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  شكـر وتقديـر

  
التي تعاونـت   الحكم المحلي والهيئات المحليةإلى وزارة  بالشكر والتقديرالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  يتقدم

  .2013مسح التجمعات السكانية  بيانات توفير الجهاز فيمع 

  

، المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني    بقيادة فريق فني من الجهاز، 2013التجمعات السكانية مسح  إعداد تقريرلقد تم 

لعـام  ) CFG(وعدد من أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهـاز   دولة فلسطينمشترك بين كل من بدعم مالي و

  .  )SDC(، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون دولة فلسطينممثلة بمكتب الممثلة النرويجية لدى  2013

  

بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز     يني يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط

)CFG ( التقريرهذا  إعدادعلى مساهمتهم القيمة في.  
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  المقدمة

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

والذي  2013األساسية لمسح التجمعات السكانية  ج، حيث يمثل التقرير النتائ2013التجمعات السكانية في فلسطين لعام 

يأتي ضمن جهد المؤسستين الرسمي في إنشاء وصياغة النظام اإلحصائي الفلسطيني، وتوفير اإلحصاءات الضرورية 

ويتيح المجال لدراسة  التطوير التنموي على مستوى التجمع السكاني،عملية لمتخذي القرار وصناع السياسة في مجال 

  .آليات توزيع المصادر المالية والبشرية للدولة

  

  

معلوماتية تساعد  أداةتمثل الهيئات المحلية الحكومات الفعلية في التجمعات السكانية، لذلك من الضرورة بمكان توفير 

، وذلك تماعي والخدماتي واالقتصادي على مستوى التجمع السكاني الواحدهذه الحكومات في التعرف على الواقع االج

المتوفرة في التجمعات  والبيئيةر معلومات إحصائية دقيقة وشاملة حول الجوانب االجتماعية واالقتصادية يتوف من خالل

  .السكانية

  
  

تحليل البيانات التـي  ل إليها من خالل التي تم التوصيعرض الفصل األول النتائج حيث  يتألف التقرير من ثالثة فصول؛

 جمع البياناتتباعها في اأما الفصل الثاني فيتناول المنهجية العلمية التي تم . وزارة الحكم المحليبالتعاون مع  هاجمعتم 

لجودة البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها، ويعرض الفصل الثالث المفاهيم والمصطلحات  ويعرض كذلك تقييماً

  .العلمية الواردة في التقرير

  

  واهللا ولي التوفيق،،،
  

  

  

  

  

  

  عال عوض

  رئيس الجهاز

  سائد الكوني.د

  وزير الحكم المحلي
   

  

  

  2013، أيلول
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 الفصل االول
  

 النتائج األساسية
  

  :2013يعرض هذا الفصل السمات األساسية للتجمعات السكانية في فلسطين لعام 
  

  عدد السكان  1.1

ـ  4,420,549حصائية حـوالي  حسب التقديرات اإل 2013بلغ عدد السكان في فلسطين في منتصف العام  مـنهم   ،اًردف

  .فرداً في قطاع غزة 1,701,437مقابل في الضفة الغربية،  اًفرد 2,719,112

  
  2013منتصف العام  ،عدد السكان في فلسطين حسب المحافظة

  
  

  عدد التجمعات السكانية  2.1

منها تجمعاً سكانياً،  557في فلسطين  2007 والمنشآت للسكان والمساكن بلغ عدد التجمعات السكانية حسب التعداد العام

  .تجمعاً سكانياً في قطاع غزة 33تجمعاً سكانياً في الضفة الغربية، و 524
  

 الهيئات المحلية   3.1
  

  :نوع الهيئات المحلية

مجالس  10اً، وبلدي اًمجلس 124 محلية، موزعة حسب نوع الهيئة بواقع هيئة 379 فلسطينمحلية في ال الهيئاتبلغ عدد 

  .قروياً مجلساً 245و، ةمحلي
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  2013والمنطقة،  الهيئة المحلية الحالية نوعحسب في فلسطين  توزيع الهيئات المحلية

  

  

  :الخدمات المقدمة من قبل الهيئات المحلية

فـي  تجمعات سكانية  204لس خدمات مشترك، منها شترك في مجت فلسطينفي تجمعاً سكانياً  211 أن إلى النتائجتشير 

  .2013وذلك خالل العام  تجمعات سكانية في قطاع غزة 7الضفة الغربية، و

  

  :الحاجات التطويرية للهيئات المحلية

هيئة محلية بحاجة إلى  264، فقد أظهرت النتائج أن التطويرية التي تحتاجها الهيئات المحلية تأهم الحاجاب بما يتعلق

هيئة محلية تحتاج إلى  228وفيها، إلى تدريب وتأهيل الكادر بحاجة  في فلسطين محلية هيئة 230، وتوفير تمويل مادي

هيئة محلية بحاجة الى زيادة الكادر االداري  162و ،الفني كادرمحلية بحاجة الى زيادة ال هيئة 173وأجهزة حاسوب، 

  .أخرى مثل توفير مقر للهيئة المحليةاحتياجات  وجودهيئة محلية أشارت إلى  71هناك  في المقابل

    
  2013، والمنطقة توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب أهم حاجة تطويرية للهيئة المحلية

  

  :المخطط الهيكلي للتجمعات السكانية

 تشـكل سـكانياً   تجمعاً 329 بلغ فلسطين فيالتي لديها مخططات هيكلية  السكانية عدد التجمعات أن إلىنتائج ال أشارت

تجمعاً سـكانياً   242في الضفة الغربية، منها  تجمعات سكانية 303موزعة بواقع ، من إجمالي التجمعات السكانية 59%

   .مصادق عليها لديها مخططات هيكلية وجميعهاتجمعاً سكانياً في قطاع غزة  26مخططاتها الهيكلية مصادق عليها، و
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تجمعاً سكانياً في فلسطين ال يوجد لـديها   71إلى أن  2013 لعام نتائج مسح التجمعات السكانيةباإلضافة إلى ذلك تشير 

  .تجمعاً سكانياً مخططها قيد التنفيذ 41مخطط هيكلي بسبب عدم توفر اإلمكانيات المادية، و
    

 المياه   4.1
  

  :االتصال بشبكة المياه العامة

فـي   مياه عامة شبكةوجد فيها يعدد التجمعات السكانية التي ال  أنإلى  2013نتائج مسح التجمعات السكانية لعام تشير 

  .في الضفة الغربية سكانياً، جميعها تجمعاً 99 قد بلغ فلسطين
  

  :كميات المياه المزودة والمستهلكة

 218لي احو 2013في منتصف العام  كمية المياه المزودة للتجمعات السكانية في فلسطين من كافة المصادر قدرت

كمية المياه المستهلكة في  قدرتفي الضفة الغربية، في حين  متر مكعب ماليين 109مليون متر مكعب في السنة، منها 

مليون متر مكعب في الضفة  73، منها حوالي سنوياً متر مكعب مليون 136حوالي  2013في منتصف العام فلسطين 

  .الغربية
  

  :المصدر الرئيسي لشبكة المياه العامة

تحصل على المياه من خالل دائرة ميـاه  ، والمتصلة بشبكة المياه العامةفي الضفة الغربية وبلغ عدد التجمعات السكانية 

شـركة  (تجمعاً سكانياً، وعدد التجمعات التي تحصل على المياه مـن خـالل مصـدر اسـرائيلي      99الضفة الغربية 

، الهيئة المحليـة تجمعاً سكانياً تحصل على المياه من خالل  21 فإن في قطاع غزةأما ، تجمعاً سكانياً 123) ميكوروت

  .)ميكوروتشركة (تجمعات سكانية تحصل على المياه من خالل مصدر اسرائيلي  4و
  

  2013مياه والمنطقة، المصدر حسب  فلسطينالمتصلة بشبكة المياه في التجمعات السكانية توزيع  

  

  

  :لى خدمة المياهإوجود مشتركين بحاجة 

ن بحاجة إلى خدمـة التـزود بالميـاه عـن طريـق      ا مشتركيتجمعاً سكانياً في فلسطين يوجد فيه 178بينت النتائج أن 

  .تجمعاً سكانياً في الضفة الغربية، وتجمعين اثنين في قطاع غزة 176الصهاريج، منها 
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  :المصادر البديلة لشبكة المياه العامة

بديل لشبكة المياه  رالمياه االرتوازية كمصد عتمد على آباركانياً في فلسطين تتجمعاً س 100 أن 2013النتائج لعام  تشير

عتمد على تجمعاً سكانياً ت 24و ،األمطار مياهجمع  عتمد على آبارتجمعاً سكانياً في فلسطين ت 142 بينما نجد أن العامة،

  .ياه العامةتجمعاً سكانياً تعتمد على مصادر أخرى كمصدر بديل لشبكة الم 50الينابيع، و
  

  :توفر خدمة المياه

ميـاه فـي    امنها فقط يتوفر لهسكانياً تجمعاً  282مياه عامة في فلسطين، هناك  سكانياً لديه شبكةتجمعاً  458من بين 

، بينما بلـغ  من التجمعات المتصلة بشبكة المياه العامة% 61.6أي ما نسبته  يومياً ةساع 24 - 16بمعدل من الصيف 

 393 يوميـاً  سـاعة  24 - 16بمعدل من  في الشتاءتتوفر لديها خدمة المياه  في فلسطين التي السكانية عدد التجمعات

  .المتصلة بشبكة المياه العامةمن التجمعات % 85.8تجمعاً سكانياً أي ما نسبته 
    

  :خزانات المياه وسعتها

تجمعاً سكانياً يتوفر فيهـا   175تجمعاً سكانياً في فلسطين يوجد فيها خزانات مياه، منها  198تشير النتائج إلى أن هناك 

  .تجمعاً سكانياً ال يتوفر فيها خزانات للمياه 359وخزان مياه، ) 2-1(من 
  

عدد التجمعات السكانية التي يوجد فيهـا  كما تشير النتائج إلى أن سعة هذه الخزانات متفاوتة بين تجمع وأخر، حيث بلغ 

تجمعاً سكانياً يوجد ) 72(تجمعاً سكانياً، فيما غالبية التجمعات السكانية  41حوالي  3م 500خزانات ذات سعة أكبر من 

  .3م 100لديها خزانات ذات سعة أقل من 
  

  :قطاع المياه في التجمعات السكانيةمشاكل 

سكانياً في فلسطين ال يوجد تجمعاً  99حيث أشارت النتائج إلى أن  ،في مياه الشرب مشاكلمن  السكانية تجمعاتالتعاني 

عاني مـن مشـكلة   سكانياً ي اًتجمع 181و ،قديمة مياه عاني من وجود شبكةيسكانياً تجمعاً  131شبكة مياه عامة، و لديه

عـاني مـن   نياً يتجمعاً سكا 36المياه، وة بخدمة مولمشغير  عاني من وجود مناطقسكانياً يتجمعاً  115و ،انقطاع المياه

  . تلوث المياه
  

  2013، والمنطقة المياه قطاعتوزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب المشاكل الرئيسية التي يعاني منها التجمع في 
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  :إستخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء

تسـتخدم الطاقـة    فلسطينفـي  ت سكانيةتجمعا 10 هناك إلستخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء،بالنسبة 

واحداً في محافظة جنين يسـتخدم المـراوح الهوائيـة لتوليـد      سكانياً وتجمعاًالشمسية كمصدر للطاقة لتوليد الكهرباء، 

  .الكهرباء

  

  :توفر خدمة الكهرباء

 منها يتوفر لديه سكانياً تجمعاً 354هناك كهرباء عامة في فلسطين، نجد أن  سكانياً لديه شبكة تجمعاً 533من بين 

، وبلغ عدد التجمعات المتصلة بشبكة الكهرباء العامةمن % 66.4أي ما نسبته  على مدار الساعة خالل الصيف كهرباء

 ،تجمعاً سكانياً 27 ساعات يومياً 5بمعدل اقل من  صيفاً الكهرباءتتوفر لديها خدمة  في فلسطين التي السكانية التجمعات

  .يومياً على مدار الساعة الكهرباء يصله تجمعاً سكانياً في فلسطين 336في فصل الشتاء فإن  أما
  

  :السكانية اتالتجمعفي  الكهرباءقطاع  مشاكل

عاني مـن  ي سكانياً  تجمعاً 157شبكة كهرباء عامة، و سكانياً في فلسطين ال يوجد لديه تجمعاً 24أشارت النتائج إلى أن 

عاني من وجود يسكانياً تجمعاً  112و الكهرباء،عاني من مشكلة انقطاع يسكانياً  تجمعاً 169و ،قديمة كهرباء وجود شبكة

تجمعاً يعاني من  34تجمعاً يعاني من مشكلة ضعف التيار الكهربائي، و 185مشمولة بخدمة الكهرباء، وغير فيه مناطق 

  . مشاكل أخرى

  

  المياه العادمة 6.1
  

 :الصرف الصحيبشبكة  التصالا

 صرف صحي شبكةفيها  تتوفرعدد التجمعات السكانية التي ال  أنإلى  2013 لعام نتائج مسح التجمعات السكانيةتشير 

 449من التجمعات السكانية في فلسطين، موزعةً بواقع % 82.2سكانياً، وتمثل ما نسبته تجمعاً  459 قد بلغ فلسطينفي 

  .تجمعات سكانية في قطاع غزة 10تجمعاً سكانياً في الضفة الغربية، و
  

  :الجهة المسؤولة عن إدارة الشبكة العامة للمياه العادمة

سكانياً في تجمعاً  69تجمعاً سكانياً في فلسطين، منها  91تقوم الهيئة المحلية بإدارة الشبكة العامة للمياه العادمة في 

  .في قطاع غزةسكانياً تجمعاً  22الضفة الغربية، و
  

  :الناتجة كميات المياه العادمة

متر  ماليين 109 حوالي 2013في منتصف العام  لتجمعات السكانية في فلسطينالعادمة الناتجة عن اكمية المياه  قدرت

  .مليون متر مكعب في قطاع غزة 50ومليون متر مكعب في الضفة الغربية،  59مكعب في السنة، منها 
  

  :طريقة التخلص من المياه العادمة

 السكانية،من التجمعات % 17.8وتمثل ما نسبته  بشبكة الصرف الصحي متصل فلسطينتجمعاً في  99نتائج أن التبين 

 تجمعـاً  418تستخدم الحفر االمتصاصية للتخلص من مياهها العادمة موزعة بواقع  في فلسطينسكانياً  تجمعاً 423وأن 
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صـماء  الحفر الستخدم سكانياً يتجمعاً  143كما بينت النتائج أن ، في قطاع غزة ت سكانيةتجمعا 5وفي الضفة الغربية 

  .ستخدم مجاري مكشوفةسكانياً ي تجمعاً 38العادمة، و المياهللتخلص من 
  

  2013، والمنطقة توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب طريقة التخلص من المياه العادمة

  

   :وجود محطات معالجة للمياه العادمة

تجمعاً سكانياً في الضفة الغربيـة،   12محطة معالجة للمياه العادمة، منها  افلسطين يتوفر فيهفي سكانياً  تجمعاً 19يوجد 

  .تجمعات سكانية في قطاع غزة 7و
    

  :مجال المياه العادمةفي  السكانية اتعاني منها التجمعت التي المشاكل

يعاني مـن   اًسكاني اًتجمع 79في فلسطين ال يوجد لديه شبكة صرف صحي، وسكانياً  تجمعاً 365إلى أن أشارت النتائج 

مشمولة بخدمة الصرف الصـحي  غير  عاني من وجود مناطقيتجمعاً  65عدم وجود محطات معالجة للمياه العادمة، و

معاً يعاني من مشكلة ضعف كفاءة تج 14و ،قديمة عاني من وجود شبكةي سكانياً  تجمعاً 35للتخلص من المياه العادمة، و

  .اكل أخرى في مجال المياه العادمةتجمعاً يعاني من مش 17، ومعالجة المياه العادمة محطة
                         

 النفايات الصلبة   7.1
  

  :وجود خدمة جمع النفايات الصلبة

 موزعةيتمتع بخدمة جمع النفايات الصلبة،  اًتجمعاً سكاني 482إلى أن  2013 لعام مسح التجمعات السكانيةأشارت نتائج 

  .تتوفر لديها خدمة جمع النفايات الصلبة تجمعاً سكانياً في قطاع غزة 33، وفي الضفة الغربية سكانياً تجمعاً 449بواقع 
  

  :المنتجة كمية النفايات

 932، منها حوالي في السنة مليون طن 1.6حوالي  2013في فلسطين في منتصف العام المنتجة كمية النفايات  قدرت

  .في قطاع غزةطن  ألف 625طن في الضفة الغربية، و ألف
  

    :جهة جمع النفايات الصلبة

وجميعها في الضفة %) 13.5(تجمعاً سكانياً في فلسطين ال يوجد فيها خدمة جمع النفايات  75أن  بينت نتائج المسح

التجمعات التي تتوفر لها خدمة جمع  منسكانياً  تجمعاً 291أن الهيئة المحلية تقوم بجمع النفايات في كما  الغربية،
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في قطاع غزة، بينما يقوم متعهد خاص بجمع  تجمعاً 24و الغربية في الضفة اًتجمع 267بواقع  ،فلسطيننفايات في ال

   .فلسطينفي  تجمعاً 26النفايات في 
  

  2013والمنطقة، الجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات الصلبة حسب  فلسطينفي  السكانية التجمعات توزيع  
  

  

  

  

  :النفايات الصلبةدورية جمع 

في الضفة الغربية مقابـل   تجمعاً 101، موزعة بواقع في فلسطينسكانياً تجمعاً  119 يتم جمع النفايات بشكل يومي في

 210في فلسـطين منهـا    تجمعاً 221أكثر من مرة في األسبوع في  النفايات بينما يتم جمع تجمعاً في قطاع غزة، 18

  .الضفة الغربيةفي  تجمعات سكانية

  

  :وسيلة جمع النفايات الصلبة

 348موزعـة بواقـع    ستخدم سيارة خاصة لجمع النفاياتيفي فلسطين  سكانياً تجمعاً 369أشارت نتائج المسح إلى أن 

منها  تجمعاً 82استخدام التراكتور لجمع النفايات في بينما يتم  تجمعاً في قطاع غزة، 21تجمعاً في الضفة الغربية مقابل 

 20تجمعاً منها  35، ويتم استخدام عربة مجرورة بالدواب في تجمعاً في قطاع غزة 21و، الضفة الغربيةفي  تجمعاً 61

  .تجمعاً في الضفة الغربية
  

  2013والمنطقة، وسيلة جمع النفايات الصلبة حسب  فلسطينفي  السكانية التجمعات توزيع
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  :مكبات النفايات الصلبة

في الضـفة  تجمعاً  226، منها تجمعاً 232مكبات النفايات الصلبة في فلسطين التجمعات السكانية التي تستخدم بلغ عدد 

تعود ملكيتها إلى تستخدم مكبات  في فلسطينتجمعاً  37النتائج إلى أن أشارت في قطاع غزة، كما  تجمعات 6و الغربية

  .ةمستأجرتستخدم مكبات  تجمعاً 31الهيئة المحلية، و
  

   :طريقة التخلص من النفايات

تخلص سكانياً يتجمعاً  174يقوم بحرق النفايات الصلبة، وفي فلسطين سكانياً تجمعاً  171أن  2013لعام نتائج البينت 

  .ة عشوائيةيقتخلص منها بطرتجمعاً ي 25من النفايات بالدفن، و
  

  2013، والمنطقة النفايات الصلبةتوزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب طريقة التخلص من 
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  الثانيالفصل 
  

  البيانات جودةو المنهجية
  

، بما في ذلك تصـميم  2013مسح التجمعات السكانية يعرض هذا الفصل المنهجية العلمية التي اتبعت في تخطيط وتنفيذ 

  .أدوات المسح األساسية وطرق جمع ومعالجة البيانات

  

  استمارة المسح  1.2

االستمارة األداة الرئيسية لجمع البيانات، لذلك ال بد أن تكون هذه االستمارة ذات مواصفات فنية مناسـبة لجمـع   تعتبر 

وبعد االطالع على تجارب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني السابقة في نفس المجال،  ،البيانات ومعالجتها وتحليلها

  2010، و2008و ،2005، و2003، و1998، و1994 لألعـوام  مسـح التجمعـات السـكانية   وخصوصاً اسـتمارة  

تم تصميم استمارة خاصة لتنفيذ هـذا المسـح تشـتمل علـى      ،واالسترشاد بالتجارب العربية والدولية في هذا المجال

  :اآلتيةالمكونات األساسية 

  

  البيانات التعريفية

هي مفتاح االستمارة وتحتوي على بيانات منفردة لكل تجمع، وال تنطبق على غيره من التجمعات وتتكون مـن الـرقم   

  .2007دليل التجمعات السكانية المتسلسل لالستمارة واسم التجمع ورمزه، واسم المحافظة ورمزها، وذلك حسب 

  

  بيانات السيطرة النوعية

    شأنها ضبط العمليات الميدانية والمكتبية وتسلسلها في المراحـل التـي تمـر    تم وضع مجموعة من الضوابط التي من 

بمرحلة جمع البيانات ومروراً بالتدقيق الميداني والمكتبي، ثم الترميـز وإدخـال البيانـات والتـدقيق بعـد       بها، ابتداء   

بعملية التخزين والتوثيق اإلدخال، وانتهاء .  

  

  ئيسيةبيانات حول مؤشرات المسح الر

ذلك مـن   وغير ،والنفايات ،والصرف الصحي ،والمياه ،البنية التحتية بما في ذلك خدمات الكهرباء تشمل هذه البيانات،

  .وهذه المؤشرات يتم استيفاء بياناتها على مستوى التجمع السكاني، كما تشمل السمات الرئيسية للهيئة المحلية ،الخدمات

  

  شمولية المسح   2.2

وحدة البحث في هذا المسح هي التجمع السكاني، وقد اتبعت فيه طريقة الحصر الشامل، حيـث شـمل المسـح جميـع     

  .تجمعاً 557وعددها  فلسطينالتجمعات السكانية في 

  

  مصادر البيانات  3.2

فهـو  : أما المصدر الثـاني  ،الهيئات المحلية في التجمعات السكانية: تم االعتماد على مصدرين للبيانات، المصدر األول

  .البيانات المتوفرة في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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  العمليات الميدانية 4.2

 رها األولية بطريقة سـهلة ودقيقـة،  اشتملت العمليات الميدانية على جميع اإلجراءات الالزمة لجمع البيانات من مصاد

باإلضافة إلى ذلك فقد حرص فريق العمل على ضمان تصميم أدوات المسح بطريقة تأخذ بعين االعتبار جميع المتطلبات 

  .   الميدانية ضمن اإلمكانات المتاحة

  

  جمع البيانات

ورها تم تزويد وزارة الحكم المحلي باالستمارات والتي قامت بدتم جمع البيانات من خالل وزارة الحكم المحلي، حيث 

بتوزيع هذه االستمارات على المديريات المنتشرة في المحافظات، ومنها إلى المجالس والهيئات المحلية، وعند إكتمال 

  .إستيفائها تم جمع االستمارات وإرسالها إلى مقر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  

  معالجة البيانات  5.2

  :اآلتيةشملت مرحلة معالجة البيانات المحطات األساسية 
  

  التدقيق قبل إدخال البيانات    .1

تم في هذه المرحلة إعادة عملية تدقيق جميع االستمارات باستخدام التعليمات نفسها التي تم فيها التدقيق الميداني للتأكـد  

  .ل مع وزارة الحكم المحليمن خالل التواصغير المكتمل منها  ستكمالمن منطقية البيانات وإ
  

  إدخال البيانات                .2

، حيث تمت برمجة االستمارة من خـالل هـذه   Accessالبيانات، باستخدام قاعدة البيانـــات  إدخالتم تنظيم عملية 

  :اآلتيةبالخواص والسمات  إعدادهالقاعدة وقد تميز البرنامج الذي تم 

  .لالستمارة على شاشة الحاسوبامكانية التعامل مع نسخة مطابقة  •

  .القدرة على عمل جميع الفحوصات واالحتماالت الممكنة المنطقية وتسلسل البيانات في االستمارة •

  .القدرة على التدقيق الداخلي لالجابات على األسئلة •

  .الحفاظ على الحد األدنى من أخطاء مدخلي البيانات الرقمية أو أخطاء العمل الميداني •

  .خدام والتعامل مع البرامج والمعطياتسهولة االست •

  .SPSSإمكانية تحويل البيانات إلى صيغة أخرى مثل  •

  .سهولة عرض البيانات المختلفة ألقسام االستمارة والتحكم بعرض أي قسم من أقسام االستمارة أو جميع أقسامها •
  

  تدقيق وتنظيف البيانات   .3

  :اآلتيعلى تدقيق وفحص البيانات على النحو بعد االنتهاء من عملية إدخال البيانات بدأ العمل 

  .تدقيق االنتقاالت والقيم المسموح بها، والتي تبين أنها تحتوي على أخطاء محدودة جداً .1

  .تدقيق التطابق واالتساق بين أسئلة القسم الواحد واألقسام المختلفة وذلك بناء على عالقات منطقية  .2

  . إجراء فحوصات بناء على عالقات معينة بين األسئلة المختلفة  .3

  . فحص دراسة نوعية البيانات وذلك من خالل مقارنتها مع دراسات ومسوح وسجالت إدارية مختلفة  .4
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  جدولة البيانات   .5

 SPSSبعد االنتهاء من إدخال البيانات وتدقيقها وتنظيفها من أية أخطاء، تم استخراج جداول أولية للمسح على رزمـة  

    .وذلك وفق الجداول المعدة مسبقاً، وثم تدقيقها وفق قواعد االتساق واستخراج الجداول النهائية
  

  جودة البيانات  6.2

بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة  بالتخطيط األولى للمسح وانتهاء بدءيشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، 

  .الدقة، والقابلية للمقارنة، وإجراءات ضبط الجودة: ومن أهم مكونات عناصر الجودة اإلحصائية ،منها
  

 دقة البيانات   1.6.2

 التجمعات السكانية المختلفةعلى  ادارية توزيع سجالتعلى  2013التجمعات السكانية ت عملية جمع البيانات عن استند

.  (Sampling Errors)حتوي على أية أخطاء إحصائية تال  النتائج ه، وبالتالي فإن هذمن خالل وزارة الحكم المحلي

والتي تعزى للعديد من األسباب منها  (Non Sampling Errors)غير إحصائية  أخطاءولكن هناك إمكانية لحدوث 

  .، باإلضافة إلى طريقة تسجيل اإلجابات وعمليات التدقيق والترميز ومعالجة البياناتألسئلةين لمدى فهم المبحوث
  

 القابلية للمقارنة  2.6.2

بيانات مسح التجمعات السكانية قابلة للمقارنة جغرافيا وعبر الزمن، فقد تم مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها  تعتبر

للمناطق الجغرافية بعضها مع بعض وكانت نتيجة المقارنة جيدة وليس هناك شذوذ في القيم التي تم الحصول عليها، كما 

سح ألعوام سابقة، باإلضافة إلى مقارنة النتائج مع نتائج التعداد العام للسكان تم مقارنة بيانات هذا المسح مع بيانات الم

باإلضافة إلى مقارنة البيانات المتعلقة بالهيئات المحلية مع بيانات متوفرة من وزارة الحكم  2007والمساكن والمنشآت 

  . المحلي وقد كانت النتائج متقاربة
  

 إجراءات ضبط الجودة  7.2

إجراءات لضمان ضبط الجودة في المسح، حيث تم إجراء عدة اجتماعات مع وزارة الحكم المحلي للمتابعة  تم اتخاذ عدة

على جمع البيانات، كما تم تدقيق االستمارات مكتبيا قبل ترحيلها إلى اإلدخال، ثم تم إدخالها عن طريق برنامج تم 

م فحص البيانات المدخلة للتأكد من خلوها من األخطاء ، وبعد ذلك تأخطاءبإدخال سمح تال تحميله بقواعد واستعالمات 

التي لم يتم اكتشافها سابقا، وبعد استالم ملف البيانات الخام تم العمل على تنظيف البيانات وفحص القيم الشاذة وفحص 

  .التناسق بين األسئلة المختلفة في االستمارة

  

  المالحظات الفنية  8.2

  : اإلحصائية التي برزت أثناء جمع البيانات بما يليالغير يمكن تلخيص مصادر بعض األخطاء 

 .عدم منطقية األرقام المتعلقة بمساحات األراضي وأطوال الطرق .1

 ".غير مبين" بـقد تم اإلشارة إليها في الجداول عدم اإلجابة على بعض بنود االستمارة، و .2

 .عدم دقة األرقام المتعلقة بالموازانات والبيانات المالية .3

تم اإلجابة على بعض البيانات المتعلقة بخدمات البنية التحتية في بعض التجمعات كون هذه الخدمات تقدم لم ي .4

  .وتدار من قبل شركات خاصة وليس من قبل الهيئة المحلية
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  الفصل الثالث
  

  المفاهيم والمصطلحات

  
  :التجمع السكاني

مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها هيئة إدارية رسمية، أو أية مساحة من سطح األرض مأهولة مساحة من سطح األرض  

  .بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافياً عن أي تجمعٍ مجاور لها، ومعترف بها عرفياً وليس لها هيئة إدارية مستقلة
  

  :الينابيع

ن نقطة التقاء منسوب المياه الجـوفي مـع سـطح    مصطلح يشير إلى المياه المتدفقة من تحت سطح األرض والناتجة ع

  .األرض، وقد تكون دائمة أو موسمية
  

  :جمع مياه األمطارآبار 

  .هي اآلبار التي يتم حفرها وتبطينها بغرض تجميع وتخزين مياه األمطار فيها
  

  :)االرتوازية(آبار المياه الجوفية 

هي تلك اآلبار التي يتم حفرها للوصول إلى المياه الجوفية، من اجل ضخها واستغاللها كمصدر مـن مصـادر الميـاه    

  .شرب أوالمتعددة من ري  لألغراض
  

  :المنشأة

غيـر  (المنشأة هي مؤسسة أو جزء منها تقع في مكان واحد وتتخصص بشكل أساسي بنشاط إنتـاجي رئيسـي واحـد    

  .النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافةحيث يحقق هذا ) مساعد
  

  :شبكة مياه عامة

هي شبكة من األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل المياه الصالحة للشرب إلى 

صـول  إذا كان الهدف من و:  سكني(إلى  يصنف نوع االشتراك حسب الغرض من استخدام مياه الشبكة العامةوالتجمع 

إذا كـان  :  وصـناعي ، إذا كان الهدف من وصول المياه خدمة محالت تجاريـة :  وتجاري، المياه خدمة مساكن األسر

  .)الهدف من وصول المياه خدمة المصانع
  

  :شبكة الكهرباء

جمع عبارة عن التمديدات والتوصيالت الكهربائية التي تنتشر في التجمعات السكانية وتعطي كل أو غالبية مساكن الت

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

  :مولدات كهرباء خاصة

مولدات تابعة لفرد أو لمجموعة أفراد يستخدمونها لتزويدهم بالكهرباء، وعادة ما تنتشر في المناطق غيـر الموصـولة   

  .بشبكة الكهرباء العامة
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  :مصدر عام للكهرباء

ت محلية تابعة للمجلس أو البلدية أو جمعية داخل التجمع السكاني، وهـي أكبـر مـن المولـدات     هو عبارة عن مولدا

  .الخاصة
  

  : البيئة

  .إجمالي الظروف الخارجية والتي تؤثر في حياة الكائن الحي ونموه وبقائه
  

  :التخلص من النفايات

  .تدويرهاالتخلص أو اإللقاء النهائي للقمامة التي ال تستخلص أو ال يعاد 
  

  :المياه العادمة

  .مياه مستعملة تصرف عادة في شبكة لمياه المجاري، وتحتوي على مادة وبكتيريا في محلول أو عالقة
  

  :النفايات الصلبة

وتشـمل النفايـات البلديـة والنفايـات الصـناعية      . المواد عديمة النفع وخطرة أحياناً ذات محتوى منخفض من السائل

ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية الحيوانات، والنشاطات األخرى المرتبطة بها، ونفايـات الهـدم   والتجارية ونفايات 

  .ومخلفات التعدين
  

  :جمع النفايات

جمع ونقل النفايات إلى مكان معالجتها أو التخلص منها من جانب اإلدارات البلدية والمؤسسات المماثلة، أو عن طريق 

أي نقلها لنوع محدد  وقد يكون جمع نفايات البلدية انتقائياً. متخصصة أو الحكومة شركات عامة أو خاصة أو منشآت

  . من المنتجات، أو دون تفرقة، وبمعنى آخر يشمل كل أنواع النفايات في الوقت نفسه
  

  :حرق النفايات

  .نشارة الخشب وسواهاوالمنسوجات، والسيارات الخردة، وهو حرق في الخالء لنفايات مثل الخشب، 
  

  : صماءحفرة 

  .محكمةبئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى، وتبنى من جدران 

  

  :حفرة امتصاصية

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

  :)الصرف الصحي( شبكة عامة للمياه العادمة

مياه األمطار والمياه (والموصالت والمضخات يستخدم إلخالء المياه المستعملة نظام من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب 

ونقلها من مواقع إنتاجها إما إلى محطة بلدية لمعالجة المياه العادمة أو إلى موقع ) المنزلية وغيرها من المياه المستعملة

  .حيث يتم تصريفها
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  :مكب نفايات

  .ة دون رقابة بيئيةهو موقع يستخدم للتخلص من النفايات الصلب
  

  :شبكة مياه عادمة مفتوحة

ما تكون داخل المخيمات وتعتبر وسيلة غير صحية للـتخلص   هي عبارة عن قنوات مكشوفة على جوانب الطرق وغالباً

  .من المياه العادمة
  

  :معالجة المياه العادمة

بيولوجية، وميكانيكية، : وهناك ثالثة أنواع للمعالجةعملية تنقية المياه العادمة بحيث تتوافق مع المعايير البيئية والنوعية، 

  .وكيميائية
  

   :الهيئة المحلية

هي الهيئة التي تمتلك صالحيات تقديم الخدمات العامة وإدارة شؤون جميع السكان في التجمع ومعترف بها من وزارة 

  .الحكم المحلي
  

  :مقر الهيئة المحلية

  .وبها تتواجد إدارة الهيئة المحليةالمبنى الذي يشكل عنوان الهيئة المحلية 

  

    



PCBS : ،النتائح األساسية. 2013مسح التجمعات السكانية 

34 
 

   



PCBS : ،النتائح األساسية. 2013مسح التجمعات السكانية 

35 
 

  المراجع
  

          .  ، النتائج األساسية2003 -مسح التجمعات السكانية .2003لمركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز ا .1

 . فلسطين –رام اهللا 

           . ، النتائج األساسية2005 -مسح التجمعات السكانية .2005لمركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز ا .2

 .فلسطين –رام اهللا 

، المؤتمر 2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  .2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .3

 . فلسطين - رام اهللا ).  السكان، المباني، المساكن، والمنشآت(الصحفي العالن عن النتائج األولية للتعداد 

، النتائج النهائية 2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  .2008 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، .4

 . فلسطين -رام اهللا ).  السكان والمساكن(ملخص  - للتعداد في الضفة الغربية

  .           ، النتائج األساسية2008 -مسح التجمعات السكانية .2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .5

 .فلسطين –رام اهللا 

 .           ، النتائج األساسية2010 -مسح التجمعات السكانية .2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .6

 .فلسطين –رام اهللا 

 .فلسطين –رام اهللا . قاعدة بيانات الهيئات المحلية. 2013وزارة الحكم المحلي،  .7

  
 

 
  

  
  
  

  

  

   



PCBS : ،النتائح األساسية. 2013مسح التجمعات السكانية 

36 
 

 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS : ،النتائح األساسية. 2013مسح التجمعات السكانية 

37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  الجداول
Tables 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



PCBS : ،النتائح األساسية. 2013مسح التجمعات السكانية 

38 
 

  
  
  
  
  



PCBS: Local Community Survey, 2013. Main Findings ي PCBS : ،النتائح األساسية. 2013مسح التجمعات السكانية

عدد التجمعات السكانيةعدد السكان
Number of populationNumber of localities

4,420,549557Palestineفلسطين

2,719,112524West Bankالضفة الغربية

295,98580Jeninجنين

 60,58221Tubasطوباس

175,49435Tulkarmطولكرم

364,33364Nablusنابلس

105,33034Qalqiliyaقلقيلية

67,64120Salfitسلفيت

328,81175Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

49,39014Jericho and Al Aghwarأريحا واالغوار

404,16544Jerusalemالقدس

 204,92945Bethlehemبيت لحم

662,45292Hebronالخليل

1,701,43733Gaza Stripقطاع غزة

335,2535North Gazaشمال غزة

588,0335Gazaغزة

247,15011Deir AL-Balahدير البلح

320,8358Khan Yunisخانيونس

210,1664Rafahرفح

 والتجمعات السكانية في فلسطين حسب المحافظات2013توزيع السكان في منتصف العام : 1           جدول 
Table 1: Distribution of Population in Middle of Year 2013 and Localities in 

Palestine by Governorates

Governorateالمحافظة
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Type of  Local Authority 

مجلس محليمجلس قرويمجلس بلدي
MunicipalityVillage councilLocal councilTotal

12424510379Palestineفلسطين

9924510354West Bankالضفة الغربية

1335048Jeninجنين

 38011Tubasطوباس

128020Tulkarmطولكرم

944053Nablusنابلس

517022Qalqiliyaقلقيلية

99018Salfitسلفيت

1849067Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

2608Jericho and Al Aghwarأريحا واالغوار

0181028Jerusalemالقدس

 1123034Bethlehemبيت لحم

1728045Hebronالخليل

250025Gaza Stripقطاع غزة

4004North Gazaشمال غزة

4004Gazaغزة

7007Deir AL-Balahدير البلح

7007Khan Yunisخانيونس

3003Rafahرفح

Source: Ministry of Local Governmentوزارة الحكم المحلي: المصدر

المحافظة

2013توزيع الهيئات المحلية في فلسطين حسب نوع الهيئة المحلية والمحافظة، : 2جدول 

Governorate

Table 2: Distribution of Local Authorities in Palestine by Type of Local Authority and 

Governrate, 2013

المجموعنوع الهيئة المحلية
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اشتراك التجمع في 
مجلس خدمات مشترك

التخلص من المياه  جمع النفاياتتزويد المياه
العادمة

أخرى

Water 

service

Solid waste 

collection service

Wastewater 

disposal service

Others

211371651032Palestineفلسطين

20433160730West Bankالضفة الغربية

1771602Jeninجنين

 100800Tubasطوباس

141714Tulkarmطولكرم

3593331Nablusنابلس

150606Qalqiliyaقلقيلية

1321101Salfitسلفيت

3613116Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

70500Jericho and Al Aghwarأريحا واالغوار

2341423Jerusalemالقدس

 2352005Bethlehemبيت لحم

114902Hebronالخليل

74532Gaza Stripقطاع غزة

20120North Gazaشمال غزة

00000Gazaغزة

21102Deir AL-Balahدير البلح

22200Khan Yunisخانيونس

11110Rafahرفح

توزيع التجمعات السكانية التي تشترك مع تجمعات أخرى في مجلس خدمات مشترك حسب الخدمات التي يقدمها مجلس الخدمات : 3جدول 
2013المشترك والمحافظة، 

Table 3: Distribution of Localities that Shared in a Joint Services Council by Services that 

Provided by the Joint Services Council and Governorate, 2013

Governorateالمحافظة

  Sharing in     

ajoint services 

council

الخدمات التي يقدمها مجلس الخدمات 
المشترك

Services that provided 

by the joint services 

council
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أخرىاحتياجات ماليةأجهزة حاسوبتأهيل وتدريب الكادرزيادة الكادر الفنيزيادة الكادر اإلداري

Increasing 

administrative staff

Increasing 

technical staff
Staff trainingComputers

Financial 

needs
Others

16217323022826471Palestineفلسطين

15916722422125770West Bankالضفة الغربية

12142122266Jeninجنين

 6581095Tubasطوباس

8111814187Tulkarmطولكرم

23213133362Nablusنابلس

771412156Qalqiliyaقلقيلية

991310125Salfitسلفيت

252835424912Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

777871Jericho and Al Aghwarأريحا واالغوار

15172015219Jerusalemالقدس

 232230293413Bethlehemبيت لحم

24262726304Hebronالخليل

366771Gaza Stripقطاع غزة

122221North Gazaشمال غزة

000000Gazaغزة

122220Deir AL-Balahدير البلح

011220Khan Yunisخانيونس

111110Rafahرفح

2013توزيع الهيئات المحلية في فلسطين حسب أهم حاجة تطويرية للهيئة المحلية والمحافظة، : 4جدول 
Table 4: Distribution of Local Authorities in Palestine by the Most Important Need and Governorate, 2013

Governorate المحافظة
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وجود مخطط هيكلي 
للتجمع

يوجد مخطط مصادق 
عليه

يوجد مخطط غير 
مصادق عليه

ال يوجد مخطط

There is an 

approved 

structural plan

There is an 

unapproved 

structural plan

There is no 

structural planNot 

stated
Total

2686114781557Palestineفلسطين

2426114774524West Bankالضفة الغربية

43923580Jeninجنين

 618621Tubasطوباس

2513635Tulkarmطولكرم

30427364Nablusنابلس

18410234Qalqiliyaقلقيلية

872320Salfitسلفيت

361220775Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

243514Jericho and Al Aghwarأريحا واالغوار

21212944Jerusalemالقدس

 19816245Bethlehemبيت لحم

349232692Hebronالخليل

2600733Gaza Stripقطاع غزة

40015North Gazaشمال غزة

40015Gazaغزة

800311Deir AL-Balahدير البلح

70018Khan Yunisخانيونس

30014Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب وضع المخطط الهيكلي والمحافظة، : 5جدول 
Table 5: Distribution of Localities in Palestine by Status of the Structural Plan and 

Governorate, 2013

Governorateالمحافظة

المجموع غير مبين

Existence of structural plan
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ال تتوفر االمكانية المخطط قيد التنفيذ
المادية

ال يوجد فكرة لعمل 
مخطط

اخرى

Structural plan is 

under 

implementation

Financial 

resources are 

not available

There is no 

idea of  such 

a plan

OthersTotal

41711322147Palestineفلسطين

41711322147West Bankالضفة الغربية

4152223Jeninجنين

 22138Tubasطوباس

02013Tulkarmطولكرم

8141427Nablusنابلس

051410Qalqiliyaقلقيلية

11002Salfitسلفيت

6121120Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

10023Jericho and Al Aghwarأريحا واالغوار

415212Jerusalemالقدس

 590216Bethlehemبيت لحم

10102123Hebronالخليل

00000Gaza Stripقطاع غزة

00000North Gazaشمال غزة

00000Gazaغزة

00000Deir AL-Balahدير البلح

00000Khan Yunisخانيونس

00000Rafahرفح

توزيع التجمعات السكانية في فلسطين التي ليس لها مخطط هيكلي حسب أسباب عدم وجود مخطط هيكلي والمحافظة، : 6جدول 
Table 6: Distribution of Localities in Palestine that do not have a Structural Plan by 

Reasons for not having a Structural Plan and Governorate, 2013

Governorate المحافظة

المجموع   Reasons for not havingأسباب عدم وجود مخطط

a structural plan
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غير متوفرمتوفر
AvailableNot available

45899557Palestineفلسطين

 42599524West Bankالضفة الغربية

582280Jeninجنين

 101121Tubasطوباس

33235Tulkarmطولكرم

461864Nablusنابلس

31334Qalqiliyaقلقيلية

19120Salfitسلفيت

 74175Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

12214Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 43144Jerusalemالقدس

 45045Bethlehemبيت لحم

Hebron 543892الخليل

 33033Gaza Stripقطاع غزة

505North Gazaشمال غزة

505Gazaغزة

11011Deir AL-Balahدير البلح

808Khan Yunisخانيونس

404Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب توفر شبكة مياه عامة والمحافظة، : 7جدول 
Table 7: Distribution of Localities in Palestine by Availability of Water Network and 

Governorate, 2013

المحافظة

المجموعتوفر شبكة مياه عامة
Governorate

Availability of water network

Total
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*كمية المياه المستهلكةكمية المياه المزودة
The amount of water 

supplied

The amount of water 

consumed*

Palestine                              136.10                         218.46فلسطين

 West Bank                                73.82                         109.77الضفة الغربية

Jenin                                  4.75                             7.24جنين

 Tubas                                  0.82                             1.10طوباس

Tulkarm                                  6.34                           10.44طولكرم

Nablus                                  8.24                           12.90نابلس

Qalqiliya                                  4.31                             5.84قلقيلية

Salfit                                  1.65                             2.35سلفيت

 Ramallah and Al-Bireh                                11.52                           16.92رام اهلل والبيره

Jericho and Al Aghwar                                  3.30                             4.13أريحا واألغوار

 Jerusalem                                12.69                           18.59القدس

 Bethlehem                                  6.66                           10.92بيت لحم

Hebron                                 13.54                           19.34الخليل

 Gaza Strip                                62.28                         108.69قطاع غزة

North Gaza                                13.22                           27.04شمال غزة

Gaza                                24.90                           37.78غزة

Deir AL-Balah                                  8.75                           16.24دير البلح

Khan Yunis                                10.19                           18.50خانيونس

Rafah                                  5.22                             9.13رفح

(سنة/3مليون م) حسب المحافظة، 2013كمية المياه المزودة والمستهلكة في فلسطين منتصف العام : 8جدول 
Table 8: The Amount of Water Supplied and Consumed in Palestine in Middle of the Year 2013 

by Governorate, (MCM / year)

Governorateالمحافظة

 The difference between the amount of water supplied and the amount : *يعزى الفرق ما بين كمية المياه المزودة وكمية المياه المستهلكة الى الفاقد الفني والسرقات* : 

of water consumed is due to technical losses and stealing
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شركة )مصدر إسرائيلي مصلحة مياه القدسدائرة مياه الضفة الغربيةالهيئة المحلية
(ميكوروت

أخرىهيئة محلية أخرى

Local authorityWest Bank water 

department

Jerusalem water 

undertaker

An israeli source 

(mekorot company)

Another local 

authority 

OthersThere is no 

network water

Total

809952127673399557Palestineفلسطين

 599952123593399524West Bankالضفة الغربية

621018942280Jeninجنين

 2003411121Tubasطوباس

14002107235Tulkarmطولكرم

1113071321864Nablusنابلس

840964334Qalqiliyaقلقيلية

1101520120Salfitسلفيت

 016382000175Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

400710214Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 061312111144Jerusalemالقدس

 41911542045Bethlehemبيت لحم

Hebron 919015923892الخليل

 2100480033Gaza Stripقطاع غزة

40001005North Gazaشمال غزة

40001005Gazaغزة

800030011Deir AL-Balahدير البلح

30041008Khan Yunisخانيونس

20002004Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب مصدر مياه الشبكة العامة والمحافظة، : 9جدول 
Table 9: Distribution of Localities in Palestine by Sources of the Public Network Water and Governorate, 2013

Governorateالمحافظة

المجموعال يوجد شبكةSources of the public network waterمصدر مياه الشبكة العامة
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شركة )مصدر إسرائيلي مصلحة مياه القدسدائرة مياه الضفة الغربيةالهيئة المحلية
(ميكوروت

أخرىهيئة محلية أخرى

Local authorityWest Bank water 

department

Jerusalem water 

undertaker

An israeli source 

(mekorot company)

Another local 

authority 

OthersThere is no 

water network

Total

28830544443899557Palestineفلسطين

 26730544363499524West Bankالضفة الغربية

395004102280Jeninجنين

 7000211121Tubasطوباس

2700051235Tulkarmطولكرم

38200511864Nablusنابلس

2700130334Qalqiliyaقلقيلية

1700110120Salfitسلفيت

 231038030175Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

1100010214Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 112130116144Jerusalemالقدس

 2981133045Bethlehemبيت لحم

Hebron 38321823892الخليل

 2100084033Gaza Stripقطاع غزة

40001005North Gazaشمال غزة

40001005Gazaغزة

800030011Deir AL-Balahدير البلح

50001208Khan Yunisخانيونس

00002204Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب الجهة المسؤولة عن إدارة الشبكة العامة للمياه والمحافظة، : 10جدول 
Table 10: Distribution of Localities in Palestine by Doer Responsible about Water Network and Governorate, 2013

المحافظة

المجموعال يوجد شبكةDoer Responsible about water networkالجهة المسؤولة عن إدارة الشبكة العامة للمياه

Governorate
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النعم
YesNo

178135244557Palestineفلسطين

 176130218524West Bankالضفة الغربية

32113780Jeninجنين

 701421Tubasطوباس

5151535Tulkarmطولكرم

23142764Nablusنابلس

4151534Qalqiliyaقلقيلية

58720Salfitسلفيت

 26331675Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

44614Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 16111744Jerusalemالقدس

 2115945Bethlehemبيت لحم

Hebron 3345592الخليل

 252633Gaza Stripقطاع غزة

0235North Gazaشمال غزة

0055Gazaغزة

11911Deir AL-Balahدير البلح

0268Khan Yunisخانيونس

1034Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب وجود مشتركين بحاجة إلى خدمة التزويد بالمياه عن طريق الصهاريج، : 11جدول 
Table 11: Distribution of Localities in Palestine with Subscribers Need to be Supplied with Drinking 

Water by Water Tanks and Governorate, 2013

Governorateالمحافظة

وجود مشتركين بحاجة إلى خدمة التزويد بالمياه عن طريق الصهاريج
Existence of subscribers need to be supplied with 

drinking water by water tanks

المجموعغير مبين

Not statedTotal
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أخرىينابيعآبار جمع مياه األمطارآبار ارتوازية
Artesian wellsRain water 

collection well

SpringsOthers

1001422450Palestineفلسطين

 971412449West Bankالضفة الغربية

122038Jeninجنين

 10842Tubasطوباس

5601Tulkarmطولكرم

142132Nablusنابلس

4815Qalqiliyaقلقيلية

3512Salfitسلفيت

 112257Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

2012Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 1606Jerusalemالقدس

 131816Bethlehemبيت لحم

Hebron 222758الخليل

 3101Gaza Stripقطاع غزة

0000North Gazaشمال غزة

0000Gazaغزة

1100Deir AL-Balahدير البلح

1000Khan Yunisخانيونس

1001Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب مصادر المياه البديلة للشبكة والمحافظة، : 12جدول 
Table 12: Distribution of Localities in Palestine by Alternative Water Sources for the Network 

and Governorate, 2013

المحافظة

 Alternative water source for theمصادر المياه البديلة للشبكة

network

Governorate
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 10 إلى 6من  ساعات5أقل من 
ساعات

 10 إلى 6من  ساعات5أقل من  ساعة24 إلى 16من  ساعة15 إلى 11من 
ساعات

 15 إلى 11من 
ساعة

 ساعة24 إلى 16من 

Less than 56-1011-1516-24Less than 56-1011-1516-24

69604728215361439399557Palestineفلسطين

 68574525512341436599524West Bankالضفة الغربية

13126272102442280Jeninجنين

 222412251121Tubasطوباس

0123002130235Tulkarmطولكرم

511327184331864Nablusنابلس

1212701030334Qalqiliyaقلقيلية

0211600019120Salfitسلفيت

 138104312269175Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

006600012214Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

5503335035144Jerusalemالقدس

 7592421240045Bethlehemبيت لحم

Hebron 229518231483892الخليل

 1322732028033Gaza Stripقطاع غزة

0203200305North Gazaشمال غزة

0005000505Gazaغزة

0011000011011Deir AL-Balahدير البلح

0116020608Khan Yunisخانيونس

1003100304Rafahرفح

المجموع
Average hours of water availability per day

2013توزيع التجمعات السكانية المتصلة بشبكة المياه العامة في فلسطين حسب معدل عدد الساعات اليومية لتوفر خدمة المياه والمحافظة، : 13جدول 
Table 13: Distribution the Connected Localities to Public Water Network in Palestine by Average Hours of Water Availability Per Day and 

Governorate, 2013

المحافظة

معدل عدد الساعات اليومية لتوفر المياه

Governorate

معدل عدد ساعات الخدمة اليومية شتاًءمعدل عدد ساعات الخدمة اليومية صيفًا
Average hours of water availability per day during summerAverage hours of water availability per day during winter

ال يوجد شبكة

There is 

no water 

network

Total
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عدد خزانات المياه العامة
 فما فوق6 5 إلى 3من 2 إلى 1 من 

1-23-5More than 6There is no 

water storage

Total

175203359557Palestineفلسطين

 163153343524West Bankالضفة الغربية

26305180Jeninجنين

 5001621Tubasطوباس

22211035Tulkarmطولكرم

27213464Nablusنابلس

15301634Qalqiliyaقلقيلية

1210720Salfitسلفيت

 11006475Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

510814Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

6103744Jerusalemالقدس

 11003445Bethlehemبيت لحم

Hebron 23216692الخليل

 12501633Gaza Stripقطاع غزة

01045North Gazaشمال غزة

21025Gazaغزة

500611Deir AL-Balahدير البلح

52018Khan Yunisخانيونس

01034Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب عدد خزانات المياه العامة والمحافظة، : 14جدول 
Table 14: Distribution of Localities in Palestine by Number of Public Water Storage and 

Governorate, 2013

المحافظة

Number of water storagesال يوجد خزان

Governorate

المجموع
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المجموعال يوجد خزان
1000أكثر من 1000 إلى 501من 500 إلى 301من 300 إلى 101من 100 إلى 1من 

1-100101-300301-500501-1000More than 1000

7247381823359557Palestineفلسطين

 5946371821343524West Bankالضفة الغربية

1193335180Jeninجنين

 202011621Tubasطوباس

699101035Tulkarmطولكرم

6136233464Nablusنابلس

843211634Qalqiliyaقلقيلية

35401720Salfitسلفيت

 512126475Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

00231814Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

321103744Jerusalemالقدس

 302063445Bethlehemبيت لحم

Hebron 1233536692الخليل

 1311021633Gaza Stripقطاع غزة

1000045North Gazaشمال غزة

3000025Gazaغزة

30101611Deir AL-Balahدير البلح

5100118Khan Yunisخانيونس

1000034Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب سعة خزانات المياه العامة والمحافظة، : 15جدول 
Table 15: Distribution of Localities in Palestine by Capacity of the Water Storages and Governorate, 2013

Governorateالمحافظة

Capacity of the water storages (cubic meter)(متر مكعب)سعة الخزانات العامة في البلدية 

No water 

storage

Total
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مناطق غير مخدومة شبكة قديمةإنقطاع المياه
يوميًا

أخرىتلوث المياه

Water cutsOld water 

network

Non served 

areas

Water pollutionOthers

1811311153638Palestineفلسطين

 1771271103538West Bankالضفة الغربية

19151133Jeninجنين

 31001Tubasطوباس

9111047Tulkarmطولكرم

1110847Nablusنابلس

87763Qalqiliyaقلقيلية

75724Salfitسلفيت

 43262465Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

86301Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

2212835Jerusalemالقدس

 30221762Bethlehemبيت لحم

Hebron 17121510الخليل

 44510Gaza Stripقطاع غزة

00000North Gazaشمال غزة

00000Gazaغزة

12200Deir AL-Balahدير البلح

21200Khan Yunisخانيونس

11110Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب المشاكل الرئيسية التي يعاني منها التجمع في مجال المياه والمحافظة، : 16جدول 
Table 16: Distribution of Localities in Palestine by the Main Water Problems and Governorate, 2013

المحافظة

المشاكل الرئيسية التي يعاني منها التجمع 
في مجال المياه

Main water problems in the locality

Governorate
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غير متوفرمتوفر

AvailableNot available

53324557Palestineفلسطين

 50024524West Bankالضفة الغربية

79180Jeninجنين

 15621Tubasطوباس

35035Tulkarmطولكرم

64064Nablusنابلس

32234Qalqiliyaقلقيلية

19120Salfitسلفيت

 74175Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

13114Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 44044Jerusalemالقدس

 44145Bethlehemبيت لحم

Hebron 811192الخليل

 33033Gaza Stripقطاع غزة

505North Gazaشمال غزة

505Gazaغزة

11011Deir AL-Balahدير البلح

808Khan Yunisخانيونس

404Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب توفر شبكة الكهرباء والمحافظة، : 17جدول 
Table 17: Distribution of Localities in Palestine by Availability of Electricity Network and 

Governorate, 2013

توفر شبكة الكهرباء
Availability of Electricity network

Governorateالمحافظة

المجموع

Total
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*(ساعة.ميجاواط)كمية الكهرباء الكلية المستهلكة (ساعة.ميجاواط)كمية الكهرباء الكلية المزودة 
The amount of electricity 

supplied (MWh)

The amount of electricity 

consumed (MWh)*

Palestine                                        3,505,890                                   4,621,686فلسطين

 West Bank                                        2,156,499                                   2,842,833الضفة الغربية

Jenin                                           234,743                                      309,452جنين

 Tubas                                             48,047                                        63,339طوباس

Tulkarm                                           139,182                                      183,479طولكرم

Nablus                                           288,949                                      380,910نابلس

Qalqiliya                                             83,536                                      110,123قلقيلية

Salfit                                             53,645                                        70,719سلفيت

 Ramallah and Al-Bireh                                           260,776                                      343,772رام اهلل والبيره

Jericho and Al Aghwar                                             39,171                                        51,637أريحا واألغوار

 Jerusalem                                           320,539                                      422,555القدس

 Bethlehem                                           162,527                                      214,253بيت لحم

Hebron                                            525,384                                      692,594الخليل

 Gaza Strip                                        1,349,391                                   1,778,853قطاع غزة

North Gaza                                           265,885                                      350,507شمال غزة

Gaza                                           466,363                                      614,789غزة

Deir AL-Balah                                           196,012                                      258,395دير البلح

Khan Yunis                                           254,451                                      335,433خانيونس

Rafah                                           166,680                                      219,729رفح

 حسب المحافظة2013منتصف العام  (ساعة.ميجاواط)كمية الكهرباء الكلية المزودة، والمستهلكة : 18جدول 
Table 18: The Amount of Electricity Supplied and Consumed in Palestine in Middle of the Year 

2013 by Governorate, (MWh) 

Governorateالمحافظة

يعزى الفرق ما بين كمية الكهرباء المزودة وكمية الكهرباء المستهلكة الى الفاقد الفني * : 
والسرقات

* : The difference between the amount of electricity supplied and the 

amount of electricity consumed is due to technical losses and stealing 
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شركة كهرباء محافظات شركة كهرباء الجنوبشركة كهرباء محافظة القدسالهيئة المحلية
غزة

أخرىهيئة محلية أخرى(الشركة القطرية)جهة إسرائيلية 

Local authorityJerusalem district 

electricity co.

Southern 

electricity co.

Gaza electricity 

distribution co.

An Israeli source (Israeli 

national company)

Another local 

authority

OthersThere is no 

electricity network

118135151193116024Palestineفلسطين

 111135150177115124West Bankالضفة الغربية

16000374221Jeninجنين

 40006056Tubasطوباس

1500015140Tulkarmطولكرم

8000400160Nablusنابلس

700019422Qalqiliyaقلقيلية

400015001Salfitسلفيت

 562007001Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

53005001Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 1131002000Jerusalemالقدس

 339002001Bethlehemبيت لحم

Hebron 330150292211الخليل

 700116090Gaza Stripقطاع غزة

10003010North Gazaشمال غزة

10001030Gazaغزة

30014030Deir AL-Balahدير البلح

10006010Khan Yunisخانيونس

10002010Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب المصدر الرئيسي للكهرباء والمحافظة، : 19جدول 
Table 19: Distribution of Localities in Palestine by the Main Source of Electricity and Governorate, 2013

المحافظة

Main electricity sourceالمصدر الرئيسي للكهرباء

Governorate

ال يوجد شبكة كهرباء
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النعم
YesNo

31414112557Palestineفلسطين

 29391104524West Bankالضفة الغربية

471580Jeninجنين

 112821Tubasطوباس

128635Tulkarmطولكرم

257564Nablusنابلس

030434Qalqiliyaقلقيلية

215320Salfitسلفيت

 1155975Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

18514Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 2281444Jerusalemالقدس

 136845Bethlehemبيت لحم

Hebron 4513792الخليل

 223833Gaza Stripقطاع غزة

0415North Gazaشمال غزة

0415Gazaغزة

07411Deir AL-Balahدير البلح

1618Khan Yunisخانيونس

1214Rafahرفح

توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب وجود مشتركين بحاجة إلى خدمة التزويد بالكهرباء عن طريق المولدات : 20        جدول 
2013والمحافظة، 

Table 20: Distribution of Localities in Palestine by Existence of Subscribers Need to be 

Supplied with Electricity by Generators and Governorate, 2013

المحافظة

وجود مشتركين بحاجة إلى خدمة التزويد بالكهرباء عن 
طريق المولدات

المجموعغير مبين

Governorate
Existence of subscribers need to be 

supplied with electricity by 

generators

Not statedTotal
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إستخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد 
الكهرباء

Using renewable energy 

resources in electricity 

generation

المراوح الهوائيةالطاقة الشمسية
Solar energy Wind fans

101Palestineفلسطين

 91West Bankالضفة الغربية

01Jeninجنين

 00Tubasطوباس

10Tulkarmطولكرم

00Nablusنابلس

00Qalqiliyaقلقيلية

00Salfitسلفيت

 30Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

10Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 00Jerusalemالقدس

 30Bethlehemبيت لحم

Hebron 10الخليل

 10Gaza Stripقطاع غزة

00North Gazaشمال غزة

00Gazaغزة

00Deir AL-Balahدير البلح

10Khan Yunisخانيونس

00Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء حسب المحافظة، : 21جدول 
Table 21: Distribution of Localities in Palestine that Use Renewable Energy Resources in 

Electricity Generation by Governorate, 2013

Governorateالمحافظة
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23 إلى 16من 15 إلى 6من  ساعات5أقل من على مدار الساعة23 إلى 16من 15 إلى 6من  ساعات5أقل من على مدار الساعة
All dayLess than 56-1516-23All dayLess than 56-1516-23

35427102433627114124118Palestineفلسطين

 35427823336279402488West Bankالضفة الغربية

671436614414Jeninجنين

 130001300062Tubasطوباس

280012800106Tulkarmطولكرم

513055130505Nablusنابلس

280102611123Qalqiliyaقلقيلية

151011510112Salfitسلفيت

 5491347911017Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

1007100715Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

2351219525013Jerusalemالقدس

 313102931219Bethlehemبيت لحم

Hebron 43501414041132الخليل

 00210021030Gaza Stripقطاع غزة

0000000005North Gazaشمال غزة

0000000005Gazaغزة

00100010010Deir AL-Balahدير البلح

0010001007Khan Yunisخانيونس

0001000103Rafahرفح

Average hours of electricity availability per day during 

summer

Average hours of electricity availability per day during 

winter

There is no 

network

Not 

stated

2013توزيع التجمعات السكانية المتصلة بشبكة الكهرباء في فلسطين حسب معدل عدد الساعات اليومية لتوفر خدمة الكهرباء والمحافظة، : 22جدول 
    Table 22: Distribution the Connected Localities to Electricity in Palestine by Average Hours of Electricity Availability Per Day and 

Governorate, 2013

المحافظة

Average hours of electricity availability per dayGovernorateمعدل عدد الساعات اليومية لتوفر الكهرباء

غير مبينال يوجد شبكةمعدل عدد ساعات الخدمة اليومية شتاًءمعدل عدد ساعات الخدمة اليومية صيفًا
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أخرىمناطق غير مخدومةشبكة كهرباء قديمةضعف التيار الكهربائيإنقطاع التيار الكهربائي
Electrical current 

disconnection

Electrical current 

weakness

Old electricity 

network

Non served 

areas

Others

16918515711234Palestineفلسطين

 16518215411034West Bankالضفة الغربية

282422157Jeninجنين

 45562Tubasطوباس

12161192Tulkarmطولكرم

15271657Nablusنابلس

106584Qalqiliyaقلقيلية

610892Salfitسلفيت

 364134203Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

67420Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 11141370Jerusalemالقدس

 181216152Bethlehemبيت لحم

Hebron 192020145الخليل

 43320Gaza Stripقطاع غزة

10000North Gazaشمال غزة

00000Gazaغزة

11100Deir AL-Balahدير البلح

11110Khan Yunisخانيونس

11110Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب المشاكل الرئيسية التي يعاني منها التجمع في مجال الكهرباء والمحافظة، : 23جدول 
         Table 23: Distribution of Localities in Palestine by the Main Electricity Problems and 

Governorate, 2013

Governorateالمحافظة

المشاكل الرئيسية التي يعاني منها التجمع في مجال 
الكـهربـاء

Main electricity problems in the locality

61



PCBS: Local Community Survey, 2013. Main Findings ي PCBS : ،النتائح األساسية. 2013مسح التجمعات السكانية

غير متوفرمتوفر
AvailableNot available

98459557Palestineفلسطين

 75449524West Bankالضفة الغربية

37780Jeninجنين

 02121Tubasطوباس

72835Tulkarmطولكرم

135164Nablusنابلس

62834Qalqiliyaقلقيلية

11920Salfitسلفيت

 96675Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

01414Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 212344Jerusalemالقدس

 93645Bethlehemبيت لحم

Hebron 68692الخليل

 231033Gaza Stripقطاع غزة

505North Gazaشمال غزة

415Gazaغزة

10111Deir AL-Balahدير البلح

268Khan Yunisخانيونس

224Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب توفر شبكة صرف صحي والمحافظة، : 24جدول 
Table 24: Distribution of Localities in Palestine by Availability of Wastewater Network and 

Governorate, 2013

المحافظة

المجموعتوفر شبكة صرف صحي

Governorate
Availability of Wastewater network

Total
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(سنة/ألف متر مكعب)كمية المياه العادمة المنتجة 
The amounts generated of wastewater 

(1000 MCM/year)

Palestine                                                             109,051فلسطين

 West Bank                                                               59,191الضفة الغربية

Jenin                                                                3,781جنين

 Tubas                                                                   663طوباس

Tulkarm                                                                5,060طولكرم

Nablus                                                                6,649نابلس

Qalqiliya                                                                3,460قلقيلية

Salfit                                                                1,333سلفيت

 Ramallah and Al-Bireh                                                                9,241رام اهلل والبيره

Jericho and Al Aghwar                                                                2,632اريحا واألغوار

 Jerusalem                                                               10,179القدس

 Bethlehem                                                                5,311بيت لحم

Hebron                                                                10,881الخليل

 Gaza Strip                                                               49,860قطاع غزة

North Gaza                                                               10,524شمال غزة

Gaza                                                               19,961غزة

Deir AL-Balah                                                                7,036دير البلح

Khan Yunis                                                                8,197خانيونس

Rafah                                                                4,142رفح

(سنة/ألف متر مكعب) حسب المحافظة 2013كميات المياه العادمة المنتجة في فلسطين منتصف العام : 25جدول 
Table 25: The Amounts Generated of Wastewater in Palestine in Middle of the Year 2013, by 

Governorate, (1000 MCM / year)

 


Governorateالمحافظة
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مصلحة مياه محافظة دائرة مياه الضفة الغربيةالهيئة المحلية
القدس

أخرىهيئة محلية أخرى(شركة ميكوروت)جهة إسرائيلية 

Local 

authority

West Bank water 

department

Jerusalem water 

undertaker

An israeli source (Israeli 

national company)

Another local 

authority

OthersThere is no wastewater 

network

Total

9110105459557Palestineفلسطين

 6910104449524West Bankالضفة الغربية

3000007780Jeninجنين

 0000002121Tubasطوباس

7000002835Tulkarmطولكرم

13000005164Nablusنابلس

6000002834Qalqiliyaقلقيلية

1000001920Salfitسلفيت

 9000006675Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

0000001414Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 20001002344Jerusalemالقدس

 4100043645Bethlehemبيت لحم

Hebron 6000008692الخليل

 22000011033Gaza Stripقطاع غزة

50000005North Gazaشمال غزة

40000015Gazaغزة

1000000111Deir AL-Balahدير البلح

20000068Khan Yunisخانيونس

10000124Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب الجهة المسؤولة عن إدارة شبكة الصرف الصحي والمحافظة، : 26جدول 
Table 26: Distribution of Localities in Palestine by Doer Responsible about Wastewater Network and Governorate, 2013

المحافظة

Doer responsible about wastewater networkالجهة المسؤولة عن إدارة شبكة الصرف الصحي

Governorate

ال يوجد شبكة صرف صحي
المجموع
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مجاري مكشوفة بدون شبكةشبكة مجاري مكشوفةحفرة صماءحفرة إمتصاصيةشبكة صرف صحي

 Sewage 

network

CesspitTight 

cesspit

Exposed 

wastewater 

network

Exposed wastewater 

channels without 

network

984231431425Palestineفلسطين

 754181421325West Bankالضفة الغربية

3732012Jeninجنين

 013713Tubasطوباس

7251301Tulkarmطولكرم

13531601Nablusنابلس

630600Qalqiliyaقلقيلية

116800Salfitسلفيت

 9672833Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

09100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 21301138Jerusalemالقدس

 9401023Bethlehemبيت لحم

Hebron 6622234الخليل

 235110Gaza Stripقطاع غزة

51010North Gazaشمال غزة

40000Gazaغزة

102000Deir AL-Balahدير البلح

21000Khan Yunisخانيونس

21100Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب طريقة التخلص من المياه العادمة والمحافظة، : 27جدول 
Table 27: Distribution of Localities in Palestine by Wastewater Disposal Method and Governorate, 

المحافظة

Wastewater disposal method

Governorate

طريقة التخلص من المياه العادمة
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ال يوجديوجد
AvailableNot available

19538557Palestineفلسطين

 12512524West Bankالضفة الغربية

17980Jeninجنين

 02121Tubasطوباس

23335Tulkarmطولكرم

26264Nablusنابلس

23234Qalqiliyaقلقيلية

02020Salfitسلفيت

 47175Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

01414Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 04444Jerusalemالقدس

 04545Bethlehemبيت لحم

Hebron 19192الخليل

 72633Gaza Stripقطاع غزة

235North Gazaشمال غزة

145Gazaغزة

11011Deir AL-Balahدير البلح

268Khan Yunisخانيونس

134Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب وجود محطات معالجة للمياه العادمة والمحافظة، : 28        جدول 
Table 28: Distribution of Localities in Palestine by Existence of Wastewater Treatment Plants 

and Governorate, 2013

المحافظة

المجموعوجود محطات معالجة للمياه العادمة

Governorate
Existence of treatment plants

Total
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عدم وجود شبكة صرف 
صحي

مناطق غير شبكة قديمة
مخدومة

عدم وجود محطات 
معالجة

ضعف كفاءة المحطة
أخرى

Not existence of 

sewage network

Old 

wastewater 

network

Non served 

areas

Not existence 

of treatment 

plants

Wastewater 

network 

weakness
Others

3653565791417Palestineفلسطين

 3633564781416West Bankالضفة الغربية

6713412Jeninجنين

 1400400Tubasطوباس

2347834Tulkarmطولكرم

4725313Nablusنابلس

2725600Qalqiliyaقلقيلية

1601301Salfitسلفيت

 577101432Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

900600Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

251112831Jerusalemالقدس

 344111011Bethlehemبيت لحم

Hebron 444101222الخليل

 201101Gaza Stripقطاع غزة

000001North Gazaشمال غزة

000000Gazaغزة

001100Deir AL-Balahدير البلح

100000Khan Yunisخانيونس

100000Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب المشاكل الرئيسية التي يعاني منها التجمع في مجال المياه العادمة والمحافظة، : 29جدول 
Table 29: Distribution of Localities in Palestine by the Main Wastewater Problems and Governorate, 2013

المحافظة

المشاكل الرئيسية التي يعاني منها التجمع في مجال المياه 
العادمة

Main wastewater problems in the 

locality

Governorate
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المجموعال توجد خدمة جمع النفاياتوجود خدمة جمع النفايات
Existence of 

solidwaste collection

There is no solidwaste 

collection service

Total

48275557Palestineفلسطين

 44975524West Bankالضفة الغربية

71980Jeninجنين

 12921Tubasطوباس

32335Tulkarmطولكرم

61364Nablusنابلس

31334Qalqiliyaقلقيلية

18220Salfitسلفيت

 73275Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

11314Jericho and Al Aghwarاريحا واألغوار

 41344Jerusalemالقدس

 40545Bethlehemبيت لحم

Hebron 593392الخليل

 33033Gaza Stripقطاع غزة

505North Gazaشمال غزة

505Gazaغزة

11011Deir AL-Balahدير البلح

808Khan Yunisخانيونس

404Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب وجود خدمة جمع النفايات الصلبة والمحافظة، : 30جدول 
Table 30: Distribution of Localities in Palestine by Existence of Solidwaste Collection Service 

and Governorate, 2013

Governorateالمحافظة
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(سنة/طن)كمية النفايات الصلبة المنتجة 
The amount of generated solidwaste (ton/ year)

1,557,773Palestineفلسطين

 932,350West Bankالضفة الغربية

99,442Jeninجنين

 21,516Tubasطوباس

62,340Tulkarmطولكرم

123,331Nablusنابلس

35,124Qalqiliyaقلقيلية

20,483Salfitسلفيت

 108,375Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

17,528Jericho and Al Aghwarاريحا واألغوار

 129,643Jerusalemالقدس

 72,773Bethlehemبيت لحم

Hebron 241,795الخليل

 625,423Gaza Stripقطاع غزة

124,202North Gazaشمال غزة

206,573Gazaغزة

94,435Deir AL-Balahدير البلح

120,645Khan Yunisخانيونس

79,568Rafahرفح

(سنة/طن) حسب المحافظة، 2013كمية النفايات الصلبة المنتجة في فلسطين منتصف العام : 31جدول 
Table 31: The Amount of Generated Solidwaste in Palestine in Middle of the Year 2013 by 

Governorate, (tons / year)

Governorateالمحافظة
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أخرىمجلس خدمات مشتركهيئة محلية أخرىوكالة الغوثمتعهد خاصالهيئة المحلية
Local authoritySpecial 

contractor

UNRWAAnother local 

authority

Joint services 

council

OthersThere is no solid waste 

collection service

Total

291262836693275557Palestineفلسطين

 267262036683275524West Bankالضفة الغربية

35911169980Jeninجنين

 301161921Tubasطوباس

1552361335Tulkarmطولكرم

29432185364Nablusنابلس

2220250334Qalqiliyaقلقيلية

1000161220Salfitسلفيت

 5955130275Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

202151314Jericho and Al Aghwarاريحا واألغوار

 3212411344Jerusalemالقدس

 23033101545Bethlehemبيت لحم

Hebron 370172123392الخليل  2408010033Gaza Stripقطاع غزة

30101005North Gazaشمال غزة

40100005Gazaغزة

803000011Deir AL-Balahدير البلح

60200008Khan Yunisخانيونس

30100004Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب الجهة المسؤولة عن خدمة جمع النفايات الصلبة والمحافظة، : 32جدول 
Table 32: Distribution of Localities in Palestine by the Doer Responsible about Solidwaste Collection Service and Governorate, 2013

المحافظة

 Doer responsible about solidwasteالجهة المسؤولة عن خدمة جمع النفايات الصلبة

collection service
المجموعال يوجد خدمة جمع نفايات

Governorate
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ال يوجد خدمة جمع 
نفايات

المجموع

أكثر من مرة في مرة في األسبوعيوميًا
األسبوع

كل أسبوعين أو أكثر

Daily    Once     

a week

More than 

once a week           

Per two weeks 

or more

119136221675557Palestineفلسطين

 101132210675524West Bankالضفة الغربية

1214450980Jeninجنين

 4620921Tubasطوباس

59180335Tulkarmطولكرم

1121290364Nablusنابلس

30280334Qalqiliyaقلقيلية

21150220Salfitسلفيت

 1733230275Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

3350314Jericho and Al Aghwarاريحا واألغوار

 147200344Jerusalemالقدس

 161671545Bethlehemبيت لحم

Hebron 14221853392الخليل

 184110033Gaza Stripقطاع غزة

311005North Gazaشمال غزة

212005Gazaغزة

8120011Deir AL-Balahدير البلح

413008Khan Yunisخانيونس

103004Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب دورية جمع النفايات الصلبة والمحافظة، : 33جدول 
Table 33: Distribution of Localities in Palestine by the Periodicity of Solidwaste Collection and 

Governorate, 2013

المحافظة

 Periodicity of solidwasteدورية جمع النفايات الصلبة

collection 

Governorate
There is no 

solidwaste 

collection 

service

Total
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أخرىتراكتورعربة مجرورة بالدوابسيارة خاصة بالنفايات

Special carbage 

vehicle

Tracked vehicle 

animals
TractorOthers

369358224Palestineفلسطين

 348206122West Bankالضفة الغربية

60563Jeninجنين

 11130Tubasطوباس

21282Tulkarmطولكرم

49160Nablusنابلس

28112Qalqiliyaقلقيلية

17100Salfitسلفيت

 535235Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

6000Jericho and Al Aghwarاريحا واألغوار

 29384Jerusalemالقدس

 35004Bethlehemبيت لحم

Hebron 39162الخليل

 2115212Gaza Stripقطاع غزة

4331North Gazaشمال غزة

3130Gazaغزة

7360Deir AL-Balahدير البلح

5560Khan Yunisخانيونس

2331Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب استخدام وسائل جمع النفايات الصلبة والمحافظة، : 34جدول 
Table 34: Distribution of Localities in Palestine by Using the Means of Solidwaste Collection 

and Governorate, 2013

المحافظة

      Mean of solidwaste collectionوسيلة جمع النفايات الصلبة

Governorate
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استخدام مكبات النفايات 
الصلبة

Using of 

dumping sites
المجموعال يوجد خدمة جمع نفايات

النعم
YesNO

23225075557Palestineفلسطين

 22622375524West Bankالضفة الغربية

5021980Jeninجنين

 75921Tubasطوباس

1220335Tulkarmطولكرم

2734364Nablusنابلس

1912334Qalqiliyaقلقيلية

135220Salfitسلفيت

 4132275Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

56314Jericho and Al Aghwarاريحا واألغوار

2120344Jerusalemالقدس

 1426545Bethlehemبيت لحم

Hebron 17423392الخليل

 627033Gaza Stripقطاع غزة

2305North Gazaشمال غزة

0505Gazaغزة

29011Deir AL-Balahدير البلح

1708Khan Yunisخانيونس

1304Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب استخدام مكبات للنفايات الصلبة والمحافظة، : 35جدول 
Table 35: Distribution of Localities in Palestine by Using of Dumping Sites and Governorate, 

2013

Governorateالمحافظة There is no solid 

waste collection 

service

Total
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غير مبينأخرىمستأجروقفهيئة محلية أخرى(أميري)حكومي الهيئة المحلية
Local 

authority

GovermentalAnother local 

authority

EndowmentRentedOthersNot statedTotal

3731152314769232Palestineفلسطين

 3630132304669226West Bankالضفة الغربية

01100183050Jeninجنين

 01000427Tubasطوباس

300015312Tulkarmطولكرم

9210011427Nablusنابلس

431031719Qalqiliyaقلقيلية

710040113Salfitسلفيت

 1054067941Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

00022105Jericho and Al Aghwarاريحا واألغوار

 132049221Jerusalemالقدس

 132070114Bethlehemبيت لحم

Hebron 1130201017الخليل

 11201106Gaza Stripقطاع غزة

01100002North Gazaشمال غزة

00000000Gazaغزة

10000102Deir AL-Balahدير البلح

00100001Khan Yunisخانيونس

00001001Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين التي تستخدم مكبات للنفايات حسب ملكية موقع المكب والمحافظة، : 36جدول 
Table 36: Distribution of Localities in Palestine that Using Dumping Site by Ownership of the Dumping Site and 

Governorate, 2013

المحافظة

      Ownership of the dumping siteملكية موقع المكب

Governorate

المجموع

74



PCBS: Local Community Survey, 2013. Main Findings ي PCBS : ،النتائح األساسية. 2013مسح التجمعات السكانية

إعادة إستخدام  بيعدفنحرق
النفايات

التخلص 
العشوائي

أخرى

BurnedBuriedSaleRe-use of 

solid waste

Random 

disposal

Others

17117422382539Palestineفلسطين

 16116422382436West Bankالضفة الغربية

64762215Jeninجنين

 361011Tubasطوباس

8524011Tulkarmطولكرم

651321Nablusنابلس

9110611Qalqiliyaقلقيلية

1630020Salfitسلفيت

 50206252Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيره

851000Jericho and Al Aghwarاريحا واألغوار

 17133145Jerusalemالقدس

 17231067Bethlehemبيت لحم

Hebron 21261023الخليل

 10100013Gaza Stripقطاع غزة

120001North Gazaشمال غزة

230000Gazaغزة

430000Deir AL-Balahدير البلح

210011Khan Yunisخانيونس

110001Rafahرفح

2013توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب طريقة التخلص من النفايات الصلبة والمحافظة، : 37جدول 
Table 37: Distribution of Localities in Palestine by Method of Solidwaste Disposal and 

Governorate, 2013

المحافظة

Method of solid waste disposalطريقة التخلص من النفايات الصلبة

Governorate
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Introduction 
 

PCBS and the Ministry of Local Government are pleased to present this detailed statistical 
report of the Local Community Survey 2013 in Palestine. This survey was conducted as part 
of our official task to create and establish national statistical system and provide vital 
statistics to Palestinian planners and decision makers on water, the environment, natural 
resources and regional development. 

 
 

Local authorities are responsible for providing essential services and public utilities to 
Palestinian localities and the availability of accurate and comprehensive data on local 
authorities, services, public utilities and other indicators therefore constitutes the foundations 
for regional development.  
 
 
 
This report is divided into three chapters: the first chapter defines the main findings of the 
report. The second chapter explains the methodology of data collection and tabulation, in 
addition to details regarding data quality and estimates of data sources. The third chapter 
contains the concepts and definitions used in this report. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ola Awad 

President of PCBS 
          Dr. Sa‘ed Al-Kawni 

Minister of Local Government 
 

 
 
 
  

September, 2013 
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Chapter One  
 

Main Findings 
 

This chapter presents the main findings of the Local Community Survey 2013 in Palestine. 
 

1.1 Population 
The population in Palestine in mid-2013 totaled 4,420,549: 2,719,112 in West Bank and 
1,701,437 in Gaza Strip.   

 
Population in Palestine by Governorate, 2013 

 
 
 

1.2 Number of Localities 
Data identified 557 localities in Palestine, distributed into 524 localities in West Bank and 33 
in Gaza Strip. 
 
1.3 Local Authorities 
 
Type of Local Authority: 
The results of the Local Community Survey 2013 showed that there were 379 local authorities 
in Palestine, distributed into 124 municipalities, 10 local councils and 245 village councils.  
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Distribution of Local Authorities in Palestine by Type of Current Local Authority and  
Region, 2013 

 
Services Provided:  
The results indicated that 211 localities in Palestine were members of the Joint Services 
Council: 204 localities in West Bank and 7 in Gaza Strip. 
 
Developmental Needs of Local Authorities: 
The results indicated that 264 local authorities reported needing funding, 230 wanted to build 
the skills of staff, 228 needed computers, 173 required additional technical staff, 162 required 
more administrative staff and 71 local authorities required headquarters.  
 

Distribution of Localities in Palestine by the Most Important Needs for the Local          
Authority, 2013 

 
 
Structural Plan of Localities: 
During 2013, 329  localities in Palestine had a structural plan: 303 localities in West Bank, of 
which 242 localities had approved structural plans, and 26 localities in Gaza Strip, all with 
approved plans. 
 
In addition, 71 localities in Palestine did not have a structural plan because of lack of funding, 
while 41 localities were preparing a structural plan. 
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1.4 Water 
 
Connection to Public Water Network:  
Results for 2013 showed that 99 localities in Palestine were not connected to a public water 
network, all of them in West Bank. 
 
Water Supplied and Consumed:  
The total amount of water supplied from all sources in mid-2013 in Palestine was estimated at 
about 218 million cubic meters (MCM), of which 109 MCM were supplied to West Bank.  The 
amount of water consumed in mid-2013 in Palestine was estimated at about 136 MCM, of 
which 73 MCM was consumed in West Bank. 
 
Source of Public Water Network: 
Data showed that 99 localities connected to the public water network obtain water from West 
Bank Water Department and 123 localities obtain water from an Israeli source (Mekorot 
Company).  

 
Distribution of Connected Localities to Water Network in Palestine by the Main Water Source 

and Region, 2013 

 
Drinking Water Supplied by Water Tanks: 
Data showed that consumers in 178 localities in Palestine received their drinking water by 
water tanks: 176 localities in West Bank and 2 localities in Gaza Strip. 
 
Alternative Sources of Public Water:  
During 2013, data showed that 100 localities in Palestine relied on artesian water wells as an 
alternative source of water to the public water network. In addition, 142 localities relied on 
rain water collection wells, 24 localities relied on springs and 50 localities relied on other 
sources.  
 
Availability of Water Services:  
The results of the Local Community Survey 2013 indicated that 282  localities in Palestine had 
access to water for 16-24 hours daily in summer, while 393 localities in Palestine had access to 
water from 16-24 hours daily in winter.   
 
 
Water Storage and Capacity: 
During 2013, data showed that 198 localities in Palestine had water storage facilities, of 
which 175 localities had one to two water storage facilities. A further 359 localities did not 
have any water storage facilities. 
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Data indicate that 41 localities had water storage capacity of more than 500 m3 and 72 
localities had water storage capacity of less than 100 m3.    
 
Problems of Water Supply in Localities:  
The findings of the Local Community Survey 2013 showed that 99 localities in Palestine have 
no public water network, 131 localities have old networks, 181 localities undergo cuts in the 
water supply, 115 localities have areas without a water supply and 36 localities suffer from 
water pollution. 
 

Distribution of Localities in Palestine by the Main Water Problems 2013 

 

   

1.5   Electricity 
 

Connection to Public Electricity Network: 
Data for 2013 showed that 24 localities (4.3%) in Palestine are not connected to the public 
electricity network: all of these localities were located in West Bank. 
 
Electricity Supplied and Consumed: 
The electricity supplied to localities in Palestine was estimated at about 4.6 million (MWh) in 
mid-2013, of which 2.8 million (MWh) was supplied to West Bank. The amount of electricity 
consumed by localities in Palestine in mid-2013 was estimated at about 3.5 million (MWh), of 
which 2.2 million (MWh) was consumed in West Bank. 
 
Main Electricity Source: 
Data showed that 135 localities in West Bank were supplied with electricity by the Jerusalem 
Electricity Company, 177 localities were supplied by the Israeli Electricity Company, 111 
localities were supplied by the local authority and 15 localities were supplied by the Southern 
Electricity Company. In Gaza Strip 16 localities were supplied by the Israeli Electricity 
Company and 9 localities were supplied by other sources. 
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Distribution of Connected Localities to Electricity Network in Palestine by Main Source of 
Electricity and Region, 2013 

 

 
Electricity Supplied by Generators: 
Data showed that consumers in 31 localities in Palestine were supplied with electricity by 
generators: 29 localities in West Bank and two in Gaza Strip. 
 
Use of Renewable Energy Sources in Electricity Generation: 
During 2013, 10 localities in Palestine used solar energy to generate electricity, in addition to 
one locality in Jenin governorate that uses wind turbines. 
 
Availability of Electricity Services:  
The results of the Local Community Survey 2013 indicated that 354  localities in Palestine have 
access to electricity for 24 hours daily in summer and 27 localities have access to electricity for 
less than five hours in summer. In winter 336 localities in Palestine have access to electricity all 
day.   

 
Problems of Electricity Supply in Localities:  
The results of the Local Community Survey 2013 showed that 24 localities in Palestine have 
no electricity network, 157 localities have old electricity networks, 169 localities undergo cuts 
in the electricity supply, 112 localities have areas without any electricity supply, 185 localities 
have a weak electricity current and 34 localities complain of other problems. 
  
1.6  Wastewater 
 
Connection to Wastewater Network: 
Data showed that 459 localities in Palestine do not have a wastewater network: 449 localities 
in West Bank and 10 in Gaza Strip.  
 
Party Responsible for Wastewater Network:  
Data for 2013 showed that local authorities were responsible for the wastewater network in 91 
localities in Palestine: 69 in West Bank and 22 in Gaza Strip. 
 
Amount of Wastewater Generated: 
In mid-2013 the amount of wastewater generated in Palestine was estimated at about 109 
MCM/year: 59 MCM in West Bank and 50 MCM in Gaza Strip. 
 
Method of Wastewater Disposal: 
The results of the survey revealed that 99 localities (17.8%) were connected to a wastewater 
network. A further 423  localities used a cesspit for wastewater disposal: 418 in West Bank 
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and five in Gaza Strip. Also, 143 localities used a tight cesspit for wastewater disposal and 38 
localities used exposed wastewater channels. 

 
Distribution of Localities in Palestine by Wastewater Disposal Method, 2013 

 
Treatment Plants: 
Data showed that during 2013 there were 19 localities in Palestine with treatment plants: 12 in 
West Bank and seven in Gaza Strip. 
  
Problems of Wastewater Services in Localities:  
The results of the Local Community Survey 2013 showed that 365 localities in Palestine do 
not have a wastewater network, 79 localities do not have treatment plants, 35 localities have 
old wastewater networks, 65 localities have areas without any services, 14 localities have 
problems due to the poor condition of the treatment plant and 17 localities suffer from other 
wastewater problems.  
    
1.7  Solid Waste 

 
Existence of Solidwaste Collection Service: 
Data showed that 482 localities in Palestine during 2013 had access to a solid waste collection 
service: 449 localities in West Bank and 33 localities in Gaza Strip. 
 
Solid Waste Generated: 
The amount of solid waste generated in Palestine in mid-2013 was estimated at about 1.6 
million tons: 932 thousand tons in West Bank and 625 thousand tons in Gaza Strip. 
 
Party Responsible for Solid Waste Collection:  
Data showed that 75 localities (13.5%) in Palestine during 2013 did not have a solid waste 
collection service and local authorities served 291 localities with a solid waste collection 
service: 267 in West Bank and 24 in Gaza Strip. 
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Distribution of Localities in Palestine by Doer of Solid Waste Collection and Region, 2013 

 
Regularity of Solid Waste Collection: 
Data showed that waste is collected daily in 119 localities: 101 localities in West Bank and 18 
localities in Gaza Strip. In 221 localities waste is collected more than once a week. 
 
Means of Solid Waste Collection: 
Waste is collected by a specialized vehicle in 369 localities in Palestine: 348 localities in 
West Bank and 21 in Gaza Strip. A further 82 localities in Palestine use a tractor as a means 
of collecting waste: 61 localities in West Bank and 21 in Gaza Strip.  
 

Distribution of Localities in Palestine by Mean of Solid Waste Collection and Region, 2013 
   

 
Dumping Sites: 
Data showed that 232 localities in Palestine used dumping sites: 226 localities in West Bank 
and six in Gaza Strip. Of these, 37 localities used dumping sites owned by the local authority 
and 31 localities used rented dumping sites. 
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Solid Waste Disposal Methods: 
Data showed that in Palestine in 2013 171 localities used burning as a method of solid waste 
disposal, 174 localities buried solid waste and 25 localities disposed of solid waste by other 
means. 

 
 

 
Distribution of Localities in Palestine by Method of Solid Waste Disposal and Governorate, 2013 
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Chapter Two 
  

Methodology and Data Quality 
 

This chapter presents the scientific methodology used in the planning and implementation of 
Local Community Survey 2013 including the design of the survey tools, fieldwork collection, 
data processing and analysis of data. 
 
2.1 Questionnaire Survey 
The survey tool was designed taking into account the survey objectives, data processing and 
data collection requirements. It consists of two parts, the first part covered data that to be 
collected directly from the field including data about the services of local authorities, land use, 
infrastructure and agriculture. The other part was aggregated from the different statistical 
activities that have been conducted by the PCBS. 
 

Sections Included in the Questionnaire 
• Cover page with data about the locality 
• Local authority properties 
• Land use  
• Infrastructure services (water, electricity, wastewater, solid waste and roads). 
• Public facilities 

 
2.2   Coverage   
The survey frame was based on the list of localities used in the Population, Housing and 
Establishments Census 2007, which consisted of 557 localities 
 
2.3   Data Sources 
There are two sources of data; the first source is the local community, the other source is the 
available data in PCBS. 
 
2.4   Fieldwork Operations  
Fieldwork operations included all needed processes and tools for collecting and providing 
accurate data according to the survey questionnaire. Data were collected through the Ministry 
of Local Government. 
 
Data Collection 
PCBS prepared and designed the survey tools and send it to the Ministry of Local 
Government which have the responsibility on the data collection, at the end of the data 
collection stage, the questionnaires were sent tom PCBS for data entry and processing. 
 
2.5   Data Processing  
Questionnaires were edited before data entry and the incomplete ones were referred to the 
Ministry of Local Government. For the data entry, access software was used, this package is 
user-friendly and is capable of detecting a wide range of data entry and related errors. The 
package allows for the logical skipping between the questions and accepts only the possible 
answers for each question. The tabulation was performed using the SPSS program.   
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2.6   Data Quality 
The concept of data quality consists of many aspects starting from the planning to the survey 
and on to the publishing method and data analysis. The main principles of statistical quality 
are accuracy, comparability, and data quality assurance procedures. 
2.6.1  Accuracy 
This survey is a comprehensive survey for all Local Communities, therefore, there is no 
sampling error in this survey but there is a possibility for some non-sampling errors that refer 
to the study frame, fieldwork operations and data processing. 
 
2.6.2    Comparability 
The data of the Local Community Survey is comparable geographically and among time, the 
results when comparing the data between different geographical areas and when comparing 
the data of this survey with the data of previous surveys and with the Population, Housing and 
Establishment Census 2007 and comparing the data about the local authorities with Ministry 
of Local Government were close. 
 
2.6.3    Data Quality Assurance Procedures 
Several measures were made to ensure quality control in the survey, and meeting with the 
Ministry of Local Government to follow the data collection process, audit of questionnaires 
was carried out before data entry, and then a program was used that does not allow any 
mistakes during the process of data entry, data was examined to ensure that they were free 
from errors not previously discovered, after the receipt of the raw data file, cleaning and 
inspection of the anomalous values was made, and also inspection of the consistency between 
the different questions on the questionnaire. 
 
2.6.4    Special Technical Notes 
• Unreasonable of the data of some indicators such as land use and roads lengths. 
• Items non-response which is indicated in tha tables as "not stated". 
• Inaccuracy of financial data and budgets. 
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Chapter Three 
 

Concepts and Definitions 
 

Locality: 
A permanently inhabited place, with an independent municipal administration or other type of 
adopted administration. 
 
Springs: 
It refers to water that discharged from the ground at an intersection point between the 
topographic surface and the ground water table, it could be permanent or seasonal.  
 
Rain Water Harvesting Cistems: 
Wells that are dug in the ground for the purposes of collecting rain water. 
 
Water Well (Artesian Wells): 
A deep hole of a small diameter that is drilled in the ground to encounter groundwater, which 
is then pumped out to be used for different purposes. 
 
Establishment: 
An establishment is an enterprise, or part of an enterprise, that is situated in a single location 
and in which only a single (non-ancillary) productive activity is carried out or in which the 
principal productive activity accounts for most of the value added.  
 
Public Water Network: 
A net of pipes for the purpose of providing clean water to households. It normally belongs to 
a municipality, the council or to a private company. 
   
Electricity Network: 
Electrical wiring deployed in residential areas and covering all or most of the households in 
the locality, particularly through electricity companies or local authorities (municipal or 
village). 
   
Private Generator: 
A generator owned by a person or a group of persons for the purpose of covering electricity 
needs. 
   
Electricity Local Source: 
Local generators owned by community council or local electricity corporation inside the local 
community. 
   
Environment: 
The totality of all the external conditions affecting the life, development and survival of an 
organism. 
   
Solid Waste Disposal: 
Ultimate deposition or placement of refuse that is not salvaged or recycled. 
 
Wastewater: 
Used water, typically discharged in to the sewage system.  It contains matter and bacteria in 
solution or suspension. 
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Solid Waste: 
Useless and sometimes hazardous material with low liquid content.  Solid waste includes 
municipal garbage, industrial and commercial waste, waste resulting from agricultural and 
animal husbandry operations and other connected activities, demolition waste and mining 
residues. 
   
Waste Collection: 
Collection or transport of waste to the place of treatment or discharge organized by municipal 
services or similar institutions, by public or private corporations, specialized enterprises or by 
the government. 
 
Solid Waste Burning: 
Out door burning of wastes such as lumber, used textile and others. 
   
Cesspit: 
Well or pit in which night-soil and other refuse is stored; constructed with either tight or 
porous walls. 
   
Sewage Network: 
System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate wastewater from any of the 
places of generation either to municipal sewage treatment plant or to a place where 
wastewater is discharged. 
   
Dump: 
Site used to dispose of solid wastes without environmental control. 
   
Open Channel Network: 
Open channel beside roads, mainly found in the camps. 
   
Waste Water Treatment: 
Process to render wastewater to fit environmental standards or other quality norms. Three 
broad types of treatment may be distinguished: mechanical, biological, and advanced. 
 
Local Authority 
The authority that serve the infrastructure services to the locality and is approved by the 
Ministry of local Government. 
 
Local Authority Headquarters: 
The building where the local authority is established and from where it acts.   
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