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 2101، تموز –هـ 0414، رمضان. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
 .2102، الضفة الغربية االحصائي السنوي وسطكتاب محافظات   .2102 الفلسطيني،الجهاز المركزي لإلحصاء 

 .فلسطين -رام اهلل 
 

   :جميع المراسالت توجه إلى
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين –، رام اهلل 0461.  ب.ص
 2982700  2 (970/972): هاتف
 2982710  2 (970/972): فاكس

 0011111111 :الرقم المجاني

 diwan@pcbs.gov.ps     : بريد إلكتروني

     0800 :الرمز المرجعي                                                       http://www.pcbs.gov.ps  :صفحة إلكترونية

 

هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات تم إعداد 
 2114لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
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 شكـر وتقديـر
 

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

، بقيــادة فريــق فنــي مــن الجهــاز المركــزي 2102 الضــفة الغربيــة االحصــائي الســنوي وســطكتــاب محافظــات  إعــدادلقــد تــم 
لعـام ( CFG)مجموعـة التمويـل الرئيسـية للجهـاز و  دولة فلسـطينوبدعم مالي مشترك بين كل من  لإلحصاء الفلسطيني،

 (.  SDC)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون دولة فلسطينممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى  2102
 

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

 التقرير إعداد 
 غدير الحاج علي

 
 الخرائط تصميم 

 مصعب أبو الهيجا
 
 جرافيكي تصميم 

 سوالمة أحمد
 

 النشر معايير تدقيق 
  جناجره حنان
 

 األولية المراجعة  
 معن سلحب

 محمد العمري
 نظمي حرب

 
 النهائية المراجعة  

 جرادات محمود
  

 العام اإلشراف 
 الجهاز رئيس                               عوض عال
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 تنويه
 

يمكـن للقـار  و حصائية المدرجة في هذا الكتاب مصدرها منشورات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلجميع البيانات ا
الرجوع الى اصدارات الجهـاز المنشـورة بالحصول على تفاصيل اكثر حول منهجية وجودة البيانات عن أي موضوع الكريم 

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

 
 -:تم استخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هذا التقرير، وداللة هذه الرموز كالتالي

 ال يوجد( -)
 التصنيف ال ينطبق).( 

 ةغير متوفر البيانات )..( 

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

 الصفحة                 الموضوع 
 

         قائمة الجداول
 المقدمة

 

 01        المؤشرات الرئيسية      :األولالفصل 
 08                         واالجتماعيةالسكانية المؤشرات    0.0
 22                 الجغرافيةالمؤشرات   2.0
 11                                 المؤشرات االقتصادية  1.0

 

 35        المفاهيم والمصطلحات      :الثانيالفصل 
 

 64          المراجع
 

 61         الجداول 
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة
 

 الجدول
 

 :0جدول  2101الضفة الغربية منتصف العام حسب الجنس،  وسطعدد السكان المقدر في محافظات  49
   

ـــــي محافظـــــات  50 ـــــة وســـــطعـــــدد الســـــكان الفلســـــطينيون ف ـــــة العـــــام حســـــب حال ـــــة نهاي        الضـــــفة الغربي
 2112اللجوء، 

 :2جدول 

   

 :2جدول  2100الضفة الغربية،  وسطعدد عقود الزواج ووقوعات الطالق المسجلة في محافظات  51
   

ــــــزواج األول فــــــي محافظــــــات  52 ــــــد ال ــــــة حســــــب الجــــــنس، وســــــطالعمــــــر الوســــــيط عن        الضــــــفة الغربي
2101 ،2100 

 :6جدول 

   

الضـــفة الغربيـــة حســـب  وســـطعـــدد المواليـــد أحيـــاء المســـجلون والوفيـــات المســـجلة فـــي محافظـــات   53
 2102الجنس، 

 :4جدول 

   

 :4جدول  2100الضفة الغربية،  وسطالمؤشرات الرئيسية الخاصة بفعاليات المستشفيات في محافظات  54
   

الضــــفة الغربيـــة حســـب الجــــنس  وســـطفــــي محافظـــات ( ســـنة فـــ كثر 01)التوزيـــع النســـبي ل فــــراد  55
 2102والعالقة بقوة العمل، 

 :1جدول 

   

ــــــر بــــــين األفــــــراد وفقــــــاف ألنمــــــاط االســــــتهال  الشــــــهرية فــــــي محافظــــــات  56         الضــــــفة وســــــطنســــــب الفق
 2100الغربية، 

 :8جدول 

   

ــــــدينار األردنــــــي فــــــي محافظــــــات  57        الضــــــفة وســــــطمتوســــــط إنفــــــاق واســــــتهال  األســــــرة الشــــــهري بال
 2100الغربية، 

 :1جدول 

   

 :01جدول  2102/2101الضفة الغربية حسب المرحلة والجهة المشرفة،  وسطعدد المدارس في محافظات  58
   

 :00جدول  2102/2101الضفة الغربية حسب المرحلة والجهة المشرفة،  وسطفي محافظات  بةعدد الطل 59
   

الضفة الغربيـة حسـب الجهـة المشـرفة والمرحلـة،  وسطمعدل عدد الطلبة لكل شعبة في محافظات  60
2102/2101 

 :02جدول 

   

الضـفة الغربيـة حســب  وسـطفـي محافظـات ( سـنة فــاكثر 01)التوزيـع النسـبي للسـكان الفلسـطينيين  61
 2102الحالة التعليمية، 

 :02جدول 

   

الضـفة الغربيـة حســب  وسـطفـي محافظـات ( سـنة فــاكثر 01)التوزيـع النسـبي للسـكان الفلسـطينيين  62
 2102الحالة التعليمية والجنس، 

 :06جدول 

   

الضـفة  وسـطفـي محافظـات ( سـنة فـ كثر 01)معدالت معرفة القراءة والكتابة للسكان الفلسـطينيين  63
 2102الغربية حسب الجنس وفئات العمر، 

 :04جدول 

   

 :04جدول  2102الضفة الغربية،  وسطالمساجد العاملة في محافظات عدد  64
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 الصفحة
 

 الجدول
 

 :01جدول  2102، المؤسسة حسب نوع الضفة الغربية وسطالمؤسسات الثقافية العاملة في محافظات عدد  65
   

الضفة الغربية اللواتي سـبق لهـن الـزواج وتعرضـن ألنـواع محـددة  وسطنسبة النساء في محافظات  66
 2100شهراف الماضية حسب المحافظة ونوع العنف، تموز  02من العنف من قبل الزوج خالل 

 :08جدول 

   

الضفة الغربية الذين لم يسبق لهم الزواج وتعرضوا  وسطسنة في محافظات  24-00نسبة األفراد  67
    شــــهراف الماضــــية حســــب المحافظــــة ونــــوع العنــــف،  02للعنــــف مــــن قبــــل أحــــد أفــــراد األســــرة خــــالل 

 2100تموز 

 :01جدول 

   

الضــــفة الغربيـــة الــــذين لــــم يســـبق لهــــم الــــزواج  وســـطســـنة فــــي محافظــــات  24-00نســـبة الــــذكور  68
شهراف الماضية حسب المحافظة ونوع العنف،  02وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 

 2100تموز 

 :21جدول 

   

الضـــفة الغربيـــة اللـــواتي لـــم يســـبق لهـــن الـــزواج  وســـطســـنة فـــي محافظـــات  24-00نســـبة اإلنـــا   69
شهراف الماضية حسب المحافظة ونوع العنف،  02وتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 

 2100تموز 

 :20جدول 

   

شهراف  02لذين تعرضوا ألحد أفعال العنف خالل ا فلسطينفي سنة  02-02نسبة األطفال  70
 2100 تموز ،الماضية حسب المنطقة وجنس الطفل والمعتدي

 :22جدول 

   

الــذين تعرضــوا ألحــد أنــواع العنــف مــن قبــل أحــد أفــراد  فلســطينفــي ســنة فــ كثر  21نســبة االفــراد  71
 2100 تموز ،والجنس ونوع العنف، شهراف الماضية حسب المنطقة 02األسرة خالل 

 :22جدول 

   

المساحة الكلية ومساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة والمؤقتة ونسـبة مسـاحة األراضـي  72
 2101/2100، الضفة الغربية وسطة في محافظات المزروع

 :26جدول 

   

وعــــدد الســــكان وحصــــة الفــــرد مــــن األراضــــي  مســــاحة األراضــــي المزروعــــة بالمحاصــــيل الدائمــــة، 73
 2101/2100، الضفة الغربية وسطة في محافظات المزروعة بالمحاصيل الدائم

 :24جدول 

   

 :24جدول  2101/2100الضفة الغربية حسب نوع الحيازة،  وسطعدد الحيازات الزراعية في محافظات  74
   

 :21جدول  10/01/2100، كما هو في نوع الماشيةالمنطقة و  حسب فلسطين عدد حيوانات الماشية في 75
   

:28جدول  2102الضفة الغربية لنشاط معاصر الزيتون،  وسطأهم المؤشرات االقتصادية لمحافظات  76  
   

 :21جدول  2102نوع المسكن، المنطقة و  حسب فلسطينالتوزيع النسبي ل سر في  77

   

 :21جدول  2102حيازة المسكن، المنطقة و  حسب فلسطينالتوزيع النسبي ل سر في  78
   

 :20جدول  2102المسكن،  الضفة الغربية حسب عدد الغرف في وسطالتوزيع النسبي ل سر في محافظات  79
  

 

 :22جدول  2102الضفة الغربية حسب كثافة السكن،  وسطالتوزيع النسبي ل سر في محافظات  80
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 الصفحة
 

 الجدول
 

الضفة الغربية حسب مصادر الحصول على المياه  وسط محافظات نسبة المؤسسات التعليمية في 81
 2102، ة التعليميةفي المؤسس

 :22جدول 

  
 

 

التوزيع النسبي لمراكـز الرعايـة الصـحية الحكوميـة واألهليـة فـي فلسـطين حسـب مصـادر الحصـول  82
 2102على المياه والمنطقة، 

 :26جدول 

 
 

 

المعـــــدل الشـــــهري لكميـــــة الميـــــاه المســـــتهلكة فـــــي المؤسســـــات التعليميـــــة، ومجمـــــوع كميـــــات الميـــــاه  83
 2102الضفة الغربية،  وسط محافظات المستهلكة في المؤسسات التعليمية في

 :24جدول 

 

 
 

الضــفة الغربيـة حســب الجهــة التــي تقــوم  وســط محافظــات التوزيـع النســبي للمؤسســات التعليميــة فـي 84
 2102بنقل النفايات الناتجة عن المؤسسة التعليمية، 

 :24جدول 

   

ـــع  85 ـــة الصـــحية الحكوميـــة واالهليـــة فـــي فلســـطين حســـب مكـــان تجمي التوزيـــع النســـبي لمراكـــز الرعاي
 2102، والمنطقة النفايات قبل التخلص منها

 :21جدول 

   

الضفة الغربية حسب طريقة التخلص من  وسط محافظات للمؤسسات التعليمية فيالتوزيع النسبي  86
 2102، اه العادمة في المؤسسة التعليميةالمي

 :28جدول 

   

التوزيع النسبي لمراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في فلسطين حسب طريقة الـتخلص مـن  87
 2102المياه العادمة والمنطقة، 

 :21جدول 

   

 :61جدول  2102، فلسطين حسب المنطقةالمؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي في  88
   

عدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشـركات الحكوميـة فـي  89
 2102الضفة الغربية،  وسطمحافظات 

 :60جدول 

   

 :62جدول  2100الضفة الغربية حسب نوع المركبة،  وسطالمركبات المرخصة في محافظات عدد  90
   

 :62جدول  2102الضفة الغربية حسب استخدام المبنى،  وسطرخص األبنية الصادرة في محافظات عدد  91
   

التنقـــيل الثالـــ  فـــي  -قيمـــة الـــواردات المرصـــودة حســـب ابـــواب التصـــنيف الموحـــد للتجـــارة الدوليـــة  92
 2100الغربية، الضفة  وسطمحافظات 

 :66جدول 

   

التنقــيل الثالــ  فــي  -ب التصــنيف الموحــد للتجــارة الدوليــة اقيمــة الصــادرات المرصــودة حســب ابــو  93
 2100الضفة الغربية،  وسطمحافظات 

 :64جدول 

 
 
 
 
 
 



PCBS :2102 ،اإلحصائي السنوي وسط الضفة الغربيةمحافظات  كتاب  
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 المقدمة
 

نظــام اإلحصــاءات الرســمية الفلســطيني الــذي يســتند إلــى  ســعى الجهــاز المركــزي لاحصــاء الفلســطيني منــذ نشــ ته إلــى بنــاء
وقــد اعتمــدت   .احتياجــات المجتمــع ويتوافــق مــع التوصــيات التــي تضــمن العضــوية الكاملــة فــي المجتمــع اإلحصــائي الــدولي

ء النظـام األسرة اإلحصائية مبدأ التدرج ضمن األولويات الفلسطينية في المرحلة الراهنـة ك سـاس فـي التقـدم نحـو اسـتكمال بنـا
بمــا فــي ذلـ  التعــدادات والمســو   الرئيسـيةحيــ  أنجـز العديــد مــن األنشـطة اإلحصــائية باالعتمــاد علـى المصــادر  اإلحصـائي

الميدانيــة، باإلضــافة إلــى اشــتقاق اإلحصــاءات مــن المصــادر الثانويــة مــن خــالل الســجالت اإلداريــة بالتعــاون مــع مؤسســات 
 .العام والخاص القطاعين

 
لتـوفير سلسـلة  نبـذلها ، اسـتكماال للجهـود التـي2102اإلحصـائي السـنوي  الضفة الغربية وسطمحافظات  م كتابقدنأن  نايسر 

من خالل مرجع إحصائي شامل يغطـي معظـم العامة في مختلف المجاالت،  االتجاهاتزمنية متواصلة تتيل المجال لدراسة 
 .المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية

 
 الكتــابيــوفر الضــفة الغربيــة، حيــ   وســطأهــم المراجــع اإلحصــائية الرســمية الشــاملة حــول محافظــات  أحــد مثــل هــذا الكتــابي

يعــرض واقــع تلــ  حيــ  .  القــدس ،واألغــواراريحــا  ،والبيــرةرام اهلل  محافظــات إحصــاءات رســمية حــول مجــاالت الحيــاة فــي
 .واالجتماعي واالقتصادي والجغرافي المحافظات الديمغرافي

 
اقســام رئيســية يتنــاول القســم االول أهــم المؤشــرات الســكانية واالجتماعيــة الخاصــة بمحافظــات  ةيتكــون الفصــل األول مــن ثالثــ

 يتناول أهـم المؤشـرات الجغرافيـة لتلـ  المحافظـات، وأمـا القسـم الثالـ  فيسـتعرض أهـمفالضفة الغربية، اما القسم الثاني  وسط
المفـاهيم والمصـطلحات العلميـة الـواردة  الثـانييعـرض الفصـل بينمـا   .الضـفة الغربيـة وسطالمؤشرات االقتصادية لمحافظات 

 .الكتابفي 
 

وأن نكــون قــد أســهمنا فــي  ،حــول محافظــات الــوطن ن مــل أن نكــون قــد وفقنــا فــي ســد فجــوة إضــافية مــن الفجــوات المعلوماتيــة
القــرار فــي مختلــف مــواقعهم  لصــناعتــوفير أحــد المراجــع األساســية لاحصــاءات الرســمية الفلســطينية لخدمــة المســيرة التنمويــة 

عداد القرارات و  التخاذ الضـفة  وسـطوالتـي قـد تسـاهم فـي دفـع عجلـة التنميـة فـي محافظـات  الخطط على أسس مهنيـة علميـةا 
 .الغربية

 
 التوفيق،،، واهلل ولي

 
 
 

 

 

 2102، تموز عال عوض

  رئيس الجهاز
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 الفصل األول
 

 المؤشرات الرئيسية
 

والجغرافية  واالجتماعية السكانيةالمؤشرات  ؛الضفة الغربية وسطلمحافظات المؤشرات اإلحصائية  أهميعرض هذا الفصل 
 . واالقتصادية

 
 واالجتماعية المؤشرات السكانية 0.0

 

 :السكان

مـن  %02.2مـا نسـبته ، 2101منتصـف عـام  الـف نسـمة 202 الضفة الغربيـة حـوالي وسطمحافظات في عدد السكان  قدر
الضـفة الغربيـة حيـ  بلـ   وسـطمحافظـات  بـينالمرتبة األولى من حي  عدد السـكان  القدساحتلت محافظة ، فلسطينسكان 

 . فلسطيندولة  سكانمن مجمل  %8.0بما نسبته  فرداف ألف  414 عدد سكانها حوالي
 

  2013،منتصف العام ات وسط الضفة الغربيةفي محافظ المقدر عدد السكان
 

 

 
 :حالة اللجوء

ألـف الجـي يمثلـون مـا  212 حـوالي الضـفة الغربيـة وسـطمحافظـات  فـي 2112عـام  نالالجئـي نالسـكان الفلسـطينيي عددبل  
يين الالجئـين اجمـالي السـكان الفلسـطين من% 11.2فلسطين والالجئين في  نالفلسطينييمن اجمالي السكان  %01.1 نسبته

وقـد شـكلت نسـبة   .الضـفة الغربيـة وسـطمحافظـات  فـي نالفلسطينيي سكانالمن مجمل  %10.0 في الضفة الغربية ويمثلون
 %10.1الضفة الغربية حي  بلغت نسـبتهم  وسطى نسبة من بين سكان محافظات لاع واألغواراريحا الالجئين في محافظة 

 . من اجمالي سكان المحافظة
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 :عقود الزواج وواقعات الطالق
الضــفة  وســط محافظــات عقــدا فــي 3,670 فــي المحــاكم الشــرعية والكنســية 2100 عــامبلــ  عــدد عقــود الــزواج المســجلة 

   .فلسطينمن مجمل عقود الزواج في  %01.0الغربية أي ما نسبته 
 

، حيــ  مــن الســكان 0111حالــة زواج لكــل  1.2الضــفة الغربيــة  وســطمحافظــات فــي  2100معــدل الــزواج الخــام عــام  بلــ 
 ســجلت، فــي حــين مــن السـكان 0111حالــة زواج لكــل  2.0 فبلـ أعلـى معــدل للــزواج الخــام  اريحــا واالغــوارمحافظــة  سـجلت

 .من السكان 0111حالة زواج لكل  1.2 فبل  أقل معدل للزواج الخام القدسمحافظة 
 

سـنة  21.0للـذكور مقابـل  سـنة 21.2الضـفة الغربيـة  وسـطمحافظـات فـي  2100لعـام  عنـد الـزواج األولبل  العمر الوسيط 
سـنة  21.2سـنة للـذكور مقابـل  21.1في حين بل  العمر الوسـيط عنـد الـزواج االول فـي الضـفة الغربيـة لـنفس العـام ، لانا 
 .لالنا 

 
 محافظـات فـي 2100فـي العـام الطـالق المسـجلة فـي المحـاكم الشـرعية  وقوعـات بلـ  عـددأما بالنسـبة لوقوعـات الطـالق فقـد 

   .فلسطينات الطالق في من مجمل وقوع %02.2واقعة أي ما نسبته  02122 الضفة الغربية وسط
 

حيــ  مــن السـكان،  0111حالــة طـالق لكـل  0.2الضـفة الغربيـة  وســطمحافظـات فــي  2100معـدل الطــالق الخـام عـام  بلـ 
مـن السـكان، بينمـا سـجل أقـل  0111طـالق لكـل  حالـة 0.8 فبلـ  للطـالق الخـامدل أعلى مع اريحا واالغوارسجلت محافظة 

 .من السكان 0111حالة طالق لكل  0.0 فبل  القدسمعدل للطالق الخام في محافظة 
 

 1122الضفة الغربية،  وسطمحافظات الطالق المسجلة في وقوعات الزواج و  عقودعدد  

 
 

 :المواليد والوفيات
 مـا نسـبته أي ،مولـود حـي 02,112الضـفة الغربيـة  وسـطفـي محافظـات  2102المسـجلين فـي العـام  احيـاءبل  عـدد المواليـد 

ـــد الضـــفة الغربيـــة 08.1% ـــا  2,020ذكـــراف و 2,112مـــنهم ، مـــن مجمـــوع موالي ـــات المســـجلة فـــي .  ان ـــ  عـــدد الوفي بينمـــا بل
مــن مجمــوع وفيــات الضــفة الغربيــة،  %00.1حالــة وفــاة، أي مــا نســبته  0,024لــنفس العــام  الضــفة الغربيــة وســطمحافظــات 

 .من اإلنا  112ومن الذكور  212منها 
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 :المؤشرات الصحية
 ىمستشـف 02، واف حكوميـ ىمستشف 2مستشفى منها  00الضفة الغربية  وسطفي محافظات  2100بل  عدد المستشفيات عام 

شـخص  0111لكـل سرير  0.4سريراف، بمعدل  1,072الضفة الغربية  وسط، وقد بل  عدد األسّرة في محافظات اف غير حكومي
 .الضفة الغربية وسطكان محافظات من س

 
 :مؤشرات العمل

الضــفة  وســطفــي محافظــات ( ســنة فــ كثر 01أعمــارهم  ل فــراد الــذين) 2102لعــام  نســبة المشــاركة فــي القــوة العاملــةبلغــت 
وتعتبـر نسـبة مشـاركة النسـاء فـي القـوة العاملـة متدنيـة مقارنـة .  هذه المنطقةمن إجمالي القوة البشرية في  %18.2الغربية 

 وسـطنسـبة العـاملين مـن كـال الجنسـين فـي محافظـات  بلغـتللرجـال، وقـد % 21.1مقابـل  %01.0 بلغـتمع الرجـال، حيـ  
 .عمالة محدودة %2.4منهم  %02.4الضفة الغربية من إجمالي المشاركين في القوة العاملة 

 
 1121الضفة الغربية،  وسطمعدل البطالة بين اجمالي المشاركين في القوى العاملة في محافظات 

 
 

الضفة الغربية من بين المشاركين في القوة العاملة  وسطعن العمل في محافظات أن نسبة العاطلين  تشير النتائج إلى
بين % 02.8مقابل  %21.0نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوة العاملة  وبلغت، 2102في العام  %02.2بلغت 
 .الرجال

 
 :مؤشرات مستويات المعيشة

 :الفقر
فــي  ،2100لعـام  %2.1الضـفة الغربيـة  وسـطفـي محافظـات  االســتهال  الشـهري ألنمـاطوفقـا  األفـراد بـيننسـبة الفقـر بلغـت 

 .لنفس العام %02.0نسبة في الضفة الغربية ال هذه حين بلغت
 

 : انفاق واستهالك االسرة
 الضــفة الغربيــة وســطمحافظــات  بــينعلــى األ كــان القــدسانفــاق االســرة الشــهري فــي محافظــة  متوســط اشــارت النتــائج الــى ان

دينـار وكـان 1,195.3 حيـ  بلـ   رام اهلل والبيـرة ةانفـاق االسـرة الشـهري فـي محافظـ متوسـط ليهـاي، دينار 1,383.8حي  بل  
 .دينار 020.8االقل حي  بل   اريحا واألغوارانفاق االسرة الشهري في محافظة 
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 :مؤشرات التعليم والثقافة
 2,118من اجمالي  مدرسة 112الضفة الغربية  وسطفي محافظات  2102/2101بل  عدد المدارس في العام الدراسي 

مدرسة  14و( مدرسة ثانوية 020مدرسة أساسية و 041)مدرسة حكومية  110، منها في الضفة الغربية لنفس العام مدرسة
 (.مدرسة ثانوية 12مدرسة أساسية و 014)مدرسة خاصة  021و( جميعها أساسية)تابعة إلى وكالة الغو  

 
طالباف، وذل  في العام  020,422الضفة الغربية  وسطفقد بل  عدد الطلبة في مدارس محافظات  أما على مستوة الطلبة،

                    وكالة الغو في مدارس  02,121و المدارس الحكومية في 84,400، يتوزعون إلى 2102/2101الدراسي 
 .في المدارس الخاصة 48,200و
 

1121/1122الضفة الغربية حسب المرحلة ،  وسطمحافظات في مدارس الطلبة التوزيع النسبي ل

 
 

 

 20.2طالــب مقابــل  22.1الضــفة الغربيــة فــي المــدارس االساســية  وســطبلــ  معــدل عــدد الطلبــة لكــل شــعبة فــي محافظــات 
 .طالب في المدارس الثانوية

 

مســجدا فــي الضــفة الغربيــة  0,024 صــلأمــن  مســجداف  112الضــفة الغربيــة  وســطفــي محافظــات  العاملــة بلــ  عــدد المســاجد
 .2102العام  خالل

 

 1مركــزاف ثقافيــاف، و 010منهــا ، مؤسســة ثقافيــة 040الضــفة الغربيــة  وســطفــي محافظــات  العاملــة بلـ  عــدد المؤسســات الثقافيــة
مركـزاف  122، منهـا 2102ثقافيـة فـي الضـفة الغربيـة خـالل العـام  مؤسسـة 182 صـلأمـن ، ودار سينما ،حفامت 4و ،ر امس

 .سينماللودارين  ،متاحف 01و ،مسار  2وثقافياف، 
 

 مؤشرات العنف
التــي ســبقت شــهراف  02مــن النســاء اللــواتي ســبق لهــن الــزواج تعرضــن ألحــد أشــكال العنــف مــن قبــل أزواجهــن خــالل  21%

 القـــدستليهـــا محافظـــة  ،%42.1 اريحـــا واالغـــوارالضـــفة الغربيـــة؛ اعالهـــا فـــي محافظـــة  وســـطمحافظـــات فـــي  2100/تمـــوز
 %...04بنسبة  رام اهلل والبيرةوأقلها في محافظة % 28.4

 
 

 اساسية
87.7% 

 ثانوية
12.3% 



PCBS :2102 ،اإلحصائي السنوي وسط الضفة الغربيةمحافظات  كتاب  

22 

 

 الجغرافيةالمؤشرات  2.0
 

 :الزراعة
إجمـــالي  مـــن %10.2، أي حـــوالي 2100عـــام  2كـــم 02281الضـــفة الغربيـــة  وســـطبلغـــت مســـاحة األراضـــي فـــي محافظـــات 

% 01.1 هـذه المسـاحة مـا نسـبته حي  تشـكل ،مساحة االراضي المزروعة 2كم 001.2منها  ،الغربية أراضي الضفة مساحة
 .2101/2100في الضفة الغربية، وذل  خالل العام الزراعي  مساحة االراضي المزروعةمن إجمالي 

 
من إجمالي الحيازات % 02.0حيازة، أي ما نسبته  04,212الضفة الغربية  وسطبل  عدد الحيازات الزراعية في محافظات 

حيازة مشكلة ما نسبته  01,221أما على صعيد نوع الحيازات فقد بل  عدد الحيازات النباتية  الزراعية في الضفة الغربية،
حيازة أي ما نسبته  2,101الضفة الغربية، أما الحيازات المختلطة فبل  عددها  وسطمن إجمالي الحيازات في % 22.2
حيازة أي ما نسبته  2,067ت الحيوانية الضفة الغربية، فيما بل  عدد الحيازا وسطمن إجمالي الحيازات في % 01.2
 .2101/2100الضفة الغربية وذل  خالل العام الزراعي  وسطمن إجمالي الحيازات في % 04.0

 
رأس،  2,212، على األبقار 10/01/2100الضفة الغربية وفق نتائج يوم العد  وسطتتوزع رؤوس الماشية في محافظات 

مشكلة ما نسبته  رأس، 80,224من إجمالي األبقار المرباة في الضفة الغربية، ورؤوس الض ن  %28.1مشكلة ما نسبته 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   رأس، 21,211الماعز فبل   سرؤو أما عدد  من إجمالي رؤوس الض ن المرباة في الضفة الغربية، 01.2%

 .من إجمالي رؤوس الماعز المرباة في الضفة الغربية %12.1مشكلة ما نسبته 
 

 %01.2معصرة حي  شكلت ما نسبته  14الضفة الغربية  وسطفي  2102بل  عدد معاصر الزيتون العاملة لموسم عام 
 22812.4من عدد المعاصر العاملة في الضفة الغربية، أما فيما يخص كمية الزيت المستخرجة من المعاصر فقد بلغت 

في جميع  من مجمل كمية الزيت المستخرجة% 01.2ما نسبته  شكلتالضفة الغربية  وسطفي محافظات  متري طن
 .محافظات الضفة الغربية

 
من عدد العاملين في المعاصر في الضفة % 02.2الضفة الغربية بما نسبته  وسطومن ناحية أخرة ساهمت محافظات 

 .عامل 004حي  بل  عددهم  2102الغربية للموسم 
 

دوالر أمريكي في  الف 02141.8بلغت حوالي  2102وعلى صعيد القيمة المضافة لنشاط معاصر الزيتون لموسم عام 
 .من مجمل القيمة المضافة للضفة الغربية% 17.6، شكلت ما نسبته الضفة الغربية وسطمحافظات 
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 :المساكن
العــام  فــي %22.2بلغــت  حيــ النســبة األعلــى الضــفة الغربيــة  وســطمحافظــات فــي الشــقة نســبة االســر التــي تســكن  ســجلت
مسكن فهنا  لل االسر وفيما يتعلق بحيازة.  لنفس العام %12.2 دار وأفيال  بلغت نسبة االسر التي تسكنفي حين  ،2102
 .الضفة الغربية وسطفي محافظات  مساكن تعود ملكيتها ألحد أفراد األسرةاالسر تسكن في من  28.4%

 

  :البيئة والمصادر الطبيعية 
 

 (الصرف الصحي النفايات،، المياه)الخدمات العامة 
 

 :مصادر المياة
تتــزود بالميــاه عــن طريــق شــبكة  2102خــالل العــام  الضــفة الغربيــة وســطمحافظــات مــن المؤسســات التعليميــة فــي  88.2%

شــراء التنكـــات للتـــزود ل تلجـــ % 2.4و ،آبـــار خاصــة للتـــزود بالميــاه يوجـــد بهــامــن هـــذه المؤسســات  %00.0والميــاه العامـــة، 
 .تعتمد على مصادر اخرة %1.2وبالمياه، 

 

تتزود بالمياه عن طريق شبكة الضفة الغربية  وسطمحافظات في ( الحكومية واألهلية)من مراكز الرعاية الصحية  82.2%
تستتخدم التنكات للتزود  من هذه المراكز% 0.0 في حين أن ،تستخدم آبار خاصة بها للتزود بالمياه %2.1والمياه العامة، 

 .بالمياه

 
 :النفايات الصلبة إدارة

، عنهــا بنقــل النفايــات الناتجــةالســلطة المحليــة تقــوم الضــفة الغربيــة  وســطمحافظــات مــن المؤسســات التعليميــة فــي  01.0%
مـــن هـــذه المؤسســـات يـــتم نقـــل النفايـــات بواســـطة وســـائل % 2.4و ،نفســـهاب النفايـــاتتنقـــل  مـــن المؤسســـات التعليميـــة %2.8و

 .بنقل النفايات متعهد خاص يقوم% 0.1، وتتولى عملية النقل وكالة الغو   %4.2و ،اخرة
 

 خارجتقوم بجمع النفايات الضفة الغربية  وسطمحافظات في ( الحكومية واألهلية)من مراكز الرعاية الصحية  12.1%
جمعها داخل ساحة  يتم %2.2تقوم بجمع النفايات قبل التخلص منها داخل بناء المركز، و %18.0 في حين أن المركز،
 .المركز

 
 :التخلص من المياه العادمة

الحفـــر  تـــتخلص مـــن مياههـــا العادمـــة عـــن طريـــقالضـــفة الغربيـــة  وســـطمحافظـــات مـــن المؤسســـات التعليميـــة فـــي  41.0%
تتخلص من % 01.2، في حين أن شبكة الصرف الصحيتتخلص من مياهها العادمة عن طريق % 18.0، واالمتصاصية

 .باستخدام طرق أخرة %1.2العادمة عن طريق حفر صماء، فيما تتخلص بقية المؤسسات التعليمية ونسبتها مياهها 
 

تتخلص من مياهها العادمة  الضفة الغربية وسطمحافظات في ( الحكومية واألهلية)من مراكز الرعاية الصحية  48.1%
% 01.0عن طريق الحفر االمتصاصية،  تتخلص من مياهها العادمة% 14.8شبكة الصرف الصحي، و عن طريق

 .حفر صماء تتخلص من مياهها العادمة عن طريق
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 :النشاط الفندقي 
من مجموع فنادق الضفة % 11.2، أي ما نسبته 2102عام  فندقا 11الضفة الغربية  وسطبل  عدد الفنادق في محافظات 

 94,445سريراف، وبل  عدد النزالء  1,008 المتا  غرفة ومتوسط عدد األسّرة 1,333الغربية، وبل  متوسط عدد الغرف 
 . نزيل

 

 المؤشرات االقتصادية 2.0
 

 :المنشآت
الضفة  وسطفي محافظات  في القطاع الخاص والقطاع االهلي والشركات الحكومية بل  عدد المنشآت االقتصادية العاملة

 ذكرا 14,212 عامالف منهم 212202في حين بل  عدد العاملين في تل  المنشآت  ،2102في العام  ةمنش  21,208الغربية 
 . انثى 01,024

 
 :النقل

مــن % 14.8، وشــكلت 2100مركبــة فــي عــام  402410الضــفة الغربيــة  وســطبلــ  عــدد المركبــات المرخصــة فــي محافظــات 
ت في محافظات من إجمالي السيارا%20.2شكلت السيارات الخاصة .  إجمالي عدد المركبات المرخصة في الضفة الغربية

بينما باقي  ،%1.8( تكسي)سيارات األجرة يليها  ، %08.1الشاحنات والسيارات التجارية شكلت  بينما ،الضفة الغربية وسط
 . من مجموع المركبات %1.2المركبات شكلت 

   
 :رخص األبنية

 442 الضفة الغربية  وسطعن السلطات المحلية والتنظيم المحلي في محافظات  2102بل  عدد الرخص الصادرة عام 
مباني سكنية متراف مربعاف  الف 304.6متراف مربعاف، منها  الف 401.8رخصة بناء حي  بلغت المساحة المرخصة للبناء 

ألف متراف مربعاف 106.7 والضفة الغربية،  وسطمن مجمل المساحة المرخصة في محافظات  %124.مشكلة ما نسبته 
 . مباني غير سكنية

 1121الضفة الغربية،  وسطفي محافظات  رخص األبنية الصادرةعدد 
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 :المرصودة للسلع التجارة الخارجية
 

 الواردات: 

حيـ  بلغـت % 00.1بنسـبة  2010بالمقارنـة مـع عـام  2011الضفة الغربية عام  وسطارتفعت قيمة الواردات في محافظات 
وقـود معـدني ومزلقـات معدنيـة  الضـفة الغربيـة وسـطمحافظات من أهم واردات .  دوالر أمريكي مليون 02181 قيمتها حوالي 

فـــي مـــن مجمـــل الـــواردات % 20.2مليـــون دوالر أمريكـــي، أي مـــا يعـــادل 445 .3حيـــ  بلغـــت  ومـــا يتصـــل بـــذل  مـــن مـــواد
حـوالي  الغربية الضفة وسطلمحافظات  المكائن ومعدات النقل، بينما بلغت قيمة الواردات من الضفة الغربية وسطمحافظات 

بلـ  أقـل نصـيب الضـفة الغربيـة، و  وسـطمن مجمل الواردات لمحافظـات % 20.1مليون دوالر أمريكي أي ما يعادل  110.2
مليــون دوالر أمريكــي، وبلغــت  4.2ية حــوالي وســطحيــ  بلغــت قيمــة الــواردات للمحافظــات الزيــوت ودهــون وشــحوم حيوانيــة 

 .من إجمالي الواردات% 1.1نسبته حوالي 
 
 الصادرات: 

حيـ  بلغـت % 1.02بنسبة  2101مقارنة بالعام  انخفاضا 2100الضفة الغربية عام  وسطسجلت الصادرات في محافظات 
حيــ  بلغــت مــواد كيماويــة ومنتجــات متصــلة بهــا وكــان مــن أبــرز الصــادرات   .مليــون دوالر أمريكــي 028.2قيمتهــا حــوالي 
مـــن إجمـــالي الصـــادرات للمحافظـــات فـــي وســـط الضـــفة % 20.0مليـــون دوالر أمريكـــي وهـــذا مـــا نســـبته  11.0قيمتهـــا حـــوالي 

مليــون دوالر أمريكــي، أي مــا  12.1 ة ومصــنفه أساســاف حســب المــادةســلع مصــنوعالغربيــة، بينمــا بلغــت قيمــة الصــادرات مــن 
مــن مجمــل الصــادرات لمحافظــات وســط الضــفة الغربيــة، وبلــ  أقــل نصــيب مــن الصــادرات للوقــود المعــدني % ..00يعــادل 

وسـط  مـن إجمـالي الصـادرات لمحافظـات% 1.1ألف دوالر أمريكي، أي ما نسـبته  081والمزّلقات المعدنية بقيمة تصل الى 
 .الضفة الغربية

 
 :لميزان التجاريا

العـــام  مليـــون دوالر أمريكـــي خـــالل 02420.2الضـــفة الغربيـــة عجـــزاف قيمتـــه حـــوالي  وســـطمحافظـــات لســـجل الميـــزان التجـــاري 
2100. 
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 الفصل الثاني
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

حيـ  تسـتند هـذه المفـاهيم .  هذا الكتـاب السـنويالفصل المفاهيم والمصطلحات األساسية التي تم استخدامها في  ايعرض هذ
مــع األخــذ بعــين االعتبــار خصوصــيات المجتمــع الفلســطيني فــي هــذا  المجــاالت المختلفــهإلــى توصــيات األمــم المتحــدة فــي 

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

 

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

 .االستهال  الوسيط من طر  إجمالي اإلنتاج بحاصل المضافة
 

 :اخراجات المرضى

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

 

 :ادخاالت المرضى

 .مستشفى أو مؤسسة طبية للفحص أو العالج شريطة أن يمك  ليلة أو يوما واحدا على األقل هي دخول شخص إلى
 

 :استهالك االسرة
قيمة السلع والخدمات التي يتلقاها أفراد  ، والذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشية النقد هو

السلع التي يتم استهالكها أثناء فترة التسجيل من إنتاج  ، واألسرة الستهال األسرة العاملين من رب العمل وتخصص 
 .للمسكن المل  ألجرة القيمة التقديرية و ،األسرة الذاتي

 
 :انفاق االسرة

الســلع والخــدمات التــي يتلقاهــا  قيمــة و  .ألغــراض معيشــية المســتخدمةالــذي يصــرف علــى شــراء الســلع والخــدمات  النقــد  هــو
غيــر ) والضــرائبالــذي يــتم إنفاقــه علــى الرســوم  النقــدو   .األســرة العــاملين مــن رب العمــل وتخصــص الســتهال  األســرة أفــراد

 .واألمور غير االستهالكية األخرة الديون، الزكاة، الت مينات، الهدايا، التبرعات، الفوائد على (االستثمارية
 

 :األراضي الزراعية

يسـية السـتعماالت األراضـي فـي الحيـازات الزراعيـة، وألغـراض التصـنيف، يـتم مسـل يشير هـذا المصـطلل إلـى األصـناف الرئ
ـــ رض، لتحديـــد صـــنفها ـــة ل ـــة.  المســـاحة اإلجمالي ـــة :  وتشـــمل األراضـــي الزراعي ـــة الزراعي ـــام عليهـــا األبني األراضـــي التـــي تق

لمــــزروعة، والممــــرات الزراعيــــة، المتنـــاثرة، والحظـــائر وملحقاتهـــا، واألراضـــي غيـــر المزروعـــة بشـــكل دائـــم، مثـــل الرقـــع غيـــر ا
 .والقنوات والبروزات واألكتاف
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 (:حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية)البطالة 

ولم يعملوا أبدا خالل فترة اإلسـناد فـي أي نـوع مـن  (سنة ف كثر 51)  تشمل هذه الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل
األعمــال وكــانوا خــالل هــذه الفتــرة مســتعدين للعمــل وقــاموا بالبحــ  عنــه بةحــدة الطــرق مثــل مطالعــة الصــحف، التســجيل فــي 

 .  مكاتب اإلستخدام، سؤال األصدقاء واألقارب أو غير ذل  من الطرق
 
 :يضات العاملينو عت

وتل  المدفوعة لغير المقيمين  الخارج،المتحققة للمقيمين في االقتصاد المحلي الذين يعملون في عن التعويضات  عبارة هي
 .الذين يعملون في الداخل

 
 : الثابت اإلجمالي يلاكوين الرأسمتلا

منتج ما من أصـول ثابتـة مخصـوما منهـا قيمـة األصـول التـي يـتم الـتخلص منهـا أثنـاء الفتـرة المحاسـبية  مجموع قيم ما يحتازه
باإلضافة إلى إضافات معينة إلى قيمة األصول غير المنتجة التي ت تي من خالل نشاط إنتاجي لوحدات مؤسسية واألصول 

تاج وتستعمل هي نفسها بصورة متكررة أو مستمرة في كمخرجات من عمليات إن جالثابتة أصول ملموسة أو غير ملموسة تنت
 .العملية اإلنتاجية

 
 :  حالة اللجوء
وتشــمل أبنــاء الــذكور مــنهم  5.91التــي احتلتهــا إســرائيل عــام  فلســطينخاصــة بالفلســطينيين الــذين هجــروا مــن  حالــة اللجــوء

 .وأحفادهم
 -:تصنف إلى

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

 .ليس الجئاف مسجالف أو الجئاف غير مسجلكل فلسطيني هو  :ا  ليس الجئ
 

 :الحيازة الحيوانية

أي عـدد مـن :  يقصد بالحيازة الحيوانية وجود حيوانات لدة الحائز ويعتبـر الفـرد حـائزا إذا تـوفر لديـه أي مـن الحـاالت ا تيـة
فـــ كثر مـــن الـــدواجن ( 15)أو الخنـــازير، عـــدد ( الضـــ ن أو المـــاعز)رؤوس فـــ كثر مـــن األغنـــام ( 1)األبقـــار أو اإلبـــل، عـــدد 

ألرانـب أو الطيـور األخــرة مثـل الحـبب، والـبط، والفــر، والسـمن وغيرهـا أو خلــيط فــ كثر مـن ا( 15)، عـدد (الالحـم والبيـاض)
 .خاليا نحل ف كثر( 3)منها، أو أن يدير الحائز 

 

 :الحيازة الزراعية

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

شــخص واحــد أو أســرة، وقــد يشــتر  فيهــا شخصــان أو أســرتان أو أكثــر، أوقــد تتوالهــا عشــيرة أو قبيلــة أو قــد تــدار مــن قبــل 
وقـد تتكـون أرض  الحيـازة مـن جـزء واحـد أو أكثـر، تقـع .  وميـةشخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعيـة تعاونيـة أو وكالـة حك

في تجمع واحدة أو أكثر من التجمعات المنفصلة في محافظة واحدة بشـرط أن تشـتر  أجـزاء الحيـازة فـي واحـدة أو أكثـر مـن 
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ـــاني وا الت وحيوانـــات الجـــر  من الحيـــازات الـــو، وال تعتبـــر النشـــاطات ا تيـــة مـــن ضـــ... وســـائل اإلنتـــاج مثـــل العمـــل والمب
 .الزراعية، وهي صيد األسما  والحيوانات وتربية حيوانات الصيد وقطع أخشاب الغابات العامة والخدمات الزراعية

 
 :الحيازة المختلطة

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

 

 :حيازة المسكن

 :ويمثل كيفية حيازة األسرة للمسكن، وتكون إحدة الحاالت التالية
ســكن وقــد يكــون الم. إذا كــان المســكن مســت جرا مقابــل إيجــار يــتم دفعــه بشــكل دوري شــهرياف أو كــل مــدة معينــة: مســت جر. 1

 (.بدون أثا )أو مسكن غير مفروب ( مع أثا )مست جر مفروب 
 .وذل  إذا كان المسكن ملكاف ل سرة أو ألحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادة: مل . 2
وذل  في حالة حيازة المسكن بدون دفع أي مبال  ك ن يكـون المالـ  أب أو أم أو أحـد أقـارب رب األسـرة أو  :دون مقابل. 3

 .أحد أفرادها الذين ال يقيمون بالمسكن أو مقدما من جهة أخرة دون مقابل
. دون دفــع إيجــارإذا كــان المســكن مقــدماف ل ســرة نتيجــة عالقــة عمــل تــربط أحــد أفــراد األســرة بجهــة العمــل : مقابــل عمــل. 4

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

 :الحيازة النباتية

وجـود مسـاحة مــن األراضـي المزروعــة أو القابلـة للزراعــة ألي محصـول زراعــي تحـت تصــرف الحـائز، علــى أن ال تقـل تلــ  
 .م للزراعات المحميةدون( 5.1)دونم للزراعات المكشوفة و( 5)المساحة عن 

 
 :حفرة صماء

 .بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرة وتبنى من جدران محكمة
 

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

 
 : حيوانات المزرعة

 (الضــ ن والمـــاعز)واألغنــام زراعيـــة وتشــمل األبقــار  ألغــراضوالمربــاة بشــكل رئيســي  تشــمل جميــع الحيوانــات المحــتفظ بهـــا
 .والنحلالو، ...الخنازير، وطيور المزرعة كالدجاج اللحم والبياض، والحبب، والفر والخيول والبغال والحمير والجمال و 

 
 :الدار

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

 .ويقيم بكل منها أسرة مستقلة، فيعتبر كل مسكن شقة
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 :السرير

سـاعة متواصـلة علـى األقـل لتقـديم  9.أو ردهات المستشـفى والـذي يشـغل مـن قبـل المـريض لمـدة السرير المتواجد في غرفة 
 .الرعاية الطبية

 

 : طستهالك الوسيالا
يقاس خالل فترة  وهو  .اإلنتاجية العمليةالمستهلكة أو المتلفة أو المحولة في أو المستخدمة  المدخالتقيمة  مجموعهو 
ب نها سعر المنتج مضافاف  ،تعرف والتيويتم تقييم االستهال  الوسيط ب سعار المشترين،  .محددة بشكل مشابه لانتاج زمنية

مستوة االقتصاد الكلي  على، الوسيطقيمة إجمالي االستهال   وتكون .والتجزئةإليه هوامب النقل وهوامب تجارة الجملة 
 .التقييمينعلى المستوة التفصيلي فهنا  فرق بين  أما.  عار المنتجينسواء حسبت ب سعار المشترين أو أس نفسهاهي 

 
 :شبكة صرف صحي

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

 . حي  يتم تصريف المياه المستعملة إلى مياه سطحية
  

 :شبكة مياه عامة

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

 :الشقة

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

 

 :الصادرات

ــدان أخــرة مــن العــالم أو إلــى المنــاطق اجمــالي الســلع والخــدمات التــي يــتم تصــديرها خــار  ج الــبالد ويــتم نقــل ملكيتهــا إلــى بل
وتعتمــد كــل خصــم مــن االقتصــاد ، الجمركيــة الحــرة وتشــمل صــادرات وطنيــة المنشــ  والمعــاد تصــديرها مــن الســلع والخــدمات

 .الوطني نتيجة للتعامل مع االقتصاديات األخرة او االقتصاد غير المقيم
 

 :الصحة

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

 :العاملون
أو  لحسابهسواء كان ولو لساعة واحدة خالل الفترة المرجعية معينا  عمالف باشر  سنة ف كثر والذي 11عمره  الذي الفرد هو

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

إضراب  أواألفراد الغائبون عن أعمالهم بسبب المرض، أو إجازة مدفوعة األجر، أو إغالق  وكذل  ف كثرساعة  11 عاملين
 .ساعة 14-1من  عاملينف مؤقت وما شابه ذل ، يعتبر أو توقي
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 :العمالة

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

 .غير مدفوعي األجر
 

 :العمالة المحدودة

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

، ويحاولون زيادة هذا العدد بةحدة الطرق، كالبح  عن عمل إضـافي أو يحـاولون ت سـيس عمـل (ساعة ف كثر أسبوعيا 31)
وينــدرج كــذل  ضــمن العمالــة المحــدودة . خــاص أو مصــلحة خاصــة وهــذا النــوع ســمي فــي النشــرة بالعمالــة المحــدودة الظــاهرة

ملهم ألسباب اقتصادية مثل عدم كفاية الراتب أو بسبب ظروف العمل السيئة وهذا النـوع سـمي أولئ  الذين يرغبون بتغيير ع
 .في النشرة بالعمالة المحدودة غير الظاهرة

 

 :العنف األسري
أحد أفراد األسرة ضد أي فرد من أفرادها بهدف إلحاق األلم أو األذة النفسي أو الجسدي أو أي شكل  أي تصرف يتصرفه

  آخر من  أشكال األلم واإلساءة
 

 :جسدي عنف

وسائل مختلفة مثل الدفع بقوة، رمي أشياء باتجاه الشخص يمكن أن تؤذي، باستخدام  يمارس  .الجسد ضد موجه سلو  هو
أو  ،التهجم باستخدام أدوات حادة أو بدون أدوات اإلمسا  بقوة، الخنق، الحرق، ،الصفع ،الشعر، لوي اليد شد باليد، لكمات

على  آثاراف العنف الجسدي أو ال يتر   يتر وقد  ،أو إلحاق األذة الجسدية القوةعن  لتعبيرا الضبط أو بهدف غير ذل 
 جروحاف  أو كسوراف  تحد بالجسم أو  ما عضو فقدان إلىخطر أو اإلنسان لل حياةتعرض  وأيضا ا الم تسبب آثارهو  ،الجسم

إال أن هنا  الكثير من  ،الجسمعلى أثراف تتر   التي العالمات طريق عنالجسدي  العنف تمييز ويمكن. ما تشوهاف تسبب  أو
 .التهجمات التي ال تتر  أثار على الجسم بعد االعتداء ولكننا ما زلنا نعتبرها أشكاالف من اإلساءة الجسدية

 

 :نفسي عنف

 ويمـــارس  .بـــه واالزدراء واالســـتهتار لانســـان الســـيئة المعاملـــة أو نفســـي ســـلو يتمثـــل ب وهـــو مـــن أشـــكال العنـــف، شـــكل هـــو
 اإلكــراهو  ،ب ســماء و ألقــاب تحقيــر التلقيــبو  ،إظهــار العواطــف قــواّل وفعــالّ  مــن الحرمــانو  ،الكــالمو  ،والشــتائم التــوبيوباســتخدام 

   .اإلكراهو  الدائم، التهديدو  ،الترهيبو  ،البيت داخل والحبسأمن البيت،  الطردو  ،الرغبةبعمل معين ضد  للقيام
 

 :جنسي عنف

لحـاق األذة مـن قبـل الـزوجأي تصرف يهدف إلى االستغالل الجنسي المباشر   الجنسـيالعنـف  يمـارس  .أو غير المباشـر وا 
استعمال القوة الجسدية إلجبار  رفض الزوج أن يستعمل وسائل منع الحمل أثناء إقامة عالقة زوجية،: عن طريق مع الزوجة

الزوجــة علــى إقامــة عالقــة زوجيــة واســتعمال أشــكال أخــرة مــن القــوة  بهــدف إجبــار الزوجــة علــى إقامــة أشــكال مختلفــة مــن 
 ةغير راضية عنها، لجوء الزوج للتهديد بهدف إجبار الزوجة على ممارسة أشكال مختلفة من العالقة الزوجي ةالعالقة الزوجي
   .اال ترضى عنه
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 :الغرف واألسّرة المتاحة

 .تشمل ما هو قابل لاشغال من غرف وأسّرة خالل فترة المسل باستثناء ما هو مغلق للصيانة أو ألي سبب كان
 

 :الغرفة

محاطة بجدران وسقف يسهل عزل المسـتخدمين لهـا ( أربعة أمتار مربعة ف كثر) .م( 9)هي أية مساحة تساوي أو تزيد عن  
المقـــززة غرفـــة إذا كانــــت مســـاحتها مســـاوية أو تزيـــد عــــن أربعـــة أمتـــار مربعــــة ( الفرنـــدات)وتعتبـــر الشــــرفات  عـــن ا خـــرين،

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

 

 :غرفة مستقلة

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

 

 :الفندق

ويشـــترط فـــي الفنـــدق ان يكـــون عـــدد .  منشـــ ة تصـــنف ضـــمن منشـــآت االقامـــة الســـياحية الجماعيـــة التـــي تـــوفر المبيـــت للزائـــر
 األمــاكن المتــوفرة فيــه تســتوعب مجموعــة أشــخاص يزيــد عــن معــدل عــدد افــراد عائلــة واحــدة وتكــون تحــت إدارة موحــدة وتقــدم

درجـات وفئـات  الـىخدمات وتسهيالت تشمل خدمة الغرف واعداد االسرة يوميا وتنظيف المرافـق الصـحية، وتصـنف الفنـادق 
 .وفقا للتسهيالت والخدمات التي تقدمها

 

 :الفيال

 هي مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة، ويتكـون مـن طـابق واحـد بجنـاحين
أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص أحد األجنحة في حالة الطـابق الواحـد أو الطـابق الثـاني للنـوم، 
والجنا  ا خر أو الطابق األرضي لالستقبال والمطبو والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في الغالب للفيال حديقـة تحـيط 

لـى سـور يحـيط بهـا مـن الخـارج، وكـراج للسـيارة كمـا يغطـى السـطل العلـوي للفـيال بهـا بغـض النظـر عـن مسـاحتها باإلضـافة إ
 .بمادة القرميد على األغلب، ويمكن أن يوجد ضمن حدود الفيال أحد المباني أو المالحق ويكون من مكوناتها

 

 :القطاع الحكومي

الضــمان االجتمــاعي التــي تفرضــها وتســيطر يتــ لف مــن وحــدات الحكومــة المركزيــة والحكومــات المحليــة إلــى جانــب صــناديق 
عليها تل  الوحدات وتشمل كذل  المؤسسات غير الهادفة للربل التي تنتج إنتاجا غير سوقي وتسيطر عليهـا وتمولهـا بصـورة 

 .رئيسة الوحدات الحكومية أو صناديق الضمان االجتماعي
 

 :القطاع الخاص
 .ندرج تحت قطاع الحكومةيشمل جميع الوحدات المؤسسية المقيمة والتي ال ت
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   :المتحف
مـواد تــدل علــى  بــاحتواء، وتكــون فـي خدمــة المجتمـع وتنميتــه ومفتوحـة للجمهــور، وتقـوم مؤسسـة دائمــة، ال تبغـي ربحــاف تجاريـاف 

 .  اإلنسان وبيئته، وتحفظها، وتجري بحوثاف بش نها، وتخبر عنها، وتعرضها ألغراض الدراسة والتعليم واالستمتاع
 

  : المؤسسة الثقافية
والتـي .  المستخدمة في أنشطة الفنون والحرف وفي أنشـطة اللعـب والرياضـة( األدوات والمعدات)هي مؤسسة تتضمن السلع 

 .تسهل القيام ب نشطة الثقافة بالمعنى الواسع
 

   :إذاعية محلية مؤسسة
 .هي كل مؤسسة إذاعية تقدم خدمة إذاعية محلية

 
   :المولود الحي

ن  مولود ولد حياف وصرخ أو بكى عند الوالدة أو ظهرت عليه أي عالمة أخرةأي  من عالمات الحياة عند الوالدة حتى وا 
 .مات بعدها بلحظات

 

 :الضفة الغربية وسطمحافظات 
 . القدسو ، واألغواراريحا ، رام اهلل والبيرةوتشمل 

 
 :الحياة الزواجية مدة
 .، معبرا عنها بالسنوات الكاملة السابقأو تاريو انتهاء الزواج  اإلسنادما بين تاريو الزواج الفعلي وتاريو  الفترة هي

 
 :مكشوفة بدون شبكةمجاري 

 .العادمةمياه الوتعتبر وسيلة غير صحية للتخلص من عن مياه عادمة تسير في التجمع بدون قنوات هي عبارة 
 

 :المبنى

هو كل مشيد قائم بذاته ومثبـت علـى األرض أو علـى المـاء بصـفة دائمـة أو مؤقتـة، ويكـون المبنـى محاطـاف ب ربعـة جـدران أو 
 . على األقل جدار واحد مكتمل

 
 :المدارس الثانوية

 .تشمل المدارس المتوفر فيها مرحلة ثانوية فقط او مرحلتين اساسية وثانوية معا
 

 :المدارس الحكومية

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

 :المدارس الخاصة

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

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

 :المدرسة

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

 

 :المساحة المزروعة

جماليــة  وهــي المســاحة التــي أعــدت وزرعــت بنــوع أو أكثــر مــن المحاصــيل والتــي تكــون عــادة صــافية للمحاصــيل المؤقتــة وا 
 .للمحاصيل الدائمة

 
 :لمستشفىا

هي مؤسسة طبية يتمثل هدفها األول في توفير خدمات تشخيصية وعالجية لمختلف الظروف الطبية جراحيـة كانـت أم غيـر 
 .جراحية، وتقدم معظم المستشفيات أيضا خدمات لمرضى العيادات الخارجية وخاصة خدمات الطوارئ

 

 :عصرةملا
ج مــن أنشــطة اتــنزيــت الزيتــون، مــع احتماليــة اإل)مؤسســة أو جــزء منهــا تنــتج بشــكل أساســي مجموعــة واحــدة مــن الســلع  يهــ

وتعتبـر معصـرة الزيتـون الوحـدة اإلحصـائية والمعنـي بجمـع .  حي  يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضـافة( ثانوية
 .555.البيانات عنها خالل موسم اإلنتاج 

 
 :ةالمنشأ

( غيـر مسـاعد)بنشـاط إنتـاجي رئيسـي واحـد بشـكل أساسـي  تخصـصتو  تقع في مكـان واحـد مؤسسة أو جزء منهاالمنش ة هي 
 يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة حي 

 

:ة العاملةالمنشأ  

 .هي المنشاة التي تزاول العمل فعال خالل فترة جمع البيانات 
 

 :نِّفالمع/المعتدي
 .بكافة أشكاله الذي يمارس سلو  العنفالشخص 

 
 :النزالء

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

 

 :النشاط االقتصادي الرئيسي

قامت من اجله حسب التصـنيف الـدولي الموحـد ل نشـطة االقتصـادية ويسـهم هو طبيعة العمل الذي تمارسه المؤسسة والذي 
 .ب كبر قدر من القيمة المضافة في حالة تعدد األنشطة داخل المؤسسة الواحدة
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 (: القوى العاملة)النشيطون اقتصاديا 

 .وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة (سنة ف كثر 51)تشمل هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل 
 

 : النشاط االقتصادي
هــو عبــارة عــن عمليــة او مجموعــة مــن االعمــال التــي ينــتج عنهــا مخــرج او مجموعــة مــن المخرجــات ســواءا كانــت ســلعية او 

ي حالـة تعـدد فـ( الـدخل)خدمية، والنشـاط االقتصـادي الرئيسـي هـو ذلـ  النشـاط الـذي يسـاهم بـاكبر قـدر مـن القيمـة المضـافة 
 .االنشطة داخل المنشاة او المؤسسة الواحدة

 
 :النفايات الصلبة

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

 

 :نوع المسكن

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

 
 :الواردات

نقـــل ملكيتهـــا لتغطيـــة  تــموالخدمـــات المســـتوردة للبلـــد عــن طريـــق المـــواني البريـــة والبحريــة والجويـــة، التـــي  الســـلع إجمــــاليهــو 
عادة   .التصديراالحتياجات المحلية لالستهال  النهائي والوسيط وا 

 
 (:المسكن)الوحدة السكنية 

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

وقد تكون الوحـدة .  مسكونة وقت المسل، وقد تكون الوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلقة أو خالية
 .غولة ب سرة واحدة أو اكثر وقت المسلالسكنية مش
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اناثذكورالمجموع
TotalMalesFemales

4,420,5492,245,4002,175,149Palestineفلسطين

2,719,1121,381,2171,337,895West Bankالضفة الغربية

782,267397,316384,951Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  328,811167,025161,786Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 49,39125,08924,302Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

404,065205,202198,863Jerusalemالقدس

2013عدد السكان المقدر في محافظات وسط الضفة الغربية منتصف العام حسب الجنس، : 1جدول 
Table 1:  Estimated Population in the West Bank Central Governorates at Mid-Year by 

Sex, 2013

Governorate /Regionالمنطقة/المحافظة
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المجموعغير مبينليس الجئًا الجئ
RefugeeNot-RefugeeNot StatedTotal

1,537,0682,067,74755,5713,660,386Palestineفلسطين

624,0671,600,55155,3512,279,969West Bankالضفة الغربية

207,494407,25238,100652,846Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  76,811178,8306,922262,563Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 20,69018,3831,23240,305Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

109,993210,03929,946349,978Jerusalemالقدس

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

Year by Refugee Status, 2007

 Governorate/Region المنطقة/المحافظة

Refugee Statusحالة اللجوء
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معدل الزواج الخامعقود الزواج المسجلة
وقوعات الطالق 

المسجلة
معدل الطالق الخام

Registered Marriages
Crude 

Marriage Rate

Registered 

Divorces

Crude Divorce 

Rate

36,2848.76,1551.5Palestineفلسطين

West Bank 20,1657.83,3921.3الضفة الغربية

3,6705.71,0261.6Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 Ramallah & Al Bireh 1,9576.34921.6رام اهلل والبيرة

 3166.8891.9Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

1,3973.64451.1Jerusalemالقدس

 Governorate/Region المنطقة/المحافظة

2011عدد عقود الزواج ووقوعات الطالق المسجلة في محافظات وسط الضفة الغربية، : 3جدول 
  Table 3:  Registered Marriages and Divorces in the West Bank Central Governorates, 2011
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FemalesاناثMales ذكور

2010201120102011

24.624.619.920.0Palestineفلسطين

25.425.320.120.2West Bankالضفة الغربية

25.325.220.020.1Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 25.525.320.520.4Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 24.924.919.620.5Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

25.225.019.519.8Jerusalemالقدس

2011، 2010العمر الوسيط عند الزواج األول في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجنس، : 4جدول 
               Table 4: Median Age at First Marriage in the West Bank Central Governorates                                

                by Sex, 2010, 2011

Governorate\Region المنطقة/المحافظة
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DeathsالوفياتBirthsالمواليد

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
MalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

Palestine............فلسطين

 33,10731,78864,8953,4132,9386,351West Bankالضفة الغربية

6,3366,17112,5076375371,174Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  3,7143,5737,287411356767Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 1,1091,0722,1818373156Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

1,5131,5263,039143108251Jerusalemالقدس

2012عدد المواليد أحياء المسجلون والوفيات المسجلة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجنس، : 5جدول 
Table 5: Registered Live Births and Deaths Registered in the West Bank Central 

Governorates by Sex, 2012

Governorate\Regionالمنطقة/المحافظة
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المحافظة
القدسأريحا واالغواررام اهلل والبيرة

Palestine 
West 

Bank

Middle of West 

Bank

Ramallah & 

Al Bireh 

Jericho & Al 

Aghwar
Jerusalem

815118819Number of Hospitalsعدد المستشفيات

25122110Governmental Hospitalsمستشفيات حكومية

563916709Non-Governmental Hospitalsمستشفيات غير حكومية

5,4143,1631,07232454694Number of Bedsعدد األسَرة

1.301.231.441.041.161.78Beds Per 1000 Inhabitant من السكان1000األسرَّة لكل 

472,818305,42976,53736,9295,00634,602Grand Total of Dischargesاإلخراجات الكلية

*76.981.661.885.055.770.3Grand Total of Beds Occupancy Rate*معدل أشغال األسرة الكلي

*2.52.53.12.62.25.1Mean of Duration (day)*(يوم)معدل اإلقامة الكلي 

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

Governorate

2011المؤشرات الرئيسية الخاصة بفعاليات المستشفيات في محافظات وسط الضفة الغربية، : 6جدول 
Table 6: Main Indicators for Hospitals Activities in the West Bank Central Governorates, 2011

Indicatorsالمؤشرات

وسط الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطين
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المحافظة

القدسأريحا واالغواررام اهلل والبيرة

Palestine West Bank
Middle of 

West Bank

Ramallah 

& Al Bireh 

Jericho & 

Al Aghwar
Jerusalem

Both Sexesكال الجنسين

43.645.539.244.845.832.7In Labor Forceداخل القوى العاملة

56.454.560.855.254.267.3Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100100Totalالمجموع

70.173.880.080.278.579.8Full Employmentعمالة تامة

6.97.22.42.43.12.4Underemploymentعمالة محدودة

23.019.017.617.418.417.8Unemploymentبطالة

100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

69.171.465.571.073.558.8In Labor Forceداخل القوى العاملة

30.928.634.529.026.541.2Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100100Totalالمجموع

71.674.480.480.581.679.9Full Employmentعمالة تامة

7.98.32.72.82.82.6Underemploymentعمالة محدودة

20.517.316.916.715.617.5Unemploymentبطالة

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

17.418.913.819.219.57.6In Labor Forceداخل القوى العاملة

82.681.186.280.880.592.4Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100100Totalالمجموع

64.371.778.078.967.579.4Full Employmentعمالة تامة

2.83.01.21.04.30.7Underemploymentعمالة محدودة

32.925.320.820.128.219.9Unemploymentبطالة

100100100100100100Totalالمجموع

2012في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجنس والعالقة بقوة العمل،  ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي لألفراد : 7جدول 

العالقة بقوة العمل  
والجنس

 Labor Force Status and 

Sex

Table7: Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in the West Bank Central 

Governorates by Sex and Labor Force Status, 2012

الضفة الغربيةفلسطين
وسط الضفة 

الغربية
Governorate
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الفقر المدقعشدة الفقرفجوة الفقرالفقر
PovertyPoverty GapPoverty  SeverityDeep Poverty

25.86.02.112.9Palestineفلسطين

17.83.91.47.8West Bankالضفة الغربية

7.31.20.42.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  8.81.00.20.9Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

*24.45.11.613.1Jericho & Al Aghwar*أريحا واالغوار

4.60.90.31.7Jerusalem القدس

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

the West Bank Central Governorates, 2011

.Data include Tubas Governorate **البيانات تشمل محافظة طوباس .

Poverty Ratesنسب الفقر

 Governorate/Region المنطقة/المحافظة
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Governorate

القدس*أريحا واالغواررام اهلل والبيرة
Palestine West BankMiddle of 

West Bank

Ramallah & 

Al Bireh 

Jericho & Al 

Aghwar*
Jerusalem

339.7361.6409.0401.6299.5423.8Food cash expenditureاإلنفاق النقدي على مجموعات الطعام

351.0376.5415.0412.5316.4426.0Total Food Consumptionاالستهالك الكلي من الطعام

519.0608.3772.1689.3515.2848.1Non-food cash expenditureاإلنفاق النقدي على غير الطعام

634.8729.2954.2819.7617.61,075.3Total Non-Food Consumptionاالستهالك الكلي  من غير الطعام

985.81,105.71,369.21,232.2934.01,501.2Total  Consumptionاالستهالك الكلي

945.41,058.41,286.11,195.3861.91,383.8Total Cash Expenditureاإلنفاق النقدي الكلي

* Data include Tubas Governorate. *البيانات تشمل محافظة طوباس.

2011متوسط إنفاق واستهالك األسرة الشهري بالدينار األردني في محافظات وسط الضفة الغربية، : 9جدول 
Table 9:  Average Monthly Household Expenditure and Consumption in

Dinar (JD) in the West Bank Central Governorates, 2011

Indicators

المحافظة

المؤشرات

وسط الضفة 
الغربية

الضفة الغربيةفلسطين
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TotalالمجموعSecondary**ثانويةBasicأساسية

المجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومة
GovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivateTotal

1009312,0383443712,753Palestine-1,2073442711,822831فلسطين

897801,639993212,059West Bank-948992321,279691الضفة الغربية

5622430834160502Middle of West Bank-14034104278168وسط الضفة الغربية

  231341821251245Ramallah & Al Bireh-711228111111رام اهلل والبيرة

 12205732Jericho & Al Aghwar--8572012أريحا واالغوار

 **337810617102225Jerusalem-61176914745**القدس

Includes Schools with Basic and Secondary Stages or Secondary Stage Only :*.تشمل المدارس التي فيها مرحلة اساسية وثانوية معا او مرحلة ثانوية فقط*: 

.Does not include schools affilicated with the Israeli Municipality and Culture Committee :**ال تشمل المدارس التي تشرف عليها سلطة التعليم التابعة لوزارة المعارف والبلدية اإلسرائيليتين**: 

2013/2012عدد المدارس في محافظات وسط الضفة الغربية حسب المرحلة والجهة المشرفة، : 10جدول 
Table 10:  Number of Schools in the West Bank Central Governorates by Stage and Supervisory Authority, 2012/2013

Stage\Supervising Authority                                  الجهة المشرفة/المرحلة

Governorate /Regionالمنطقة/المحافظة
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TotalالمجموعSecondaryثانويةBasicأساسية

المجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومة
GovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivateTotal

6,783146,495762,499273,616100,6241,136,739Palestine-622,787273,61693,841990,244139,712فلسطين

6,10086,825537,52351,58484,065673,172West Bank-456,79851,58477,965586,34780,725الضفة الغربية

4,17019,79394,48817,32049,618161,426Middle of West Bank-78,86517,32045,448141,63315,623وسط الضفة الغربية

  1,58010,92458,7746,41715,80280,993Ramallah & Al Bireh-49,4306,41714,22270,0699,344رام اهلل والبيرة

 1,3595,8234,2481,86911,940Jericho & Al Aghwar--4,4644,2481,86910,5811,359أريحا واالغوار

 2,5907,51029,8916,65531,94768,493Jerusalem-24,9716,65529,35760,9834,920القدس

2013/2012عدد الطلبة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب المرحلة والجهة المشرفة، : 11جدول 
Table 11:  Number of Students in the West Bank Central Governorates by Stage and Supervisory Authority, 2012/2013

المنطقة/المحافظة

                                  Stage\Supervising Authorityالجهة المشرفة/المرحلة

Governorate /Region
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الثانويةاألساسيةالثانويةاألساسيةالثانويةاألساسيةالثانويةاألساسية
BasicSecondaryBasicSecondaryBasicSecondaryBasicSecondary

30.926.830.227.536.7.23.417.8Palestineفلسطين

West Bank 28.023.228.523.733.4.23.217.9الضفة الغربية

26.321.726.923.032.6.23.817.8Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  26.622.127.723.532.2.21.916.3Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 Jericho & Al Aghwar.28.221.926.121.934.3.23.4أريحا واالغوار 

25.721.025.422.431.8.24.918.9Jerusalemالقدس

2013/2012معدل عدد الطلبة لكل شعبة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجهة المشرفة والمرحلة، : 12جدول 
Table 12: Average Number of Students Per Class in the West Bank Central Governorates by  

Supervisory Authority and Stage, 2012/2013

Supervising Authority\Stage المرحلة / الجهة المشرفة المعدل العام

Governorate /Region المنطقة/المحافظة
حكومة

Government

وكالة الغوث
UNRWA

خاصة
Private

Grand Average
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Governorate

القدسأريحا واالغواررام اهلل والبيرة
Palestine West 

Bank

Middle of 

West Bank

Ramallah & 

Al Bireh 

Jericho & 

Al Aghwar

Jerusalem

    4.14.44.33.95.56.1Illiterateأمي

5.96.46.55.98.06.7Can Read and Writeملم

    14.615.915.913.120.921.2Elementaryابتدائي

    36.837.536.434.541.138.0Preparatoryإعدادي

    21.720.219.922.114.117.5Secondaryثانوي

    5.24.84.85.53.43.0Associate Diplomaدبلوم متوسط

11.710.812.215.07.07.5Bachelor and Aboveبكالوريوس فأعلى

100100100100100100Totalالمجموع

2012في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الحالة التعليمية،  ( سنة فاكثر15)التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين : 13جدول 
Table 13: Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in the West 

Bank Central Governorates by Educational Attainment, 2012

الحالة التعليمية

المحافظة

Educational Attainment

وسط الضفة 
الغربية

فلسطين
الضفة 
الغربية
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وسط الضفة الغربية الضفة الغربيةفلسطين
كال الجنسين
Both sex

  ذكور  
Males

إناث 
Females

كال الجنسين
Both sex

  ذكور  
Males

إناث 
Females

كال الجنسين
Both sex

  ذكور  
Males

Femalesإناث 

    4.11.86.44.41.96.94.31.96.8Illiterateأمي

    5.96.05.86.46.16.96.56.26.7Can Read and Writeملم

    14.616.113.115.917.214.515.918.413.4Elementaryابتدائي

    36.838.035.537.539.735.436.439.133.7Preparatoryإعدادي

    21.720.722.820.219.620.719.918.521.3Secondaryثانوي

    5.25.25.14.84.84.74.83.85.8Associate Diplomaدبلوم متوسط

   11.712.211.310.810.710.912.212.112.3Bachelor and Aboveبكالوريوس فأعلى

100.0100100100100100100100100Totalالمجموع

Middle of West Bank West Bank

2012في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الحالة التعليمية والجنس،  ( سنة فاكثر15)التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين : 14جدول 
Table 14: Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in the West Bank Central Governorates by 

Educational Attainment and Sex, 2012

Educational Attainmentالحالة التعليمية

Palestine

62



PCBS: West Bank Central Governorates Statistical Yearbook, 2012 2012كتاب محافظات وسط  الضفة الغربية االحصائي السنوي، : PCBS ا

المحافظة
القدسأريحا واالغواررام اهلل والبيرة

Palestine West 

Bank

Middle of 

West Bank

Ramallah & 

Al Bireh 

Jericho & Al 

Aghwar
Jerusalem

Both Sexesكال الجنسين

19-1599.499.599.499.898.399.015-19

24-2099.199.197.999.799.295.820-24

34-2599.299.499.499.898.699.225-34

44-3598.798.998.898.797.399.235-44

45+84.783.885.786.080.380.145+

 95.995.695.796.194.593.9Totalالمجموع 

Malesذكور

19-1599.599.799.9100.099.499.615-19

24-2099.199.198.499.899.696.620-24

34-2599.499.499.599.899.599.125-34

44-3599.099.099.299.297.399.135-44

45+94.394.194.694.991.490.145+

 98.298.198.198.597.396.7Totalالمجموع 

Femalesإناث

19-1599.399.499.099.697.398.415-19

24-2099.299.197.499.798.895.120-24

34-2599.199.499.299.897.899.325-34

44-3598.598.798.498.497.299.335-44

45+75.373.876.677.169.471.745+

 93.693.193.293.891.891.2Totalالمجموع 

الجنس و الفئات 
العمرية

في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجنس وفئات  ( سنة فأكثر15)معدالت معرفة القراءة والكتابة للسكان الفلسطينيين : 15جدول 
2012العمر، 

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

Central Governorates by Sex and Age Group, 2012

Sex and Age 

Groups
فلسطين

الضفة 
الغربية

وسط الضفة 
الغربية

Governorate
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العدد
Number

Palestine..فلسطين

1,864West Bankالضفة الغربية

337Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  187Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 45Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

105Jerusalemالقدس

2012عدد المساجد العاملة في محافظات وسط الضفة الغربية، : 16جدول 
Table 16: Number of Mosques In Operation in the West Bank Central 

Governorates, 2012

Governorate/Regionالمنطقة/المحافظة
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Governorate

القدسأريحا واالغواررام اهلل والبيرة
Palestine West 

Bank

Middle of 

West Bank

Ramallah & 

Al Bireh 

Jericho & Al 

Aghwar

Jerusalem

646577131591656Cultural Centersالمراكز الثقافية

3Theaters-10752المسارح

2Museums-141042المتاحف

Cinema--2211السينما

 672596141641661Totalالمجموع

2012عدد المؤسسات الثقافية العاملة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب نوع المؤسسة، : 17جدول 
Table 17: Number of Cultural Institutions In Operation in the West Bank Central 

Governorates by Type of Institution, 2012

نوع المؤسسة

المحافظة
Type of 

Institution

فلسطين
الضفة 
الغربية

وسط الضفة 
الغربية
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تعرضن للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف اإلجتماعيالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Social 

abuse

Economic 

abuse

Exposed to 

violence

58.623.511.854.855.137.0Palestineفلسطين

 48.717.410.244.841.629.9West Bankالضفة الغربية

45.815.69.130.827.225.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 29.36.95.516.513.914.2Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

70.945.233.739.141.847.3Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار

53.318.08.937.534.929.4Jerusalemالقدس

نسبة النساء في محافظات وسط الضفة الغربية اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألنواع محددة من العنف من قبل الزوج خالل : 18جدول 
2011 شهرًا الماضية حسب المحافظة ونوع العنف، تموز 12

المنطقة/المحافظة

Type of violenceنوع العنف

 Governorate/Region 

 Table 18: Percentage of Ever Married Women in the West Bank Central Governorates were 

Exposed to Different Types of Violence from Husband During the previous 12 Months by 

Governorate and Type of Violence, July 2011
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تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Economic 

abuse

Exposed to 

violence

24.530.00.79.416.2Palestineفلسطين

 18.422.20.66.411.9West Bankالضفة الغربية

20.724.70.89.313.9Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 10.813.00.08.28.0Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

29.5Jericho & Al Aghwar[ 28.6 ]0.3[ 47.8][ 41.2]أريحا واالغوار

25.530.61.76.015.9Jerusalemالقدس

.The variance is high :[  ] .التباين عالي: [  ]

 سنة في محافظات وسط الضفة الغربية الذين لم يسبق لهم الزواج وتعرضوا للعنف من قبل أحد 64-18نسبة األفراد : 19جدول 
2011 شهرًا الماضية حسب المحافظة ونوع العنف، تموز 12أفراد األسرة خالل 

 Table 19: Percentage of Never Married Individuals Aged 18-64 Years in the West Bank 

Central Governorates were Exposed to Violence During the previous 12 Months by         

a Family Member by Governorate and Type of Violence, July 2011

المنطقة/المحافظة

 Type of violence نوع العنف

 Governorate/Region 
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تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Economic 

abuse

Exposed to 

violence

23.029.90.611.516.3Palestineفلسطين

 17.220.30.47.711.4West Bankالضفة الغربية

16.320.00.211.612.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 17.023.30.013.613.5Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

19.5Jericho & Al Aghwar[ 24.4]0.7[ 26.4][ 26.4]أريحا واالغوار

11.913.00.44.37.4Jerusalemالقدس

.The variance is high :[  ] .التباين عالي: [  ]

 سنة في محافظات وسط الضفة الغربية الذين لم يسبق لهم الزواج وتعرضوا للعنف من قبل 64-18نسبة الذكور : 20جدول 
2011 شهرًا الماضية حسب المحافظة ونوع العنف، تموز 12أحد أفراد األسرة خالل 

 Table 20: Percentage of Never Married Males Aged 18-64 Years in the West Bank 

Central Governorates were Exposed to Violence During the previous 12 Months by 

a Family Member by Governorate and Type of Violence, July 2011

المنطقة/المحافظة
 Type of violence نوع العنف

 Governorate/Region 
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تعرضوا للعنفالعنف اإلقتصاديالعنف الجنسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Sexual 

abuse

Economic 

abuse

Exposed to 

violence

25.630.10.87.716.1Palestineفلسطين

 West Bank 19.524.00.75.312.4الضفة الغربية

23.327.41.18.015.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 6.04.90.03.93.7Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

36.6Jericho & Al Aghwar[ 31.5]0.0[ 63.1][ 51.7]أريحا واالغوار

30.937.62.16.819.4Jerusalemالقدس

.The variance is high :[  ] .التباين عالي: [  ]

 سنة في محافظات وسط الضفة الغربية اللواتي لم يسبق لهن الزواج وتعرضن للعنف من قبل 64-18نسبة اإلناث  : 21جدول 
2011 شهرًا الماضية حسب المحافظة ونوع العنف، تموز 12أحد أفراد األسرة خالل 

 Table 21: Percentage of Never Married Females Aged 18-64 Years in the West Bank 

Central Governorates were Exposed to Violence During the Previous 12 Months by           

   a Family Member by Governorate and Type of Violence, July 2011

المنطقة/المحافظة
 Type of violence نوع العنف

 Governorate/Region 
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MotherاألمFatherاألب

العنف الجسديالعنف النفسيالعنف الجسديالعنف النفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

Psychological 

abuse

Physical abuse

Both sexesكال الجنسين

69.034.466.434.5Palestineفلسطين

  64.628.761.927.7Ramallah & Al Birehالضفة الغربية

66.628.961.728.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

Maleذكور

69.335.672.345.0Palestineفلسطين

67.731.169.838.3West Bankالضفة الغربية

43.3Middle of West Bank[72.6 ]31.9[70.1 ]وسط الضفة الغربية

Femaleإناث

68.733.160.223.6Palestineفلسطين

61.426.353.716.6West Bankالضفة الغربية

64.826.251.713.9Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

.The variance is high : [ ] .التباين عالي: [ ]

 شهرًا الماضية حسب المنطقة وجنس 12 سنة في فلسطين الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف خالل 17-12نسبة األطفال : 22جدول 
2011الطفل والمعتدي، تموز 

 Table 22: Percentage of Children 12-17 Years in Palestine were Exposed to Violence 

During the Previous 12 Months by Region, Sex of Child and Aggressor, July 2011

المنطقة وجنس الطفل

Aggressor\Type of violence

Region and Sex of Child

نوع العنف/ المعتدي
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عنف اجتماعيعنف اقتصاديإهمال صحيعنف جسديعنف نفسي
Psychological 

abuse

Physical 

abuse

 Health  

ignorance

Economic 

abuse

Social 

abuse

Both sexesكال الجنسين

11.42.817.13.81.7Palestineفلسطين

13.43.120.93.81.6West Bankالضفة الغربية

18.43.030.51.27.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

Malesذكور

9.32.915.53.31.2Palestineفلسطين

11.63.619.44.41.4West Bankالضفة الغربية

19.75.735.41.29.8Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

Femalesإناث

13.22.718.33.72.1Palestineفلسطين

14.92.722.03.41.7West Bankالضفة الغربية

17.30.726.81.24.9Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 شهرًا 12 سنة فأكثر في فلسطين الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 65نسبة االفراد : 23      جدول 
2011والجنس ونوع العنف، تموز ، الماضية حسب المنطقة

 Table23: Percentage of Individuals 65 Years and Above in Palestine who were Exposed to 

Different Types of Violence by a Family Member in the last 12 Months by Region, Sex and 

Type of Violence, July 2011

Regionالمنطقة

Type of violenceنوع العنف
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الكثافة السكانية(2كم)المساحة 
مساحة األراضي المزروعة 
بالمحاصيل الدائمة والمؤقتة 

(2كم)

نسبة مساحة األراضي المزروعة 
بالمحاصيل الدائمة والمؤقتة من 

المساحة الكلية

Area (km
2
)Population 

density

Area of Cultivated 

Land  

withTemporary 

and Permanent 

Crops (km
2
)

Percent of Cultivated 

Land Area with 

Temporary and 

Permanent Crops from 

Total Area

6,020692.5931.515.5Palestineفلسطين

5,655456.3843.514.9West Bankالضفة الغربية

1,793416.2113.66.3Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  855362.877.09.0Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

59378.820.63.5Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

3451,128.416.04.6Jerusalemالقدس

Governorate/Regionالمنطقة/المحافظة

المساحة الكلية ومساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة والمؤقتة ونسبة مساحة األراضي المزروعة في محافظات وسط : 24جدول 
2011/2010الضفة الغربية، 

Table 24: Total Area and Percentage of Cultivated Land Area with Temporary and Permanent 

Crops in the West Bank Central Governorates, 2010/2011
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مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل 
(2كم)الدائمة 

عدد السكان نهاية العام 
2011

حصة الفرد من األراضي المزروعة 
(2م)بالمحاصيل الدائمة 

Area of Land Cultivated 

with Permanent Crops 

(km
2
 )

Population End of 

Year 2011

Area of Land Cultivated 

with Permanent Crops 

Per Capita (m
2
)

659.94,231,084156.0Palestineفلسطين

612.72,614,594234.3West Bankالضفة الغربية

91.4755,202121.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 68.6314,818217.9Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

8.347,380175.2Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار

14.5393,00436.9Jerusalemالقدس

Governorate/Region

Table 25: Area of Land Cultivated with Permanent Crops, Population and Area of Land 

Cultivated with Permanent Crops Per Capita in the West Bank Central 

Governorates, 2010/2011

المنطقة/المحافظة

مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة، وعدد السكان وحصة الفرد من األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة في : 25جدول 
2011/2010محافظات وسط الضفة الغربية، 
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المجموعType of Holdingنوع الحيازة
مختلطةحيوانيةنباتية

PlantAnimalMixed

71,76110,50122,976105,238Palestineفلسطين

58,6947,64319,54885,885West Bankالضفة الغربية

10,6252,0672,01514,707Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  8,5485521,31510,415Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 5846622941,540Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

1,4938534062,752Jerusalemالقدس

المنطقة/المحافظة

2011/2010عدد الحيازات الزراعية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب نوع الحيازة، : 26جدول 
Table 26: Agricultural Holdings in the West Bank Central Governorates by Type of       

Holding, 2010/2011

Governorate/Region
Total
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Type of livestock

ماعزضأنأبقار
CowsSheepsGoats

39,625732,399240,136Palestineفلسطين

26,477669,843226,428West Bankالضفة الغربية

7,75691,72473,653Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

المنطقة
نوع الماشية

2011/10/01عدد حيوانات الماشية في فلسطين حسب المنطقة ونوع الماشية، كما هو في : 27جدول 
Table 27:  Livestock in Palestine by Region and Type of Livestock, as on 01/10/2011

 Region 
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الكمية بالطن المتري، والقيمة باأللف دوالر أمريكي   

Governorateالمحافظة

القدسرام اهلل والبيرة
Palestine West BankMiddle of 

West Bank

Ramallah & Al BirehJerusalem

27925834304Total Operating Olive Pressesإجمالي عدد المعاصر العاملة

2322440عدد المعاصر المغلقة مؤقتا
No. of Olive Presses Temporarily 

Closed

104,762.695,215.812,534.110,521.42,012.8Quantity of Olive Pressedكمية الزيتون المدروس

22,951.121,356.92,902.42,429.4472.9Quantity of Oil Extractedكمية الزيت المستخرج

1,2201,07218416420Number of Employed Personsعدد العاملين

32929345396No. of Unpaid Employeesعدد العاملين بدون اجر

89177913912514No. of Paid  Employeesعدد العاملين بأجر

1,014.3885.7125.3107.118.2Compensation of Employeesتعويضات  العاملين

9,098.28,260.61,502.91,256.5246.4Olive Presses Outputقيمة إنتاج المعاصر

2,607.32,333.4457.0390.866.2Intermediate Consumptionاالستهالك الوسيط

6,490.85,927.21,045.9865.7180.2Gross Value Addedالقيمة  المضافة

3,166.42,744.4197.2197.20.0Gross Fixed Capital Formationالتكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

2012أهم المؤشرات االقتصادية لمحافظات وسط الضفة الغربية لنشاط معاصر الزيتون، : 28جدول    
Table 28: Main Economic Indicators for Olive Presses in the West Bank Central Governorates, 2012

Indicatorsالمؤشرات الضفة الغربيةفلسطين
وسط الضفة 

الغربية

Quantity in Metric Ton and Value in US $ 1000
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المجموع*أخرىشقةدار/فيال
villa/HouseApartment*OtherTotal

45.253.81.0100Palestineفلسطين

48.350.80.9100West Bankالضفة الغربية

36.262.61.2100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

* Other: Includes Independent Room, or Tent, or marginalتشمل غرفة مستقلة أو خيمة أو براكية:  أخرى* 

المنطقة

2012التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة و نوع المسكن، : 29جدول 
Table 29:  Percentage Distribution of Households in Palestine by Rigion and Type of 

Housing Unit, 2012

 Region 

Type of Housing Unit نوع المسكن
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حيازة المسكن
المجموع*أخرىمستأجرملك

OwnedRented*OtherTotal

77.010.612.4100Palestineفلسطين

73.912.513.6100West Bankالضفة الغربية

69.421.88.8100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

* Other includes From Work and Without Payment 

المنطقة

2012التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة وحيازة المسكن، :  30جدول 
Table 30:  Percentage Distribution of Households  in Palestine by Rigion and Tenure of 

Housing Unit, 2012 

 Region 

أخرى تشمل من العمل ودون مقابل *

Tenure of Housing Unit
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متوسط عدد الغرف
  المجموع  

Total

1.813.132.531.920.71003.6Palestineفلسطين

1.912.533.432.319.91003.6West Bankالضفة الغربية

2.513.530.127.826.11003.7Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  2.313.728.630.924.51003.7Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 5.913.635.639.55.41003.2Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

2.313.330.624.229.61003.7Jerusalemالقدس

Average Number 

of Rooms

2012التوزيع النسبي لألسر في محافظات وسط الضفة الغربية حسب عدد الغرف في المسكن، : 31جدول 
Table 31: Percentage Distribution of Households in the West Bank Central Governorates by 

Number of Rooms per Housing Unit, 2012

Governorate/Region
2345+ 1

Number of Rooms 

المنطقة/المحافظة
عدد الغرف 
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متوسط كثافة المسكن
المجموع
Total

17.051.124.37.61001.5Palestineفلسطين

19.151.622.86.51001.4West Bankالضفة الغربية

21.153.118.96.91001.4Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  21.554.817.36.41001.3Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 11.050.526.312.21001.6Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

21.952.019.46.71001.4Jerusalemالقدس

2012التوزيع النسبي لألسر في محافظات وسط الضفة الغربية حسب كثافة السكن، : 32جدول 
Table 32:Percentage Distribution of Households in the West Bank Central Governorates by 

Housing Density, 2012

Housing Density

Governorate/Region
3.00+ 2.99-2.00 1.99-1.00 1أقل من 

المنطقة/المحافظة
كثافة المسكن

Average of 

Housing Density
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أخرىالنبع أو العينبئرشراء تنكاتشبكة مياه عامة
Public Water 

Network

Water 

Tankers

Water WellSpringOther

92.726.125.50.30.3Palestineفلسطين

 91.415.630.00.40.3West Bankالضفة الغربية

99.26.418.80.00.2Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 99.66.830.80.00.4Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 90.016.73.30.00.0Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار

1004.67.90.00.0Jerusalemالقدس

نسبة المؤسسات التعليمية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب مصادر الحصول على المياه في المؤسسة     : 33         جدول 
2012التعليمية، 

Table 33: Percentage of Educational Establishments in the West Bank Central Governorates 

by Source of Water Supply, 2012

Governorate/Regionالمنطقة/ المحافظة

 Sources of Obtaining Water مصادر الحصول  على المياه

81



PCBS: West Bank Central Governorates Statistical Yearbook, 2012 2012كتاب محافظات وسط  الضفة الغربية االحصائي السنوي، : PCBS ا

المجموعأخرىتنكات مياهبئر لجمع مياه األمطارشبكة مياه عامة
Public Water 

network

Collection rain 

water well

Water 

tankers

OtherTotal

92.53.43.70.4100Palestineفلسطين

91.33.74.40.6100West Bankالضفة الغربية

 96.62.31.10.0100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

التوزيع النسبي لمراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في فلسطين حسب مصادر الحصول على المياه       : 34     جدول 
2012والمنطقة، 

Table 34: Percentage Distribution of Health Care Centres (Governmental and Non-

Governmental) in Palestine by Source of Water Supply and Region, 2012

المنطقة
Sources of obtaining water مصادر الحصول على المياه

Region
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3كمية المياه المستهلكة شهريا م3المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة  م

Monthly Average of Quantity of 

Consumed Water m
3

Monthly Amount of 

Consumed Water m
3 

88.96219,097Palestineفلسطين

58.03116,123West Bankالضفة الغربية

71.4640,095Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 83.5519,801Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 42.831,285Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار

88.0019,009Jerusalemالقدس

المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة في المؤسسات التعليمية، ومجموع كميات المياه المستهلكة في المؤسسات التعليمية في : 35جدول  
2012محافظات وسط الضفة الغربية، 

Table  35: Monthly Average Quantity of Water Consumption and Total Amount of Water 

Consumed in  Educational Establishments in the West Bank Central Governorates, 2012

Governorate/Regionالمنطقة/ المحافظة
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المجموعأخرىمتعهد خاصوكالة الغوثالسلطة المحليةالمؤسسة التعليمية
Educational 

Establishment

Local 

Authority

UNRWAPrivate 

Contractor

OtherTotal

7.583.14.50.84.1100Palestineفلسطين

 7.783.92.81.04.6100West Bankالضفة الغربية

7.980.14.61.06.4100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 8.483.13.40.84.3100Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 13.370.010.00.06.7100Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار

6.578.25.11.48.8100Jerusalemالقدس

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجهة التي تقوم بنقل النفايات الناتجة عن : 36 جدول 
2012المؤسسة التعليمية، 

       Table 36: Percentage Distribution of Educational Establishments in the West Bank Central 

Governorates by Solid Waste Management, 2012

المنطقة/ المحافظة

Doer of Transporting Wasteالجهة التي تقوم بنقل النفايات

Governorate/Region
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المجموعخارج  المركزداخل ساحة المركزداخل بناء المركز
Inside the center buildingInside the center squareOutside the centerTotal

34.318.047.7100Palestineفلسطين

35.214.949.9100West Bankالضفة الغربية

 39.87.752.5100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

التوزيع النسبي لمراكز الرعاية الصحية الحكومية واالهلية في فلسطين حسب مكان تجميع النفايات قبل التخلص منها            : 37جدول 
2012والمنطقة، 

Table 37: Percentage Distribution of Health Care Centres (Governmental and Non-

Governmental) in Palestine by Solid Waste Management and Region, 2012

المنطقة
Waste collection placeمكان تجميع النفايات

Region
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المجموعأخرىحفرة صماءحفرة امتصاصيةشبكة صرف صحي
Wastewater 

Network

Porous CesspitTight CesspitOtherTotal

41.543.614.60.3100Palestineفلسطين

32.450.017.20.4100West Bankالضفة الغربية

39.145.115.20.6100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 22.457.420.20.0100Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 0.046.746.76.6100Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار

63.031.45.10.5100Jerusalemالقدس

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  في محافظات وسط الضفة الغربية حسب طريقة التخلص من المياه العادمة في المؤسسة : 38جدول 
2012التعليمية، 

Table 38: Percentage Distribution of Educational Establishments in the West Bank Central 

Governorates by Wastewater Disposal Method, 2012

المنطقة/ المحافظة

Wastewater Disposal Methodطريقة التخلص من المياه العادمة

Governorate/Region
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المجموعأخرىحفرة امتصاصيةحفرة صماءشبكة صرف صحي
Wastewater 

network

Tight cesspitPorous 

cesspit

OtherTotal

42.124.732.90.3100Palestineفلسطين

34.928.935.80.4100West Bankالضفة الغربية

 49.015.134.91.0100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

التوزيع النسبي لمراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في فلسطين حسب طريقة التخلص من المياه العادمة            : 39      جدول 
2012والمنطقة، 

Table 39: Percentage Distribution of Health Care Centres (Governmental and Non-

Governmental) in Palestine by Wastewater Disposal Method and Region, 2012

المنطقة

Wastewater disposal methodالتخلص من المياه العادمة طريقة

Region
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نسبة اشغال الغرفعدد ليالي المبيتعدد النزالءمتوسط عدد االسرةمتوسط عدد الغرفعدد الفنادق
No. of 

Hotels

Average No .

of Rooms

Average No. 

of Beds

No. of 

Guests

No. of Guest 

Nights

Room 

Occupancy %

Palestine............فلسطين

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

301,3333,18994,445246,04341.2Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

2012المؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي في فلسطين حسب المنطقة، : 40جدول 
Table 40: Main Indicators for Hotel Activities in Palestine by Region, 2012

Region المنطقة
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عدد المنشآتالمنطقة/المحافظة
No. of Establishments

عدد العاملين
No. of Employed Persons

Governorate/Region

135,401384,778Palestineفلسطين

91,203262,825West Bankالضفة الغربية

23,68989,551Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  12,83754,054Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 1,2824,187Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

9,57031,310Jerusalemالقدس

4,96718,935Area (J1)(J1)منطقة 

4,60312,375Area (J2)(J2)منطقة 

عدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظات : 41جدول 
2012وسط الضفة الغربية، 

Table 41: Establishments in Operation and Employed Persons in Private, Non-

Governmental Organizations and Government Companies in the West Bank Central 

Governorates, 2012
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Governorate

القدساريحا واالغواررام اهلل والبيرة
 West BankMiddle of 

West Bank

 Ramallah & Al 

Bireh  

Jericho & Al 

Aghwar

Jerusalem

100,40634,47932,3961,670413Private Carsسيارات خاصة

87062,8452,7211240Taxis(تكسي)سيارات أجرة 

373203144581Motorcycles and Mopedدراجات نارية ودراجات نارية صغيرة

 1,5334453815311Buses (Public/ Private)(خصوصي/ عمومي )باصات 

 910438419181Trailers and Semi-Trailersمقطورات ونصف مقطورات

921210159510Agricultural Tractorsجرارات زراعية

32513512951Road Tractorsجرارات

24,9999,3648,94335863Trucks and Commercial Carsشاحنات وسيارات تجارية

 47131931360Other Vehiclesمركبات أخرى

138,64448,43845,6052,343490Totalالمجموع

2011عدد المركبات المرخصة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب نوع المركبة، : 42جدول 
Table 42: Number of Licensed Road Vehicles in the West Bank Central Governorates by

Type of Vehicle, 2011

نوع المركبة

المحافظة

Type of Vehicle وسط الضفة الغربيةالضفة الغربية
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 عدد الرخص
الصادرة

 المرخصة المساحات

2الف م)
)
*

 عدد الوحدات السكنية
الجديدة المرخصة

مساحة الوحدات السكنية 
(2 م1000)الجديدة المرخصة 

 Number of 

Licenses

Licensed Area 

(1000 m
2
)
*

Number of  

Licensed New 

Dwellings   

 Area of Licensed 

New Dwellings  

(1000 m2)   

Palestine                      2,302.9                13,103            3,778.3          8,239فلسطين

West Bank                         588.5                  3,342            1,073.1          2,032الضفة الغربية

Middle of West Bank                         244.3                  1,352               415.9             446وسط الضفة الغربية

Residential Buildings                         1,351244.1               304.6             368مبنى سكني

Non-Res. Buildings                             10.2               106.7               49مبنى غير سكني

00Boundary walls                   4.6               29أسوار

  Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

260240.31,025190.2Residential Buildingsمبنى سكني

3598.300.0Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

121.500.0Boundary wallsأسوار

 Jericho & Al Aghwar أريحا واالغوار

6021.410516.8Residential Buildingsمبنى سكني

31.100.0Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

173.100.0Boundary wallsأسوار

Jerusalemالقدس

4842.822137.1Residential Buildingsمبنى سكني

117.310.2Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

00.000.0Boundary wallsأسوار

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

2012عدد رخص األبنية الصادرة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب استخدام المبنى، :  43جدول   
Table 43: Number of Building Licenses Issued in the West Bank Central Governorates by 

Utilization, 2012

المنطقة/المحافظة  
واستخدام المبنى

Governorate/Region and 

Utilization
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Governorate المحافظة 
القدسأريحا واالغواررام اهلل والبيرة

Palestine West BankMiddle of 

West Bank

Ramallah & Al 

Bireh 

Jericho & 

Al Aghwar

Jerusalem

4,221,1063,901,8421,590,9181,269,55244,110277,257Total Importsمجموع الواردات

714,729609,208197,372119,5546,82670,992Food And Live Animalsاألغذية والحيوانات الحية

161,028150,80383,42467,8882,15313,383Beverages And Tobaccoالمشروبات والتبغ

78,07075,78531,57510,97478419,817Raw Materials, Inedible Except Fuelsالمواد الخام غير الصالحة لألكل بإستثناء الوقود

وقود معدني ومزلقات معدنية وما يتصل بذلك من 
مواد

1,380,6311,250,482455,365401,12525,46328,778
Mineral Fuels, Lubricants And related 

Materials

22,59622,5664,6722,608172,047Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxesزيوت ودهون وشحوم حيوانية ونباتية

*.352,286337,845168,148150,1501,87116,127Chemical And Related Products, n.e.s *.أ.م.مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها غ

699,714650,242228,481179,4603,40045,621سلع مصنوعة ومصنفه أساسًا حسب المادة
Manufactured Goods Classified mainly By 

Material

596,499589,594338,616262,0073,04873,561Machinery And Transport Equipment’sالمكائن ومعدات النقل

215,546215,31083,26575,7865486,931Miscellaneous Manufactured Articlesمصنوعات متنوعة

سلع ومعامالت غير مَصفة في موضع آخر في 
التصنيف الموحد للتجارة الدولية

77----
Commodities and transaction not classified 

elsewhere in the SITC

* n.e.s: not elsewhere specified                                                                                                                                                                                                                  

2011التنقيح الثالث في محافظات وسط الضفة الغربية، - قيمة الواردات المرصودة حسب ابواب التصنيف الموحد للتجارة الدولية : 44جدول 
Table 44: Value of Registered Imports by SITC-3 Sections in the West Bank Central Governorates, 2011

القيمة باأللف دوالر أمريكي

Section

غير مصنفه في موضع آخر .أ.م.غ*
Differences in the results of certain indicators are due to approximation

الباب
وسط الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطين

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

Value in 1000 USD
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Governorate المحافظة 

القدسأريحا واالغواررام اهلل والبيرة

Palestine West 

Bank

Middle of 

West Bank

Ramallah & 

Al Bireh 

Jericho & 

Al Aghwar

Jerusalem

719,589716,182169,685121,07715,12333,485Total Exportsمجموع الصادرات

105,161103,57820,2098,1312,04710,032Food And Live Animalsاألغذية والحيوانات الحية

3,398Beverages And Tobacco_30,05730,0576,2712,873المشروبات والتبغ

94,30192,47226,3622,96812,30011,094Raw Materials, Inedible Except Fuelsالمواد الخام غير الصالحة لألكل بإستثناء الوقود

29Mineral Fuels, Lubricants And related Materials_1,6161,616890861وقود معدني ومزلقات معدنية وما يتصل بذلك من مواد

19,94319,9432,4462,2142275Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxesزيوت ودهون وشحوم حيوانية ونباتية

*.51,92451,92535,88234,94724911Chemical And Related Products, n.e.s *.أ.م.مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها غ

240,467240,46932,09725,8342576,005Manufactured Goods Classified mainly By Materialسلع مصنوعة ومصنفه أساسًا حسب المادة

30,83630,83715,99215,16340789Machinery And Transport Equipment’sالمكائن ومعدات النقل

145,284145,28529,53528,0862281,221Miscellaneous Manufactured Articlesمصنوعات متنوعة

سلع ومعامالت غير مَصفة في موضع آخر في التصنيف 
الموحد للتجارة الدولية

------
Commodities and transaction not classified elsewhere in the 

SITC

* n.e.s: not elsewhere specified                                                                                                                                                                                                                  

Differences in the results of certain indicators are due to approximation

2011التنقيح الثالث في محافظات وسط الضفة الغربية، - قيمة الصادرات المرصودة حسب ابوب التصنيف الموحد للتجارة الدولية : 45جدول 
Table 45: Value of Registered Exports by SITC-3 Sections in the West Bank Central Governorates, 2011

Value in 1000 USDالقيمة باأللف دوالر أمريكي

Section

غير مصنفه في موضع آخر .أ.م.غ*

الباب
الضفة الغربيةفلسطين

وسط الضفة 
الغربية

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

 
Statistical data were derived from PCBS publications. For further details of the 

methodology and data quality standards for individual topics, readers can visit 

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

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

symbols are as follows: 

 

(-) Nil 

(.) Category not applicable 

(..) Data not available 
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Introduction 

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

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

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

existing Palestinian priorities as the basis for work towards developing the statistical system. 

PCBS has accomplished many statistical activities using primary sources, including censuses 

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

public and private sector institutions. 

 

We are pleased to present the West Bank Central Governorates Statistical Yearbook 2012 to 

provide continuous time series data of general trends in different areas through                             

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

areas.  

 

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

to the West Bank Central Governorates. 

 

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

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

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

the most important economic indicators for the West Bank Central Governorates.  The second 

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

 

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

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

process and assist decision makers to create plans based on professional and scientific criteria 

at national and governorate level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

July, 2013  Ola Awad 

President of PCBS 
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Chapter One 

 
Main Indicators 

 

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

economic indicators of the West Bank Central Governorates. 

 

1.1 Demographic Indicators 

 

Population: 

According to PCBS estimates, the population of the West Bank Central Governorates was 

around 782 thousand in mid-2013. 

 
Estimated Population in the West Bank Central Governorates, Mid- 2013 

 

 

There are 207 thousand Palestinian refugees in the West Bank Central Governorates.  

 

There were 3,670 registered marriages in Sharia courts and churches in the West Bank Central 

Governorates in 2011, which accounted for 10.1% of all marriages in Palestine. 

 

There were 1,026 registered divorces in Sharia courts in 2011, which accounted for 16.7% of 

all cases of divorce in Palestine. 
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Registered Marriages and Divorces in the West Bank Central Governorates, 2011 

 

 

The median age at first marriage in the West Bank Central Governorates was 25.2 years for 

males and 20.1  years for females in 2011.   

 

There were 12,507 registered live births in 2012 in the West Bank Central Governorates, 

6,336 males and 6,171 females and constituting 19.3% of total West Bank births.  In the same 

year, there were 1,174 registered deaths, 637 males and 537 females, representing 18.5% of 

all West Bank deaths. 
 

Health: 

There were 18 hospitals in 2011 in the West Bank Central Governorates, including 2 

government hospitals and 16 non-governmental hospitals.  The total number of beds was 

1,072 making an average of 1.4 bed per 1000 inhabitants.  

 
 

Labor: 

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

Central Governorates was 39.2%: 13.8% for females and 65.5% for males.  Of these, 82.4% 

were in employment ; 2.4% of them considered underemployed. 

 

The unemployment rate in the Central governorates was 17.6%: 20.8% for females and 16.9% 

for males. 

 

Poverty: 

The poverty rate among individuals in the West Bank Central Governorates was 7.3% in 

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

household expenditure in the governorate of Jerusalem was higher than in the other Central 

governorates at JD 1,383.8 . 

 

Education: 

Schools in the West Bank Central governorates 

There were 502 schools in total with 161,426 students: 142,633 students in basic stage and 

19,793 in secondary stage.  
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Percent Distribution of Students in the West Bank Central Governorates  

Schools by Stage, 3102/3103  

 
 

 

Violence: 

25% of ever married women were exposed to a form of violence by their husbands in the 

West Bank Central Governorates During the 12 months prior to July 2011.  The highest rate 

was in Jericho & al aghwar governorate 47.3%,  followed by Jerusalem governorate 29.4% 

and the lowest rate was in Ramallah & al Bireh governorate 14.2%. 

 

 

1.2 Geographic Indicators  

 

Agriculture and Land Use: 

The area of the West Bank Central Governorates was 1,793 km
2
 in 2011, which represents 

around 31.7% of the total area of the West Bank.  During the 2010/2011 agricultural year, 

cultivated land made up 113.6 km
2
, representing 13.5% of total cultivated land in West Bank 

Governorates during the agricultural year 2010/2011. 

 

During the 2010/2011 agricultural year, there were 14,707 agricultural holdings in the West 

Bank Central Governorates, representing 17.1% of all agricultural holdings in the West Bank. 

Plant holdings were the most common type of agricultural holding and numbered 10,625, 

equivalent to 72.2% of all agricultural holdings in the West Bank Central governorates.  There 

were 2,015 mixed agricultural holdings, equivalent to 13.7% of all holdings, and 2,067 animal 

holdings, equivalent to 14.1% of all agricultural holdings in the West Bank Central 

governorates. 
 
There were 7,756 cows raised in the West Bank Central Governorates, representing 29.3% of 

all cows reared in the West Bank; 91,724 sheep representing 13.7% of all sheep reared in the 

West Bank; and 73,653 goats, representing 32.5% of all goats raised in the West Bank on the 

enumeration day, the first of October 2011.  

 

In 2012, there were 34 active olive presses in the West Bank Central Governorates 

representing 13.2% of all olive presses in operation in the West Bank.  The quantity of oil 

extracted in the West Bank Central Governorates totaled 2,902.4 tons, equivalent to 13.6% of 

all oil produced in the West Bank. 

 Basic 
87.7% 

 Secondary 
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The results show that 184 people were employed in olive pressing activities in the West Bank 

Central Governorates in 2012, comprising 17.2% all West Bank olive pressing employees. 

 

The value added of olive pressing activities totaled USD 1,045.9 in the West Bank Central 

Governorates in 2012, representing 17.6% of the overall value added in the West Bank. 

 

Housing Conditions: 

22.6%  of households in the West Bank Central Governorates lived in an apartment, and 

22.2%  lived in a villa or house. 

  

Environment: 

In 2012, 99.2% of educational establishments in the West Bank Central Governorates were 

supplied with water from a water network, while 18.8% were supplied with water by buying 

water wells, 6.4% of water came from water tanks, and 0.2% was supplied from other 

sources. 

 

96.6% of health care centres (governmental  and non-governmental) in the West Bank Central 

Governorates were supplied with water from the public water network, 2.3% of centres relied 

on collection water and 1.1% of centres purchased water tanks.  

 

In 80.1% of educational establishments in the West Bank Central Governorates, solid waste 

was managed by local authority, 7.9% by the educational establishment, 6.4% by other 

methods, 4.6% by UNRWA a private contractor and 1.0% by a private contractor. 

 

In 52.5% collected solid waste outside the centre, 39.8% of health care centres (governmental 

and non-governmental) in the West Bank Central Governorates, solid waste was collected 

inside the centre building, and 7.7% collected solid waste inside the centre square. 

 

45.1% of the educational establishments in the West Bank Central Governorates used a 

porous cesspit, while 39.1% of wastewater through the sewage network, 15.2% used a tight 

cesspit and 0.6% used other methods. 

 

49.0% of health care centers (governmental and non-governmental) in the West Bank Central 

Governorates disposed of wastewater through the wastewater network, while 34.9% used a 

porous cesspit, and 15.1% used a tight cesspit. 

 

Tourism: 

There were 30 hotels operating in the West Bank Central Governorates with an average of 

1,333 room and 3,189 beds. During 2012, the total number of hotel guests was 94,445. 
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1.3 Economic Indicators  
 

Establishments: 

In 2012, there were 23,689 economic establishments operating in the private and non-

governmental organization sectors and governmental companies  in the West Bank Central 

Governorates with a total of 70,616 workers, comprising 54,752 males and 15,864 females. 

 

Building Licenses: 
In 2012, 446 building licenses were issued in the West Bank Central Governorates with a total 

area of 415.9 thousand m
2
.  This included 304.6 thousand square meters of residential licenses 

representing 74.1% of the total licensed area in the Central West Bank, and 106.7 thousand 

square meters of non-residential buildings. 

 
Building Licenses Issued in the West Bank Central Governorates, 2012 

 

 

Transportation: 

There were 48,438 licensed vehicles in the West Bank Central Governorates in 2011.  

 

Registered Foreign Trade:  

 

Imports: 

Imports increased by 11.3% in the West Bank Central Governorates in 2011 compared to 

2010 and totaled USD 1,590 million.  

 

Exports: 

Exports decreased by 1.17% in the West Bank Central Governorates in 2011 and totaled USD 

121.2 million.  

 

Trade Balance: 

The trade balance for the West Bank Central Governorates registered a deficit in 2011 of USD 

1,421.2 million.   
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Chapter Two 

 

Concepts and Definitions 

 
Agricultural Holding: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Agricultural Land: 

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

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

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

patches, banks footpaths, ditches, headlands and shoulders. 
 

Animal Holding: 

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

cattle’s or camels, at least 5 heads of sheep or goats or pigs, at least 50 birds of poultry 

(Layers and broilers), or 50 rabbits or other poultry like turkeys, ducks, fer...etc, or a mixture 

of them, or at least 3 beehives controlled by the holder. 
 

Aggressor / ranter: 

Any person who practices violence in all its forms. 
 

Building: 

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

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

one completed ceiling . 
 

Compensations of Employees: 

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

in inside  
 

Discharges: 

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

regardless of the discharged case (cured or dead). 
 

Domestic violence: 

Violence is any act or failure to act of a household member against another member in the 

household for the purpose of causing physical, sexual or psychological abuse, or the threat of 

physical, sexual or psychological abuse, or generates fear. It also includes the deprivation of 

basic rights such as shelter, food, drink, clothing, education, freedom of movement and loss of 

self-determination and self security. 
 

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

or who were not at work during the reference period, but held a job or owned business from 
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which they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily stoppage, or 

any other reason considered employed from 1-14 hours. 
 

Compensations of Employees: 

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

in inside. 
 

Exports: 

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

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

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

economy. 
 

Establishment: 

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

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

activity accounts for most of the value added. 
 

Economic Activity: 

 Referring to a process consisting of actions and activities carried out by a certain entity that 

uses labour, capital, goods and services to produce specific products (goods and services) 
 

Government School: 

Any educational institution run by MOE or any other ministry or governmental instrument. 
 

Government Sector: 

The general government sector consists mainly of central, state and local government units 

together with social security funds imposed and controlled by those units. In addition, it 

includes NPIs engaged in non-market production that are controlled and mainly financed by 

government units or social security funds. 
 

Value Added: 

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

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

production less the value of intermediate consumption. 
 

Guests: 

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

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

Health: 

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

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

Hospital: 

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

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

some outpatient services, particularly emergency care. 
 

Hotel:                                

It is defined as an accommodation establishment providing overnight lodging for the visitors 

in a room or unit. It should hold a number of persons exceeding that of an average single 
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family. The establishment must be under one management, and provides different facilities 

and services to visitors. 
 

Housing Unit: 

A building or part of a building constructed for one household only, with one or more 

independent entrance leading to the public road without passing through another housing unit. 

The unit might not be constructed for living purposes but found occupied with a household 

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

purposes or both purposes. Also, it might be closed, vacant or occupied by one or more 

households during the survey. 
 

Housing Unit Type: 

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

other). 
 

Household Expenditure: 

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

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

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

contributions, interest on debts, and other non-consumption items. 
 
Household Consumption: 

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

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

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

recording period, and imputed rent. 
 

Imports: 

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

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

exportation. 
  

Intermediate Consumption: 

It is the  value of the goods and services consumed as inputs, used up or transformed during 

the production process. It is measured during a specific period in time in a way similar to 

measuring production. Intermediate consumption is estimated by purchase price, which is 

defined as the producers’ price plus transportation and wholesale and retail trade margins. The 

value of the gross intermediate consumption on the level of the total economy is the same 

whether calculated by purchase or producers’ price. However, on the detailed level, the two 

evaluations vary. 

 

In Operation  Establishment: 

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

Labor Force: 

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

over who were either employed or unemployed. 
 

Livestock: 

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

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

domesticated animals as well as foxes, minks, etc. 
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Main Economic Activity: 

Is the main work of the enterprise based on the  (ISIC, rev4) and that contribute by the large 

proportion of the value added, whenever more than one activity exist in the enterprise. 
 

Mixed Holding: 

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

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

farm buildings, machinery or draught animals. 
 

Marriage Duration (For divorced): 

The duration between the date of the actual marriage and the survey reference date, calculated 

in years. 
 

The West Bank Central Governorate  Region: 

Ramallah & Al Bireh  , Jericho & Al Aghwar, Jerusalem.  
 

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

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

Plant Holding: 

The presence of cultivated or arable land area for any agricultural crops controlled by the 

holder, and must not be less than one dunum  for open cultivated area  and ( 0.5) dunum for 

protect cultivated area. 
 

Population Density: 

Number of population per km
2
 of area. 

 

Private sector: 

This sector comprises all resident institutional units which do not belong to the government 

sector. 
 

Public Water Network: 

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

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

Porous Cesspit: 

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

Physical violence: 

A behavior directed against the body. Physical violence is practiced through punching, hair-

pulling, arm-twisting, pinching, slapping, kicking, strangling, scorching, pulling, dragging, 

killing, and beating. It is used to express physical power. The victim of physical violence is 

usually the weaker person.  
 

Psychological violence:  

It is a type of violence reflected in a psychological behavior or bad treatment, disdain, and 

despise of people. It is done through the use of cursing and insults by the person who 

practiced violence., breaking things that belong to the person, shouting and yelling at, name-

calling, mocking using demeaning names, forcing to do specific acts, throwing out of the 

house, locking up in the house, terrorization, continuous threatening, and forcing. 

Psychological violence is used to cause anxiety fear, psychological damage, degrading, 

making one feel negative, weaken physical and mental capacities, harming other people and 
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destroy capabilities, shaking self-confidence, undermining self-respect,. Psychological 

violence destroys self-confidence, causes body harm, loss of self-confidence. 
 

Refugee Status:  

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

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

falls under one of the following categories: 

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

by UNRWA. 

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

registration card issued by UNRWA. 

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

aforementioned statuses.  
 

School: 

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

structure. 
 

Secondary School: 

Includes schools with secondary stage, or basic and secondary stage. 
 

Sewage Network: 

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

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

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

Sexual Violence:  

An act of using various aggressive Actions for the purpose of sexual abuse and causing harm. 

Sexual violence is done through sexual harassment, rape, husband's refusal to use 

contraceptives during sexual intercourse with his wife, using physical force to compel the 

wife to have sexual intercourse, threatening to use sharp tools and beating to force her to have 

sexual intercourse, and using violent and harmful means. The purpose of this type of violence 

is to abuse the victim and use force to control the victim who is usually the woman; it occurs 

because there aren't any strict rules taken against the perpetrators. 
 

Tenure of Housing Unit: 

Tenure status indicates whether the household occupies the housing unit as owner, rented, or 

other (include without payment, and for work). 
 

Tight Cesspit: 

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

Underemployment: 

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

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

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

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

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

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

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

insufficient income. 
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Unemployed (According to the ILO Standards): 

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

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

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

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

UNRWA School: 

Any school run or supervised by UNRWA. 
 

Value Added: 

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

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

production less the value of intermediate consumption. 
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