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  شكـر وتقديـر
 

 هـو التعداد الفلسطيني الثاني منذ تأسيس السلطة الوطنية          2007الـتعداد العـام للـسكان والمـساكن والمنـشآت           

لى المستوى السياسي واإلداري والمالي والتنظيمي، وكان من        الفلـسطينية، وقـد جـرى في ظروف بالغة التعقيد ع          

المحـال انجـازه دون المشاركة الفاعلة والمساهمة المهمة لعدد من الدول والمنظمات الدولية الصديقة والمؤسسات                

 .والشخصيات الوطنية والدولية
 

دوق األمم المتحـدة للسـكان            تنفـيذ الـتعداد تحقـق بتمويل مشتـرك مـن السلطـة الوطنيـة الفلسطينيـة، وصن            

)UNFPA(          صـندوق أوبـك للتنمـية الدولـية ،)OFID(      الحكومية األسترالية، والحكومية النرويجية، والحكومة ،

 ).UNICEF(الهولندية، ووكالة التعاون السويسرية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
 

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

أعـباءه عـدد كبير من المؤسسات الوطنية عبر اللجنة الوطنية العليا واللجان الفرعية واإلعالمية واللجان الرسمية                 

ابرة والـشعبية المساندة في مختلف المحافظات، ولم يكن هذا المشروع لينجح في هذا الظرف المعقد لوال الجهد والمث                 

 .من جميع هذه اللجان
 

النجـاز هـذا المـشروع الـضخم، بذل الفريق الوطني للتعداد جهدا حثيثا واستثنائيا في التخطيط واإلدارة والتنظيم                   

وال بد من استذكار المجهودات المميزة التي بذلها المدير الوطني والمدير التنفيذي ومساعدوهما             .  والمتابعة والتنفيذ 

 ومساعدوهم والمشرفون الميدانيون والمراقبون     ن المحافظات ومساعدوهم، والمنسقون اإلعالميو    ومـدراء التعداد في   

 .والعدادون وبقية أفراد الفريق الوطني للتعداد
 

إلـى كـل هـؤالء نتقدم بخالص الشكر ونسجل اعتزازنا واعترافنا بجهودهم الخيرة إلنجاح التعداد الفلسطيني الثاني                       

 .2007لعام 
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 مــتقدي
 

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

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

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

 .للسكان، ومدى توفر اإلمكانيات المادية
 

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

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

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

 .الفلسطينية
 

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

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

 . تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في كافة القطاعات التنمويةواتخاذ القرارات التي 
 

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

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

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

 . لحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينيةتوفير إطار لو
 

  إضافة إلى    .مستويات كافة المـن شـأن الحـصول على هذه البيانات دعم وتقوية وتعزيز دور وفاعلية التخطيط على                 

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

 .الخصائص
   

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

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

يعتبـر وقـتاً قياسـياً مقارنـة بالدول األخرى، كما تم إصدار النتائج النهائية للمنشآت والمباني على مستوى األراضي              

ذا النهج يأتي هذا التقرير ضمن التقارير التفصيلية حول السكان          الفلـسطينية والـسكان للـضفة الغربية، واستمرارا له        

 . وخصائصهم على مستوى المحافظة
 

آملين . يسر الجهاز والفريق الوطني للتعداد أن يقدم هذا التقرير والذي يتضمن النتائج النهائية للتعداد في محافظة قلقيلية                

سمي السياسات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات       أن يكـون مـرجعاً لكافـة المخططـين ومتخذي القرارات ورا           

 .المجتمع المدني

 واهللا نسأل أن يوفقنا لخدمة هذا الوطن
 

 لؤي شبانه. د
 /رئيـس الجهـاز

 المدير الوطني للتعداد

 2008كانون أول، 
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 :والموجود على الرابط التالي) السكان والمساكن(الغربية ملخص 
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 :والموجود على الرابط التالي
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ود على والموج) المنشآت االقتصادية النتائج النهائية(لمزيد من التفاصيل حول المنشآت يمكن الرجوع إلى تقرير  •

 :الرابط التالي
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 الفصل األول
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 :مقدمة

وفقاً لتوصيات األمم المتحدة، وذلك من أجل        )  Defacto( إلى مفهوم العد الواقعي       2007استند التعداد الثاني لعام     

االتساق مع التعداد األول وضمان قابلية المقارنة، آخذين بعين االعتبار نتائج المشاورات التي تمت مع المستخدمين                  

المتغيرات التي تم الحصول على بياناتها من خالل هذا         متغير من   تعريف محدد لكل    وتم تصميم   .    ئيسيين للبيانات الر

 تلبية الحاجات الخاصة    باالعتباراألخذ  ، مع    حد ما مع التوصيات الدولية      إلى  اًالتعداد، بحيث كان التعريـف متفق     

 :هذا التقرير في إليها المتعلقة بالبنود التي سيشار فاهيموالمأهم المصطلحات   وفيما يلي .بالمجتمع الفلسطيني
 

 :التعداد

هو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر وتوفير البيانات اإلحصائية عن أعداد السكان وتوزيعهم                

ميع األشخاص داخل   حسب الخصائص الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية األساسية في فترة مرجعية محددة، ولج            

 .حدود الدولة وللمواطنين المتواجدين خارج حدود الدولة بصفة مؤقتة
 

 :المسكن العام

  .و ألسباب أخرى  أهو مكان مخصص إلقامة مجموعة من األفراد يتواجدون به لالنتفاع بخدمة يقدمها المسكن العام                 

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

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

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

 :األسرة

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

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

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

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

  .)أقارب

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

 .األسرة

ليـلة وا  ـن قض ـالذية معتادة و  ـها بصف ـون مع ـدى األسرة، ويقيم  ـم الذين يعملون ل   هدم ومن في حكم   خال .4

 . في مسكن األسرة01/12/2007

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

 .مع األسرة أو ما زالوا في المستشفى

 .01/12/2007بعد ليلة   مع األسرة وتوفوا01/12/2007األفراد الذين قضوا ليلة  .6

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

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

 .ن العملالمشتغلون في نوبات عمل ليلية في المصانع أو المستشفيات أو غيرها من أماك •

 .داخل األراضي الفلسطينية مسافرين على الطرق العامة 01/12/2007 ليلة قضوااألفراد الذين  •

 . على المراكب والسفن في المياه اإلقليمية01/12/2007 ليلة قضواصيادو األسماك الذين  •

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

والذين تصادف  ،   مع األسرة   عادة الذين يقيمون  الذين معهم بطاقات هوية و     أفـراد األسـرة الفلسطينيون     •

 العمل والعودة كل سنة      بغرض اقل من سنة   بصفة مؤقتة ولمدة     خـارج األراضي الفلسطينية   وجـودهم   

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

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

وما شابه   أماكن الحجز في الشرطة   ، أو   ياتوتـواجدوا فـي أماكن ال يصل إليها العدادون مثل المستشف          

 .ذلك

 في أحد الفنادق داخل     01/12/2007 أفـراد األسـرة الفلـسطينيون المقيمون معها عادة وتواجدوا ليلة           •

 .األراضي الفلسطينية

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

 وبصرف النظر عن  الطالب الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد والمراكز داخل األراضي الفلسطينية            •

 . ليلة العدمكان تواجدهم

 .اعتقالهم النظر عن مدة بصرف في السجون اإلسرائيلية ناألسرى والمعتقلواألفراد  •
 

 :وقد استثني من قائمة أفراد األسرة الفئات التالية

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

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

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

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

 : وتقسم األسر التي تم عدها إلى

 . هي األسرة التي ينطبق عليها تعريف األسرة السابق الذكر:أسرة خاصة .1

األماكن التي ينطبق عليها تعريف المسكن العام   وهي األسر التي تم عدها في        ):أسـرة جماعية  (مـسكن عـام      .2

 .السابق الذكر وتسمى أيضا أسر المؤسسات
 

 :األسرة الفلسطينية

أما األسرة غير الفلسطينية فهي األسرة التي تكون فيها         .هي األسرة الخاصة التي تكون فيها جنسية رب األسرة فلسطيني         

 . باقي األفرادجنسية رب األسرة غير فلسطيني بغض النظر عن جنسية
 

 :أنواع األسر الخاصة

 :حسب تركيبها األسري إلى األنواع التالية) المعيشية(تقسم األسر الخاصة 

 . وهي األسرة التي تتكون من شخص واحد فقط:أسرة من فرد واحد .1
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 أسرة  وتتشكل من   وهي األسر المعيشية التي تتكون كافةً من  نواة أسرية واحدة،           ):األسرة النواة (أسـرة نووية   .2

) رب األسرة (أو أكثر أو أب     ) بالدم فقط وليس بالتبني   (مـؤلفة مـن زوجين فقط أو من زوجين مع ابن أو ابنة              

لديها ابن أو إبنة أو أكثر، مع عدم وجود أي شخص من األقرباء             ) رب األسرة (لديـه ابن أو ابنة أو أكثر أو أم        

 .اآلخرين أو من غيرهم

أسره نووية أو اكثر مع وجود أفراد آخرين يعيشون معهم وتربطهم عالقة            هي األسر المكونة من     : أسرة ممتدة  .3

 .بتلك األسرة

هي األسرة المكونة من أسرة نووية أو اكثر مع وجود فرد أو أفراد يعيشون معها وال تربطهم                 : أسـرة مـركبة    .4

 .عالقة قرابة بهذه األسرة
 

 :متوسط حجم األسرة

  الفئةأسر تلك عدد ىلواحدة ويساوي مجموع األفراد لفئة معينة مقسوما عليمثل متوسط عدد األفراد لألسرة الخاصة ا
 

  :الجنس

 . ذكر أو أنثىيصنف الجنس إلى 
  

   :العمر بالسنوات الكاملة

 .   الزمني للتعداد معبراً عنه بالسنوات الكاملةاإلسنادعلى أنه الفترة الزمنية بين تاريخ الميالد ولحظة  يعرف العمر
 

 : ألصليةالجنسية ا

  .الخ...  وقد تكون فلسطيني، أردني، مصري، برازيلي، فرنسي،  الفرد،هي التبعية السياسية للفرد كما يدلى بهاالجنسية 
 

 :  حالة اللجوء

 وتشمل  1948 خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام             حالـة اللجـوء   

 .حفادهمأبناء الذكور منهم وأ
 :تصنف إلى

 . وكالة الغوثعنالصادرة ) المؤن( وله اسم مسجل في بطاقة  التسجيل اًإذا كان الفرد الجئ: الجئ مسجل .1

 . ألي سبب كان)المؤن(وكالة الغوث  إال أنه غير مسجل في بطاقة اً إذا كان الفرد الجئ:الجئ غير مسجل .2

 .الجئاً غير مسجلليس الجئاً مسجالً أو  فلسطيني كل هو: اً ليس الجئ .3
 

 :الصعوبة/ اإلعاقة

و مقدار النشاط الذي يؤديه بسبب      أو الذي لديه عجز بأنه الشخص الذي لديه قصور في نوع            أيعـرف الفـرد المعـاق       

وال تعتبر    .)ستة أشهر فأكثر  (و مشكلة صحية طال أمدها      أو حالة عقلية    أصـعوبات مـستمرة تعـزى إلى حالة بدنية          

و مرض من ضمن    أالناتجة عن حالة طارئة ككسر في الساقين        ) أقل من ستة أشهر   (ألمـد   حـاالت العجـز قـصيرة ا      

 .اإلعاقات
 

 :صعوبة بصرية/ إعاقة

 .وكل من لديه ضعف نظر واضح حتى بعد استخدام النظارات) األعمى واألعور( وهي تشمل 
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 :صعوبة سمعية/ إعاقة

 . في السمع حتى بعد استخدام الوسائل السمعيةوكل من لديه ضعف واضح ) األطرش(وهي تشمل فاقد السمع  
  

 :صعوبة الحركة/ إعاقة

أو الوقوف وتناول األشياء من األرض      ) الدرج(وهـي تـشمل كل من لديه إعاقة ظاهرة في المشي أو ارتقاء الساللم                

  .واالنحناء والركوع مثل المشلول، بشرط عدم وجود أية إعاقة أخرى لدى الفرد
 

 :فهم واإلدراكصعوبة ال/ إعاقة

هـم األفـراد الذين يعانون من صعوبة في التذكر والتركيز، اتخاذ القرارات، فهم الكالم، قراءة شيء مكتوب، التعرف                   

 .على األشخاص، االستدالل على المناطق واستخدام الخريطة، العمليات الحسابيه والقراءة والتفكير
 

 :صعوبة التواصل/ إعاقة

هم القدرة على تبادل المعلومات واألفكار مع اآلخرين والتعامل معهم من خالل استخدام              هم األشخاص الذين ليس لدي    

النطق، أو اإلشارة أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادلها مع اآلخرين، وقد يكون ذلك ناتجا عن عجز                    

 .خرين من إشارات وكلمات وحركاتفي السمع أو الكالم، أو عدم القدرة الذهنية بتفسير وإدراك ما يقوله اآل
 

 : االلتحاق بالتعليم النظامي

ومراحل التعليم    .  و منتسباً أواء كان منتظماً    سالتعليم النظامي   بأحد مراحل   تسجيل الفرد   بالتعليم  يقصد بااللتحاق   

و المهنية التي   أ  األكاديميةو الكليات والمعاهد    أو الثانوية   أ)  األساسية(اإلعدادية  و  أالنظامية تشمل المرحلة االبتدائية     

 .و الجامعاتأتعطي شهادات دبلوم متوسط 

 .أحد مراحل التعليم النظاميفي  إذا كان الفرد ملتحقاً حالياً :ملتحق حالياً .1

 . إذا كان الفرد قد ترك أحد مراحل التعليم النظامي دون الحصول على شهادة إتمام هذه المرحلة:التحق وترك .2

 . الفرد تخرج من أي مرحلة تعليمية نظامية ولم يلتحق بأي مرحلة بعدها إذا كان:التحق وتخرج .3

 .إذا كان الفرد غير ملتحق حاليا ولم يسبق له االلتحاق بأي مرحلة تعليمية نظامية: لم يلتحق أبداً .4
 

 :عدد سنوات الدراسة التي أتمها الفرد بنجاح

وال تحسب سنوات االنقطاع وال سنوات      .    السنوات الكاملة هي عدد سنوات الدراسة النظامية التي أتمها الفرد بنجاح ب          

الرسوب أو سنوات رياض األطفال من عدد سنوات الدراسة، كما ال تحسب السنة الحالية التي لم تنتهي للملتحق حاليا                    

 .من ضمن سنوات الدراسة، وال تعتبر الدورات التدريبية من ضمن عدد السنوات الدراسية النظامية
 

 :أمي

 .كان الفرد ال يستطيع القراءة والكتابة معاً بأي لغة كانت ولم يحصل على أي شهادة من التعليم النظامي إذا 
 

 :ملم

 إذا كان الفرد يستطيع القراءة والكتابة دون إنهاء أي مرحلة من المراحل التعليمية المذكورة بحيث يمكنه قراءة وكتابة                   

 .جملة بسيطة
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  :التخصص

 .  تخصص الدقيق الذي أنهاه الفرد بنجاح الموضوع والاسم هو
 

 :المشتغل

و أسواء كان لحسابه    ولو لساعة واحدة خالل فترة اإلسناد الزمني          معينًا منتجاً    و عمالً أ  هو الفرد الذي يباشر شغالً    

 لىإويصنف المشتغلون حسب عدد ساعات العمل األسبوعية            .و في مصلحة العائلة   أجر  أو دون   ألحساب الغير بأجر    

 .ساعة فأكثر 35ساعة، ومشتغلون ) 34-15 (ساعة، ومشتغلون) 14-1( مشتغلون من
 

 :العالقة بقوة العمل

 :هي حالة الفرد العملية من حيث كونه داخل أو خارج القوة العاملة وتصنف كاآلتي

 منة   ويعمل عاد  وينطبق عليه مفهوم العمل   )   سنوات فأكثر  7(هو الفرد الذي عمره     :   ساعة 14-1مشتغل من    .1

 .  ساعة في األسبوع1-14

من ويعمل عادة   وينطبق عليه مفهوم العمل     )   سنوات فأكثر  7(هو الفرد الذي عمره     :   ساعة 34-15مشتغل من    .2

 . ساعة في األسبوع15-34

 35  ويعمل عادة وينطبق عليه مفهوم العمل     )  سنوات أكثر   7(هو الفرد الذي عمره     :   ساعة فأكثر  35مشتغل   .3

 .بوعساعة فأكثر في األس
 

 : سبق له العمل-ال يعمل ويريد العمل 

و الحاجة له   أ العمللديه الرغبة في    و) فأكثر سنوات   7(الفرد الذي عمره     :بحـث عـن عمل األسبوع الماضي       .4

ه فـي األسبوع الماضي بشكل جاد باتباعه أحد طرق البحث عن العمل وهي التسجيل في مكاتب                 وبحـث عـن   

 شخصية الماكن العمل،    ةلعاملين، أو مراجعة األصدقاء أو األقارب، أو مراجع       االستخدام، أو التسجيل في نقابة ا     

أو قـراءة الجـريدة بهدف الحصول على فرصة عمل، أو بحث عن مبنى أو ارض أو آالت أو أجهزة بغرض                     

مع مالحظة أن هذه الفئة هي الفئة التي عملت في السابق لمدة        .  إنـشاء مـشروع خاص، أو تدبير موارد مالية        

 .بوعين بشكل متواصلأس

خالل وكان يعمل في السابق ولكنه      )  سنوات فأكثر  7(هو الفرد الذي عمره     : لـم يبحث عن عمل بسبب اليأس       .5

و الحاجة له أ العمللديه الرغبة في و أسـبوع اإلسـناد الزمنـي لم يعمل ولو لساعة واحدة ولم يبحث عن عمل      

 في البحث عن عمل خالل فترة اإلسناد        يستمراد ولهذا لم    وبحث عنه سابقا ولكنه لم يستطع إيجاده وليس له إير         

 .بسبب يأسه من إيجاد عمل
 

 : لم يسبق له العمل-ال يعمل ويريد العمل 

لم يسبق له العمل خالل أي فترة       ) فأكثر سنوات   7( هو الفرد الذي عمره      :بحث عن عمل في األسبوع الماضي      .6

ه في  و الحاجة له وبحث عن    أ العمللديه الرغبة في    سناد و سـابقة ولـم يعمـل ولو لساعة واحدة خالل فترة اإل           

األسـبوع الماضـي بـشكل جـاد باتباعه أحد طرق البحث عن العمل وهي التسجيل في مكاتب االستخدام، أو                    

 شخصية الماكن العمل، أو قراءة      ةالتـسجيل فـي نقابة العاملين، أو مراجعة األصدقاء أو األقارب، أو مراجع            

ول على فرصة عمل، أو بحث عن مبنى أو ارض أو آالت أو أجهزة بغرض إنشاء                الجـريدة بهـدف الحـص     

 . مشروع خاص، أو تدبير موارد مالية
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الذي لم يعمل طوال حياته بأي نوع       )  سنوات فأكثر  7(هو الفرد الذي عمره      :لـم يبحث عن عمل بسبب اليأس       .7

 العمللديه الرغبة في    لم يبحث عن عمل،     مـن العمل، ولم يعمل ولو لساعة واحدة خالل فترة اإلسناد الزمني و            

 في البحث عن عمل خالل      يستمرو الحاجة له وبحث عنه سابقا ولكنه لم يستطع إيجاده وليس له إيراد ولهذا لم                أ

 .فترة اإلسناد بسبب يأسه من إيجاد عمل
 

 : ال يعمل وال يريد العمل

وم العاملين أو العاطلين عن العمل، ويتم تصنيفهم خارج         مفه  مينطبق عليه وال  )   سنوات فأكثر  7(أعمارهم  الذي  األفراد  

القوى العاملة، بمعنى أن هذا الفرد لم يعمل ولو لساعة واحدة خالل فترة اإلسناد الزمني، ولم يبحث عن عمل وال                       

 : يرغب في العمل ويندرج تحت هذا التعريف

لذي يواظب على دراسة منتظمة بهدف      وا)  سنوات فأكثر   7( هو الفرد الذي عمره      :التدريب/التفرغ للدراسة  .8

لى أن األعمال   إشارة هنا   إلسناد، وتجدر ا  الحصول على مؤهل علمي وغير مرتبط بعمل معين خالل فترة اإل           

 .المنزلية والهوايات ال تدخل ضمن العمل

لى العمل  غير المشتغل والقادر ع   )  سنوات فأكثر   7( الذي عمره    )ذكر أو أنثى  (هو الفرد     :عمال المنزل أل  التفرغ .9

قوم بأعمال المنزل بهدف خدمة األسرة وال يشمل ذلك خدمة          يبحث عنه وغير المنتظم في دراسة معينة و       يوال  

 .ذ أن هذا النوع من الخدمة يعتبر ضمن العملإو عيني أبيوت الغير مقابل أجر نقدي 

رة أي نوع من العمل      ال يمكنه مباش   والذي)   سنوات فاكثر  7( عمره   هو الفرد الذي  :  مرض/كبر السن /العجز .10

عاقة، وتشمل هذه الفئة أيضا جميع األفراد غير القادرين على العمل           إو بسبب أية    أصابته بمرض مزمن    إبسبب  

  .بسبب تقدمهم في السن

يرغب في العمل وال يبحث عنه وذلك       يعمل وال   ذا كان الفرد قادراً على العمل ولكنه ال         إ:  المتقاعد/وجود إيراد  .11

 .الخ ......، أو من التقاعدمن عقاراتيراد له إلوجود 

ال أنه ال   إو الفرد القادر على العمل      أتشمل أي فرد لم ينطبق عليه جميع ما ذكر سابقا مثل، المسجون،             :  أخرى .12

يراد من جهة أخرى مثل األبناء والبنات غير الملتحقين بالمدارس وال تنطبق            إيرغب به وال يبحث عنه وليس له        

 .بقعليهم أي حالة مما س
 

 :المهنة الرئيسية

و الذي باشره سابقا إذا كان      أ  و نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان مشتغالً        أالمقصـود بالمهنة الرئيسية هي الحرفة      

المقصود بالمهنة الرئيسية هي المهنة التي يقضي فيها المشتغل أكثر من نصف وقت العمل               ومتعطـالً سبق له العمل،     

 .  خالل األشهر الثالثة السابقة لليلة العدواألكثر ثباتاً  األكثر تكراراً و أ
 

  : الرئيسيقتصاديالنشاط اال

 الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية ويسهم      التصنيفهو طبيعة العمل الذي تمارسه المنشأة والذي قامت من اجله حسب            

 .حدة تعدد األنشطة داخل المؤسسة الواحالةبأكبر قدر من القيمة المضافة في 
 

 :الحالة الزواجية للفرد

، اإلسنادكثر وقت فترة    أ ف سنة  12 الفرد الشخصية الحالية التي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلغ من العمر                حالة  هي

 .البلدوالمتعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها في 
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 : اآلتيةى الحاالت إحدوقد تكون 

أي لم يتم   ( للعرف السائد     وفقاً  فعلياً  سنة فأكثر، ولم يتزوج زواجاً     12مره   هو الفرد الذي يبلغ ع     :بداًألم يتزوج    .1

 .ولم يعقد قرانه ولم يكن قد تزوج في السابق) الدخول بعد

 سنة فأكثر، وقد تم تسجيل عقد زواج رسمي له          12هو الفرد الذي يبلغ عمره      :  ول مرة ولم يتم الدخول    عقد أل  .2

و أرمالً من   أ  وليس مطلقاً )  أي لم يتم الدخول بعد    ( وفقا للعرف السائد     ياًمن قبل المحكمة ولكنه لم يتزوج فعل      

 .زواج سابق، وال يشمل الذكر المتزوج حالياً وعقد قرانه للمرة الثانية حيث يعتبر متزوج

 وفقا للعرف السائد سواء كان الزوجان        فعلياً والمتزوج زواجاً    سنة فأكثر  12 هو الفرد الذي يبلغ عمره       :متزوج .3

 مرةوبغض النظر عن حالته السابقة، ويعتبر الرجل المتزوج أكثر من           .    م ال أ وقت اإلسناد الزمني     قيمان معاً م

 .و أكثر في عصمته متزوجاًأواحدة زوجة  ويوجد حالياً

خر زواج بالطالق   آ)  انحل( وانفصم    سنة فأكثر وسبق له الزواج فعالً      12هو الفرد الذي يبلغ من العمر       :  مطلق .4

 .زوج على قيد الحياة/ ، وليس له زوجة ولم يتزوج مرة أخرىشرعاًالمسجل 

آخر زواج له بوفاة    )  انحل( ولكن انفصم     سنة فأكثر وسبق له الزواج فعالً      12 هو الفرد الذي يبلغ عمره       :أرمل .5

 .زوج على قيد الحياة/ ، وليس له زوجةخر، ولم يتزوج مرة أخرىالطرف اآل

 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعالً وانفصل آخر زواج له بسبب ما ودون              12ه   هو الفرد الذي يبلغ عمر     :منفصل .6

 .زوج على قيد الحياة/ أي إثبات مسجل رسمياً وقانونياً، ولم يتزوج مرة أخرى، وليس له زوجة
 

 :المبنى

أربعة جدران أو  ويكون المبنى محاطاً ب    مؤقتة، كل مشيد قائم بذاته ومثبت على األرض أو على الماء بصفة دائمة أو               هو

 الغرض من إنشائه،    نوذلك بصرف النظر عن المادة المشيد منها، وبصرف النظر ع         .    السقف لطابق واحد على األقل    

 .وكيفية استخدامه
 

 :االستخدام الحالي للمبنى

 :كيفية استخدام المبنى حالياً بصرف النظر عن الغرض األساسي من إنشاء المبنى وتكون إحدى الحاالت التالية

، مع مالحظة أن المبنى المستخدم       مثل المباني السكنية العادية     فقط  إذا كان المبنى مستخدماً للسكن     :للـسكن فقط   .1

 .جزئياً للسكن وباقي أجزاؤه غير مستخدمة يعتبر للسكن فقط

 إذا كانت بعض الوحدات السكنية بالمبنى مستخدمة للسكن والبعض اآلخر مستخدمة للعمل: للسكن والعمل .2

ـ  .3 ، مع مالحظة أن    هو المبنى المستخدم بشكل كامل للعمل فقط وال توجد به أسر مقيمة بصفة معتادة             : ل فقط للعم

   .المبنى المستخدم جزئياً للعمل وباقي أجزاؤه غير مستخدمة يعتبر للعمل

 .إذا كان المبنى مشغوالً بأسرة أو أكثر أو مستخدما للعمل ولكنه وجد مغلقاً طوال فترة الحصر: مغلق .4

 . طوال فترة الحصر ال يقيم به أحد أو غير مستغل صالح للسكن أو العمل ولكنإذا كان المبنى: خالي .5

لفترات طويلة بسبب عدم الصالحية ويحتاج إلى إجراء بعض التصليحات           غير المستغل    المبنىهـو   : مهجـور  .6

يستطيع مالكوها استخدامها   وكذلك المباني التي ال     .  والتـرميمات الـضرورية واألساسية ليصبح صالحاً للسكن       

 .بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية
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 ):الوحدة السكنية(المسكن 

و أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطريق        أو مدخل مستقل    أو جزء من مبنى معد لسكن أسرة واحدة، وله باب           أ مبنى   هـو 

 . دون المرور في وحدة سكنية أخرىمالممر العا
 

  :نوع المسكن

 مستقلة، أو   غرفة والذي قد يكون فيال، أو دار، أو شقة، أو           . الهندسي أو المعماري للمسكن    الشكل  يقصد بنوع المسكن  

 ).الخ…براكية أو خيمة( مثل.  أي شكل آخر
 من طابق   ويتكون قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة،                مبنى:  فيال .1

 األجنحة في حالة الطابق الواحد      أحدثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص       واحد بجناحين أو من طابقين أو أك      

 األرضي لالستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها، كما        الطابقأو الطابق الثاني للنوم، والجناح اآلخر أو        

 الخارج، حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساحتها باإلضافة إلى سور يحيط بها من                للفياليتوفر في الغالب    

 أن يوجد ضمن حدود الفيال      ويمكنوكراج للسيارة كما يغطى السطح العلوي للفيال بمادة القرميد على األغلب،            

 .أحد المباني أو المالحق ويكون من مكوناتها

 الدار من طابق واحد أو      تتكون معد أصالً لسكن أسرة واحدة، ويمثل البناء التقليدي في فلسطين، وقد             مبنى  :دار .2

 .  ن تستغلهما أسرة واحدةطابقي

 ويقفل  ،و أكثر مع المرافق من مطبخ وحمام ومرحاض       أتكون من غرفة    تو عمارة   أ هي جزء من دار      :شقة .3

و ممر يؤدي   أ ويمكن الوصول إليها عن طريق درج        ،عليها جميعاً باب خارجي وهي معدة لسكن أسرة واحدة        

 .إلى الطريق العام

ا ليس بها مرافق بل تشترك عادة مع غيرها من الغرف في المرافق                هي غرفة قائمة بذاته    :غرفة مستقلة  .4

 من  اًو بالفناء، وتكون جزء   أ وتوجد عادة على أسطح المباني       .وهي معدة أصالً للسكن   )   مرحاض ،حمام،  مطبخ(

 .و فوق أسطح العماراتأدار 

 .     لتجمعات البدوية في اتوجدأو الشعر وعادة ما  الوبر  مصنوع من القماش أومبنى قائم بذاته :خيمة .5

هي مبنى قائم بذاته، تتكون من غرفة واحده أو اكثر وتكون المادة الغالبة للجدران الخارجية والسطح                : بـراكية  .6

 .أو التنك أو االسبست وال يتم حصرها إال إذا كانت مشغولة) الصاج(من الزنك 

ألكواخ والكهوف والمغارات واألكشاك    مثل ا  أحد األنواع السابقة،  ك ال يمكن تصنيفها     وحـدات سكنية  : أخـرى  .7

 . تكون مشغولة بسكن أو عمل وقت التعدادبشرط أن
 

 :االستخدام الحالي للوحدة السكنية

هـي كيفية استخدام الوحدة السكنية حالياً بصرف النظر عن الغرض األساسي من إنشائها، وتصنف إلى إحدى الحاالت                  

 :التالية

 .ية مستخدمة للسكن فقط كانت الوحدة السكنإذا :للسكن فقط .1

 مع   مثل عيادة الطبيب في نفس مكان سكنه        كانت الوحدة السكنية مستخدمة للسكن والعمل،      إذا :للـسكن والعمل   .2

ووجد أن به فرد أو أكثر ويقيم بصفة        ) مثل الدكان أو المصنع     (مالحظـة أن المكـان المعـد أصالً للعمل فقط           

 .معتادة يعتبر للسكن والعمل

 .الخ.. كانت الوحدة السكنية مستخدمة للعمل فقط، مثل مكتب محامياإذ :للعمل فقط .3
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 بسبب غياب األسرة التي     الحصر كانت الوحدة السكنية مشغولة بأسرة ولكنها كانت مغلقة طوال فترة            إذا :ةمغلق .4

 .تقيم بها

ا لذلك كأن تكون     كانت الوحدة السكنية مكتملة البناء وغير مستخدمة للسكن أو للعمل رغم صالحيته            إذا :ةخالـي  .5

 . غير ذلكأو اإليجار أومعروضة للبيع 

لفترات طويلة بسبب عدم الصالحية وتحتاج إلى إجراء بعض          ة غير مستغل  إذا كانت الوحدة السكنية   : مهجـورة  .6

وكذلك الوحدات السكنية التي ال يستطيع      .  التصليحات والترميمات الضرورية واألساسية لتصبح صالحة للسكن      

دامها بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية، مع المالحظة أن الوحدات السكنية المهدمة واآليلة للسقوط ال             مالكـوها استخ  

 .تعتبر وحدات سكنية
 

 :الغرفة

محاطة بجدران وسقف يسهل عزل المستخدمين      )   فأكثر أربعة أمتار مربعة    (2م)  4(و تزيد عن    أ مساحة تساوي    ةهي أي 

   .لها عن اآلخرين
 

 :حيازة المسكن

 : اآلتيةحدى الحاالت إل كيفية حيازة األسرة للمسكن وتكون يمث

 .و ألحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادةأ إذا كان المسكن ملكاً لألسرة :ملك . 1

 .و كل مدة معينةأ دون أثاث مقابل إيجار يتم دفعه شهرياً  إذا كان المسكن مستأجراً:مستأجر غير مفروش . 2

 . مع األثاث والتجهيزاتاًا كان المسكن مستأجر إذ:مستأجر مفروش . 3

و أو أحد أقارب رب األسرة      أو أم   أ في حالة حيازة المسكن دون دفع أي مبالغ كأن يكون المالك أب              :دون مقابل  . 4

 .و مقدما من جهة أخرى دون مقابلأأحد أفرادها الذين ال يقيمون بالمسكن 

سرة نتيجة عالقة عمل تربط أحد أفراد األسرة بجهة العمل دون دفع              إذا كان المسكن مقدماً لأل     :مقابل عمل  . 5

 . للمالك األصلييجارو تقوم هي بدفع اإلأ وسواء كانت هذه الجهة تملك المسكن ،إيجار

 . في حالة حيازة األسرة للمسكن بأي وسيلة أخرى غير الحاالت السابقة:أخرى . 6
 

 :للمياه المصدر الرئيسي

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

 المياه من األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل             شبكة  هي  :شبكة عامة .  1

 .   )كروتمي(، وتشرف عليها سلطة محلية فلسطينية، أو شبكة مياه إسرائيلية الصالحة للشرب إلى التجمع

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

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

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

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

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



 30 
 

  :الكهرباء

 :يوضح مدى اتصال المسكن بالكهرباء وقد صنفت على النحو اآلتي

 وهي عبارة عن التمديدات والتوصيالت الكهربائية والتي تنتشر في التجمعات السكانية وتغطي كل              :مةشبكة عا   .1

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

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

  .مجموعة من األفراد

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

 :االتصال بالصرف الصحي

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

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

مياه األمطار، المياه    (المستعملةالجمـع وخطـوط األنابـيب والموصـالت والمضخات يستخدم إلخالء المياه             

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

 .   المياه المستعملة إلى مياه سطحيةتصريفتم إلى موقع حيث ي

 سواء كانت بجدران أو دون      و قاذورات أخرى،  أو حفرة يخزن بها الغائط البشري       أبئر   هي   :حفـرة امتصاصية   .2

 .ذلك، كما تشمل الحفرة الصماء

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

 :المنشأة

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

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

  :الشروط التالية في المنشأة

 .و سلعة للغيرأ المنشأة خدمة أي أن تقدم: مزاولة نشاط اقتصادي •

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

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

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

منشآت كالبيوت الجاهزة والبراكيات الخاصة       و المشاريع بشكل عام،   أ  ق الطر والتشييد أ  المباني تحت    بإنشاء

 إذا أما   منشآت،هجورة   والمباني األثرية القديمة والم    رتعتبر المقاب كما ال   ،   المهندسين والمراقبين والعمال   بإقامة

وفي جميع الحاالت إذا    ،  و أي منشأة أخرى تقدم خدمات فتعتبر مباني ومنشآت         أو مقهى   أوجد بداخلها مطعم    

 . كالمعتاد وتحصر ترقمفإنهاالمنشآت  وأتواجد أحد العاملين داخل هذه المباني 

 .و شركةأد  بين أفراشراكهو أأي وجود حائز واحد سواء كان فرداً : وجود حائز واحد •

 .دارة واحدةإوجود  •
 

 :عدد المشتغلين

نصف الوقت فأكثر الخاص بدوام المنشأة بشكل       ) أنثىذكراً كان أم    (من يعمل في المنشأة فعالً      المـشتغلون هـم كافـة       

 وسواء كانوا ) عشر سنوات فأكثر  (، والذين تبلغ أعمارهم     مستمر، على أن يكونوا ضمن قوائم العاملين في تاريخ اإلسناد         
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مـن أصـحاب المنشأة الذين يعملون لحسابهم أو من أفراد األسرة العاملون دون أجر أو المستخدمون بأجر سواء كان                    

 . 30/09/2007 وهي في  الزمني المحددةاإلسناداألجر نقدي أم عيني، وذلك في فترة 
 

 ):للمنشأة(الحالة العملية 

 :ليوتصنف كما ي.  هي حالة العمل في المنشأة وقت التعداد

 . العمل فعالً ويعمل بها شخص واحد على األقلتزاول هي منشأة :عاملة .1

ومحتوياتها ال تزال موجودة    ...) سفر، مرض، ( المتوقفة عن العمل ألي سبب من األسباب        ي المنشأة   ه :متوقفة. 2

 . طوال فترة حصر المنشآتفي المكان ولكنها متوقفة

يزها لغايات بدء ممارسة النشاط االقتصادي، مثل القيام بأعمال الديكور           هي المنشأة الجاري تجه    :تحـت التجهيز   .3

 .فعالًوالتأثيث، لكنها لم تبدأ بالعمل 

ومن األمثلة على     . وال تقدم للغير   المنشأةيعرف النشاط المساند بأن مخرجاته تستخدم في نفس         : نـشاط مـساند    .4

  الخاصة ، وورش اإلصالح  )قدم خدمة التخزين للغير   شرط أال ت  ( ما   لمنشأةذلـك مـستودعات التخـزين التابعة        

 صناعية الموجود في موقع     لمنشأةمكتب المبيعات    مـركبات شركة تأجير سيارات أو شركة نقل بالباصات، أو         ب

 وبنفس المحاكمة ال يعتبر بئر المياه الذي يقتصر استخدام إنتاجه على الحيازة التابع لها بمثابة منشأة بل                   .مستقل

 .ط مساند، أما إذا كان يبيع المياه لآلخرين فيعتبر منشأة مستقلةوحدة نشا

هـي المنشأة التي أغلقت بشكل نهائي وخرجت من السوق بتصفية حساباتها ومن ثم لم يعد لها                 : مغلقـة نهائـياً   . 5

 . موجود ولكنه فارغ من أي محتوياتلوجود اقتصادي على أرض الواقع، وقد يكون مكانها ال يزا

 .  المنشأة التي تغير موقعها بانتقالها إلى موقع آخر خارج منطقة العد:لموقعتغير ا. 6
 

 :ملكية المنشأة

 وهو في العادة القطاع  .يعنـي ذلك القطاع الذي تتبع له المنشأة من حيث سيطرته على إدارة المنشأة واتخاذ القرار فيها    

 . فاكثر%) 51(الذي يمتلك أغلبية راس المال 
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 الفصل الثاني
 

 ملخص النتائج النهائية
 

 السكان 1.2

منهم .  فرداً 91,217 بلغ 1/12/2007-31/11 ليلة   محافظة قلقيلية  السكان الكلي في     إلى أن عدد  تشير النتائج النهائية    

 .   ذكور لكل مائة أنثى105.2 وقد بلغت نسبة الجنس . أنثى 44,453، ذكر 46,764
 

  السكان الذين تم عدهم فعال1.1.2ً

 فرداً،  88,574   هو محافظة قلقيلية في  فعالً   أن عدد السكان الذين تم عدهم         الى  لعملية العد الفعلية   النهائية النتائج   تشير

 فإن عدد السكان    1997من مجموع السكان وفقاً لنتائج الدراسة البعدية، وبالمقارنة مع تعداد عام             %  97.1وهذا يشكل   

 فرداً، ومن هنا فإن نسبة التغير في عدد السكان بين التعداداين بلغت         69,268 تم عدهم فعالً في محافظة قلقيلية هو         الذين

 %.27.9في محافظة قلقيلية 
 

  الخصائص السكانية واالجتماعية األساسية للسكان2.2
 

  التركيب العمري للسكان1.2.2

ني المقيم في محافظة قلقيلية ما زال فتيا، حيث بلغ عدد السكان الذين             تـشير النـتائج النهائـية إلى أن المجتمع الفلسطي         

من مجمل سكان   % 41.6 فرداً يشكلون ما نسبته      36,831 سـنة في محافظة قلقيلية       14-0تتـراوح أعمـارهم بـين       

حافظة  سنة في م14-0 فقد بلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  1997المحافظـة، وبالمقارنـة مـع تعداد عام         

 .1997من مجمل سكان المحافظة عام % 45.7 فرداً ويشكلون ما نسبته 31,628قلقيلية 
  

 االعاقة/  الخصائص االساسية للصعوبة2.2.2

تشير النتائج النهائية للتعداد الى ان عدد السكان الفلسطينيين في محافظة قلقيلية الذين لديهم صعوبة واحدة على االقل                           

 .من مجمل السكان الفلسطينيين في محافظة قلقيلية% 6.7شكلون ما نسبته  فرداً ي5,918
 

  الخصائص األساسية للتعليم3.2.2

من %  6.9 فرداً يشكلون ما نسبته      4,359 سنوات فاكثر الحاصلين على مؤهل بكالوريوس فأعلى         10بلغ عدد السكان    

 نجد ان عدد    1997، وبالمقارنة مع تعداد عام        سنوات فأكثر في محافظة قلقيلية      10مجمل السكان الذين اعمارهم     

من مجمل  %  3.8 فرداً يشكلون ما نسبته      1,738 سنوات فاكثر الحاصلين على مؤهالت بكالوريوس فأعلى         10السكان  

 .1997 سنوات فأكثر في محافظة قلقيلية عام 10السكان الذين اعمارهم 
 

 سنوات فاكثر االميين في المحافظة       10تائج الى ان عدد السكان      وحول انتشار األمية في محافظة قلقيلية فقد اشارت الن        

 سنوات فاكثر في محافظة قلقيلية،      10من مجمل السكان الذين اعمارهم      % 6.0 فرداً يشكلون ما نسبته      3,768قـد بلغ    

 يشكلون ما    فرداً 5,761 سنوات فأكثر االميين في المحافظة       10 فقد كان عدد السكان      1997وبالمقارنـه مع تعداد عام      

 .  1997 سنوات فأكثر في محافظة قلقيلية عام 10من مجمل السكان % 12.5نسبته 
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  الخصائص األساسية للعمل 4.2.2

 فرداً، حيث   2,964 سنوات فاكثر    10بلغ عدد السكان العاطلين عن العمل في محافظة قلقيلية والذين يبلغون من العمر              

سكان النشيطين إقتصاديا، في حين بلغ عدد السكان العاطلين عن العمل في            من مجموع ال  % 14.1بلغـت نسبة البطالة     

 حيث بلغت نسبة البطالة 2,764 سنوات فأكثر فرداً 10 والذين يبلغون من العمر 1997محافظـة قلقيلية في تعداد عام      

 .من مجموع السكان النشيطين اقتصاديا في محافظة قلقيلية% 16.1
 

 لزواج الخصائص االساسية ل5.2.2

 فرداً يشكلون ما نسبته              29,391 سـنه فاكثر المتزوجين في محافظة قلقيلية         12اظهـرت النـتائج ان عـدد الـسكان          

 12 فقد بلغ عدد السكان      1997 سنة فاكثر في محافظة قلقيلية، وبالمقارنة مع تعداد عام           12من مجمل السكان    % 50.6

 سنة فاكثر   12من مجمل السكان    % 53.9 فرداً يشكلون ما نسبته      22,895سـنة فاكثر المتزوجين في محافظة قلقيلية        

 .1997في محافظة قلقيلية عام 

 
  األسر3.2

ـ    م عدها   ـالتي ت  الخاصة   رـ لعد السكان تبين أن عدد األس       النهائيةمـن خالل النتائج                وفعالً في محافظة قلقيلية ه

 فرداً  5.5 ليصبح   1997 فرداً عام    6.1حافظة قلقيلية قد إنخفض من       وأن متوسط حجم األسرة في م        .ةرـأس  16,000

 .  2007عام 
 

 والمساكنالمباني  4.2

محافظة قلقيلية هو    في   10/11/2007-20/10 المكتملة التي تم حصرها خالل الفترة        أن عدد المباني  تـشير النتائج إلى     

 في محافظة قلقيلية بلغ     1997صرها وفق بيانات تعداد عام      مع العلم أن عدد المباني المكتملة التي تم ح        .  مبنى 12,786

 .  مبنى9,713

 فقد بلغ عدد المساكن     1997وبالمقارنة مع تعداد عام       مسكن، 16,000كما بلغ عدد المساكن المأهولة في محافظة قلقيلية         

 . مسكن11,273المأهولة في محافظة قلقيلية 

 
  المنشآت االقتصادية5.2

في القطاع األهلي والخاص  تعمل منشأة 3,879أن عـدد المنشآت العاملة في محافظة قلقيلية بلغ  تـشير النـتائج إلـى    

 .   أنثى2,143 ذكر و6,827 موزعين إلى 8,970، في حين بلغ عدد المشتغلين فيها والشركات الحكومية
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النسبةالعدد*النسبةالعدد*

No.*(%)No.*(%)

**Total Population السكان الكلي **

37,00251.446,76451.3Malesذكور

35,00548.644,45348.7Femalesإناث

72,007100.091,217100.0Totalالمجموع

Total Households Counted األسر التي تم عدها

11,418100.016,000100.0Private Householdsأسر خاصة

10.050.0Institutional Householdsأسر جماعية

11,419100.016,005100.0Totalالمجموع

Population Distribution by Household Typeتوزيع السكان الذين تم عدهم حسب نوع األسرة

69,251100.088,50399.9Population of Private Householdsالسكان في أسر خاصة

170.0711.0Population of Institutional Householdsالسكان في أسر جماعية

69,268100.088,574100.0Totalالمجموع

 Distribution of Private Households by Nationality of Headتوزيع األسر الخاصة حسب جنسية رب األسرة
of Household

11,413100.015,998100.0Private Palestinian Householdsاألسر الفلسطينية الخاصة

          50.020.0Private Foreign Householdsاألسر االجنبية الخاصة

11,418100.016,000100.0Totalالمجموع

 Distribution of Population in Private Households byتوزيع  السكان في األسر الخاصة حسب جنسية رب األسرة
Nationality of Head of Household

69,235100.088,477100.0Population of Private Palestinian Householdsالسكان في األسر الفلسطينية الخاصة

160.0260.0Population of  Private Foreign Householdsالسكان في األسر األجنبية الخاصة

69,251100.088,503100.0Totalالمجموع

Sex Ratio (Male Per 100 Female)-105.2-105.7نسبة الجنس (عدد الذكور لكل 100 أنثى)

Average Household Size-5.5-6.1متوسط حجم األسرة

Households by Sex of Head of Householdاألسر حسب جنس رب األسرة

10,44591.514,39790.0Malesذكور

9738.51,60310.0Femalesإناث

11,418100.016,000100.0Totalالمجموع

Type of Private Householdنوع األسرة الخاصة

3943.56524.1One Personفرد واحد

8,64175.713,51484.5Nuclearنووية

2,35620.61,74610.9Extendedممتدة

270.2210.1Compositeمركبة

0.0670.4Not Stated-غير مبين

11,418100.016,000100.0Totalالمجموع

*Includes population and households counted during the year 1997, 2007.  Unless 
otherwise stated

*يشمل السكان  واالسر الذين تم عدهم فعالً خالل عامي 1997، 2007.  ما لم يذكر عكس ذلك

**يشمل السكان الذين تم عدهم فعالً خالل عامي 1997، 2007 وتقديرات عدد السكان الذين 

لم يتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة البعدية.
**Includes population counted during the year of 1997, 2007 and uncounted 
population estimates according to the post enumeration survey.

1: ملخص نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997، 2007 جدول

Table 1: Summary Results of the Population, Housing and Establishment Census 1997, 2007

Indicatorالمؤشر

19972007
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النسبةالعدد*النسبةالعدد*

No.*(%)No.*(%)

Population by  Nationalityالسكان حسب الجنسية

69,22999.988,545100.0Palestiniansفلسطينيون

390.1290.0Not Palestiniansغير فلسطينيين

0.0Not Stated-0.0-غير مبين

69,268100.088,574100.0Totalالمجموع

Refugee Statusحالة اللجوء للفلسطينيين

 27,59939.941,63847.0Refugeeالجيء

 41,28059.645,99251.9Non-Refugeeليس الجئاً

3500.59151.0Not Statedغير مبين

69,229100.088,545100.0Totalالمجموع

Age Distributionالتوزيع العمري

4 - 012,47618.012,72314.40 - 4

14 - 519,15227.624,10827.25 - 14

64 - 1535,06450.648,17454.415 - 64

+ 652,5453.72,7383.165+

310.08310.9Not Statedغير مبين

69,268100.088,574100.0Totalالمجموع

Median Age (Years)-18.0-16.0العمر الوسيط (بالسنوات)

Palestinians 12 Years and Over by Marital Statusالحالة الزواجية للفلسطينيين 12 سنة فأكثر

Legally Married and Never Marriedلم يسبق له الزواج او عقد قرانه

10,11246.414,94250.0Malesذكور

7,41735.811,11139.4Femalesإناث

Marriedمتزوج

11,39552.314,52548.6Malesذكور

11,50055.514,86652.7Femalesإناث

Divorcedمطلق

560.3710.2Malesذكور

2591.33681.3Femalesإناث

Widowedأرمل

1640.81390.5Malesذكور

1,4957.21,6195.7Femalesإناث

Separatedمنفصل

210.1Males..ذكور

870.3Females..إناث

Not Statedغير مبين

440.21930.6Malesذكور

450.21580.6Femalesإناث

Totalالمجموع

21,771100.029,891100.0Malesذكور
20,716100.028,209100.0Femalesإناث

جدول 1 (تابع): ملخص نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997، 2007

Table 1(Cont.): Summary Results of the Population, Housing and Establishment Census 1997, 2007

19972007

 Includes population and households counted during the year 1997, 2007.  Unless**يشمل السكان  واالسر الذين تم عدهم فعالً خالل عامي 1997، 2007.  ما لم يذكر عكس ذلك
otherwise stated

Indicatorالمؤشر
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النسبةالعدد*النسبةالعدد*

No.*(%)No.*(%)

جدول 1 (تابع): ملخص نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997، 2007

Table 1(Cont.): Summary Results of the Population, Housing and Establishment Census 1997, 2007

19972007

Indicatorالمؤشر

Median Age at First Marriageالعمر الوسيط عند الزواج األول

Males-24.0-24.0ذكور

Females-19.0-18.0إناث

Dependency Ratio-97.5-97.5نسبة اإلعالة

 Palestinians 15 Years and Over According to Ability toالفلسطينيون 15 سنة فأكثر حسب  االلمام بالقراءة /الكتابة
Read/ Write

Illiterateأمي

1,3116.88092.5Malesذكور

4,27823.22,9599.6Femalesإناث

Literateغير أمي

17,84392.931,52597.4Malesذكور

14,02876.227,56490.3Femalesإناث

Not statedغير مبين

440.2720.2Malesذكور

980.5680.2Femalesإناث

Totalالمجموع

19,198100.032,334100.0Malesذكور

18,404100.030,523100.0Femalesإناث

Palestinians 10 Years and Over by Educational Attainmentالفلسطينيون 10 سنوات فأكثر حسب الحالة التعليمية

5,76112.53,7686.0Illiterateأمى

7,91717.38,61313.7Can Read and Writeملم

28,39861.943,78769.7Secondary and belowثانوي فاقل

1,9434.22,1903.5Associate Diplomaدبلوم متوسط

1,5343.33,9806.3Bachelorبكالوريوس

2040.43790.6Higher Diploma and aboveدبلوم عالي فأعلى

1490.31400.2Not statedغير مبين

45,906100.062,857100.0Totalالمجموع

School Attendance for Palestinians 6-18 Yearsااللتحاق بالمدرسة للفلسطينيين 6-18 سنه

19,27284.828,02992.2Attendingملتحقون

3,44315.22,3297.6Not Attendingغير ملتحقين

30.0510.2Not Statedغير مبين

22,718100.030,409100.0Totalالمجموع

***Palestinians by Disability/ Difficulty Statusالفلسطينيون حسب االعاقة/ الصعوبة ***

With Disability/ Difficulty 1,6172.35,9186.7معاق/ ذو صعوبة

Without Disability/ Without Difficulty 67,61297.781,61892.2غير معاق/ ليس لديه صعوبة

0.01,0091.1Not stated-غير مبين

Total 69,229100.088,545100.0المجموع

There is a difference in the definition between two censuses****** يوجد اختالف في التعريف في التعدادين

 Includes population and households counted during the year 1997, 2007.  Unless**يشمل السكان  واالسر الذين تم عدهم فعالً خالل عامي 1997، 2007.  ما لم يذكر عكس ذلك
otherwise stated
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النسبةالعدد*النسبةالعدد*

No.*(%)No.*(%)

جدول 1 (تابع): ملخص نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997، 2007

Table 1(Cont.): Summary Results of the Population, Housing and Establishment Census 1997, 2007

19972007

Indicatorالمؤشر

****Disabled Palestinians by Type of Disability/ Difficultyالفلسطينيون المعاقون حسب نوع اإلعاقة/ الصعوبه ****

2470.43,4803.9Seeingالنظر

840.11,4751.7Hearingالسمع

4990.72,3012.6Movingالحركة

7350.8Cognition..الفهم واالدراك

7050.8Communication..التواصل

Others..7871.1أخرى

Palestinians by Place of Birthالفلسطينيون حسب مكان الوالدة

62,90390.983,34394.1Inside Palestinian Territoriesداخل األراضي الفلسطينية

6,3119.14,4455.0Outside Palestinian Territoriesخارج األراضي الفلسطينية

150.07600.9Not statedغير مبين

69,229100.088,545100.0Totalالمجموع

Palestinians 10 Years and Over by Employment Statusالفلسطينيون 10 سنة فأكثر حسب العالقة بقوة العمل

17,16137.421,03633.5Economically Activeنشيطون اقتصادياً

     14,39783.918,07285.9Employedمشتغل

     1,6049.31,4727.0Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العمل

1,1606.81,4927.1Unemployed Never Workedمتعطل لم يسبق له العمل

28,50462.141,54466.1Not Economically Activeغير نشيطين اقتصادياً

12,12442.522,16353.3Studying/ Trainingطالب متفرغ للدراسة

12,46743.714,85835.8Housekeepingالتفرغ العمال المنزل

     1,9376.83,4768.4Disability/ Aging/ Illnessالعجز/ كبر السن/ المرض

 6962.43500.8Another Source of Incom/ Retireوجود ايراد/ متقاعد

1,2804.56971.7Othersأخرى

2410.52770.4Not Statedغير مبين

45,906100.062,857100.0Totalالمجموع

الفلسطينيون 10 سنة فأكثر المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم 

العمل حسب المهنة
Palestinians 10 Years and Over Employed and 
Unemployed Ever Worked by Occupation

 3272.04932.5Legislators and Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

8935.62,07610.6Professionalsالمتخصصون

8395.21,0535.4Technicians and Associate Professionalsالفنيون والمتخصصون المساعدون

4032.54002.0Clerksالكتبة
العاملون في الخدمات والباعة في المحالت التجارية 

واالسواق
2,30414.43,46017.7Services and Sales Workers

1,77611.11,3907.1Skilled Agricultural and Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك

3,36521.05,04625.8Crafts and Related Workersالعاملون في الحرف وما اليها من المهن

1,1317.11,4427.4Plant, Machine Operators and Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

4,85030.33,50918.0Elementary Occupationsالمهن األولية

1130.76753.5Not Satedغير مبين

16,001100.019,544100.0Totalالمجموع

*يشمل السكان  واالسر الذين تم عدهم فعالً خالل عامي 1997، 2007.  ما لم يذكر عكس ذلك

Percentages represents percent out of total population********النسبة هنا هي نسبة من مجموع السكان وليس توزيع نسبي

*Includes population and households counted during the year 1997, 2007.  Unless 
otherwise stated
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النسبةالعدد*النسبةالعدد*

No.*(%)No.*(%)

جدول 1 (تابع): ملخص نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997، 2007

Table 1(Cont.): Summary Results of the Population, Housing and Establishment Census 1997, 2007

19972007

Indicatorالمؤشر

10 سنة فأكثر المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم الفلسطينيون

العمل حسب النشاط االقتصادي
Palestinians 10 Years and Over Employed and 
Unemployed Ever Worked by Economic Activity

2,66916.71,97810.1Agriculture, Hunting and Forestryالزراعة والصيد والحراجة

0.0Fishing-10.0صيد االسماك

210.1170.1Mining and Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

2,25414.13,00015.3Manufacturingالصناعات التحويلية

300.2260.1Electricity, Gas and Water Supplyامدادات الكهرباء والغاز وإمدادات المياه

4,47628.04,15821.3Constructionاإلنشاءات

2,14113.42,99015.3Whole sale and Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

1510.92571.3Hotels and Restaurantsالفنادق والمطاعم

6163.88984.6Transport, Storage and Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

1300.81380.7Financial Intermediationالوساطة المالية

1791.12701.4Real-estate, Renting and Business Activitiesاالنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة المشاريع التجارية

1,4379.02,18711.2Public Administration and Defenseاإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي االجباري

1,0956.81,8229.3Educationالتعليم

3372.14612.4Health and Social Workالصحة والعمل االجتماعي

2731.75212.7Other Community Social and Personal serviceأنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية

Activitiesوالشخصية االخرى

420.3190.1Private Households with Employed Personsاألسر الخاصة التي تعين أفراد ألداء األعمال المنزلية

140.1750.4Extraterritorial Organizations and Bodiesالمنظمات والهيئات غير اإلقليمية

1350.87273.7Not Statedغير مبين

16,001100.019,544100.0Totalالمجموع

Average Number of Persons per Room-1.6-1.8متوسط عدد األفراد في الغرفة

Average Number of Room in Housing Unit-4.8-3.3متوسط عدد الغرف في المسكن

Occupied Housing Units by Typeالمساكن المأهولة حسب نوع المسكن

1671.53932.5Villaفيال

 5,67450.36,47640.5Houseدار

5,24546.58,95956.0Apartmentشقة

1171.080.1Independent Roomغرفة مستقلة

80.1150.1Tentخيمة

530.5670.4Marginalبراكية

10.020.0Othersأخرى

80.1800.5Not Statedغير مبين

*****11,273100.016,000100.0Totalالمجموع*****

Private Households by Tenure of Housing Unitاألسر الخاصة حسب حيازة المسكن

8,34673.113,38983.7Ownedملك

1,20310.51,3748.6Rented Unfurnishedمستأجر غير مفروش

530.5940.6Rented Furnishedمستأجر مفروش

 1,74215.39165.7Without Paymentدون مقابل

100.1330.2For Workمقابل عمل

200.2420.3Othersأخرى

440.41521.0Not Statedغير مبين

*****11,418100.016,000100.0Totalالمجموع*****

 Includes population and households counted during the year 1997, 2007.  Unless**يشمل السكان  واالسر الذين تم عدهم فعالً خالل عامي 1997، 2007.  ما لم يذكر عكس ذلك
otherwise stated

***** حسب التعريف المستخدم في تعداد 1997، يمكن ان يشمل المسكن اكثر من أسرة، 

بينما في تعداد 2007، كل مسكن مأهول بأسرة واحدة فقط.

*****According to the definition used in the 1997 census, the house may contain 
more than one household, while in 2007 census, the house contains only one 
household.
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النسبةالعدد*النسبةالعدد*

No.*(%)No.*(%)

جدول 1 (تابع): ملخص نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997، 2007

Table 1(Cont.): Summary Results of the Population, Housing and Establishment Census 1997, 2007

19972007

Indicatorالمؤشر

 Occupied Housing Units by Availability of Electricity inالمساكن المأهولة حسب اتصال المسكن بشبكة الكهرباء
Housing Unit

10,14089.915,73898.4Public Networkشبكة عامة

8587.61751.1Private Generatorمولد خاص

2632.3390.2No Electricityال يوجد

120.1480.3Not Statedغير مبين

11,273100.016,000100.0Totalالمجموع

 Occupied Housing Units by Availability of Sewage Systemالمساكن المأهولة حسب اتصال المسكن بالصرف الصحي
in Housing Unit

5,09145.27,67047.9Public Sewage Systemشبكة عامة

6,03753.68,20551.3Porous Cesspitحفرة امتصاصية

1251.1700.4No Sewage Systemال يوجد

200.2550.3Not Statedغير مبين

11,273100.016,000100.0Totalالمجموع

Private Household by Availability of Durable Goodsاألسر الخاصة حسب توفر السلع المعمرة

Private Carسيارة خصوصية

2,39921.02,62316.4Availableمتوفر

8,97478.613,17182.3Not Availableغير متوفر

450.42061.3Not Statedغير مبين

Refrigeratorثالجة كهربائية

9,77385.615,28795.5Availableمتوفر

1,60514.15303.3Not Availableغير متوفر

400.41831.1Not Statedغير مبين

Solar Boilerسخان شمسي

7,03861.610,46065.4Availableمتوفر

4,33938.05,34933.4Not Availableغير متوفر

410.41911.2Not Statedغير مبين

Central Heatingتدفئة مركزية

680.64002.5Availableمتوفر

11,31399.115,41596.3Not Availableغير متوفر

370.31851.2Not Statedغير مبين

Vacuum Cleanerمكنسه كهربائية

3,92924.6Available..متوفر

11,87474.2Not Available..غير متوفر

1971.2Not Stated..غير مبين

Gas Cooker/ Electricityطباخ غاز/ كهرباء

11,14397.615,78498.7Availableمتوفر

2422.1730.5Not Availableغير متوفر

330.31430.9Not Statedغير مبين

Microwaveميكرويف

4,14725.9Available..متوفر

11,65472.8Not Available..غير متوفر

1991.2Not Stated..غير مبين

 Includes population and households counted during the year 1997, 2007.  Unless**يشمل السكان  واالسر الذين تم عدهم فعالً خالل عامي 1997، 2007.  ما لم يذكر عكس ذلك
otherwise stated
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جدول 1 (تابع): ملخص نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997، 2007

Table 1(Cont.): Summary Results of the Population, Housing and Establishment Census 1997, 2007

19972007

Indicatorالمؤشر

Washing Machineغسالة مالبس

8,89477.914,73392.1Availableمتوفر

2,47721.71,0716.7Not Availableغير متوفر

470.41961.2Not Statedغير مبين

Home Libraryمكتبة منزلية

1,67314.63,27820.5Availableمتوفر

9,70385.012,51378.2Not Availableغير متوفر

420.42091.3Not Statedغير مبين

Radio/ Recorderراديو/ مسجل

11,76773.5Available..متوفر

4,02925.2Not Available..غير متوفر

2041.3Not Stated..غير مبين

.T.Vتلفزيون

9,79485.815,15194.7Availableمتوفر

1,57413.86534.1Not Availableغير متوفر

500.41961.2Not Statedغير مبين

DVD /فيديوVideo/ DVD

Available 1,31311.53,57822.4متوفر

10,05288.012,21876.4Not Availableغير متوفر

530.52041.3Not Statedغير مبين

Satellite/ Dishصحن القط

13,60785.0Available..متوفر

2,19013.7Not Available..غير متوفر

2031.3Not Stated..غير مبين

Phone Lineخط هاتف

2,90325.46,63441.5Availableمتوفر

8,46574.29,16157.3Not Availableغير متوفر

500.42051.3Not Statedغير مبين

Completed Buildings by Utilizationالمباني المكتملة حسب االستخدام

6,93471.48,80468.9Residentialللسكن

1,00510.31,50211.7Residential & Workللسكن والعمل

1,01410.41,67613.1Workللعمل

2532.63092.4Closedمغلق

5075.23522.8Vacantخالي

1411.1Deserted..مهجور

0.020.0Not Stated-غير مبين

9,713100.012,786100.0Totalالمجموع

 Includes population and households counted during the year 1997, 2007.  Unless**يشمل السكان  واالسر الذين تم عدهم فعالً خالل عامي 1997، 2007.  ما لم يذكر عكس ذلك
otherwise stated
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النسبةالعدد*النسبةالعدد*

No.*(%)No.*(%)

جدول 1 (تابع): ملخص نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997، 2007

Table 1(Cont.): Summary Results of the Population, Housing and Establishment Census 1997, 2007

19972007

Indicatorالمؤشر

عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع االهلي والشركات 

الحكومية حسب النشاط اإلقتصادي

Number of Persons Engaged in the Private Sector, Non 
Governmental  Organization Sector and Government 
Companiesr by Principal Economic Activity

30212.857814.9Agriculture, Farming of Cattle and other  Animalsالزراعة (تربية الماشية، الحيوانات األخرى)

20.110.0Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

37515.858415.1Manufacturingالصناعة التحويليه

642.7521.3Electricity And Water Supplyامدادات الكهرباء والمياه

110.5120.3Constructionاالنشاءات

1,22651.8195150.3Wholesale, Retail Trade & Repairsتجاره الجمله والتجزئه  واصالح المركبات  والدراجات

692.91293.3Hotels and Restaurantsالفنادق والمطاعم

110.5230.6Transport, Storage & Communicationsالنقل والتخزين واالتصاالت

341.4290.7Financial Intermediationالوساطة الماليه

723.01002.6Real Estate, Renting & Business Activitiesاالنشطه العقاريه وااليجاريه

341.4571.5Educationالتعليم

803.4942.4Health & Social Workالصحه والعمل االجتماعي

 363.62696.9Other Community, Social & Personal Serviceانشطة الخدمه المجتمعيه واالجتماعيه والشخصيه االخرى

2,366100.03,879100.0Totalالمجموع

عدد العاملين في المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع االهلي 

والشركات الحكومية

Number of Persons Engaged in the Private Sector, Non 
Governmental  Organization Sector and Government 
Companies

3,58474.46,82776.1Malesذكور

1,23225.62,14323.9Femalesإناث

4,816100.08,970100.0Totalالمجموع

 Includes population and households counted during the year 1997, 2007.  Unless**يشمل السكان  واالسر الذين تم عدهم فعالً خالل عامي 1997، 2007.  ما لم يذكر عكس ذلك
otherwise stated
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فئة العمر

س
جن
65 +95 +90 - 8594 - 8089 - 7584 - 7079 - 6574 - 1569 - 6064 - 5564 - 5059 - 4554 - 4049 - 3544 - 3039 - 2534 - 2029 - 1524 - 019 - 1014 - 514 - 09 - 4ال

  غير مبين  

Not Stated

 S
ex

12,72312,13611,97236,83110,5117,8306,6765,6814,7164,2303,2502,3391,6581,28348,17485876158532113645322,73883188,574TQalqiliya Governorateممحافظة قلقيلية

6,4186,2386,21818,8745,4584,1643,4472,9182,4322,1711,7371,16288558924,963360323244145561991,15641645,409Mذ

6,3055,8985,75417,9575,0533,6663,2292,7632,2842,0591,5131,17777369423,2114984383411768026231,58241543,165Fإ

614TFalamya-128-7083922456953474029332820121034168832مفَالِمية

299M-19--3343421183826231320141212861722321ذ

315F-19--374050127312724279191684416945622إ

2,824TKafr Qaddum-3823894271,198324240202162163149876752341,480293530211597146مكَفْر قَدوم

1,446M-194219204617171129107878973523325157817139933448ذ

1,378F-188170223581153111957574763534271969922222112126398إ

164192,133TJit-34030627091625521313613711393615638321,13419122372مِجيت

1791,080M--172152137461134112816663483623151559365321ذ

147101,053F-16815413345512110155715045253323175411372051إ

1,596TBaqat al Hatab-2582172196941891351211118171444125178351422136101167مباقَةْ الحطَب

865M-24--1531181083791087464575144242212646237626ذ

731F-105991113158161575430272019131137311157441143إ

274278277829272205157119111102925643271,184221711116327212,086THajjaمحجة

12511,069M-132134127393154122836356554933231265087351ذ

1,017F-14214415043611883745655474323201553414108653147إ

4131122,810TJayyus-3983333331,0643072652332121351421177663531,603413427178مجيوس

15771,430M-19316316351916814113210771716042322384721121193ذ

37451,380F-20517017054513912410110564715734313075620221685إ

212434TKhirbet Sir-5763451654141302630261418128246494211مِخرِبة ِصير

81225M-1-511-3232258919191515181191074127ذ

131209F--25312076222215111215585411944311إ

2379T 'Arab ar Ramadin ash Shamali-----948211111892411245311معرب الرماِضين الشَمالي

43M-2-----213111-433105965111ذ

336F--------322-1-51511622413إ

623TFar'ata-16--8810575268785757403023221610633984211مفَرعتا

331M-7----4154441394440302213912762185511ذ

292F-9--4751311293417271817141094415433111إ

جدول 2: السكان في المحافظة حسب الجنس والتجمع السكاني وفئة العمر، 2007

Table 2: Population in the Governorate by Sex, Locality and Age Group, 2007

المجموع 

Total

Age Group

Localityالتجمع
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فئة العمر

س
جن
65 +95 +90 - 8594 - 8089 - 7584 - 7079 - 6574 - 1569 - 6064 - 5564 - 5059 - 4554 - 4049 - 3544 - 3039 - 2534 - 2029 - 1524 - 019 - 1014 - 514 - 09 - 4ال

  غير مبين  

Not Stated

 S
ex

3653512891,00525421216216012899775939291,2192316191611278172,319TImmatinمِإماِتين

3081,186M---1811911415131291128289645846262186359777ذ

18416014849212510080716441313318215841491291124891,133Fإ

137734TAl Funduq---1419860299717775593426211622144155512مالفُنْدق

72387M---1-77473215641334038161511614822233ذ

65347F---6451281433044352118111010861932211إ

5,6215,5025,44216,5654,8003,5553,0642,5992,1832,0161,5651,09480163422,311392299226118461651,10255240,530TQalqiliyaمقَلِْقيلْية

2,8322,8162,8518,4992,4491,8351,5471,3211,1021,00383654044329611,3721811389855188149926920,639Mذ

2,7892,6862,5918,0662,3511,7201,5171,2781,0811,01372955435833810,93921116112863288460328319,891Fإ

3321,137TAn Nabi Elyas-1-156145165466156908864686641272016636101264مالنَِبي إلياس

151583M---70759223785484625334017161373306441ذ

181554F-1-8670732297142423935262411793064823إ

831TKafr Laqif-23--2-9711215035997695050644936141194491281مكَفْر الِقف

415M-10--1-54557218148402323302223753224441ذ

416F-13--1--4357781784929272734271376622584إ

112T 'Arab Abu Farda-5----212112547358119511353221معرب أبو فَردة

54M-2-----22411--1396284212562ذ

58F-3----812626314663311129111إ

225T 'Izbat at Tabib-10---363034100331114111115113511153241مِعزبة الطَِبيب

111M-5---131-57-201613491863838812ذ

114F-5----1614215115511387323158311إ

285288307880214180154138109101724944241,08527298722176172,058TJinsafutمِجنْصافُوط

32111,045M-1361411694461109184646052402619105561493411ذ

1491471384341048970744949322325145291320531114461,013Fإ

1,0811,0551,1533,289956599514433413389305190113984,01074766028833252437,594T'Azzunمعزون

104183,910M-5355446091,6885013332492122102181759164472,1002626301552ذ

5465115441,6014552662652212031711309949511,91048503013313148253,684Fإ

51215T 'Arab ar Ramadin al Janubi-----43322810315201912149735210623معرب الرماِضين الجنُوبي

114M-2------23151957812113566121552ذ

31101F-----3-2017946788993123151إ

المجموع 

Total

Age Group

جدول 2 (تابع): السكان في المحافظة حسب الجنس والتجمع السكاني وفئة العمر، 2007

Table 2 (Cont.):  Population in the Governorate by Sex, Locality and Age Group, 2007

Localityالتجمع
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فئة العمر

س
جن
65 +95 +90 - 8594 - 8089 - 7584 - 7079 - 6574 - 1569 - 6064 - 5564 - 5059 - 4554 - 4049 - 3544 - 3039 - 2534 - 2029 - 1524 - 019 - 1014 - 514 - 09 - 4ال

  غير مبين  

Not Stated

 S
ex

المجموع 

Total

Age Group

جدول 2 (تابع): السكان في المحافظة حسب الجنس والتجمع السكاني وفئة العمر، 2007

Table 2 (Cont.):  Population in the Governorate by Sex, Locality and Age Group, 2007

Localityالتجمع

151TWadi ar Rasha-4--1---863-252016612613181052552موادي الرشَا

83M-2------452-15129361665841131ذ

68F-2--1---411-10872510713211421إ

105123112340966470615232322010944688531212817831T 'Islaمعسلَة

148448M-1-516873192473839322421187352343622ذ

5455391484926312928111413742125231111149383Fإ

25TArab Al-Khouleh-6-----111624-31241321-3-معرب الخوله

14M-3-----812-1---1-3123-3-ذ

11F-3-----1812--11221------إ

172505,841THabla-8768587572,49166849545443532425519313494763,1286349311793محبلَة

72303,004M-4624303871,2793612612292171811271036645331,623242411652ذ

100202,837F-4144283701,212307234225218143128906849431,5053925201141إ

383TRas at Tira-7---3-20613-6452541705436281716221896مراس الِطيرة

204M-2---1--1061-343428962617188613675ذ

179F-5---2-3-100-3018267428191091091221إ

1,478TRas 'Atiya-26---240212188640209142124975869414317128129872مراس عِطية

758M-11---1261109132710676635233352023844203242ذ

720F-15----114102973131036661452534212098392663إ

11010325TAd Dab'a--51534514940212219221154481563222مالضبعة

36165M----232626751911149108212581111ذ

174160F--2827197421108101233323752112إ

5654925011,55841534830622319915813212787682,063384731201012149373,807TKafr Thulthمكَفْر ثُلْث

160191,909M-2682352617642091841601319980646543311,06612221465ذ

2972572407942061641469210078686244379972625171451189181,898Fإ

27109T 'Izbat Jal'ud----2--12121438111271151833162مِعزبة جلْعود

1562M----1--89623484641221133ذ

1247F----1--29-612-4381574351إ

263TAl Mudawwar-5--211-514736134252420218746451241مالمدور

137M-2--1-1--28251669151291343313366ذ

126F-3---11-232220651012118441512581إ
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فئة العمر
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65 +95 +90 - 8594 - 8089 - 7584 - 7079 - 6574 - 1569 - 6064 - 5564 - 5059 - 4554 - 4049 - 3544 - 3039 - 2534 - 2029 - 1524 - 019 - 1014 - 514 - 09 - 4ال

  غير مبين  

Not Stated

 S
ex

المجموع 

Total

Age Group

جدول 2 (تابع): السكان في المحافظة حسب الجنس والتجمع السكاني وفئة العمر، 2007

Table 2 (Cont.):  Population in the Governorate by Sex, Locality and Age Group, 2007

Localityالتجمع

2311701T'Izbat Salman---1101117829983686146332016201293685486مِعزبة سلْمان

105362M---59554115533403425171389851922143ذ

136339F---51563714450282721167811441763343إ

121306T 'Izbat al Ashqar--3631481155029192111161784317812531مِعزِبة األشْقَر

51164M--311--19182360291714957662398ذ

142F-7---801222-171325552112512691122إ

236981TBeit Amin--156120136412122102756241413927181354048722مِبيت َأمين

125519M--2-836273218595743352516221188284154ذ

111462F---73586319463453227162517161052563332إ

2,699TSanniriya-4453523581,155340254212174134105788852321,469132026942175مسنّيريا

1,442M-32-2211912026141801461151027253374827167965811521ذ

1,257F-224161156541160108977262524140251667381215421143إ

52161,720T'Azzun 'Atma--2652382437462221841209376675538262590613121593معزون عتْمة

2410906M--12613312538411910570513739261715948865661ذ

286814F--13910511836210379504239282921111641877932إ
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المجموعMarital Status and Sex   الحالة الزواجية والجنس

Totalغير مبينمطلقمتزوجعقد قران ألول مرةلم يتزوج أبداً

Never MarriedLegally EngagedMarriedDivorcedNot Stated

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

14,54010,71540239614,52514,866713681391,619218719315829,89128,209Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

1203216Falamya---12---979026104107فَالِمية

951924Kafr Qaddum--3-512394181441041039894كَفْر قَدوم

1683667Jit-2-33226312933534215345ِجيت

557478Baqat al Hatab--4-26915115427127418137باقَةْ الحطَب

752756669Hajja-9447-39325584346345حجة

2511995926Jayyus-10559-4563072927500510جيوس

150145Khirbet Sir----10--67524377802ِخرِبة ِصير

Arab ar Ramadin ash Shamali' 3425----1---1612--1812عرب الرماِضين الشَمالي

215183Far'ata-2--9-10010613-111651فَرعتا

756718Immatin--36026615103733824325324ِإماِتين

3171212243218Al Funduq-976186135137الفُنْدق

6,4704,9631311546,7326,877382276171183415310913,59313,075Qalqiliyaقَلِْقيلْية

1403372An Nabi Elyas---1981454519820822111النَِبي إلياس

211278284Kafr Laqif-2115-3135143-141118كَفْر الِقف

Arab Abu Farda' 3136----3---1919--1214عرب أبو فَردة

Izbat at Tabib' 7273----16--3436-36311ِعزبة الطَِبيب

46696651Jinsafut-52461-3592521316317326ِجنْصافُوط

Azzun'1,34298829351,1801,209221813054662,5722,393عزون

Arab ar Ramadin al Janubi' 6958----3-353612--3317عرب الرماِضين الجنُوبي

Isla' 3294254--32121-15910087124129عسلَة

1111Arab Al-Khouleh-------551--56عرب الخوله

5247Wadi ar Rasha----2---2728-24171وادي الرشَا

Locality

جدول 3: السكان الفلسطينيون (12 سنة فأكثر) حسب التجمع السكاني والجنس والحالة الزواجية، 2007 

Table 3: Palestinian Population (12 Years and Over) by Locality, Sex and Marital Status, 2007

أرمل

Widowed

منفصل

Separated التجمع
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المجموعMarital Status and Sex   الحالة الزواجية والجنس

Totalغير مبينمطلقمتزوجعقد قران ألول مرةلم يتزوج أبداً

Never MarriedLegally EngagedMarriedDivorcedNot Stated

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

87663447329701,006723111042161261,9251,821Hablaحبلَة

126123Ras at Tira-1--4-1-6451146063راس الِطيرة

22486463Ras 'Atiya--2341746924225315120راس عِطية

10494Ad Dab'a--1-5-1-5736134648الضبعة

31,2921,239Kafr Thulth-3-640498191562563419777كَفْر ثُلْث

Izbat Jal'ud' 3834----14--1911231616ِعزبة جلْعود

7370Al Mudawwar----5--33241137402المدور

Izbat Salman'229209----135-1027565118123ِعزبة سلْمان

Izbat al Ashqar' 121100----1---6736135360ِعزِبة األشْقَر

13341304Beit Amin--413--17312674156158ِبيت َأمين

947810Sanniriya----47929882449458310842سنّيريا

Azzun 'Atma'1595519-3051854122802861642613عزون عتْمة

Localityالتجمع

جدول 3 (تابع): السكان الفلسطينيون (12 سنة فأكثر) حسب التجمع السكاني والجنس والحالة الزواجية، 2007 

Table 3 (Cont.): Palestinian Population (12 Years and Over) by Locality, Sex and Marital Status, 2007

منفصلأرمل

WidowedSeparated
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إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

19,78418,9531,4161,48523,74922,24345745845,40643,139Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

299315Falamya--152233281290فَالِمية

1,4451,372Kafr Qaddum--285262291,1581,101كَفْر قَدوم

292264333074574810111,0801,053Jitِجيت

865731Baqat al Hatab--9592115759634باقَةْ الحطَب

7933850551,0691,016Hajja-131154حجة

8311215291,3271,233441,4291,378Jayyusجيوس

225209Khirbet Sir-22091911-1516ِخرِبة ِصير

Arab ar Ramadin ash Shamali' 4336--39332221عرب الرماِضين الشَمالي

331292Far'ata--270229--6163فَرعتا

9955857891,1861,132Immatin-223257ِإماِتين

137432015387346Al Funduq-1220الفُنْدق

16,47115,6071,0761,1002,8112,88328028920,63819,879Qalqiliyaقَلِْقيلْية

1541471110411384713583554An Nabi Elyasالنَِبي إلياس

415416Kafr Laqif--2413406-28كَفْر الِقف

Arab Abu Farda' 5458--213-5353عرب أبو فَردة

Izbat at Tabib' 111114--1049311467ِعزبة الطَِبيب

394890616111,0451,012Jinsafut-8192ِجنْصافُوط

Azzun'99692386912,8102,64018293,9103,683عزون

Arab ar Ramadin al Janubi' 114101--1---114100عرب الرماِضين الجنُوبي

Isla' 222410741034567448383عسلَة

1411Arab Al-Khouleh------1411عرب الخوله

Refugee Status and Sex حالة اللجوء والجنس

2007 4: السكان الفلسطينيون حسب التجمع السكاني والجنس وحالة اللجوء، جدول

Table 4: Palestinian Population by Locality, Sex and Refugee Status, 2007

Not Stated

غير مبين

Non-Refugee

ليس الجيء

التجمع

الجئ  مسجل

Registered Refugee

الجئ غير مسجل

Non-Registered RefugeeLocality

المجموع

Total
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إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

8368Wadi ar Rasha--8368----وادي الرشَا

31030711292,6502,47933223,0042,837Hablaحبلَة

19917251204179Ras at Tira--6-راس الِطيرة

19524470265443758720Ras 'Atiya-راس عِطية

2421352910010565165160Ad Dab'aالضبعة

12016123241,7481,69418191,9091,898Kafr Thulthكَفْر ثُلْث

Izbat Jal'ud' 4029526247--1716ِعزبة جلْعود

137126Al Mudawwar--31913118110-المدور

Izbat Salman'210251333031056362339ِعزبة سلْمان

Izbat al Ashqar' 1164142-164140--1-ِعزِبة األشْقَر

251445551519462Beit Amin-4-ِبيت َأمين

78131,4241,2361091,4421,256Sanniriyaسنّيريا

Azzun 'Atma'2854762106906814-4244عزون عتْمة

Refugee Status and Sexحالة اللجوء والجنس

Localityالتجمع

2007 4 (تابع): السكان الفلسطينيون حسب التجمع السكاني والجنس وحالة اللجوء، جدول

Table 4  (Cont.): Palestinian Population by Locality, Sex and Refugee Status, 2007

غير مبينليس الجيء

Registered RefugeeNon-Registered RefugeeNon-RefugeeNot Stated

المجموعالجئ غير مسجلالجئ  مسجل

Total
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Educational Attainmentالحالة التعليمية

المجموعغير مبيندكتوراهماجستيردبلوم عاليبكالوريوسدبلوم متوسطثانويإعداديابتدائيملمأمي
IlliterateCan Read 

and Write
ElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

Diploma
BachelorHigher 

Diploma
MasterPh.DNot 

Stated
Total

3,7688,61316,39116,90910,4872,1903,980542764914062,857TQalqiliya Governorateممحافظة قلقيلية
8094,3308,4669,1005,6731,3122,24244240467232,334Mذ
2,9594,2837,9257,8094,8148781,738103636830,523Fإ

461TFalamya--355795112101233431مفَالِمية
223M---42939545320222ذ
238F--312856584831211إ

2,047TKafr Qaddum--1652284415433759818467مكَفْر قَدوم
1,032M--281032322742076810767ذ
1,015F----1371252092691683077إ

9111,468TJit-9317432642727351113مِجيت
747M-81-13871642101622676ذ
1721F-1-80871622171112537إ

1,121TBaqat al Hatab-151-921392673091714582مباقَةْ الحطَب
594M-141-16661291741083353ذ
527F--1-7673138135631229إ

1,532THajja-9519732745027274109152محجة
802M-16821572561615567152ذ
730F----791151701941111942إ

2,064TJayyus-1132704515174351101493124مجيوس
1,066M-1713221726325268993114ذ
998F--1-961382342541834250إ

312TKhirbet Sir--1-32325174612635مِخرِبة ِصير
160M--1-5202240342018ذ
152F----2712293427617إ

163T 'Arab ar Ramadin ash Shamali-1---18151684معرب الرماِضين الشَمالي
136M-1---610864ذ
27F-------12582إ

جدول 5: السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) حسب الجنس والتجمع السكاني والحالة التعليمية، 2007

Table 5: Palestinian Population (10 Years and Over) by Sex, Locality and Educational Attainment, 2007

Locality Sex الجنس التجمع
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Educational Attainmentالحالة التعليمية

المجموعغير مبيندكتوراهماجستيردبلوم عاليبكالوريوسدبلوم متوسطثانويإعداديابتدائيملمأمي
IlliterateCan Read 

and Write
ElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

Diploma
BachelorHigher 

Diploma
MasterPh.DNot 

Stated
Total

430TFar'ata----286510013575720مفَرعتا
236M----833537847512ذ
194F----203247572828إ

1,585TImmatin-951813874493355177181مِإماِتين
806M-8961992381653061171ذ
779F--1-87851882111702116إ

487TAl Funduq--1-276592161971331مالفُنْدق
261M--1-9414591461018ذ
226F----1824477051313إ

1,3513,9777,9137,9344,5191,0111,820271453011628,843TQalqiliyaمقَلِْقيلْية
3362,0434,1144,2032,32754391823125286114,721Mذ
1,0151,9343,7993,7312,19246890242025514,122Fإ

834TAn Nabi Elyas-21-43942712141213157مالنَِبي إلياس
437M--2-553147121582031ذ
397F-1--384112493631126إ

121622TKafr Laqif-31801561611332532مكَفْر الِقف
306M-12-8337483721617ذ
1316F---2347827861915إ

70T 'Arab Abu Farda-----262313422معرب أبو فَردة
32M-----8136311ذ
38F-----18107111إ

159T 'Izbat at Tabib-21-1826324123313مِعزبة الطَِبيب
75M-21-41315201235ذ
84F----8-1413172111إ

SexLocalityالجنسالتجمع

جدول 5 (تابع): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) حسب الجنس والتجمع السكاني والحالة التعليمية، 2007

Table 5 (Cont.): Palestinian Population (10 Years and Over) by Sex, Locality and Educational Attainment, 2007
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Educational Attainmentالحالة التعليمية

المجموعغير مبيندكتوراهماجستيردبلوم عاليبكالوريوسدبلوم متوسطثانويإعداديابتدائيملمأمي
IlliterateCan Read 

and Write
ElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

Diploma
BachelorHigher 

Diploma
MasterPh.DNot 

Stated
Total

SexLocalityالجنسالتجمع

جدول 5 (تابع): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) حسب الجنس والتجمع السكاني والحالة التعليمية، 2007

Table 5 (Cont.): Palestinian Population (10 Years and Over) by Sex, Locality and Educational Attainment, 2007

14181,467TJinsafut-842263433952584692مِجنْصافُوط
1315757M-101161722181413051ذ
3710F-1-741101711771171641إ

2626661,3531,4441,029236390721335,414T'Azzunمعزون
32328717777572147217316312,813Mذ
22,601F-2303386366674578917345إ

1139T 'Arab ar Ramadin al Janubi---32224037421معرب الرماِضين الجنُوبي
76M----8123418121ذ
163F-----24106193إ

586T 'Isla----50791621341142423معسلَة
321M----10449680621613ذ
265F----4035665452810إ

22TArab Al-Khouleh----3-43-102معرب الخوله
11M----1-42--4ذ
11F----2-1--62إ

106TWadi ar Rasha----6313523623موادي الرشَا
56M----1161915311ذ
50F----515168312إ

54,057THabla-2976701,2471,0105569416936محبلَة
32,082M-713146205653336710126ذ
21,975F--22635662744522327681إ

267TRas at Tira--1-244257874385مراس الِطيرة
136M--1-62329402764ذ
131F----181928471621إ
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Educational Attainmentالحالة التعليمية

المجموعغير مبيندكتوراهماجستيردبلوم عاليبكالوريوسدبلوم متوسطثانويإعداديابتدائيملمأمي
IlliterateCan Read 

and Write
ElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

Diploma
BachelorHigher 

Diploma
MasterPh.DNot 

Stated
Total

SexLocalityالجنسالتجمع

جدول 5 (تابع): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) حسب الجنس والتجمع السكاني والحالة التعليمية، 2007

Table 5 (Cont.): Palestinian Population (10 Years and Over) by Sex, Locality and Educational Attainment, 2007

1,026TRas 'Atiya-1011372333361641141111مراس عِطية
522M-266611119985626111ذ
504F----757112213779515إ

211TAd Dab'a----292559523538مالضبعة
110M----6-1014302822ذ
101F----191129241332إ

12,713TKafr Thulth-240323549565588120310116مكَفْر ثُلْث
1,387M--5114928028434173197111ذ
11,326F-5-18917426928124747113إ

78T 'Izbat Jal'ud----7912221639مِعزبة جلْعود
40M----21814825ذ
38F----5848814إ

165TAl Mudawwar----193435403124مالمدور
84M----41516222214ذ
81F-----1519191891إ

469T'Izbat Salman--2-44441021331081026مِعزبة سلْمان
243M--2-1516507159822ذ
226F----292852624924إ

1238T 'Izbat al Ashqar---2727535750716مِعزِبة األشْقَر
126M----98283332511ذ
1112F---181925241825إ

699TBeit Amin--1-5312921718090722مِبيت َأمين
369M--1-107312410637513ذ
330F----435693745329إ

11,901TSanniriya-121332602503246286512مسنّيريا
1,030M--30183322294142154112ذ
1871F---911492802091041324إ

2111,201T'Azzun 'Atma-1001923543481491737معزون عتْمة
211637M-1998189218751024ذ
564F----819416513074713إ
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المجموعغير مبينأخرىوجود ايراد/ متقاعدالعجز/ كبر السن/ التفرغ العمال المنزلالتفرغ للدراسه/ غير النشيطين متعطل لم يسبق له متعطل سبق له العملمشتغلنشيطون اقتصادياً

Economically 
Active

EmployedUnemployed 
Ever Worked

Unemployed 
Never Worked

Not 
Econmically 

Active

Studing/ 
Training

 HousekeepingDisability/ 
Aging/ Illness

Another Source 
of income/Retire

OthersNot 
StatedTotal

21,03618,0721,4721,49241,54422,16314,8583,47635069727762,857TQalqiliya Governorateممحافظة قلقيلية

18,20315,5691,3751,25913,94711,366351,74628351718432,334Mذ

2,8332,5039723327,59710,79714,8231,730671809330,523Fإ

1461TFalamya-15413713430618189351مفَالِمية

223M--131-12010413310389ذ

1238F--1203928922-3433إ

2,047TKafr Qaddum-62457732151,4237754591531422مكَفْر قَدوم

1,032M-55751132144753822591220ذ

1,015F-19483934579422-6766إ

4954533012971526361708621,468TJitمِجيت

422387278324279233641747Mذ

73663464724735937221721Fإ

1,121TBaqat al Hatab-362329231075941925365913مباقَةْ الحطَب

594M-32629822626822213168ذ

527F-3631144911972523435إ

49742118581,0345763391099111,532THajjaمحجة

58911802M-4383721650363295ذ

730F---59492867128133951إ

71264644221,351690478137133312,064TJayyusمجيوس

67122311,066M-6035484213462360ذ

998F-109982988933047870110إ

312TKhirbet Sir---121102136191986726مِخرِبة ِصير

160M---8-100861136052ذ

152F---211623131466718إ

63T 'Arab ar Ramadin ash Shamali-1-318211-32302معرب الرماِضين الشَمالي

36M-1-1-42-32302ذ

27F----27621----إ

430TFar'ata---15212124727814711714مفَرعتا

236M---7-1431132379386ذ

194F---185611177-981إ

جدول 6: السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) حسب الجنس والتجمع السكاني والعالقة بقوة العمل، 2007

Table 6: Palestinian Population (10 Years and Over) by Sex , Locality and Activity Status, 2007

Activity Statusالعالقة بقوة العمل

Localityالتجمع

س
جن
ال

Se
x
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المجموعغير مبينأخرىوجود ايراد/ متقاعدالعجز/ كبر السن/ التفرغ العمال المنزلالتفرغ للدراسه/ غير النشيطين متعطل لم يسبق له متعطل سبق له العملمشتغلنشيطون اقتصادياً

س
جن
ال

Economically 
Active

EmployedUnemployed 
Ever Worked

Unemployed 
Never Worked

Not 
Econmically 

Active

Studing/ 
Training

 HousekeepingDisability/ 
Aging/ Illness

Another Source 
of income/Retire

OthersNot 
Stated

Total

Se
x

53045052281,054570378937611,585TImmatinمِإماِتين

4734025120332277144731806Mذ

779F-3-57481872229337749إ

487TAl Funduq-19316712142941271392413مالفُنُْدق

261M-1512-173155998870ذ

226F-1-201235206571399إ

9,4947,98871379319,1339,9827,0171,59118136221628,843TQalqiliyaمقَلِْقيلْية

8,2006,8536656826,3835,0841983413730913814,721Mذ

1,2941,1354811112,7504,8986,99875744537814,122Fإ

281235182855231119440431834TAn Nabi Elyasمالنَِبي إلياس

2442041624192161124421437Mذ

397F-1-37312436015019316إ

2031919341827611028131622TKafr Laqifمكَفْر الِقف

306M-1113-147132-1591536ذ

1316F--44383327114411017إ

70T 'Arab Abu Farda---84614266-2416معرب أبو فَردة

32M---2-7108-2215ذ

38F---1366264-21إ

81159T 'Izbat at Tabib-124634112-34331مِعزبة الطَِبيب

8175M-7-4429-30291ذ

84F---8034415--44إ

4904344313968552325796691,467TJinsafutمِجنْصافُوط

33635757M-4213743710331289ذ

34710F-69606363726332546إ

1,7651,4691171793,6412,1751,063277448285,414T'Azzunمعزون

1,4761,2201061501,3331,1082127346242,813Mذ

28924911292,3081,0671,061150102042,601Fإ

Activity Statusالعالقة بقوة العمل

جدول 6 (تابع): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) حسب الجنس والتجمع السكاني والعالقة بقوة العمل، 2007

Table 6 (Cont.): Palestinian Population (10 Years and Over) by Sex , Locality and Activity Status, 2007

Localityالتجمع
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المجموعغير مبينأخرىوجود ايراد/ متقاعدالعجز/ كبر السن/ التفرغ العمال المنزلالتفرغ للدراسه/ غير النشيطين متعطل لم يسبق له متعطل سبق له العملمشتغلنشيطون اقتصادياً

س
جن
ال

Economically 
Active

EmployedUnemployed 
Ever Worked

Unemployed 
Never Worked

Not 
Econmically 

Active

Studing/ 
Training

 HousekeepingDisability/ 
Aging/ Illness

Another Source 
of income/Retire

OthersNot 
Stated

Total

Se
x

Activity Statusالعالقة بقوة العمل

جدول 6 (تابع): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) حسب الجنس والتجمع السكاني والعالقة بقوة العمل، 2007

Table 6 (Cont.): Palestinian Population (10 Years and Over) by Sex , Locality and Activity Status, 2007

Localityالتجمع

139T 'Arab ar Ramadin al Janubi---392374510-4744معرب الرماِضين الجنُوبي

76M---7-32922-4744ذ

63F---6315453----إ

195147222638720014934314586T 'Islaمعسلَة

20312321M-1861382226133109ذ

2265F--2549114914--99إ

22TArab Al-Khouleh---121101--1010معرب الخوله

11M---1--1--1010ذ

11F----11110----إ

106TWadi ar Rasha---3527357123399موادي الرشَا

56M---6-3527352115ذ

50F---508393----إ

1,4391,229129812,6111,329999200117274,057THablaمحبلَة

1,2521,0571247182469519982162,082Mذ

1871725101,78763499810135111,975Fإ

267TRas at Tira-1-7159661961087413مراس الِطيرة

136M-1-695766675538ذ

131F---12953715--22إ

131,026TRas 'Atiya-341308201368238925537مراس عِطية

13522M-18-3012701912218199ذ

504F---40381146419025519إ

31211TAd Dab'a-676313143785012مالضبعة

11110M-7-6157134840ذ

101F-2-9538505--66إ

2,713TKafr Thulth-92683938491,7879646041672329مكَفْر ثُلْث

1,387M-692213-7787033639609505ذ

1,326F-1481362101,17845960498116إ
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المجموعغير مبينأخرىوجود ايراد/ متقاعدالعجز/ كبر السن/ التفرغ العمال المنزلالتفرغ للدراسه/ غير النشيطين متعطل لم يسبق له متعطل سبق له العملمشتغلنشيطون اقتصادياً

س
جن
ال

Economically 
Active

EmployedUnemployed 
Ever Worked

Unemployed 
Never Worked

Not 
Econmically 

Active

Studing/ 
Training

 HousekeepingDisability/ 
Aging/ Illness

Another Source 
of income/Retire

OthersNot 
Stated

Total

Se
x

Activity Statusالعالقة بقوة العمل

جدول 6 (تابع): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) حسب الجنس والتجمع السكاني والعالقة بقوة العمل، 2007

Table 6 (Cont.): Palestinian Population (10 Years and Over) by Sex , Locality and Activity Status, 2007

Localityالتجمع

78T 'Izbat Jal'ud--746251821-3225مِعزبة جلُْعود

40M--11-41412-2622ذ

38F---33213181-63إ

165TAl Mudawwar---8751297-78753مالُمدور

84M---4-2521-59563ذ

81F---6230293--1919إ

469T'Izbat Salman-188180622811371093014مِعزبة سلْمان

243M-1714-157149628664ذ

226F---1957310913--3131إ

68594516796595253238T 'Izbat al Ashqarمِعزِبة األشْقَر

3252126M-6257326252ذ

1112F--621310544592إ

699TBeit Amin-27124315134282191733015مِبيت َأمين

369M-233207151113611311714ذ

330F-1-229210617213-3836إ

63454540491,250633491100818171,901TSanniriyaمسنّيريا

6678171,030M-5855033745428347ذ

871F-49423482228649134110إ

1,201T'Azzun 'Atma-47142021307303832775929معزون عتْمة

637M-403358212423419222929ذ

564F---649619127530-6862إ
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النسبةإناثالنسبةذكورالنسبةكال الجنسين

Both SexesPercentageMalesPercentageFemalesPercentage

3,4803.91,7233.81,7574.1Seeingالنظر

1,4751.77231.67521.7Hearingالسمع

2,3012.61,0742.41,2272.8Movingالحركة

7350.83900.93450.8Cognitionالفهم واالدراك

7050.83850.83200.7Communicationالتواصل

 5,9186.73,0446.72,8746.7Total of Persons with Disabilities/Difficultiesمجموع المعاقين/ ذوي الصعوبات

81,61892.241,86492.239,75492.2Total of Persons Without Disabilities/Difficultiesمجموع األفراد غير المعاقين/ذوي الصعوبات

1,0091.14981.15111.2Not Statedغير مبين

88,545100.045,406100.043,139100.0Total Populationمجموع السكان

Includs those who have at least one Disability/Difficulty**يشمل الذين لديهم اعاقة/صعوبة واحدة على االقل

جدول 7: االعاقات/ الصعوبات للسكان الفلسطينيين حسب نوع اإلعاقة/الصعوبة والجنس، 2007

Table 7: Disabilities/ Difficulties of Palestinian Population by Type of Disability/Difficulty and Sex, 2007

Type of Disability/ Difficultyنوع االعاقة/ الصعوبة
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المجموعHousehold Size and Membersحجم األسر 

1234567+8Total

HouseholdsPopulation

6521,6111,5971,9302,2432,2812,1533,53316,00088,503Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

5126819231622111614Falamyaفَالِمية

343542515751661404762,824Kafr Qaddumكَفْر قَدوم

15313237535544983652,133Jitِجيت

12332041413537692881,596Baqat al Hatabباقَةْ الحطَب

22293948664141923782,086Hajjaحجة

204356758871681005212,807Jayyusجيوس

61010171013101389434Khirbet Sirِخرِبة ِصير

Arab ar Ramadin ash Shamali' 141679-3431-عرب الرماِضين الشَمالي

37791313123498623Far'ataفَرعتا

26313547686168844202,319Immatinِإماِتين

517192225201522145734Al Funduqالفُنْدق

3328358239261,1211,1331,0371,4067,61340,462Qalqiliyaقَلِْقيلْية

4322323262234462101,137An Nabi Elyasالنَِبي إلياس

813111822263024152831Kafr Laqifكَفْر الِقف

Arab Abu Farda' 12723112-2533عرب أبو فَردة

Izbat at Tabib' 24344841039225ِعزبة الطَِبيب

102630374842471013412,058Jinsafutِجنْصافُوط

Azzun'43114931301451792013661,2717,594عزون

Arab ar Ramadin al Janubi' 475383939215-عرب الرماِضين الجنُوبي

Isla' 19101522162337133831عسلَة

11625Arab Al-Khouleh--2--2عرب الخوله

1022151Wadi ar Rasha-132141وادي الرشَا

24821001401541701452161,0315,841Hablaحبلَة

Table8: Private Households by Locality and Household Size, 2007 

Locality التجمع

جدول 8: األسر الخاصة حسب التجمع السكاني وحجم األسرة، 2007 
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المجموعHousehold Size and Membersحجم األسر وعدد األفراد

1234567+8Total

HouseholdsPopulation

6458372457383Ras at Tira-راس الِطيرة

4273031433621692611,478Ras 'Atiyaراس عِطية

435431181755325Ad Dab'aالضبعة

2460709874871001636763,807Kafr Thulthكَفْر ثُلْث

Izbat Jal'ud' 3131136321109ِعزبة جلْعود

2102851342263Al Mudawwar-2المدور

Izbat Salman'217141514191629126701ِعزبة سلْمان

Izbat al Ashqar' 25455561749306ِعزِبة األشْقَر

221132317191256163981Beit Aminِبيت َأمين

155944455464381434622,699Sanniriyaسنّيريا

Azzun 'Atma'17343331323729883011,720عزون عتْمة

Table 8 (Cont.): Private Households by Locality and Household Size, 2007 

Localityالتجمع

جدول 8 (تابع): األسر الخاصة حسب التجمع السكاني وحجم األسرة، 2007
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Availability of Durable Goodsتوفر السلع المعمرة لدى األسرة

خط هاتفصحن القطفيديو/ DVDتلفزيونراديو/ مسجلمكتبة منزليةغسالة مالبسميكرويفطباخ غاز/كهرباءمكنسة كهربائيةتدفئة مركزيةسخان شمسيثالجة كهربائيةسيارة خصوصية

Private CarRefrigeratorSolar BoilerCentral 
Heating

Vacuum 
Cleaner

Gas Cooker/ 
Electricity

MicrowaveWashing 
Machine

Home 
Library

Radio/ 
Recorder

T.VVideo/ 
DVD

Satellite/ 
Dish

Phone 
Line

Total

16.495.565.42.524.698.725.992.120.573.594.722.485.041.516,000Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

9.9100.078.40.934.2100.018.087.418.968.593.725.285.635.1111Falamyaفَالِمية

12.890.171.20.012.099.69.985.513.459.085.513.980.336.6476Kafr Qaddumكَفْر قَدوم

10.790.461.60.015.398.411.288.226.059.594.014.286.614.5365Jitِجيت

11.592.482.60.718.499.715.688.522.273.390.313.978.539.9288Baqat al Hatabباقَةْ الحطَب

17.291.571.70.330.7100.030.293.125.477.593.732.588.129.1378Hajjaحجة

10.496.076.00.832.899.021.792.519.067.692.321.779.840.5521Jayyusجيوس

20.294.493.31.133.7100.025.888.836.068.593.331.591.048.389Khirbet Sirِخرِبة ِصير

Arab ar Ramadin ash Shamali' 0.075.00.00.00.081.30.031.36.3100.081.337.531.30.016عرب الرماِضين الشَمالي

11.285.767.31.011.2100.012.282.716.385.785.714.380.629.698Far'ataفَرعتا

7.989.380.50.517.498.113.886.422.469.389.814.888.323.8420Immatinِإماِتين

15.296.664.80.026.998.635.295.914.580.096.631.088.337.9145Al Funduqالفُنْدق

17.897.263.23.831.498.727.894.420.675.796.322.985.946.97,613Qalqiliyaقَلِْقيلْية

21.093.866.23.314.399.518.690.018.668.693.317.177.145.7210An Nabi Elyasالنَِبي إلياس

16.497.474.30.032.9100.025.791.425.075.098.717.888.246.7152Kafr Laqifكَفْر الِقف

Arab Abu Farda' 0.04.30.00.00.08.70.00.00.021.721.70.013.04.323عرب أبو فَردة

Izbat at Tabib' 17.994.928.20.010.397.428.292.315.464.189.715.479.523.139ِعزبة الطَِبيب

17.095.076.00.939.098.523.292.122.365.194.718.285.335.8341Jinsafutِجنْصافُوط

Azzun'11.796.559.10.613.299.319.092.224.475.895.714.988.044.11,271عزون

Arab ar Ramadin al Janubi' 25.694.974.40.015.494.912.889.70.087.294.961.594.92.639عرب الرماِضين الجنُوبي

Isla' 15.095.568.41.519.594.018.891.726.371.496.216.570.724.8133عسلَة

0.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.06Arab Al-Khoulehعرب الخوله

27.390.94.50.00.0100.00.077.30.077.395.50.072.70.022Wadi ar Rashaوادي الرشَا

14.798.253.25.917.098.649.194.113.778.697.231.188.737.11,031Hablaحبلَة

33.371.970.23.512.398.25.382.53.575.484.210.557.938.657Ras at Tiraراس الِطيرة

23.098.566.70.815.798.930.792.322.263.295.024.179.325.7261Ras 'Atiyaراس عِطية

جدول 9: نسبة االسر التي يتوفر لديها السلع المعمرة حسب التجمع السكاني، 2007 

Table 9: Percentage of Households with Availability of Durable Goods by Locality, 2007 

Locality المجموع التجمع
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Availability of Durable Goodsتوفر السلع المعمرة لدى األسرة

سيارة خصوصية

مكتبة منزليةغسالة مالبسميكرويفطباخ غاز/كهرباءمكنسة كهربائيةتدفئة مركزيةسخان شمسيثالجة كهربائية

راديو/ 

خط هاتفصحن القطفيديو/ DVDتلفزيونمسجل

Private CarRefrigeratorSolar BoilerCentral 
Heating

Vacuum 
Cleaner

Gas Cooker/ 
Electricity

MicrowaveWashing 
Machine

Home 
Library

Radio/ 
Recorder

T.VVideo/ 
DVD

Satellite/ 
Dish

Phone 
Line

Total

45.580.065.50.05.590.916.472.725.554.578.216.458.221.855Ad Dab'aالضبعة

16.194.180.30.411.498.812.390.433.376.095.422.080.237.9676Kafr Thulthكَفْر ثُلْث

Izbat Jal'ud' 14.390.561.90.04.890.533.385.714.371.481.038.171.433.321ِعزبة جلْعود

28.692.969.00.04.895.242.990.526.285.792.938.190.538.142Al Mudawwarالمدور

Izbat Salman'34.195.254.03.228.696.845.289.727.066.792.920.687.346.8126ِعزبة سلْمان

Izbat al Ashqar' 22.475.563.30.02.0100.08.267.312.269.481.68.277.614.349ِعزِبة األشْقَر

17.297.581.00.67.499.425.287.716.068.194.527.089.638.7163Beit Aminِبيت َأمين

13.697.068.80.419.0100.032.091.612.673.694.634.689.449.6462Sanniriyaسنّيريا

Azzun 'Atma'26.694.062.51.010.699.736.286.78.066.889.427.285.738.9301عزون عتْمة

جدول 9 (تابع): نسبة االسر التي يتوفر لديها السلع المعمرة حسب التجمع السكاني، 2007  

Table 9 (Count): Percentage of Households with Availability of Durable Goods by Locality, 2007 

المجموع Locality التجمع
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المجموعنوع المسكن

Totalغير مبينأخرىبراكيةخيمةغرفة مستقلةشقةدارفيال
VillaHouseApartmentIndependent 

Room
TentMarginalOthersNot Stated

3936,4768,9598156728016,000Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

111Falamya-----57531فَالِمية

476Kafr Qaddum-----6285185كَفْر قَدوم

2365Jit---31442142ِجيت

288Baqat al Hatab-----19692-باقَةْ الحطَب

1378Hajja----14219144حجة

1521Jayyus----6270244جيوس

89Khirbet Sir----346391ِخرِبة ِصير

Arab ar Ramadin ash Shamali' 16--55--6-عرب الرماِضين الشَمالي

98Far'ata-----6434-فَرعتا

5420Immatin----5295115ِإماِتين

145Al Funduq---2-140102الفُنْدق

151387,613Qalqiliya-1891,8985,4702قَلِْقيلْية

1210An Nabi Elyas----910298النَِبي إلياس

152Kafr Laqif----799451كَفْر الِقف

Arab Abu Farda' 23--316--4-عرب أبو فَردة

Izbat at Tabib' 39-----8274ِعزبة الطَِبيب

3341Jinsafut-3--10200125ِجنْصافُوط

Azzun'6181,271-387604571عزون

Arab ar Ramadin al Janubi' 239-119--17-عرب الرماِضين الجنُوبي

Isla' 1133----17061عسلَة

6Arab Al-Khouleh------6-عرب الخوله

22Wadi ar Rasha-----1012-وادي الرشَا

جدول 10: المساكن المأهولة حسب التجمع السكاني ونوع المسكن، 2007

Table 10: Occupied Houses by Locality and Type of House, 2007 

Type of  House

Locality التجمع
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المجموعنوع المسكن

Totalغير مبينأخرىبراكيةخيمةغرفة مستقلةشقةدارفيال
VillaHouseApartmentIndependent 

Room
TentMarginalOthersNot Stated

101,031Habla--1-32312676حبلَة

57Ras at Tira-----33519راس الِطيرة

261Ras 'Atiya--2--8118133راس عِطية

55Ad Dab'a-----2827-الضبعة

5676Kafr Thulth----9382280كَفْر ثُلْث

Izbat Jal'ud' 121----137-ِعزبة جلْعود

42Al Mudawwar---2-2326المدور

Izbat Salman'1126--1-53584ِعزبة سلْمان

Izbat al Ashqar' 49-----23314ِعزِبة األشْقَر

1163Beit Amin----10854-ِبيت َأمين

462Sanniriya-----14346102سنّيريا

Azzun 'Atma'301--1-13201851عزون عتْمة

Type of  House

جدول 10 (تابع): المساكن المأهولة حسب التجمع السكاني ونوع المسكن، 2007

Table 10 (Cont.): Occupied Houses by Locality and Type of House, 2007 

Locality التجمع
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Availability of Piped Waterاالتصال بالمياه

Locality

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)

14,83792.77614.8310.23071.9130.1510.316,000100.0Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

0.032.710.9111100.0Falamya-0.0-0.0-10796.4فَالِمية

0.0476100.0Kafr Qaddum-0.0-0.0-0.0-47499.620.4كَفْر قَدوم

0.0365100.0Jit-0.0-0.0-0.0-0.0-365100.0ِجيت

0.0288100.0Baqat al Hatab-0.0-0.022277.1-72.45920.5باقَةْ الحطَب

0.0378100.0Hajja-0.0-0.051.3-31382.86015.9حجة

0.010.210.2521100.0Jayyus-0.0-51799.220.4جيوس

0.089100.0Khirbet Sir-0.0-0.0-0.0-0.0-89100.0ِخرِبة ِصير

Arab ar Ramadin ash Shamali' 0.016100.0-0.0-0.01381.3-0.0-318.8عرب الرماِضين الشَمالي

0.098100.0Far'ata-0.0-0.0-0.0-22.09698.0فَرعتا

0.0122.920.551.2420100.0Immatin-51.239694.3ِإماِتين

0.0145100.0Al Funduq-0.010.7-0.0-0.0-14499.3الفُنْدق

7,57299.530.020.060.140.1260.37,613100.0Qalqiliyaقَلِْقيلْية

0.0210100.0An Nabi Elyas-0.0-0.0-0.0-20999.510.5النَِبي إلياس

0.0152100.0Kafr Laqif-0.0-0.0-0.0-15199.310.7كَفْر الِقف

Arab Abu Farda' 0.023100.0-0.0-0.014.32191.3-14.3عرب أبو فَردة

Izbat at Tabib' 0.039100.0-0.0-0.0-0.0-0.0-39100.0ِعزبة الطَِبيب

0.020.6341100.0Jinsafut-0.0-0.0-33899.110.3ِجنْصافُوط

Azzun'0.060.51,271100.0-0.0-0.0-0.0-1,26599.5عزون

Arab ar Ramadin al Janubi' 0.025.139100.0-0.0-0.0-0.0-3794.9عرب الرماِضين الجنُوبي

Isla' 0.010.810.8133100.0-0.0-0.0-13198.5عسلَة

0.06100.0Arab Al-Khouleh-0.0-0.0-0.06100.0-0.0-عرب الخوله

SpringsWater Tanks
غير مبين أخرىصهاريج (تنكات)

Other
ينابيع

جدول 11: المساكن المأهولة حسب التجمع السكاني والمصدر الرئيسي للمياه في المسكن، 2007 

Table 11: Occupied Houses by Locality and Main Source of Water in Houses, 2007

Public Local  
Network

شبكة مياه عامة

Well (to gather 
rain water)

آبار جمع مياه االمطار

التجمع

 

Total
Not Stated
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Availability of Piped Waterاالتصال بالمياه

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)

0.022100.0Wadi ar Rasha-0.0-0.0-0.0-0.0-22100.0وادي الرشَا

0.020.21,031100.0Habla-0.0-0.0-1,02899.710.1حبلَة

0.057100.0Ras at Tira-0.0-0.0-0.0-0.0-57100.0راس الِطيرة

0.0261100.0Ras 'Atiya-0.0-0.010.4-0.0-26099.6راس عِطية

0.055100.0Ad Dab'a-0.0-0.0-0.0-0.0-55100.0الضبعة

0.020.3676100.0Kafr Thulth-0.0-0.0-62091.7548.0كَفْر ثُلْث

Izbat Jal'ud' 0.014.821100.0-0.0314.3-0.0-1781.0ِعزبة جلْعود

0.042100.0Al Mudawwar-0.0-0.037.1-0.0-3992.9المدور

Izbat Salman'0.010.8126100.0-0.02116.7-8265.12217.5ِعزبة سلْمان

Izbat al Ashqar' 0.049100.0-0.0-0.0-0.0-0.049100.0-ِعزِبة األشْقَر

0.010.610.6163100.0Beit Amin-15595.153.110.6ِبيت َأمين

0.0462100.0Sanniriya-0.0-0.0-0.0-45598.571.5سنّيريا

Azzun 'Atma'0.0301100.0-0.0-0.0-27892.420.7217.0عزون عتْمة

التجمع

جدول 11 (تابع): المساكن المأهولة حسب التجمع السكاني والمصدر الرئيسي للمياه في المسكن، 2007 

Public Local  
Network

Well (to gather 
rain water)

Not Stated SpringsWater Tanks

Table 11 (Cont.): Occupied Houses by Locality and Main Source of Water in Houses, 2007

ينابيعشبكة مياه عامة غير مبينأخرىصهاريج (تنكات)آبار جمع مياه االمطار

Other
Locality

 

Total
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Availability of  Electricityاالتصال بالكهرباء

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)

15,73898.41751.1390.2480.316,000100.0Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

0.0111100.0Falamya-0.0-11099.110.9فَالِمية

0.0476100.0Kafr Qaddum-47299.210.230.6كَفْر قَدوم

0.0365100.0Jit-0.0-36499.710.3ِجيت

0.0288100.0Baqat al Hatab-0.0-28699.320.7باقَةْ الحطَب

0.0378100.0Hajja-37498.920.520.5حجة

51799.220.410.210.2521100.0Jayyusجيوس

0.089100.0Khirbet Sir-0.0-0.0-89100.0ِخرِبة ِصير

Arab ar Ramadin ash Shamali' 0.016100.0-0.01275.0425.0-عرب الرماِضين الشَمالي

0.098100.0Far'ata-0.0-0.0-98100.0فَرعتا

41197.930.720.541.0420100.0Immatinِإماِتين

0.0145100.0Al Funduq-14197.232.110.7الفُنْدق

7,58399.620.040.1240.37,613100.0Qalqiliyaقَلِْقيلْية

0.0210100.0An Nabi Elyas-0.0-20798.631.4النَِبي إلياس

0.0152100.0Kafr Laqif-15098.710.710.7كَفْر الِقف

Arab Abu Farda' 0.023100.0-0.01773.9626.1-عرب أبو فَردة

Izbat at Tabib' 0.039100.0-0.0-3897.412.6ِعزبة الطَِبيب

غير مبين

المجموع

Locality Not Statedالتجمع
Total

جدول 12: المساكن المأهولة حسب التجمع السكاني واتصال المسكن بالكهرباء، 2007

Table 12: Occupied Houses by Locality and Availability of Electricity in the Houses, 2007

شبكة عامة

Public Network

مولد خاص

Private Generator

ال يوجد

No Electricity
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Availability of  Electricityاالتصال بالكهرباء

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)

0.020.6341100.0Jinsafut-33798.820.6ِجنْصافُوط

Azzun'0.060.51,271100.0-1,25899.070.6عزون

Arab ar Ramadin al Janubi' 0.025.139100.0-717.93076.9عرب الرماِضين الجنُوبي

Isla' 0.010.8133100.0-13198.510.8عسلَة

0.06100.0Arab Al-Khouleh-0.06100.0-0.0-عرب الخوله

0.022100.0Wadi ar Rasha-0.0-0.022100.0-وادي الرشَا

1,01898.7101.010.120.21,031100.0Hablaحبلَة

0.057100.0Ras at Tira-1119.34578.911.8راس الِطيرة

0.0261100.0Ras 'Atiya-0.0-26099.610.4راس عِطية

0.055100.0Ad Dab'a-0.011.8-5498.2الضبعة

0.010.130.4676100.0Kafr Thulth-67299.4كَفْر ثُلْث

Izbat Jal'ud' 0.014.821100.0-0.0-2095.2ِعزبة جلْعود

0.042100.0Al Mudawwar-0.024.8-4095.2المدور

Izbat Salman'0.010.8126100.0-12498.410.8ِعزبة سلْمان

Izbat al Ashqar' 0.049100.0-0.0-0.0-49100.0ِعزِبة األشْقَر

0.010.6163100.0Beit Amin-0.0-16299.4ِبيت َأمين

0.0462100.0Sanniriya-45798.940.910.2سنّيريا

Azzun 'Atma'0.0301100.0-29899.010.320.7عزون عتْمة

Localityالتجمع Public NetworkPrivate GeneratorNo ElectricityNot Stated

غير مبينال يوجدمولد خاصشبكة عامة

جدول 12 (تابع): المساكن المأهولة حسب التجمع السكاني واتصال المسكن بالكهرباء، 2007

Table 12 (Cont.): Occupied Houses by Locality and Availability of Electricity in the Houses, 2007

المجموع

Total
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Availability of Sewage Systemاالتصال بالصرف الصحي

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)

7,67047.98,20551.3700.4550.316,000100.0Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

0.0111100.0Falamya-0.0-0.0111100.0-فَالِمية

0.0476100.0Kafr Qaddum-0.0-0.0476100.0-كَفْر قَدوم

0.0365100.0Jit-0.036198.941.1-ِجيت

0.0288100.0Baqat al Hatab-0.0-0.0288100.0-باقَةْ الحطَب

0.0378100.0Hajja-7018.530681.020.5حجة

0.010.2521100.0Jayyus-0.052099.8-جيوس

0.089100.0Khirbet Sir-0.0-4752.84247.2ِخرِبة ِصير

Arab ar Ramadin ash Shamali' 0.016100.0-0.01168.8531.3-عرب الرماِضين الشَمالي

0.098100.0Far'ata-0.0-0.098100.0-فَرعتا

0.041.0420100.0Immatin-0.041699.0-ِإماِتين

0.0145100.0Al Funduq-0.014398.621.4-الفُنْدق

7,51498.7670.940.1280.47,613100.0Qalqiliyaقَلِْقيلْية

0.0210100.0An Nabi Elyas-0.0-0.0210100.0-النَِبي إلياس

0.0152100.0Kafr Laqif-0.015199.310.7-كَفْر الِقف

Arab Abu Farda' 0.023100.0-0.0417.41982.6-عرب أبو فَردة

Izbat at Tabib' 0.039100.0-0.0-0.0-39100.0ِعزبة الطَِبيب

0.020.6341100.0Jinsafut-0.033999.4-ِجنْصافُوط

Azzun'0.060.51,271100.0-0.01,26599.5-عزون

Arab ar Ramadin al Janubi' 0.025.139100.0-0.03794.9-عرب الرماِضين الجنُوبي

Isla' 0.010.8133100.0-0.013299.2-عسلَة

0.06100.0Arab Al-Khouleh-0.0116.7583.3-عرب الخوله

جدول 13: المساكن المأهولة حسب التجمع السكاني واتصال المسكن بالصرف الصحي، 2007 

Table 13: Occupied Houses by Locality and Availability of Sewage System in the Houses, 2007

غير مبينال يوجدحفرة امتصاصيةشبكة عامة

Localityالتجمع Public Sewage SystemCesspoolNo Sewage SystemNot Stated

المجموع

Total
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Availability of Sewage Systemاالتصال بالصرف الصحي

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)(No.)(%)

0.022100.0Wadi ar Rasha-0.0-0.022100.0-وادي الرشَا

0.01,02799.610.130.31,031100.0Habla-حبلَة

0.057100.0Ras at Tira-0.0-0.057100.0-راس الِطيرة

0.0261100.0Ras 'Atiya-0.026099.610.4-راس عِطية

0.05396.411.811.855100.0Ad Dab'a-الضبعة

0.067199.310.140.6676100.0Kafr Thulth-كَفْر ثُلْث

Izbat Jal'ud' 0.014.821100.0-0.02095.2-ِعزبة جلْعود

0.042100.0Al Mudawwar-0.04197.612.4-المدور

Izbat Salman'0.012498.410.810.8126100.0-ِعزبة سلْمان

Izbat al Ashqar' 0.049100.0-0.04898.012.0-ِعزِبة األشْقَر

0.016198.810.610.6163100.0Beit Amin-ِبيت َأمين

0.0462100.0Sanniriya-0.0-0.0462100.0-سنّيريا

Azzun 'Atma'0.0301100.0-0.028193.4206.6-عزون عتْمة

جدول 13 (تابع): المساكن المأهولة حسب التجمع السكاني واتصال المسكن بالصرف الصحي، 2007 

Table 13 (Cont.): Occupied Houses by Locality and Availability of Sewage System in the Houses, 2007

غير مبينال يوجدحفرة امتصاصيةشبكة عامة

Locality Public Sewage Systemالتجمع

المجموع

Total CesspoolNo Sewage SystemNot Stated
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Utilization االستخدام

المجموعغير مبينمهجورةخاليمغلقللعملللسكن والعملللسكن

HabitationHabitation & WorkWorkClosedVacantDesertedNot StatedTotal

8,8041,5021,676309352141212,786Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

125Falamya--7853228فَالِمية

486Kafr Qaddum-36423405648كَفْر قَدوم

287Jit-19436284241ِجيت

332Baqat al Hatab-221225915105باقَةْ الحطَب

418Hajja-27230614465حجة

473Jayyus-319556213168جيوس

108Khirbet Sir--18-61920ِخرِبة ِصير

Arab ar Ramadin ash Shamali' 37---182-17عرب الرماِضين الشَمالي

104Far'ata--74101244فَرعتا

429Immatin--3056429256ِإماِتين

155Al Funduq--711853121الفُنْدق

3,250805631721255424,939Qalqiliyaقَلِْقيلْية

180An Nabi Elyas--108234153النَِبي إلياس

163Kafr Laqif-1002526291كَفْر الِقف

Arab Abu Farda' 37-1--13-23عرب أبو فَردة

Izbat at Tabib' 59--3631712ِعزبة الطَِبيب

جدول 14: المباني المكتملة حسب التجمع السكاني واالستخدام الحالي للمبنى، 2007

Table 14: Completed Buildings by Locality and Utilization, 2007

Locality التجمع 
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Utilization االستخدام

المجموعغير مبينمهجورةخاليمغلقللعملللسكن والعملللسكن

HabitationHabitation & WorkWorkClosedVacantDesertedNot StatedTotal

337Jinsafut-22535541661ِجنْصافُوط

Azzun'1,144-85412510826229عزون

Arab ar Ramadin al Janubi' 52---121-39عرب الرماِضين الجنُوبي

Isla' 113--9161222عسلَة

10Arab Al-Khouleh--3-1-6عرب الخوله

18Wadi ar Rasha----1314وادي الرشَا

659Habla-49079704151حبلَة

67Ras at Tira--43310101راس الِطيرة

224Ras 'Atiya--5-1651341راس عِطية

54Ad Dab'a-3928221الضبعة

624Kafr Thulth-43570862373كَفْر ثُلْث

Izbat Jal'ud' 25--151621ِعزبة جلْعود

46Al Mudawwar--3111121المدور

Izbat Salman'101--6462632ِعزبة سلْمان

Izbat al Ashqar' 61--4011037ِعزِبة األشْقَر

155Beit Amin--13521026ِبيت َأمين

468Sanniriya-39322206243سنّيريا

Azzun 'Atma'296--233745110عزون عتْمة

جدول 14 (تابع): المباني المكتملة حسب التجمع السكاني واالستخدام الحالي للمبنى، 2007

 Locality التجمع

Table 14 (Cont.): Completed Buildings by Locality and Utilization, 2007
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عدد المشتغلين

اناثذكورالمجموع

TotalMalesFemales

3,8798,9706,8272,143Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

20372215Falamyaفَالِمية

641058124Kafr Qaddumكَفْر قَدوم

521256164Jitِجيت

8099918Baqat al Hatabباقَةْ الحطَب

8920116734Hajjaحجة

10524216181Jayyusجيوس

2442348Khirbet Sirِخرِبة ِصير

Arab ar Ramadin ash Shamali' 19584612عرب الرماِضين الشَمالي

1530273Far'ataفَرعتا

7119014149Immatinِإماِتين

9121019614Al Funduqالفُنْدق

1,9254,4683,505963Qalqiliyaقَلِْقيلْية

9423520530An Nabi Elyasالنَِبي إلياس

4213411123Kafr Laqifكَفْر الِقف

Arab Abu Farda' 1110عرب أبو فَردة

Izbat at Tabib' 291251214ِعزبة الطَِبيب

9026322934Jinsafutِجنْصافُوط

Azzun'339722538184عزون

Arab ar Ramadin al Janubi' 920137عرب الرماِضين الجنُوبي

Isla' 27724626عسلَة

1312Arab Al-Khoulehعرب الخوله

4963Wadi ar Rashaوادي الرشَا

15: عدد المنشآت العاملة والمشتغلين فيها في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية حسب التجمع السكاني، 2007 جدول
 Table 15: Number of Establishments in Operation and Persons Engaged in the Private Sector, Non Governmental  Organization Sector and 

Government Companies by localities, 2007

No. of Est  عدد المنشآت Localityالتجمع

No. of Persons Engaged
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عدد المشتغلين

اناثذكورالمجموع

TotalMalesFemales

215677355322Hablaحبلَة

917134Ras at Tiraراس الِطيرة

711169521Ras 'Atiyaراس عِطية

81284Ad Dab'aالضبعة

172370242128Kafr Thulthكَفْر ثُلْث

Izbat Jal'ud' 416115ِعزبة جلْعود

1528199Al Mudawwarالمدور

Izbat Salman'30503911ِعزبة سلْمان

Izbat al Ashqar' 1323167ِعزِبة األشْقَر

1825196Beit Aminِبيت َأمين

681147935Sanniriyaسنّيريا

Azzun 'Atma'651311283عزون عتْمة

 Table 15 (Count):  Number of Establishments in Operation and Persons Engaged in the Private Sector, Non Governmental  Organization Sector 
and Government Companies by localities, 2007

جدول 15 (تابع): عدد المنشآت العاملة والمشتغلين فيها في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية حسب التجمع السكاني، 2007

عدد المنشآت  No. of Estالتجمع

No. of Persons Engaged

Locality
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No. of Persons Engagedعدد المشتغلينعدد

اناثذكورالمجموعالمنشآت

No.of EstTotalMalesFemales

3,8798,9706,8272,143Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

Agriculture, Farming of Cattle and other AnimalsA 5781,022848174الزراعة (تربية الماشية، الحيوانات األخرى)ا

Mining & QuarryingC-177التعدين واستغالل المحاجرج

5842,6151,5881,027ManufacturingDالصناعة التحويليهد

5256551Electricity And Water SupplyEامدادات الكهرباء والمياهه

121091054ConstructionFاالنشاءاتو

1,9513,4323,066366Wholesale, Retail Trade & RepairsGتجاره الجمله والتجزئه  واصالح المركبات  والدراجاتز

12923320924Hotels and RestaurantsHالفنادق والمطاعمح

231711674Transport, Storage & CommunicationsIالنقل والتخزين واالتصاالتط

291098722Financial IntermediationJالوساطة الماليهي

10018113447Real Estate, Renting & Business ActivitiesKاالنشطه العقاريه وااليجاريه ك

5726751216EducationMالتعليمم

94320173147Health & Social WorkNالصحه والعمل االجتماعين

269448337111Other Community, Social & Personal Service Oانشطة الخدمه المجتمعيه واالجتماعيه والشخصيه االخرىس

جدول 16: عدد المنشآت العاملة والمشتغلين فيها في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية حسب النشاط اإلقتصادي الرئيسي، 2007 

Table 16: Number of Establishments and Persons in Operation Engaged in the Private Sector, Non Governmental  Organization Sector and 
Government Companies by Main Economic Activity, 2007

النشاط اإلقتصادي Economic ActivityISICقطاع
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Preface 
 
The PHC-2007 is an important pillar of the national development process and a primary 
prerequisite for socioeconomic planning. Furthermore, it helps reinforce the Palestinian 
sovereignty on the ground. Countries around the world usually conduct censuses every decade 
according to the degree of population stability, the amount of potential change in the 
demographic characteristics and the availability of financial resources.  
 
Realizing the importance of filling the gap regarding society’s statistical needs on the current 
situation in the Palestinian Territory, PCBS conducted the first national population, housing 
and establishment Census in 1997. PHC-2007 was conducted for legal, development and 
statistical considerations. Success was strongly attributed to the huge efforts exerted by the 
national census team and the continuous support of the Palestinian leadership.  
 
The main objective of the PHC-2007 is to update statistical data on the Palestinian population, 
housing units, economic establishments and agricultural holdings, and to provide small area 
statistics to planners and decision makers. PHC-2007 will contribute to realizing a balanced 
and comprehensive development in all sectors.  
 
PHC-2007 was designed and implemented in accordance with United Nations principles and 
recommendations of the Population and Housing census taking into consideration the local 
Palestinian needs.  Special attention was given to affording complete and adequate data on the 
size, structure, distribution and characteristics of the demographic, economic and social 
components of the Palestinian population; the characteristics of housing units; the number and 
characteristics of the economic establishments and making an inventory of agricultural 
holdings. Consequently, obtained statistical data will foster and support the role and 
efficiency of planning both on the national and local government levels. 
 
As part of PCBS’s efforts to provide users with the census results as soon as possible, the 
national census team made every possible effort to fulfill that, we were able to publish the 
preliminary results of the census five weeks after the end of the census fieldwork events. This 
is considered record time compared to other countries. In addition, the final results of the 
buildings and establishments data for the Palestinian Territory were also disseminated. To 
continue this work, this report is a part of the detailed reports about the population at the 
governorate level.  
 
PCBS and the national census team are pleased to present this report containing the census 
final results in the Qalqiliya Governorate which has been processed. We hope that it will be a 
reference for all planners, decision makers and policy makers in the public and private sectors 
and for civil society institutions.  
 
 
December, 2008   Luay Shabaneh, Ph.D. 

President of PCBS/ 
Census National Director 

    
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Remarks 
 

• For more information about the methodology and data quality, please refer to the report 
titled "Census Final Results in the West Bank Summary -Population and Housing", which 
is available at: 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1487.pdf 
 

• For more details on the buildings please refer to the report titled "Final Results- Buildings 
Report- Palestinian Territory", which is available at: 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1489.pdf 
 

• For more details on the Establishments please refer to the report titled "Economic 
Establishments- Final Results", which is available at: 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1430.pdf 
 

• In some tables the total of percentages might not add up to 100% due to rounding. 
 
• A set of special symbols were used in the tables of this report. The representation of these 

symbols are: 
 

(-) Nil (not found). 
(.) Category not applicable. 
(0) less than 0.05%. 
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Chapter One 
 

Concepts and Definitions  
 
Introduction 
The definitions used in the PHC-2007 are based on the de-facto concept according to the 
United Nations standard concepts and definitions in order to be consistent with the 1997 census 
and to ensure comparability.  The following concepts and definitions were used in this report:  
 
Population Census: 
The process of collection, classification, processing, analysis, assessment, dissemination of 
statistical data on the number of population and their distribution by basic demographic and 
socio-economic characteristics in a specific reference period and within the boundaries of a 
specific geographic area. 
 
Collective Household: 
This refers to the place constructed for the residence of a group of individuals, who live 
therein and benefit from the services it provides. The collective household may be comprised 
of one building or more or one housing unit or more. Examples of collective households 
include hotels, hostels, elderly and orphans homes, psycho-therapy clinics and hospitals, 
collective households for university students, collective living quarters (camps) at the 
passages, and housing units of priests and nuns in the monasteries and churches (who do not 
have other households).  
 
Household: 
One person or a group of persons with or without a household relationship, who live in the 
same housing unit, share meals and make joint provision of food and other essentials of 
living.  In PHC-2007, the household includes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

they spent the night of 01/12/2007.  
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- Palestinian household members living usually within the household and who are 
holding an ID card, but who were abroad less than one year for temporary reasons 
(tourist, visit, pilgrim or any other reason). 

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

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

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

institutions irrespective of place of existence. 
- Household members detained in Israeli prisons. 

 The following were excluded from households: 

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

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

 
Type of households that underwent enumeration are divided into:  
Private Households: The households included in the aforementioned definition of the 
household. 
Collective (Institutional Households): This refers to the households enumerated in the 
previously mentioned collective households.  
 
Palestinian Household: 
This refers to the private household whose head holds Palestinian nationality. As for the non 
Palestinian household, this refers to the household whose head holds non Palestinian 
nationality irrespective of the nationality of other household members.  
 
Special types of Households: 
A one-person-household: This refers to the household comprised of one individual. 
Nuclear household: This refers to the living household comprised of a couple only; a couple 
and a son or a daughter (not adopted son or daughter) or more; or a male head of a household 
with a son or a daughter or more; or a female head of a household with a son or a daughter or 
more. It is worth noting that no other relatives or non-relatives live with this household. 
Extended Household: A household of at least one nuclear household together with other 
relatives. 
Composite Household: Refers to a household consisting of at least one nuclear household 
with other non-relatives. 
 
Average Household Size: 
This refers to the average number of household members calculated through dividing the total 
number of members for a certain category by the number of households for that particular 
category. 
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Sex: 
Divided into male and female.  
 
Age in Completed Years: 
The completed age in years of the person enumerated, which is the difference between the 
date of birth and the survey reference period. 
 
Original Nationality:  
This refers to the political identity of the individuals, as Palestinian, Jordanian, Egyptian, 
Brazilian, French, etc. 
 
Refugee Status: 
This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in the Palestinian 
Territory occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. 

1. Registered Refugees: This applies to registered refugees holding refugee registration 
cards issued by UNRWA. 

2. Non-Registered Refugees: This applies to unregistered refugees who do not hold 
refugee registration cards issued by UNRWA. 

3. Non-Refugee: This applies to any Palestinian not categorized under any of the two 
aforementioned statuses. 

 
Handicapped and Disabled: 
The disabled is defined as the person suffering from a clear and evident weakness in 
performing certain activities due to continuous difficulties emanating from a physical, mental 
or health state that lasted for more than six months. 
 
Seeing (Visual) Disability: 
This includes blind and one-eyed persons, and any person suffering from vision weakness 
even after using special devices, provided they do not suffer from any other disability. 
 
Hearing (Auditory) Disability: 
This includes deaf persons and any person suffering from clear auditory problems even after 
using special auditory devices, provided they do not suffer from any other disability. 
 
Movement Disability: 
This refers to the person suffering from evident problems in walking, climbing stairs, 
bending, bowing, kneeling, provided they does not suffer from any other disability. 
 
Cognition Disability: 
This refers to the individuals who suffer from difficulties in concentration and memory, 
decision-making, understanding speech, reading, identifying persons, identifying areas and 
the use of the map, calculations, reading and thinking. 
 
Communication Disability: 
Refers to people who do not have the ability to exchange information and ideas with others 
and to deal with them through the use of speech, or sign or movement or to write the 
information they want to share with others, which may be the result of the inability of hearing 
or speech, or lack of the mental capacity to understand or interpret what others say, whether 
signals, words or movements. 
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Educational Attendance: 
Attendance means registering the person in any formal education stage irrespective of 
whether it took the form of continuous attendance or distance learning. Formal education 
stages include the elementary stage, preparatory stage, (both of which are referred to as the 
basic stage), secondary stage, and higher education stage (universities, colleges, vocational 
institutes, etc.). 
Enrollment categories are as follows: 

1. Attending: This applies if the person is currently enrolled in a regular 
education stage. 

2. Attended and left: This applies if the person unsuccessfully left a regular 
education stage, i.e., without obtaining any degree. 

3. Attended and graduated: This applies if the person successfully graduated 
from a regular education stage and did not enroll in any stage after that. 

4. Never attended: This applies if the person is not currently enrolled and was 
never enrolled in any regular education stage. 

 
Years of Schooling Completed:  
For persons currently attending, attended and left, or successfully graduated, reference shall 
be made to the successfully completed formal educational years (completed years.) It neither 
includes drop out years, failure years, kindergartens years nor ongoing educational year. 
Educational training courses are not included among the years of regular study. 
 
Illiterate:  
This applies to persons unable to read or write in any language and who were never awarded a 
certificate from any formal education system. 
 
Can Read and Write:  
This applies to persons who are able to read and write without completing any of the 
educational stages. Such persons are generally able to read and write simple sentences. 
 
Specialization:  
This refers to the name of the subject the person successfully completed. 
 
Employed: 
Persons who were at work at least one hour during the reference period, whether for their own 
account or for others paid or unpaid, or in the interest of the household. Employees classified 
according to the number of weekly working hours of the workers (1-14) hours, workers (15-
34) hours, workers 35 hours or more. 
 
Labour Force Status:                                      
A person’s work status in terms of being inside or outside the labour force and also classified 
as follows: 

1. Employed 1-14 work hours: All persons aged (7 years and above) who were at work at  
least one hour during the reference week, or who were not at work during the reference 
week, but held a job or owned a business from which they were temporarily absent and 
usually working 1-14 hours per week. 

2. Employed 15-34 work hours: All persons aged (7 years and above) who were at work 
during the reference week, and held a job or owned a business from which they were 
temporarily absent and usually working 15-34 hours per week. 
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3. Employed 35 hours or more: All persons aged (7 years and above) who were at work 
during the reference week, and held a job or owned a business from which they were 
temporarily absent and usually working 35 hours or more per week. 

 
Does not work and seeking work - who has ever been employed: 

4.  Actively seeking a job during the reference week: Those individuals aged (7 years 
and above) who did not work at all during the reference week, were not absent from a 
job, were available for work and actively seeking a job during the reference week, and 
looking for a job by one method of the following: registration at employment office, or 
registration at a labour union, or asking friends or relatives, or a personal visit to the 
premises, or reading the newspaper in order to obtain jobs, or searching for a building 
or land or machinery or equipment in order to establish a private project or seek of 
financial resources.   

5.  Not seeking work because of discouragement: Those individuals aged (7 years and 
above) who had worked in the past but within a reference week did not work even one 
hour, were not looking for work and were willing to work or need to work and sought 
previously but had been unable to find work. 

 
Does not work and wants to work – Never Employed:  

6.   Actively seeking a job during the reference week: Those individuals aged (7 years 
and above) who did not work at all during the last period, were not absent from a job, 
were available for work and actively seeking a job during the reference week, and 
looking for a job by one method of the following: registration at employment office, or 
registration at a labour union, or asking friends or relatives, or a personal visit of the 
premises, or reading the newspaper in order to obtain jobs, or searching for a building or 
land or machinery or equipment in order to establish a private project or seek of 
financial resources. 

7.  Not seeking work because of discouragement: Those individuals aged (7 years and 
above) who have not worked throughout their life with any kind of work, have not 
worked even for one hour during the reference period, were not looking for work, but 
have desire or need to work and sought work previously but were unable to find and 
have no income due to this and did not continue in looking for work. 

 
Does not work and does not want to work:  
Individuals aged (7 years or above) for which the concept of employed or unemployed does 
not apply, are classified outside the labour force, in the sense that this individual did not work 
even one hour during the reference period, nor looking for work and does not wish to work, 
falls under this definition:  
 

8.  Full-time study / training: Individuals aged (7 years or above) who regularly study in 
order to obtain a qualified skill and not linked to work during a certain period of 
reference. It should be noted here that household chores and hobbies are not included in 
the concept of work. 

9.  Full-time housekeeping: Any person (male or female) aged (7 years and above) not 
working but have capability to work and not looking for work and not attending regular 
study and aim at serving the household home. This does not include the servicing of the 
homes of others in return for payment in kind or cash since this type of service is within 
the workplace.  
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10.  Disabled /old age / illness: An individual who is aged (7 years and above) who cannot 
do any kind of work due to chronic illness or due to any disability. This category also 
includes all individuals who are unable to work because of old age. 

11. The existence of income / retiree: If an individual is able to work but does not work 
and did not wish to work nor look for work because there is revenue from real estate, or 
retirement, etc.  

12. Other: Includes any individual for which all the previously stated did not apply, such as 
a prisoner, or individual capable of work but not wishing or looking for work and who 
has no income, such as sons and daughters who are not attending school, who do not 
apply to any situation mentioned previously.  

 
Main Occupation: 
The main job or type of work performed by the employed person or used to be performed by 
the unemployed ever worked person. The occupation refers to the activity in which the 
employee works more than half of his/her working hours or the most frequent job during the 
last three months prior to the enumeration night.  
 
Main Economic Activity: 
Economic activity refers to the activity of the establishment in which an employed person 
worked during the reference period, or last worked if unemployed.  This activity is defined in 
terms of the kind of goods produced or services supplied by the unit in which the person 
works. Economic activities are classified according to the unified commodity classification in 
the West Bank and Gaza Strip which is based on the International Standard Classification of 
All Economic Activities (ISIC Rev3). 
 
Marital Status: 
The status of those 12 years old and over in terms of marriage traditions and laws in the 
country. 
May be one of the following cases: 

1. Never married: It applies if the person aged 12 years and over has not been married or 
legally engaged (according to customs and traditions applicable in the country). 

2. Legally engaged: It applies if the person aged 12 years and over has an official 
marriage document (issued by a competent court) but has not been actually married yet 
according to customs and traditions applicable in the country. The divorced, widowed, 
and married twice do not belong to this category. 

3. Married: It applies if the person aged 12 years and over is actually and officially 
married (according to customs and traditions applicable in the country) irrespective of 
his / her past marital status as well as of whether the couple were together during the 
reference period or not. The person married to more than one wife is classified as 
married. 

4. Divorced: The person aged 12 years and over who previously married and legally 
divorced but was not married again. 

5. Widowed: The married person aged 12 years and over whose marriage was ended by 
the death of the spouse and was not married again. 

6. Separated: The individual 12 years old and over who was married, but his/her marriage 
was revoked for some reason without any legal or official registration, and he/she did 
not marry again. 
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Building: 
A building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently erected on 
the surface of the earth or water. A building is surrounded by four walls or with at least one 
completed ceiling at the time of the visit, regardless of the construction material and the 
purpose of construction and utilization at the time of the Census. The building might be 
utilized for habitation, for work, for both, vacant, closed, deserted, under preparation or under 
construction at the time of the Census. 

 
Ownership: 
It refers to the sector or party to which the building belongs, and not to the party operating the 
building. Ownership could be one of the following: 

1. Private: This means that the building is owned by an individual, group of persons, or 
legal personality such as institutions or a private sector company or establishments 
regardless of whether this sector is national or international. 

2. Governmental: This means that the building is owned by the Palestinian National 
Authority (excluding Waqf properties, e.g., mosques, buildings dedicated to charitable 
work, etc.), taking into account that the government buildings rented from individuals 
are considered private. This category does not include buildings belonging to foreign 
governmental entities. 

3. Local Authority: It refers to a building owned by the municipality or village council. 
4. Charitable Societies: (Non-profit organizations) This term refers to the building owned 

by non- profit organizations (such as sports, clubs, etc.). 
5. Waqf: It refers to the buildings dedicated to charitable work, e.g., mosques, etc. 
6. United Nations Relief and Works Agency (UNRWA): This term refers to the building 

owned by the UNRWA including schools and hospitals belonging to UNRWA not 
rented from other parties. 

7. Other: This refers to buildings to which none of the aforementioned definitions apply or 
to cases in which a building is possessed by more than one of those aforementioned 
entities, e.g., possessed by a foreign or international entity other than the UNRWA. 

 
House: 
A building or part of a building constructed for one household only, with one or more 
independent entrance leading to the public road without passing through another housing 
unit. 
 
House type: 
Housing unit type may refer to any of the following: 

1. Villa: A separately established building that is usually constructed from clean stone. It 
is constructed for the living of one household and consists of a 2–suite, single or double 
or multiple stories connected through internal stairs. One of the suites is constructed as 
bedrooms whereas the second suite is constructed for reception and involves the 
kitchen and other related services. In general, the villa is surrounded by a garden, 
regardless of the area of this garden, which is surrounded by boarder wall or fence. 
Villas normally have a roofed parking area (garage). Villas may also include a separate 
small building or extension as part of them. 

2. House: A building usually established for the residence of one household or more; it is 
the typical form of residential buildings prevailing in Palestine. The house may be 
comprised of a single story or more that is utilized by a single household. 
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3. Apartment: It is a part of a building or a house, consisting of one room or more and 
annexed with kitchen, bathroom and toilet, which are all closed by an external door 
leading to the road through a stairway and/or path way.  It is prepared usually for one 
household. 

4. Independent Room: It is a separate room with no kitchen, bathroom or toilet, but 
sharing these basic services with other households, and it is prepared for living. 

5. Marginal: It is a separate unit, usually comprised of one or more rooms.  The main 
construction material of the ceiling and the external walls is zinc, tinplate, etc, but it 
does not undergo listing unless it is occupied. 

6. Tent: It is made of textile, wool, or hair.  It is typically used in the Bedouin localities. 
7. Other: It refers to any type of building other than the aforementioned. Examples of this 

type include cottages, caves, grottos, and booths occupied by a tenant during the 
Census. 

Room: 
The housing unit or part of the housing unit surrounded with walls and having a ceiling, 
provided that its area is not less than 4 square meters. 
 
Tenure of the House: 
This section refers to the household tenure of the housing unit that could be one of the 
following categories: 

1. Owned: This category applies when the household or one of the household members 
usually living therein owns the housing unit. 

2. Rented Unfurnished: If the housing unit is rented without furniture. 
3. Rented Furnished: If the housing unit is rented with furniture. 
4. Without Payment: If the housing unit is used without any payments. 
5. For Work: If the housing unit is offered to the household as a result of a working 

relation with one member of the household or more. 
6. Other: If the tenure of the house is not mentioned above. 

 
Connection to Water: 

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

2. Mekorot Israeli company: A network of pipes for the purpose of providing clean 
water to households. It normally belongs to Mekorot Israeli company. 

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

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

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

 

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

most of the households in the locality, particularly through electricity companies or 
local authorities (municipal or village).  
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2. Private Generator: Device used for electric power generation and supply to housing 
and owned by the owner of the household or group of individuals. 

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

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

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

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

4. Not Found: In case of no provision from the above methods.  
 

Establishment 
An enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and services is produced 
(with the possibility of having secondary activities). 
 
Number of Persons Engaged: 
This includes paid employees, unpaid owners and family members, and also all permanent 
and temporary staff aged 10 years and more 
 
Establishment Status: 
Refers to the operational status of the establishment. It could be: 

� In operation: Means the establishment that works effectively 
� Others: Completely closed, temporarily closed, under preparation, or an auxiliary                  

activity unit. 
 
Ownership: 
This is the sector to which the establishment parent enterprise belongs. It is determined 
according to the majority of capital ownership or decision making rights. Ownership can be: 
private national, private foreign, non governmental organization sector, national government 
company, foreign government company, central government, local authority, foreign 
government, UNRWA and, lastly, international organization. It is worth mentioning that 
reference to national and foreign here is relevant to the residence concept as defined in the 
SNA-1993 and does not refer to nationality or citizenship. 
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Chapter Two 
 

Summary of Final Results 
 
2.1 Population 
Findings show that the total population count of Qalqiliya governorate on the midnight of  
31/11- 1/12/ 2007 was 91,217 people, including 46,764 males and 44,453   females. The sex 
ratio is 105.2 males/ 100 females. 
 
2.1.1 The actual count population 
The findings of the actual count process show that the actually counted population in 
Qalqiliya governorate was 88,574 people (97.1% of the total population), according to the 
findings of the post enumeration survey study. In comparison with the 1997 Census, the 
actually counted population in Qalqiliya governorate was 69,268, hence, the percentage of 
change in the population number is 27.9%.  
 
2.2 Basic demographic and social characteristics of the population 
 
2.2.1 Population age structure  
Findings show that the Palestinian community in Qalqiliya governorate consists mainly of 
young people. The number of the population aged 0-14 years is 36,831 people (41.6% of the 
total governorate population). Comparatively, the 1997 Census showed that the people of the 
same age group in Qalqiliya governorate (aged 0-14 years) totaled 31,628 or 45.7% of the 
governorate population.  
 
2.2.2 Basic characteristics of the handicapped   
According to the census findings, the population of Qalqiliya governorate with at least one 
disability/ difficulty was 5,918 (6.7% of the total population). 
 
2.2.3 Basic characteristics of education 
The number of the population in the age group of 10 and over with a Bachelor degree and 
higher totals 4,359 (6.9% of the population in the age group of 10 and over of Qalqiliya 
governorate). According to 2007 Census, the number of the population in the age group of 10 
and over with Bachelor degree and higher in the population of  Qalqiliya governorate totaled 
1,738 (3.8% of the population in the same age group of  Qalqiliya governorate). 
 
Findings also show that the illiterate people in the age group category of 10 and over total 
3,768 (6.0% of the population in the age group of 10 and over of Qalqiliya governorate 
compared to 5,761 or 12.5% of the population in the 1997 Census).   
 
2.2.4 Basic characteristics of employment 
The number of unemployed people in Qalqiliya governorate in the age group of 10 years and 
over is 2,964 (14.1% of the economically active population compared to 2,764 unemployed 
people or 16.1% in the 1997 Census). 
 
2.2.5 Basic characteristics of marriage 
Findings show that married people aged 12 years and over total 29,391 (50.6% of the 
population 12 years and over of the Qalqiliya governorate) compared to 22,895 or 53.9% of 
the Qalqiliya governorate population of the same age group 12 years and over in the 1997 
Census.  
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2.3 Households 
The findings of the population count show that the number of the actual counted households 
in Qalqiliya governorate was 16,000 households. The average household size dropped from 
6.1 in 1997 to 5.5 in 2007. 
 
2.4 Buildings and housing units 
The number of completed buildings which were counted between October 20 and November 
10, 2007 in Qalqiliya governorate was 12,786 compared to 9,713 in the 1997 Census. The 
number of occupied houses was 16,000 compared to 11,273 houses in the 1997 Census.  
 
2.5 Economic establishments 
The findings show that the number of operating establishments in Qalqiliya governorate is 
3,879, employing 8,970 people including 6,827 males and 2,143 females, working in the 
NGO’s, private and government companies sectors.  
 




