإدخالها في الضفة الغربية
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 مراحل النشر 6.1

 
 النتائج األولية .1

 وكانت على شكل أعداد على      09/02/2008 األولية للسكان والمساكن والمباني والمنشآت بتاريخ        جتـم نـشر النتائ    

تعتبر النتائج أولية إذ تم     .  واجمالي األراضي الفلسطينية  ) الضفة الغربية وقطاع غزة   (ق  مستوى المحافظات والمناط  

وقد تم نشر هذه النتائج بوقت قياسي       .  تجميعها بصورة يدوية باالعتماد على الدفاتر التنظيمية للمراقبين في التعداد         

 .خالل شهر من انتهاء العمليات الميدانية
 
 النتائج النهائية .2

 اشهر، وتم نشر    8 وإدخال بياناتها على الحاسوب والذي استغرق نحو         تمام عمليات تدقيق وترميز االستمارا     بعد إت 

أهم النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية من خالل نشر بعض الخصائص المتعلقة باألفراد واألسر، وتم في هذا                  

.  ض المؤشرات األساسية على مستوى التجمع السكاني      التقريـر نشر بيانات تفصيلية حول نوع التجمع السكاني وبع         

 .2009 التفصيلية خالل العام رويتوقع نشر التقاري
 
 التقارير التحليلية. 3

سـيتم نـشر عدة  تقارير تحليلية تتعلق بمواضيع سكانية واجتماعية محددة من خالل بيانات التعداد العام، وسيقوم                   

 .ن الجامعات ومراكز الدراسات واألبحاثبذلك خبراء متخصصون في هذه المواضيع م
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 الثانيالفصل 
 

 التعاريف والمفاهيم األساسية
 

 

 : التقسيمات  الجغرافية واإلدارية واإلحصائية1.2

محافظة، وتعتبر المحافظة أعلى مستوى في الهيكل اإلداري من التقسيمات          ) 16(تنقسم األراضي الفلسطينية إدارياً إلى      

 في  محافظة 11راضي الفلسطينية، بحيث تضم المحافظة العديد من التجمعات السكانية، ويبلغ عددها            اإلداريـة في األ   

 : محافظات في قطاع غزة وهي كما يلي5الضفة الغربية و

، أريحا واألغوار ، رام اهللا والبيرة،     قلقيلية، سلفيت ،  نابلسطولكرم،  طوباس،  وتشمل محافظات جنين،    : لـضفة الغربية  ا

 .الخليل، ت لحم، بيالقدس

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

 

 :وفيما يلي أهم التعاريف للتقسيمات اإلدارية والجغرافية واإلحصائية
 

 :التجمع السكاني

 من )مكان(مـن سطح األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية، أو أي مساحة        ) مكـان (مـساحة   

سـطح األرض مأهـولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمع مجاور لها ومعترف بها عرفيا وليس لها                    

 .سلطة إدارية مستقلة
 

 :رمز التجمع السكاني

هـو الرمـز الوطني للتجمع السكاني، حيث تم إعطاء كل تجمع سكاني في األراضي الفلسطينية رمزاً وطنياً متسلسال                   

الخانات األربعة    المحلية، بحيث تعبر   اإلحداثياتخانات حسب موقع التجمع على شبكة       ) 6( يتكون من    بشكل تصاعدي 

األولـى من اليمين عن الرقم المتسلسل للتجمع السكاني، والخانتين الخامسة والسادسة عن رمز المحافظة حسب موقع                 

 .التجمع أو المحافظة على المستوى الوطني
 

 : نوع التجمع

 حضر، ريف، مخيمات:  معات السكانية إلى ثالثة أصناف وهيصنفت التج

 نسمة أو أكثر، وجميع مراكز المحافظات بغض النظر عن حجمها،           10,000 هـو كل تجمع يبلغ عدد سكانه         :الحـضر 

 نسمة شريطة أن يتوفر فيها أربعة عناصر من         9,999 –  4,000وجمـيع الـتجمعات التـي يبلغ عدد سكانها ما بين            

شبكة كهرباء عامة وشبكة مياه عامة ومكتب بريد ومركز صحي بدوام كامل لطبيب طيلة              : ( لتالية على األقل  العناصر ا 

 ).أيام األسبوع ومدرسة ثانوية تمنح شهادة الثانوية العامة
 

  نسمة  9,999 -4,000 نسمة، وكل تجمع يبلغ عدد سكانه ما بين        4,000  وهو كل تجمع يقل عدد سكانه عن          :الـريف 

 . أن تتوفر فيه أربعة عناصر من الخدمات المذكورة أعالهدون
 

 . وهو كافة التجمعات التي يطلق عليها اسم مخيم، ويدار من قبل وكالة الغوث الدولية:المخيم
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 : التعاريف والمفاهيم األساسية2.2
 

 :المبنى

لك بصرف النظر عن المادة المشيد      كـل مـشيد قائم بذاته ومثبت على األرض أو على الماء بصفة دائمة أو مؤقتة، وذ                

وقد يكون المبنى وقت التعداد مستخدما للسكن أو        . حالياًمنها، وبصرف النظر عن الغرض من إنشائه وكيفية استخدامه          

، ويكون المبنى محاطاً بأربعة جدران أو        تحت التشييد   مغلقاً أو مهجوراً أو تحت التشطيب أو       للعمل أو كليهما أو خاليا أو     

 .لطابق واحد على األقلالسقف 
 

 

 ):الوحدة السكنية (المسكن

هـي مبنـى أو جـزء من مبنى معد أصالً لسكن أسرة واحدة،  وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى                     

 .الطريق أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى
 

 :المسكن العام

   .و ألسباب أخرى أ اجدون به لالنتفاع بخدمة يقدمها المسكن العام       هو مكان مخصص إلقامة مجموعة من األفراد يتو     

ويدخل ضمن المساكن العامة الفنادق      و أكثر داخل مبنى،  أ و وحدة سكنية   أو أكثر  أوقد يشغل المسكن العام مبنى   

 أماكن إقامة   والبنسيونات، دور العجزة واأليتام، ومصحات األمراض النفسية، ومساكن الطلبة الجماعية، سجون الدولة،               

 ).الذين ليس لهم أسر يقيمون معها عادة     (الراهبات والرهبان في األديرة والكنائس     
 

 

 :األسرة

و في أي أ و ال تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في المأكل  أو مجموعة أفراد تربطهم  أفرد 

 : في التعداد تتألف من     المعيشيةاألسرةواستناداً لهذا التعريف فإن        .ترتيبات المعيشة  متعلق بوجه

 . 01/12/2007ن في مسكن األسرة ليلة   ين المتواجد   يأفراد األسرة األصلي   .1

أقارب أو غير    (  في مسكن األسرة   01/12/2007ليلة   الزوار من خارج األراضي الفلسطينية الذين قضوا           .2

  .)أقارب

 مع  16/12/2007-01 كانت ستقضي الفترة من إذا )األسرة بأكملها(داخل األراضي الفلسطينية   الزوار من   .3

 .األسرة

ليـلة   وا  ـن قضـة معتادة والذي   ـها بصفـون معـدى األسرة، ويقيم  ـم الذين يعملون ل  هدم ومن في حكم   خال .4

 . في مسكن األسرة01/12/2007

سواء كانوا    ، 01/12/2007زالوا على قيد الحياة ليلة       وما01/12/2007المواليد الجدد الذين ولدوا قبل ليلة          .5

 .مع األسرة أو ما زالوا في المستشفى     

 .01/12/2007بعد ليلة     مع األسرة وتوفوا  01/12/2007األفراد الذين قضوا ليلة      .6

 وتضم الفئات    01/12/2007 ليلة   يتواجدوا  أفراد األسرة الذين يقيمون معها في المسكن عادة ولكنهم لم          .7

 -: التالية

 .داخل األراضي الفلسطينية في زيارة أسرة أخرى 01/12/2007أفراد األسرة الذين قضوا ليلة  •

 .المشتغلون في نوبات عمل ليلية في المصانع أو المستشفيات أو غيرها من أماكن العمل •

 .داخل األراضي الفلسطينية مسافرين على الطرق العامة 01/12/2007 ليلة قضوااألفراد الذين  •
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 .على المراكب والسفن في المياه اإلقليمية 01/12/2007 ليلة قضواصيادو األسماك الذين  •

 .01/12/2007 كان مكان تواجدهم ليلة حيثما األجهزة األمنية  األسرة العاملون فيأفراد •

والذين تصادف وجودهم   ،   مع األسرة   عادة الذين يقيمون  الذين معهم بطاقات هوية و     أفراد األسرة الفلسطينيون   •

 العمل والعودة كل سنة بشكل معتاد، أو         بغرض اقل من سنة  مدة   بصفة مؤقتة ول   خـارج األراضي الفلسطينية   

 . ألي سبب آخر الحج أو العمرة أووأو الزيارة أو السياحة أقضاء بعض األعمال ل

 ألسباب طارئة وغير عادية     01/12/2007أفـراد األسـرة المقيمون معها بصفة معتادة إال أنهم تغيبوا ليلة              •

 .وما شابه ذلك أماكن الحجز في الشرطة، أو ياتالعدادون مثل المستشفوتواجدوا في أماكن ال يصل إليها 

 في أحد الفنادق داخل األراضي      01/12/2007أفـراد األسرة الفلسطينيون المقيمون معها عادة وتواجدوا ليلة           •

 .الفلسطينية

 . النظر عن فترة التغيب في الخارجبصرفالطالب الذين يدرسون في الخارج  •

 مكان  وبصرف النظر عن  سون في الجامعات والمعاهد والمراكز داخل األراضي الفلسطينية         الطالب الذين يدر   •

 . ليلة العدتواجدهم

 .اعتقالهم النظر عن مدة بصرف في السجون اإلسرائيلية األسرى والمعتقلوناألفراد  •
 

 :وقد استثني من قائمة أفراد األسرة الفئات التالية

 .01/12/2007األفراد الذين توفوا قبل ليلة  .1

 .01/12/2007األفراد الذين ولدوا بعد ليلة  .2

 بـصفة معتادة كنزالء في دور العجزة، ودور األيتام، ومصحات           01/12/2007األفـراد المـتواجدون لـيلة        .3

 . جميع من يقيم بهذه األماكن في أماكن تواجدهم تم عداألمراض النفسية، والسجون الفلسطينية، حيث
 

 :متوسط حجم األسرة 

  الفئة أسر تلك  عدد   ىوسط عدد األفراد لألسرة الخاصة الواحدة ويساوي مجموع األفراد لفئة معينة مقسوما عل            يمثل مت
 

 :للمياه المصدر الرئيسي

 : وهو المصدر األكثر استخداماً من قبل األسرة لألغراض المختلفة، وتكون إحدى الحاالت اآلتية           

ية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل    من األنابيب الرئيسشبكة هي :شبكة مياه عامة. 1

 .    ، وتشرف عليها سلطة محلية فلسطينية أو شركة ميكروت اإلسرائيلية     الصالحة للشرب إلى التجمع     المياه

 .هي اآلبار التي يتم حفرها وتبطينها بغرض تجميع وتخزين مياه األمطار فيها   :آبار جمع مياه األمطار. 2

، األرض  مسارب المياه الجوفية عند التقاء الطبقة الحاملة للماء مع سطح       أحد الينبوع هو ماء متدفق من  :ينابيع. 3

  . موسمية حيث تنفجر في فصل الشتاء فقط وأخرى وهناك ينابيع دائمة التدفق يستمر تدفقها على مدار السنة،     

 . استخدام المياه من خالل سيارات نقل المياه    ):تنكات (صهاريج  .4

 .  إذا كان المصدر الرئيسي للمياه غير ما ذكر أعاله      :أخرى .5
 

 

  :الكهرباء

 :يوضح مدى اتصال المسكن بالكهرباء وقد صنفت على النحو اآلتي       
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 وهي عبارة عن التمديدات والتوصيالت الكهربائية والتي تنتشر في التجمعات السكانية وتغطي كل          :شبكة عامة  .1

 ).البلدية أو القروية    (خاصة بشركات الكهرباء أو السلطات المحلية     أو غالبية مساكن التجمع وهي     

جهاز يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية وتزويد المساكن بها ويكون مملوك لصاحب المسكن أو        : مولد خاص .2

  .مجموعة من األفراد 

 . في حالة عدم توفر الوسائل السابقة الذكر للكهرباء      :ال يوجد .3
 
 

 : الصحياالتصال بالصرف  

 :يوضح مدى اتصال المسكن بالشبكة العامة للصرف الصحي، ويكون إحدى الحاالت اآلتية

 أجهزة  من نظامأخرى وهو    أي هيئة    أو البلدياتالشبكة العامة للصرف الصحي التابعة لمجالس        :شـبكة عامـة   . 1

ياه األمطار، المياه   م (المستعملةالجمـع وخطـوط األنابـيب والموصـالت والمضخات يستخدم إلخالء المياه             

 مواقع إنتاجها إما إلى محطة بلدية لمعالجة مياه المجاري أو           منونقلها  ) المنـزلية، وغيرها من المياه المستعملة     

 .   المياه المستعملة إلى مياه سطحيةتصريفإلى موقع حيث يتم 

وتعتبر صماء فإذا كانت دون      و قاذورات أخرى،  أو حفرة يخزن بها الغائط البشري       أبئر   هي   :حفرة امتصاصية  .2

بمعنى أن المياه العادمة تتسرب إلى جوف األرض سواء من الجوانب            ،)امتصاصية (جدران مسامية جدران أو ب  

 .أو من قاع الحفرة أو من كليهما فتدعى في هذه الحالة حفرة امتصاصية

إذا كانت الحفرة ذات جدران  ، ف و قاذورات أخرى  أو حفرة يخزن بها الغائط البشري       أبئر   هـي    :حفـرة صـماء    .3

 .إسمنتية أو أية مادة أخرى عازلة تماما، وال تسمح بنفاذ المياه العادمة من أي جهة

 .في حالة عدم توفر الوسائل السابقة الذكر للصرف الصحي :ال يوجد .4
 

 :المنشأة

دارة   إ و أ  تدار بواسطة مالك واحد      تعرف المنشأة كما وردت في التصنيفات الدولية بأنها مجموعة األنشطة والموارد التي       

ويجب أن تتوفر     . مجموعة متجانسة من السلع والخدمات، وعادة ما يتم ذلك في موقع جغرافي واحد    إلنتاجواحدة  

   :الشروط التالية في المنشأة   

 .و سلعة للغير   أأي أن تقدم المنشأة خدمة     : مزاولة نشاط اقتصادي   •

و جزء من    أ تقع فيه، وهي بالعادة تكون مبنى مستقل      الذي ضمن المكان    أي أن تتميز بالثبات   : وجود مكان ثابت   •

 المتحركة والتي تزاول عمل    ءتعتبر األشياو مجموعة من المباني المتجاورة ضمن موقع واحد، وعليه ال     أمبنى 

الخاص  موقع العمل   يعتبر منشآت اقتصادية، كذلك ال ) و السيارات والباعة المتجولين   أمثل العربات المتحركة  (

منشآت كالبيوت الجاهزة والبراكيات الخاصة       و المشاريع بشكل عام،  أ ق  الطرو التشييد أ  المباني تحت بإنشاء

  إذا  أما منشآت، والمباني األثرية القديمة والمهجورة  رتعتبر المقابكما ال ،  المهندسين والمراقبين والعمال بإقامة

وفي جميع الحاالت إذا     ،  دم خدمات فتعتبر مباني ومنشآتو أي منشأة أخرى تق   أ و مقهى  أوجد بداخلها مطعم    

 . كالمعتاد وتحصر ترقمفإنهاالمنشآت   وأتواجد أحد العاملين داخل هذه المباني         

 .و شركة أ  بين أفراد  شراكه و أ أي وجود حائز واحد سواء كان فرداً       : وجود حائز واحد   •

 . دارة واحدة  إ وجود   •
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 J2 و J1القدس، 

محافظة الذي  ال وتشمل ذلك الجزء من    ) J1منطقة (، تم تقسيم محافظة القدس إلى جزئين األول   ألغراض إحصائية بحتة 

بيت حنينا، مخيم (تجمعات   J1منطقة وتضم  .1967ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام     

باب الساهرة، الصوانة، الطور،       الشيخ جراح، وادي الجوز،     (  وتشمل "بيت المقدس "شعفاط، شعفاط، العيسوية، القدس    

،   ، سلوان، الثوري، جبل المكبر، السواحرة الغربية، بيت صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا           )الشياح، راس العامود   

رافات، ( تجمعات  J2 منطقة  وتضم،باقي المحافظة)  J2منطقة  ( من محافظة القدسالجزء الثاني يشمل و). كفرعقب

جمع البدوي جبع، قلنديا، بيت دقو، جبع، الجديرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب،        مخماس، مخيم قلنديا، الت

بير نباال، بيت إجزا، القبيبة، خربة أم اللحم، بدو، النبي صموئيل، حزما، بيت حنينا التحتا، قطنة، بيت سوريك، بيت  

 ديس، التجمعات البدوية العيزرية وأبو ديس،       اكسا، عناتا، التجمع البدوي الخان األحمر، الزعيم، العيزرية، أبو    

 ) . السواحرة الشرقية، الشيخ سعد    
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

01000529589761,9343595.462406425Zububaزبوبه

01001021,6121,5283,1405965.368579642Rummanaرمانَة

01001524775231,0001785.623192216Ti'innikِتِعنِّك

01002021,1111,0442,1554165.272477487At Taybaالطَيبة

01002524104008101605.140168186Arabbunaعربونَة

01003021,0341,0262,0604135.084402490Al Jalamaالجلَمة

01003514,8774,5459,4221,6695.62441,6001,867Silat al Harithiyaسيلَةْ الحاِرِثية

0100402323870135.452114As Sa'aidaالسعاِيدة

Anin'01004521,9341,7573,6916585.693565793عاِنين

Arrana'01005021,0379591,9963675.470397415عرانَة

01005524564398951775.151175203Deir Ghazalaِدير غَزالَة

01006021,7721,6953,4676895.0145716753Faqqu'aفَقُّوعة

010070232245696.29199Khirbet Surujِخربة سروج

01008018,3028,08116,3832,9655.54852,6723,501Al Yamunاليامون

0100852197173370655.736676Umm ar Rihanُأم الِريحان

01009512,6512,4975,1489815.21881,0481,087Kafr Danكَفْر دان

01010528454138334.214032Khirbet 'Abdallah al Yunisِخرِبة عبد اهللا اليوِنس

010115211583198405.0144540Dhaher al Malihظَهر الماِلح

 01012022,1971,9794,1768175.1440894873Barta'a ash Sharqiyaبرطَعة الشَرِقية

01012521,1291,0322,1613675.970387431Al 'Araqaالعرقَة

35Al Jameelat-010135218143256.4الجِميالت

01014027317161,4472655.571308296Beit Qadِبيت قاد

Locality 
Type*

Average Size  
of Household

No. of    
Households

Locality 
code

اسم التجمع

جدول 1: التجمعات السكانية في محافظة جنين حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Sex                                                       الجنس 

Table 1: Localities in Jenin Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

No. of 
Housing 

Units

  No. of  
Buildings

No. of 
Establishments

Locality Name
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

01014524914279181974.760272245Tura al Gharbiyaطورة الغَرِبية

01015028490174355.0144337Tura ash Sharqiyaطورة الشَرِقية

01015525195321,0511865.717202205Al Hashimiyaالهاِشِمية

01016523713337041195.924135164Nazlat ash Sheikh Zeidنَزلَة الشَيخ زيد

0101702184185369705.3107883At Taremالطَِرم

010175211112263.7266Khirbet al Muntar al Gharbiyaِخرِبة المنْطَار الغَربية

010180119,76619,23839,0047,6095.13,1005,3929,215Jeninِجنين

01018535,1045,26710,3712,0395.12621,1962,318Jenin Campمخَيم ِجنين

01019021,2251,1652,3904635.2157500523Jalbunجلْبون

Aba'010195210599204365.773637عابا

Khirbet Mas'ud 1114-0102002262147114.3ِخرِبة مسعود (عراق الدوار)

010205234723.5259Khirbet al Muntar ash Sharqiyaِخرِبة المنْطَار الشَرقية

 01021025316121,1432155.349211239Kafr Qudكَفْر قُود

01021522,7772,7955,5729356.03381,1011,050Deir Abu Da'ifِدير ابو ضعيف

01022012,8632,8225,6851,1155.12711,0011,259Birqinِبرقين

01022522772805571085.241138115Umm Darُأم دار

0102302259250509885.84511399Al Khuljan الخُلْجان

'0102352213198411696.037172Wad ad Dabiوادي الضِبع

0102402189174363655.657167Dhaher al 'Abedظَهر العبد

 01024524874579441845.114174194Zabdaزبدة

دبع01026516,8616,77913,6402,4865.54992,2843,017يYa'bad

01027521,2481,1582,4064335.684409528Kufeiritكُفَيِرتْ

جدول 1(تابع): التجمعات السكانية في محافظة جنين حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 1(Cont.): Localities in Jenin Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

اسم التجمع

Sex                                                       الجنس 

Locality Name Locality 
code

Locality 
Type*

No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

جدول 1(تابع): التجمعات السكانية في محافظة جنين حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 1(Cont.): Localities in Jenin Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

اسم التجمع

Sex                                                       الجنس 

Locality Name Locality 
code

Locality 
Type*

No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units
0102852199224423855.0139487Imreihaإمريحة

01029524954949891695.935182195Umm at Tutأم التوت

01030028658831,7483195.592344363Ash Shuhadaالشُهداء

01030521,0019911,9923435.874362391Jalqamusجلْقَموس

01031021,2301,1902,4204046.058393478Al Mughayyirالمغير

0103152148147295575.2125757Al Mutillaالمِطلَّة

01032026926151,3072176.014232260Bir al Bashaِبير الباشَا

1315Al Hafira-0103352302858134.5الحِفيرة (حِفيرة عرابه)

 01034019,7399,45819,1973,4955.56793,3933,905Qabatiyaقَباطْية

 01037014,9664,9549,9201,8115.54071,6692,066Arrabaعرابة

0103852119119238584.1324174Telfitِتلِْفيت

01039528257861,6112845.752251288Mirkaِمركَة

01040026360123177.222621Wadi Du'oqوادي دعوق

0104012179190369655.787771Fahma al Jadidaفَحمة الجِديدة

 01040521,5791,5663,1455485.7140558598Rabaرابا

01041029479173296.013631Al Mansuraالمنْصورة

01041521,2321,1562,3884405.479429491Misliyaِمِسلْية

0104302333063134.8101915Al Jarbaالجربا

01043521,8911,7743,6658264.42688441,310Az Zababidaالزباِبدة

01044521,2851,2012,4864325.866451440Fahmaفَحمة

01046024043667701116.915140136Az Zawiyaالزاِوية

01046513,7043,6607,3641,3855.32281,2961,559Kafr Ra'iكَفْر راعي
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

جدول 1(تابع): التجمعات السكانية في محافظة جنين حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 1(Cont.): Localities in Jenin Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

اسم التجمع

Sex                                                       الجنس 

Locality Name Locality 
code

Locality 
Type*

No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units
010485221224385.422220Al Kufeirالكُفَير

01049523773677441375.422192179Sirِصير

Ajja'01050022,5832,4725,0558975.6178875998عجة

Anza'01050529419321,8733954.753476499عنْزة

01051022,0741,9934,0676985.8119735832Sanurصانور

01051524964689641725.614181206Ar Ramaالرامة

01052013,5963,3596,9551,2585.52491,2581,432Meithalunميثَلون

01056522,3772,3614,7389235.11579531,017Al Judeidaالجديدة

0105852232232464647.375762al 'Asa'asaالعصاعصة

01059026085511,1591995.836228228Al 'Attaraالعطَّارة

01060022,4932,3934,8868126.0123800939Sirisِسيِريس

عب01060514,3114,1818,4921,4985.72931,4851,764جJaba'

01061521,7491,6523,4015965.788556689Al Fandaqumiyaالفَنْدقُوِمية

01062512,9372,8575,7949466.12659961,223Silat adh Dhahrسيلَة الظَهر

174,57372,431147,00427,2185.46,90824,09431,895Urban Totalمجموع الحضر

250,65148,59399,24418,1805.53,96319,06021,063Rural Totalمجموع الريف

35,1045,26710,3712,0395.12621,1962,318Camp Totalمجموع المخيم

.130,328126,291256,61947,4375.411,13344,35055,276Total Jenin Govمجموع محافظة جنين

Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp *ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

05042028168211,6372716.017261286Bardalaبردلَة

Ein el Beida' 05045025995641,1631975.917185205ِعين البيضا

 0504552166141307496.333952Kardalaكَردلَة

0504902108103211326.613637Ibziqإبِزيق

050525224214559.0688Salhabسلْحب

Aqqaba'05053513,4263,1226,5481,1275.81931,0331,207عقَّابه

05055021,3001,1892,4894675.349420496Tayasirتَياِسير

2828Al Farisiya-05055128170151295.2الفَاِرِسية

05056025450104234.552720Al 'Aqabaالعقَبة

05057522852615461005.516121126Ath Thaghraالثَغْرة

5757Al Malih-0505802190180370586.4 الماِلح

05061018,1358,01916,1542,9335.56992,6573,508Tubasطُوباس

050650234377188.951210Kashdaكَشْدة

050656222173984.951313Khirbet Yarzaِخرِبة يرزة

05067023603467061255.624109140Ras al Far'aراس الفارعةْ

05070032,8562,8565,7121,0485.51627061,148El Far'a Campمخَيم الفارعةْ

3030Khirbet ar Ras al Ahmar-050720211069179355.1ِخرِبة الراس األحمر

05074021,4101,3202,7304745.8119553516Wadi al Far'aوادي الفاِرعة

05075515,4025,39310,7951,9655.53291,9112,235Tammunطَمون

05079029180171286.1203734Khirbet 'Atufِخرِبة عاطُوف

 2222Khirbet Humsa-05087126469133226.0ِخرِبة حمصة

16,96316,53433,4976,0255.61,2215,6016,950Urban Totalمجموع الحضر

5,7145,33811,0521,9315.72871,9582,080Rural Totalمجموع الريف

2,8562,8565,7121,0485.51627061,148Camp Totalمجموع المخيم

.25,53324,72850,2619,0045.61,6708,26510,178Total Tubas Govمجموع محافظة طوباس

Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp *ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units

Locality 
Type*

جدول 2: التجمعات السكانية في محافظة طوباس حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 2: Localities in Tubas Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

اسم التجمع

Sex                                                      الجنس 

Locality Name Locality 
code

No. of 
Households

Average Size  
of Household
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

1002502123131254416.2186946Akkabaعكَّابة

10029014,3454,0428,3871,5875.32361,4741,783Qaffinقَفِّين

10033021,2081,1262,3344405.350431482Nazlat 'Isaنَزلَة ِعيسى

10034528037111,5142775.523263313An Nazla ash Sharqiyaالنَزلَة الشَرقية

 10035012,1031,9984,1017625.4144768923Baqa ash Sharqiyaباقَة الشَرقية

1003552174166340744.6128281An Nazla al Wustaالنَزلَة الوسطى

10038024844539371566.017187177An Nazla al Gharbiyaالنَزلَة الغَربية

10042521,3821,4702,8525605.186506630Zeitaزيتَا

10044021,5231,4062,9295685.279601624Seidaصيدا

Illar'10047513,1553,0356,1901,1425.41731,1981,362ِعالَّر

Attil'10048014,5874,4519,0381,7205.33731,6722,008عتِّيل

10053014,1984,0448,2421,5785.22371,3131,772Deir al Ghusunِدير الغُصون

10054524624709321835.133191213Al Jarushiyaالجاروِشية

1005552124136260475.555052Al Masqufaالمسقوفَة

10057013,3523,2526,6041,2025.52621,3751,404Bal'aبلْعا

10059521,3891,2762,6654635.849551490Iktabaإكتَابا

10062033,2823,1976,4791,2165.31797611,336Nur Shams Campمخَيم نُور شَمس

10063535,2855,35610,6411,9625.42451,1462,097Tulkarm Campمخَيم طُولكَرم

 100645125,81725,48351,3009,8775.22,9217,14312,237Tulkarmطُولكَرم

 10066513,6253,7047,3291,4405.12741,4601,788Anabtaعنَبتا

 10069022,0632,0114,0746935.999747757Kafr al Labadكَفْر اللَبد

1007102218186404755.477787Kafaكَفَا

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

جدول 3: التجمعات السكانية في محافظة طولكرم حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 3: Localities in Tulkarm Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

اسم التجمع

Sex                                             الجنس 

Locality Name Locality 
code

No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Housing 

Units

Locality 
Type*
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

10071527681157275.833231Al Haffasiالحفَّاصي

10073028899171,8063535.142369390Raminراِمين

10073521,5491,5513,1006334.983507752Far'unفَرعون

10076021,1411,0532,1944005.597465475Shufaشُوفَة

1007802143150293634.7126467Khirbet Jubaraِخربة جبارة

10079523773837601365.616149153Saffarinسفَّاِرين

10080012,4962,4984,9949475.31509541,011Beit Lidِبيت ِليد

1008152275265540965.69106111Ar Rasالراس

10084525655521,1172225.063262263Kafr Surكَفْر صور

1008702123139262544.987269كُورKur

10089525225561,0782085.234251261Kafr Zibadكَفْر ِزيباد

10090021,2271,1972,4244555.368441510Kafr Jammalكَفْر جمال

10091527217361,4572815.243355346Kafr 'Abbushكَفْر عبوش

53,67852,507106,18520,2555.24,77017,35724,288Urban Totalمجموع الحضر

17,56117,12234,6836,5055.39566,8287,380Rural Totalمجموع الريف

8,5678,55317,1203,1785.44241,9073,433Camp Totalمجموع المخيم

.79,80678,182157,98829,9385.36,15026,09235,101Total Tulkarem Govمجموع محافظة طولكرم

اسم التجمع

Sex                                            الجنس 

Locality 
code

Locality 
Type*

No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

جدول 3 (تابع): التجمعات السكانية في محافظة طولكرم حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 3(Cont.): Localities in Tulkarm Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp *ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم

Locality Name No. of 
Housing 

Units
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

15066021,1801,0722,2523805.984442413Bizzariyaبزاريه

15068021,8741,7963,6707335.0134792925Burqaبرقَة

15069521,0611,0232,0843496.056391430Yasidياِصيد

15070521,4031,4182,8215285.3101471616Beit Imrinِبيت ِإمِرين

1507452195199394834.71790104Nisf Jubeilِنصف جبيل

15076521,3061,3082,6145155.195523615Sabastiyaسبسِطية

15077022532525051064.815140135Ijnisinyaإجِنِسنْيا

15077521,2061,1692,3754295.572440507Talluzaطَلُّوزة

15078528007451,5452905.344278327An Naquraالناقُورة

15080521,2731,2122,4854475.687441514Al Badhanالباذَان

15081021,2221,2382,4604645.385446578Deir Sharafِدير شَرفْ

Asira ash Shamaliya' 15082013,8273,7297,5561,4905.12761,3671,845عصيرة الشمالية

15082527858001,5852596.160286304An Nassariyaالنَصاِرية

15083529539221,8753605.259317459Zawataزواتا

15084024945071,0011576.428204196Al 'Aqrabaniyaالعقْرباِنية

15085528668431,7093005.760319339Qusinقُوِصين

15086021,5901,5603,1506285.0134626847Beit Ibaِبيت إيبا

15086525635581,1211905.942174206Beit Hasanِبيت حسن

نز15087525185391,0572075.127199267ِبيت وBeit Wazan

Ein Beit el Ma Camp' 15088032,0321,9473,9797695.272404810مخَيم ِعين ِبيت الماء

Ein Shibli' 1508852164171335575.9167576ِعين ِشبِلي

Azmut' 15091021,3181,3322,6504495.961453553عزموط

150920163,68862,444126,13225,1045.07,78710,41532,018Nablusنابلُس

جدول 4: التجمعات السكانية في محافظة نابلس حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 4: Localities in Nablus Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

اسم التجمع

Sex                                                       الجنس 

Locality Name Locality 
code

No. of 
Households

Average Size  
of Household

Locality 
Type*

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

Askar Camp' 15093035,8085,79911,6072,1145.52681,0962,327مخَيم عسكَر

15093521,0931,1202,2133686.030329430Deir al Hatabِدير الحطَب

15095021,3141,2482,5624635.582422499Sarraصرة

15095512,4882,5745,0628416.0117779923Salimساِلم

15096037,4897,75815,2472,7595.54161,5123,173Balata Campمخَيم بالطَة

Iraq Burin'15097524013677681475.213170161ِعراق بوِرين

15099022,1872,1574,3447785.6152770869Tellِتّل

15100021,7531,7323,4856405.498613740Beit Dajanِبيت دجن

15101022,1712,0314,2027705.5120631869Rujeibروِجيب

15102521,2351,2162,4514235.816338475Kafr Qallilكَفْر قَلِّيل

15103024173527691216.450167177Furush Beit Dajanفُروش ِبيت دجن

15105028728821,7543255.441289387Madamaمادما

15108021,1551,1542,3094295.470472539Burinبوِرين

15109015,2475,09210,3391,9995.23841,9822,229Beit Furikِبيت فُوِريك

Asira al Qibliya' 15109521,1971,1692,3663926.099391476عِصيرة الِقبِلية

Awarta' 15113522,8952,7285,6239925.71058901,118عورتا

Urif' 15116021,5301,3912,9214935.973512552عوِريف

15118025675681,1351736.635196194Odalaُأودالَ

15118512,7832,7875,5709715.72848881,130Huwwaraحوارة

Einabus' 15119521,2121,1282,3404215.665428479عينَبوس

15120025448102195.493628Yanunيانُون

15121514,7154,3649,0791,5665.82901,5991,724Beitaِبيتَا

1614Ar Rajman-1512202871543.8الرجمان

Sex                                                      الجنس 

Locality Name Locality 
code

Locality 
Type*

No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

جدول 4 (تابع): التجمعات السكانية في محافظة نابلس حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units

Table 4(Cont.): Localities in Nablus Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

اسم التجمع
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

Sex                                                      الجنس 

Locality Name Locality 
code

Locality 
Type*

No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

جدول 4 (تابع): التجمعات السكانية في محافظة نابلس حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units

Table 4(Cont.): Localities in Nablus Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

اسم التجمع

15123021,1101,0052,1153096.846375351Zeita Jamma'inزيتَا جماِعين

15124513,1693,0566,2251,0106.22831,1121,170Jamma'inجماِعين

15126528187941,6122885.631330319Osarinُأوصِرين

15127024,1983,9828,1801,3895.92931,5731,757Aqrabaعقْربا

1015Za'tara-1512852222244104.4زعتَرة

1516Tall al Khashaba-151311213132655.2تَل الخَشَبة

15132521,4251,4282,8535175.579491563Yatmaِيتْما

15133513,6653,4657,1301,2505.73081,4811,526Qabalanقَبالن

15134527106901,4002226.336253267Jurishجوِريش

15136522,2312,1464,3776746.5169803777Qusraقُصرة

15137521,4261,3982,8244206.765448481Talfitتَلِْفيت

15138021,2281,1652,3933836.252447478As Sawiyaالساِوية

15138521,2331,1492,3824045.968394457Majdal Bani Fadilمجدْل بني فاِضل

15140521,2431,2222,4654106.057390453Al Lubban ash Sharqiyaأللُبن الشَرِقية

15141021,1671,1542,3213965.961387431Qaryutقَريوت

1514202229235464855.559194Jaludجالُود

Ammuriya' 1514352151151302486.356258عمورية

15144521,0411,0582,0993416.280403389Dumaدوما

89,58287,511177,09334,2315.29,72919,62342,565Urban Totalمجموع الحضر

57,33055,574112,90419,7905.73,38220,24923,324Rural Totalمجموع الريف

15,32915,50430,8335,6425.57563,0126,310Camp Totalمجموع المخيم

.162,241158,589320,83059,6635.413,86742,88472,199Total Nablus Govمجموع محافظة نابلس

Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp *ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

20090523083256331145.620133122Falamyaفَالِمية

20092521,4891,4192,9084905.964520564Kafr Qaddumكَفْر قَدوم

20094521,1121,0852,1973755.952306409Jitِجيت

20096528917531,6442975.580348331Baqat al Hatabباقَةْ الحطَب

20097021,1011,0472,1483895.589450472Hajjaحجة

20098521,4731,4212,8945385.4105515555Jayyusجيوس

2009952232215447924.924117120Khirbet Sirِخرِبة ِصير

Arab ar Ramadin ash Shamali' 2010052443781165.1193718عرب الرماِضين الشَمالي

20101523413016421016.415120112Far'ataفَرعتا

20102021,2211,1672,3884335.571448479Immatinِإماِتين

20103523993577561495.191160165Al Funduqالفُنْدق

201040121,25520,48441,7397,8445.31,9255,2198,680Qalqiliyaقَلِْقيلْية

20105526005711,1712165.494185226An Nabi Elyasالنَِبي إلياس

20106524274298561575.542170187Kafr Laqifكَفْر الِقف

Arab Abu Farda' 20107025660116244.813724عرب أبو فَردة

Izbat at Tabib' 2010752114117231405.8296246ِعزبة الطَِبيب

20108521,0761,0432,1193516.090348384Jinsafutِجنْصافُوط

Azzun'20110014,0273,7947,8211,3096.03391,2251,434عزون

Arab ar Ramadin al Janubi' 2011052118104222405.695440عرب الرماِضين الجنُوبي

Isla' 20111524613948551376.227124141عسلَة

201116214112564.21109Arab Al-Khoulehعرب الخوله

20112028570155236.741823Wadi ar Rashaوادي الرشَا

20112513,0942,9226,0161,0625.72157071,139Hablaحبلَة

2011302210184394596.797470Ras at Tiraراس الِطيرة

جدول 5: التجمعات السكانية في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 5: Localities in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

اسم التجمع

Sex                                           الجنس 

Locality Name Locality 
code

No. of 
Households

Average Size  
of Household

Locality 
Type*

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

20115527817411,5222695.771244292Ras 'Atiyaراس عِطية

2011702170165335575.985759Ad Dab'aالضبعة

20117521,9661,9553,9216965.6172669747Kafr Thulthكَفْر ثُلْث

Izbat Jal'ud' 20119026448112225.142722ِعزبة جلْعود

2012052141130271436.3155344Al Mudawwarالمدور

Izbat Salman'20121023733497221305.630114138ِعزبة سلْمان

Izbat al Ashqar' 2012252169146315506.3136761ِعزِبة األشْقَر

20125525344761,0101686.018169174Beit Aminِبيت َأمين

20126021,4851,2952,7804765.868493532Sanniriyaسنّيريا

Azzun 'Atma'20128029338381,7713105.765311309عزون عتْمة

28,37627,20055,57610,2155.42,4797,15111,253Urban Totalمجموع الحضر

18,38817,25335,6416,2685.71,4006,4406,875Rural Totalمجموع الريف

Camp Total--------مجموع المخيم

.46,76444,45391,21716,4835.53,87913,59118,128Total Qalqiliya Govمجموع محافظة قلقيلية

Sex                                            الجنس 

Locality Name Locality 
code

Locality 
Type*

No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp *ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم

جدول 5  (تابع): التجمعات السكانية في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units

Table 5(Cont.): Localities in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

اسم التجمع
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

25125021,5821,5643,1465925.3105618707Deir Istiyaِدير إستْيا

25127522,0051,7963,8016695.7134792732Qarawat Bani Hassanقَراوة بني حسان

25129025755681,1431766.531167206Qiraِقيرة

25129521,6131,6353,2485995.4122630704Kifl Harisِكِفْل حاِرس

25130029911,0011,9923485.736318382Mardaمردا

25130514,1343,9308,0641,4715.54041,5771,668Biddyaِبديا

25131021,5451,5673,1125345.881445614Harisحاِرس

25131528297921,6213125.253311374Yasufياسوف

25132021,0059982,0033845.2181508544Mas-haمسحة

25133024924209121555.934161193Iskakaإسكَاكَا

25134021,3391,1912,5304665.464513515Sartaصرطَة

Izbat Abu Adam'22-25135528311111.0ِعزِبة أبو آدم'

25136012,3922,3624,7548885.4136938992Az Zawiyaالزاِوية

25137014,4024,3948,7961,8404.84361,5902,111Salfitسلِْفيت

25139529758861,8613445.438361363Rafatرافات

25140021,6651,5713,2365645.785604627Bruqinبروِقين

25141526936731,3662226.227247265Farkhaفَرخَة

25142522,2892,2644,5538845.2132830990Kafr ad Dikكَفْر الِديك

25143021,6211,5743,1956095.266592703Deir Ballutِدير بلُّوط

2514402120106226455.035354Khirbet Qeisِخربةْ قَيس

10,92810,68621,6144,1995.19764,1054,771Urban Totalمجموع الحضر

19,34718,60937,9566,9045.51,1927,1527,975Rural Totalمجموع الريف

Camp Total--------مجموع المخيم

.30,27529,29559,57011,1035.42,16811,25712,746Total Salfit Govمجموع محافظة سلفيت

جدول 6: التجمعات السكانية في محافظة سلفيت حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 6: Localities in Salfit Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

اسم التجمع

Sex                                                    الجنس 

Locality Name

Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp *ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم

Locality 
code

No. of 
Households

Average Size  
of Household

Locality 
Type*

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing Units
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

30145521,5031,4122,9155045.873444530Qarawat Bani Zeidقَراوة بني ِزيد

30146012,6062,4775,0838885.7140887962Bani Zeid ash Sharqiyaبني زيد الشرقية

30147028758681,7433415.136329379Kafr 'Einكَفْر ِعين

30148012,8112,7045,5151,0945.01339371,176Bani Zeidبني ِزيد

Abwein' 30148521,5521,5673,1195725.581572574ِعبوين

30149021,8201,9163,7366256.0127840935Turmus'ayyaتُرمسعيا

30149527097671,4762486.042202261Al Lubban al Gharbiاللُبن الغَربي

30150012,5682,6685,2369655.41278061,029Sinjilِسنِْجل

30150521,0089831,9913266.120288347Deir as Sudanِدير السودان

30151521,3671,1672,5344216.060385446Rantisرنِْتيس

30152023513907411544.89225222Jilijliyaِجلِْجيِليا

Ajjul' 30152526366011,2372205.616206227عجول

30153021,2201,1482,3683766.361439414Al Mughayyirالمغَير

Abud' 30153521,0651,0192,0844195.055353452عابود

3015402286248534915.91196101An Nabi Salihالنَبي صاِلح

30154522,0361,9603,9966206.498612718Khirbet Abu Falahِخربةْ أبو فَالَح

30155023142986121145.419100119Umm Safaأم صفَا

30155512,2282,2674,4957925.71409581,066Al Mazra'a ash Sharqiyaالمزرعة الشَرِقية

30156024674128791396.38105136Deir Nidhamِدير ِنظَام

Atara' 30156521,1311,1392,2704135.539421495عطَارة

30157021,7941,7283,5226725.297613703Deir Abu Mash'alِدير أبو مشْعْل

30157527177148265.742833Jibiyaِجيبيا

جدول 7: التجمعات السكانية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 7: Localities in Ramallah & Al Bireh Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

اسم التجمع

Sex                                                   الجنس 

Locality Name Locality 
code

No. of 
Households

Average Size  
of Household

Locality Type*No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

30158523063106161205.1599130Burhamبرهام

30159021,3661,4212,7875615.0127631664Kafr Malikكَفْر ماِلك

30159522,3022,1954,4977935.7164684883Shuqbaشُقْبا

30160021,8851,7923,6776685.572630707Kobarكُوبر

30160522,5452,3564,9018036.1126776838Qibyaِقبيه

30161013,0723,0516,1231,2374.91911,1971,683Silwadِسلْواد

30161523373076441115.89102136Yabrudيبرود

30162013,5213,2826,8031,0556.41158871,101AL-Itihadاالتحاد

30162524493958441495.78108157Shabtinِشبِتين

30163512,2612,2684,5291,0054.52628411,772Bir Zeitِبير زيت

5229AL-Doha-3016362311950105.0الدوحة

Ein Siniya'30164023493627111365.219190169ِعين ِسينْيا

3016453215167382685.6146171Silwad Campمخَيم ِسلْواد

30165021,9772,0093,9867505.395487838Deir Jarirِدير جِرير

30166039319031,8343115.955252359Deir 'Ammar Campمخَيم ِدير عمار

30166526907091,3992365.923225273Budrusبدرس

30167023,2052,9856,1901,0276.01031,0841,198AL-Zaytounehالزيتونة

30167528608561,7163784.548366470Jifnaِجفْنَا

'30168021,4281,4692,8975415.447360640Dura al Qarدورا القَِرع

30168526927601,4523334.487376442At Taybaالطَيبة

30170033,9423,8717,8131,4015.61979081,545Al Jalazun Campمخَيم الجلَزون

30170527076971,4042735.166290401Abu Qashابو قَشّ

Sex                                                  الجنس 

Locality Name Locality 
code

Locality Type*No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

جدول 7 (تابع): التجمعات السكانية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units

Table 7(Cont.): Localities in Ramallah & Al Bireh Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

اسم التجمع
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

Sex                                                  الجنس 

Locality Name Locality 
code

Locality Type*No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

جدول 7 (تابع): التجمعات السكانية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units

Table 7(Cont.): Localities in Ramallah & Al Bireh Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

اسم التجمع

30171021,0069361,9423455.650290397Deir Qaddisِدير ِقديس

30171512,3192,2544,5738695.3217686979Ni'linِنعِلين

Ein Yabrud' 30172021,4271,5722,9995775.2103629852ِعين يبرود

30172521,4771,3692,8464875.888453519Kharbatha Bani Harithخَربثا بِني حاِرث

كَراس كَر30173028508131,6632885.830219308رRas Karkar

30173525075241,0312144.817204288Surdaصردا

30174025815821,1631806.514142209Al Janiyaالجاِنية

30174526666351,3012166.016153224Al Midyaالِمدية

30175021,2881,3382,6264685.667470594Rammunرمون

30175521,8881,8623,7507095.391690770Kafr Ni'maكَفْر ِنعمة

30176028898121,7013075.551350350Bil'inِبلِْعين

30176521,0151,1282,1434404.970410717Beitinبيِتين

Ein Qiniya' 30177024133998121306.26108137ِعين ِقينيا

30177524073467531126.75108110Badiw al Mu'arrajatبِدو المعرجات

'30178021,0551,0142,0693545.841335362Deir Ibziِدير إبِزيع

30178512,4132,8395,2529905.32011,2331,343Deir Dibwanِدير دبوان

301790119,13419,06838,2027,9174.82,2453,78112,087Al Birehالِبيرة

Ein 'Arik'30180027727951,5672875.548228307ِعين عِريك

30180521,9041,8983,8026515.8152620759Saffaصفَّا

301810113,61413,84627,4606,0834.53,0863,0468,477Ramallahرام اهللا

30181529951,0952,0903146.740278375Burqaبرقَة

30182012,2432,1294,3728045.4122715882Beit 'Ur at Tahtaِبيت عور التَحتَا
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

Sex                                                  الجنس 

Locality Name Locality 
code

Locality Type*No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

جدول 7 (تابع): التجمعات السكانية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units

Table 7(Cont.): Localities in Ramallah & Al Bireh Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007 

اسم التجمع

301825110,0479,71419,7613,9015.14801,5885,053Beituniyaِبيتُونْيا

30183032,5832,4315,0149065.5935541,029Al Am'ari Campمخَيم اَألمعِري

30183536046041,2082335.270119289Qaddura Campمخَيم قَدورة

30185021,4341,3152,7494935.661381564Beit Siraِبيت ِسيرا

30185522,6632,5485,2118156.4110669924Kharbatha al Misbahخَربثا الِمصباح

30186024384268641784.926179185Beit 'Ur al Fauqaِبيت عور الفُوقَا

30189026616971,3582465.522231282At Tiraالطيرة

30189513,9113,7997,7101,3025.92301,2241,470Beit Liqyaِبيت ِلقْيا

3019252134115249327.842331Beit Nubaِبيت نُوبا

72,74872,366145,11428,9025.07,68918,78639,080Urban Totalمجموع الحضر

59,80458,561118,36521,0135.62,96719,88824,331Rural Totalمجموع الريف

8,2757,97616,2512,9195.64291,8943,293Camp Totalمجموع المخيم

.140,827138,903279,73052,8345.311,08540,56866,704Total Ramallah & Al-Bireh Govمجموع محافظة رام اهللا والبيرة

Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp *ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

35104523593567151166.210136145Marj Na'jaمرج نَعجة

35111027296921,4211997.113140199Az Zubeidatالزبيدات

351116297106203434.756850Marj al Ghazalمرج الغَزال

35114021,8571,8573,7145786.4129716692Al Jiftlikالِجفْتِْلك

35151025415371,0781905.78214202Fasayilفَصاِيل

35169012,0582,0624,1206746.1112711721Al 'Aujaالعوجا

35184025936521,2452135.821274243An Nuwei'maالنُويِعمة

 Ein ad Duyuk al Fauqa'35184524094128211376.021175156ِعين الديوك الفُوقا

Ein as Sultan Camp'35186531,5921,5683,1605895.467707653مخَيم ِعين السلطَان

35192019,1459,20118,3463,5105.26683,3864,549Jericho (Ariha)أريحا

11Deir al Qilt-414.0-35197024ِدير الِقلْط

35197533,6303,5467,1761,2985.51511,4201,369Aqbat Jaber Campمخَيم عقَبةْ جبر

11Deir Hajla-352021262818.0ِدير حجلَة

3520752167142309664.7229165An Nabi Musaالنَبي موسى

11,20311,26322,4664,1845.47804,0975,270Urban Totalمجموع الحضر

4,7624,7569,5181,5446.22291,8161,754Rural Totalمجموع الريف

5,2225,11410,3361,8875.52182,1272,022Camp Totalمجموع المخيم

.Total Jericho & Al Aghwar Gov 21,18721,13342,3207,6155.61,2278,0409,046مجموع محافظة اريحا واألغوار
ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم

جدول 8: التجمعات السكانية في محافظة أريحا واألغوار حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 8: Localities in Jericho & Al Aghwar Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007

اسم التجمع

Sex                                                     الجنس

Locality Name

* Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp

Locality 
code

No. of 
Households

Average Size  of 
Household

Locality Type*No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

40187021,2031,1712,3744205.749319455Rafatرافَات

40188526777701,4473124.639404503Mikhmasِمخْماس

40190034,5744,2578,8311,6255.41609341,703Qalandiya Campمخَيم قَلَنِْديا

4019102353772164.5153119Jaba' (Tajammu' Badawi)جبع  (تَجمع بدوي)

40191525736061,1792145.58150220Qalandiyaقَلَنِْديا

40193028307911,6213085.321268370Beit Duqquِبيت دقُّو

عب40193521,6551,5283,1834626.941399557جJaba'

40194021,1381,1382,2764105.646255482Al Judeiraالجديرة

401945110,4819,87820,3594,1494.99212,2857,530Ar Ram & Dahiyat al Bareedالرام وضاِحية البريد

40195021,9851,9953,9807645.279604843Beit 'Ananِبيت عنَان

40195512,1372,0834,2207195.9685441,015Al Jibالِجيب

40196012,4022,4154,8179445.11707922,055Bir Nabalaِبير نَباال

40196523833156981205.811104146Beit Ijzaِبيت إجزا

40198021,6161,5563,1725555.7132491628Al Qubeibaالقُبيبة

ماللَح 4019852177186363536.834455خَراِئب أمKharayib Umm al Lahim

40199513,5143,2846,7981,1575.92677601,179Bidduِبدو

4020002136122258436.022741An Nabi Samwilالنَِبي صموئيل

40200513,1103,1616,2711,0276.11527301,284Hizmaِحزما

40201025505211,0711815.919233409Beit Hanina al Baladِبيت حِنينَا البلَد

40201523,2423,2166,4581,0696.0648941,157Qatannaقَطَنَه

40202021,9461,9413,8876296.259415649Beit Surikِبيت سوِريك

40202529639321,8953625.229326424Beit Iksaِبيت إكْسا

جدول 9: التجمعات السكانية في محافظة القدس حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 9: Localities in Jerusalem Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007

اسم التجمع

Sex                                                 الجنس 

Locality Name Locality 
code

No. of 
Households

Average Size  
of Household

Locality 
Type*

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

Anata'40204016,0915,95812,0492,1685.62881,2502,650عناتَا

40204523393556941225.736171171Al Ka'abina (Tajammu' Badawi)الكَعاِبنَه (تَجمع بدوي)

ميع40206521,7631,6393,4026954.9733681,061الزAz Za'ayyem

40210018,8978,70917,6063,4295.19712,4305,207Al 'Eizariyaالِعيزِرية

40212015,5795,20310,7822,2154.92971,5182,878Abu Disابو ِديس

Arab al Jahalin' 40212523643577211017.1311496عرب الجهالين

40214512,9262,8745,8001,0775.4789141,288As Sawahira ash Sharqiyaالسواِحرة الشَرِقية

40216029411,0081,9493855.116437518Ash Sheikh Sa'dالشَيخ سعد

Urban Total---159,880154,238314,11861,5885.1مجموع الحضر

20,51620,18440,7007,2215.67456,0548,804Rural Totalمجموع الريف

4,5744,2578,8311,6255.41609341,703Camp Totalمجموع المخيم

j2 70,22768,006138,23325,7315.44,12818,21135,593مجموع القدسTotal Jerusalem J2

j1 114,743110,673225,41644,7035.0مجموع القدس ---Total Jerusalem J1

.Total Jerusalem Gov---184,970178,679363,64970,4345.2مجموع محافظة القدس
ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units

Locality 
code

Locality 
Type*

No. of 
Households

Average Size  
of Household

* Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp

جدول 9 (تابع): التجمعات السكانية في محافظة القدس حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 9(Cont.): Localities in Jerusalem Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007

اسم التجمع

Sex                                                الجنس 

Locality Name
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

45217021,0411,0002,0413905.224280388Al Walajaالولَجة

45217521,9921,9753,9677985.085663981Battirبتِّير

45218015,4565,29710,7531,7036.31311,2571,865Al 'Ubeidiyaالعبيِدية

Ayda Camp'45218531,3181,3132,6315095.243288564مخَيم عايدة

45219028093173296.013035Khallet an Nu'manخَلَّة النُعمان

45219537867431,5292925.238142275Al 'Aza Campمخَيم العزة

4522002200194394775.158491Al Khasالخَاص

4522052302454105.401213Al Haddadiyaالحداِدية

45220826947211,4152855.016167335Khallet Hamamehخلة حمامة

45220923313416721444.75102149Bir Onahبئر عونه

45221015,8345,92411,7582,6644.45711,9113,433Beit Jalaِبيت جاال

45222521,7151,6583,3736255.468656685Dar  Salahدار صالح

45223012,9422,6095,5511,0285.41689281,195Husanحوسان

45223525885801,1682175.412180244Wadi Fukinوادي فُوِكين

452240112,75312,51325,2665,2114.81,8603,1076,709Bethlehem (Beit Lahm)ِبيت لَحم

45225516,2026,16512,3672,7754.56562,1453,517Beit Sahurِبيت ساحور

45226514,9504,8039,7531,8495.34291,0022,220Ad Dohaالدوحة

45227015,0564,7189,7741,7225.72551,1061,901Al Khadrالخَِضر

45227534,4264,3108,7361,6985.12531,1701,905Ad Duheisha Campمخَيم الدهيشَة

45228022,4162,3834,7997946.056805899Hindazaِهنْدازة

45228521,9151,8223,7376945.456760771Ash Shawawraالشَواورة

45230021,8771,7863,6636036.140535755Artasإرطَاس

جدول 10: التجمعات السكانية في محافظة بيت لحم حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 10: Localities in Bethlehem Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007

اسم التجمع

Sex                                                     الجنس 

Locality Name Locality 
code

No. of 
Households

Average Size  
of Household

Locality 
Type*

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

45232513,5423,2856,8271,2045.71821,1171,352Nahhalinنَحالين

45233526545751,2292006.113200242Beit Ta'mirِبيت تَعمر

4523452290288578936.24191104Khallet al Louzaخَلِّةْ اللُوزة

45235524804168961406.411137153Al Jab'aالجبعة

45236013,2153,0746,2891,0466.0851,0491,080Za'taraزعتَرة

45238512,7542,6625,4168606.352851913Jannatahجناتة (بيت فلوح)

45240027646551,4192785.122272301Wadi Rahhalوادي رحال

45240528181162276.052327Jubbet adh Dhibجبة الِذيب

45241529788185345.423336Khallet Sakariyaخَلِّةْ سكَاريا

ادد4524302220187407735.647479خَلِّة الحKhallet al Haddad

45244024293748031296.210137136Al Ma'saraالمعصرة

45244523943787721196.510103132وادي الِنيصWadi an Nis

45246027976941,4912506.043202269Jurat ash Sham'aجورة الشَمعة

452465200000.041512Khallet 'Afanaخَلِّةْ عفَانَة

4524702373312685996.914104106Marah Ma'allaمراح معالَّ

45248024754709451396.820128144Umm Salamunaُأم سلْمونَة

4524902212221433577.654557Al Manshiyaالمنِْشية

'45249514,5554,3268,8811,3686.51691,3111,444Tuquتُقُوع

45250026906301,3201697.832158177Marah Rabahمراح رباح

45252515,6345,37011,0041,8086.14001,5612,042Beit Fajjarِبيت فَجار

45253525095031,0121576.418147153Al Maniyaالمِنية

4525652226228454766.037577Kisanِكيسان

Arab ar Rashayida'45266027507031,4532246.55301291عرب الرشايِدة

62,89360,746123,63923,2385.34,95817,34527,671Urban Totalمجموع الحضر

20,32019,38039,7006,9305.75936,6197,842Rural Totalمجموع الريف

6,5306,36612,8962,4995.23341,6002,744Camp Totalمجموع المخيم

.89,74386,492176,23532,6675.45,88525,56438,257Total Bethlehem Govمجموع محافظة بيت لحم
ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم

Table 10 (Cont.): Localities in Bethlehem Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007

اسم التجمع

Sex                                                      الجنس 

Locality Name Locality 
code

Locality 
Type*

No. of 
Households

* Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units

جدول 10(تابع): التجمعات السكانية في محافظة بيت لحم حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

5024352127137264475.615048Khirbet ad Deirِخرِبة الِدير

50245016,7486,61713,3652,1516.23062,2422,351Surifصوِريف

50253034,0253,9167,9411,3585.81849771,420Al 'Arrub Campمخَيم العروب

50254016,9096,63913,5482,3065.93642,2662,739Beit Ummarِبيت ُأومر

5025452111138249406.226447Jalaجاال

50255024414508911147.816129121Hittaحتَّا

50255528227281,5502576.041284287Shuyukh al 'Arrubشُيوخْ العروب

50256013,4723,1836,6551,0426.41301,0911,182Kharasخَاراس

5025752363571116.501012Umm al Butmُأم البطُم

502580231225377.63128Hamrushحمروش

50258512,2182,1184,3367305.992757817Nubaنُوبا

50261515,5555,33010,8851,7126.42711,8471,949Beit Ulaِبيت ُأوال

50262019,1298,91618,0452,6996.74183,0433,059Sa'irسِعير

502630111,27410,85422,1283,9615.66383,5554,550Halhulحلْحول

50263514,5034,3088,8111,4386.12781,4681,754Ash Shuyukhالشُيوخ

50264017,3986,95914,3572,2846.33472,3562,492Tarqumiyaتَرقُوميا

50265513,3643,1626,5269486.91209641,084Beit Kahilِبيت كاِحل

50268029308791,8092826.442310360Beit 'Einunِبيت ِعينُون'

50268124564479031585.78103194Qla’a Zetaقالع زيتا

50268519,7239,28919,0123,1186.16113,6263,463Idhnaإذْنَا

50275015,3855,21210,5971,7596.02541,4321,948Taffuhتَفُّوح

50276521,2671,3012,5684325.955484521Beit Maqdumِبيت مقْدوم

جدول 11: التجمعات السكانية في محافظة الخليل حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 11: Localities in Hebron Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007

Locality 
Type*

Locality Name Locality 
code

No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

No. of 
Housing 

Units

اسم التجمع

Sex                                            الجنس 

  No. of 
Buildings
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

50277826126061,2181936.32155244Al Baqaالبقعه

502780184,22378,923163,14628,5635.77,36417,59334,106Hebron (Al Khalil)الخَليل

50278123583366941066.53117122Al Bowereh (Aqabat Injeleh)البويره (عقبة انجيله)

50278221,1111,0752,1863166.918304366Khallet Edarخَلِّةْ  الدار
50281013,1663,0716,2371,0575.91341,0281,183Deir Samitِدير ساِمت

502815110,07410,01020,0843,0676.54293,3333,452Bani Na'imبني نَِعيم

502830296121217395.603838Khallet Al Masaferخَلِّةْ المسافر

50283513,9984,0668,0641,2956.23541,3901,355Beit 'Awwaِبيت عوا

502840114,36313,90528,2684,8325.99944,5575,571Duraدورا

50285525845651,1491597.218166172Qalqasقَلْقَس

Sikka 50286024024538551495.720158162ِسكَّة

5028652183188371645.836963Khirbet Salamaِخرِبة سالمة

50287026466130216.232420Wadi 'Ubeidوادي عبيد

5028752133138271426.573544Fuqeiqisفِْقيِقيس

50289521,7331,7073,4405546.282567599Khursaخُرسا

50290023003316311066.08115121Tarramaطَرامة

50290533,3543,1906,5441,0296.41917621,092Al Fawwar Campمخَيم الفَوار

50291029709551,9253156.157333335Al Majdالمجد

5029152101114215405.414650Marah al Baqqarمراح البقَّار

50292029649541,9183086.224262347Hadab al Fawwar حدب ألفَوار

5029252266289555896.212100111Deir al 'Asal at Tahtaِدير العسل التَحتَا

50293526416361,2771697.63186173Al Heilaالِحيلَة

Average Size  
of Household

Table 11 (Cont.): Localities in Hebron Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007
جدول 11 (تابع): التجمعات السكانية في محافظة الخليل حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر
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50294023613547151215.96109122Wadi ash Shajinaوادي الشَاِجنَة

50295029759501,9252936.652299323As Suraالصرة

5029552135133268436.224750Deir Razihِدير راِزح

50296022,0661,8833,9495117.736472519Ar Rihiyaالِريِحية

5029652425423848988.74117114Zifِزيفْ

50297027828161,5982446.519246282Deir al 'Asal al Fauqaِدير العسل الفُوقا

5029752141131272426.576254Khallet al 'Aqedخَلِّةْ العقْد

50298028308351,6652815.920305298Imreishإمِريش

5030052291316607768.02159152Al Buweibالبويب

5030102187186373626.0117474Beit ar Rush at Tahtaِبيت الروشْ التَحتَا

50304023093326411115.820124119Hadab al 'Alaqaحدب العلَقَة

5030752160158318585.558577Beit Mirsimِبيت ِمرِسم

50309025194609791516.515162158Beit ar Rush al Fauqaِبيت الروشْ الفُوقا

50309527216651,3862395.815228255Karmaكَرمة

50310021,1161,0492,1652897.513295293Beit 'Amraِبيت عمرة

50310524203938137610.70126116Om Adaraj (Arab Al Ka’abneh)أم الدرج (عرب الكعابنه)

503110226214767.811915Wadi al Kilabوادي الِكالب

5031112152144296417.217062Om Ashoqhanأم الشقحان

50311527226901,4121877.610205188Khallet al Maiyyaخَلِّةْ المية

5031162177202379586.509067Kheroshewesh Wal Hadedeyahخيروشيوش والحديدية

50311728369152295.225038Om Al Amad (Sahel Wadi Elma)أم العمد (سهل واد الماء)

503120124,61424,05848,6727,0776.99317,4557,828Yattaيطَّا
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع
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5031252387408795988.110115104Ad Deiratالِديرات

5031262309297606936.50112113Khashem Adaraj (Al-Hathaleen)خَشْم الدرج (الهذالين)

50313523833887711375.612127138Kurzaكُرزة

50314521,1141,1482,2623726.118360385Rabudرابود

50315024384158531107.81152142Umm Lasafaأم لصفَا

50317021,3071,2712,5784186.249452486Al Burjالبرج

5032102256260516697.53100102Um Al-Khairام الخير

50321521,8971,8443,7415526.836726673Al Karmilالكَرِمل

50322525635301,0931666.62222206Khallet Salihخَلِّةْ صاِلح

503245114,58114,19528,7764,4696.48294,5524,890Adh Dhahiriyaالظَاِهِرية

5032552171155326526.327776At Tuwaniالتَواِني

5032602219240459587.918572Ma'inمِعين

5032652217196413518.1296104An Najadaالنَجادة

Anab al Kabir' 5032952162173335506.706359ِعنَّاب الكَِبير

5033052534295109.501313Khirbet Asafiِخرِبة اصِفي

50331027166137236.002929Mantiqat Shi'b al Batinمنِْطقَة ِشِعب البِطن

'50332019,9639,68619,6492,9506.73723,0193,220As Samuالسموع

5033212245236481588.367371Wadi Al Amayerوادي العماير

503325210082182247.603128Khirbet Tawil ash Shihِخرِبة طَويل الِشيح

50333521,6251,6563,2814876.722566561Ar Ramadinالرماِضين

503345222414.0022Maghayir al 'Abeedمغَاِير العِبيد

5033502114117231415.605757Khirbet al Fakheitِخرِبة الفَِخيت
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50336026554119235.204140Khirbet Bir al 'Iddِخرِبة ِبير الِعد

5033752322860134.601616Khirbet Zanutaِخرِبة زنُّوتَة

5033802204186390498.005559Imneizilِإمنيِزل

Arab al Fureijat' 5034052260312572856.72100104عرب الفُريجات

240,660230,501471,16177,4586.115,23667,57488,993Urban Totalمجموع الحضر

33,53132,98766,51810,0746.683611,13511,581Rural Totalمجموع الريف

7,3797,10614,4852,3876.13751,7392,512Camp Totalمجموع المخيم

.281,570270,594552,16489,9196.116,44780,448103,086Total Hebron Gov  مجموع محافظة الخليل

Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp *ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

55268121,4261,3852,8114226.78450488أم النصر (القَرية البدِوية المسلخ)
  Um Al-Nnaser (Al Qaraya 
al Badawiya al Maslakh)

552695132,80231,65564,4579,3536.99785,74510,135Beit Lahiyaِبيت الهيا

552740119,25618,79138,0475,4297.04263,6675,839Beit Hanunِبيت حانُون

552755320,96720,96641,9336,1676.81,1815,3136,406Jabalya Campمخَيم جبالْيا

552790163,14559,853122,99818,8916.52,18411,19320,454Jabalyaجباليا

115,203110,299225,50233,6736.73,58820,60536,428Urban Totalمجموع الحضر

1,4261,3852,8114226.78450488Rural Totalمجموع الريف

20,96720,96641,9336,1676.81,1815,3136,406Camp Totalمجموع المخيم

.137,596132,650270,24640,2626.74,77726,36843,322Total North Gaza Govمجموع محافظة شمال غزة

ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم

No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units

* Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp

جدول 12: التجمعات السكانية في محافظة شمال غزة حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 12: Localities in North Gaza Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007

اسم التجمع

Sex                                             الجنس 

Locality Name Locality 
code

Locality 
Type*
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

602775317,48917,15934,6485,1946.76523,6755,569Ash Shati' Campمخَيم الشَاِطىء
6028251228,630220,591449,22169,6256.512,62635,91682,283Gazaغزة

60290021,5641,5213,0855985.244245837Madinat Ezahraمدينة الزهراء
60294523,3563,1816,5379556.8581,0521,158Al Mughraqa (Abu Middein)المغْراقَه (ابو ِمدين)

60304521,4261,4942,9204376.722639543Juhor ad Dikجحر الِديك
228,630220,591449,22169,6256.512,62635,91682,283Urban Totalمجموع الحضر

6,3466,19612,5421,9906.31241,9362,538Rural Totalمجموع الريف

17,48917,15934,6485,1946.76523,6755,569Camp Totalمجموع المخيم

.252,465243,946496,41176,8096.513,40241,52790,390Total Gaza Govمجموع محافظة غزة
ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم

No. of 
Households

Average Size  of 
Household

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units

* Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp

جدول 13: التجمعات السكانية في محافظة غزة حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table13: Localities in Gaza Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007

اسم التجمع

Sex                                             الجنس 

Locality Name Locality 
code

Locality 
Type*
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

653065314,06314,03028,0934,3846.46453,2274,602An Nuseirat Campمخَيم النُصيرات
 653070118,62518,04136,6665,8216.37853,9196,298An Nuseiratالنُصيرات

653140312,05011,95724,0073,6856.55862,6533,829Al Bureij Campمخَيم البريج
 65314515,0254,8239,8481,5526.32001,3131,708Al Bureijالبريج
65318018,5328,40716,9392,6616.42442,3403,023Az Zawaydaالزوايدة

65320033,2733,1656,4389686.71589141,135Deir al Balah Campمخَيم ِدير البلح
65321038,0738,00116,0742,5446.34421,9162,678Al Maghazi Campمخَيم المغَاِزي

 65321513,3563,1826,5381,0276.41229131,058Al Maghaziالمغَاِزي
653240127,37527,06454,4398,3956.51,1086,4009,122Deir al Balahِدير البلح
65325029299441,8733046.289445355Al Musaddarالمصدر

65327512,3072,3134,6207416.262861825Wadi as Salqa واِدي السلْقَا
65,22063,830129,05020,1976.42,52115,74622,034Urban Totalمجموع الحضر

9299441,8733046.289445355Rural Totalمجموع الريف

37,45937,15374,61211,5816.41,8318,71012,244Camp Totalمجموع المخيم

.Total Deir al Balah Gov 103,608101,927205,53532,0826.44,44124,90134,633مجموع محافظة دير البلح
ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم

No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units

* Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp

جدول 14: التجمعات السكانية في محافظة دير البلح حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table14: Localities in Deir al Balah Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007

اسم التجمع

Sex                                                الجنس 

Locality Name Locality 
code

Locality 
Type*
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

703370110,0089,76119,7693,2746.03772,9493,422Al Qararaالقَرارة
703410318,83318,87237,7055,6596.76604,2866,066Khan Yunis Campمخيم خانيونس

703420172,68869,949142,63722,5696.33,28216,42225,781Khan Yunisخانيونس
703425116,17115,53231,7035,0206.36984,2685,553Bani Suheilaبِني سِهيال

Abasan al Jadida(as Saghira)' 70343023,1072,9596,0669926.11039061,084عبسان الجديدة (الصِغيرة )
Abasan al Kabira' 70344519,3289,08518,4133,2305.72873,1093,564عبسان الكَِبيرة

70347024,6664,4819,1471,5815.82251,3451,703Khuza'aخُزاعة
70348512,7762,7635,5398786.31039821,004Al Fukhkhariالفُخَّاِري

110,971107,090218,06134,9716.24,74727,73039,324Urban Totalمجموع الحضر

7,7737,44015,2132,5735.93282,2512,787Rural Totalمجموع الريف

18,83318,87237,7055,6596.76604,2866,066Camp Totalمجموع المخيم

.Total Khan Yunis Gov 137,577133,402270,97943,2036.35,73534,26748,177مجموع محافظة خانيوس
ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم

No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units

* Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp

جدول 15: التجمعات السكانية في محافظة خانيونس حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table14: Localities in Khan Yunis Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007

اسم التجمع

Sex                                             الجنس 

Locality Name Locality 
code

Locality 
Type*
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عدد المساكنعدد المبانيعدد المنشآتمتوسط حجم االسرةعدد االسرنوع التجمع*رمز التجمع

المجموعانثىذكر

MaleFemaleTotal

753490161,76860,006121,77418,8256.52,51012,58520,079Rafahرفَح

753495317,22317,33534,5585,3326.59654,2205,604Rafah Campمخَيم رفَح

75350023,1503,1586,3089556.6931,2901,274Al-Nnaser (Al Bayuk)النصر (البيوك)

75350515,3245,40810,7321,7526.11242,2792,144Shokat as Sufiشُوكَة الصوِفي

67,09265,414132,50620,5776.42,63414,86422,223Urban Totalمجموع الحضر

3,1503,1586,3089556.6931,2901,274Rural Totalمجموع الريف

17,22317,33534,5585,3326.59654,2205,604Camp Totalمجموع المخيم

.Total Rafah Gov 87,46585,907173,37226,8646.53,69220,37429,101مجموع محافظة رفح

ّ* نوع التجمع:  1- حضر  2- ريف  3- مخيم

No. of 
Households

Average Size  
of Household

No. of 
Establishments

  No. of 
Buildings

No. of 
Housing 

Units

* Locality Type:  1- Urban  2-Rural  3- Camp

جدول 16: التجمعات السكانية في محافظة رفح حسب نوع التجمع وبعض المؤشرات المختارة، 2007

Table 16 : Localities in Rafah Governorate by Type of Locality and Selected Indicators, 2007

اسم التجمع

Sex                                             الجنس 

Locality Name Locality codeLocality 
Type*
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Preface 
 
The PHC-2007 is an important pillar of the national development process. It is a primary 
prerequisite for the socioeconomic planning. Furthermore, it helps reinforcing the Palestinian 
sovereignty on the ground. Countries around the world usually conduct censuses every decade 
according to the degree of population stability, the amount of potential changes in the 
demographic characteristics and the availability of the financial resources.  
 
Realizing the importance of bridging the gap between society’s statistical needs the current 
situation in the Palestinian Territory conducted the first national population, housing and 
establishment Census in 1997.  PHC-2007 has been conducted for legal, development and 
statistical considerations. Success is vehemently attributed to the colossal efforts exerted by 
the national census team and the continuous support of the Palestinian leadership.  
 
The main objective of the PHC-2007 is to update statistical data on the Palestinian population, 
housing units, economic establishments and agricultural holdings,  and to provide small area 
statistics to the planners and decision makers. PHC-2007 will contribute to realizing a 
balanced and comprehensive development in all sectors.  
 
PHC-2007 was designed and implemented in accordance with the United Nations principles 
and recommendations of Population and housing census taking into consideration the local 
Palestinian needs.  Special attention was given to affording complete and adequate data on the 
size, structure, distribution and characteristics of the demographic, economic and social 
components of the Palestinian population; the characteristics of housing units; the number and 
characteristics of the economic establishments and making an inventory of the agricultural 
holdings. Consequently, obtained statistical data will foster and support the role and 
efficiency of planning both on the national and local governments levels. 
 
In an effort of PCBS to provide the users with the census results as soon as possible, the 
national census team made every possible effort to fulfill that, where we were able to publish 
the preliminary results of the census after five weeks of the end of the census fieldwork events 
and this is considered a record time compared to other countries, and in a continuation of this 
approach.  
 
PCBS and the national census team are pleased to present this report (Main Indicators by 
Locality Type) that summarizes the main results of the census in this field, more reports are 
being prepared to cover other topical aspects as well as other geographical areas. Hoping to be 
a reference for all planners, decision makers and policy makers in the public and private 
sectors and civil society institutions.  
 
 
January, 2009   Luay Shabaneh, PhD 

President of PCBS/ 
Census National Director 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Remarks 
 

1. The population data published in this report are related to the final results for the 
population actually enumerated in the West Bank from 01-16/12/2007, in addition to the 
estimates of uncounted population according to the post enumeration study.  While in Gaza 
Strip are related to the preliminary results for the population actually enumerated from 
25/12/2007- 08/01/2008. 

 
2. The building, houses and establishments data are related to the final results of the actually 

enumerated buildings, houses and establishments during the period 20/10 – 15/11/2007. 
However, the results do not include the buildings, houses and establishments, in the J1 area 
of Jerusalem Governorate. 

 
3. The administrative classifications of the Ministry of Local Government were used. These 

classifications divided the Palestinian Territory into 16 Governorates. The Governorates are 
Jenin, Tubas, Tulkarm, Nablus, Qalqiliya, Salfit, Ramallah and Al-Bireh, Jericho & Al 
Aghwar, Jerusalem, Bethlehem, Hebron, North Gaza, Gaza, Deir Al-Balah, Khan Yunis, 
and Rafah. 
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Chapter One 
 

Introduction 
 
1.1 Introduction 
The PHC-2007 is the second census conducted in the Palestinian Territory.  It is the largest 
and the most inclusive statistical operation conducted to obtain statistical data necessary for 
socioeconomic planning and monitoring. Given the great importance of this census, the 
Council of Ministers issued specific decisions at its meeting convened in Ramallah on 
16/12/2006 regarding carrying out the Population, Housing and Establishments Census-2007. 
These decisions set the geographical scope of the census and establishing the national 
committees assigned to supervise the implementation. 

 
The census is one of the pillars of the official statistical system; accordingly, all sectors of 
society and its private and governmental institutions were requested to support the national 
team which has the responsibility for planning and conducting the census activities.  

 
1.2 Objectives 
The main objective of the PHC-2007 is to provide figures for the Palestinian population and 
their geographical distribution in accordance with a number of relatively stable basic 
characteristics to inform socioeconomic development purposes. Preparations for conducting 
censuses take usually 3-5 years for piloting, testing tools, work plans, human and physical 
needs and timetable. The census is one of the most important statistical activities as it 
provides statistical data on the distribution of population, and their demographic, social and 
economic characteristics in a certain reference period of time for all the individuals within the 
borders of the state.  

                                                                                                                                                                         
1.3 Justifications for Conducting the Census 
Nationally, there is a consensus on the necessity of conducting a regular census every decade. 
Also, a census was considered a legal requirement according to the General Statistics Law 
No. 4, 2000. In particular, the census was conducted for the following justifications: 

 
1. Comparing statistics from both 2007 and 1997 censuses for various statistical indicators 

and tracking the fundamental changes in population, fertility, immigration, labor force 
and housing conditions. 

2. Measuring the impact of the Expansion and Annexation Wall on population 
displacement, especially in the localities through which the wall passed or totally 
segregates. 

3. Providing small areas statistics which is essential for planning process at the micro 
level. 

4. Realizing the goals of the millennium. This would not been achieved without a variety 
of indicators on development and trends of change in the population, social and 
economic fields, and particularly, indicators in education, employment, demography, 
and the population age structure. 

5. Updating population projections: The availability of statistical data on the population 
from two censuses is one of the most important requirements for success in preparing 
accurate population projections for the coming years, in addition to the updating of 
population and establishments registers. 

6. Updating households, buildings, houses and establishments sampling frames, which are 
essential for implementing sample-based surveys. 
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7. Strengthening national statistical capacities and enforcing them as a form of national 
sovereignty over land and population. 

 
1.4 History of Censuses in Palestine  

1. The first population census in Palestine was executed in October 1922 during the British 
mandate era. The estimated population was 752 thousand. 

2. A second population census was executed in November 1931. The population was 
estimated at 1.033 million. 

3. A demographic survey was executed in 1944. The estimated number of the population of 
Palestine was estimated at 1.74 million. 

4. Under the Hashemite Kingdom of Jordan administration of the West Bank, the 
Palestinian population in the West Bank was estimated at 667 thousand in the 1952 
census and 805 thousand in the 1962 census. 

5. Under the Israeli occupation, a comprehensive enumeration of the Palestinian population 
was done in September 1967. About 599 thousand inhabitants were enumerated in the 
West Bank and approximately 400 thousand in the Gaza Strip. It is worth mentioning that 
about 400 thousand Palestinians were displaced from the Palestinian Territory 
immediately after the Israeli occupation in 1967.  

6. PCBS conducted the first Palestinian census in 1997. The estimated population in the 
West Bank (West Bank excluding J1, i.e., the part of Jerusalem which was annexed by 
Israel in 1967) and Gaza Strip was 2.6 million.  The estimated population of J1 at the 
time was about 210 thousand. The Israeli Occupation prevented the national census team 
from surveying the J1 population.  

 
1.5 Stages of Census Implementation  
The Population Housing and Establishment Census-1997 was undertaken in three stages: 
 
1.5.1 The Preparatory Stage: 
This stage began at the beginning of 2005 and finished in July 2007. The preparatory stage 
was a preliminary stage during which formal decisions on the census were announced. 
Different organizational structures and committees were formed during this phase.  In order to 
meet expected governmental needs, PCBS cooperated with ministries and governmental 
departments so as to prepare a list of different variables and indicators.  
 
Moreover, maps were prepared for localities, and these localities were divided into 
enumeration areas. Also, questionnaire design, modules, and different plans were developed 
in this phase.  
 
1.5.2 The Field Work Stage: 
This stage began in August 2007 and was completed by the end of 2007. It included 
delineation of enumeration areas, marking and listing of buildings, housing units and 
establishments from 30/10/1997 - 23/11/1997, and the population count from 1-16/12/2008.  
 
1.5.3 Data Processing Stage: 
 This stage began in November 2007 and completed in August 2008.  While in Gaza Strip, 
only the prelimary results were completed. 
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1.6 Dissemination Stages  
 
1.6.1 Preliminary Findings  
Preliminary Findings of Population, Housing and Establishments Census - 2007 were 
disseminated on 09/02/2008 and they were in the form of numbers at the governorate and 
regions level (the West Bank and Gaza Strip) and the Palestinian Territory. These results were 
preliminary since they were compiled manually depending on the organization books of the 
observers in the census. The results were disseminated in record time during a month after 
finishing the fieldwork operations. 

 
1.6.2 Final Findings 
After completing editing, coding and data entry of all questionnaires for each enumeration 
area in the West Bank, which took about 8 months, the final results were disseminated in the 
report concerning all of the characteristics of the individual and the household, in this report 
publish adetails data about locality type and some indicator about locality type level.  The 
final detailed results are expected to be disseminated during 2009. 

 
1.6.3 Analytical Reports 
The analytical reports regarding population and social themes will be disseminated through 
the dissemination project, which will be carried out by experts from universities and research 
centers.  
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Chapter Two 
 

Concepts and Definitions  
 
2.1 Geographical, Administrative and Statistical Divisions 
According to current administrative divisions, the Palestinian Territory is divided into two 
geographic regions: West Bank and Gaza Strip.  

1. West Bank is divided into 11 Governorates (Jenin, Tubas, Tulkarm,    Nablus, 
Qalqiliya, Salfit, Ramallah & Al-Bireh, Jericho & AlAghwar, Jerusalem, 
Bethlehem, and Hebron) .  

2. Gaza Strip is divided into 5 Governorates (North Gaza, Gaza, Deir Al-Balah, 
Khan Yunis, Rafah).   

 
Locality: 
A permanently inhabited place, which has an independent municipal administration or a 
permanently inhabited, separated place not included within the formal boundaries of another 
locality. 
 
Locality Code: 
It refers to the national code allocated for the locality. Every locality in the Palestinian 
Territory has been given a national code comprised of sex digits. 
 
Locality Type: 
Localities have been divided into three types: Urban, Rural, Camps 
 
Urban: Any locality whose population amounts to 10,000 persons or more. This applies to all 
governorates/districts centers regardless of their size. Besides, it refers to all localities whose 
populations vary from 4,000 to 9,999 persons provided they have, at least, four of the 
following elements: public electricity network, public water network, post office, health 
center with a full – time physician and a school offering a general secondary education 
certificate. 
 
Rural: Any locality whose population is less than 4,000 persons or whose population varies 
from 4,000 to 9,999 persons but lacking four of the aforementioned elements. 
 
Camp: It refers to any locality referred to as a refugee camp and administered by the United 
Nations Refugees and Work Agency in the Near East (U.N.R.W.A.).  
 
2.2 Concepts and Definitions  
 
Building: 
A building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently erected on 
the surface of the earth or water. A building is surrounded by four walls or with at least one 
completed ceiling at the time of the visit, regardless of the construction material and the 
purpose of construction and utilization at the time of the Census. The building might be 
utilized for habitation, for work, for both, vacant, closed, deserted, under preparation or under 
construction at the time of the Census. 
 
House: 
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 house. 
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Collective Households: 
It refers to the place constructed for the residence of a group of individuals, who live therein 
and benefit from the services it provides. The collective household; it may be comprised of 
one building or more or one housing unit or more. Examples of collective households include 
hotels, hostels, elderly and orphans homes, psycho-therapy clinics and hospitals, collective 
households for university students, collective living quarters (camps) at the passages, and 
housing units of priests and nuns in the monasteries and churches (who do not have other 
households).  
 
Household: 
One person or a group of persons with or without a household relationship, who live in the 
same housing unit, share meals and make joint provision of food and other essentials of 
living.  In PHC-2007, the household includes: 

1. Household members found in the housing unit on the night of 01/12/2007. 
2. Visitors living outside the Palestinian Territory but who spent the night of 01/12/2007 

in the housing unit of the household (relatives and non- relatives).  
3. Visitors from the Palestinian Territory who, as a whole household, remained for all of 

the enumeration period 1-16/12/2007.  
4. Servants and other workers living usually within the household who spent the night of 

01/12/2007 with the household.  
5. New births born prior to the night of 01/12/2007 and still alive, irrespective of whether 

they were within the household or in the hospital.  
6. Household members who spent the night of 01/12/2007 with the household and died 

after that night.  
7. Household members who usually live in the housing unit but were not available in the 

night of 01/12/2007.  This category includes:  
- Household members who spent the night of 01/12/2007 with another household 

inside the Palestinian Territory. 
- Household members working at night 01/12/2007 in factories, hospitals, airports, etc.  
- Individuals who spent the night of 01/12/2007 traveling in the public ways inside the 

Palestinian Territory. 
- Fishermen who spent the night fishing in the regional waters. 
- Members of internal security forces, and civil defense forces irrespective of where 

they spent the night of 01/12/2007.  
- Palestinian household members living usually within the household and who are 

holding an ID card, but who were abroad less than one year for temporary reasons 
(tourist, visit, pilgrim or any other reason). 

- Palestinian household members living usually within the household but who were 
absent during the night of 01/12/2007 due to urgent causes including hospital, 
detainee, etc.  

- Palestinian household members living usually within the households but who were 
absent during the night of 01/12/2007 due to their stay in a hotel in the Palestinian 
Territory.  

- Students studying abroad regardless of the length of their stay. 
- Students studying in Palestinian universities, institutes and other educational 

institutions irrespective of place of existence. 
- Household members detained in Israeli prisons. 
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 The following were excluded from households: 

• Persons who died before the night of 01/12/2007. 
• Persons who were born after the night of 01/12/2007. 
• Persons who stayed during the counting in elderly homes, orphans homes, psycho-

therapy clinics and hospitals, and other collective households in the Palestinian 
Territory.  

 
Average Household Size: 
It refers to the average number of household members calculated through dividing the total 
number of members for a certain category by the number of households for that particular 
category. 
 
Connection to Water: 

1. Public Water Network: A network of pipes for the purpose of providing clean water 
to households. It normally belongs to a municipality, the council or to a private 
company or Mekorot Israeli company. 

2. Collection Water Wells: Wells that are dug in the ground for the purpose of collecting 
rain water. 

3. Springs: Water that is discharged from the ground at an intersection point between the 
topographic surface and the groundwater table; it could be permanent or seasonal, and 
it is considered as one of the natural resources for irrigation. 

4. Water Tanks: Using water from vehicles that distribute and transfer water. 
5. Others: If the source of water was not mentioned above. 

 

Electricity: 
1. Public Network: Electrical wiring deployed in residential areas and covering all or 

most of the households in the locality, particularly through electricity companies or 
local authorities (municipal or village),  

2. Private Generator: Device used for electric power generation and supply to housing 
and owned by the owner of the household or group of individuals. 

3. Not Available: In the case of lack of means and therefore foregoing electricity. 
 
Connection to Sanitation: 
This question illustrates the house connections to sanitation which are: 

1. Sewage Network: System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate 
wastewater (rainwater, domestic and other wastewater) from any of the location places 
generation either to municipal sewage treatment plant or to a location place where 
wastewater is discharged. 

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

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

4. Not Found: In case of no provision from the above methods.  
 
Establishment 
An enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and services is produced 
(with the possibility of having secondary activities). 
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Definitions of Jerusalem J1&J2 
For mere statistical purposes, the Jerusalem Governorate was divided into two parts: 
(J1) Includes that part of Jerusalem which was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. This part includes the following localities: (Beit 
Hanina, Shu’fat Refugee Camp, Shu’fat, Al’ Isawiya, Jerusalem “Al-Quds”(Sheikh Jarrah, 
Wadi Al-Joz, Bab Al-Sahira, As Suwwana, At-Tur, Ash-Shayyah, Ras Al-Amud), Silwan, 
Ath-Thuri, Jabal Al-Mukabbir, As-Sawahira Al-Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat, Sur Baher, 
and Um Tuba and Kufr A’qab). 
(J2) Includes the Remaining parts of the governorate, namely: Rafat, Mikhmas, Qalandya 
Refugee Camp, the Bedouin Community-Jaba’, Qalandya, Beit Duqqu, Jaba’, Al-Judeira, Beit 
Anan, Al-Ram, Dahiat Al-Bareed, Al Al-Jib, Bir Nabala, Beit Ijza, Al-Qubeiba, Khirbet Um 
Al-Lahem, Biddu, An-Nabi Samu’eil, Hizma, Beit Hanina Al Tehta, Qatanna, Beit Surik, Beit 
Iksa, A’nata, The Bedouin Community – Al-Khan Al-Ahmar, Az Za’eem, Al-Sawahreh Al- 
Sharqiyeh, Ash-Sheikh Sa’d, The Bedouin Communities. Al-Eizariya and Abu Dis. 
 
 

 




