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  شكـر وتقديـر
  

إلـى حيـز   هذا الكتـاب  يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير لجميع الذين ساهموا في إخراج 

  .  النور

  

، بقيادة فريق فني مـن الجهـاز   2011 كتاب محافظات شمال الضفة الغربية االحصائي السنوي إعدادلقد تم تخطيط و

وعـدد مـن   ) PNA(بين كل من السلطة الوطنية الفلسـطينية  المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي مشترك 

ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية  2012لعام ) CFG(أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز 

  ).  SDC(الفلسطينية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 

  

الشكر والتقدير إلى أعضـاء مجموعة التمويل الرئيسيـة يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل 

  .إعداد هذا الكتابعلى مساهمتهم القيمة في ) CFG(للجـهاز 
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  تنويه
  

يمكـن  وحصائية المدرجة في هذا الكتاب مصدرها منشورات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني  إلجميع البيانات ا

ـ الحصول على تفاصيل اكثر حول منهجية وجودة البيانات عن أي موضوع للقارئ الكريم  الرجوع الـى اصـدارات   ب

 .http://www.pcbs.gov.psالجهاز المنشورة على الموقع االلكتروني 
  

  .وذلك للداللة على عدم وجود بياناتجداول هذا الكتاب، في )  - (الرمز تم استخدام 
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  المقدمة
  

الذي يسـتند إلـى   سعى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ نشأته إلى بناء نظام اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 

وقد اعتمـدت    .احتياجات المجتمع ويتوافق مع التوصيات التي تضمن العضوية الكاملة في المجتمع اإلحصائي الدولي

األسرة اإلحصائية مبدأ التدرج ضمن األولويات الفلسطينية في المرحلة الراهنة كأساس في التقدم نحو اسـتكمال بنـاء   

بما فـي ذلـك التعـدادات     الرئيسيةمن األنشطة اإلحصائية باالعتماد على المصادر النظام المذكور، حيث أنجز العديد 

والمسوح الميدانية، باإلضافة إلى اشتقاق اإلحصاءات من المصادر الثانوية من خالل السجالت اإلدارية بالتعـاون مـع   

  .العام والخاص القطاعينمؤسسات 
  

لتـوفير   نبـذلها  ، استكماال للجهود التـي 2011اإلحصائي السنوي  شمال الضفة الغربيةمحافظات  قدم كتابنأن  نايسر

من خالل مرجع إحصـائي شـامل   العامة في مختلف المجاالت،  االتجاهاتسلسلة زمنية متواصلة تتيح المجال لدراسة 

  .يغطي معظم المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية
  

 الكتابيوفر أهم المراجع اإلحصائية الرسمية الشاملة حول محافظات شمال الضفة الغربية، حيث  أحد يمثل هذا الكتاب

يعرض حيث .  جنين وطوباس وطولكرم ونابلس وقلقيلية وسلفيت محافظات إحصاءات رسمية حول مجاالت الحياة في

  .واقع تلك المحافظات الديمغرافي واالجتماعي واالقتصادي والجغرافي
  

يتكون الفصل األول من ثالث اقسام رئيسية يتناول القسم االول أهم المؤشرات السكانية واالجتماعية الخاصة بمحافظات 

يتناول أهم المؤشرات الجغرافية لتلك المحافظات، وأما القسم الثالث فيسـتعرض  فشمال الضفة الغربية، اما القسم الثاني 

المفاهيم والمصطلحات العلميـة   الثانييعرض الفصل بينما   .الضفة الغربيةأهم المؤشرات االقتصادية لمحافظات شمال 

  .الكتابالواردة في 

  

، وأن نكون قد أسهمنا فـي  حول محافظات الوطن نأمل أن نكون قد وفقنا في سد فجوة إضافية من الفجوات المعلوماتية

القرار في مختلف مواقعهم  لصناعمسيرة التنموية توفير أحد المراجع األساسية لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية لخدمة ال

والتي قد تساهم في دفع عجلة التنمية فـي محافظـات شـمال     الخطط على أسس مهنية علميةإعداد القرارات و التخاذ

  .الضفة الغربية
  

  

  واهللا ولي التوفيق،،،

  

  

  
 
 

 2012، نيسان عال عوض

  رئيس الجهاز
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  الفصل األول
  

  المؤشرات الرئيسية
  

 واالجتماعية المؤشرات السكانية ؛لمحافظات شمال الضفة الغربيةالمؤشرات اإلحصائية  أهميعرض هذا الفصل 

  . والجغرافية واالقتصادية

  

  واالجتماعية المؤشرات السكانية 1.1
  

 :السكان

% 24.3ما نسـبته  ، 2012منتصف عام  محافظات شمال الضفة الغربية حوالي مليون فرداًالمقدر في عدد السكان  بلغ

محافظات شمال الضفة  بيناحتلت محافظة نابلس المرتبة األولى من حيث عدد السكان من سكان األراضي الفلسطينية، 

  . من مجمل السكان في األراضي الفلسطينية% 8.3بما نسبته  فرداًألف  356  الغربية حيث بلغ عدد سكانها حوالي
  

   2012،منتصف العام ات شمال الضفة الغربيةفي محافظ المقدر عدد السكان

  

  

 :حالة اللجوء

فـي   نالفلسـطينيي من اجمالي السكان  %27.4 في الضفة الغربية 2007عام  نالالجئي نبلغت نسبة السكان الفلسطينيي

ألف  272الف الجئ، في حين بلغ عددهم في شمال الضفة الغربية حوالي  624بلغ عددهم حوالي ، حيث الضفة الغربية

وقد شكلت نسبة الالجئين فـي    .محافظات شمال الضفة الغربية في نالفلسطينيي سكانالمن مجمل % 29.6الجئ بنسبة 

من اجمالي سـكان  % 47.0يث بلغت نسبتهم ى نسبة من بين سكان محافظات شمال الضفة الغربية حلمحافظة قلقيلية اع

  . المحافظة
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  :عقود الزواج وواقعات الطالق

الضفة الغربية أي مـا   شمال عقدا في 9,519 في المحاكم الشرعية والكنسية 2010 عامبلغ عدد عقود الزواج المسجلة 

    .من مجمل عقود الزواج في األراضي الفلسطينية% 25.6نسبته 

  

 سـجلت ، حيـث  من السـكان  1000حالة زواج لكل  9.2في األراضي الفلسطينية  2010معدل الزواج الخام عام  بلغ

 نـابلس محافظة  سجلت، في حين )من السكان 1000حالة زواج لكل  12.0( أعلى معدل للزواج الخام  سلفيتمحافظة 

  ).من السكان 1000حالة زواج لكل  8.9( أقل معدل للزواج الخام 
  

سنة  20.3للذكور مقابل  سنة 26.0محافظات شمال الضفة الغربية في  2010لعام  عند الزواج األولبلغ العمر الوسيط 

طولكرم أعلى قيمة للعمر الوسيط عند الزواج األول في محافظات شمال الضفة الغربيـة   محافظة حيث سجلت، اثلإلن

 20.0سنة للذكور مقابل  25.2سلفيت حيث بلغ محافظة كان االدنى في سنة لإلناث، و 20.9للذكور مقابل  سنة 26.6

  .سنة لإلناث

  

فـي شـمال    2010في العام الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية  توقوعا بلغ عددأما بالنسبة لوقوعات الطالق فقد 

    .ات الطالق في األراضي الفلسطينيةمن مجمل وقوع% 28.1واقعة أي ما نسبته  1,726 الضفة الغربية

  

 من السكان، وعنـد مقارنـة   1000حالة طالق لكل  1.5في األراضي الفلسطينية  2010معدل الطالق الخام عام  بلغ

طالق  حالة 2.2 دل في محافظة طولكرم فبلغسجل أعلى مع فقدمعدل الطالق الخام في محافظات شمال الضفة الغربية 

مـن   1000حالة طالق لكـل   1.4 فبلغ جنينمن السكان، بينما سجل أقل معدل للطالق الخام في محافظة  1000لكل 

  .السكان

  
2010محافظات شمال الضفة الغربية، الطالق المسجلة في وقوعات الزواج و عقودعدد  
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  :المواليد والوفيات

% 42.2أي ( مولود حي 27,506في محافظات شمال الضفة الغربية  2010بلغ عدد المواليد األحياء المسجلين في العام 

بينما بلغ عدد الوفيات المسجلة في محافظات .  أنثى 13,351ذكراً و 14,155منهم ، )من مجموع مواليد الضفة الغربية

من مجموع وفيات الضـفة الغربيـة، منهـا    % 50.7حالة وفاة، أي ما نسبته  3,021لنفس العام  الضفة الغربية شمال

  .من اإلناث 1,404من الذكور و 1,617

  

  :المؤشرات الصحية

مستشفيات حكومية، والبـاقي   6مستشفى منها  16في محافظات شمال الضفة الغربية  2011بلغ عدد المستشفيات عام 

سرير لكل  1.0سريراً، بمعدل  1,025مستشفيات غير حكومية، وقد بلغ عدد األسرة في محافظات شمال الضفة الغربية 

سرير لكـل   1.5اقع وكان اعلى معدل في محافظة نابلس بو.  كان محافظات شمال الضفة الغربيةشخص من س 1000

علما بأنه ال يوجـد أي مستشـفى فـي     ،شخص 1000سرير لكل  0.6شخص، وادنى معدل في محافظة جنين  1000

  .محافظة طوباس

  

مركزا صـحيا حيـث    244في محافظات شمال الضفة الغربية  2011بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في عام 

مركزاً تشرف عليهـا   66تتوزع في محافظات شمال الضفة الغربية، و مركزاً صحياً 161تشرف وزارة الصحة على 

  . مركزا صحيا تشرف عليها وكالة الغوث 17منظمات غير حكومية، و
  

  2011عيادات ومراكز الرعاية الصحية األولية في محافظات شمال الضفة الغربية حسب الجهة المشرفة، 

  

  
  :مؤشرات العمل

في محافظات شمال الضـفة  ) سنة فأكثر 15لألفراد الذين أعمارهم ( 2011لعام  العاملة نسبة المشاركة في القوىبلغت 

وتعتبر نسبة مشاركة النساء في القوى العاملـة متدنيـة   .  هذه المنطقةمن إجمالي القوى البشرية في % 46.6الغربية 

نسبة العاملين من كال الجنسين في محافظات  بلغتللرجال، وقد % 71.5مقابل % 21.1 بلغتمقارنة مع الرجال، حيث 

  .عمالة محدودة% 8.7منهم % 83.7شمال الضفة الغربية من إجمالي المشاركين في القوى العاملة 
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  2011معدل البطالة بين اجمالي المشاركين في القوى العاملة في محافظات شمال الضفة الغربية، 

  
  

العمل في محافظات شمال الضفة الغربية من بين المشاركين في القوى العاملة عن أن نسبة العاطلين  تشير النتائج إلى

% 14.7مقابل % 21.6نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة  وبلغت، 2011في العام  %16.3بلغت 

  .بين الرجال

  

  :مؤشرات مستويات المعيشة

  :الفقر

 ،2010لعـام  % 15.1في محافظات شمال الضفة الغربية  االستهالك الشهري وفقا النماط األفراد بيننسبة الفقر بلغت 

  .لنفس العام %18.3نسبة في الضفة الغربية ال هذه في حين بلغت

  

  : انفاق واستهالك االسرة

 محافظات شمال الضفة الغربية بينعلى األ كان انفاق االسرة الشهري في محافظة نابلس متوسط اشارت النتائج الى ان

 981.4انفاق االسرة الشهري في محافظتي قلقيلية وسلفيت حيـث بلـغ    متوسط ليهاي، دينار 1,075.1حيث بلغ حوالي 

  .دينار 769.7دينار وكان انفاق االسرة الشهري في محافظة جنين االقل حيث بلغ 
  

  :مؤشرات التعليم والثقافة

 2,704من اجمالي  مدرسة 876شمال الضفة الغربية في محافظات  2011/2012بلغ عدد المدارس في العام الدراسي 

 37و) مدرسة ثانوية 363مدرسة أساسية و 414(مدرسة حكومية  777، منها مدارس في الضفة الغربية لنفس العام

  ).مدرسة ثانوية 13مدرسة أساسية و 49(مدرسة خاصة  62و) جميعها أساسية(مدرسة تابعة إلى وكالة الغوث 

  

طالباً، وذلك في العام  281,814لبة، فقد بلغ عدد الطلبة في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية أما على مستوى الط

مدارس الفي  123,465إناث، أما الذكور فيتوزعون إلى  140,365ذكور و 141,449منهم  2011/2012الدراسي 

في  124,812يتوزعن إلى خاصة، وأما اإلناث فالمدارس الفي  8,306و في مدارس الوكالة 9,678ة ويالحكوم

  .خاصةالمدارس الفي  4,875في مدارس الوكالة و 10,678ة ويمدارس الحكومال
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 7,944من إجمالي الحيازات في شمال الضفة الغربية، أما الحيازات المختلطة فبلغ عددها % 74.5مشكلة ما نسبته 

 4,430الغربية، فيما بلغ عدد الحيازات الحيوانية من إجمالي الحيازات في شمال الضفة % 16.4حيازة أي ما نسبته 

  .2009/2010من إجمالي الحيازات في في شمال الضفة الغربية وذلك خالل العام الزراعي % 9.1حيازة أي ما نسبته 

  

 13,548، على األبقار 01/10/2010تتوزع رؤوس الماشية في محافظات شمال الضفة الغربية وفق نتائج يوم العد 

مشكلة  رأس، 225,281من إجمالي األبقار المرباة في الضفة الغربية، ورؤوس الضأن % 55.8مشكلة ما نسبته رأس، 

                   رأس، 57,600الماعز فبلغ  سرؤوأما عدد  من إجمالي رؤوس الضأن المرباة في الضفة الغربية،% 44.5ما نسبته 

  .من إجمالي رؤوس الماعز المرباة في الضفة الغربية% 27.8مشكلة ما نسبته 
  

معصرة حيث شكلت ما نسبته  191في شمال الضفة الغربية  2010 بلغ عدد معاصر الزيتون العاملة لموسم عام

من عدد المعاصر العاملة في الضفة الغربية، أما فيما يخص كمية الزيت المستخرجة من المعاصر فقد بلغت % 73.5

في  من مجمل كمية الزيت المستخرجة% 84.2طن في محافظات شمال الضفة الغربية مشكلة ما نسبته  18,452.3

 المستخرجةجنين وطوباس المرتبة األولى من حيث كمية الزيت  تيوقد احتلت محافظ.  محافظات الضفة الغربية جميع

  .2010في المعاصر لموسم 
  

من عدد العاملين في المعاصر في الضفة % 70.5ومن ناحية أخرى ساهمت محافظات شمال الضفة الغربية بما نسبته 

  .عامل 977حيث بلغ عددهم  2010الغربية للموسم 
  

مليون دوالر أمريكي في  5.6بلغت حوالي  2010وعلى صعيد القيمة المضافة لنشاط معاصر الزيتون لموسم عام 

  .من مجمل القيمة المضافة للضفة الغربية% 76.6المحافظات الشمالية للضفة الغربية، شكلت ما نسبته 
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  :المساكن

فـي  % 66.4بلغـت   حيثالنسبة األعلى محافظات شمال الضفة الغربية في دار  وأفيال نسبة االسر التي تسكن  سجلت

مسـكن  لل االسـر  وفيما يتعلق بحيازة.  لنفس العام% 33.0الشقة  بلغت نسبة االسر التي تسكن، في حين 2010العام 

  .في محافظات شمال الضفة الغربية مساكن تعود ملكيتها ألحد أفراد األسرةاالسر تسكن في من % 85.8فهناك 
  
  :البيئة والمصادر الطبيعية 
  

  )النفايات، الصرف الصحي، الكهرباء، المياه(الخدمات العامة 
  

  :مصدر مياه الشبكة الرئيسي .1

توزع التجمعات السكانية في محافظات شمال الضفة الغربية حسب مقدم خدمة المياه من خالل الشبكة العامـة بواقـع   ت

 لـديهم تجمعاً ال يوجد  65تجمعاً من هيئات محلية أخرى في حين أن هناك  40تجمعاً من خالل الهيئة المحلية و 141

  .2010شبكة مياه، وذلك خالل عام 

  

  :الرئيسي مصدر كهرباء الشبكة .2

تجمعاً في محافظات شـمال الضـفة     211هناك بخصوص توفير خدمة الكهرباء في محافظات شمال الضفة الغربية، 

 12تجمعاً من خالل هيئات محلية أخرى، كما ان هنـاك   17الغربية تقدم لها خدمة الكهرباء من خالل الهيئة المحلية، و

  .2010 تجمعاً ال يوجد لديها شبكة كهرباء خالل العام
 
 

  :إدارة النفايات الصلبة .3

، بواقـع  2010تتوزع التجمعات في محافظات شمال الضفة الغربية حسب الجهة المشرفة على جمع النفايات في العام 

تجمعات تكفلت بها وكالة  7و تجمع تكلف بها متعهد خاص، 18و تجمعاً تقوم الهيئات المحلية بجمع النفايات منها، 166

  .  تجمعاً تفتقد لهذه الخدمة 31لم تحدد الجهة المشرفة على جمع النفايات منها، في حين أن  تجمعات 4الغوث، و

  

  :التخلص من المياه العادمة .4

تجمعـاً   26بواقع  تتوزع التجمعات السكانية في محافظات شمال الضفة الغربية حسب طريقة التخلص من المياه العادمة

وتجمع واحد بواسطة مجاري مكشوفة ، تجمعاً بواسطة حفر امتصاصية وصماء 234و، بواسطة شبكة الصرف الصحي

  .2010تجمعات غير مبين وذلك خالل عام  7بدون شبكة و

  

  :النشاط الفندقي

من مجموع فنادق الضفة % 8.8، أي ما نسبته 2011عام  فنادق 8بلغ عدد الفنادق في محافظات شمال الضفة الغربية 

 14,807سريراً، وبلغ عدد النزالء  508 المتاح غرفة ومتوسط عدد األسرة 185الغربية، وبلغ متوسط عدد الغرف 

  . سريراً في اليوم الواحد 62.7 نسبتهموزعين على مختلف الجنسيات اشغلوا ما 
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  المؤشرات االقتصادية 3.1
  

  :المنشآت

، في حين بلغ 2009في العام  منشآت 38,508ادية العاملة في محافظات شمال الضفة الغربية بلغ عدد المنشآت االقتص

  . اناث 19,196و ذكور 72,793عامالً منهم  91,989عدد العاملين في تلك المنشآت 
  

  :النقل

من % 37.8، وشكلت 2010مركبة في عام  45,966بلغ عدد المركبات المرخصة في محافظات شمال الضفة الغربية 

ت فـي  من إجمـالي السـيارا  % 71.2شكلت السيارات الخاصة .  إجمالي عدد المركبات المرخصة في الضفة الغربية

من ناحية أخرى بلغ عدد المركبات المسجلة ألول مرة في محافظات شـمال الضـفة   .  محافظات شمال الضفة الغربية

شـكلت  .  من إجمالي المركبات المسجلة ألول مرة في الضفة الغربيـة % 33.9ا يعادل ، أي ممركبات 6,805الغربية 

من إجمالي السيارات المسجلة ألول مرة في محافظات شمال الضفة الغربية، بينما شـكلت  % 71.4السيارات الخاصة 

مـن  % 2.8كبات شكلت بينما باقي المر% 8.3، يليها الشاحنات والسيارات التجارية %17.5) تكسي(سيارات األجرة 

  . مجموع المركبات
    

  :رخص األبنية

 4,242عن السلطات المحلية والتنظيم المحلي في محافظات شمال الضفة الغربية  2011بلغ عدد الرخص الصادرة عام 

ألف متراً مربعاً مساحات  1,156.4ألف متراً مربعاً، منها  1,349.1رخصة بناء حيث بلغت المساحة المرخصة للبناء 

  . ألف متراً مربعاً مساحات قائمة 192.7جديدة، و

  
  2011في محافظات شمال الضفة الغربية،  رخص األبنية الصادرةعدد 
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  :المرصودة للسلع التجارة الخارجية
  

 :الواردات •

حيث بلغت % 8.7بنسبة  2009بالمقارنة مع عام  2010ارتفعت قيمة الواردات في محافظات شمال الضفة الغربية عام 

الوقـود المعـدني    محافظات شـمال الضـفة الغربيـة   من أهم واردات .  دوالر أمريكي مليون 1,152قيمتها حوالي 

مـن  % 33.3مليون دوالر أمريكي، أي ما يعـادل   383.9المعدنية وما يتصل بذلك من مواد حيث بلغت  توالمنزلقا

، بينما بلغت قيمة الواردات من االغذية والحيوانات الحية لمحافظات في محافظات شمال الضفة الغربيةمجمل الواردات 

من مجمل الواردات لمحافظات شـمال  % 21.9 مليون دوالر أمريكي أي ما يعادل 252.1حوالي  الغربية شمال الضفة

حيث بلغت قيمة الـواردات للمحافظـات    نباتيةالحيوانية والشحوم الدهون والزيوت والضفة الغربية، وبلغ أقل نصيب لل

  .من إجمالي الواردات% 0.9مليون دوالر أمريكي، وبلغت نسبته حوالي  10.5الشمالية حوالي 

  

  :الصادرات •

حيـث بلغـت قيمتهـا     ،2009ارتفاعا مقارنة بالعام  2010عام  افظات شمال الضفة الغربيةسجلت الصادرات في مح

 حيـث  من السلع المصنوعة والمصنفة أساسا حسب المـادة  صادراتال أبرز وكان من.  مليون دوالر أمريكي 162.4

شـمال الضـفة    في للمحافظاتصادرات المن إجمالي % 27.5مليون دوالر أمريكي وهذا ما نسبته  44.7 بلغت قيمتها

% 25.7مليون دوالر أمريكي، أي ما يعـادل   41.8األغذية والحيوانات الحية بينما بلغت قيمة الصادرات من  ،الغربية

ألف دوالر أمريكـي، أي مـا نسـبته     32، وبلغ أقل نصيب للوقود المعدني والمزلّقات المعدنية  من مجمل الصادرات

  .شمال الضفة الغربيةادرات للمحافظات من إجمالي الص%  0.02حوالي 

  

  :لميزان التجاريا

مليون دوالر أمريكي خالل العـام   989.6قيمته حوالي بمحافظات شمال الضفة الغربية عجزاً لسجل الميزان التجاري 

2010.  
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  الفصل الثاني
  

  المفاهيم والمصطلحات
  

حيـث تسـتند هـذه    .  هذا الكتاب السـنوي الفصل المفاهيم والمصطلحات األساسية التي تم استخدامها في  ايعرض هذ

مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات المجتمع الفلسطيني فـي   المجاالت المختلفهالمفاهيم إلى توصيات األمم المتحدة في 

ي المواضيع المتقاطعة في الجهاز المركزي لإلحصـاء  كما أن هذه المفاهيم والمصطلحات متوافقة مع باق.  هذا المجال

  .في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينياإلحصائية المستخدمة المصطلحات معجم الفلسطيني، وهي واردة في 
  

  :الي القيمة المضافةمجإ

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

  .االستهالك الوسيط من طرح إجمالي اإلنتاج بحاصل المضافة
  

 :اخراجات المرضى
خروج الفرد من المستشفى بعد إجراء الفحوص لتشخيص مرض ما أو بعد أن قدمت له الرعاية والمعالجـة الالزمـة   

  ).شفاء، وفاة(بغض النظر عن حالة اإلخراج 
  

 :ادخاالت المرضى
  .شخص إلى مستشفى أو مؤسسة طبية للفحص أو العالج شريطة أن يمكث ليلة أو يوما واحدا على األقلهي دخول 

  

 :األراضي الزراعية
يشير هذا المصطلح إلى األصناف الرئيسية الستعماالت األراضي في الحيازات الزراعية، وألغراض التصـنيف، يـتم   

األراضي التـي تقـام عليهـا األبنيـة     :  ل األراضي الزراعيةوتشم.  مسح المساحة اإلجمالية لألرض، لتحديد صنفها

الزراعية المتناثرة، والحظائر وملحقاتها، واألراضي غير المزروعة بشكل دائـم، مثـل الرقـع غيـر المــزروعة،      

  .والممـرات الزراعيـة، والقنوات والبروزات واألكتاف
  

 :إشغال األسرة
دق ألجل المبيت سواءاً تم المبيت فعلياً أو لم يـتم، حيـث يقـاس بوحـدة     تمثل عدد األسرة المحجوزة للنزالء في الفن

  .ليلة/شخص
  

 :إشغال الغرف
وتعتبر الغرفة مشغولة سواءاً .  عدد الغرف التي تم حجزها ومدفوعة األجر من قبل النزالء الستخدامها لغرض المبيت

  .استخدمت فعلياً أو لم تستخدم
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 ):نظمة العمل الدوليةحسب مقاييس ومعايير م(البطالة 
ولم يعملوا أبدا خالل فترة اإلسناد في أي نـوع  ) سنة فأكثر 13( تشمل هذه الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل

من األعمال وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة الصحف، التسـجيل  

  .  ، سؤال األصدقاء واألقارب أو غير ذلك من الطرقفي مكاتب اإلستخدام
  

  :يضات العاملينوعت

والتي تدفع  االجتماعي،، بما في ذلك المساهمات في الضمان في المعاصر بأنه مجموع األجور النقدية والعينية يعرف

  .ألي مستخدم مقابل عمل يؤديه
  

  : الثابت اإلجمالي يلاكوين الرأسمتلا

أو مستعملة مخصوماً منها  جديدةصول ألالرأسمالي الثابت اإلجمالي لمؤسسة أو لقطاع ما بقيمة حيازته  التكوين يعرف

  .مستعملةالصول جديدة أو األتكاليف 
  

  :  حالة اللجوء

وتشمل أبنـاء   1948خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام  حالة اللجوء

  .ر منهم وأحفادهمالذكو

 -:تصنف إلى
  .وكالة الغوث عنالصادرة ) المؤن(وكالة الغوث  وله اسم مسجل في بطاقة اًإذا كان الفرد الجئ: الجئ مسجل

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

  .الجئاً مسجالً أو الجئاً غير مسجلليس كل فلسطيني هو  :اًليس الجئ
  

 :الحيازة الحيوانية
أي عـدد  :  يقصد بالحيازة الحيوانية وجود حيوانات لدى الحائز ويعتبر الفرد حائزا إذا توفر لديه أي من الحاالت اآلتية

فأكثر من الدواجن ) 50(أو الخنازير، عدد ) الضأن أو الماعز(رؤوس فأكثر من األغنام ) 5(من األبقار أو اإلبل، عدد 

ألرانب أو الطيور األخرى مثل الحبش، والبط، والفر، والسـمن وغيرهـا أو   فأكثر من ا) 50(، عدد )الالحم والبياض(

  .خاليا نحل فأكثر) 3(خليط منها، أو أن يدير الحائز 
  

 :الحيازة الزراعية
هي وحدة اقتصادية فنية لإلنتاج الزراعي تخضع إلدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجـودة وكـل األراضـي    

وقد تكون إدارة الحيازة .  المستغلة كليا أو جزئيا ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني

صان أو أسرتان أو أكثر، أوقد تتوالها عشيرة أو قبيلـة أو قـد   الواحدة بيد شخص واحد أو أسرة، وقد يشترك فيها شخ

وقد تتكون أرض  الحيازة من جـزء  .  تدار من قبل شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالة حكومية

لحيازة واحد أو أكثر، تقع في تجمع واحدة أو أكثر من التجمعات المنفصلة في محافظة واحدة بشرط أن تشترك أجزاء ا

الخ، وال تعتبر النشاطات اآلتيـة  ... في واحدة أو أكثر من وسائل اإلنتاج مثل العمل والمباني واآلالت وحيوانات الجر 

من ضمن الحيازات الزراعية، وهي صيد األسماك والحيوانات وتربية حيوانات الصيد وقطع أخشاب الغابـات العامـة   

  .والخدمات الزراعية
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 :الحيازة المختلطة
تبر الحيازة مختلطة إذا اشترك الحائز بإدارة حيازة نباتية وحيوانية معا حسب تعريف الحيازة النباتيـة والحيوانيـة،   تع

  .  بشرط أن يتم استخدام نفس العمالة أو نفس اآلالت أو نفس المباني للنشاطين النباتي والحيواني
  

 :حيازة المسكن
  :ى الحاالت التاليةويمثل كيفية حيازة األسرة للمسكن، وتكون إحد

وقد يكون المسـكن  . إذا كان المسكن مستأجرا مقابل إيجار يتم دفعه بشكل دوري شهرياً أو كل مدة معينة: مستأجر. 1

  ).بدون أثاث(أو مسكن غير مفروش ) مع أثاث(مستأجر مفروش 

  .عادةوذلك إذا كان المسكن ملكاً لألسرة أو ألحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن : ملك. 2

وذلك في حالة حيازة المسكن بدون دفع أي مبالغ كأن يكون المالك أب أو أم أو أحد أقارب رب األسرة : دون مقابل. 3

  .أو أحد أفرادها الذين ال يقيمون بالمسكن أو مقدما من جهة أخرى دون مقابل

. األسرة بجهة العمل دون دفع إيجـار  إذا كان المسكن مقدماً لألسرة نتيجة عالقة عمل تربط أحد أفراد: مقابل عمل. 4

  .وسواء أكانت هذه الجهة تملك المسكن أو تقوم هي بدفع اإليجار للمالك األصلي
  

 :الحيازة النباتية
وجود مساحة من األراضي المزروعة أو القابلة للزراعة ألي محصول زراعي تحت تصرف الحائز، على أن ال تقـل  

  .دونم للزراعات المحمية) 0.5(المكشوفة ودونم للزراعات ) 1(تلك المساحة عن 
  

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

طابقين تستغلهما أسرة واحدة، أما إذا كانت الدار مقسمة إلى وحدات سكنية منفصلة كل منها تشمل المرافق الخاصة بها 

  .سكن شقةويقيم بكل منها أسرة مستقلة، فيعتبر كل م
  

 :السرير
ساعة متواصلة علـى األقـل    24السرير المتواجد في غرفة أو ردهات المستشفى والذي يشغل من قبل المريض لمدة 

  .لتقديم الرعاية الطبية
  

  : طستهالك الوسيالا

يقاس خالل فترة  وهو  .اإلنتاجية العمليةالمستهلكة أو المتلفة أو المحولة في أوالمستخدمة  المدخالتقيمة  مجموعهو 

بأنها سعر المنتج  ،تعرف والتيويتم تقييم االستهالك الوسيط بأسعار المشترين،  .محددة بشكل مشابه لإلنتاج زمنية

،                   الوسيطقيمة إجمالي االستهالك  وتكون .والتجزئةمضافاً إليه هوامش النقل وهوامش تجارة الجملة 

على المستوى التفصيلي  أما.  سواء حسبت بأسعار المشترين أو أسعار المنتجين نفسهاقتصاد الكلي هي مستوى اال على

  .التقييمينفهناك فرق بين 
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 :شبكة صرف صحي
ميـاه األمطـار،   (المياه المستعملة  لتصريفنظام من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب والموصالت والمضخات يستخدم 

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

  . موقع حيث يتم تصريف المياه المستعملة إلى مياه سطحية
  

 :شبكة مياه عامة
نتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل المياه الصالحة للشـرب الـى   شبكه من األنابيب الرئيسية والفرعية ت

  .التجمع
  

 :الشقة
وهي جزء من دار أو عمارة تتكون من غرفة أو أكثر مع المرافق من مطبخ وحمام ومرحاض، ويقفل عليها جميعاً باب 

  .ؤدي إلى الطريق العامخارجي، وهي معدة لسكن أسرة واحدة، ويمكن الوصول إليها عن طريق درج أو ممر ي
  

 :الصادرات
اجمالي السلع والخدمات التي يتم تصديرها خارج البالد ويتم نقل ملكيتها إلى بلدان أخرى من العالم أو إلـى المنـاطق   

وتعتمد كل خصم من االقتصـاد  ، الجمركية الحرة وتشمل صادرات وطنية المنشأ والمعاد تصديرها من السلع والخدمات

  .للتعامل مع االقتصاديات األخرى او االقتصاد غير المقيمالوطني نتيجة 
  

 :صافي الميزان التجاري السلعي
  .ناتج طرح قيمة الواردات السلعية من قيمة الصادرات السلعية

  

 :الصحة
  .هي حالة رفاه كامل من الناحية الجسدية والنفسية واالجتماعية وليس فقط الخلو من المرض أو اإلعاقة

  

 :عدد األسرة
هو إجمالي عدد األسرة المفردة في الفندق والمعدة لالستخدام من قبل النزالء باستثناء األسرة التي تضاف إلـى الفنـدق   

  .عند الطلب ويعتبر السرير المزدوج داخل الفندق سريرين مفردين
  

 :عدد الغرف
ية أو ثالثية أو رباعية، وقـد أدرجـت   وتكون  الغرف مفردة أو ثنائ.  عدد الغرف المعدة لإلستخدام من النزالء للمبيت

أما الجناح فيتألف من غرفة نوم واحدة أو أكثـر وصـالة   ).  أخرى(الغرف التي تشمل أكثر من أربعة أسرة تحت بند 

  .وحمام خاص
  

  :العاملون

األفراد العاملون في من الذكور أو اإلناث ممن ال يتلقون رواتب وأجور مقابل عملهم كأصحاب العمل أو أفراد أسرهم، 

  .أو ممن يتلقون رواتب وأجور مقابل عملهم في المعصرة بغض النظر عن اآللية التي يتلقون بها رواتبهم أو أجورهم
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 :العمالة
ويعملون، ) القوة البشرية(وم العمالة، أي جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل تشمل هذه الفئة كل من ينطبق عليه مفه

ويضم ذلك أصحاب العمل، المستخدمين بأجر، العاملين لحسابهم أو في مصالحهم الخاصة، باإلضافة ألعضاء األسـرة  

  .غير مدفوعي األجر
  

 :العمالة المحدودة
عليهم مفهوم العمالة ويعملون بصورة غير اعتيادية، سواء كانوا يعملون تضم هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينطبق 

عدد ساعات أقل من المعتاد لسبب من األسباب والذين يرغبون في ذات الوقت بزيادة عدد ساعات عملهم إلـى العـدد   

ي أو يحـاولون  ، ويحاولون زيادة هذا العدد بإحدى الطرق، كالبحث عن عمل إضاف)ساعة فأكثر أسبوعيا 35(الطبيعي 

ويندرج كـذلك ضـمن   . تأسيس عمل خاص أو مصلحة خاصة وهذا النوع سمي في النشرة بالعمالة المحدودة الظاهرة

العمالة المحدودة أولئك الذين يرغبون بتغيير عملهم ألسباب اقتصادية مثل عدم كفاية الراتب أو بسبب ظـروف العمـل   

  .لمحدودة غير الظاهرةالسيئة وهذا النوع سمي في النشرة بالعمالة ا
  

 :العمر الوسيط عند الزواج األول
العمر الذي يقسم أعمار المتزوجين إلى نصفين متساويين النصف األول تزوج قبل هذا العمر في حين تزوج النصـف  

  .الثاني بعد هذا العمر
  

 :الغرف واألسرة المتاحة
  .باستثناء ما هو مغلق للصيانة أو ألي سبب كانتشمل ما هو قابل لإلشغال من غرف وأسرة خالل فترة المسح 

  

 :الغرفة
محاطة بجدران وسقف يسهل عزل المستخدمين ) أربعة أمتار مربعة فأكثر( 2م) 4(هي أية مساحة تساوي أو تزيد عن  

مربعة  المقززة غرفة إذا كانت مساحتها مساوية أو تزيد عن أربعة أمتار) الفرندات(لها عن اآلخرين، وتعتبر الشرفات 

ومستخدمة ألي غرض من األغراض المعيشية، وتعتبر الصالة غرفة، وال يعتبر من ضمن الغرف كل مـن المطـبخ   

كما ال يعتبر من الغرف تلك المخصصـة للحيوانـات والـدواجن وكـذلك الغـرف      .  والحمام والمرحاض والممرات

  .المستخدمة للعمل فقط
  

 :غرفة مستقلة
) مرحاض –حمام  –مطبخ (ها مرافق بل تشترك عادة مع غيرها من الغرف في المرافق وهي غرفة قائمة بذاتها ليس ب

  .وهي معدة أصال للسكن وتوجد عادة على أسطح المباني أو بالفناء، وتكون جزءاً من دار أو فوق أسطح العمارات
  

 :الفقر
بعدم القدرة على الحفاظ على "كما يعرف يعرف الفقر بغياب الحد األدنى من الدخل أو الموارد لتلبية الحاجات األساسية 

وقد تم إعداد خطي فقر بحيث يتماشى مع سلة أساسـية مـن االحتياجـات الضـرورية     " المستوى األدنى من المعيشة

بشكل يعكس الحاجات ) يشار إليه بخط الفقر الشديد(وقد تم احتساب خط الفقر األول . ومجموعة أوسع من الضروريات

فقد تم إعداده بطريقة تعكس ميزانية الحاجات ) يشار إليه بخط الفقر(لبس ومسكن، أما الخط الثاني األساسية من مأكل وم
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من مأكل وملبس ومسكن جنبا إلى جنب مع احتياجات ضرورية أخرى كالرعاية الصحية والشخصية والتعليم (األساسية 

هالك الشهري حيث أن االستهالك يعكس الحاجات ، ولتحديد خط الفقر في األراضي الفلسطينية، تم اعتماد االست)والنقل

  .على نحو أفضل
  

 :الفندق
ويشترط في الفندق ان يكـون عـدد   .  منشأة تصنف ضمن منشآت االقامة السياحية الجماعية التي توفر المبيت للزائر

رة موحدة وتقدم األماكن المتوفرة فيه تستوعب مجموعة أشخاص يزيد عن معدل عدد افراد عائلة واحدة وتكون تحت إدا

درجـات   الـى خدمات وتسهيالت تشمل خدمة الغرف واعداد االسرة يوميا وتنظيف المرافق الصحية، وتصنف الفنادق 

  .وفئات وفقا للتسهيالت والخدمات التي تقدمها
  

 :الفيال
ق واحـد  هي مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة، ويتكون مـن طـاب  

بجناحين أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص أحد األجنحة في حالة الطابق الواحد أو الطـابق  

الثاني للنوم، والجناح اآلخر أو الطابق األرضي لالستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في الغالـب  

تها باإلضافة إلى سور يحيط بها من الخارج، وكراج للسيارة كما يغطـى  للفيال حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساح

السطح العلوي للفيال بمادة القرميد على األغلب، ويمكن أن يوجد ضمن حدود الفيال أحد المباني أو المالحق ويكون من 

  .مكوناتها
  

 :القطاع الحكومي العام
وتظهر الحكومـة  .  عية وقضائية وتنفيذية سارية على الغيرهي كيان قانوني قائم على نظم سياسية ويملك سلطات تشري

  .مركزي ومحلي: في فلسطين على مستويين
  

  :القطاع الخاص

  .يشمل المؤسسات التي تتبع ملكيتها لفرد أو مجموعة أفراد أو تابعة لمؤسسات ويكون هدفها ربحي في الغالب
  

 :الكثافة السكانية
  .لمساحةعدد السكان في الكيلومتر المربع من ا

  

     :المتحف

مـواد تـدل    باحتواء، وتكون في خدمة المجتمع وتنميته ومفتوحة للجمهور، وتقوم مؤسسة دائمة، ال تبغي ربحاً تجارياً

  .  على اإلنسان وبيئته، وتحفظها، وتجري بحوثاً بشأنها، وتخبر عنها، وتعرضها ألغراض الدراسة والتعليم واالستمتاع
  

    : المؤسسة الثقافية

.  المستخدمة في أنشطة الفنون والحرف وفي أنشطة اللعـب والرياضـة  ) األدوات والمعدات(مؤسسة تتضمن السلع  هي

  .والتي تسهل القيام بأنشطة الثقافة بالمعنى الواسع
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     :إذاعية محلية مؤسسة

  .هي كل مؤسسة إذاعية تقدم خدمة إذاعية محلية
  

     :المولود الحي

من عالمات الحياة عند الوالدة حتى  بكى عند الوالدة أو ظهرت عليه أي عالمة أخرىأي مولود ولد حياً وصرخ أو 

  .وإن مات بعدها بلحظات
  

  :محافظات شمال الضفة الغربية

  . وتشمل جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، قلقيلية، و سلفيت
  

  :مكشوفة بدون شبكةمجاري 

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

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

  . على األقل جدار واحد مكتمل
  

 ):الغرف، االسرة(متوسط إشغال 
  .المشغولة  مقسوماً على عدد أيام االشغال) االسرةالغرف، (عبارة عن حاصل مجموع عدد 

  

 :متوسط كثافة السكن
  .قسمة عدد األفراد االجمالي في منطقة ما على العدد االجمالي للغرف المتوفرة في المساكن في هذه المنطقة

  

 :المدارس الثانوية
  .معاتشمل المدارس المتوفر فيها مرحلة ثانوية فقط او مرحلتين اساسية وثانوية 

  

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

  

 :المدارس الخاصة
أي مؤسسة تعليمية أهلية أو أجنبية غير حكومية مرخصة يؤسسها أو يرأسها أو يديرها أو ينفق عليها فردا أو أفرادا أو 

  .ة أو أجنبيةجمعيات أو هيئات فلسطيني
  

 :مدارس وكالة الغوث الدولية
  .أي مؤسسة تعليمية غير حكومية أو خاصة تديرها أو تشرف عليها وكالة الغوث لتشغيل الالجئين الفلسطينيين
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 :المدرسة
أي مؤسسة تعليمية غير رياض األطفال بغض النظر عن عدد طلبتها وتركيبها الصفي، حيث أن أدنى صف فيها ال يقل 

  .لصف األول وأعلى صف ال يزيد عن الصف الثاني عشرعن ا
  

 ):للمطلقين(مدة الحياة الزواجية 

  .هي الفترة ما بين تاريخ عقد الزواج وتاريخ انتهاء هذا الزواج بالطالق معبرا عنها بالسنوات الكاملة
  

 :المساحة المزروعة
تكون عادة صافية للمحاصيل المؤقتة وإجماليـة  وهي المساحة التي أعدت وزرعت بنوع أو أكثر من المحاصيل والتي 

  .للمحاصيل الدائمة
  

 :المستشفى
هي مؤسسة طبية يتمثل هدفها األول في توفير خدمات تشخيصية وعالجية لمختلف الظروف الطبية جراحية كانـت أم  

  .رئغير جراحية، وتقدم معظم المستشفيات أيضا خدمات لمرضى العيادات الخارجية وخاصة خدمات الطوا
  

 :المشتغلون
األفراد المشتغلين في المؤسسة من الذكور أو اإلناث ممن ال يتلقون رواتب وأجور مقابل عملهم في المؤسسة كأصحاب 

العمل أو أفراد أسرهم أو ممن يتلقون رواتب وأجور مقابل عملهم في المؤسسة بغض النظر عن اآللية التي يتلقون بهـا  

  .عدد المشتغلين األفراد المتدربين في المؤسسة رواتبهم أو أجورهم وال يدخل في
  

ةمعدل إشغال األسر: 
  ).عدد األسرة المتوفرة مضروبا بعدد أيام السنة(عبارة عن عدد أيام إقامة المرضى المدخلين مقسوما على 

  

 :معدل اإلقامة
  .المخرجين من المستشفىالعدد الكلي لأليام التي يقضيها المرضى في المستشفى مقسوما على عدد المرضى 

  

  :عصرةملا

ج من أنشـطة  اتنزيت الزيتون، مع احتمالية اإل(مؤسسة أو جزء منها تنتج بشكل أساسي مجموعة واحدة من السلع  يه

وتعتبر معصرة الزيتون الوحدة اإلحصـائية والمعنـي   .  حيث يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة) ثانوية

  .2010عنها خالل موسم اإلنتاج بجمع البيانات 
  

  :المنشاة 

هي مشروع او جزء تمثل مجموعة من االنشطة والموارد التي تدار بواسطة مالـك واحـد او ادارة واحـدة النتـاج      

  .مجموعة متجانسة من السلع والخدمات مع احتمال وجود نشاط ثانوي وعادة مايتم ذلك في موقع جغرافي واحد
  

:المنشاة العاملة   

  .هي المنشاة التي تزاول العمل فعال خالل فترة جمع البيانات  



PCBS :2011 ،اإلحصائي السنوي الغربيةشمال الضفة محافظات  كتاب   

45 
 

 :النزالء
هم األشخاص الذين ينزلون في الفندق بأجر، ويعتبر كل من يترك الفندق ولو لليلة واحدة ثم يعود للفندق ثانيـة بمثابـة   

  .نزيل جديد
  

 ):ةالغرف، االسر(نسبة إشغال 
  .المتاحة مضروباً في العدد مئة) الغرف، االسرة(مقسوماً على عدد ) الغرف، االسرة(تمثل حاصل متوسط إشغال 

  

 :النشاط االقتصادي الرئيسي
هو طبيعة العمل الذي تمارسه المؤسسة والذي قامت من اجله حسب التصنيف الدولي الموحـد لألنشـطة االقتصـادية    

  .الواحدةويسهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في حالة تعدد األنشطة داخل المؤسسة 
  

 ): القوى العاملة(النشيطون اقتصاديا 
  .وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة) سنة فأكثر 13( تشمل هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل 

  

  : النشاط االقتصادي

سواءا كانت سلعية او هو عبارة عن عملية او مجموعة من االعمال التي ينتج عنها مخرج او مجموعة من المخرجات 

في حالة تعـدد  ) الدخل(خدمية ، والنشاط االقتصادي الرئيسي هو ذلك النشاط الذي يساهم باكبر قدر من القيمة المضافة 

  .االنشطة داخل المنشاة او المؤسسة الواحدة
  

 :النفايات الصلبة
وتشمل النفايـات البلديـة، والنفايـات الصـناعية     .  مادة عديمة النفع وخطرة أحيانا ذات محتوى منخفض من السوائل

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

  .ومخلفات التعدين
  

 :نوع المسكن
.  ي أو المعماري للمسكن، والذي قد يكون فيال، أو داراً، أو شقة، أو غرفة مستقلة، أو أي شكل آخـر وهو الشكل الهندس

  ).الخ…براكية أو خيمة(مثل 
  

 :الواردات
نقـل ملكيتهـا    تـم والخدمـات المستوردة للبلد عن طريق الموانئ البرية والبحرية والجوية، التي  السلع إجمـاليهو 

  .التصديرلتغطية االحتياجات المحلية لالستهالك النهائي والوسيط وإعادة 
 

 ):المسكن(الوحدة السكنية 
هي مبنى أو جزء من مبنى معد أصالً لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر من مـدخل يـؤدي إلـى    

وقد تكون الوحدة السكنية غير معدة أصال للسكن إال أنهـا   الطريق أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى،

وقـد  .  وجدت مسكونة وقت المسح، وقد تكون الوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلقة أو خاليـة 

  .تكون الوحدة السكنية مشغولة بأسرة واحدة أو اكثر وقت المسح
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 :الوفاة
  . لى الحياة في أي وقت بعد حدوث الوالدة الحيةهي الزوال الدائم لجميع األدلة ع
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TotalMalesFemales

4,293,3132,180,3862,112,927Palestinian Territory

2,649,0201,345,4141,303,606West Bank

1,044,218529,745514,473North of West Bank

288,511146,563141,948Jenin 

58,58629,76128,825Tubas 

172,22486,97385,251Tulkarm 

356,129180,201175,928Nablus

102,64952,65949,990Qalqiliya

66,11933,58832,531Salfit

12012
Table 1:  Estimated Population in the West Bank Northern Governorates by Sex, Mid-2012

Governorate /Regionالمنطقة/المحافظة
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RefugeeNot-RefugeeNot StatedTotal

1,537,0682,067,74755,5713,660,386Palestinian Territory

624,0671,600,55155,3512,279,969WestBank

272,325639,1888,206919,719North of West Bank

82,548165,7553,437251,740 Jenin 

7,53939,82178348,143Tubas 

52,605102,5361,604156,745Tulkarm 

83,115231,3371,321315,773Nablus

41,63845,99291588,545Qalqiliya

4,88053,74714658,773Salfit

22007
Table 2:  Palestinian Population in the West Bank Northern Governorates by Refugee 

StatusEnd-2007

 Governorate/Region 

Refugee Status
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2009201020092010

38,31637,2285,7616,150Palestinian Territory

19,83920,1853,2443,273 West Bank

8,6869,5191,3731,726North of West Bank

2,5112,766307386 Jenin 

4575086673Tubas 

1,5551,576294361Tulkarm 

2,7143,017470624Nablus

823892158176Qalqiliya

62676078106Salfit

320092010
  Table 3:  Registered Marriages and Divorces in the West Bank Northern Governorates, 2009-2010

Governorate\Region  Registered Marriages

  

Registered Divorces
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MaleFemales

2009201020092010

24.624.619.719.9Palestinian Territory

25.425.419.920.1West Bank

26.126.020.320.3North of West Bank

25.725.920.020.1 Jenin

26.525.821.120.7Tubas

26.826.620.520.9Tulkarm

26.226.120.320.3Nablus

25.926.220.120.0Qalqiliya

25.425.219.820.0Salfit

420092010
Table 4: Median Age at First Marriage in the West Bank Northern Governorates by Sex, 2009-2010

Governorate\Region
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BirthsDeaths

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

33,62031,51165,1313,2082,7535,961 West Bank 

14,15513,35127,5061,6171,4043,021North of West Bank

3,7633,5327,295459386845Jenin 

5775631,1406969138Tubas 

2,3012,1954,496288273561Tulkarm 

4,9084,6319,5395624621,024Nablus

1,6501,5173,167149120269Qalqiliya

9569131,8699094184Salfit

52010
Table 5: Registered Live Births and Deaths Registered in the West Bank Northern 

Governorates by Sex, 2010

Governorate\Region
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1000

Beds Per 1000 InhabitantHospitalsNumber of Beds

1.2513,063West Bank

1.0161,025North of West Bank

0.63170Jenin 

---Tubas 

0.93153Tulkarm 

1.56516Nablus

1.43136Qalqiliya

0.8150Salfit

610002011
Table 6: Beds Per 1000 Inhabitant and Number of Hospitals and Beds in the West Bank Northern 

Governorates, 2011

Governorate\Region
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JeninTubasTulkarmNablusQalqiliyaSalfit

1-1211Governmental Hospitals

2-242-Non-Governmental Hospitals

28,223-18,70559,87414,1115,837Grand Total of Discharges

77.3-65.463.086.465.3Grand Total of Beds Occupancy Rate

1.7-2.02.03.02.0Mean of Duration (day)

72011
Table 7: Hospital Activities in the West Bank Northern Governorates, 2011

Governorate

Activites
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JeninTubasTulkarmNablusQalqiliyaSalfitNorth of 

West Bank

 Wset 

Bank

Both Sexesكال الجنسين

46.850.841.849.344.848.246.645.5In Labor Forceداخل القوى العاملة

53.249.258.250.755.251.853.454.5Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100100100100Totalالمجموع

75.771.263.076.261.281.375.074.4Full Employmentعمالة تامة

10.813.814.99.017.02.68.78.3Underemploymentعمالة محدودة

13.515.022.114.821.816.116.317.3Unemploymentبطالة

100100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

72.471.966.575.668.969.871.571.4In Labor Forceداخل القوى العاملة

27.628.133.524.431.130.228.528.6Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100100100100Totalالمجموع

74.769.962.177.660.483.075.174.4Full Employmentعمالة تامة

12.915.917.110.519.33.110.29.7Underemploymentعمالة محدودة

12.414.220.811.920.313.914.715.9Unemploymentبطالة

100100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

20.830.015.222.718.126.221.119.0In Labor Forceداخل القوى العاملة

79.270.084.877.381.973.878.981.0Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100100100100Totalالمجموع

79.274.367.171.364.976.974.974.3Full Employmentعمالة تامة

3.48.64.34.17.31.23.53.1Underemploymentعمالة محدودة

17.417.128.624.627.821.921.622.6Unemploymentبطالة

100100100100100100100100Totalالمجموع

2011في محافظات شمال الضفة الغربية حسب الجنس والعالقة بقوة العمل،  ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي لألفراد : 8جدول 

Table 8: Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in the West Bank 

Northern Governorates by Sex and Labor Force Status, 2011

Governorate

 Labor Force Status 

and Sex
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نابلس

JeninQalqiliya/SalfitTulkarmTubasNablus

276.7358.0305.4321.7337.5Food cash expenditure

299.3383.6322.6354.3361.4Total Food Consumption

422.2537.8494.7509.2637.0Non-food cash expenditure

497.8631.6578.1582.2745.8Total Non-Food Consumption

797.11,015.2900.7936.51,107.2Total  Consumption

769.7981.4868.4880.01,075.1Total Cash Expenditure

92010
Table 9:  Average Monthly Household Expenditure and Consumption in

Dinar (JD) in the West Bank Northern Governorates, 2010

Indicators

Governorate
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PovertyPoverty GapPoverty  SeverityDeep Poverty

18.34.11.48.8West Bank

15.13.21.07.2North of West Bank

24.85.92.111.4 Jenin 

19.93.81.29.7Tubas 

10.92.00.64.3Tulkarm 

11.32.10.65.8Nablus

8.41.40.44.4Qalqiliya/Salfit

Poverty Rates

 Governorate/Region 

102010
Table 10: Poverty Rates According to Actual Monthly Consumption Patterns of 

Individuals in the West Bank Northern Governorates, 2010

60



PCBS: North of West Bank Governorates Statistical Yearbook, 2011 2011كتاب محافظات شمال الضفة الغربية االحصائي السنوي، : PCBS ا

BasicSecondaryTotal

عدد المدارس 

Number of 

Schools

عدد الطلبة  

Number of 

Students

عدد المدارس 

Number of 

Schools

عدد الطلبة  

Number of 

Students

عدد المدارس 

Number of 

Schools

عدد الطلبة  

Number of 

Students

North of West 

Bank

414        209,099    363        39,178    777            248,277     Government

37          20,356      --37              20,356       UNRWA

49          12,411      13          770         62              13,181       Private

500        241,866    376        39,948    876            281,814     Total

Jenin 

116        59,306      108        10,695    224            70,001       Government

10          3,970        --10              3,970          UNRWA

12          2,894        4            196         16              3,090          Private

138        66,170      112        10,891    250            77,061       Total

Tubas 

26          11,267      14          2,121      40              13,388       Government

3            1,588        --3                1,588          UNRWA

1            28             --1                28               Private

30          12,883      14          2,121      44              15,004       Total

Tulkarm 

77          35,219      57          6,984      134            42,203       Government

6            3,469        --6                3,469          UNRWA

7            738           1            43           8                781             Private

90          39,426      58          7,027      148            46,453       Total

Nablus 

124        66,861      111        12,824    235            79,685       Government

15          9,082        --15              9,082          UNRWA

21          7,721        7            519         28              8,240          Private

160        83,664      118        13,343    278            97,007       Total

Qalqiliya 

37          21,131      40          3,825      77              24,956       Government

3            2,247        --3                2,247          UNRWA

5            448           1            12           6                460             Private

45          23,826      41          3,837      86              27,663       Total

Salfit 

34          15,315      33          2,729      67              18,044       Government

------UNRWA

3            582           --3                582             Private

37          15,897      33          2,729      70              18,626       Total

112012/2011
Table 11:  Schools and Students in West Bank Northern Governorates by Stage and 

Supervising Authority 2011/2012

Stage                                  

Supervising 

Authority/ 

Governorate
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GovernmentUNRWAPrivate

Basic

27.327.530.321.6 Jenin 

31.631.633.87.0Tubas 

29.529.633.716.8Tulkarm 

30.330.334.426.4Nablus

28.128.036.214.5Qalqiliya

27.027.3-21.6Salfit

Secondary

20.921.1-14.0 Jenin 

22.822.8--Tubas 

23.723.8-14.3Tulkarm 

25.125.2-22.6Nablus

21.321.6-4.0Qalqiliya

20.220.2--Salfit

122012/2011
Table 12: Average Number of Students Per Class in the West Bank Northern Governorates 

by Level and Supervisory Authority, 2011/2012

Supervising Authority                                  

Stage / Governorate Grand Average
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Supervising Authority

GovernmentUNRWAPrivate

21.427.515.2West Bank

20.325.115.4North of West Bank

19.222.414.1Jenin 

21.625.64.7Tubas 

20.623.911.5Tulkarm 

21.526.217.5Nablus

19.927.48.7Qalqiliya

19.4-15.8Salfit

132012/2011
Table 13: Average Number of Students Per Teacher in the West Bank Northern 

Governorates by Supervisory Authority, 2011/2012

Governorate/Region
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JeninTubasTulkarmNablusQalqiliyaSalfitTotal

4.86.94.73.84.95.74.6Illiterate    

7.87.75.77.55.37.17.1Can Read and Write    

18.415.914.614.716.515.516.0Elementary    

35.735.537.438.037.934.236.9Preparatory    

19.820.322.018.220.720.619.8Secondary    

3.63.35.85.74.23.84.7Associate Diploma    

9.910.49.812.110.513.110.9Bachelor and Above   

100100100100100100100Total

14152011
Table 14: Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in the West 

Bank Northern Governorates by Educational Attainment, 2011

Governorate

Educational Attainment
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Both sexMalesFemalesBoth sexMalesFemales

4.92.17.84.61.57.9Illiterate    

6.86.47.27.16.18.0Can Read and Write    

16.517.715.216.016.515.4Elementary    

37.539.335.536.939.534.2Preparatory    

19.319.219.519.819.819.8Secondary    

4.54.64.44.75.24.3Associate Diploma    

10.510.710.410.911.410.4Bachelor and Above   

100100100100100100Total

North of West Bank West Bank

15152011
Table 15: Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in the West 

Bank Northern Governorates by Educational Attainment and Sex, 2011

Educational Attainment
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JeninTubasTulkarmNablusQalqiliyaSalfit

Both Sexes

19-1599.699.699.8100.099.799.599.899.615-19

24-2099.999.399.998.999.798.999.599.420-24

34-2599.699.498.799.898.598.999.499.225-34

44-3599.397.798.499.097.198.998.798.435-44

45+80.874.584.086.381.780.683.081.745+

95.293.195.396.295.194.395.495.1Total 

Males

19-1599.499.599.9100.099.899.899.899.415-19

24-2099.799.310099.699.598.499.699.420-24

34-2599.399.399.299.698.699.099.399.125-34

44-3599.898.798.699.997.6100.099.499.035-44

45+95.194.093.696.095.996.595.293.445+

98.598.098.198.998.298.698.597.9Total 

Females

19-1599.799.899.8100.099.799.199.899.715-19

24-20100.099.399.898.2100.099.399.399.420-24

34-2599.999.497.9100.098.498.899.499.225-34

44-3598.996.798.298.096.698.098.197.735-44

45+66.856.974.877.265.165.671.270.545+

91.788.192.393.591.690.092.192.2Total 

1615
2011

Table 16:Literacy Rates of Palestinian Population (15 Years and Above) in the West Bank 

Northern Governorates by Sex and Age Group, 2011

Governorate

Sex and Age Groups North of 

West Bank

 Wset Bank
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Number

1,832West Bank

796North of West Bank

219Jenin 

48Tubas 

150Tulkarm 

226Nablus

90Qalqiliya

63Salfit

172011
Table 17: Mosques in the West Bank Northern Governorates, 2011

Governorate/Region
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JeninTubasTulkarmNablusQalqiliyaSalfit

671550102817259531Cultural Centers

1-1---27Theaters

--1---110Museums

---1--12Cinema

681552103817263550Total 

182011
Table 18: Cultural Institutions In Operation in the West Bank Northern Governorates, 2011

Governorate
Cultural 

Institutions North of West 

Bank

 Wset Bank
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كم: المساحة
2

 Area: km
2

Total AreaCultivated Land 

Area

Percentage of 

Cultivated Land  Area 

from Total Area

5,655881.915.6West Bank

2,206557.825.3North of West Bank

583185.431.8Jenin 

40261.715.3Tubas 

24685.534.8Tulkarm 

605123.520.4Nablus

16655.333.3Qalqiliya

20446.422.8Salfit

19
2010/2009

Table 19: Total Area, Cultivated Land Area and Percentage of Cultivated 

Land Area in the West Bank Northern Governorates, 2009/2010

Governorate/Region
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Type of Holding

Totalمختلطةحيوانية
PlantAnimalMixed

65,26710,87914,76290,908West Bank

36,2224,4307,94448,596North of West Bank

10,5121,5212,62914,662Jenin 

1,7144376832,834Tubas 

6,5955448968,035Tulkarm 

9,7211,3072,42213,450Nablus

3,7014118174,929Qalqiliya

3,9792104974,686Salfit

202010/2009
Table 20: Agricultural Holdings in the West Bank Northern Governorates by Type of Holding, 

2009/2010

Governorate/Region
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Type of livestock

CowsSheepGoats

24,290505,833207,214West Bank

13,548225,28157,600North of West Bank

4,79858,58017,583Jenin 

2,06045,98312,486Tubas 

90616,9462,969Tulkarm 

4,43877,39616,970Nablus

92317,9733,688Qalqiliya

4238,4033,904Salfit

212010/10/01
Table 21:  Livestock in the West Bank Northern Governorates by Type, as on 01/10/20100

 Governorate/Region 
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  (Quantity in Metric Ton and Value in US $ 1000)

Jenin and 

Tubas

TulkarmNablusQalqiliyaSalfit

6137511725191Total Operating Olive Presses

3411413
No. of Olive Presses 

Temporarily Closed

31,317.715,005.212,954.57,239.69,439.275,956.2Quantity of Olive Pressed

7,183.83,897.13,225.21,807.02,339.218,452.3Quantity of Oil Extracted

31018625582144977Number of Employed Persons

7052383352245No. of Unpaid Employees

2401342174992732No. of Paid  Employees

303.7139.2174.650.283.9751.6Compensation of Employees

2,659.11,735.31,540.6699.31,085.17,719.4Olive Presses Output

913.4338.7474.6178.1202.12,106.9Intermediate Consumption

1,745.71,396.61,066.0521.2883.05,612.5Gross Value Added

1,604.71,356.91,420.2476.11,010.05,867.9Gross Fixed Capital Formation

 222010  
Table 22: Main Economic Indicators for Olive Presses in the West Bank Northern Governorates, 

2010

North of 

West Bank

Governorate

Indicators
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villa/HouseApartment*OtherTotal

48.750.21.1100West Bank

66.433.00.6100North of West Bank

88.710.01.3100Jenin 

87.211.71.1100Tubas 

80.419.60.0100Tulkarm 

28.970.90.2100Nablus

78.221.50.3100Qalqiliya

99.70.30.0100Salfit

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

232010
Table 23:  Percentage Distribution of Households in the West Bank Northern Governorates by 

Type of Housing Unit, 2011

 Governorate/Region 

Type of Housing Unit
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OwnedRented*OtherTotal

83.68.77.7100West Bank

85.85.37.7100North of West Bank

93.83.82.4100 Jenin 

93.56.10.4100Tubas 

82.79.28.1100Tulkarm 

80.511.38.2100Nablus

81.85.812.4100Qalqiliya

87.05.37.7100Salfit

* Other includes From Work and Without Payment and Other

242010
Table 24:  Percentage Distribution of Households in the West Bank Northern Governorates 

by Tenure of Housing Unit, 2010 

 Governorate/Region 

*

Tenure of Housing Unit
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  المجموع  

Total

3.213.331.531.820.21003.6West Bank

3.514.634.531.316.11003.5North of West Bank

3.812.630.036.017.61003.6 Jenin 

5.49.826.239.019.61003.6Tubas 

3.021.045.522.77.81003.1Tulkarm 

3.912.732.032.219.21003.5Nablus

1.221.545.923.38.11003.2Qalqiliya

3.210.827.034.924.11003.7Salfit

Average Number of 

Rooms

252010
Table 25: Percentage Distribution of Households in the West Bank Northern Governorates by 

Number of Rooms per Housing Unit, 2010

Governorate/Region
234+5+

*Other: Includes Independent Room or Tent or Marginal

1

Number of Rooms in the Housing Unit
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Total

15.451.425.18.11001.5West Bank

14.450.825.69.21001.6North of West Bank

13.255.525.06.31001.5Jenin 

13.255.623.08.21001.5Tubas 

16.539.629.414.51001.7Tulkarm 

15.252.523.78.61001.5Nablus

7.046.533.013.51001.8Qalqiliya

21.753.619.45.31001.4Salfit

262010
Table 26:Percentage Distribution of Households in the West Bank Northern Governorates by 

Housing Density, 2010

Housing Density

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

Average of 

Housing Density
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     مساحة    

( الف م
2

)
عدد

    مساحة     

 ( الف م
2

)
عدد

Area 

(1000 m
2
)

No. Area 

(1000 m
2
)

No.

المجموع

214.8 918 801.7 4,808 161.8 880.0 1,041.8 82 517 303 839 1,965 3,706 مبنى سكني

0.6 7 10.4 65 30.9 276.4 307.3 2 51 16 164 303 536 مبنى غير سكني

جنين

21.0 125 167.4 1,116 21.5 178.4 199.8 - 71 6 116 465 658 مبنى سكني

- - 1.1 7 6.1 50.4 56.4 - 10 1 15 52 78 مبنى غير سكني

طوباس

87.9 125 45.7 289 19.2 47.0 66.4 6 60 51 27 164 308 مبنى سكني

0.1 1 0.3 3 2.7 7.4 10.1 - 5 4 - 15 24 مبنى غير سكني

طولكرم

30.0 191 126.3 709 34.8 127.0 162.0 20 72 105 50 310 557 مبنى سكني

0.1 2 0.3 2 3.1 31.3 34.5 - 6 4 4 25 39 مبنى غير سكني

نابلس

38.5 226 338.7 1,861 46.3 395.1 441.1 55 143 133 503 652 1,486 مبنى سكني

0.2 2 8.3 48 16.2 169.1 185.2 1 21 7 141 178 348 مبنى غير سكني

Qalqilya قلقيلية

13.2 87 77.0 517 14.1 82.3 96.3 - 53 8 114 194 369 مبنى سكني

0.1 1 0.3 2 0.4 8.7 9.1 - 2 - 3 18 23 مبنى غير سكني

Salfit سلفيت

24.2 164 46.6 316 25.9 50.2 76.2 1 118 - 29 180 328 مبنى سكني

0.1 1 0.1 3 2.4 9.5 12.0 1 7 - 1 15 24 مبنى غير سكني

2011رخص األبنية الصادرة في محافظات شمال الضفة الغربية حسب استخدام المبنى، :  27جدول   

 Table 27: Building Licenses Issued in the West Bank Northern Governorates by Utilization, 2011

Governorate

الوحدات السكنية المرخصة الف م) المرخصة المساحات
2

) عدد الرخص الصادرة

المحافظة

   Licensed Dwellings   Licensed Area (1000 m
2
)  Number of Licenses

Existing Dwellings New Dwellings

وحدات قائمة  وحدات جديدة  مساحات

قائمة
أبنية قائمة

 إضافات جديدة

أجزاء قائمة +

 إضافات جديدة

لمباني مرخصة

 مساحات

جديدة
المجموع إضافات قائمة أبنية جديدة المجموع

Additions 

to 

Licensed 

Buildings 

New 

Buildings

Total

Total

Jenin

Residential Buildings

Non-Res. Buildings

Existing 

Areas

New 

Areas

Total Existing 

Extensions

Existing 

Buildings

Additions + 

Existing 

Parts

Non-Res. Buildings

Residential Buildings

Non-Res. Buildings

Residential Buildings

Non-Res. Buildings

Residential Buildings

Non-Res. Buildings

Tubas

Tulkarm

Nablus

Residential Buildings

Non-Res. Buildings

Residential Buildings

Non-Res. Buildings

Residential Buildings
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Local AuthorityOther Local AuthorityOther*

2794824109West Bank 

14140865North of West Bank

445328Jenin

54111Tubas 

201212Tulkarm

3211219Nablus

23614Qalqiliya

17201Salfit

282010
Table 28: Localities in the West Bank Northern Governorates by Water Provider Through a 

Public Network, 2010

Governorate/Region

Service Provider 

No Water 

Network

*Other:  include Jerusalem municipility or wells belonge to 

associations
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Artesian WellsRain Water 

Collection Well

SpringsOtherNo AlternativeTotal

181242382043524West Bank 

10411021415254North of West Bank

36413--80Jenin

1281--21Tubas 

1811-2435Tulkarm

2127122264Nablus

14111-834Qalqiliya

3124-120Salfit

292010
Table 29: Localities in the West Bank Northern Governorates by Alternative Water Sources, 2010

Alternative  Sources

*: The Alternative  Water Source for localities is in the absence 

of  water or network does not cover the localities needs.

Governorate/Region
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أخرىهيئة محلية أخرىالهيئة المحلية

Local 

Authority

Other Local 

Authority

Other No Electricity Network 

256182128West Bank 

211171412North of West Bank

636101Jenin

12036Tubas 

31310Tulkarm

59500Nablus

27304Qalqiliya

19001Salfit

Service Provider 

302010
Table 30: Localities in the West Bank Northern Governorates by Electricity Provider Through a 

Public Network, 2010

Governorate/Region
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Doer of Waste Collection

Local 

Authority

Private 

Contractor

UNRWAOther Local 

Authority

Other

3342620501579524West Bank 

16618728431254North of West Bank

5051132980Jenin

10-1-1021Tubas 

22622-335Tulkarm

407382464Nablus

28--3-334Qalqiliya

16--2-220Salfit

There is No Solid 

Waste Collection 

Servic

312010
Table 31: Localities in the West Bank Northern Governorates by the Provider of Solid Waste 

Collection Service, 2010

Governorate/Region
Total
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Wastewater 

Network 

Connection

Porous and  

Tight Cesspits 

Open Channels 

Without Network

More Than 

One method 

Not Stated

7146553320West Bank

262341127North of West Bank

380---Jenin

-18111Tubas 

534-1-Tulkarm

1251-85Nablus

532-2-Qalqiliya

119--1Salfit

322010
Table 32: Localities in the West Bank Northern Governorates by Wastewater Disposal Method, 

2010

Governorate/Region
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No. of 

Hotels

Average No. of 

Rooms

Average No. of 

Beds

No. of GuestsAverage of Bed 

Occupancy

818550814,80762.7North of West Bank

914,99210,704507,3723,412.4West Bank

332011
Table 33: Main Indicators for Hotel Activities in the West Bank Northern Governorates, 2011

Region
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MalesFemalesTotal

77,059168,46942,699211,168West Bank

38,50872,79319,19691,989North of West Bank

11,02318,1134,86422,977 Jenin 

1,6522,5326343,166Tubas 

6,11110,9363,27614,212Tulkarm 

13,74231,1257,39938,524Nablus

3,8476,7161,9818,697Qalqiliya

2,1333,3711,0424,413Salfit

34
2009

Table 34: Establishments in Operation and Employed Persons in the Private and Non 

Governmental Organization Sectors and Government Companies in the West Bank 

Northern Governorates, 2009

No. of 

Establishments

Governorate/Region
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JeninTubasTulkarmNablusQalqiliyaSalfitNorth of 

West Bank

 Wset 

Bank

1,9941785279735781424,3925,930

Agriculture           

    ( raising of 

cattle &other 

animals )

 A

1903671292285
Mining & 

quarrying                                 

 C 

1,2071737992,2785753435,37511,554Manufacturing                                       D 

5311477520170197
Electricity and 

water supply                       

 E

263137394128308Construction                                 F

5,5679563,3137,2391,9381,15020,16340,709

Wholesale, 

retail trade & 

repairs                     

 G 

47868296681128941,7453,323
 Hotels & 

restaurants                               

 H

761354103238277653

Transport, 

storage & 

communication

s  

 I 

548391252912267594
Financial 

intermediation               

 J

2953819248498551,1622,839

Real estate, 

renting & 

business 

activities   

 K 

1753012923556456701,547Education                               M 

3714123649093851,3163,097

Health & 

social work                               

 N

7081334639872671932,7516,023

Other 

community, 

social & 

personal 

services 

 O 

11,0231,6526,11113,7423,8472,13338,50877,059

35
2009

Table 35: Establishments in Operation in the Private and Non Governmental Organization Sectors 

and Government Companies in the West Bank Northern Governorates, 2009

Total 

Governorate

Economic 

Activity
ISIC
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 Jenin & 

Tubas

TulkarmNablus & 

Salfit

Qalqiliya

1,4096752,3434334,86014,954Private Cars

261197689441,1912,131Taxis

8-2-1042Motorcycles and Moped

311721372204Buses (Public/ Private) 

42917573190
Trailers and Semi-Trailers 

83321647Agricultural Tractors

3-621140Road Tractors

25963191515642,392
Trucks and Commercial Cars

2-33848Other Vehicles 

2,0239643,2755436,80520,048Total

*: The number of licensed vehicles according to records of the

Department of License in the Governorate did not reflect the

actual number of vehicles.

362010
Table 36: New Registered Vehicles in the West Bank Northern Governorates by Type of Vehicle 

2010

Governorate

Type of Vehicle North of 

West 

Bank

 Wset 

Bank
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 Jenin & 

Tubas

TulkarmNablus & 

Salfit

QalqiliyaNorth of 

West Bank

 Wset 

Bank

7,9536,45915,6402,67932,73185,874Private Cars

1,1436551,5202233,5418,616Taxis

34163621107303Motorcycles and Moped

236131211195971,350Buses (Public/ Private) 

120437626265693Trailers and Semi-Trailers 

2596811851496830Agricultural Tractors

421531896315Road Tractors

3,0161,2452,9048908,05523,114
Trucks and Commercial 

Cars

141739878470Other Vehicles 

12,8178,64920,5753,92545,966121,565Total

*: The number of licensed vehicles according to records of the

Department of License in the Governorate did not reflect the

actual number of vehicles.

372010
Table 37: Licensed Road Vehicles in the West Bank Northern Governorates by Type of Vehicle, 

2010

Governorate

Type of Vehicle
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Governorate

Jenin & 

Tubas

TulkarmNablus & 

Salfit

QalqiliyaNorth of 

West Bank

 Wset Bank

328,205149,402555,863118,3441,151,8153,573,318Total Imports

98,81236,29899,10717,879252,096592,534
Food And Live 

Animals

9,0091,25823,7371,49535,499154,830
Beverages And 

Tobacco

1,9922,1229,8211,33815,27337,804

Raw Materials, 

Inedible Except 

Fuels

117,77156,018159,15850,991383,9381,046,322

Mineral Fuels, 

Lubricants And 

related Materials

1,4027188,3411410,47520,861

Animal And 

Vegetable Oils, Fats 

And Waxes

* 
14,49512,03639,7549,67475,959345,604

Chemical And 

Related Products, 

n.e.s.*

39,44422,60292,42220,870175,338604,663

Manufactured 

Goods Classified 

mainly By Material

30,19013,30685,24810,127138,872530,879
Machinery And 

Transport 

15,0905,04438,2755,95664,365239,820
Miscellaneous 

Manufactured 
* n.e.s: not elsewhere

specified                                                                                                                                                                                                                  
 

382010
Table 38: Value of Registered Imports by SITC-3 Categories in the West Bank Northern 

Governorates, 2010

Section

$Value in Thousand US
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Governorate

Jenin & 

Tubas

TulkarmNablus 

& Salfit

QalqiliyaNorth of 

West Bank

 Wset 

Bank

44,76812,87693,06011,661162,365572,175Total Exports

14,4406,14120,86431641,76178,427Food And Live Animals

57424314,2103915,06624,013Beverages And Tobacco

2,4582203,0099216,6089,286
Raw Materials, Inedible 

Except Fuels

10220_321,548

Mineral Fuels, 

Lubricants And related 

Materials

6,3112,7584,27525913,60315,761
Animal And Vegetable 

Oils, Fats And Waxes

* 2,9503665,3644629,14273,984
Chemical And Related 

Products, n.e.s.*

16,0342,68019,5986,40744,719244,984

Manufactured Goods 

Classified mainly By 

Material

3731467,0629028,48332,976
Machinery And 

Transport Equipment’s

1,61832018,6572,35522,95091,196
Miscellaneous 

Manufactured Articles

 

392010
Table 39: Value of Registered Exports by SITC-3 Categories in West Bank Northern 

Governorates,2010

Section

* n.e.s: not elsewhere specified                                                                                                                                                                                                                  

$Value in Thousand US
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Important Note 
 
Statistical data were derived from PCBS publications. For further details of the 
methodology and data quality standards for individual topics, readers can visit 
http://www.pcbs.gov.ps.  

 
Special symbols were used in the tables of this book as follows: 
 (-): Nil 
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Introduction 
 

Since its inception, PCBS has sought to build a system of Palestinian official statistics based on 
the needs of the society and in line with recommended standards, including full membership in 
the international statistical community. PCBS has adopted the principle of progression within 
existing Palestinian priorities as the basis for work towards developing the statistical system. 
PCBS has accomplished many statistical activities using primary sources, including censuses 
and field surveys, and secondary sources such as administrative records in cooperation with 
public and private sector institutions. 
 
We are pleased to present the West Bank Northern Governorates Statistical Yearbook 2011 to 
provide continuous time series data of general trends in different areas through a 
comprehensive statistical reference that covers most population, social, economic, and 
geographic areas.  
 
This book is one of the most important and comprehensive official statistical references relating 
to the West Bank Northern Governorates. 
 
The yearbook is divided into three chapters: the first chapter defines the main indicators 
relating to the West Bank Northern Governorates.  The second chapter explains the 
methodology of data collection, in addition to details regarding data quality and estimates of 
data sources.  The third chapter contains the concepts and definitions used in this statistical 
yearbook 
 
We believe that we have succeeded in bridging gaps in information and have contributed to 
providing a key reference of official Palestinian statistics that will serve the developmental 
process and assist decision makers to create plans based on professional and scientific criteria 
at national and governorate level. 
 
 
 
 
 
 
 
 

April, 2012  Ola Awad 
President of PCBS 
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Chapter One 
 

Main Indicators 
 

This chapter presents the main findings of the most important demographic, geographic and 
economic indicators of the West Bank Northern Governorates. 

 
1.1 Demographic Indicators 

 
Population: 
According to PCBS estimates, the population of the West Bank Northern Governorates was 
around 1.0 million in mid-2012. 
 

Estimated Population in the West Bank Northern Governorates, Mid- 2012  

  

 
There are 272 thousand Palestinian refugees in the West bank northern governorate are 
refugees.  
 
There were 9,519 registered marriages in Sharia courts and churches in the West Bank 
Northern Governorates in 2010, which accounted for 25.6% of all marriages in the Palestinian 
Territory. 
 
There were 1,726 registered divorces in Sharia courts in 2010, which accounted for 28.1% of 
all cases of divorce in the Palestinian Territory. 
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Registered Marriages and Divorces in the West Bank Northern Governorates, 2010  

  

 
The median age at first marriage in the West Bank Northern Governorates was 26 years for 
males and 20.3 years for females in 2010.   
 
There were 27,506 registered live births in 2010 in the West Bank Northern Governorates, 
14,155 male and 13,351 female, constituting 42.2% of the West Bank total births.  In the same 
year, there were 3,021 registered deaths, 1,617 males and 1,404 females, representing 50.7% 
of all the West Bank deaths. 

 
Health: 
There were 16 hospitals in 2011 in the West Bank Northern Governorates, including six 
government hospitals and the rest non-governmental hospitals.  The total number of beds was 
1,025, making an average 1.0 beds per 1000 inhabitants.  
 
There were 244 primary health care centers in 2011 in the West Bank Northern Governorates, 
with 161 health centers supervised by the Ministry of  Health, 66 run by non-governmental 
organizations, and 17 health centers run by UNRWA. 

 
Primary Health Care Clinics and Centers in the West Bank Northern Governorates by 

Supervisory Authority, 2011
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Labor: 
The labor force participation rate of persons aged 15 years and above in the West Bank 
Northern Governorates was 46.6%: 21.1% for females and 71.5% for males.  Of these, 83.7% 
were in full employment while 8.7% were underemployed. 
 
The unemployment rate in the northern governorates was 16.3%: 21.6% for females and 
14.7% for males. 
 
Poverty: 
The poverty rate among individuals in the West Bank Northern Governorates was 15.1% in 
2010, compared to 18.3% among individuals in the West Bank for the same year.  Monthly 
household expenditure in the governorate of Nablus was higher than in the other northern 
governorates at JD 1,075.1. 
 
Education: 
Schools in the West Bank northern governorates 
There were 876 schools in total with 281,814 students: 41,449  males and 140,365 females.  
 

Percent Distribution of Students in the West Bank Northern Governorates  
Schools by Stage, 2012/2011  

 

 
2.1 Geographic Indicators  
 
Environment: 
There were 65 localities not connected to a water network in the West Bank Northern 
Governorates in 2010. 
  
In 2010, the local authorities provided water to 141 localities via the public network in the 
West Bank Northern Governorates and other authorities provided water services to 40 
localities. 
 
There were 12 localities not connected to an electricity network in the West Bank Northern 
Governorates during 2010. Local authorities provided electricity via the public network to 211 
localities and 17 localities were served by other local authorities or suppliers. 
 
There were 31 localities in the West Bank Northern Governorates that had no solid waste 
collection service in 2010 while the local authority collected solid waste in 166 localities.  
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There were 234 localities without a wastewater network in the West Bank Northern 
Governorates and 26 localities were connected to a wastewater network in 2010. 
 
Agriculture and Land Use: 
The area of the West Bank Northern Governorates is 2,206 km2  in year 2010, which 
represents around 39% of the total area of the West Bank. The cultivated land is  557.8 km2 
and represents 63.3% of the total cultivated land in the West Bank Northern Governorates, 
and 25.3% of the total area of the West Bank Northern Governorates, during the agricultural 
year 2009/2010. 
 
During the agricultural year 2009/2010, there were 48,596 agricultural holdings in the West 
Bank Northern Governorates, representing 53.5% of all agricultural holdings in the West 
Bank. Plant holdings were the most common type of agricultural holding and numbered 
36,222, equivalent to 74.5% of all agricultural holdings in the West Bank northern 
governorates.  There were 7,944 mixed agricultural holdings, equivalent to 16.4% of all 
holdings, and 4,430 animal holdings, equivalent to 9.1% of all agricultural holdings in the 
West Bank northern governorates. 
 

There were 13,548 cows raised in the West Bank Northern Governorates, representing 55.8% 
of all cows raised in the West Bank; 225,281 sheep representing 44.5% of all raised in the 
West Bank; and 57,600 goats, representing 27.8% of all goats raised in the West Bank on the 
enumeration day, the first of October 2010.  
 
Housing Conditions: 
66.4% of households in the West Bank Northern Governorates live in a villa or house and 
33.0% live in an apartment. 
 
Tourism: 
There were eight hotels operating in the West Bank Northern Governorates with an average of 
185 rooms and 508 beds. During 2011, the total number of hotel guests was 14,807. The 
percent of room occupancy in North of the West Bank hotels was 62.7%. 
 
3.1 Economic Indicators  

 
Establishments: 
There were 38,508 economic establishments operating in the West Bank Northern 
Governorates in 2009 with a total of 91,989 workers, comprising 72,793 males and 19,196 
females. 
 
Building licenses: 
In 2011, 4,242 building licenses were issued in the West Bank Northern Governorates with a 
total area of 1,349.1 m2. Of these licenses, 1,156.4 m2 were for new buildings and 192.7 m2 
were for existing buildings. 
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Issued Building Licenses in the West Bank Northern Governorates, 2011 

 

 
Transportation: 
Licensed  vehicles in the West Bank Northern Governorates in 2010 was 45,966.  
 
There were 6,805 new registered vehicles in the West Bank Northern Governorates in 2010.  
 
Registered Foreign Trade:  
 
Imports: 
Imports increased by 8.7 percent in the West Bank Northern Governorates in 2010 compared 
to 2009 and totaled US$1,152 million.  
 
Exports: 
Exports increased in the West Bank Northern Governorates in 2010 and totaled US$162.4 
million.  
 
Trade Balance: 
The trade balance for the West Bank Northern Governorates registered a deficit in 2010 of 
US$989.5 million.   
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Chapter Two 
 

Concepts and Definitions 
 

Agricultural Holding: 
It is an economic unit of agricultural production under single management comprising all 
kept, livestock and all land used totally or partially for agriculture production purposes 
regardless to title legal form or size.  Single management may be exercised by an individual 
or household jointly by two or more individuals or households by a clan or tribe or by a 
juridical person such as:  a corporation cooperative or government agency.  The holdings land 
may consist of one or more parcels located in one or more separate areas or in one or more 
territorial or administrative divisions, providing the parcels share the same production means, 
such as labour, farm buildings, machinery or draught animals.  
 
Agricultural Land: 
It  refers to the major classes of land use on agricultural holdings. For classification the "gross 
area" is surveyed for each class. Agricultural land includes land under scattered farm 
buildings, yards and their annexes, permanently uncultivated land, such as uncultivated 
patches, banks footpaths, ditches, headlands and shoulders (ECE 1986). 
 
Animal Holding: 
The presence of animals controlled by the holder, the holder should have any number of 
cattle’s or camels, at least 5 heads of sheep or goats or pigs, at least 50 birds of poultry 
(Layers and broilers), or 50 rabbits or other poultry like turkeys, ducks, fer...etc, or a mixture 
of them, or at least 3 beehives controlled by the holder. 
 
Average (rooms, beds) Occupancy: 
It is defined as the total number of occupied (rooms, beds) divided by number of days. 
 
Average Household Size: 
It refers to the average number of household members calculated through dividing the total 
number of members for a certain category by the number of households for that particular 
category. 
 
Average Housing Density:     
This refers to the average number of persons living in the room. This average is calculated by 
dividing the total number of individuals of a certain category from households by the total 
number of rooms for that particular category. 
 
Bed Occupancy: 
Number of booked and paid beds. Such beds are considered occupied whether they were 
actually used or not. 
 
Bed Occupancy Rate:     
Hospitalization days for admitted patients divided by number of beds multiplied by days of 
year. 
 
Building: 
The building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently erected 
on the surface of the earth or water. The building is surrounded by four walls or with at least 
one completed ceiling . 
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Compensations of Employees: 
The total remuneration, in cash or in kind, including social security contributions, payable by 
an olive presses to an employee in return for work done by the latter. 
 
Death: 
The permanent disappearance of all evidence of life at any time after live birth has taken 
place. 
 
Discharges: 
Discharged patient from a hospital after having the diagnostic and curative health care 
regardless of the discharged case (cured or dead). 
 
Employed Persons: 
A person who works in the Olive Press including owners, self-employed, unpaid family 
members, or waged workers who receive their compensations in cash or in kind during a 
specific reference period. 
 
Employee: 
A person who works for a public or private employer and receives remuneration in wage, 
salary, commission, tips, piece-rates or pay in kind. 
 
Exports: 
It refers to the whole commodities (goods and services), that are exported outside the country, 
conditioned with ownership transcription to another economy, or to free customs regions as a 
discount from the motional economy which is a result of transaction with nonresident 
economy. 
 
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). 
 
Economic Activity: 
 The kind of work which is done by the establishment, and the main economic activity is the 
activity that contributes to the largest value added in establishments practicing more than one 
activity. 
 
Government School: 
Any educational institution run by MOE or any other ministry or governmental instrument. 
 
Government Public Sector: 
Includes all institutions of the three branches: legislative, judicial and executive. 
 
Gross Value Added: 
Value added is a central concept of production and refers to the generated value of any unit 
that carries out any productive activity.  Gross value added is defined as the value of gross 
production less the value of intermediate consumption. 
 
 
Guests: 
It refers to visitors staying in the hotels and using their facilities. Records of new guests are 
based on the number of visits regardless whether it’s the same person or different. 
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Health: 
Many definitions exist. As defined by the World Health Organization: “A state of complete 
physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. 
 
Hospital: 
An institution whose primary function is to provide services (diagnostic and therapeutic) for a 
variety of medical conditions, both surgical and non-surgical. Most hospitals also provide 
some outpatient services, particularly emergency care. 
 
Hotel:                                
It is defined as an accommodation establishment providing overnight lodging for the visitors 
in a room or unit. It should hold a number of persons exceeding that of an average single 
family. The establishment must be under one management, and provides different facilities 
and services to visitors. 
 
Housing Unit: 
A building or part of a building constructed for one household only, with one or more 
independent entrance leading to the public road without passing through another housing unit. 
The unit might not be constructed for living purposes but found occupied with a household 
during the enumeration. Likewise, the unit might be utilized for habitation or for work 
purposes or both purposes. Also, it might be closed, vacant or occupied by one or more 
households during the survey. 
 
Housing Unit Type: 
Housing unit type may refer to (villa, house, apartment, independent room, marginal, tent or 
other). 
 
Household Expenditure: 
This refers to the amount of cash spent on the purchase of goods and services for living 
purposes, and the value of goods and service payments, or part of payments, received from an 
employer, and cash expenditure spent as taxes (non-commercial or non-industrial), gifts, 
contributions, interest on debts, and other non-consumption items. 
 

Household Consumption: 
This refers to the amount of cash spent on the purchase of goods and services for living 
purposes, and the value of goods and service payments, or part of payments, received from an 
employer, and own-produced goods and food, including consumed quantities during the 
recording period, and imputed rent. 
 
Imports: 
It refers to the whole commodities (goods and services) entered the country by air, land and 
sea that are used in consumption, convertibility on the manufacturing sector, and re-
exportation. 
  
Intermediate Consumption: 
It is the  value of the goods and services consumed as inputs, used up or transformed during 
the production process. It is measured during a specific period in time in a way similar to 
measuring production. Intermediate consumption is estimated by purchase price, which is 
defined as the producers’ price plus transportation and wholesale and retail trade margins. The 
value of the gross intermediate consumption on the level of the total economy is the same 
whether calculated by purchase or producers’ price. However, on the detailed level, the two 
evaluations vary. 
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In Operation  Establishment: 
An establishment which is in operation during the implementation  of  establishment census. 
 
Labor Force: 
The economically active population (Labor Force) consisting of all persons aged 15 years and 
over who were either employed or unemployed. 
 
Livestock: 
Refers to all animals kept or reared mainly for agriculture purposes. Including cattle, 
buffaloes, sheep, goats, pigs, horses, mules, asses, camels, poultry, rabbits, bees and other 
domesticated animals as well as foxes, minks, etc. 
 
Main Economic Activity: 
Is the main work of the enterprise based on the  (ISIC, rev4) and that contribute by the large 
proportion of the value added, whenever more than one activity exist in the enterprise. 
 
Mean Duration: 
Total hospitalization days divided by discharged patients. 
 
Median Age at First Marriage:  
The age dividing individuals into two categories, either married before it or married after it. 
 
Mixed Holding: 
If the holder  has plant and animal holdings according to Plant and Animal Holding definition 
providing, both  animal and plant activities , share the same production means, such as labour, 
farm buildings, machinery or draught animals. 
 
Marriage Duration (For divorced): 
The duration between the date of the actual marriage and the survey reference date, calculated 
in years. 
 
North of the West Bank Region: 
Jenin, Tubas, Tulkarm, Nablus, Qalqiliya, and Salfit governorates. 
 
Number of Guest Nights: 
Number of beds booked for hotel guests.  Such beds are considered as occupied whether they 
were actually used or not.  It is measured by guest night unit. 
 
Number of Rooms:     
It refers to furnished rooms for the use of guests.  Such rooms might be single, double, triple, 
or quadruple.  Rooms involving more than four beds were classified under (others) in the 
questionnaire.  As for the suite, it is usually comprised of one bedroom or more, a living room 
and private toilet facilities. 
 
Number of Persons Engaged:  
This includes paid employees, unpaid owners and family members. Includes also all 
permanent and temporary staff aged 10 years and more. 
 
Olive Press:  
An enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and services is produced 
(olive oil, with the possibility of having secondary activities). 
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Outputs: 
It is the value of the final products of goods and services produced by a certain olive press 
which is used by other units for self-consumed or for the purposes of self gross fixed capital 
formation. 
 
Percentage of (Rooms, Beds)  Occupancy:     
It is defined as the average occupancy of (rooms, beds) divided by available (rooms, beds) 
multiplied by one hundred. 
 
Plant Holding: 
The presence of cultivated or arable land area for any agricultural crops controlled by the 
holder, and must not be less than one dunum  for open cultivated area  and ( 0.5) dunum for 
protect cultivated area. 
 
Population Density: 
Number of population per km2 of area. 
 
Poverty: 
Is often defined as “the absence of the minimum standard of income or resources to meet 
basic needs” and as “the inability to attain the minimum standard of living.” Two poverty 
lines have been developed according to actual spending patterns of Palestinian families. The 
first, termed “deep poverty line” was calculated to reflect a budget for food, clothing and 
housing. The second line adds other necessities including health care, education, 
transportation, personal care, and housekeeping supplies. Since consumption levels better 
reflect the population’s needs, and help to specify the poverty line in Palestine, the monthly 
consumption level is used rather than the monthly income. 
 
Private sector: 
Includes all institutions owned by individual/s or part of an organization and it's propose is for 
profit in most cases. 
 
Public Water Network: 
A network of pipes for the purpose of providing clean water to households. It normally 
belongs to a municipality, council or to a private company and for different domestic uses. 
 
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. Every 
Palestinian falls under one of the following categories: 
Registered Refugee: It applies to registered refugee holding refugee registration card issued 
by UNRWA. 
Non-Registered Refugee: It applies to unregistered refugee who do not hold refugee 
registration card issued by UNRWA. 
Non-Refugee: It applies to any Palestinian not categorized under any of the two 
aforementioned statuses.  
 

Residence: 
Defined in economic terms, the main criterion to determine residence of an entity is centre of 
economic interest.  Persons are considered residents of the country where they live for at least 
one year, excluding students, for illness and soldiers). 
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Room Occupancy: 
Number of booked and paid rooms.  Such rooms are considered occupied whether they were 
actually used or not. 
 
School: 
Any educational institution excluding kindergartens, regardless of students’ number and grade 
structure. 
 
Secondary School: 
Includes schools with secondary stage, or basic and secondary stage. 
 
Sewage Network: 
System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate wastewater (rainwater, 
domestic and other wastewater) from any of the location paces generation either to municipal 
sewage treatment plant or to a location place where wastewater is discharged. 
 
Tenure of Housing Unit: 
Tenure status indicates whether the household occupies the housing unit as owner, rented, or 
other (include without payment, and for work). 
 
Underemployment: 
Underemployment exists when a person’s employment is inadequate in relation to alternative 
employment, account being taken of his\her occupational skills. The underemployed persons 
are classified into two groups:1. Visible Underemployment:  which refers to insufficient 
volume of employment :Persons worked less than 35 hours during the reference week or 
worked less than the normal hours of work in their occupation were considered as visibly 
underemployed.2. Invisible Underemployment: refers to a misapplication of labour resources 
or fundamental imbalance as between labour and other factors of production, such as 
insufficient income. 
 
Unemployed (According to the ILO Standards): 
Unemployed persons are those individuals aged 15 years and over who did not work at all 
during the reference period, who were not absent from a job, were available for work and 
actively seeking a job during the reference period by one of the following methods news 
paper, registered at employment office, ask friends or relatives or any other method. 
 
UNRWA School: 
Any school run or supervised by UNRWA. 
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