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  تقديم
سعى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ نشأته إلى بناء نظام اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية الذي يستند إلى 

اعتمدت  وقد  .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 استكمال بناء 

النظام المذكور، حيث أنجز العديد من األنشطة اإلحصائية باالعتماد على المصادر األولية بما في ذلـك التعـدادات   

اإلحصاءات من المصادر الثانوية من خالل السجالت اإلدارية بالتعاون مع  والمسوح الميدانية، باإلضافة إلى اشتقاق

  .العام والخاص القطاعينمؤسسات 
  

لتوفير سلسلة زمنية متواصلة تتيح  نبذلها عشر استكماال للجهود التي الثانيقدم الكتاب اإلحصائي السنوي نأن  نايسر

من خالل مرجع إحصائي شامل يغطـي معظـم المجـاالت    المجال لدراسة التوجهات العامة في مختلف المجاالت، 

  .السكانية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية
  

يـوفر  يمثل هذا الكتاب أهم المراجع اإلحصائية الرسمية الشاملة حول الفلسطينيين في مختلف بقاع األرض حيـث  

ضافة إلى ما أمكن توفيره من إحصاءات التقرير إحصاءات رسمية حول مجاالت الحياة في األراضي الفلسطينية، باإل

فيعرض الكتاب السنوي واقع الفلسطينيين الديمغرافي واالجتماعي .  تواجده مختلف أماكنحول الشعب الفلسطيني في 

  .إضافة إلى فصل رابع حول المفاهييم والمصطلحات واالقتصادي في ثالثة فصول أساسية
  

ي في األراضي الفلسطينية والتي مـا زالـت تحـت نيـر االحـتالل      يتناول الفصل األول سمات المجتمع الفلسطين

  .اإلسرائيلي، حيث يعرض واقع السكان في النواحي الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها من المجاالت
  

، الذين يرزحون تحت اإلدارة 1948األراضي المحتلة عام وفي الفصل الثاني يستعرض الكتاب واقع الفلسطينيين في 

بما يشمل القوانين والتشريعات والظـروف االقتصـادية واالجتماعيـة     1948والسلطة اإلسرائيلية الكاملة منذ عام 

  .والسياسية وغيرها
  

البلدان التي يتركز وجـود   فيأبرز سمات فلسطينيي الشتات وخاصة ويستعرض الكتاب السنوي في الفصل الثالث 

  .، األردن وسوريا ولبنانفيها وهي الدول العربية المجاورةالفلسطينيين 
  

  .وتناول الفصل الرابع أهم المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا الكتاب
  

نأمل أن نكون قد وفقنا في سد فجوة إضافية من الفجوات المعلوماتية، وأن نكون قد أسهمنا في توفير أحد المراجـع  

الفلسطينية لخدمة المسيرة التنموية وصناع القرار في مختلـف مـواقعهم لصـياغة     األساسية لإلحصاءات الرسمية

  .القرارات والخطط على أسس مهنية علمية
  

  واهللا نسأل أن يتكلل عملنا بالنجاح،،
  

  عال عوض  2011كانون أول، 

 رئيس الجهاز
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  تنويه

  
في هذا الكتاب مصدرها منشورات الجهاز المركزي  األولفي الفصل حصائية المدرجة إلجميع البيانات ا

  .صداراتإللى هذه اإضرورة الرجوع يمكن للقارئ الكريم وفي حالة الولإلحصاء الفلسطيني 

  

. والثالث تعددت المصادر األولية والثانوية المستخدمة في اشتقاق اإلحصاءات المدرجة في الفصلين الثاني

  .وتترتب على ذلك عدم إمكانية عرض البيانات اإلحصائية متسقة بشكل كامل

                                                                                                                                 

يمكن أن يالحظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المتغير 

  .ومجموعه، وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب للعمليات الحسابية

  

  -:مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هذا الكتاب، وداللة هذه الرموز كالتاليتم استخدام 

  ال يوجد) -(

  التصنيف ال ينطبق(.)  

  البيانات غير متوفرة(..) 

  البيانات غير متاحة للنشر(:)  
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  االول الفصل
 

  الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية 

  ) الضفة الغربية وقطاع غزة(
  

قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ومنذ نشأته بجمع البيانات اإلحصائية حول واقع الفلسطينيين فـي  

من المسوح الميدانيـة فـي المجـاالت     كبيرةسلسلة  حيث نفذمختلف المجاالت،  األراضي الفلسطينية في

السكانية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية، إضافة الى إشتقاق اإلحصائيات من بيانات المؤسسات العامة 

  . التي تم جمعها عن طريق السجالت اإلدارية
  

هاز بتنفيذ أول تعداد فلسطيني للسكان والمساكن والمنشـآت  الج قام بهالقد تم تتويج الجهود اإلحصائية التي 

، وجمع كم هائل من البيانات اإلحصائية عن السكان الفلسـطينيين فـي مختلـف    1997بأيد فلسطينية عام 

، 2007وجاء عـام    .المجاالت، هذه الجهود شكلت ثورة في مجال خلق قاعدة معلوماتية إحصائية مفصلة

حصاء الفلسطيني بتتويج اعماله مرة اخرى بتنفيذ التعداد الفلسطيني الثاني للسكان وقام الجهاز المركزي لال

، وذلك بهدف تحديث اطر المعاينة وقواعد البيانات الشـاملة فـي المجـاالت    2007والمساكن والمنشآت 

ياسات السكانية واالجتماعية واالقتصادية من اجل استخدامها الغراض التخطيط واتخاذ القرارات ورسم الس

والذي يعتبـر حجـر   ، قام الجهاز بتنفيذ أول تعداد زراعي 2010وفي العام   .في القطاعين العام والخاص

كما انه وفر كم هائل من البيانات االحصائية ، االساس ومجتمع اطر المعاينة للمسوح الزراعية المتخصصة

  .عن القطاع الزراعي النباتي والحيواني
  

ئيات التي توفرت لدى الجهاز، قام بنشرها عبر تقاريره المختلفة، واضعاً إياهـا  إن مجمل البيانات واإلحصا

ت افي متناول الجميع وإتاحة إستخدامها من قبل جهات التخطيط ورسم السياسات التنموية وإتخـاذ القـرار  

هائلـة   الجهاز توفير قاعدة بيانات استطاعولتعزيز الدور الوطني المؤسسي لبناء دولة مؤسسية قوية، وقد 

  . حول واقع السكان الفلسطينيين االجتماعي واالقتصادي وسماتهم المختلفة
  

تتناول صفحات هذا الفصل عرضاً سريعاً ألبرز وأهم المؤشرات اإلحصائية في مختلف المجـاالت عـن   

ية ن في األراضي الفلسطينية وذلك في المجاالت الجغرافيـة والسـكان  يالواقع الفلسطيني والسكان الفلسطيني

واالجتماعية بما فيها األسرة، والتعليم، والثقافة، والصحة، ومعايير المعيشة وظـروف السـكن، والعمـل،    

  .بتعريف أهم المصطلحات الواردة ةوالقطاعات االقتصادية وغيرها من المجاالت والمواضيع، مزود
  

يمكن ان تكـون علـى    تستند بيانات هذا الفصل الى إصدارات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حيث

من خالل التقارير االحصائية حسـب   مستوى أكبر من التفصيل والتوسع والتي يمكن للقارئ أن يعود إليها

  http://www.pcbs.gov.ps: الموضوع او من خالل الصفحة االلكترونية للجهاز على العنوان

1  
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  استعماالت األراضيالزراعة و
  

يعتبر النشاط الزراعي في األراضي الفلسطينية من األنشطة اإلنتاجية الهامة، حيث يؤدي القطاع الزراعي 

دوراً رئيسياً في االقتصاد القومي من حيث مساهمة الصادرات الزراعية بنصيب هام في التجارة الخارجية، 

لقطاع الزراعي الكثير من المواد األولية لمختلف القطاعات االقتصادية وتوفير العمالت األجنبية، كما يوفر ا

أهمية خاصة في األراضي الفلسطينية وذلك لندرة الموارد الطبيعية ذات تعتبر هذه اإلحصاءات و.  األخرى

  .األرضية والوضع السياسي لألراضي الفلسطينية
  

  :الحيازات الزراعية

حيازة في الضفة   90,908حيازة، منها  111,310راضي الفلسطينية بلغ عدد الحيازات الزراعية في األ

خالل العام الزراعي % 18.3حيازة في قطاع غزة بنسبة  20,402، و%81.7الغربية بنسبة 

2009/2010.      

  

لحيازات اما بالنسبة ل

 فقد بلغ عددها النباتية

حيازة مشكلة  175,79

من % 71.1ما نسبته 

ي الحيازات في ـإجمال

ي الفلسطينية، ـألراضا

أما الحيازات المختلطة 

 894,17فبلغ عددها 

حيازة أي ما نسبته 

ن إجمالي ـم% 16.1

 في المقابلالحيازات، 

دد الحيازات ـلغ عـب

 241,14ة ـحيوانيـال

ا نسبته ـحيازة أي م

ن إجمالي ـم% 12.8

 العامفـي حيازات ـال

  .009/2010الزراعي 

  

  
  

1.1 
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 2010والمحافظة،  نوع الحيازةاألراضي الفلسطينية حسب عدد الحيازات الزراعية في 
Number of Agricultural Holdings in the Palestinian Territory by Type of Holding 

and Governorate, 2010 
 

 المحافظة/ المنطقة 
الزراعية عدد الحيازات  

No. of Agricultural 
Holdings 

 Type of Holding نوع الحيازة
Governorate/ Region نباتية 

Plant 
 حيوانية

Animal 
 مختلطة

Mixed 
 111,31079,17514,24117,894Palestinian Territory األراضي الفلسطينية

 90,90865,26610,87914,763West Bank الضفة الغربية

 14,66210,5121,5212,629Jenin جنين

 2,8341,714437683Tubas طوباس

 8,0356,595544896Tulkarm طولكرم

 13,4509,7211,3072,422Nablus نابلس

 4,9293,701411817Qalqilya قلقيلية

 4,6863,979210497Salfit سلفيت

 10,5438,8166561,071Ramallah & Al Bireh رام اهللا والبيرة  

 1,612598804210Jericho & Al Aghwar أريحا واألغوار

 2,9831,768965250Jerusalem القدس

 7,4064,9151,1981,293Bethlehem بيت لحم

 19,76812,9472,8263,995Hebron الخليل

 20,40213,9093,3623,131Gaza Strip قطاع غزة

 4,8073,0851,101621North Gaza شمال غزة

 2,8691,920616333Gaza غزة

 3,0712,038534499Deir Al - Balah بلحدير ال

 6,1264,4016311,094Khanyunis خانيونس

 3,5292,465480584Rafah رفح
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  :المساحة األرضية المزروعة

من إجمالي % 15.9مشكلة ما نسبته  2آم 2,957بلغت المساحة األرضية المزروعة في األراضي الفلسطينية حوالي 

  . فلسطينيةمساحة األراضي ال
  

في  المزروعة ةمساحة األرضيالونسبة المساحة االرضية المزروعة في الحيازات النباتية والمختلطة المساحة الكلية و

2010األراضي الفلسطينية حسب المحافظة،   
Total Area, Cultivated Land Area and Cultivated Land Area in the  Plant and 

Mixed Holdings and Percent of Cultivated Land Area in the Palestinian Territory 
by Governorate, 2010 

 

 2Area:  Km2آم: المساحة

المساحة الكلية المنطقة/ المحافظة
Total Area 

المساحة األرضية 

  المزروعة
Cultivated Land 

Area 

المزروعة من المساحة  ةمساحة األرضيالنسبة 

  الكلية
Percent of Cultivated Land  Area 

from Total Area 

Governorate/ Region 

 Palestinian Territory 15.9 6,020957.2 األراضي الفلسطينية
 West Bank 15.6 5,655881.9 الضفة الغربية

 Jenin 31.8 583185.4 جنين
 Tubas 15.3 40261.7 طوباس
 Tulkarm 34.8 24685.5 طولكرم
 Nablus 20.4 605123.5 نابلس
 Qalqilya 33.3 16655.2 قلقيلية
 Salfit 22.7 20446.4 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 10.1 85586.3 رام اهللا والبيره

 Jericho & Al Aghwar 5.6 59333.5 أريحا واألغوار

 Jerusalem 3.8 34513.0 القدس
 Bethlehem 5.1 65933.8 بيت لحم
 Hebron 15.8 997157.5  الخليل

 Gaza Strip 20.6 36575.2 قطاع غزة
 North Gaza 21.0 6112.8 شمال غزة

 Gaza 14.9 7411.0 غزة
 Deir Al - Balah 24.8 5814.4 دير البلح
 Khanyunis 21.9 10823.7 خانيونس

 Rafah 20.8 6413.3 رفح
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  :حيوانات الماشية

بلغ عدد األبقار التي يتم تربيتها في األراضي حيث  01/10/2010يوم العد  ىلتستند بيانات عدد حيوانات الماشية ا

وبلغ عدد رؤوس .  رأس في قطاع غزة 635,9رأس في الضفة الغربية، و 462,24منها  رأس 097,34الفلسطينية 

 403,61و رأس في الضفة الغربية 884,506رأس منها  287,568التي يتم تربيتها في األراضي الفلسطينية  الضأن

رأس منها  085,220وبلغ عدد رؤوس الماعز التي يتم تربيتها في األراضي الفلسطينية   .رأس في قطاع غزة

  . رأس في قطاع غزة 150,12رأس في الضفة الغربية و 935,207
  

 2010والمحافظة،  نوع الماشيةعدد حيوانات الماشية في األراضي الفلسطينية حسب 
Number of Livestock’s in the Palestinian Territory by Type of Livestock and       

 Governorate, 2010 
 

 المحافظة/ المنطقة 
 Type of Livestock نوع الماشية

Governorate/ Region 
  Coats ماعز Sheep ضأن Cows أبقار

 34,097568,287220,085Palestinian Territory األراضي الفلسطينية
 24,462506,884207,935West Bank الغربية الضفة
 4,79858,64617,583Jenin جنين

 2,06045,99112,486Tubas طوباس
 1,07817,1663,071Tulkarm طولكرم
 4,43877,57516,970Nablus نابلس
 92318,0073,688Qalqilya قلقيلية
 4238,4383,919Salfit سلفيت

 58035,02521,904Ramallah & Al Bireh رة  رام اهللا والبي
 87032,74726,450Jericho & Al Aghwar أريحا واألغوار

 37932,54326,427Jerusalem القدس

 46734,32425,915Bethlehem بيت لحم

 8,446146,42249,522Hebron الخليل

 9,63561,40312,150Gaza Strip قطاع غزة
 3,98418,8064,225North Gaza شمال غزة

 78911,4602,954Gaza غزة
 8988,705996Deir Al - Balah دير البلح

 85614,0522,416Khanyunis خانيونس

 3,1088,3801,559Rafah رفح
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 2010والمحافظة،  نوع الماشيةعدد حيوانات الماشية في األراضي الفلسطينية حسب 
Number of Livestock’s in the Palestinian Territory by Type of Livestock and       

 Governorate, 2010 
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  معاصر الزيتون

 102,162بهدف عصره الستخراج الزيت حوالي  2010ت كمية الزيتون المزودة للمعاصر لموسم عام غلب

ت القيمة المضافة لنشاط معاصر الزيتون غلبو  .طن من الزيت 23,754، وقد استخرج منها حوالي نط

 3.2ي لمليون دوالر أمريكي، في حين بلغت قيمة االستهالك الوسيط حوا 8حوالي  2010لموسم عام 

  . مليون دوالر أمريكي 11.2مليون دوالر أمريكي وقيمة إنتاج المعاصر حوالي 



2011كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي   
 

  24

  2010-2008ن في األراضي الفلسطينية، التغيرات االساسية على نشاط معاصر الزيتو
Basic Changes for the Olive Press Activity in the Palestinian  

Territory, 2008-2010 
  

     $ Quantity in Ton and Value in1000 US                                                                                        الكمية بالطن، والقيمة باأللف دوالر أمريكي             

  المتغير
 YearVariable السنة

2008  2009 2010 

 Operating olive presses 276 235 264  عدد المعاصر العاملة

 Full automatic presses  225  209 224  المعاصر االتوماتيكية

 Traditional and half automatic presses  51  26  40  المعاصر القديمة والنصف االتوماتيكية

  Num. Of olive presses temporarily 18 45 32  عدد المعاصر المغلقة مؤقتا
closed 

 Quantity of olive pressed 102,161.9 76,387.819,860.4  كمية الزيتون المدروس

 Quantity of oil extracted 23,754.0 17,583.94,771.3  كمية الزيت المستخرجة

 Number of employees 1,3758921,523  اجمالي عدد العاملين

 Num. Of unpaid persons engaged  387  402  347  عدد العاملين بدون أجر

 Num. Of paid employees 1,136 490 1,028  عدد العاملين باجر

 Compensation of employees 336.61,137.1 899.1  تعويضات العاملين

 Opening book value  20,723.425,689.428,301.9  لقيمة الدفترية في بداية العاما

 New fixed assets cost 7,560.61,367.97,165.7  تكاليف األصول الثابتة الجديدة

 Writtinoffs & losses & sold assets value 373.60.24.8  قيمة التالف والمفقود والمباع

 Depreciation 2,597.52,551.42,765.5  االهتالك السنوي

 Closing book value 25,312.924,506.232,697.3  القيمة الدفترية في نهاية العام

 Olive presses output value 7,799.92,959.311,177.6  قيمة انتاج نشاط معاصر الزيتون

 Intermediate consumption value 2,582.21,180.43,194.4  قيمة االستهالك الوسيط

 Gross value added 1,778.97,983.2 5,217.7  القيمة المضافة

 Gross fixed capital formation 7,017.81,261.37,285.9  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

قد يالحظ اختالف بين القيمة الدفترية بداية العام لمختلف السنوات مع القيمة

لعام السابق ويعود ذلك إلـى أن المؤشـر يعكـس بيانـاتالدفترية نهاية ا

 .المعاصر العاملة فقط والذي قد يختلف عددها من عام إلى آخر

Differences in results between opening book value in a 
certain year and closing book value in previous year, 
can be noticed due to that this indicator reflects the 
data for Operating Olive Presses only which could 
differ from one year to another. 
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  :الكثافة السكانية

الضفة  في وبلغت 2011 العام منتصف في هو كما وذلك 2آم /فرد 693الفلسطينية  لألراضي السكانية الكثافة بلغت

  .2آم /فرد 353,4فبلغت  غزة قطاع ، أما في2آم /فرد 456 الغربية
  

  2011، العاممنتصف  المحافظةالمنطقة و حسب والكثافة السكانية في األراضي الفلسطينيةوعدد السكان مساحة ال
The Area, Population, and Population Density in the Palestinian Territory by 

Region and Governorate Mid-Year, 2011 
  

Governorate 

 لكثافة السكانيةا
  )2كم/ فرد(

Population 
Density  

  (Capita\ km2) 

 عدد السكان

  2011متصف العام 

Population  
Mid - Year 2011

 )2آم(المساحة 
Area (km2) 

 المحافظة/ المنطقة 

Palestinian Territory 693 4,168,858 6,020 األراضي الفلسطينية 

West Bank 456 2,580,167 5,655 ضفة الغربيةال 

Jenin 482 281,156 583 جنين 

Tubas 141 56,642 402 طوباس 

Tulkarm 687 168,973 246 طولكرم 

Nablus 575 348,023 605 نابلس 

Qalqiliya 602 100,012 166 قلقيلية 

Salfit 317 64,614 204 سلفيت 

Ramallah and Al Bireh 363 310,218 855 رام اهللا والبيرة 

Jericho and Al Aghwar 79 46,718 593 أريحا واألغوار 

Jerusalem  1128 389,298 345 القدس 

Bethlehem 295 194,095  659 بيت لحم 

Hebron 622 620,418 997 الخليل 

Gaza Strip  4,353 1,588,691 365 قطاع غزة 

North Gaza 5073 309,434 61 شمال غزة 

Gaza 7457 551,832 74 غزة 

Deir Al-Balah 3977 230,689 58 دير البلح 

Khan Yunis 2788 301,138 108 خانيونس 

Rafah  3056 195,598 64 رفح 
, 
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  :االستيطان
 ي لواح اهيف يمقيره ستعمم 144 ةبيرلغاة فضي الف 2010 املعا هايةي نفة ليئياررات اإلسمتعمسالدد علغ ب

 26 جدوالقدس ية افظحمفي  هأن، محافظةلا ات حسبرمتعمسزيع التو منح ضويت مر،عمست 518,974

، وكان أقل عدد من هرعمستم 24بيرة ال واهللا رامة فظاحم وفي ،)J1(القدس  فيره عمستم 16 اهنم مرهستعم

 سكنوني ينرعمتسمال مظمع نأت امن البيان حضيتومستعمرات،  3المستعمرات في محافظة طولكرم بواقع 

  ).J1(قة طفي من مرعتسم 196,178  همنمر مستعم  262,493بواقع سقدلافظة امحفي 

  
 )سنوات مختارة(، مؤشرات مختارة للمواقع االستعمارية في الضفة الغربية

Selected Indicators about Occupation Sites in the West Bank, (Selected Years) 
 

 القيمة  المؤشر
Value 

Indicator 

 Number of Occupation Sites, 2010   2010عدد المواقع االستعمارية، 

 Settlements  144 مستعمرات

  Outposts  221 بؤر 

 Others 85 أخرى

 Total  450 المجموع

 :Aِrea of Built-Up Land (1000 km2), 2010  :2010، )2مك 1000(مساحة األراضي المبنية 

 Civil or Semi Military Occupation Sites  188.1 مواقع استعمارية مدنية أو شبه عسكرية

 Military Bases  47.1 قواعد عسكرية

 Total  235.2 المجموع

 :Aِnnexation and Expansion Wall, 2010  :2010جدار الضم والتوسع، 

)كم(طول المسار الذي تم اكمال تشييده   425  Length of Completed Part (km) 

)كم(طول المسار الكلي   770  Total Length (km) 

نسبة المساحة الكلية الواقعة بين الجدار والخط االخضر مـن  

والمنطقة الحرام  J1)(اراضي الضفة الغربية بما فيها القدس 
2009  

9.5  

Percentage total Area which Located between 
the wall and the Green Line from the total 
Lands of  the West Bank, including Jerusalem 
(J1), and seam zone 2009.  

 Number of Gates Set up along the route of   66  2009عدد البوابات المقامة على امتداد مسار الجدار    
the wall 2009 

 Number of checkpoints Set up along the route   26  2009عدد الحواجز المقامة على امتداد مسار الجدار    
of the wall 2009 

، 1972السكان اليهود  اعداد المستعمرين مقارنة بمجموع

2010:
  Number of Settlers Compared with Total 

Jewish Population 1972, 2010: 

1972عدد المستعمرين في الضفة الغربية،   12,403  Number of Settlers in the West Bank, 1972 

2010، عدد المستعمرين في الضفة الغربية  518,974  Number of Settlers in the West Bank, 2010 

 عدد اليهود في أرض فلسطين التاريخية وبقية

1972األراضي العربية المحتلة،   
2,752,700Number of Jewish in Historical Palestine and 

other Arab Occupied Land, 1972 

 عدد اليهود في أرض فلسطين التاريخية وبقية

2010األراضي العربية المحتلة،   
5,723,200Number of Jewish in Historical Palestine and 

other Arab Occupied Land, 2010 
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  2010المحافظة، المنطقة و حسب الضفة الغربيةفي المستعمرات وعدد المستعمرين عدد 
Number of Settlements and Number of Settlers in the West Bank by Region and 

Governorate, 2010 

  المحافظة
  المستعمرات عدد

Number of 
Settlements 

  المستعمرين عدد
Number of Settlers 

Governorate 

 Total  518,974 144  المجموع

 Jenin  2,274 5  جنين

 Tubas  1,452 7  طوباس

 Tulkarm  3,142 3  طولكرم

 Nablus  11,933 11  نابلس

 Qalqiliya  29,357 7  قلقيلية

 Salfit  33,159 12  سلفيت

 Ramallah & Al Bireh  96,364 24  اهللا والبيرة رام

  Jericho & Al Aghwar  6,108 17   أريحا واألغوار

 Bethlehem  56,202 13  لحم بيت

 Hebron  16,490 19  الخليل

 Jerusalem  262,493 26  القدس

 J1 16 196,178  Area J1 منطقة

 J2 10 66,315  Area J2 منطقة
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  والمصادر الطبيعية البيئة 
  المياه 

المياه الجوفية المتمثلة بالمياه : رئيسيين، األول مصدرين تنحصر مصادر المياه في األراضي الفلسطينية في

عبارة عن المياه المشتراة من شركة المياه اإلسرائيلية  :المضخوخة من اآلبار والمستغلة من الينابيع، والثاني

مليون متر مكعب عام  333.1موع كمية المياه التي تم توفيرها من المصدرين حيث بلغ مج )كروتيم(

مليون متر مكعب من  244.0تعتبر آبار المياه الجوفية أكبر مصدر للمياه حيث تم ضخ حوالي .  2010

ها حيث بلغت كميت) ميكروت(، يليها المياه المشتراة من شركة المياه اإلسرائيلية %73.7المياه أي ما نسبته 

مليون متر  26.8، وأخيرا الينابيع حيث بلغ تصريفها السنوي %18.2مليون متر مكعب بنسبة  60.2نحو 

من مصادر المياه التي يتم االعتماد عليها لتغطية الطلب على المياه لمختلف  %8.1مكعب وشكلت ما نسبته 

  .االستخدامات
  

شبكة مياه   فيها لمصدر الرئيسي للمياه امساكن في األراضي الفلسطينية األسر في من % 91.4تسكن 

من المنشآت تتزود بشكل % 86.1اما بالنسبة للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية فهناك   .عامة

من مراكز الرعاية الصحية في الضفة الغربية % 86.9 رئيسي بالمياه عن طريق شبكة المياه العامة،

  . مةتحصل على المياه من شبكة المياه العا
   

  2010المصدر، و سنوياً حسب المنطقةفي االراضي الفلسطينية  المتاحةكمية المياه 
Annual Available Water Quantity in the Palestinian Territory by Region and 

Source, 2010  
  

 Unit: million m3/Year   السنة /3ممليون : الوحدة

 المجموع المنطقة
Total 

  Source   المصدر

Region 
المضخوخة من اآلبار  المياه

 الفلسطينية
Water Pumped from 

Palestinian Wells 

  تدفق

 الينابيع
Springs 

Discharge

  من شركة المياه المشتراة المياه

 )1()كروتيم(اإلسرائيلية 
Water Purchased from Israeli 
Water Company (Mekorot) )1(  

Palestinian Territory 60.3  26.8  244.0  331.1الفلسطينية األراضي

West Bank )3(55.4 26.8 71.6 153.8  )2(الغربية الضفة )2(  

 Gaza Strip 4.9 -  *172.4 177.3  غزة قطاع

 Note: Premiinary data                                                            البيانات اولية: مالحظة

الفلسـطينية   األراضيضمن  الواقعة  اآلبارضخوخة من الكميات الم تشمل )1(

  .لالستخدامين المنزلي والزراعيمن قبل مكروت  عليهاوالمسيطر 
     والكمية المضخوخة من آبار االونروا، لكمية تشمل الضخ الجائرا* 

 )1( Includes the pumped water from the wells which 
are located in the Palestinian Territory and controlled 
by Mekorot for domestic and agricultural sectors. 
*This include the unsafe pupming, and the pumped 
amounts from the UNRWA Wells 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة  )2(

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام 
  الف متر مكعب لإلستخدام الزراعي في محافظة طوباس 4,340منها  )3(

)2(  Data dose not include those parts of Jerusalem, 
which were annexed by Israel in 1967. 
(3) 4,340 thousand cubic meter for Agricultural use in 
Tubas Governorate 

2.1  
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  2010اضي الفلسطينية حسب المحافظة واالستخدام، السنوية في األر ضخ المياهكمية 
Annual Pumping Water Quantity in the Palestinian Territory by Governorate 

and Use, 2010 

 Unit: Million  m3/Year                                                                                                         السنة /3م مليون : وحدةال

 )1(المحافظة       
Pumping quantity(2)        )2(كمية الضخ

Governorate(1) منزلي  
Domestic 

  زراعي
Agricultural 

  المجموع
Total 

 Palestinian Territory 244.0 119.1 124.9 الفلسطينية األراضي

 West Bank(3) 71.6 38.1 33.5 )3(الضفة الغربية

 Jenin 4.07.6 3.6 جنين

 Tubas 8.49.1 0.7 طوباس

 Tulkarem 9.513.7 4.2 طولكرم

 Nablus 0.98.2 7.3 نابلس

Qalqiliya 7.610.9 3.3 قلقيلية

 Ramallah & Al Bireh and Jerusalem(3) 3.6- 3.6    )3(والقدس  رام اهللا والبيرة

Jericho & Al Aghwar 7.77.7 - أريحا واألغوار

  Bethlehem 3.2-  3.1  بيت لحم

Hebron 7.6-  7.6  الخليل

 Gaza Strip 172.4 81.0 91.4  قطاع غزة

 Note: Premiinary data                                                          البيانات اولية: مالحظة

 The wells existence is restricted to the governorates(1)   فظات الواردة في هذا الجدوليقتصر وجود اآلبار على المحا)1(
mentioned.

تم احتساب مجموع الكميات المضخوخة من اآلبار حسب االستخدام وليس حسب  (2)

 .الترخيص
  

(2) Quantities pumped from the wells were calculated according to 
use, not to the well's permit. 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد   )3(

  .1967احتاللها للضفة الغربية في عام 

)3(  Data dose not include those parts of Jerusalem, which were 
annexed by Israel in 1967. 
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 2010لي وعدد السكان وحصة الفرد اليومية في الضفة الغربية حسب المحافظة، كمية المياه المزودة للقطاع المنز
Quantity of Water Supply for Domestic Sector and Population and Daily Allocation per 

Capita in the West Bank by Governorate, 2010 
 

 المحافظة

كمية المياه المزودة للقطاع 

 )3مليون م(المنزلي 
Quantity of water 

supply for 
domestic sector 

(Milion m3) 

 كمية المياه المستهلكة
Quantity of water 

consumed for 
domestic sector 

(Milion m3) 

كمية الفاقد الكلية
Total 

Losses 

حصة الفرد اليومية 

 )يوم/فرد/لتر(
Daily allocation 

per capita 
(liter/capita/day)

Governorate 

 24.773.0West Bank 60.3 85.0 الضفة الغربية

4.31.743.0Jenin 6.0 جنين

1.20.560.0Tubas 1.7 طوباس

2.81.846.0Tulkarm 4.6 طولكرم

7.93.364.0Nablus 11.2 نابلس

3.10.987.0Qalqiliya 4.0 قلقيلية

2.00.687.0Salfit 2.6 سلفيت

 11.94.3108.0Ramallah & Al Bireh 16.2 رة رام اهللا والبي

2.70.9162.0Jericho & Al Aghwar 3.6 أريحا واألغوار

)1(  2.81.853.0Jerusalem 4.6  )1(القدس  

 7.03.7102.0Bethlehem 10.7 بيت لحم 

14.65.267.0Hebron 19.8 الخليل

 Note: Premiinary data                                                               البيانات اولية: مالحظة
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها   )1(

  .1967للضفة الغربية في عام 

)1(  Data does not Include those parts of Jerusalem, which 
were annexed by Israel in 1967. 
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  2010، ونوع التجمع والمنطقة ،ياهملمصدر الرئيسي للاالنسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب  لتوزيعا
Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Main 

Source of  Water, Region and Type of Locality, 2010 
  

 ونوع التجمع  لمنطقةا
 Main Source of Water               المصدر الرئيسي للمياه

Region and  
Type of Locality عامة بكةش  

Public Network 
  ئر منزليب

Domestic Well 
  *خرىأ

Other* 
  المجموع
Total

 Palestinian Territory  100 5.8  2.8 91.4  الفلسطينية ألراضيا 

 Urban  100 4.3 2.7 93.0  ضرح 

 Rural  100 15.3 5.1 79.6  يفر 

 Camps  100 0.1 0.1 99.8  خيماتم 

 West Bank  100 8.8  2.7 88.5  الغربية لضفةا 

 Urban  100 7.0 2.0 91.0  ضرح 

 Rural  100 16.2 5.4 78.4  يفر 

 Camps  100 - - 100  خيماتم 

 Gaza Strip  100 0.1 3.0 96.9  غزة طاعق 

 Urban  100 - 3.7 96.3  ضرح 

 Rural  100 - - 100  يفر 

 Camps  100 0.2 0.2 99.6  خيماتم 

أخرى تشمل شراء تنكات مياه واستخدام مياه النبع أو العين إضافة إلى أي مصدر آخر * 

  غير الخيارات المذكورة
*: Other include water tanks, springs and other 
resources not mentioned above 

     

  

   2010النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب المصدر الرئيسي للمياه،  التوزيع
Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Main 

Source of  Water, 2010  
  

  Public   شبكة عامة
Network
91.4%

بئر منزلي   
Domestic Well

2.8%

*Other  *  أخرى
5.8%

     
ه واستخدام مياه النبع أو العين أخرى تشمل شراء تنكات ميا* 

  إضافة إلى أي مصدر آخر غير الخيارات المذكورة
*: Other include water tanks, springs and other 
resources not mentioned above 



2011كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي   
 

33 

 

  :المناخية األحوال
فـي  .  )oم( 25.6 أريحافي محطة  2010في االراضي الفلسطينية للعام حرارة الهواء ل بلغ اعلى متوسط

، واعلـى معـدب   )ملم( 508.6المقابل بلغت اعلى كمية امطار سنوية في محطة محطة نابلس حيث بلغت 

 2,411.9، واعلى كمية تبخر في محطة أريحا حيث بلغـت  %70للرطوبة في محطة رام اهللا حيث بلغت 

  .  )ملم(
  

  2010، الضفة الغربيةالمناخية حسب مواقع المحطات في  األحوال
Meteorological Conditions by Stations Location in the West Bank, 2010 

 

Variable by Station Location الخريف 
Autumn 

 الصيف
Summer 

 الربيع
Spring 

 الشتاء
Winter 

 المتغير حسب موقع  المحطة

Mean Air Temperature(Co)      متوسط حرارة الهواء)Co( 
Jenin 20.5 28.5 23.0 15.4 ينجن 
Kardalah 23.3 30.9 25.4 17.4 كردلة  

Tulkarm 22.2 27.9 22.8 17.3 طولكرم 
Nablus 23.3 31.6 26.8 17.0 نابلس 
Ramallah 18.2 23.8 19.5 12.7 رام اهللا 
Jericho  23.4 32.9 27.7 18.6 اريحا  
BeithLehem 18.7 25.5 20.9 13.7 بيت لحم 
Hebron 17.7 24.0 19.5 12.7 ليلالخ 
Total Rainfall (mm)      ملم ( كمية األمطار( 
Jenin 121.4 0.0 2.5 212.6 جنين 
Kardalah 11.3 0.2 4.3 85.5 كردلة  

Tulkarm 117.6 0.0 4.8 269.5 طولكرم 
Nablus 156.4 0.0 0.1 352.1 نابلس 
Ramallah 100.3 0.2 4.3 397.3 رام اهللا 
Jericho  22.5 0.0 1.5 100.2 يحاار  
BeithLehem 14.3 0.0 3.9 348.5 بيت لحم 
Hebron 98.2 0.4 2.2 292.9 الخليل 
Total Evaporation (mm)      ملم ( كمية التبخر( 
Jenin 374.3 759.6 685.8 283.0 جنين 
Kardalah ..  ..  ..  ..  كردلة  

Tulkarm ..  ..  ..  ..  طولكرم 
Nablus 439.2 644.1 641.0 308.1 نابلس 
Ramallah 425.9 618.0 629.7 300.4 رام اهللا 
Jericho  431.4 864.4 794.8 321.3 اريحا  
BeithLehem ..  ..  ..  ..  بيت لحم 
Hebron 488.2 705.5 650.2 352.5 الخليل 

Source: Metrological General Directorate االدارة العامة لألرصاد الجوية: المصدر  
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  )oم( 2010-1997العام لحرارة الهواء في األراضي الفلسطينية حسب السنة وموقع المحطة،  المعدل
Mean of Air Temperatures in the Palestinian Territory by Year and Station Location, 1997-2010 (Co) 

 

 Station 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997  المحطة موقع
Location 

 Jenin  21.8 20.7 20.7 20.3 .. 20.3 20.1 20.2 .. 21.7 20.2 21.0 21.1 19.1  جنين

 Tulkarm 22.5 21.3 23.6 18.9 .. 23.1 22.8 .. .. 21.8 22.3 21.9 21.3  18.9  طولكرم
 Nablus 24.7 18.4 18.4 17.8 .. 18.0 18.1 18.4 .. 18.7 17.5 18.5 19.0 16.8  نابلس
 Ramallah 18.6  16.9 16.9 17.1 .. .. .. 17.0 .. 17.1 .. .. 17.7 16.0  رام اهللا
 Jericho 25.6 24.5 24.2 22.4 .. 23.4 23.5 23.6 .. 24.0 23.2 23.8 23.9 21.3  أريحا
 Hebron 18.5 16.9 16.9 15.5 .. 16.7 16.6 16.3 .. 16.5 14.6 16.4 16.6 14.5  الخليل
 Gaza .. .. .. 19.8 .. 21.0 20.8 20.8 .. 21.1 20.5 21.0 21.1 18.9  غزة

االدارة العامة لألرصاد الجوية: المصدر         Source: Metrological General Directorate 
  

  
  )ملم(  2010-1998كمية المطر السنوي في األراضي الفلسطينية حسب السنة وموقع المحطة، 

Annual Rainfall Quantity in the Palestinian Territory by Year and Station Location, 1998-2010 (mm) 
 

 Station 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998  المحطة موقع
Location 

 Jenin 336.5 593.1 248.8  232.5 .. 431.1 424.8 649.3 .. 311.8 477.6 237.4 388.0 جنين
كرمطول  531.3 290.0 784.4 557.9  .. 770.2 547.3 585.8 .. 581.9 406.9 627.9 391.9 Tulkarm 
 Nablus 508.6 576.9 460.2 574.0 .. 790.5 638.5 942.7 .. 505.0 835.3 343.2 556.7 نابلس
 Ramallah 502.1 575.2 503.6  543.9 .. .. .. 654.2 .. 364.8 .. .. 302.2 رام اهللا
 Jericho 124.2 115.7 118.8 115.2 .. 117.0 128.5 194.0 .. 148.4 152.8 48.7 90.1 أريحا
 Hebron 393.7 418.2  376.3 447.8 .. 475.9 570.8 538.7 .. 520.1 681.8 243.4 328.2 الخليل
 Gaza .. .. ..  405.1 .. 260.5 408.3 524.8 .. 436.7 563.3 196.5 241.1 غزة

 Source: Metrological General Directorate        لعامة لألرصاد الجويةاالدارة ا: المصدر
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  (%) 2010-1997معدل الرطوبة النسبية في األراضي الفلسطينية حسب السنة وموقع المحطة،  
Mean Relative Humidity in the Palestinian Territory by Year and Station Location, 1997-2010 (%) 

 

 Station 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997  ةالمحط موقع
Location 

 Jenin 64 66 63 69 .. 65 65 65 .. 64 67 63 63 57 جنين
 Tulkarm 55 58 57 69 .. 60 62 .. .. 66 67 64 63 64 طولكرم
 Nablus  61  63 60 61 .. 60 61 62 .. 63 64 61 61 55 نابلس
 Ramallah 70 73 69 57 .. ... .. 70 .. 68 .. … 59 51 رام اهللا
 Jericho 43 50 50 52 .. 53 53 55 .. 52 53 51 55 51 أريحا

 Hebron 56 62 63 62 .. 60 66 .66 .. 58 61 57 59 51 الخليل

 Gaza .. .. .. 71 .. 66 67 67 .. 69 70 71 69 61 غزة

 Source: Metrological General Directorate     رصاد الجويةاالدارة العامة لأل: المصدر
  
  

  )ملم( 2010-1997كمية التبخر في األراضي الفلسطينية حسب السنة وموقع المحطة، 
Evaporation Quantity in the Palestinian Territory by Year and Station Location, 1997-2010 (mm) 

 

 Station 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997  المحطة موقع
Location 

  Jenin 2102.7 1,950    1,844.8 .. ..1,737.01,943.91,932.2 .. ..1,987.02,006.42,049.01,983.8 جنين

 Tulkarm .. .. .. .. .. .. .... .. ..1,245.41,468.01,766.9 .. طولكرم
 Nablus 2,032.4 1,767.6 1,815.1 1,682.0 ..1,808.31,981.81,991.3 ..1,878.01,986.01,884.31,853.51,869.1 نابلس
 Ramallah 1,974.0 2,146.8 2,276.2 1,889.0 .. .. ..1,093.2 .. .. .. ..1,976.02,077.1  رام اهللا
 Jericho 2,411.9 2,223.6 2,192.7 2,101.0 ..2,227.02,110.72,085.3 ..1,974.02,074.02,113.02,047.82,112.3 أريحا
 Hebron 2,196.4 2,236.8 2,003.5 1,608.0 ..1,828.31,974.32,046.9 ..1,673.02,077.21,970.01,788.41,865.7 الخليل
 Gaza .. .. .. 1,582.0 ..1,582.91,697.91,542.8 ..1,603.01,671.91,645.01,635.51,908.9 غزة

 Source: Metrological General Directorate       االدارة العامة لألرصاد الجوية: المصدر
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  :الطاقة

ساعة، وبلغت .ميجاواط مليون 4.2الطاقة الكهربائية المستوردة في األراضي الفلسطينية حوالي  كميةبلغت 

لتر من السوالر، باالضافة الـى   مليون 476لتر، وحوالي  يونمل 172الطاقة المستوردة من البنزين  كمية

 .2010طن من غاز البترول المسيل وذلك خالل العام  مليون 122
  

 266 لألسر التي استخدمت الكهرباء حواليمعدل استهالك األسرة من الكهرباء في األراضي الفلسطينية بلغ 

غـاز البتـرول   من  كيلو غرام 21و ،خدمت البنزينلالسر التي است من البنزين لتر 46و، ساعة.كيلوواط

فـي   سر التي استخدمت الكازلألالكاز لترات من  10، وسر التي استخدمت هذا النوع من الطاقةلأل المسيل

  .  2011كانون ثاني خالل شهر وذلك 

  
 2010، *في األراضي الفلسطينية حسب الشهر وشكل الطاقة الطاقة المستوردة

Imported Energy in the Palestinian Territory by Month and Type of Energy*, 2010  
  

 الشهر

 Type of Energy                              الطاقة شكل

Month 
الكهرباء 

)ساعة.ميجاواط(  
Electricity  

(MWh) 

 البنزين

)ألف لتر(  
Gasoline  

(1000 Liter) 

 السوالر

)ألف لتر(  
Diesel  

(1000 Liter) 

 الكاز

)ألف لتر(  
Kerosene  

(1000 Liter) 

غاز البترول 

)طن(المسيل   
LPG (Ton) 

 January 12,084 448 38,061 13,259 364,590 كانون ثاني
 February 8,217 360 39,984 12,453 317,433 شباط
 March 10,716 178 38,399 13,092 358,943 آذار
 April 9,727 9 39,939 14,472 289,879 نيسان
 May 10,253 14 34,400 12,947 316,374 أيار

 June 9,027 35 40,176 14,297 332,402    حزيران
 July 9,929 9 40,074 15,974 365,981 تموز
 August 10,575 5 39,471 15,377 443,523 آب

 September 9,764 80 40,566 15,061 354,602 أيلول
 October 10,441 207 44,602 15,897 342,974 تشرين أول 
 November 9,213 133 39,204 14,833 313,229 تشرين ثاني

 December 11,701 317 41,071 14,528 358,917 كانون أول

 Total 121,647 1,795 475,947 172,190 4,158,847 المجموع
 Premiinary data *                                                                    البيانات اولية*
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  2011كانون الثاني،  ،األراضي الفلسطينية حسب المنطقة في الطاقة لألسر التي استخدمت الطاقةمن  األسرةاستهالك  معدل

Average Household Consumption of Energy from the Households that Use Energy in the 
Palestinian Territory by Region, January 2011  

 

  المنطقة

  استهالك األسرة  معدل
Average Household Consumption  

Region 
  الكهرباء

. كيلو واط(

  )ساعة
Electricity 

(KWh) 

  )كغم( الحطب
Wood (kg)

البترول  غاز

  المسيل

  )كغم(
LPG (Kg) 

  )لتر(كاز 
Kerosene 

(Liter)  

  )لتر( بنزين
Gasoline 

(Liter) 

  )ترل(سوالر 
Diesel 
(Liter) 

الفلسطينية األراضي  266 228 21 10 46 102 Palestinian 
Territory 

الغربية الضفة  256  313 24 20 77 113 West Bank 

الضفة الغربية شمال  220 219 22 15 79 95 North of West Bank  

الضفة الغربية وسط  314 364 23 23 89 170 Middle of West Bank 

الضفة الغربية جنوب  244 419 26 22 56 74 South of West Bank 

غزة قطاع  286 75 15 7 16 19 Gaza Strip 

  

  
  2011حسب المنطقة وتوفر السخان الشمسي، كانون ثاني األراضي الفلسطينية  فيالتوزيع النسبي لألسر   

Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Region and 
Availability of Solar Heater,  

 January 2011  
  

  المنطقة

 توفر السخان الشمسي في المسكن 
Availability of Solar Heater in the Housing Unit 

Region 
 متوفر

Available 
 غير متوفر

Not Available 
 المجموع
Total 

 Palestinian Territory 100 36.3 63.7 األراضي الفلسطينية

 West Bank 100 32.4 67.6 الضفة الغربية

  North of West Bank 100 33.0 67.0 شمال الضفة الغربية

  Middle of West Bank 100 28.3 71.7 وسط الضفة الغربية

  South of West Bank 100 35.9 64.1 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 100 43.6 56.4 قطاع غزة
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 :العادمهالمياه 

 في %54.4العادمة عن طريقة شبكة الصرف الصحي  مياههابالتخلص من تقوم  التي األسربلغت نسبة 

في الضفة الغربية تتخلص من  مراكز الرعاية الصحيةمن % 33.5، و2010عام  األراضي الفلسطينية

 فيادية من المنشآت االقتص% 61.9، و2010عام  مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي

  .2010عام  تتخلص من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي األراضي الفلسطينية

  
  2010، طريقة التخلص من المياه العادمةوحسب المنطقة األراضي الفلسطينية  فيالتوزيع النسبي لألسر  

Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Region 
and Wastewater Disposal Method, 2010 

  

 المنطقة

  التخلص من المياه العادمة طريقة
Wastewater Disposal method   

  المجموع
Total  

Region 
  عامة شبكة

Network 

  صماء حفرةأو  امتصاصية حفرة
Porous Cesspit or 

Tight Cesspit 

  أخرى
Other 

الفلسطينية األراضي  54.445.30.3100Palestinian Territory 

 40.159.50.4100West Bank الضفة الغربية

 81.918.00.1100Gaza Strip قطاع غزة
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  2010، 2007مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في الضفة الغربية، لمختارة  بيئيةمؤشرات  
Selected Environmental Indicators for Health Care Centers (Governmental and Non-

Governmental) in the West Bank, 2007, 2010 
  

 Indicator  2010  2007  المؤشر

 Estimated Monthly Quantity of Water 56.260.0 )3م 1000(الكمية التقديرية الشهرية للمياه المستهلكة 
Consumed (1000 m3)

(%) Main source of obtaining water   %)(على المياه  لحصولالرئيسية ل وسيلةال

 Water network 84.086.9 عامةمياه  شبكة

 Water tanks 3.55.6 مياه تنكات

 Collection water well 12.16.5  لجمع مياه األمطار بئر

  Others 0.41.0  أخرى

 Total 100100  المجموع

(%) Main method for wastewater disposal  )(%المياه العادمة  من لتخلصالرئيسية ل طريقةال

 Wastewater network 34.433.5 صحي صرف شبكة

 Tight cesspit 25.425.5 صماء حفرة

 Porous cesspit 40.241.0 امتصاصية حفرة

 Total 100100  المجموع

(%) Main doer of solid waste disposal  (%) النفايات بالتخلص منتقوم  التي الرئيسية الجهة

 The health care center 10.819.0 نفسها المراكز

 Local Authority 77.770.3 محلية سلطة

 Private contractor 5.65.9 متعهد خاص

 UNRWA 1.01.6 وكالة الغوث

  Others 4.93.2  أخرى

 Total 100100  المجموع
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  2011في األراضي الفلسطينية،  مختارة للمنشآت االقتصاديةبيئية مؤشرات  
Selected Environmental Indicators for Economic Establishments  in the 

Palestinian Territory, 2011 
 

 القيمة المؤشر 
value 

Indicator  

 Quantity of Consumed Water (1000 m3/month) 4,306.9  )شهر/3م1000(كمية المياه المستهلكة 

 (%) Main source of obtaining water   (%) لحصول على المياه لالستخدام العاديالرئيسية ل وسيلةال

 Water network 86.1  شبكة مياه عامة

 Water tanks 8.4  تنكات مياه

 Collection water wells 2.5  آبار لجمع مياه األمطار

 Other 3.0  أخرى

 Total 100  المجموع

(%) Main method for wastewater disposal   (%)خلص من المياه العادمة العادية لتالرئيسية ل طريقةال 

 Wastewater network 61.9  شبكة صرف صحي

 Tight cesspit 13.4  حفرة صماء

 Porous cesspit 15.5  حفرة امتصاصية

 Other 9.2  أخرى

 Total 100  المجموع

(%) Main doer for solid waste disposal  (%)ة  لتخلص من النفايات الصلبالرئيسية ل طريقةال 

 Local Authority dumping site 86.9  إلقاؤها في مكب للهيئة المحلية

  Private dumping site 9.3  إلقاؤها في مكب خاص

 Disposed Randomly 1.3  إلقاؤها بشكل عشوائي

 Other 2.5  أخرى

 Total 100  المجموع
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  :في التجمعات السكانية ة التحتيةخدمات البني

 :االتصال بشبكة المياه العامة .1

تجمعات وتمثل مـا   109في األراضي الفلسطينية مياه  شبكةعدد التجمعات السكانية التي ال يوجد فيها  بلغ

، حيث يبلغ عـدد سـكان هـذه التجمعـات     األراضي الفلسطينيةمن التجمعات السكانية في % 19.6نسبته 

  .فرد 135,717
  

 :االتصال بشبكة الكهرباء العامة .2

في  وجميعهاتجمعاً  28كهرباء في األراضي الفلسطينية  شبكةعدد التجمعات السكانية التي ال يوجد فيها  بلغ

، بعدد سـكان يبلـغ   األراضي الفلسطينيةمن التجمعات السكانية في % 5.0وتمثل ما نسبته  الضفة الغربية

    .من سكان األراضي الفلسطينية% 0.2نسمة وتمثل ما نسبته  8,107
  

 :الصرف الصحياالتصال بشبكة  .3

تجمعـاً   463في األراضي الفلسـطينية  صرف صحي  شبكةيوجد فيها ال عدد التجمعات السكانية التي  بلغ

سكانياً وتمثل ما نسـبته  

من التجمعـات  % 83.1

األراضـي  السكانية في 

حيـث يبلـغ    ،الفلسطينية

عدد سكان هذه التجمعات 

ــرد 1,577,799   .فــ

ــدد  ــغ ع ــل بل وبالمقاب

ــكانية   ــات الس التجمع

المتصلة بشبكة الصرف 

تجمعاً سكانيا  94الصحي 

  .2010خالل العام 
  

  جمع النفايات  خدمة .4

تجمعاً سـكانياً فـي    79

ال  األراضي الفلسـطينية 

يوجد فيها خدمـة جمـع   

النفايات أي مـا نسـبته   

من التجمعـات  % 14.2

السكانية في األراضـي  

   .فرد 39,642، حيث يبلغ عدد سكان هذه التجمعات طينيةالفلس

 2010، ةيتوفر فيها شبكة مياه عادمالمعات السكانية التيعدد التج
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  2010، المحافظة حسباألراضي الفلسطينية  فيوالسكان الذين ال تتوفر لهم خدمات البنية التحتية  التجمعات السكانية عدد
 Number of Localities and Population who don’t have the Infrastructure Services in the Palestinian  

Territory by Governorate, 2010 
  

  المحافظة

 Infrastructur Services خدمات البنية التحتية

Governorate 
 شبكة مياه

Water Network 
 شبكة كهرباء

Electricity Network 
 صرف صحيشبكة 

Sewage Network 
 خدمة جمع نفايات

Waste Collection Service 

 تجمعات
Localities 

 سكان
Populatiopn 

 تجمعات
Localities 

 سكان
Populatiopn 

 تجمعات
Localities 

 سكان
Populatiopn 

 تجمعات
Localities 

 سكان
Populatiopn 

 Palestinian Territory 39,642 79 1,577,799 463 8,107 28 135,717  109 األراضي الفلسطينية
  West Bank 39,642 79 1,453,519 453 8,107 28 135,717 109 الضفة الغربية

 Jenin 1,379  9 220,888 77 47 1 49,053 28 جنين
  Tubas 2,759 10 54,765  21 1,194 6 13,367 11 طوباس
 Tulkarm 703 3 83,307 30 0 0 1,258 2 طولكرم
 Nablus 1,735 4 153,098 52 0 0 38,897 19 نابلس
 Qalqiliya 234 3 49,066 29 471 4 2,621 4 قلقيلية
 Salfit 252 2 53,824 19 12 1 12 1 سلفيت

 Ramallah and Al Bireh 1,758 2 204,720 66 811 1 811 1 رام اهللا والبيرة
  Jericho and Al Aghwar 344 3 45,433 14 332 1 12  2 أريحا واألغوار

  Jerusalem 1,135 3 81,680 20 755 1 727 1 القدس
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  2010، المحافظة حسباألراضي الفلسطينية  فيوالسكان الذين ال تتوفر لهم خدمات البنية التحتية  انيةالتجمعات السك عدد: )تابع(
(Cont.): Number of Localities and Population Who Don’t Have the Infrastructure Services in the 

 Palestinian Territory by Governorate, 2010 
  

  المحافظة

 Infrastructur Services التحتيةخدمات البنية 

Governorate 
 شبكة مياه

Water Network 
 شبكة كهرباء

Electricity Network 
 صرف صحيشبكة 

Sewage Network 
 خدمة جمع نفايات

Waste Collection Service 

 تجمعات
Localities 

 سكان
Populatiopn 

 تجمعات
Localities 

 سكان
Populatiopn 

 تجمعات
Localities 

 سكان
Populatiopn 

 تجمعات
Localities 

 سكان
Populatiopn 

  Bethlehem 3,797 5 101,195 37 1,731 2 0 0  بيت لحم

 Hebron 25,546 35 405,543 88 2,754 11 28,959 40 الخليل

  Gaza Strip 0 0 124,280  10 0 0 0 0 قطاع غزة
 North Gaza 0 0 0 0 0 0 0 0 شمال غزة

 Gaza 0 0 3,144 1 0 0 0 0 غزة
 Deir AL-Balah 0 0 5,010 1 0 0 0 0 دير البلح

 Khan Yunis 0 0 97,580 6 0 0 0 0 خانيونس

 Rafah 0 0 18,546 2 0 0 0 0 رفح
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  السكان
  

يحتل موضوع اإلحصاءات الديمغرافية موقعا هاماً في مجاالت التنميـة والتخطـيط لـدى كافـة الـدول      

والمجتمعات على الصعد السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وفي الحالة الفلسطينية تتخذ الديمغرافيا مكانة 

الشعب الفلسطيني في التنمية الشاملة خاصة حيث يشكل البعد السكاني أحد المحددات األساسية في خيارات 

ذلك أنها المصدر الرئيسـي لترشـيد   ، والتطوير االقتصادي، ال سيما في ضوء محدودية المصادر الطبيعية

  .الخيارات واالتجاهات التنموية
  

  :توزيع السكان

مـوزعين  مليون نسمة  4.17حوالي  2011بلغ عدد السكان المقدر في األراضي الفلسطينية منتصف العام 

مليون نسـمة   2.58إلى 

ــة  ــي الضــفة الغربي ف

مليون نسمة في  1.59و

  .قطاع غزة
  

ــري  ــب العمـ التركيـ

  :والنوعي للسكان

يظهر التركيب العمـري  

للسكان الفلسطينيين فـي  

األراضي الفلسطينية أنه 

مجتمع فتي، إذ قـدرت  

نسبة األفراد فـي الفئـة   

سـنة  ) 14-0(العمرية 

 األراضي الفلسطينية في

ــام منت  2011صــف ع

ــوالي  ــن % 40.8ح م

بواقـع   مجمل السـكان 

ــي الضــفة % 38.9( ف

ــة  ــي % 44.1الغربي ف

    .)قطاع غزة

  

3.1  
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من مجمل % 3.0في األراضي الفلسطينية   2011في منتصف عام  فأكثرسنة  65كما قدرت نسبة األفراد 

  .)في قطاع غزة% 2.5في الضفة الغربية و% 3.4(بواقع  السكان

  
  )2011 -2008 منتصف العام( والجنس، في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة المقدر عدد السكان

Estimated Population in the Palestinian Territory by Region and Sex,   
(Mid-Year 2008- 2011) 

  

  المنطقة/ السنة
  Sex  الجنس

Year/ Region المجموع  
Total 

 ذكور
Males 

  إناث
Females 

2008    2008 

ألراضي الفلسطينيةا  3,825,512 1,941,763 1,883,749 Palestinian Territory 

 West Bank 1,174,299 1,210,881 2,385,180 الضفة الغربية

 Gaza Strip 709,450 730,882 1,440,332 قطاع غزة

2009    2009 

 Palestinian Territory 1,937,624  1,997,625  3,935,249  األراضي الفلسطينية

 West Bank 1,205,369       1,243,064   2,448,433       الضفة الغربية

 Gaza Strip 732,255         754,561     1,486,816       قطاع غزة

2010    2010 

 Palestinian Territory 1,993,192 2,055,211 4,048,403 األراضي الفلسطينية

 West Bank 1,237,225 1,276,058 2,513,283 الضفة الغربية

 Gaza Strip 755,967 779,153 1,535,120 قطاع غزة

2011    2011 

 Palestinian Territory 2,052,078 2,116,780 4,168,858 األراضي الفلسطينية

 West Bank 1,269,934 1,310,233 2,580,167 الضفة الغربية

 Gaza Strip 782,144 806,547 1,588,691 قطاع غزة
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 )2011-2008منتصف العام (  التوزيع النسبي للسكان في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة والمحافظة،و السكان المقدر عدد

Estimated Projected Population and Percentage Distribution of Population in the Palestinian Territory by Region and 
Governorate,   (Mid-Year 2008-2011) 

  

المنطقة والمحافظة

Year السنة

Region and Governorate 2008 2009  2010  2011 

  عدد 
 Number 

  نسبة
Percent  

  عدد 
 Number 

  نسبة
Percent  

  عدد 
 Number 

  نسبة
Percent  

  عدد 
 Number 

  نسبة
Percent  

Palestinian Territory  4,168,858100  4,048,403100  100 3,935,249  100 3,825,512  األراضي الفلسطينية
 West Bank 2,580,16762.0  2,513,28362.1 62.2 2,448,433 2,385,18062.3 الضفة الغربية

  Jenin   281,1566.7  274,0016.8 6.8 267,027 6.8 260,216       جنين
  Tubas  56,6421.4  54,7651.4 1.3 52,950 1.3 51,192      طوباس
  Tulkarm  168,9734.2  165,7914.1 4.2 162,668 4.2 159,594      طولكرم
Nablus  348,0238.3  340,1178.4 8.4 332,389 8.5 324,816     نابلس
  Qalqiliya  100,0122.4  97,4472.4 2.4 94,947 2.4 92,506        قلقيلية
  Salfit  64,6141.6  63,1481.6 1.6 61,714 1.6 60,309         سلفيت

  Ramallah & Al Bireh  310,2187.4  301,2967.4 7.4 292,629 7.4 284,195       والبيرةرام اهللا 
 Jericho & Al Aghwar  46,7181.1  45,4331.1 1.1 44,183 1.1 42,964        أريحا واألغوار

 Jerusalem  389,2989.3  382,0419.4 9.5 375,167 9.6 368,394      القدس
  Bethlehem  194,0954.7  188,8804.7 4.7 183,804 4.7 178,853       بيت لحم
  Hebron  620,41814.9  600,36414.8 14.8 580,955 14.7 562,141       الخليل

Gaza Strip 1,588,69138.0  1,535,12037.9 37.8 1,486,816 37.7 1,440,332   قطاع غزة
  North Gaza  309,4347.4  297,2697.3 7.3 286,246 7.2 275,687       شمال غزة

  Gaza  551,83213.2  534,55813.2 13.2 519,027 13.2 504,047       غزة
  Deir Al Balah  230,6895.5  222,8665.5 5.5 215,808 5.5 209,014       دير البلح
 Khan Yunis  301,1387.2  291,7377.2 7.2 283,286 7.2 275,134       خانيونس

Rafah  195,5984.7  188,6904.7 4.6 182,449 4.6 176,450       رفح
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  )2011منتصف العام (ة، العمر والمنطقفئات في األراضي الفلسطينية حسب  التوزيع النسبي للسكان
Percentage Distribution of Population in the Palestinian Territory by Age 

Groups and Region, (Mid-Year 2011)  
  

  األراضي الفلسطينية فئات العمر
Palestinian Territory 

Region المنطقة
Age Groups الضفة الغربية  

West Bank  
  قطاع غزة

Gaza Strip  
0 -4 14.7 13.716.34 -0  
5 -9 13.4 12.814.59 -5  

10 -14 12.7 12.413.310-14 
15 -19 11.9 11.812.019 -15  
20 -24 10.0 10.09.924 -20  
25 -29 7.7 7.87.629 -25  
30 -34 6.4 6.66.134 -30  
35 -39 5.4 5.84.839 -35  
40 -44 4.6 4.94.044 -40  
45 -49 3.8 4.13.349 -45  
50 -54 2.9 3.12.654 -50  
55 -59 2.0 2.11.859 -55  
60 -64 1.5 1.51.364 -60  
65 -69 1.1 1.31.069 -65  
70 -74 0.8 0.90.674 -70  
75 -79 0.5 0.60.579 -75  
80+ 0.6 0.60.480+ 

 100100Total 100  المجموع
  
  

  )2011منتصف العام (، الجنسوالعمر فئات في األراضي الفلسطينية حسب  التوزيع النسبي للسكان
Percentage Distribution of Population in the Palestinian Territory by Age 

Groups and Sex, (Mid-Year 2011) 

  

Age Groups  
Sex   الجنس

  اناث  العمرفئات 
Females  

 ذكور
Males 

 كال الجنسين
Both Sex 

0-4 14.6 14.7 14.7 0-4  
5-9 13.4 13.5 13.4 5-9  
10-14 12.7 12.8 12.7 10-14  
15-19 11.9 12.0 11.9 15-19  
20-24 9.9 10.0 10.0 20-24  
25-29 7.7 7.8 7.7 25-29  
30-34 6.4 6.4 6.4 30-34  
35-39 5.5 5.4 5.4 35 -39  
40-44 4.5 4.6 4.6 40-44  
45-49 3.7 3.9 3.8 45-49  
50-54 2.8 3.0 2.9 50-54  
55-59 1.9 2.0 2.0 55-59  
60-64 1.5 1.4 1.5 60-64  
65-69 1.2 0.9 1.1 65-69  
70-74 0.9 0.7 0.8 70-74  
75-79 0.7 0.4 0.5 75-79  
80+ 0.7 0.5 0.6 80+  
Total 100 100  100  المجموع 
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  )2011منتصف العام (الهرم السكاني في األراضي الفلسطينية، 
Population Pyramid in the Palestinian Territory, (Mid-Year 2011) 

 

      Population in Thousands                                                                            عدد  السكان باآلالف 
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  :معدل الخصوبة

مولود في الضفة  3.8مولود، بواقع  4.2في األراضي الفلسطينية  2010في العام  الكلية بلغ معدل الخصوبة

، 2.98في األراضي الفلسطينية  المقدر الزيادة الطبيعيةلغ معدل كما ب   .مولود في قطاع غزة 4.9و الغربية

  .في قطاع غزة 3.37، وفي الضفة الغربية  2.59بواقع 
  
  

  )2011-2008منتصف العام (، حسب المنطقة المقدر للسكان في األراضي الفلسطينية الزيادة الطبيعيةمعدل 
 Estimated Anuual Growth Rates in the Palestinian Territory by Region, 

(Mid-Year 2008-2011) 
  

  األراضي الفلسطينية السنة
Palestinian Territory

Region  المنطقة
Year الضفة الغربية  

West Bank  
  قطاع غزة

Gaza Strip  
2008 2.872.653.232008
2009  2.882.653.252009
2010  2.982.783.352010
2011  2.982.593.372011
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 : توقع البقاء على قيد الحياة

نتيجة النخفاض معدالت الوفاة في األراضي الفلسطينية ارتفع العمر المتوقع لألفراد حيث بلغ توقع البقـاء  

سـنة   73.9سـنة للـذكور و   71.0بواقع  ،سنة 72.4في األراضي الفلسطينية  2011على قيد الحياة عام 

 2011ة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ توقع البقاء على قيد الحياة عام لإلناث، مع وجود اختالف بين الضف

سنة لإلناث، في حين بلغ العمر المتوقع في  74.3سنة للذكور و 71.4بواقع ، سنة 72.8في الضفة الغربية 

ومن أسباب ارتفاع معدالت البقاء على .  سنة لإلناث 73.2وسنة للذكور  70.5سنة بواقع  71.8قطاع غزة 

  . د الحياة األخرى تحسن المستوى الصحي واالنخفاض التدريجي لمعدالت وفيات الرضع واألطفالقي
 

  :في األراضي الفلسطينية ونالالجئ

الفلسطينيين المقيمين فـي   من مجمل السكان% 43.4نسبة السكان الالجئين في األراضي الفلسطينية  بلغت

   .في قطاع غزة% 67.3بية وفي الضفة الغر% 29.7األراضي الفلسطينية، بواقع 

 
  2010 التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة وحالة اللجوء،

Percentage Distribution of Palestinian Population in the Palestinian Territory 
by Region and Refugee Status, 2010  

 

Region مجموعلا  
Total 

Refugee Status لجوءلا ةلاح  
ةقطنملا ئجال ريغ   

Non-Refugee 
جئ ال  

Refugee 

Palestinian Territory 100 56.6 43.4 الفلسطينية يضارألا  

West Bank 100 70.3 29.7 لغربيةا ةفضلا  

Gaza Strip 100 32.7 67.3  زةغ عاطق  
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 :ونوعها حجمها: االسرة 

فرد فـي الضـفة    5.5فرد، بواقع  5.8األراضي الفلسطينية  في 2010بلغ متوسط حجم االسرة في العام 

% 14.2نووية، و أسرفي االراضي الفلسطينية هي  األسرمن % 82.1، وفرد في قطاع غزة 6.4الغربية و

  .مركبة أسر %0.1سر خاصة، وأ% 3.6سر ممتدة، وأ
  

  2010ة، حسب حجم األسرة والمنطق في األراضي الفلسطينية التوزيع النسبي لألسر
Percentage Distribution of Households in Palestinian Territory by Household 

Size, and Region, 2010 
  

Household Size 

Region  األراضي   المنطقة

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory  

 غزةقطاع  حجم األسرة
Gaza Strip  

  الغربيةالضفة 
West Bank  

1  2.2 4.2 3.6 1  

2  6.7 8.1 7.6 2  

3  7.2 8.3 7.9 3  

4  9.3 12.2 11.2 4  

5  12.5 14.8 14.1 5  

6  14.2 16.2 15.4 6  

7+ 47.9 36.2 40.2 7+  

Total 100 100 100 المجموع  

Average Household Size 2010 6.4  5.5  5.8   2010متوسط حجم االسرة  

  
  
  
  
  

  2010 حسب نوع األسرة والمنطقة، في األراضي الفلسطينيةألسر التوزيع النسبي ل
Percentage Distribution of Households in Palestinian Territory by Region, 2010 

  

Household Type  
Region   المنطقة

  األراضي الفلسطينية
Palestinian Territory  

  قطاع غزة  نوع األسرة
Gaza Strip 

  الضفة الغربية 
West Bank 

One Person Household 2.2 4.2 3.6 أسرة من شخص واحد 

Nuclear Household 81.8 82.2 82.1 أسرة نووية 

Extended Household 16.0 13.4 14.2 أسرة ممتدة 

Composite  Household 0.0 0.2 0.1 مركبة أسرة  

Total 100 100 100 المجموع 
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  2010، 2007 حسب جنس رب األسرة والمنطقة، في األراضي الفلسطينيةألسر التوزيع النسبي ل
Percentage Distribution of Households in Palestinian Territory by Sex of Head 

of Household and Region, 2007, 2010 
  

جنس رب 

  األسرة

  اضي الفلسطينيةاألر
Palestinian Territory  

  Region  المنطقة
Sex of Head 

of 
Household 

  الضفة الغربية 
West Bank 

  قطاع غزة
Gaza Strip 

2007 2010 2007 2010 2007 2010  

  Male 92.3  93.0  89.2  90.1 90.3  91.2  ذكر

  Female 7.7  7.0 10.8  9.9 9.7  8.8 أنثى

 Total  100 100  100 100  100 100  المجموع
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  اإلحصاءات الحيوية  
  

  :عدد المواليد األحياء المسجلين في الضفة الغربية

يشمل األفراد الفلسطينيين حملة الهوية الفلسطينية في الضفة الغربية فقط بغض النظر عن مكان اإلقامة 

ي سواء داخل األراضي الفلسطينية أم خارجها، وال يشمل سجل السكان األفراد الفلسطينيين المقيمين ف

األراضي الفلسطينية وال يحملون الهوية الفلسطينية، وكذلك األفراد المقدسيين من حملة هوية القدس، 

   . واألجانب المقيمين في األراضي الفلسطينية

  :والوفيات األحياءالمواليد  

، 66,273، 68,597 في الضفة الغربية 2010، 2009، 2008لالعوام المسجلين  حياءاألبلغ عدد المواليد 

، 6,099 في الضفة الغربية لنفس االعوام ةبلغ عدد الوفيات المسجلبينما   .على التوالي مولوداً 65,131

  .  على التوالي حالة وفاة 5,961، 6,140
  

  2010-2008المنطقة والمحافظة والجنس، حسب  في األراضي الفلسطينية ينالمسجل االحياءالمواليد عدد 
Number of Registered Live Births in Palestinian Territory by Region, 

Governorate and Sex, 2008-2010 
  

Region, Governorate 
and Sex 

Year   المنطقة والمحافظة والجنس  السنة 
2010 2009 2008 

Both Sexes  كال الجنسين  

Palestinian Territory .. .. .. األراضي الفلسطينية 
West Bank  65,131 66,273 68,597  الضفة الغربية
Jenin 7,295 7,368 7,870  جنين

Tubas 1,140 1,169 1,325  طوباس

Tulkarm 4,496 4,771 5,104  طولكرم

Nablus 9,539 9,749 10,259  نابلس

Qalqiliya  3,167 3,138 3,268  قلقيلية

Salfit 1,869 1,920 1,974  سلفيت

Ramallah & Al Bireh 7,495 7,890 8,133  رام اهللا والبيرة  

Jericho & Al Aghwar 2,188 2,190 2,010  أريحا واألغوار

Jerusalem 3,057 3,122 3,350  القدس

Bethlehem 5,287 5,228 5,432  بيت لحم

Hebron 19,598 19,728 19,872  الخليل

Gaza Strip  ..  ..  .. قطاع غزة 
North Gaza .. .. .. شمال غزة 

Gaza .. .. .. غزة 

Deir Al Balah .. .. .. دير البلح 

Khan Yunis .. .. .. خانيونس 

Rafah ..  .. .. رفح 

4.1  
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  2010-2008المنطقة والمحافظة والجنس، حسب  ين في األراضي الفلسطينيةالمسجل االحياءالمواليد عدد  :)تابع(
(Cont.): Number of Registered Live Births in Palestinian Territory by Region, 

Governorate and Sex, 2008-2010 
 

Region, Governorate 
and Sex 

Year   المنطقة والمحافظة  والجنس  السنة 
2010  2009  2008 

Males   ذكور   
Palestinian Territory .. .. ..  الفلسطينية األراضي
West Bank  33,620 33,827 35,062  الغربية الضفة
Jenin 3,763 3,720 4,094  جنين
Tubas 577 640 647  طوباس
Tulkarm 2,301 2,383 2,634  طولكرم
Nablus 4,908 4,971 5,202  نابلس
Qalqiliya  1,650 1,606 1,665  قلقيلية
Salfit 956 970 991  سلفيت
Ramallah & Al Bireh 3,856 4,062 4,137  والبيرة   اهللا رام
Jericho & Al Aghwar 1,141 1,109 1,014  واألغوار أريحا
Jerusalem 1,579 1,668 1,715  القدس
Bethlehem 2,708 2,681 2,811   لحم بيت
Hebron 10,181 10,017 10,152  الخليل
Gaza Strip  .. .. ..  غزة قطاع
North Gaza .. .. ..  غزة شمال
Gaza .. .. ..  غزة
Deir Al Balah .. .. ..  البلح دير
Khan Yunis .. .. ..  خانيونس
Rafah .. .. ..  رفح

Females .. .. ..   اناث
Palestinian Territory .. .. ..  الفلسطينية األراضي
West Bank  31,511 32,446 33,535  الغربية الضفة
Jenin 3,532 3,648 3,776  جنين
Tubas 563 529 678  طوباس
Tulkarm 2,195 2,388 2,470  كرمطول
Nablus 4,631 4,778 5,057  نابلس
Qalqiliya  1,517 1,532 1,603  قلقيلية
Salfit 913 950 983  سلفيت
Ramallah & Al Bireh 3,639 3,828 3,996  والبيرة   اهللا رام
Jericho & Al Aghwar 1,047 1,081 996  واألغوار أريحا
Jerusalem 1,478 1,454 1,635  القدس
Bethlehem 2,579 2,547 2,621  لحم بيت
Hebron 9,417 9,711 9,720  الخليل
Gaza Strip  .. .. ..  غزة قطاع
North Gaza .. .. ..  غزة شمال
Gaza .. .. ..  غزة

Deir Al Balah .. .. ..  البلح دير

Khan Yunis .. .. ..  خانيونس
Rafah .. .. ..  رفح
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  2010-2008وشهر الوالدة،  المحافظةحسب  الضفة الغربيةين في المسجل االحياء المواليدعدد 
Number of Registered Live Births in the West Bank by Governorate and Month of Birth, 2008-2010 

  

Year and 
Governorate  

Month of Birth   شهر الوالدة 

 كانون أولالسنة والمحافظة 
December

 تشرين ثاني
November

تشرين أول
October

 أيلول
September

 آب
August

 تموز
July 

 حزيران
June 

 أيار
May 

 نيسان
April 

 آذار
March 

 شباط
February

 كانون ثاني
January

المجموع
Total 

2008     2008 
West Bank 5,404 5,274 5,713 5,774 6,216 6,181 5,963 5,976 5,494 5,598 5,061 5,943 68,597  الضفة الغربية
Jenin 612 574 677 680 696 711 667 650 633 644 606 720 7,870  جنين
Tubas 126 97 102 96 119 113 146 103 109 90 108 116 1,325  طوباس
Tulkarm 404 410 442 442 465 483 416 381 401 412 368 480 5,104  طولكرم
Nablus 780 794 837 878 945 938 881 883 835 850 748 890 10,259  نابلس
Qalqiliya 277 279 242 303 277 313 274 268 256 273 227 279 3,268  قلقيلية
Salfit 156 155 159 168 181 182 159 178 150 175 139 172 1,974  سلفيت
Ramallah & Al Bireh 635 617 662 677 730 688 787 763 668 644 597 665 8,133    والبيرة رام اهللا
Jericho & Al Aghwar 182 179 204 179 200 166 152 161 138 142 138 169 2,010   أريحا واألغوار
Jerusalem 261 251 295 279 281 299 293 317 277 244 265 288 3,350  القدس
Bethlehem 422 401 445 455 482 497 481 525 449 472 386 417 5,432  بيت لحم
Hebron 1,549 1,517 1,648 1,617 1,840 1,791 1,707 1,747 1,578 1,652 1,479 1,747 19,872  الخليل
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2010-2008حسب المحافظة وشهر الوالدة،  المسجلين في الضفة الغربيةالمواليد االحياء عدد  ):تابع(   
(Cont.): Number of Registered Live Births in the West Bank by Governorate and Month of Birth, 2008-2010 

 

Year and Governorate 
Month of Birth  الوالدة شهر 

 أول كانون المحافظة السنة و
December 

 ثاني تشرين
November

أول تشرين
October

 أيلول
September

 آب
August

 تموز
July  

 حزيران
June 

 أيار
May 

 نيسان
April 

 آذار
March

 شباط
February

 انيكانون ث
January

 المجموع
Total 

2009     2009 
West Bank 5,438 5,162 5,436 5,793 6,300 5,997 5,558 5,822 5,300 5,320 4,717 5,430 66,273  الغربيةالضفة
Jenin 647 591 641 634 730 659 589 596 555 585 522 619 7,368  جنين
Tubas 103 110 93 111 106 100 84 96 84 97 83 102 1,169  طوباس
Tulkarm 401 360 435 405 431 471 416 360 392 351 363 386 4,771  طولكرم
Nablus 769 727 779 817 912 904 831 888 738 828 718 838 9,749  نابلس
Qalqiliya 268 236 240 260 315 280 251 287 258 254 233 256 3,138  قلقيلية
Salfit 157 135 168 175 207 178 185 146 143 134 121 171 1,920  سلفيت
Ramallah & Al Bireh 657 607 661 646 754 713 698 721 686 606 512 629 7,890  اهللا والبيرة  رام
Jericho & Al Aghwar 163 183 179 185 213 214 167 182 176 180 173 175 2,190  واألغوار أريحا
Jerusalem 246 243 296 269 277 269 245 296 246 251 226 258 3,122  القدس
Bethlehem 406 400 434 420 466 508 452 476 449 430 387 400 5,228  لحم بيت
Hebron 1,621 1,570 1,510 1,871 1,889 1,701 1,640 1,774 1,573 1,604 1,379 1,596 19,728  الخليل
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  2010 -2008وشهر الوالدة، المحافظة حسب  ين في الضفة الغربيةجلالمس االحياء المواليدعدد ): تابع(
(Cont.): Number of Registered Live Births in the West Bank by Governorate and Month of Birth, 2008-2010  

  

Year and 
Governorate  

Month of Birth الوالدةشهر
 أول كانون والمحافظة  السنة

December
 ثاني ينتشر

November
أول تشرين

October
 أيلول

September
 آب

August
 تموز
July 

 حزيران
June 

 أيار
May 

 نيسان
April 

 آذار
March

 شباط
February

 كانون ثاني
January 

 المجموع
Total 

2010      2010 

West Bank 4,829 5,115 5,432 5,533 5,888 5,700 5,628 5,729 5,413 5,385 4,832 5,647 65,131  الغربيةالضفة
Jenin 552 609 605 636 660 613 600 579 569 598 598 676 7,295  جنين
Tubas 110 91 99 97 104 106 101 86 90 80 75 101 1,140  طوباس
Tulkarm 327 350 351 398 435 400 410 377 369 342 335 402 4,496  طولكرم
Nablus 677 765 772 762 885 830 825 835 783 822 716 867 9,539  نابلس
Qalqiliya 252 251 288 273 253 277 259 267 242 266 233 306 3,167  قلقيلية
Salfit 135 134 159 160 161 179 172 164 164 156 127 158 1,869  سلفيت
Ramallah & Al Bireh 512 525 661 626 657 647 637 735 714 586 541 654 7,495  اهللا والبيرة  رام
Jericho & Al Aghwar 186 201 179 193 198 217 154 180 151 166 167 196 2,188  واألغوار أريحا
Jerusalem 205 244 240 243 289 279 276 289 243 261 223 265 3,057  القدس
Bethlehem 374 413 404 448 460 504 520 480 491 435 355 403 5,287  لحم بيت
Hebron 1,499 1,532 1,674 1,697 1,786 1,648 1,674 1,737 1,597 1,673 1,462 1,619 19,598  الخليل
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  2010-2008، والجنس المنطقة والمحافظةحسب  في األراضي الفلسطينية المسجلة الوفياتعدد 
Number of Registered Deaths in Palestinian Territory by Region, Governorate and Sex, 2008-2010 

 

Region and 
Governorate 

Year and Sex السنة والجنس
 2008 2009 2010 المنطقة والمحافظة 

Females Females ذكور Males إناث Females ذكور Males  إناث  ذكور Males  إناث
Palestinian Territory الفلسطينيةاألراضي .. ..    ..  ..  .. 
West Bank  2,753  3,208  2,819  3,321  2,783 3,316  الغربيةالضفة
Jenin  386  459  401  450   379 462  جنين
Tubas  69  69  66  86  62 80  طوباس
Tulkarm  273  288  266  299  325 323  طولكرم
Nablus  462  562  499   562  501 565  نابلس
Qalqiliya  120   149  134  165  132 150  قلقيلية
Salfit  94  90  91  100  102 86  سلفيت
Ramallah & Al Bireh   336  392  364  422  317 400   والبيرة   اهللا رام
Jericho & Al Aghwar  55  85  51  68  46 92  واألغوار أريحا
Jerusalem  115  142  102  161  114 159  القدس
Bethlehem  254  245  261  298  235 288  لحم بيت
Hebron  589  727  584  710  570 711  الخليل
Gaza Strip  ..  ..  ..  ..  .. .. غزةقطاع 
North Gaza  غزة شمال .. ..  ..  ..  ..  .. 
Gaza  غزة .. ..  ..  ..  ..  .. 
Deir Al Balah  البلح دير .. ..  ..  ..  ..  .. 
Khan Yunis  خانيونس .. ..  ..  ..  ..  .. 
Rafah  رفح .. ..  ..  ..  ..  .. 
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  2010-2008 وفئات العمر، المحافظةحسب  في الضفة الغربية الوفيات المسجلةعدد 
Number of Registered Deaths in the West Bank by Governorate and Age 

Groups, 2008-2010 
  

Year and Governorate 
Age groups  لعمرا فئات 

 السنة والمحافظة
65+ 55 -64 40 -54 25 -39 10 -24  المجموع 4- 0 9- 5

Total  
2008 2008  

West Bank 3,572 778 624 279 250 75 521  الغربية الضفة 6,099

Jenin 499 105 62 38 38 12 87  جنين 841

Tubas 83 18 13 8 8 1 11  طوباس 142

Tulkarm 411 92 69 22 22 2 30  طولكرم 648

Nablus 648 149 91 38 40 12 88  نابلس 1,066

Qalqiliya 153 36 35 15 15 4 24  قلقيلية 282

Salfit 124 17 20 9 2 0 16  سلفيت 188

Ramallah & Al Bireh 439 88 87 35 24 7 37  والبيرة   اهللا رام 717

Jericho & Al Aghwar 72 25 16 7 5 3 10  واألغوار ريحاأ 138

Jerusalem 138 48 37 18 11 4 17  القدس 273

Bethlehem 330 46 61 19 15 8 44  لحم بيت 523

Hebron 675 154 133 70 70 22 157  الخليل 1,281
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  2010-2008 وفئات العمر، المحافظةحسب  في الضفة الغربية الوفيات المسجلة عدد ):تابع(
(Cont.): Number of Registered Deaths in the West Bank by Governorate and 

Age Groups, 2008-2010  
  

Year and 
Governorate 

Age groups  العمر فئات

 السنة والمحافظة 
65+ 55 -64  المجموع 4- 0 9- 5 24- 10 39- 25 54- 40

Total  

2009 2009  

West Bank 3,559 795 645 280 276 80 505  الغربية الضفة 6,140

Jenin 486 110 78 29 39 10 99  جنين 851

Tubas 88 17 19 5 7 1 15  طوباس 152

Tulkarm 345 80 61 33 12 5 29  طولكرم 565

Nablus 671 142 92 41 34 8 73  نابلس 1,061

Qalqiliya 154 37 35 12 20 5 36  قلقيلية 299

Salfit 111 21 23 6 7 6 17  سلفيت 191

Ramallah & Al Bireh 490 100 88 41 36 8 23  والبيرة   اهللا رام 786

Jericho & Al Aghwar 56 19 18 5 5 1 15  واألغوار أريحا 119

Jerusalem 130 45 38 17 11 4 18  القدس 263

Bethlehem 345 62 53 25 23 9 42  لحم بيت 559

Hebron 683 162 140 66 82 23 138  الخليل 1,294
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  2010-2008 وفئات العمر، المحافظةحسب  في الضفة الغربية الوفيات المسجلةعدد ): تابع(
(Cont.): Number of Registered Deaths in the West Bank by Governorate and 

Age Groups, 2008-2010  
  

Year and 
Governorate 

Age groups  العمر فئات

 سنة والمحافظة ال
65+ 55 -64  المجموع 4- 0 9- 5 24- 10 39- 25 54- 40

Total  

2010 2010  

West Bank 3,574 747 612 253 201 78 496  الغربية الضفة 5,961

Jenin 512 96 80 33 19 14 91  جنين 845

Tubas 78 11 12 5 5 5 22  طوباس 138

Tulkarm 346 77 68 27 15 5 23  طولكرم 561

Nablus 655 140 100 36 28 9 56  نابلس 1,024

Qalqiliya 141 46 22 12 11 7 30  قلقيلية 269

Salfit 123 24 14 7 4 2 10  سلفيت 184

Ramallah & Al Bireh 456 85 59 42 24 8 54  والبيرة   اهللا رام 728

Jericho & Al Aghwar 63 22 25 10 2 2 16  األغوارو أريحا 140

Jerusalem 155 30 31 13 8 1 19  القدس 257

Bethlehem 322 59 45 17 12 6 38  لحم بيت 499

Hebron 723 157 156 51 73 19 137  الخليل 1,316
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  2010- 2008 ،فئات العمر والجنس حسب  في الضفة الغربية المسجلة الوفياتعدد 
Number of Registered Deaths in the West Bank by Age and Groups, 2008-2010 

  

Year and Age Groups 
Sex الجنس  

 كال الجنسين
Both Sexes  

 إناث  السنة وفئات العمر
Females 

  ذكور
Males 

2008 2008  

Total 2,783 3,316 6,099  المجموع

0-4 226 295 521 0 -4 

5-9 30 45 75 5 -9 

10-14 23 36 59 10 -14 

15-19 24 73 97 15 -19 

20-24 21 73 94 20 -24 

25-29 28 47 75 25 -29 

30-34 28 55 83 30 -34 

35-39 40 81 121 35 -39 

40-44 57 94 151 40 -44 

45-49 64 143 207 45 -49 

50-54 83 183 266 50 -54 

55-59 122 197 319 55 -59 

60-64 221 238 459 60 -64 

65-69 287 254 541 65 -69 

70-74 352 336 688 70 -74 

75-79 413 411 824 75 -79 

80+ 764 755 1,519 80+ 
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  2010- 2008 ،فئات العمر والجنسحسب  في الضفة الغربية المسجلة الوفياتعدد ): تابع(
(Cont.): Number of Registered Deaths in the West Bank by Age Groups and 

Sex, 2008- 2010  
  

Year and Age Groups 
Sex الجنس  

 كال الجنسين 
Both Sexes   

 إناث  السنة وفئات العمر
Females 

 كور ذ
Males 

2009 2009  

Total 2,819 3,321 6,140  المجموع

0-4 235 270 505 0 -4 

5-9 39 41 80 5 -9 

10-14 23 48 71 10 -14 

15-19 41 69 110 15 -19 

20-24 28 67 95 20 -24 

25-29 32 62 94 25 -29 

30-34 30 57 87 30 -34 

35-39 41 58 99 35 -39 

40-44 55 83 138 40 -44 

45-49 85 128 213 45 -49 

50-54 97 197 294 50 -54 

55-59 110 221 331 55 -59 

60-64 219 245 464 60 -64 

65-69 254 276 530 65 -69 

70-74 338 330 668 70 -74 

75-79 397 384 781 75 -79 

80+ 795 785 1,580 80+ 
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  2010- 2008 ،ت العمر والجنسفئاحسب  في الضفة الغربية المسجلة الوفياتعدد ): تابع(
(Cont.): Number of Registered Deaths in the West Bank by Age Groups and 

Sex, 2008-2010  
  

Year and Age Groups 
Sex الجنس  

 كال الجنسين 
Both Sexes  

 إناث  فئات العمرالسنة و
Females 

 ذكور 
Males 

2010 2010  

Total  مجموعال 5,961 3,208 2,753

0-4 221 275 496 0 -4 

5-9 31 47 78 5 -9 

10-14 16 31 47 10 -14 

15-19 25 54 79 15 -19 

20-24 31 44 75 20 -24 

25-29 25 48 73 25 -29 

30-34 28 50 78 30 -34 

35-39 34 68 102 35 -39 

40-44 41 83 124 40 -44 

45-49 69 123 192 45 -49 

50-54 122 174 296 50 -54 

55-59 110 222 332 55 -59 

60-64 173 242 415 60 -64 

65-69 262 279 541 65 -69 

70-74 364 373 737 70 -74 

75-79 393 376 769 75 -79 

80+ 808 719 1,527 80+ 
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  2010-2008 الوفاة، وشهر المحافظةحسب  في الضفة الغربية المسجلة الوفياتعدد 
Number of Registered Deaths in the West Bank by Governorate and Month of Death, 2008-2010 

 

Year and 
Governorate 

Month of Death شهر الوفاة 
 أول كانون السنة  والمحافظة

December
 ثاني تشرين

November
 أول تشرين

October  
 أيلول

September
 آب

August
 تموز
July

حزيران
June

 أيار
May

 نيسان
April

 آذار
March

 شباط
February 

 كانون ثاني
January

 المجموع
Total 

2008     2008 
West Bank 577 467 468 446 483 446 458 443 446 562 600 703 6,099  الغربيةالضفة
Jenin 63 61 63 48 65 60 64 68 63 88 91 107 841  جنين
Tubas 7 10 12 9 11 11 13 11 12 18 14 14 142  وباسط
Tulkarm 63 44 39 54 53 53 48 47 49 59 65 74 648  طولكرم
Nablus 101 85 79 72 77 90 64 78 90 93 114 123 1,066  نابلس
Qalqiliya 25 26 30 26 25 19 14 9 22 27 26 33 282  قلقيلية
Salfit 23 8 22 16 10 11 16 10 16 17 17 22 188  سلفيت
Ramallah & Al Bireh 72 64 51 52 69 55 71 44 35 70 70 64 717  اهللا والبيرة رام
Jericho & Al Aghwar 18 11 12 9 15 8 11 8 12 13 11 10 138  واألغوار أريحا
Jerusalem 26 21 21 24 26 25 15 22 21 21 21 30 273  القدس
Bethlehem 50 33 36 36 47 35 40 37 36 63 51 59 523  لحم بيت
Hebron 129 104 103 100 85 79 102 109 90 93 120 167 1,281  الخليل
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  2010-2008 الوفاة، وشهر المحافظةحسب  في الضفة الغربية المسجلة الوفياتعدد ): تابع(
(Cont.): Number of Registered Deaths in the West Bank by Governorate and Month of Death, 2008-2010  

  

Year and Governorate 
Month of Death شهر الوفاة 

 كانون أول السنة  والمحافظة 
December

 تشرين ثاني
November

تشرين أول
October

 أيلول
September

 آب
August

 تموز
July

حزيران
June

 أيار
May

 نيسان
April

 آذار
March

 شباط
February

 كانون ثاني
January  

 المجموع
Total

2009     2009 
West Bank 581 508 466 470 453 478 456 507 492 569 500 660 6,140  الضفة الغربية
Jenin 76 64 68 77 55 63 56 81 63 68 74 106 851  جنين
Tubas 15 17 9 8 8 14 11 11 8 19 15 17 152  طوباس
Tulkarm 42 51 42 32 41 39 51 57 40 51 59 60 565  طولكرم
Nablus 103 88 79 96 73 65 77 77 96 91 91 125 1,061  نابلس
Qalqiliya 23 27 25 22 23 19 31 32 13 31 24 29 299  قلقيلية
Salfit 14 16 14 12 15 18 10 12 21 17 19 23 191   سلفيت
Ramallah & Al Bireh 70 65 56 62 64 75 50 67 62 76 52 87 786  رام اهللا والبيرة
Jericho & Al Aghwar 15 10 8 5 13 11 6 5 15 9 11 11 119  أريحا واألغوار
Jerusalem 28 22 22 20 19 30 17 14 16 29 19 27 263  القدس
Bethlehem 61 46 54 40 40 40 40 46 45 55 43 49 559  بيت لحم
Hebron 134 102 89 96 102 104 107 105 113 123 93 126 1,294  الخليل
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2010-2008 الوفاة، وشهر المحافظةحسب  في الضفة الغربية المسجلة ياتالوف عدد ):تابع(  
(Cont.): Number of Registered Deaths in the West Bank by Governorate and Month of Death, 2008-2010 

 

Year and Governorate 
Month of Death شهر الوفاة  

 أول كانون السنة والمحافظة 
December 

 ثاني تشرين
November

 أول تشرين
October 

 أيلول
September

 آب
August

 تموز
July

 حزيران
June 

 أيار
May

 نيسان
April

 آذار
March

 شباط
February

 كانون ثاني
January 

 المجموع
Total 

2010    2010 
West Bank 550 424 504 489 556 439 455 439 444 502 534 625 5,961  لغربيةاالضفة
Jenin 84 62 61 68 89 51 69 58 62 82 75 84 845  جنين
Tubas 9 8 5 7 6 7 14 12 16 16 18 20 138  طوباس
Tulkarm 41 43 45 48 46 43 46 56 47 38 57 51 561  طولكرم
Nablus 101 74 83 75 88 78 93 65 70 100 88 109 1,024  نابلس
Qalqiliya 29 17 23 24 24 16 19 22 22 26 21 26 269  قلقيلية
Salfit 15 16 18 19 17 19 9 6 9 16 21 19 184  سلفيت
Ramallah & Al Bireh 62 41 64 58 94 58 48 61 56 56 49 81 728  اهللا والبيرة رام
Jericho & Al Aghwar 13 9 10 17 18 14 11 6 12 10 3 17 140  واألغوار أريحا
Jerusalem 29 20 25 23 21 19 14 21 17 26 16 26 257  القدس
Bethlehem 47 29 56 41 53 31 42 37 31 42 49 41 499  لحم بيت
Hebron 120 105 114 109 100 103 90 95 102 90 137 151 1,316  الخليل
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   2010-2008والجنس، المحافظة حسب  في الضفة الغربية الرضع المسجلة وفياتعدد 
Number of Registered Infant Deaths in the West Bank by Governorate and                            

Sex, 2008-2010 
 

Year and Governorate 
Sex الجنس  

 كال الجنسين
Both Sexes 

 إناث  السنة والمحافظة
Females 

 ذكور
Males  

2008   2008  

West Bank  162  199  الغربية الضفة 361 

Jenin  33  42  جنين 75 

Tubas  2  4  طوباس 6 

Tulkarm  12  8  طولكرم 20 

Nablus  33  31  نابلس 64 

Qalqiliya  4  11  قلقيلية 15 

Salfit  4  7  سلفيت 11 

Ramallah & Al Bireh  8  18  اهللا والبيرة رام 26 

Jericho & Al Aghwar  1  6  واألغوار أريحا 7 

Jerusalem  4  7  سالقد 11 

Bethlehem  17  12  لحم بيت 29 

Hebron  44  53  الخليل 97 
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   2010-2008والجنس،  المحافظةحسب  في الضفة الغربية الرضع المسجلة وفيات عدد ):تابع( 
Number of Registered Infant Deaths in the West Bank by Governorate and                            

Sex, 2008-2010 
  

Year and Governorate 
Sex كال الجنسين  الجنس 

Both Sexes 
  السنة والمحافظة

                Malesذآور           Femalesاناث 

2009   2009  

West Bank  164 182  الغربية الضفة 346 

Jenin  35 49  جنين 84 

Tubas  3 8  سطوبا 11 

Tulkarm  8  11  طولكرم 19 

Nablus  27 24  نابلس 51 

Qalqiliya  12 10  قلقيلية 22 

Salfit  7 4  سلفيت 11 

Ramallah & Al Bireh  5 8  اهللا والبيرة رام 13 

Jericho & Al Aghwar  5 4  واألغوار أريحا 9 

Jerusalem  1 7  القدس 8 

Bethlehem  14 12  لحم بيت 26 

Hebron  47 45  الخليل 92 
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   2010-2008والجنس،  المحافظةحسب  في الضفة الغربية الرضع المسجلة وفياتعدد  ):تابع(
Number of Registered Infant Deaths in the West Bank by Governorate and                           

Sex, 2008-2010  
  

Year and Governorate 
Sex الجنس  

 كال الجنسين
Both Sexes 

  إناث  السنة والمحافظة
Females 

 ذكور
Males 

2010       2010  

West Bank  155  191  الغربية الضفة 346 

Jenin  27  43  جنين 70 

Tubas  7  7  طوباس 14 

Tulkarm  7  10  طولكرم 17 

Nablus  23  21  سنابل 44 

Qalqiliya  16  9  قلقيلية 25 

Salfit  2  3  سلفيت 5 

Ramallah & Al Bireh  16  18  اهللا والبيرة رام 34 

Jericho & Al Aghwar  6  7  واألغوار أريحا 13 

Jerusalem  3  10  القدس 13 

Bethlehem  16  10  لحم بيت 26 

Hebron  32  53  الخليل 85 
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  :د الزواجعقو

 20,102الضفة الغربية في المحاكم الشرعية والكنسية في   2010 عامبلغ عدد عقود الزواج المسجلة 

بالمقابل سجلت محافظة  عقد 5,489الزواج  بواقع  عقودوقد سجلت محافظة الخليل أعلى عدد من عقدا، 

  .عقد 293الزواج بواقع   عقودأريحا واألغوار أدنى عدد من 
 

  .سنة 20.1ولإلناث  سنة 25.4 الضفة الغربيةفي  2010الوسيط عند الزواج األول للذكور للعام  بلغ العمر
  

  2010-2008حسب المنطقة والمحافظة،  في األراضي الفلسطينية عقود الزواج المسجلةعدد 
Number of Registered Marriages in Palestinian Territory by Region and 

Governorate, 2008- 2010 
  

Region and Governorate 
Year   السنة 

  المنطقة والمحافظة 
2010 2009 2008 

Palestinian Territory .. .. 33,774 األراضي الفلسطينية  

West Bank 20,102 19,821 19,006 الضفة الغربية  

Jenin 2,766 2,510 2,326 جنين 

Tubas 508 446 417 طوباس 

Tulkarm 1,575 1,552 1,540 طولكرم  

Qalqiliya 892 823 840 قلقيلية 

Salfit 758 626 609 سلفيت 
Nablus 3,015 2,714 2,822 نابلس 

Ramallah & Al Bireh 2,052 1,609 1,804 رام اهللا والبيرة 

Jerusalem )1(  )1(القدس 2,927 2,907 1,785 

Jericho & Al Aghwar 
 أريحا واألغوار 306 314 293 

Bethlehem )2(  )2(بيت لحم 494 1,341 969 

Hebron 5,489 4,979 4,921 الخليل 

Gaza Strip  .. .. 14,768 قطاع غزة  

North Gaza .. .. 2,754 شمال غزة  

Gaza .. .. 5,335 غزة  

Deir Al Balah .. .. 1,838 دير البلح  

Khan Yunis .. .. 2,984 خانيونس  

Rafah .. .. 1,857 رفح  
(1) There is  under  reporting in  marriage cases 
for Jerusalem Governorate for the year 2010, 
where the data of marriages cases was collected 
from shariah jerusalem court for the first five 
months of 2010 only 

س للعام القد ةهناك نقص في عدد عقود الزواج المسجلة في محافظ) 1(

حيث تم الحصول على بيانات الزواج لمحكمة القدس الشرعية حتى ، 2010

  05/2010شهر 

( 2) There is  under  reporting in  marriage cases 
for Bethlehem Governorate for the year 2008. 

  .2008هناك نقص في عدد عقود الزواج في محافظة بيت لحم للعام  )2(
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  2010 ،ية السابقة لكل من الزوج والزوجةحسب الحالة الزواج في الضفة الغربية زواج المسجلةعقود العدد 
Number of Registered Marriages in the West Bank by Previous Marital Status of 

Groom and Bride, 2010 
  

Previous Marital 
Status of Groom  

  الحالة الزواجية السابقة للزوجة
Previous Marital Status of Bride   الحالة الزواجية السابقة

  أرملة  للزوج 
Widowed  

  مطلقة
Divorced  

لم تتزوج أبدا 
Never Married  

  المجموع
Total 

Total 109 1,605 18,388 20,102 المجموع  

Never Married 28 685 16,093 16,806  لم يتزوج أبدا  

Married 37 500 786 1,323 متزوج  

Divorced 21 356 1,249 1,626 مطلق  

Widowed 23 64 259 346 أرمل  

Separated 0 0  1 1 منفصل  
  

  
  

  2010حسب عمر الزوج والزوجة،  الضفة الغربيةالمسجلة في  عقود الزواجعدد 
Number of Marriages Registered in The West Bank by Age of Groom and Bride, 2010 

 

واجاالز فئات العمر  
Grooms 

 الزوجات
Brides 

Age Groups  

 Total 20,102  20,102 المجموع

  Less than 14 313  0  14اقل من 

15 -19 1,054 9,000 15-19 

20 -24 7,034  7,483 20-24 

25 -29 7,582 2,012 25-29 

30 -34 2,408 649 30-34 

35 -39 741 336 35-39 

40 -44 399 205 40-44 

45 -49 276 70 45-49 

50 -54 173 25 50-54 

55 -59 152 4 55-59 

60 -64 114 3 60-64 

65+ 169 2 65+ 
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  2010الحالة الزواجية والجنس، و العمرفئات حسب في االراضي الفلسطينية ) سنة فأكثر 15(التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Persons (15 Years and Above) in the Palestinian Territory by Age Groups, Marital Status and    

Sex, 2010 
  

Age Groups 

  المجموع
Total 

Marital Status and Sex  الحالة الزواجية والجنس  

  العمر فئات
  منفصل

Separated 
  أرمل

Widowed  
  مطلق

 Divorced  
  متزوج

Married  
  لم يتزوج أبداً

Never Married  
  إناث

Females 
  ذكور

Males  
  إناث

Females  
  ذكور

Males  
  إناث

Females 
  ذكور

Males  
  إناث

Females 
  ذكور

Males  
  إناث

Females 
  ذكور

Males  
  إناث

Females 
  ذكور

Males  
Total 100 100 0.1 0.0 6.1 0.6 1.4 0.3 57.1 55.4 35.3 43.7 المجموع  

15-19 100 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 7.2 0.7 92.6 99.3 19-15  

20-24 100 100 0.1 0.0 0.2 0.0 1.0 0.4 44.5 11.9 54.2 87.7 20 -24  

25-29 100 100 0.1 0.1 0.7 0.0 1.7 0.5 74.6 50.4 22.9 49.0 25 -29  

30-34 100 100 0.1 0.0 1.0 0.0 1.9 0.6 83.8 87.5 13.3 11.9 30 -34  

35-39 100 100 0.0 0.0 1.4 0.1 2.2 0.4 86.0 95.4 10.3 4.1 35 -39  

40-44 100 100 0.1 0.0 3.1 0.1 1.8 0.4 86.4 97.5 8.6 1.9 40 -44  

45-49 100 100 0.2 0.0 5.3 0.3 1.9 0.1 84.6 99.0 8.0 0.6 45 -49  

50-54 100 100 0.1 0.0 9.0 0.4 2.3 0.1 79.6 98.6 9.0 0.9 50 -54  

55-59 100 100 0.6 0.1 16.8 0.8 2.1 0.0 74.2 98.8 6.3 0.3 55 -59  

60-64 100 100 0.3 0.2 32.5 1.5 1.4 0.0 58.8 97.3 7.1 1.1 60 -64  

65-69 100 100 0.6 0.0 39.7 4.4 2.4 0.5 51.3 94.6 6.0 0.5 65 -69  

70-74 100 100 0.5 0.3 53.4 8.5 2.1 0.0 37.3 90.9 6.7 0.3 70 -74  

75-79 100 100 0.0 0.0 69.2 13.2 1.5 0.0 27.1 86.2 2.1 0.5 75 -79  

80+ 100 100 0.3 0.0 83.4 30.7 1.1 0.4 13.2 69.0 2.0 0.0 80+  
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  2010- 2008حسب المنطقة والمحافظة والجنس،  في االراضي الفلسطينية العمر الوسيط عند الزواج األول
Median Age at First Marriage in Palestinian Territory by Region and 

Governorate and Sex, 2008-2010 
 

Region and 
Governorate  

Year and sex  السنة والجنس 

  2008  2009  2010  المنطقة والمحافظة 
  إناث

Females  
  ذآور

Males  
  إناث

Females 
  ذآور

Males  
  إناث

Females 
  ذآور

Males  
Palestinian Territory    .. .. 19.5 24.8 األراضي الفلسطينية  

West Bank  20.1 25.4 19.9 25.4 19.8 25.4 الضفة الغربية  

Jenin 20.7 25.8 20.0 25.7 20.0 26.1 جنين  

Tubas  20.9 26.6 21.1 26.5 20.9 26.2 طوباس  

Tulkarm  20.0 26.2 20.5 26.8 20.5 26.6 طولكرم  

Qalqiliya  20.0 25.2 20.1 25.9 19.8 25.7 قلقيلية  

Salfit  20.3 26.1 19.8 25.4 20.0 25.2 سلفيت  

Nablus  20.5 25.5 20.3 26.2 20.3 26.2 نابلس  

Ramallah & Al-Bireh  19.5 25.2 20.1 25.4 20.1 25.3 رام اهللا والبيرة  

Jerusalem  19.6 24.9 19.2 25.0 19.2 25.0 القدس  

Jericho & Al Aghwar  20.9 26.4 20.6 25.9 20.1 25.1 أريحا واألغوار  

Bethlehem  19.6 24.4 20.1 26.0 21.3 26.2  لحمبيت  

Hebron  20.1 25.9 19.6 24.5 19.4 24.4 الخليل  

Gaza Strip .. .. .. .. 19.0 24.0 قطاع غزة  

North Gaza  .. .. .. .. 18.5 22.8 شمال غزة  

Gaza  .. .. .. .. 18.6 23.6 غزة  

Deir El-Balah  .. .. .. .. 20.5 24.6 دير البلح  

Khan Yunis  .. .. .. .. 20.0 25.0 خانيونس  

Rafah  .. .. .. .. 19.7 24.4 رفح  
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  :الطالق وقوعات

، وقد واقعة 3,273الضفة الغربية في   2010عام الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية  وقوعات بلغ عدد

واقعة بالمقابل سجلت محافظة طوباس  628الطالق  بواقع  وقوعاتسجلت محافظة الخليل أعلى عدد من 

    .واقعة 73الطالق بواقع  وقوعاتأدنى عدد من 
  

  2010-2008، والمحافظة المنطقةحسب  في االراضي الفلسطينيةوقوعات الطالق المسجلة عدد 
Number of Divorces Registered in the Palestinian Territory by Region and 

Governorate, 2008-2010 
 

Region and Governorate 
Year    السنة 

   المنطقة والمحافظة
2010 2009 2008 

Palestinian Territory .. .. 4,399 األراضي الفلسطينية  

West Bank 3,273 3,244 2,803 الضفة الغربية  

Jenin 386 307 272 جنين  

Tubas 73 66 32 طوباس  

Tulkarm 361 294 301 طولكرم  

Nablus 176 158 173 نابلس  

Qalqiliya 106 78 99 قلقيلية  

Salfit 624 470 433 سلفيت  

Ramallah & Al Bireh 354 577 382 رام اهللا والبيرة  

Jericho & Al Aghwar  316 547 438 واألغوار أريحا  

Jerusalem )1(   )1(القدس 56 51 91 

Bethlehem )2(   )2(بيت لحم 111 163 158 

Hebron 628 533 506 الخليل  

Gaza Strip  .. .. 1,596 قطاع غزة  

North Gaza .. .. 289 شمال غزة  

Gaza .. .. 625 غزة  

Deir Al Balah .. .. 181 دير البلح  

Khan Yunis .. .. 298 خانيونس  

Rafah .. .. 203 رفح  

(1) There is  under  reporting in  divorce cases 
for Jerusalem Governorate for the year 2010, 
where the data of marriages cases was 
collected from shariah jerusalem court for the 
first five months of 2010 only. 

هناك نقص في عدد وقوعات الطالق المسجلة في محافظة القدس للعام  )1(

حيث تم الحصول على بيانات الطالق لمحكمة القدس الشرعية حتى شهر ، 2010

05/2010 .  

( 2) There is  under  reporting in  divorce  cases 
for Bethlehem Governorate for the year 2008. 

هناك نقص في عدد وقوعات الطالق المسجلة في محافظة بيت لحم للعام  )2(

2008.  
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  2010الزواجية،  حسب مدة الحياة الضفة الغربيةفي وقوعات الطالق المسجلة عدد 
Number of Registered Divorces in the West Bank by Duration of 

  Marriage, 2010 
  

Duration of  Marriage   عدد وقوعات الطالق  
Number of Divorces  

  مدة الحياة الزواجية

Total  3,273 المجموع  

Less than One Year 1,417 أقل من سنة  

1 554 1  

2 309 2  

3 134 3  

4 118 4  

5 89 5  

6-7 139 6 -7  

8-9 91 8 -9  

10-14 172 10 -14  

15-19 107 15 -19  

20+ 143 20+  

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



2011كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي   
 

  77  

  الصحة 
  :الخدمات الصحية

 5,108في األراضي الفلسطينية، بسعة  2010مستشفى في العام  76 ةحكوميالوغير  ةحكوميالبلغ عدد المستشفيات 

معدل اشغال في حين كان ، يوم 2.4في األراضي الفلسطينية  2010معدل االقامة في المستشفيات في العام وبلغ ، سرير

  .62.1مستشفيات في األراضي الفلسطينيةفي ال 2010ة في العام راالس
 

من السكان في األراضي الفلسطينية في منتصف العام حسب  1,000لكل  االسرةعدد و االسرةعدد المستشفيات وعدد  

  2010-2008المنطقة، 
Number of Hospitals, Number of Beds and Number of Beds Per 1,000 Populations in 

the Palestinian Territory in the Mid Year by Region, 2008- 2010 
 

 البيان
 Year    السنة

Item 
2008 2009  2010  

 Palestinian Territory        األراضي الفلسطينية

 Number of Hospitals  76  75 76  عدد المستشفيات 

 Number of Beds 5,108 5,058 4,929  االسرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population  1.3  1.3 1.3  مواطن 1,000لكل  االسرة

 West Bank     الضفة الغربية

 Number of Hospitals  51  50  52  عدد المستشفيات 

 Number of Beds 3,061 3,045  2,972  االسرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population  1.2  1.3  1.2  مواطن 1,000لكل  االسرة

 Gaza Strip        قطاع غزة

 Number of Hospitals  25  25  24   عدد المستشفيات

 Number of Beds 2,047 2,013  1,957  االسرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population  1.3  1.4  1.3  مواطن 1,000لكل االسرة 

  
 

  2008-2010فعاليات المستشفيات الحكومية وغير الحكومية في األراضي الفلسطينية حسب النشاط،
Governmental and Non-Governmental Hospitals Activities in the Palestinian Territory 

by Activity, 2008-2010 
 

 البيان
 Year  السنة

Item 
2008  2009  2010  

 242525No. of Governmental Hospitals  حكوميةالمستشفيات عدد ال
 525051No. of Non-Governmental Hospitals  حكوميةالمستشفيات غير عدد ال

 401,576445,745482,830Grand Total of Discharges*  الكلية اإلخراجات 
 70.962.1Grand Total of Beds Occupancy Rate*60.0  ة الكليراألس إشغالمعدل 

 2.92.4Mean of Duration (Day)*2.7  )يوم( معدل اإلقامة الكلي

فيات غير الحكومية في ال تشمل بيانات المستشفيات الخاصة والمستش*: 

 .قطاع غزة
*Private and NGO's hospitals data in Gaza Strip 
are not included. 

5.1  
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  2010، المهن الطبية في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة والمهنة نقابات في المسجلين العاملينعدد 
Number of Registered Medical Manpower in the Palestinian Territory by Region and  

Profession, 2010 
  

  المنطقة

  Profession  المهنة

Region االطباء  
Doctors 

  الممرضات
Nurses  

  اطباء االسنان
Dental 

Surgeons 

  الصيادله
Pharmacists 

 Palestinian Territory 4,877 2,401 10,520 6,764  اراضي فلسطينية

 The West Bank 2,722 1,672 4,610 3,234  الضفة الغربية

 Gaza Strip 2,155 729 5,910 3,530  قطاع غزة
  

  

  :الصحة العامة

، هي األسباب المتعلقة بما قبل في الضفة الغربية 2010سنوات في العام ) 4-0(السبب الرئيسي في وفيات األطفال 

االفراد حسب نوع االعاقة  اما نسبة االعاقة بين%.  18.0، يليها تشوهات خلقية، %38.0الوالدة حيث بلغت النسبة 

 نأ، في حين 2011في العام  %1.3 األراضي الفلسطينية حيث بلغتاألكثر انتشاراً في  هيالصعوبة في الحركة فكانت 

   .لكل منهما% 0.4 حيث بلغت االراضي الفلسطينيةالصعوبة في السمع وصعوبة الصحة النفسية كانت األقل انتشاراً في 
  

              حسب بعض األسباب المختارة الضفة الغربيةالمبلغ عنها في  )سنوات 4-0(ات األطفال التوزيع النسبي لوفي 

  2010-2008والجنس، 
Percentage Distribution of Reported Children Deaths (0-4 Years) in West Bank by 

Some Selected Causes and Sex, 2008-2010 
  

 سبب الوفاة
Females إناثMales  ذكور Both Sexes  كال الجنسين

Cause of Death 
2008 20092010 20082009 2010 2008 20092010

 Malnutrition & Metabolic  3.3  4.1 3.2  4.0   3.2 4.4  3.7  3.6 3.9 سوء التغذية والغدد
Disorders

 Brain & cerebrovascular  0.0  2.7 0.5  0.0  1.0 0.2  0.0  1.7 0.3 واألعصابالدماغ  أمراض
diseases

Cerebral Palsy  1.2  1.4 0.8  0.5  0.8 1.5  0.8  1.0 1.2 الشلل الدماغي

 & Diseases of Heart  0.5  3.5 1.3  0.9  2.4 1.9  0.7  2.9 1.7  نوالشراييالقلب  أمراض
Arteries

 Respiratory System  4.1  7.8 3.9  5.5  6.0 4.2  4.9  6.8 4.2 الجهاز التنفسيأمراض 
Diseases

 42.3Conditions in the 34.1 42.1  34.6  37.6 44.8  38.0  36.1 43.7أسباب متعلقة بما قبل الوالدة
prenatal period

17.5Congenital Anomalies 16.2 18.4  18.4  17.2 16.0  18.0  16.8 17.0 تشوهات خلقية

Sudden Death  5.0  7.2 6.1  3.8  3.8 4.1  4.3  5.3 4.9 المفاجئالموت 

Transport Accident  3.3  1.6 1.8  3.5  4.8 1.2  3.4  3.4 1.4 حوادث الطرق

Other Accidents  2.4  1.6 1.1  2.2  1.6 1.0  2.3  1.6 1.0 أخرىحوادث 

10.8Septicaemia 11.1 12.1  11.3  11.6 12.0  11.1  11.4 12.0 تسمم الدم

Other  9.6  8.7 8.7  15.3  10.0 8.7  12.8  9.4 8.7 أخرى

100Total 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموعال
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  2011 ، والجنس حسب نوع اإلعاقة والمنطقة المعاقين في األراضي الفلسطينيةنسبة  
Percentage of Disabled in the Palestinian Territory by Type of Disability, Region                  

and Sex, 2011 
  

 عاقةنوع اإل

 Region  المنطقة

Type of Disability 
 األراضي الفلسطينية

Palestinian Territory 
 الضفة الغربية
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 ذكر
Male 

 أنثى
Female

المجموع
Total 

 ذكر
Male 

 أنثى
Female

المجموع
Total 

 ذكر
Male

 أنثى
Female

المجموع
Total 

 Vision 0.5 0.5 0.70.50.60.5 0.6 0.5  0.6 بصرية

 Hearing 0.3 0.3 0.40.50.50.3 0.4 0.4 0.4 سمعية 

 Communication 0.5 0.4 0.70.50.60.6 0.6  0.5 0.7 تواصل

 Mobility 1.1 1.3 1.51.41.40.9 1.3 1.4 1.3 حركية

 Remembering and 0.6 0.6 0.70.50.60.6 0.6 0.5  0.6 التذكر والتركيز
Concentration 

 Learning 0.6 0.6 0.80.50.70.7 0.7 0.5 0.8 بطء تعلم

 Mental health 0.4 0.3 0.50.30.40.4 0.4 0.3 0.5 الصحة النفسية

  
  

  2011، المنطقة، الجنس والفئة العمريةحسب  المعاقين في األراضي الفلسطينيةنسبة 
Percentage of Disabled in the Palestinian Territory by Region, Sex and Age, 2011 

  

 العمر

 Region                       المنطقة Sex الجنس

Age ذكر 
Male 

  أنثى
Female 

 ةاألراضي الفلسطيني
Palestinian 

Territory 

 الضفة الغربية
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

0-17 1.8 1.3 1.5 1.6 1.4 0-17 

18-34 2.3 1.4 1.8 2.0 1.5 18-34 

35-44 3.4 1.9 2.7 2.8 2.4 35-44 

45-54 4.4 3.8 4.1 4.2 3.8 45-54 

55-64 7.5 6.6 7.1 7.2 6.9 55-64 

65-74 11.9 20.5 16.8 15.5 19.4 65-74 

75 +  28.9 34.1 32.0 31.4 33.6 75 + 

 Total 2.4 2.9 2.7 2.5 2.9 المجموع
  

  
  :التأمين الصحي

، حيث كانت نسبة 2011من مجمل سكان االراضي الفلسطينية مؤمنين صحياً في العام % 82.2ان  تأظهرت البيانا

 ).على التوالي% 73.2، %96.7(، االفراد المؤمنين صحيا في قطاع غزة أعلى من الضفة الغربية
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  2011، وبعض الخصائص الخلفيةحسب نوع التأمين الصحي األراضي الفلسطينية في المؤمنين صحيًا  التوزيع النسبي لألفراد
Percentage Distribution of Health Insured Persons in the Palestinian Territory by Type 

of Health Insurance and Selected Background Characteristics, 2011 
 

الخصائص 
 الخلفية

  Type of Health Insurance نوع التامين الصحي

Background 
Characteristics حكومي  

Governmental
الغوث وآالة

UNRWA
  خاص

Private

 حكومي ووآالة
Governmental 

& UNRWA 

 حكومي وخاص
Governmental 

& Private 

وآالة وخاص
UNRWA&

Private 

إسرائيلي
Israeli

  أخرى
Other  

  بدون تأمين
Without 

Insurance 

 Region           المنطقة
األراضي 
يةالفلسطين  37.9 10.41.426.50.20.55.10.217.8Palestinian 

Territory 
الضفة 
 9.02.28.10.30.48.20.326.8West Bank 44.7 الغربية

 12.70.256.20.20.60.00.03.3Gaza Strip 26.8 قطاع غزة

 Type of   نوع التجمع
Locality 

9.91.625.00.30.56.50.217.4Urban 38.6 حضر

5.81.69.30.30.30.50.228.3Rural 53.7 ريف

21.80.065.40.00.72.70.03.2Camp 6.2 مخيم

 Sex  الجنس

روذآ  37.4 10.31.526.10.30.55.20.218.5Males 

 10.51.426.90.20.55.00.216.9Females 38.4 إناث

العمرفئات    Age Groups 

0-4  37.9 10.31.428.80.20.64.20.216.40-4 

5-14  39.3 10.01.327.60.30.54.90.315.85-14 

15-29  34.9 11.21.325.50.20.45.10.221.215-29 

30-39  37.0 10.01.925.70.30.66.10.218.230-39 

40-49  38.9 10.61.625.00.30.65.60.217.240-49 

50-59  42.3 10.01.525.70.40.45.00.214.559-50  

60+  44.9 8.91.224.40.20.35.00.214.9+60  
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  التعليم
  

يمثل قطاع التعليم واحداً من أهم القطاعات في المجتمع، حيث تولي الحكومات لهذا القطاع اهتماماً خاصاً اذ انه يمثل 

وتستخدم إحصاءات التعليم كأداة مناسبة لقياس األداء الحكومي والمجتمعي   .االستثمار الحقيقي في مستقبل الشعوب

كما ان المستوى التعليمي للسكان يعكـس    .ال والشباب في ممارسة حقهم في التعليمفي توفير البيئة اإليجابية لألطف

ولو بشكل تقريبي التقدم الحاصل في المجتمع على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي ويعطي صورة واضحة حول 

  .نوعية القوى العاملة
  

   :المدارس

المدارس تتوزع و.  مدرسة 2,652الفلسطينية  االراضي في 2010/2011 في العام الدراسي عدد المدارسبلغ 

  . مدرسة في قطاع غزة 677مدرسة في الضفة الغربية و 1,975حسب المنطقة بواقع 

  
  2010/2011- 2007/2008 ،والمرحلة والعام الدراسي المدارس ورياض األطفال حسب المنطقة عدد 

Number of Schools and Kindergartens by Region, Scholastic Year and                                     
Stage, 2007/2008-2010/2011 

 

  رياض أطفال المنطقة والعام الدراسي
Kindergartens

 Stage المرحلة
Region and Scholastic 

Year أساسية  
Basic  

  ثانوية
Secondary  

  مجموع
Total  

Palestinian Territory       األراضي الفلسطينية
2007/2008  972 1,615 815 2,430 2007/2008
2008/2009  .. 1,635 853 2,488 2008/2009
2009/2010  .. 1,697   880 2,577 2009/2010
2010/2011  .. 1,747  905 2,652 2010/2011

West Bank       الضفة الغربية
2007/2008  712 1,125 684 1,809 2007/2008
2008/2009  671 1,134 714 1,848 2008/2009
2009/2010  731 1,181 736 1,917 2009/2010
2010/2011  782 1,215 760 1,975 2010/2011

Gaza Strip       قطاع غزة
2007/2008  260 490 131 621  2007/2008
2008/2009  .. 501 139 640 2008/2009
2009/2010  .. 516 144 660 2009/2010
2010/2011  .. 532 145 677 2010/2011

Note: Does not include schools and kindergartens
supervised by Israeli Municipality and culture committee. 

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها وزارة  :مالحظة

 المعارف والبلدية  االسرائيلية
  
  
  
  
  

6.1  
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 2010/2011الدراسي  العام ،الجهة المشرفة والمرحلةو حسب المنطقة المدارس ورياض األطفال عدد
Number of Schools and Kindergartens by Region, Supervising Authority and Stage, 

Scholastic Year 2010/2011 
 

  رياض أطفال المنطقة والجهة المشرفة
Kindergartens

Stage المرحلة
Region and Supervising 

Authority أساسية 
Basic 

  ثانوية
Secondary

  مجموع
Total  

      
 Palestinian Territory 2,652 905 1,747  .. األراضي الفلسطينية

 Governmental 1,972 813 1,159  .. ةيحكوم
 UNRWA 336 - 336 .. الغوث وكالة
 Private 344 92 252 .. خاصة

   
 West Bank 1,975 760 1,215  782 الضفة الغربية

 Governmental 1,573 678 895  2 ةيحكوم
 UNRWA 98 - 98 - الغوث وكالة
 Private 304 82 222 780 خاصة

  
 Gaza Strip 677 145 532  .. قطاع غزة

 Governmental 399 135 264  .. ةيحكوم
 UNRWA 238 - 238 - الغوث وكالة
 Private 40 10 30 .. خاصة

Note: Does not include schools and kindergartens
supervised by Israeli Municipality and culture committee. 

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها وزارة  :مالحظة

 المعارف والبلدية  االسرائيلية
  
  

  :عدد الطلبة
منهم  ،وطالبة طالباً 1,116,991 في األراضي الفلسطينية 2010/2011للعام الدراسي  عدد الطلبة في المدارس بلغ

  .في المرحلة الثانوية 149,691وفي المرحلة االساسية  967,300
  

للعام  في األراضي الفلسطينية في المدارس االساسية التابعة للحكومة الطلبة لكل شعبة عدد معدل وتفيد البيانات أن

طالباً لكل  23.7وطالباً في مدارس وكالة الغوث،  36.0بينما بلغ  ،شعبةطالباً لكل  30.8 بلغ 2010/2011الدراسي 

طالبا  28.6في حين بلغ معدل الطلبة لكل شعبة في المدارس الثانوية التابعة للحكومة . شعبة في المدارس الخاصة

  .طالبا لكل شعبة 18.7لكل شعبة وفي المدارس الخاصة 
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  2010/2011-2007/2008، والمرحلة والعام الدراسي طفال حسب المنطقةاأل ورياضالطلبة في المدارس  عدد
Number of Pupils in Schools and Kindergartens by Region, Scholastic Year and 

Stage, 2007/2008-2010/2011 
 

  رياض أطفال المنطقة والعام الدراسي
Kindergartens

 StageRegion andالمرحلة
Scholastic 

Year 
 أساسية 
Basic 

 ثانوية
Secondary 

  مجموع
Total  

Palestinian Territory  األراضي الفلسطينية
2007/2008  84,289 957,831140,1261,097,9572007/2008
2008/2009  ..      963,991     145,135     1,109,126 2008/2009
2009/2010  ..  961,654  152,148    1,113,802 2009/2010
2010/2011  ..  967,300149,691  1,116,9912010/2011

 West Bank  الضفة الغربية
2007/2008  56,070 571,29682,921654,2172007/2008
2008/2009  52,010 571,848      85,209       657,057 2008/2009
2009/2010  56,728 571,60388,962660,5652009/2010
2010/2011  60,134 576,57590,162666,7372010/2011

 Gaza Strip  قطاع غزة
2007/2008  28,219 386,53557,205443,7402007/2008
2008/2009  .. 392,143      59,926       452,069 2008/2009
2009/2010  .. 390,05163,186453,2372009/2010
2010/2011  .. 390,72559,529450,2542010/2011

Note: Does not include schools and kindergartens
supervised by Israeli Municipality and culture committee. 

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها وزارة  :مالحظة

 المعارف والبلدية  االسرائيلية
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                       والعام الدراسي حسب الجهة المشرفة في األراضي الفلسطينية الطلبة في المدارس ورياض األطفال عدد

2010/2011-2007/2008، والمرحلة  
Number of Pupils in Schools and Kindergartens in The Palestinian Territory by 

Supervising Authority, Scholastic Year and Stage, 2007/2008-2010/2011 
 

  رياض أطفالالجهة المشرفة والعام الدراسي
Kindergartens 

Stageالمرحلة
Supervising Authority and 

Scholastic Year  أساسية 
Basic  

 ثانوية
Secondary

  مجموع
Total  

 Governmental    ةيحكوم
2007/2008  196 634,468 125,601 760,069  2007/2008
2008/2009*  156 631,976 134,754 766,730 2008/2009*
2009/2010*  115     632,769  139,095  771,864  2009/2010*
2010/2011  121 622,724 143,510 766,234 2010/2011
 UNRWA     الغوث وكالة
2007/2008  . 252,830  . 252,830 2007/2008
2008/2009  . 253,116 . 253,116 2008/2009
2009/2010  .    255,186 .   255,186 2009/2010
2010/2011  . 261,520 . 261,520 2010/2011
 Private     خاصة
2007/2008  78,755 67,579 4,796 72,375 2007/2008
2008/2009*  84,133 72,739 5,372 78,111 2008/2009*
2009/2010*  51,895      76,036      6,040     82,076 2009/2010*
2010/2011  60,013 83,056 6,181 89,237 2010/2011

Kindergaterns data include West Bank Kindergartens only :*بيانات رياض االطفال تشمل رياض اطفال الضفة الغربية فقط*: 

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها  :مالحظة

 ارة المعارف والبلدية  االسرائيليةوز

Note: Does not include schools and kindergartens supervised 
by Israeli Municipality and culture committee.
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               ،رحلةحسب المنطقة والم في األراضي الفلسطينية التوزيع النسبي للذكور واإلناث في المدارس ورياض األطفال
  2010/2011الدراسي  العام

Percentage Distribution of Males and Females in Schools and Kindergartens in the 
Palestinian Territory by Region and Stage, Scholastic Year 2010/2011 

 

  رياض أطفال المنطقة والجنس
Kindergartens 

Schools مدارس
Region and Sex  أساسية 

Basic 
 ثانوية

Secondary 
  مجموعال

Total  
 Palestinian Territory     األراضي الفلسطينية

 Both Sexes 100.0  100.0 100.0 .. كال الجنسين
 Males 50.4 54.8 49.7 ..  روذك

 Females 49.6 45.2 50.3  ..  إناث
 West Bank     الضفة الغربية
 Both Sexes 100.0 100.0 100.0 100.0  كال الجنسين

 Males 50.4 55.1 49.7 51.6 روذك
 Females 49.6 44.9 50.3  48.4  إناث

 Gaza Strip     قطاع غزة
 Both Sexes 100.0 100.0 100.0 ..  كال الجنسين

 Males 50.4 54.5 49.7 .. روذك
 Females 49.6 45.5 50.3  ..  إناث

ياض االطفال التي تشرف عليها ال تشمل المدارس ور :مالحظة

 وزارة المعارف والبلدية  االسرائيلية

Note: Does not include schools and kindergartens supervised 
by Israeli Municipality and culture committee.
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                                     والجهة والعام الدراسي حسب المرحلة في األراضي الفلسطينية عدل عدد الطلبة لكل شعبةم

  2010/2011-2007/2008، المشرفة
Pupils Per Class in the Palestinian Territory by Stage, Scholastic Year and 

Supervising Authority, 2007/2008-2010/2011 
. 

 المرحلة والعام
 الدراسي

  المعدل العام
Grand Average 

Supervising Authority             الجهة المشرفة
Stage and Scholastic 

Year حكومة 
Government 

الغوث وكالة  
UNRWA 

 خاصة
Private 

 Kindergartens     رياض األطفال

2007/2008  25.0 15.1 . 25.1 2007/2008 

2008/2009 25.0 17.3 . 25.0 2008/2009

2009/2010 .. .. . .. 2009/2010

2010/2011 .. .. . .. 2010/2011

 Basic     األساسية

2007/2008  33.3 33.0 37.9 25.0 2007/2008 

2008/2009  32.7 32.4     37.3     24.6     2008/2009

2009/2010* 29.3      29.7     34.8      
24.4 2009/2010*

2010/2011 31.2      30.8     36.0      
23.7 2010/2011 

 Secondary     لثانويةا

2007/2008  30.4 31.2 . 19.3 2007/2008 

2008/2009 29.7           30.4       .     
19.7    2008/2009 

2009/2010*    25.1      25.6 . 19.1    2009/2010* 

2010/2011 28.0      28.6 .       
18.7 2010/2011 

 .Data includes only the West Bank :* .البيانات تشمل الضفة الغربية فقط*: 

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها وزارة  :مالحظة

 المعارف والبلدية  االسرائيلية

Note: Does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee.
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                                     والجهة والعام الدراسي حسب المنطقة في األراضي الفلسطينية معدل عدد الطلبة لكل معلم 

  2010/2011-2007/2008، المشرفة
Pupils Per Teacher in the Palestinian Territory by Region, Scholastic Year and 

Supervising Authority, 2007/208-2010/2011 
 

 المنطقة والعام
 الدراسي  

 المعدل العام
Grand 

Average 

 حكومة
Government

الغوث وكالة
UNRWA

 Private Region andخاصة
Scholastic 

 Year مدارس 
Schools 

  رياض أطفال
Kindergartens 

 Palestinian Territory      األراضي الفلسطينية
2007/2008  25.2 25.1 29.8 17.3 25.7 2007/2008 

2009/2008   .. .. .. .. .. 2008/2009
2010/2009   .. .. .. .. .. 2009/2010
2011/2010   23.4  23.0 29.0 16.7 .. 2010/2011
 West Bank      الضفة الغربية

2007/2008  24.0 24.6 27.7 17.2 25.6 2007/2008 
2009/2008   23.6 24.3      27.2       17.7  25.1 2008/2009
2010/2009   .. 23.2  26.7  16.9 25.0 2009/2010
2011/2010   22.1 22.7 26.8 16.7 24.0  2010/2011

 Gaza Strip      قطاع غزة
2007/2008  27.4 26.1 30.6 17.7 25.7 2007/2008 

2009/2008   .. .. .. .. .. 2008/2009
2010/2009   .. .. .. .. .. 2009/2010
2011/2010   25.8 23.8 29.6 16.1 .. 2010/2011

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها  :مالحظة

 وزارة المعارف والبلدية  االسرائيلية

Note: Does not include schools and kindergartens supervised 
by Israeli Municipality and culture committee.
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  2009/2010- 2007/2008، والجنس والعام الدراسي حسب المنطقة في األراضي الفلسطينية نسب الرسوب والتسرب
Drop-Out and Repetition Rates in the Palestinian Terri by Region, Scholastic Year and 

Sex, 2007/2008-2009/2010 
 

 المنطقة والعام الدراسي 

 Drop-Out Rates نسب التسربRepetition Rates نسب الرسوب
Region and Scholastic 

Year  
  كال الجنسين

Both 
Sexes 

 ر وذك
 Males

  إناث
 Females

  كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ر وذك
 Males

 إناث
 Females

 Palestinian Territory  األراضي الفلسطينية
2007/2008  ............2007/2008 

2009/2008 ............2008/2009 
2010/2009 1.61.71.51.01.10.92009/2010 
 West Bank الضفة الغربية

2007/2008  ............2007/2008 
2009/2008 1.51.61.40.91.10.72008/2009 
2010/2009 1.41.51.30.91.00.72009/2010 

 Gaza Strip قطاع غزة
2007/2008  ............2007/2008 

2009/2008 ............2008/2009 
2010/2009 1.91.91.81.21.31.12009/2010 

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها  :مالحظة

 ية  االسرائيليةوزارة المعارف والبلد

Note: Does not include schools and kindergartens supervised 
by Israeli Municipality and culture committee.

                               العام الدراسي حسب في األراضي الفلسطينية عدد الطلبة في الجامعات وكليات المجتمع الفلسطينية

  2009/2010-2007/2008، الجنسو
Number of Students at Palestinian Universities and Community Colleges in the Palestinian            

Territory by Scholastic Year and Sex, 2007/2008-2009/2010 
 

Institution and 
Scholastic Year 

  إناث
 Females 

ر وذك  
 Males 

  كال الجنسين
Both Sexes 

 المؤسسة والعام الدراسي

Universities*    الجامعات*  

2008/2007  92,763 75,221 167,984 2007/2008  

2010/2009   105,964 79,047 185,011 2009/2010  
Community 
Colleges    كليات المجتمع 

2008/2007  4,817 8,155 12,972 2007/2008  

2010/2009   4,659 6,955 11,614 2009/2010  
* Universities data includes students of intermediate 
diploma, bachelor and graduate studies in 
universities and university colleges. 

ـ لـدبلوم ا ابة شمل طلات تمعالجابيانات *  يوس رولوالبكـا ط لمتوس

 .ةامعيلجت اياامعات والكلفي الجالعليا  تدراسالوا
  

  :المدارسالمعلمون في 

 معلما من الذكور 14,971معلما ومعلمة، منهم 33,269  بلغ 2010/2011للعام الدراسي  في المدارس المعلمينعدد 

  .معلما من اإلناث 18,298و
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، والجنس والعام الدراسي حسب الجهة المشرفة في األراضي الفلسطينية ن في المدارس ورياض األطفاليالمعلمعدد 

2007/2008-2010/2011  
Number of Teachers in Schools and Kindergartens in the Palestinian Territory by 

Supervising Authority, Scholastic Year and Sex, 2007/2008-2010/2011 
 

 الجهة المشرفة والعام 
 الدراسي

 SchoolsSupervising مدارس Kindergartens رياض أطفال
Authority and 

Scholastic Year 
 كال الجنسين

Both Sexes 
روذك  

Males 
 إناث

Females 
 كال الجنسين

Both Sexes 
روذك  

Males 
 إناث

Females 

 Governmental  ةيحكوم
2007/2008  11 .1130,56414,47916,0852007/2008
2008/2009*  11 -1121,8609,89111,9692008/2009*
2009/2010*  11 -1122,95210,22112,7312009/2010*
2010/2011  .. ....33,26914,971 18,2982010/2011
 UNRWA    الغوث وكالة
2007/2008  . ..8,4823,7124,7702007/2008
2008/2009*  . ..2,0837921,2912008/2009*
2009/2010*  . ..2,0777911,2862009/2010*
2010/2011  .. ....9,0253,5755,4512010/2011
 Private  خاصة
2007/2008  3,256 23,2544,5131,2403,2732007/2008
2008/2009*  2,055 122,0413,9519972,9542008/2009*
2009/2010*  3,053 143,0404,3611,1503,2112009/2010*
2010/2011  .. ....5,3591,3773,9812010/2011

 .Data includes only the West Bank *  .البيانات تشمل  الضفة الغربية فقط* 
ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها وزارة  :مالحظة

 المعارف والبلدية  االسرائيلية

Note: Does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee.
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  2010-2008 الجنس والمنطقة،و العمرفئات  حسب في األراضي الفلسطينية )سنة فأكثر 15(معدالت معرفة القراءة والكتابة للسكان الفلسطينيين 
Literacy Rates of Palestinian Population (15 Years and Above) in the Palestinian Territory by Age Groups, Sex and                             

Region, 2008-2010 
 

 فئات العمر والجنس

 Region and Year  المنطقة والسنة
Age Groups 

and Sex 
  األراضي الفلسطينية

Palestinian Territory 
  الضفة الغربية
West Bank

  قطاع غزة
Gaza Strip 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

 Both Sexes          كال الجنسين
  Total 95.2 94.9 94.4 94.8 94.4 93.9 94.9 94.6 94.1 المجموع
19-15 99.3 99.4 99.4 99.4 99.4 99.5 99.3 99.2 99.2 15-19 
24-20 98.9 99.1 99.1 98.9 99.2 99.3 98.9 98.9 98.6 20-24 
34-25 98.9 98.9 99.1 99.0 99.2 99.3 98.5 98.4 98.6 25-34 
44-35 97.7 97.9 98.1 97.7 98.0 98.1 97.8 97.6 98.0 35-44 

+45 77.1 79.5 80.8 76.9 79.0 80.3 77.4 80.6 81.8 45+ 
 Males          ذكور

  Total 97.4 97.4 97.3 97.8 97.4 97.1 97.6 97.4 97.1 المجموع
19-15 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.4 99.4 99.3 99.2 15-19 
24-20 99.2 99.1 99.1 99.2 99.1 99.2 99.2 99.1 98.8 20-24 
34-25 99.0 99.0 99.0 99.2 99.2 99.3 98.8 98.5 98.3 25-34 
44-35 98.9 99.0 99.0 99.2 99.2 99.1 98.5 98.7 98.9 35-44 

+45 89.6 91.2 92.2 89.3 91.2 92.4 90.3 91.4 91.8 45+ 
 Females          إناث

  Total 93.0 92.4 91.4 91.7 91.3 90.6 92.2 91.7 90.9 المجموع
19-15 99.3 99.4 99.5 99.5 99.5 99.6 99.2 99.2 99.2 15-19 
24-20 98.6 99.1 99.0 98.7 99.4 99.4 98.6 98.6 98.4 20-24 
34-25 98.7 98.8 99.2 98.9 99.1 99.4 98.2 98.3 98.9 25-34 
44-35 96.4 96.7 97.1 96.1 96.8 97.1 97.1 96.4 97.1 35-44 

+45 65.2 68.4 69.7 65.3 67.3 68.6 65.0 70.4 72.1 45+ 
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  2010 الجنس،و والمنطقة حسب الحالة التعليمية) سنة فاكثر 15(ن يلسكان الفلسطينيالتوزيع النسبي ل
Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) by 

Educational Attainment, Region and Sex, 2010 
 

 الحالة التعليمية

 األراضي الفلسطينية
Palestinian Territory 

Regionالمنطقة

Educational 
Attainment 

 الضفة الغربية
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

كال 

 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males

 إناث
Females

كال 

الجنسين
Both 

Sexes

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 

الجنسين
Both 

Sexes

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

     2.47.85.22.28.34.82.67.0Illiterate 5.1 أمي

 5.96.46.86.17.64.85.44.2Can Read and 6.1 ملم
Write     

     16.913.916.918.215.513.014.611.5Elementary 15.5 ابتدائي

     38.835.737.439.635.137.437.537.3Preparatory 37.4 إعدادي

     20.122.119.219.019.524.422.126.7Secondary 21.1 ثانوي

 4.44.94.54.34.64.64.74.5Associate 4.4 دبلوم متوسط
Diploma     

س بكالوريو

 فأعلى
10.4 11.59.210.010.69.411.013.18.8Bachelor and 

Above    

 100100100100100100100100Total 100 المجموع
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  الثقافة
  

 . في قطاع غزة امركز 121في الضفة الغربية، و اًمركز 350 منهامركزاً ثقافياً  471 ةفي األراضي الفلسطينييوجد 

  .جميعها في الضفة الغربية 2010العام  في عاملةمتاحف  6في األراضي الفلسطينية  في حين يوجد
  

في الضفة  اًمسرح 14 بواقع، االراضي الفلسطينيةفي  اًمسرح 15 فهناك 2010المسارح في العام اما على مستوى 

 اًالغربية، ومسـرح 

فـي قطـاع    اًواحد

بلغ عدد كما ي  .غزة

العامة فـي   المكتبات

االراضي الفلسطينية 

ــة  65 ــة عام مكتب

، 2010خالل العام 

ــع  ــة  52بواق مكتب

عامة فـي الضـفة   

مكتبـة   13الغربية، 

  . عامة في قطاع غزة

  

 فـراد لالاما بالنسبة 

 ) سنوات فاكثر 10(

فــي االراضــي  

ــطينية ــام  الفلس ع

ــاك ،2009  فهنــ

مــــنهم  % 31.5

ون الصحف عـلايط

اليومية، في المقابل 

ــنهم 92.5%  مــ

  .لناد رياضيمنتسبين % 6.9يستمعون للراديوا، و% 45.7ويشاهدون التلفاز، 

  

  

  

7.1  
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  2010المحافظة، و عدد المؤسسات الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية حسب النوع والمنطقة
Number ofCultural Institutions in Operation in the Palestinian Territory by Type, 

Region and Governorate, 2010 
  

Region\ 
Governorate  

Cultural Institutions In Operation   الثقافية العاملة المؤسسات

  المجموع  المحافظة/المنطقة
Total  

 المحطات
ية اإلذاع

والتلفزيونية 

  المحلية
Radio and
Television

Local 
Stations 

النشر  دور

  والتوزيع
Publishing 

and 
Distribution 
Institutions  

  المكتبات  
  العامة

Public 
Libraries 

  المسارح
Theaters 

  المتاحف
Museums 

  المراكز 

  الثقافية
Cultural
Centers 

Palestinian
Territory  األراضي الفلسطينية 471 6 15 65 9 45 611

 West Bank   الضفة الغربية 350 6 14 52 8 45 475

 Jenin   جنين  52 - 1 7 1 5 66

Tubas 7 - - 1 - - 6  طوباس  

Tulkarm   طولكرم  19 - 1 9 - 3 32

Nablus   نابلس  70 1 2 6 2 10 91

Qalqiliya   قلقيلية  4 - - 2 - 2 8

 Salfit 23 - - 2 - - 21  سلفيت  
Ramallah
& Al-Bireh 64 8 3 9 4 1 39  رام اهللا والبيرة  

Jericho &
 Al Aghwar 7 3 - 1 2 - 1  أريحا واألغوار  

Jerusalem   القدس  33 1 3 3 - - 40

Bethlehem   بيت لحم  40 2 - 5 1 6 54

Hebron   الخليل  65 1 1 7 1 8 83

Gaza Strip   اع غزةقط 121 - 1 13 1 - 136

North Gaza   شمال غزة  34 - 1 4 - - 39

Gaza   غزة  30 - - 2 - - 32

Deir Al-Balah   دير البلح  24 - - 2 - - 26

Khan Yunis   خانيونس  18 - - 3 1 - 22

 Rafah   رفح  15 - - 2 - - 17
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  الصحف اليومية  مطالعةحسب  في األراضي الفلسطينية) سنوات فأكثر 10(التوزيع النسبي لألفراد 

   2009 ،وبعض الخصائص الخلفية
Percentage Distribution of Persons (10 Years and Above) in the Palestinian Territory 

by Reading of Daily Newspapers and Selected Background Characteristics, 2009  
 

 الخصائص الخلفية
Reading of Daily Newspapers   الصحف اليومية مطالعة

Background Characteristics   نعم 
Yes  

 ال
No 

 المجموع
Total 

 Region    المنطقة

 Palestinian Territory 68.5100 31.5 راضي الفلسطينيةاأل 

 West Bank  61.3100 38.7 الضفة الغربية 

 Gaza Strip  81.0100 19.0 قطاع غزة  

 Sex     الجنس

 Both Sexes 68.5100 31.5  ينكال الجنس

 Males 65.1100 34.9  ذكور

 Females 72.0100 28.0  إناث

 Type of Locality    نوع التجمع

 Urban 68.0100 32.0 حضر

 Rural 67.0100 33.0  ريف

 Camps 74.7100 25.3  مخيمات

  
  

  مشاهدة التلفزيونحسب في األراضي الفلسطينية  )سنوات فأكثر 10(التوزيع النسبي لألفراد 

   2009 ،وبعض الخصائص الخلفية
Percentage Distribution of Persons (10 Years and Above) in the Palestinian Territory 

by Watching Television and Selected Background Characteristics, 2009  
 

 الخصائص الخلفية
 Watching Television زيونمشاهدة التلف

Background Characteristics   نعم
Yes  

 ال
No 

 المجموع
Total 

 Region  المنطقة
 Palestinian Territory 7.5100 92.5 راضي الفلسطينيةاأل 

 West Bank  4.9100 95.1 الضفة الغربية 

 Gaza Strip  11.9100 88.1 قطاع غزة   
 Sex     الجنس

 Males 7.5100 92.5  ذكور

 Females 7.4100 92.6  إناث

 Type of Locality    نوع التجمع
 Urban 7.8100 92.2 حضر
 Rural 6.5100 93.5  ريف

 Camps 6.9100 93.1  مخيمات
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   2009 ،خلفيةاالستماع للراديو وبعض الخصائص الحسب في األراضي الفلسطينية  )سنوات فأكثر 10( التوزيع النسبي لألفراد
Percentage Distribution of Persons (10 Years and Above) in the Palestinian Territory 

by Listening to Radio and Selected Background Characteristics, 2009  
 

 الخصائص الخلفية
Listening to Radio االستماع للراديو

Background Characteristics   نعم 
Yes   

 ال
No 

 المجموع
Total 

 Region   المنطقة
 Palestinian Territory 54.3100 45.7 راضي الفلسطينيةاأل 

 West Bank  53.5100 46.5 الضفة الغربية 

 Gaza Strip  55.5100 44.5 قطاع غزة  

 Sex     الجنس

 Males 53.1100 46.9  ذكور

 Females 55.5100 44.5  إناث

 Type of Locality    معنوع التج

 Urban 53.3100 46.7 حضر

 Rural 54.1100 45.9  ريف

 Camps 61.8100 38.2  مخيمات
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الجنس و حسب المؤسسة الثقافية في األراضي الفلسطينية المنتسبين لمؤسسات ثقافية) سنوات فأكثر 10(نسبة األفراد  

  2009 والمنطقة،
Percentage of Persons (10 Years and Above) Who are a Member in Cultural 

Institutions in the Palestinian Territory by Cultural Institutions, Sex and Region, 2009 
  

  المؤسسة الثقافية والجنس 
  األراضي الفلسطينية

Palestinian 
Territory  

  Region  المنطقة
Sex and Cultural 

Institutions  الضفة الغربية  
West Bank  

  قطاع غزة
Gaza Strip  

  Both Sexes       كال الجنسين

 Sport Club 4.3 8.4 6.9 رياضي نادي

 Cultural Club 0.7 4.3 3.0 ثقافي نادي

 Public Library 1.9 4.2 3.3 عامة مكتبة

 Society’s 3.0 5.1 4.3 جمعيات

 Union 3.6 5.1 4.6  اتحاد/نقابة

 Other 2.2 4.2 3.5  أخرى 

  Males        روذك

 Sport Club 7.9 13.7 11.6 رياضي نادي

 Cultural Club 0.9 5.7 4.0 ثقافي نادي

 Public Library 1.7 4.5 3.5 عامة مكتبة

 Society’s 3.4 5.8 4.9 جمعيات

 Union 5.4 8.0 7.0  اتحاد/نقابة

 Other 4.0 6.7 5.8  أخرى 

  Females     إناث

 Sport Club 0.7 3.0 2.1 اضيري نادي

 Cultural Club 0.4 2.9 2.0 ثقافي نادي

 Public Library 2.1 3.8 3.2 عامة مكتبة

 Society’s 2.5 4.3 3.6 جمعيات

 Union 1.9 2.2 2.1  اتحاد/نقابة

 Other 0.4 1.5 1.1  أخرى 
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  مجتمع المعلومات 
  

المعلومـات، إنتاجـا، ونشـرا،    ببعض  والتدابير، والممارسات المرتبطة، يقصد بمجتمع المعلومات جميع األنشطة

وتنظيما، واستثمارا، ويشمل إنتاج المعلومات، أنشطة البحث والجهود اإلبداعية والتأليف الموجه لخدمـة األهـداف   

بعض أدوات ووسـائل تكنولوجيـا المعلومـات     توفر مدى زء من التقرير إلىيتطرق هذا الج.  التعليمية والتثقيفية

  .واالتصاالت األساسية مثل استخدام الحاسوب واإلنترنت في المجتمع الفلسطيني

   

  :توفر ادوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فـي الضـفة   % 53.2قـع  بوا، 2011في األراضي الفلسطينية خالل العام  األسر لديها جهاز حاسوبمن % 50.9

، مقابـل  الغربية

في قطاع % 46.5

 %30.4و، غــزة

من األسـر فـي   

ــي  األراضـــ

لـديها   الفلسطينية

. اتصال باإلنترنت

ــن % 44.0 و م

األســـر فـــي 

ــي  األراضـــ

الفلسطينية لـديها  

 خــط هــاتف 

، أرضــــــي

ــديه% 95.0و  ال

ــوي، ــاتف خل  ه

ــديه% 93.9و  ال

، القــط فضــائي

ــديه% 96.7و ا ل

    .جهاز تلفزيون

  

  

  

  

  

8.1  
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  في المنزل التي يتوفر لديها أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سبة األسر في األراضي الفلسطينيةن

  2011المنطقة، حسب  
Percentage of Households in the Palestinian Territory by Region,  

Availability of (ICT) Tools at Home 2011 
 

الت أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصا

 والمنطقة
  نسبة 

Percentage  
ICT Tools and Region 

الفلسطينية األراضي  Palestinian Territory 

 Computer 50.9  جهاز حاسوب

 Telephone Line 44.0  خط هاتف

 Internet at Home 30.4  خدمة اإلنترنت في البيت

  Mobile Phone 95.0  هاتف خلوي

 TV Set 96.7  جهاز تلفزيون

  Video Player 20.4  ز فيديوجها

  Satellite Dish 93.9  القط فضائي

الغربية الضفة   West Bank 

 Computer 53.2  جهاز حاسوب

 Telephone Line 45.3  خط هاتف

 Internet at Home 30.6  خدمة اإلنترنت في البيت

  Mobile Phone 95.1  هاتف خلوي

 TV Set 97.6  جهاز تلفزيون

  Video Player 29.0  جهاز فيديو

  Satellite Dish 95.9  القط فضائي

غزة قطاع   Gaza Strip 

 Computer 46.5  جهاز حاسوب

 Telephone Line 41.6  خط هاتف

 Internet at Home 30.0  خدمة اإلنترنت في البيت

  Mobile Phone 94.7  هاتف خلوي

 TV Set 95.1  جهاز تلفزيون

  Video Player 4.0  جهاز فيديو

  Satellite Dish 90.1  القط فضائي
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  2011التوزيع النسبي لألسر حسب توفر جهاز حاسوب لديها والمحافظة ونوع التجمع، 
Percentage Distribution of Households by Availability of Computer, Governorate and 

Type of Locality, 2011  
  

  تجمعالمحافظة ونوع ال/ المنطقة 

  توفر حاسوب
Availability of Computer  Region / Governorate 

and Type of Locality يتوفر  
Available 

 ال يتوفر
Not Available 

 المجموع
Total  

 Palestinian Territory  100 49.1 50.9 الفلسطينية األراضي

 West Bank  100 46.8 53.2 الضفة الغربية

 Jenin  100 52.9 47.1 جنين

  Tubas  100 46.0 54.0 طوباس

 Tulkarm  100 54.7 45.3 طولكرم

 Nablus  100 39.0 61.0 نابلس

 Qalqiliya  100 50.0 50.0 قلقيلية

  Salfit  100 45.0 55.0 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh  100 36.9 63.1 رام اهللا والبيرة

 Jericho & Al Aghwar  100 56.7 43.3 أريحا واألغوار

 Jerusalem  100 46.4 53.6 القدس

 Bethlehem  100 41.8 58.2 بيت لحم

 Hebron  100 51.7 48.3 الخليل

 Gaza Strip  100 53.5 46.5 قطاع غزة

 North Gaza  100 55.8 44.2 شمال غزة

 Gaza  100 46.7 53.3 غزة

 Deir Al Balah  100 54.5 45.5 دير البلح

 Khan Yunis  100 62.9 37.1 خانيونس

 Rafah  100 52.7 47.3 رفح

 Type of Locality نوع التجمع

 Urban 100 48.2 51.8 حضر

 Rural 100 53.6 46.4 ريف

 Camps 100 47.7 52.3 مخيمات
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  2011، المنزلفي  التي يتوفر لديها أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نسبة األسر في األراضي الفلسطينية
Percentage of Households in the Palestinian Territory, Availability of (ICT) Tools at 

Home, 2011 
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  2009، 2007ملخص الهم مؤشرات االقتصاد االلكتروني،   
Main Indicators for E-economics, 2007, 2009 

  

 المؤشر
السنة        

Year Indicator  
2007 2009 

 Percentage of Establishments Using Computer  29.6 21.3 نسبة المنشآت التي تستخدم الحاسوب

  Percentage of Establishments Using Internet  20.2 12.7 نسبة المنشآت التي تستخدم اإلنترنت 

 Percentage of Establishments Using Electronic 4.2  2.3  امت بمعامالت تجارية إلكترونيانسبة المنشآت التي ق
transactions 

 Percentage of Establishments Using 0.5 0.4نسبة المنشآت التي قامت بمعامالت تجارية عبر الشبكات   
Transactions Via Networks  

  Percentage of Establishments having Website 4.0 2.6 روني نسبة المنشآت التي لديها موقع إلكت

في ) بحث وتطوير(نسبة المنشآت التي قامت بدراسات 

 مجال التكنولوجيا 
1.2 1.6 Percentage of Establishments Engaged 

Research and Development in (IT)   

 Number of Computers in Establishments Per 26.2 24.0  عامل 100عدد أجهزة الحاسوب في المنشآت لكل 
100 Employees  

  Number of Telephones Per 100 Employees 20.4 28.0  عامل 100عدد أجهزة الهاتف الثابت لكل 

 100عدد أجهزة الهواتف المحمولة في المنشآت لكل 

  عامل
40.0 52.1 Number of Mobile Phones Per 100 Employees  

 100العاملين الذين يعرفون استخدام الحاسوب لكل  عدد

  عامل
43.3 54.2 Number of Employees Who Know How to Use 

Computer Per 100 Employees  

 Number of Employees Who Are Using 29.3 22.0  عامل 100عدد العاملين الذين يستخدمون الحاسوب لكل 
Computer Per 100 Employees  

 Number of Employees Who Are Using the 22.6 15.0  عامل 100العاملين الذين يستخدمون اإلنترنت لكل  عدد
Internet Per 100 Employees  

عدد العاملين المختصين بتكنولوجيا المعلومات 

  عامل 100واالتصاالت لكل 
3.5 6.6 Number of (IT) Specialist Per 100 Employees  
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  :ويرالبحت والتط

  2,072عامال يشـكلون   3,790في األراضي الفلسطينية   2010خالل العام  عدد العاملين في البحث والتطويربلغ 

 35بلغ إجمالي اإلنفاق على مشاريع البحث والتطوير في األراضي الفلسـطينية  في حين .  الوقت التام بمكافئعامل 

  .الوقت التام بمكافئي لكل باحث دوالر أمريك 26,700مليون دوالر أمريكي، بما يعادل 
  
  

  ملخص ألهم المؤشرات في البحث والتطوير وسنوات مختارة 
Main Indicators For Research and Development (R&D), by Selected Years. 

 

السنة                        Year المؤشر             Indicator 
2008*  2009* 2010 

 Number of R&D Personnel  3,790 2,951 1,542 العاملين في البحث والتطويرعدد 

عدد العاملين في البحث والتطوير  

 بمعادل الوقت التام  
669 1,167 2,072  Number of R&D Personnel with Full – 

Time Equivalent FTE 

 Number of Researchers in R&D 2,348 1,550 992 عدد الباحثين في البحث والتطوير

الذكور في البحث  نعدد الباحثي

 والتطوير 
765 1,259 1,763 Number of Researchers (Males) in 

R&D  

عدد الباحثين اإلناث في البحث 

 والتطوير 
227 291 585 Number of Researchers (Females) in 

R&D  

عدد الباحثين في البحث والتطوير 

 بمعادل الوقت التام  
363 569 1,312 Number of Researchers in R&D with 

FTE 

عدد الباحثين في البحث والتطوير 

 بمعادل الوقت التام  لكل مليون نسمة
150 232 324 Number of Researchers in R&D with 

FTE Per Million inhabitants  

بالمليون (اإلنفاق على البحث والتطوير 

 )دوالر أمريكي
10.9 28.8 35.0 Total Expenditure on R&D (Million$) 

نسبة التمويل المباشر من الخارج على 

 البحث والتطوير
40.3 45.3 39.2 Percentage of External Funds for 

R&D  

اإلنفاق على البحث والتطوير لكل باحث 

 )ألف دوالر(بمكافئ الدوام التام 
30.0 51.0 26.7 Expenditure on R&D Per Researcher 

with FTE (Thousands $) 

 .This data represent West Bank only *  .البيانات تمثل الضفة الغربية فقط* 
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  المساكن وظروف السكن        
  

 ،تعتبر اإلحصاءات الموثوقة للمساكن ضرورية للتخطيط االجتماعي واالقتصادي على كافة المستويات

وكذلك لكافة اإلحصاءات االجتماعية التي تعتمد على العينات في دراسة أوضاع األسر والمساكن من 

ع قدر كاف من البيانات الديموغرافية واالجتماعية النواحي االجتماعية واالقتصادية والبيئية، ويجب جم

  .واالقتصادية لتقديم وصف لألحوال والظروف السكنية، ودراسة إمكانيات اتخاذ إجراءات عالجية
  

  
  :نوع المسكن

تعيش في مساكن على شكل شقة، في حـين   2010في العام  األسر في األراضي الفلسطينيةمن % 50.2  

تسكن في % 47.8

لى شـكل  مساكن ع

األسر  ونسبة ،دار

فيال  في التي تسكن

  . %0.9بلغت 
  

من  %83.6 تعيش

في مسـاكن   األسر

تعود ملكيتها ألحـد  

ــرة  ــراد األس  ، أف

تعيش في % 8.7و

، مساكن مسـتأجرة 

ــكن % 7.7و تسـ

ــل او  ــدون مقاب ب

  .مقابل العمل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.1  
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  2010، 2007، ن والمنطقةلألسر في األراضي الفلسطينية حسب نوع المسك التوزيع النسبي
Percentage Distribution of Households In the Palestinian Territory  

by Type of Housing Unit and Region, 2007, 2010 
 

Type of Housing Units and 
Region 

Year نوع المسكن والمنطقة السنة  
2010 2007  

Palestinian Territory     نيةاألراضي الفلسطي  

Villa   0.9 1.2   فيال  

House 47.8 45.4 دار  

Apartment 50.2 52.1 شقة  

Other* 1.1 1.3 اخرى *  

Total 100 100  المجموع  

West Bank    الضفة الغربية  

Villa  1.2 1.7  فيال  

House 55.8 43.2 دار  

Apartment 41.9 53.3 شقة  

Other* 1.1 1.8 اخرى *  

Total 100 100 مجموعال  

Gaza Strip   قطاع غزة  

Villa  0.3 0.5  فيال  

House 32.5 49.2 دار  

Apartment 66.4 50.0 شقة  

Other* 0.8 0.3 اخرى *  

Total 100 100 المجموع  
*Other include (Independent Room, Tent, Marginal 
and other 

  )غرفة مستقلة، خيمة، براكية، اخرى(اخرى تشمل * 

  
  2010 ألسر حسب حيازة المسكن والمنطقة،ل يع النسبيالتوز

Percentage Distribution of Households by Tenure of Housing Unit and     
Region, 2010 

 

Tenure of Housing 
Unit  

Region  المنطقة    
  األراضي الفلسطينية

Palestinian 
Territory 

  قطاع غزة   حيازة المسكن
Gaza Strip  

  الغربية الضفة 
West Bank  

Owned 86.9 81.8 83.6 ملك  

Rented  5.5 10.3 8.7  مستأجر  

Other* 7.6 7.9 7.7 اخرى *  

Total 100 100 100 المجموع  

* Other includes From Work and Without Payment.  *اخرى تشمل من العمل ودون مقابل.  
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  2010 -2008الخدمات،  وفر لها بعضالتي يت في األراضي الفلسطينية ألسرنسبة ا
Percentage of Households in the Palestinian Territory which had some of 

Facilities, 2008- 2010 
 

Facilities 
Year  الخدمات السنة 

2010 2009 2008 
Water Public Network 91.4 88.4 88.2 شبكة مياه عامة 
Electricity Public Network 99.9 99.9 99.8  كهرباءشبكة  
Sewage Public Network 54.4 52.1 45.5 شبكة صرف صحي 
Telephone Line 44.0 42.2 42.2  هاتفخط  

  

  

  2010 -2008 السلع المعمرة، التي يتوفر لها بعض في األراضي الفلسطينية ألسرانسبة 
Percentage of Households in the Palestinian Territory which had some of 

Durable Goods, 2008- 2010 
 

Durable Goods 
Year السنة 

 السلع المعمرة
2010 2009 2008 

Private Car 21.9 20.0 22.1 سيارة خصوصية 

Refrigerator 96.7 93.3 95.8 ثالجة كهربائية 

Solar Boiler  67.6 72.0 72.2 سخان شمسي 

Central Heating  2.8 3.4 2.1 فئة مركزيةتد  

Cooking Stove 99.5 97.5 99.0 طباخ غاز 

Washing Machine  95.5 92.2 92.8 غسالة مالبس 

Television  97.3 95.8 94.8  تلفزيون  

Video  11.5 24.6 17.0 فيديو 

 
 

  :السكنكثافة 

 1.8بواقـع   توسـط ، حيث يتوزع هذا المغرفة/فرد 1.6 متوسط كثافة السكن في األراضي الفلسطينية بلغ

 .في الضفة الغربية غرفة/فرد 1.5في قطاع غزة، مقابل  غرفة/فرد
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  2010والمحافظة،  المنطقة، التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب كثافة السكن
Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by  Housing 

Density, Region and Governorate, 2010  
 

  المحافظة/ المنطقة 

 Housing Density كثافة السكن
المجموع
Total 

متوسط كثافة السكن
Average 
Housing 
Density 

Region / Governorate
 3+ 2.00 - 1.002.99 - 1.99 1أقل من 

Palestinian Territory 48.728.19.51001.6  13.7 األراضي الفلسطينية
 West Bank 51.425.18.11001.5 15.4 الضفة الغربية

 Jenin 55.525.06.31001.5 13.2 جنين
 Tubas 55.623.08.21001.5 13.2 طوباس
 Tulkarm 39.629.414.51001.7 16.5 طولكرم
 Nablus 52.523.78.61001.5 15.2 نابلس
 Qalqiliya 46.533.013.51001.8 7.0 قلقيلية
 Salfit 53.619.45.31001.4 21.7 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 55.617.44.71001.3 22.3 رام اهللا والبيرة
 Jericho & Al Aghwar 43.829.518.81001.9 7.9 أريحا واألغوار

 Jerusalem 56.826.15.31001.6 11.8 القدس
 Bethlehem 50.023.25.71001.4 21.1 بيت لحم
 Hebron 47.028.210.11001.6 14.7 الخليل

 Gaza Strip 43.433.812.21001.8 10.6 قطاع غزة
 North Gaza 43.139.010.91001.8 7.0 شمال غزة

 Gaza 41.734.713.31001.8 10.3 غزة
 Deir Al Balah 43.032.112.91001.7 12.0 دير البلح
 Khan Yunis 44.130.612.01001.7 13.3 خانيونس

 Rafah 47.630.710.61001.8 11.1 رفح
  

  

  2010 ،لألسر في األراضي الفلسطينية حسب نوع المسكن التوزيع النسبي
Percentage Distribution of Households In the Palestinian Territory by Type of 

Housing Unit, 2010 
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  2010- 2008 ،السكن كثافةعدد الغرف في المسكن وحسب  لألسر في األراضي الفلسطينية التوزيع النسبي
Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Number 

of Rooms in Housing Unit and Housing Density, 2008-2010 
 

Indicators 
Year السنة 

  المؤشرات
2010  2009  2008  

Number of Rooms in 
Housing Unit       عدد الغرف في المسكن 

1 2.9 2.3 3.1 1 
2 12.5  13.1  12.8  2 
3 30.5  31.3  29.8  3 
4 34.0  32.9  32.1  4 

+5 20.1  20.4  22.2  5+ 
Total 100  100  100  المجموع 
Average Number of Rooms 
in Hosing Unit 3.6  3.6  3.6  متوسط عدد الغرف في المسكن 

Housing Density       كثافة السكن 
Less Than 1  13.7 13.5  12.2   1أقل من  

1.00 - 1.99  48.7 47.4 44.5 1.00 - 1.99  

2.00 - 2.99  28.1 28.0 30.6 2.00 - 2.99  

3+  9.5 11.1 12.7 3+  

Total  100  100  100  المجموع  

Average Housing Density 1.6 1.6 1.7 متوسط كثافة السكن  
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  معايير المعيشة
  

  :)باألسعار الجارية(متوسط إنفاق الفرد الفلسطيني الشهري 

 174.0بواقـع  (ديناراً أردنيـاً،  ) 147.3(بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري في األراضي الفلسطينية حوالي 

نفـاق علـى   ، وبلغ متوسـط اإل )يناراً أردنياً في قطاع غزةد 102.9 ديناراً أردنياً في الضفة الغربية مقابل

ديناراً أردنيا في  43.9ديناراً أردنياً في الضفة الغربية،  59.4بواقع (ديناراً أردنياً  53.6مجموعات الطعام 

ديناراً أردنيـاً فـي    100.6بواقع (ديناراً أردنياً  81.5، ومتوسط اإلنفاق على غير الطعام بلغ )قطاع غزة

وفيما يخص حصة المجموعات الرئيسية من اإلنفـاق  ، )غزةديناراً أردنياً في قطاع  49.5الضفة الغربية و

فـي األراضـي   % 36.4النقدي للفرد فقد بلغت نسبته على مجموعات الطعام من مجموع اإلنفاق الكلـي  

 ).في قطاع غزة% 42.6في الضفة الغربية % 34.1بواقع (الفلسطينية 

  
  2010 -2009نسبة الفقر بين السكان في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة، 

Poverty Rates of Population in the Palestinian Territories by Region, 2009- 2010 
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  :)باألسعار الجارية( متوسط استهالك الفرد الشهري

األراضي بلغ متوسط قيمة استهالك الفرد الشهري من السلع والخدمات التي تستخدم ألغراض المعيشة في 

 اًأردني ديناراً 108.7في الضفة الغربية مقابل  اًأردني ديناراً 183.1بواقع ( اًأردني ديناراً 155.2الفلسطينية 

ديناراً أردنياً  61.8بواقع ( ديناراً أردنياً 55.3وقد بلغ متوسط استهالك الفرد من الطعام ).  في قطاع غزة

، ومن غير الطعام فقد بلغ متوسـط اسـتهالك   )نيا في قطاع غزةديناراً أرد 44.4في الضفة الغربية مقابل 

ديناراً أردنياً في قطاع  64.4ديناراً أردنياً في الضفة الغربية مقابل  121.3بواقع (ديناراً أردنياً  9.99 الفرد

  ).غزة

10.1  
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  2010، 2009 متوسط إستهالك وإنفاق الفرد الشهري بالدينار األردني حسب المنطقة،
Average Monthly Per Capita Consumption and Expenditure in Jordanian Dinar 

by Region, 2009, 2010 
 

 مؤشرات

2009  2010 

Indicators 

 Region المنطقة Region المنطقة

االراضي 

  الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 الضفة

  الغربية
West 
Bank

  قطاع غزة
Gaza 
Strip 

االراضي 

  الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 الضفة
  الغربية
West 
Bank

قطاع 

  غزة
Gaza 
Strip 

 Food Cash 43.9 59.4 53.6 39.9 51.6 47.2اإلنفاق النقدي على  الطعام
Expenditure 

 Total Food 44.4 61.8 55.3 40.4 54.7  49.4اإلستهالك الكلي من الطعام
Consumption 

اإلنفاق النقدي على غيـر

 الطعام
73.9 86.5  52.5 81.5 100.6 49.5 Non-Food Cash 

Expenditure 

اإلستهالك الكلي من غيـر

 الطعام
91.9 106.0 67.9  99.9 121.3 64.4 Total Non-Food 

Consumption 

 Remittances in 2.7 6.2 4.9 3.3 4.5 4.0التحويالت النقدية المدفوعة
Cash 

 Taxes 0.0 1.3 0.8 0.1 1.1 0.7 الضرائب

نفقــات غيــر اســتهالكية

 أخرى
5.2 3.8 7.7 6.6 6.5 6.9 

Other than non- 
Consumption 
Expenditure 

 Total 108.7 183.1 155.2 108.3 160.7 141.3 *االستهالك الكلي
Consumption* 

 Total Cash 102.9 174.0 147.3 103.5 147.4 131.1 **اإلنفاق النقدي الكلي
Expenditure** 

االستهالك الكلي من+ االستهالك الكلي من الطعام: تهالك الكلياالس*    

غير الطعام   
  * Total consumption: Total Food Consumption+ 
Total Non-Food Consumption. 

لمنتجة مجموعات الطعام ا-االستهالك الكلي:(االنفاق النقدي الكلي** 

النقدية التحويالت +الذاتي من غير الطعاماالنتاج -ذاتيا

 .)نفقات غير استهالكية+الضرائب+المدفوعة

** Total Cash Expenditure:( Total Consumption-own 
produced food in kind- own produced  non-food in 
kind+ Remittances in Cash+ Taxes+ Other than  
non Consumption Expenditure). 
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  2010، 2009، في األراضي الفلسطينية حسب حجم األسرة يبالدينار األردنهري وإنفاق الفرد الش استهالكمتوسط 
Average Monthly Per Capita Consumption and Expenditure in Jordanian Dinar 

in the Palestinian Territory by Household Size, 2009, 2010  
 

Household 
Size  

2010  2009  

  اإلنفاق الشهري  حجم األسرة
Monthly 

Expenditure  

  اإلستهالك الشهري
Monthly 

Consumption  

  اإلنفاق الشهري
Monthly 

Expenditure  

  اإلستهالك الشهري
Monthly 

Consumption  
1-3 285.7  308.9  232.5 264.8  1-3  

4-5  186.5 196.3 175.0 184.3 4-5  

6-7  150.3 156.8 124.3 135.4 6-7  

8-9  116.4 122.6 104.8 110.7 8-9  

10+  93.5 97.9 92.7  99.4 10+  

  
  2010، 2009اإلستهالك، الشهري بالدينار األردني في األراضي الفلسطينية حسب مجموعات  الفردمتوسط إستهالك وإنفاق 

Average Monthly Per Capita Consumption and Expenditure in Jordanian Dinar in the 
Palestinian Territory by Consumption Groups, 2009,  2010  

  

  مجموعات السلع والخدمات
  Year  السنة

Commodities And Services  
2009  2010  

  Food cash expenditure 53.6 47.2  االنفاق النقدي على مجموعات الطعام
  Bread and cerael 8.5 8.1  الخبز والحبوب
  Meat and poultry 13.7 12.0  اللحوم والدواجن

  Fish and sea products 1.2 1.1  ماك ومنتجات البحراالس
  Diary products and eggs 4.2 3.8  ومنتجات االلبان و البيض االلبان

  Oil and fat 2.3 1.7  الزيوت و الدهون

  Fruit and nuts 4.3 3.9  الفواكه والمكسرات

  Vegetables,legums and tubers 7.2 6.2  الخضراوات والبقوليات والدرنيات
  Sugar confectionary 2.9 2.5  السكر والمنتجات السكرية
  Non-alcohol beverage 2.5 2.1  المشروبات غير الكحولية

  Salt,spicesand other food 2.8 2.4  الملح و التوابل واطعمة اخرى
  Take away food and meals in resturants 4.0 3.3  داخل المطعم/وجبات جاهزة من خارج المنزل
  Own produced food in kind 1.7 2.1  مجموعات الطعام المنتجة ذاتيا

  Total food consumption 55.3 49.4  االستهالك الكلي من الطعام
  Non-food cash expenditure 81.5 73.9  االنفاق النقدي على غير الطعام

  Clothing and footwear 9.3 9.2  المالبس واالحذية
  Housing 12.8 11.4  المسكن

  Furniture and utensils 5.9 5.0  االثاث واالواني المنزلية
  Household operations 2.3 2.0  لوازم  واعمال منزلية

  Medical care 5.8 6.9  الرعاية الطبية
  Transport and communications 22.4 18.9  وسائل النقل واالتصاالت

  Education 5.2 4.5  التعليم
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  2010، 2009اإلستهالك، الشهري بالدينار األردني في األراضي الفلسطينية حسب مجموعات  الفردمتوسط إستهالك وإنفاق  :)تابع(
(Cont.): Average Monthly Per Capita Consumption and Expenditure in Jordanian 

Dinar in the Palestinian Territory by Consumption Groups, 2009,  2010  
  

  Year Commodities And Services  السنة  مجموعات السلع والخدمات
2009 2010 

  Recreation 2.2 2.7  النشاطات الترفيهية والثقافية
  Personal care 4.1 3.5  العناية الشخصية
  Tobacco 6.4 5.4  التبغ و السجاير

  Acohol beverage 0.0 0.0  المشروبات الكحولية
  Other non-food consumption expenditure 5.0 4.2  خدمات اخرى من غير الطعام االنفاق على سلع و
 Social protection 0.1 0.1  الحماية اإلجتماعية

  Own produced non- food in kind 18.5 18.0  السلع والخدمات المنتجة ذاتيا من غير الطعام
  Other than food 0.2 0.4  اخرى من غير الطعام

  Imputed rent 18.2 17.6  المقدر االيجار
  Total Non-Food Consumption 99.9 91.9  االستهالك الكلي من غير الطعام

  Total Consumption 155.2 141.3  االستهالك الكلي
  Own produced food in kind- 1.7 2.1  االنتاج الذاتي من الطعام-
  Own produced non- food in kind- 18.5 18.0  االنتاج الذاتي من غير الطعام-
  Remittances in cash+ 4.9 4.0  التحويالت النقدية المدفوعة+
  Taxes+ 0.8 0.7  الضرائب+ 
  Other than non- consumption expenditure+ 6.6 5.2  نفقات غير استهالكية اخرى+ 

  Total Cash Expenditure= 147.3 131.1  االنفاق النقدي الكلي= 
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  2010، 2009 ،والمنطقة الرئيسية حسب مجموعات اإلستهالك الكلي لألسرة الشهريالنسبي لإلستهالك  لتوزيعا
Percentage Distribution of Household Monthly Consumption by Main 

Consumption Groups and Region, 2009, 2010 
 

مجموعات السلع والخدمات

2009  2010 

Commodities 
And Services 

 Region المنطقة Region المنطقة

االراضي 

  الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 الضفة

  الغربية
West  
Bank

  قطاع غزة
Gaza 
Strip 

االراضي 

  الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 الضفة
  الغربية
West 
Bank

قطاع 

  غزة
Gaza 
Strip 

 Food 40.8 33.8 35.6  37.3 34.0  34.9 الطعام

 & Clothing 6.6 5.7 6.0 8.1 5.9  6.5 واألحذية سالمالب
Shose 

 & Housing 21.7 19.3 20.0 21.4 20.2 20.6 وااليجار المقدر المسكن
Estimated Rent 

 6.5 4.8 5.3 5.2 4.9 5.0 التجهيزات المنزلية

Furniture 
Utensils and 
Household 
Operations 

 Medical Care 2.9 4.0 3.8 6.8 4.2 4.9 الرعاية الطبية

 /Transport 9.0 16.4 14.4 9.3 14.9 13.4 وسائل النقل واإلتصاالت
Communication 

 /Education 4.9 4.8 4.8 5.0 5.2 5.1 التعليم والثقافة
Recreation 

 Others 7.6 11.2 10.1 6.9 10.7 9.6 سلع أخرى

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع
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  :راضي الفلسطينيةالفقر في األ

% 18.3بواقـع  (، %25.7 وفقا ألنماط االستهالك الشهري 2010خالل العام  األفرادالفقر بين  بلغت نسبة

 من األفراد الفلسطينيين يعانون% 14.1 كما تبين أن حوالي  . )في قطاع غزة% 38.0في الضفة الغربية 

فـي الضـفة الغربيـة    % 8.8بواقـع  (، ي لألسرةوفقا ألنماط االستهالك الشهر) المدقع(الشديد من الفقر 

كما أشارت النتائج أن نسبة الفقر وفقا ألنماط االستهالك الشـهري انخفضـت    . )في قطاع غزة% 23.0و

لتصل إلـى   2009عام % 26.2، حيث انخفضت من 2009مقارنة مع العام  2010في العام % 1.9بنسبة 

    .  2010عام % 25.7
  

  2010 -2009في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة،  نسبة الفقر بين السكان
Poverty Rates of Population in the Palestinian Territories by Region, 2009- 2010 

 

 السنة والمنطقة

 Poverty Rates نسب الفقر

Year and Region الفقر 
Poverty 

 فجوة الفقر
Poverty 

Gap 

 شدة الفقر
Poverty 
Severity 

 المدقعالفقر 
Deep 

Poverty 
2009          2009 

  Palestinian Territory 13.7 2.3 6.3 26.2 األراضي الفلسطينية
 West Bank 9.1 1.4 4.2 19.4 الضفة الغربية
 Gaza Strip 21.9 3.8 10.1 38.3 قطاع غزة

2010      2010 
  Palestinian Territory 14.1 2.4 6.4 25.7 األراضي الفلسطينية

 West Bank 8.8 1.4 4.1 18.3 ضفة الغربيةال
 Gaza Strip 23.0 3.9 10.3 38.0 قطاع غزة
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  الحكم

  
القطاعات التي يوجد بها  أكثرأن القطاع الصحي العام هو  2010الحكم في األراضي الفلسطينية، توجهات األسر حول تظهر 

معقدة، من وجهـة نظـر   ال اإلداريةعملية الوالوقت الطويل و المتدنيةجودة المشاكل خالل تقديم الخدمات مثل التكلفة العالية و

من المبحوثين، يليه القطـاع التعليمـي   % 73.1األفراد الذين أفادوا بوجود هذه المشاكل حوالي  المبحوثين، حيث بلغت نسبة

  %.65.3العام بواقع 
  

حسب وجهة نظرهم حول وجود مشاكل في تقديم خدمات عامة مختارة في األراضي الفلسطينية، ) سنة فأكثر 18(التوزيع النسبي لألفراد 

  2010آذار -شباط
Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Above) in the Palestinian Territory by 

their Perception on Existing Problems in Providing Selected Public Services, February-
March, 2010 

 

  الخدمة

ال يوجد 

  مشكلة
No 

Problem 

  *يوجد مشكلة

Problem* 
  الفساد

Corruption 

  ال اعرف
Don’t 
Know  

  المجموع
Total 

Service 

 Public health services 100 1.2  3.9 73.1  21.8 خدمات الصحة العامة
 Public education  services 100 3.7  2.4 65.3  28.6 خدمات التعليم العام 

    Registration office 100 3.7  2.2 47.6  46.5  األحوال المدنية خدمة
 Police services 100 11.6  9.3 31.2  47.9 خدمات الشرطة

  Customs services 100 29.8  2.4 40.1  27.7 خدمات الجمارك

 Taxes Services 100 23.5  1.9 45.1  29.5 خدمات الضرائب

 Judiciary and court-related services 100 16.1  3.7 50.1  30.1 خدمات القضاء والمحاكم

  Social Solidarity Services 100 14.8  8.9 42.0  34.3 ية خدمات اإلعانة والشؤون االجتماع

  Property Services 100 20.4  1.4 42.9  35.3 العقارات/خدمات األمالك

   Traffic Department Services 100 13.2  3.6 48.5  34.7 خدمات السير 
Business professional work license 100 28.1  1.6 38.3  32.0 المهن والشركات ترخيصخدمات 

   Civil Affairs Services 100 11.7  2.1 63.4  22.8 خدمات الشؤون المدنية 
Public official employment services 100 8.8  29.7 45.1  16.4 خدمات التوظيف العام 
 Borders services 100 12.7  6.1 52.7  28.5 خدمات المعابر والحدود

 Water 100 0.7  0.4 60.6  38.3  خدمات المياه
 Electricity Network 100 0.6  0.8 60.9  37.7 خدمات الكهرباء

 Sanitation Services 100 3.8  0.4 50.0  45.8 صرف الصحيخدمات ال
 Garbage collection 100 1.5  0.3 38.7  59.5 خدمات جمع النفايات

 Housing (permits) 100 11.5  0.8 44.2  43.5  )الرخص(خدمات اإلسكان 
 Lighting/paving the streets 100  2.6  1.1 54.2 42.1  تعبيد الشوارع/ خدمات إنارة

تشمل تكلفة عالية، جودة رديئة، الوقت الطويل، عملية ادارة معقدة، * 

 اخرى
* Includes a High Cost, Poor Quality, Long waiting time, Complex 
administrative process, Other 

  

11.1  
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أشكال الفساد انتشارا  أكثرالمحاباة كانت / المحسوبية/ عن حجم وأشكال انتشار الفساد، فقد أشارت النتائج إلى أن الواسطة أما

، إال أن نسبة في االراضي الفلسطينية سنة فاكثر 18االفراد ، وذلك من وجهة )العام والخاص واألهلي(في القطاعات الثالث 

فـي  ، أنها منتشرة في القطاع العـام  سنة فاكثر 18االفراد من % 92.6عات ففي حين أشار انتشارها تتفاوت بين هذه القطا

سنة فاكثر  18االفراد من وجهة أما عن الرشوة، فكانت وجهة نظر . في األهلي% 74.0في القطاع الخاص و% 81.4 المقابل

فـي القطـاع   % 53.2كانت هذه النسـبة   ، في حين%75.7حول انتشارها في القطاع العام بنسبة  في االراضي الفلسطينية

  . في القطاع الخاص% 61.2األهلي، و
  

في األراضي الفلسطينية حسب وجهة نظرهم من انتشار الفساد حسب شكل الفساد والقطاع، ) سنة فأكثر 18(التوزيع النسبي لألفراد 

  2010آذار -شباط
Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Above) in the Palestinian Territory by 

their Perception on Corruption Frequent by Manifestations of Corruption and Sector, 
February-March, 2010  

 

  القطاع/شكل الفساد
 Their Perceptions وجهة نظرهم

Manifestations of 
Corruption/sector أحيانا  

Sometimes 
  أبدا

Never 
  اعرف ال

DK 
  المجموع
Total 

:القطاع العام          Public sector: 

 Bribery 100  10.2  14.1  75.7 الرشوة

محاباةال /المحسوبية/ الواسطة  92.6  3.7  3.7  100 Wasta / Nepotism / 
Favoritism 

 بهمصرح الالستخدام الشخصي غير ا

المؤسسة  دلموار  
82.8  10.4  6.8  100 

Unauthorized personal use 
of resources belonging to 
institution 

 Large scale corruption 100  9.7  15.8  74.5 الفساد على نطاق كبير 

 Conflict of interest 100  8.6  10.5  80.9 تضارب المصالح

:القطاع الخاص          Private sector: 

 Bribery 100  15.0  23.8  61.2 الرشوة

حاباةمال /المحسوبية/ الواسطة  81.4  11.5  7.1  100 Wasta / Nepotism / 
Favoritism 

 بهمصرح الالستخدام الشخصي غير ا

المؤسسة  دلموار  
72.3  17.9  9.8  100 

Unauthorized personal use 
of resources belonging to 
institution 

 Large scale corruption 100  13.3  27.4  59.3 الفساد على نطاق كبير 

 Conflict of interest 100  11.2  15.0  73.8 تضارب المصالح

:القطاع األهلي          Civil Society: 

 Bribery 100  16.7  30.1  53.2 الرشوة

محاباةال /المحسوبية/ الواسطة  74.0  15.5  10.5  100 Wasta / Nepotism / 
Favoritism 

 بهمصرح الالستخدام الشخصي غير ا

المؤسسة  دلموار  
65.5  20.9  13.6  100 

Unauthorized personal use 
of resources belonging to 
institution 

 Large scale corruption 100  16.4  26.7  56.9 الفساد على نطاق كبير 

 Conflict of interest 100  14.0  17.5  68.5 تضارب المصالح
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راضي الفلسطينية تعرضوا أو كانوا شهودا على فعـل مـن   في األ سنة فاكثر 18االفراد من % 13.0أظهرت البيانات أن و

أفعال الفساد خالل الثالث سنوات الماضية، وكانت نسبة الذين تعرضوا أو كانوا شهودا على فعل من أفعال الفساد في قطـاع  

  .في الضفة الغربية% 11.8مقابل في قطاع غزة % 15.1غزة أعلى بقليل منها في الضفة الغربية حيث كانت 
  

   عليه في األراضي الفلسطينية حسب تعرضهم لفعل من أفعال الفساد أو كانوا شهوداً) سنة فأكثر 18(التوزيع النسبي لألفراد 

   2010آذار -والمنطقة، شباطخالل السنوات الثالث الماضية 
Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Above) in  the Palestinian Territory by 

Exposed or Witness to an Act of Corruption During the Last Three Years and Region, 
February-March, 2010  

  

  شاهد على فعل فساد/التعرض
  األراضي الفلسطينية

Palestinian 
Territory  

 Region المنطقة
Exposed or Witness to an 

Act of Corruption الضفة الغربية  
West Bank 

  قطاع غزة
Gaza Strip 

 Yes  15.1  11.8  13.0  نعم

 NO 84.9 88.2 87.0  ال

 Total 100 100 100  المجموع

  
 

  

  
والمنطقة،            مهم لصعوبة التبليغ عن حاالت الفساديتقي بفي األراضي الفلسطينية حس) سنة فأكثر 18(التوزيع النسبي لألفراد 

   2010آذار -شباط
Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Above) in the Palestinian  

Territory by Their Assessment of Difficulties of Reporting Corruption and Region,  
February-March, 2010  

  

  صعوبة التبليغ عن الفساد
  األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 Region المنطقة
Difficulties of Reporting 

Corruption الضفة الغربية  
West Bank 

  قطاع غزة
Gaza Strip 

 Difficult  79.6  74.1  76.6  صعبة

     Simple 20.4  24.4  22.6  بسيطة

 DK  0.0 1.5 0.8  ال اعرف

 Total 100 100 100  المجموع
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  األراضي الفلسطينية،في  محددة قضايا إشكالية درجة أهميةحسب توجهاتهم حول ) سنة فأكثر 18(التوزيع النسبي لألفراد 

  2010آذار، -شباط
Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Above) by Their Perception toward 

Particular Problematic Issues in the Palestinian Territory by Problem, February-March, 2010 
 

  مهم  إشكاليةقضايا 
Important 

  ليس مهم
not 

Important  

  ال اعرف
Don’t 
Know  

  المجموع
Total 

Problematic Issues 

 High Cost of living 100 0.0 1.1  98.9  ارتفاع تكلفة المعيشة

 Unemployment 100 0.1  2.4  97.5 البطالة

/ باألماناالعتبارات المتعلقة 

  عنفال/ جريمةال
84.9  14.0  1.1 100 Safety concerns / crime / 

Violence 

 Drug abuse / trafficking 100 2.8  16.4  80.8 تعاطي المخدرات والمتاجرة بها

 Political instability 100 2.1  7.6  90.3 عدم االستقرار السياسي

 poor leadership 100 3.9  12.2  83.9 السياسية القيادة ضعف

 Public Sector Corruption 100 4.3  7.8  87.9 فساد القطاع العام

  Private Sector Corruption 100 6.3  17.0  76.7 فساد القطاع الخاص

 Civil society sector 100 7.3  16.3  76.4  فساد القطاع األهلي
Corruption  

 Low Quality of education 100 0.9  9.1  90.0 تدني جودة التعليم

 Low Quality of health care 100 0.7  6.9  92.4  تدني جودة الرعاية الصحية

 High Cost of education 100 1.0  6.6  92.4  التكلفة العالية للتعليم

 High Cost of health care 100 0.7  7.3  92.0  التكلفة العالية للرعاية الصحية

 Housing shortage 100 1.0  17.5  81.5  نقص المساكن

 Environmental Destruction 100 0.7  9.9  89.4  تدمير البيئة

 Poor Sanitation 100 1.3  13.6  85.1  سوء الصرف الصحي

 Food shortage 100 0.5  27.5  72.0  نقص في الطعام

نقص فرص الحصول على المياه 

  النظيفة
87.4  12.3  0.3 100 Lack of access to clean 

water 

 Low quality of roads 100 0.3  13.5  86.2  تدني جودة الطرق

بين فتح (االقتتال الداخلي 

 )وحماس
86.7  8.7  4.6 100 Internal conflict (Fateh-

Hamas fighting) 
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 األمن والعدالة
  

  :األفعال اإلجرامية المبلغ عنها

فعال إجراميا، مشكلة ما  16,402في الضفة الغربية  2009بلغ عدد األفعال اإلجرامية المبلغ عنها عام 

 2005بالمقارنة مع العام  ارتفعقد  عددالان ويالحظ   .من السكان 1000فعال إجراميا لكل  7.40 معدله

  . اجراميافعال )13,705( حيث كان
  

%) 20.9(واإليذاء %) 18.4(والسرقة %) 38.2(وقد تركزت هذه األفعال اإلجرامية في االعتداء 

التهديد،  وتتوزع باقي األفعال اإلجرامية على الخطف ومحاولة الخطف، ،%)6.1(واالحتيال والتزوير 

التبليغ عنها في محافظات الضفة  األفعال اإلجرامية التي تم البيانات تمثلالخ، وهذه ..… المخدرات والقتل

    .2009العام الغربية في 
  

  :األحداث الجانحون

.  2009حدثاً في عام  336 الضفة الغربيةبلغ عدد األحداث الذين أودعوا في المؤسسات اإلصالحية في 

 السطو: األفعال اإلجرامية التي على أساسها تم إيداع هؤالء األحداث في المؤسسات كالتالي تركزت

  .18واألخالقية  115، واالعتداء والمشاجرة 137والسرقة 
  

 :حوادث الطرق

حادثا تسببت  3,566، منها 2010حادثاً في عام  5,408 الضفة الغربيةبلغ عدد حوادث الطرق في 

حادثا بأضرار مادية فقط، وبلغ عدد اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق  1,842بإصابات بينما تسبب 

 132إصابة خطيرة و 151إصابة متوسطة و 807إصابة بسيطة و  5,962: وزعت كاألتيإصابة ت 7,052

  .إصابة قاتلة
   

  

  

12.1  
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  2009والمحافظة  اإلجراميالمبلغ عنها في الضفة الغربية حسب نوع الفعل  اإلجرامية األفعال
Reported Criminal Offenses in the West Bank by Type of Criminal Offense and Governorate 2009  

  

 جنين نوع الفعل اإلجرامي
Jenin 

طوباس
Tubas

 طولكرم
Tulkarm

 نابلس
Nablus 

 قلقيلية
Qalqiliya 

 سلفيت
Safit 

رام اهللا والبيرة
Ramallah 

& Al- 
Bireh 

أريحا 

 واألغوار
Jericho

  القدس
Jerusalem

 بيت لحم
Bethlehem

 الخليل
Hebron 

المجموع
Total 

الجرائم لكل 

من  1000

 السكان

Type of Criminal 
Offense 

 Murder\ Attempt 0.09 206 53 6  .. 6 32 1  18 37 14 7  32 شروع  في قتل/ قتل
 Kidnapping \  Attempt 0.04 93 29 4  .. 2 22 6 7 10 3 3 7 محاولة خطف/ خطف 

 Rape\  Attempt 0.01 26 8 0  .. 0 9 0 5 1 2 0 1 محاولة إغتصاب/ إغتصاب 
 Assault 2.83 6,268 1,630 248  .. 245 1,062 372 757 700 413 254 587 إعتداء

 Harming \ Immoral 1.55 3,438 648 131  .. 94 348 434 622 544 143 216 258 أخالقية/ إيذاء 
Offenses 

 Using or Trading Narcotic 0.28 611 80 59  .. 68 190 15 83 19 59 6 32 مخدرات
Drugs 

 Theft 1.36 3,003  623 266  .. 140 528 168 561 274 129 67 247 سرقة
 Forgery \ Fraud 0.45 995 414 46  .. 23 161 50 60 105 61 41 34 تزوير/ إحتيال 
إعتداء على موظفي القطاع/ تهديد 

 العام
35 17 42 74 10 36 79 20 

..  
18 106 437 0.20 Threats\Assualt 

Government Employees 
 Arson 0.07 152 55 14  .. 4 12 8 11 16 5 7 20 ق جنائيحري

 Suspected Crimes 0.28 619 91 11  .. 22 202 22 35 81 25 9 121 جرائم مشتبه فيها

 Crimes Against Public 0.21 471 83 30  .. 1 26 37 32 90 24 55 93 جرائم ضد النظام العام
Order 

 Other 0.04 83 6 7  .. 10 38 2 5 6 2 2 5 أخرى
 Total 16,4027.40 3,826 840  .. 635 1,1512,709 2,206  1,957 922 684 1,472 المجموع
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حسب بعض الخصائص ونوع الفعل اإلجرامي الضفة الغربية  األحداث الذين أودعوا في المؤسسات اإلصالحية في 

  2009 ،والمنطقة
Juvenile Offenders Who Entered Reformatory Institutions in the West Bank by 
Some Background Characteristics, Type of Criminal Offense and Region, 2009 

  

  عدد اإلجراميبعض الخصائص ونوع الفعل 
Number 

Some Background Characteristics and 
Type of Criminal Offense 

 Total 336   المجموع

 Age   العمر

 Up to 12 years 0   سنة  12حتى 

 15 - 13   110  13 - 15 

 18 - 16   226  16 - 18 

 Level of Education   المستوى التعليمي

 Illiterate 17   امي

 Literate 59   ملم

 Elementary 127   ابتدائي

 Preparatory 125   اعدادي

 Secondary 8   ثانوي

 Type of Criminal Offense   اإلجرامينوع الفعل 

 Immoral Offenses 18   اخالقية

  Murder or Attempted Murder 2   قتل او شروع في قتل

  Assualt and Quarrel 115   اعتداء ومشاجرة

 Burglary and Theft 137   سطو وسرقة

 Drugs 7   مخدرات

 Against Public Orders 12   إخالل باالمن العام

 Other 45   اخرى
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  2008-2005حسب المرحلة القانونية والمنطقة،  في األراضي الفلسطينية قضايا المحاكم النظامية
Civil Court Matters the Palestinian Territory  by Stage of Proceeding and 

Region, 2005- 2008 
  

  المرحلة القانونية

 والمنطقة

 Year Stage of Proceeding   السنة
and Region  2005 2006  2007*  2009 

 Palestinian Territory     الفلسطينية األراضي

 Carried From Last .. 139,024 134,053 123,641 مدور
Year 

 Submitted .. 134,574 115,452 137,429 وارد

  Total .. 273,598 249,505 261,070 المجموع

 Decided .. 130,001 101,926 127,834 مفصول 

 Pending .. 143,597 147,579 133,236 معلق

 West Bank     الضفة الغربية

 Carried From Last 96,409 121,032 112,431 103,101 مدور
Year 

 Submitted 137,724 79,097 79,957 76,180 وارد

  Total 234,129 200,129 192,388 179,281 المجموع

 Decided 143,453 77,523 71,059 66,870 مفصول 

 Pending 90,676 122,606 121,329 112,411 معلق

 Gaza Strip     قطاع غزة

 Carried From Last .. 17,992 21,622 20,540 مدور
Year 

 Submitted .. 55,477 35,495 61,249 وارد

  Total .. 73,469 57,117 81,789 المجموع

 Decided .. 52,478 30,867 60,964 مفصول 

 Pending .. 20,991 26,250 20,825 معلق

وفق تقديرات الجهاز المركزي  2007بيانات قطاع غزة * 

 .                           لالحصاء الفلسطيني

* Gaza Strip Data  for  2007 based on PCBS 
estimation.  
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  2010حسب المحافظة والشهر الضفة الغربية حوادث الطرق في عدد 
Number of Road Traffic Accidents in West Bank by Governorate and Month 2010 

  

كانون ثاني   المحافظة
 Jan.  

شباط  
 Feb. 

 آذار 
 Mar.  

 نيسان
 April  

 ايار
 May  

حزيران
 June 

تموز  
 July 

 آب  
 Aug. 

 أيلول
 Sept. 

تشرين أول  
 Oct.  

تشرين ثاني  
 Nov.  

نون أولكا
 Dec.  

المجموع
 Total  

Governorate 

 West Bank    الضفة الغربية
  Jenin  607   47   58   40   85   62   58   51   47   47   38    40   34   جنين

  Tubas  102   6   10   15   13   4   7   7   6   10   7   8   9   طوباس
  Tulkarm  374   22   33   29   39   27   46    43   30   26   29   21   29   طولكرم
  Nablus 1,262   105   100   92   127   119   111   120   123   97   102   92   74   نابلس

  Qalqiliya  250   18   22   23   27   36   19   16   23   15   19   11   21   قلقيلية 
  Salfit  146    13   11   11   17   12   13   13   12   10   15   12   7   سلفيت

  Ramallah &  Al Bireh 1,215   139   82   98   112   118   95   97   113   95   83   92   91   رام اهللا والبيرة
 Jericho & Al Aghwar 120   8   6   18   9   12   13   7   8   7   13   9   10   أريحا واألغوار

 *Jerusalem 235   13   27   22   21   26   11   18   19   25   19   20   14   *القدس

  Bethlehem  365   40   34   36   26   39   37   33   31   31   18   23   17   بيت لحم

  Hebron  732   55   64   64   44   77   56   48   62   69   81   59   53   الخليل 

 Total 5,408   466   447  448  520  532  466  453  474   432   424   387  359  المجموع
)*( .1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام   )*(  Data dose not include those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel in 1967.
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2011كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي   

 127

  العمل واألجور
  

  مقدمة

العمالة، البطالة، العمالة (إحصاءات العمل الى توفير بيانات حول القوى العاملة الفلسطينية ومركباتها  تهدف

،  والبيانات التي يتم جمعها في أوقات مختلفة تتيح الفرصة للتعرف على التغيرات التي تطرأ على )المحدودة

كذلك يهدف جمع المعلومـات عـن الفئـات النشـيطة       .ر الزمنسوق العمل وعلى وضع العمالة مع مرو

اقتصاديا في المجتمع إلى إيجاد قاعدة يمكن من خاللها قياس مدى استغالل القوة البشرية في المجتمع فـي  

كما أن جمع مثل هذه البيانات يتيح الفرصة لتقييم اإلطار العام للسياسات التـي  .  عملية اإلنتاج االقتصادي

  .تطوير مستوى العمالة تهدف إلى

  

كان ال بد مـن إعطـاء    لقياس التغيرات االقتصادية والسياسية في األراضي الفلسطينية آلخر ثالث سنوات،

سنة فأكثر الـذين   15ألفراد ل األراضي الفلسطينيةصورة حول بعض المؤشرات المتعلقة بالقوى العاملة في 

حسـب   كانت تامة أو محدودة، ومعـدالت البطالـة   إذايما فهم داخل أوخارج القوى العاملة، ونوع العمالة 

    .مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية وحسب التعريف الموسع

  
  2010العمر، وفئات القوى العاملة  في األراضي الفلسطينية حسب أهم سمات )سنة فأكثر 15( نسبة االفراد

Percent of Population (15 Years and Above) in the Palestinian Territory by 
Labor Force Status and Age Groups, 2010 
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  المشاركة في القوى العاملة

للذكور % 66.8، بواقع %41.1 الفلسطينية في األراضي 2010للعام  نسبة المشاركة في القوى العاملةبلغت 

% 23.1بواقـع   2010في العام % 23.7راضي الفلسطينية وبلغت نسبة البطالة في األ.  لإلناث% 14.7و

 .لإلناث% 26.8للذكور و
 

  سمات في األراضي الفلسطينية حسب الجنس وأهم )سنة فأكثر 15(التوزيع النسبي لألفراد 

  2010-2008 ،العاملة القوى 
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in the Palestinian 

Territory by Sex and Labor Force Status, 2008- 2010 
 

  سمات القوى العاملة

 والجنس

 Year Labor Force Statusالسنة 
and Sex 2008* 2009 2010 

 Both Sexes    كال الجنسين
 In Labor Force 41.1 41.6 41.2 داخل القوى العاملة

 Outside Labor Force 58.9 58.4 58.8 خارج القوى العاملة
 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 69.2 69.6 66.5 عمالة تامة 
 Underemployment 7.1 5.9 6.9 عمالة محدودة

 Unemployment 23.7 24.5 26.6 بطالة 

 Total 100 100 100 المجموع
     

 Males    ذكور
 In Labor Force 66.8 67.0 66.6 داخل القوى العاملة
 Outside Labor Force 33.2 33.0 33.4 خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 المجموع
 Full Employment 68.8 69.1 64.9 عمالة تامة 

 Underemployment 8.1 6.8 7.9 عمالة محدود
بطالة    27.2 24.1 23.1 Unemployment 

 Total 100 100 100 المجموع
     

 Females    إناث
 In Labor Force 14.7 15.5 15.3 داخل القوى العاملة
 Outside Labor Force 85.3 84.5 84.7 خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 المجموع
 Full Employment 70.5 71.3 73.7 عمالة تامة 

 Underemployment 2.7 2.3 2.1 عمالة محدود
 Unemployment 26.8 26.4 24.2 بطالة 

لمجموعا  100 100 100 Total 

 Data of 2008 is Revised*  منقحة  2008بيانات العام  *
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   القوى العاملة  في األراضي الفلسطينية حسب الجنس وأهم سمات )سنة فأكثر 15(التوزيع النسبي لألفراد 

  2010 والمنطقة،
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in the Palestinian 

Territory by Sex, Labor Force Status and Region, 2010 
. 

 سمات القوى العاملة
 والجنس

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 Region المنطقة
Labor Force Status 

and Sex الضفة الغربية 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

Both Sexes كال الجنسين

 43.736.4In Labor Force 41.1 اخل القوى العاملةد

 56.363.6Outside Labor Force 58.9 خارج القوى العاملة

 100Total 100 100 المجموع

 75.056.5Full Employment 69.2 عمالة تامة

 Underemployment 7.85.7 7.1 عمالة محدودة

 17.237.8Unemployment 23.7 بطالة 

 100100Total 100 موعالمج

   

 Males ذكور

 69.562.1In Labor Force 66.8 داخل القوى العاملة

 30.537.9Outside Labor Force 33.2 خارج القوى العاملة

 100100Total 100 المجموع

 74.457.6Full Employment 68.8 عمالة تامة

 Underemployment 9.06.2 8.1 عمالة محدودة

 16.636.2Unemployment 23.1 بطالة 

 100100Total 100 المجموع

   

 Females إناث

 In Labor Force 17.210.2 14.7 داخل القوى العاملة

 82.889.8Outside Labor Force 85.3 خارج القوى العاملة

 100100Total 100 المجموع

 77.749.2Full Employment 70.5 عمالة تامة

 2.63.0Underemployment 2.7 عمالة محدودة

 19.747.8Unemployment 26.8 بطالة 

 100100Total 100 المجموع
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وفئات القوى العاملة  في األراضي الفلسطينية حسب الجنس وأهم سمات )سنة فأكثر 15( التوزيع النسبي لألفراد

  2010العمر، 
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in the Palestinian 

Territory by Sex, Labor Force Status and Age Groups, 2010 
 

  سمات القوى العاملة

  والجنس
المجموع
Total  

 Age GroupsLabor Force Status لعمرفئات ا
and Sex 24-15 25-34  44-35 54-45 +55 

 Both Sexes        كال الجنسين

 In Labor Force 20.7 52.5 57.9 56.6 25.8 41.1  داخل القوى العاملة

 Outside Labor Force 79.3 47.5 42.1 43.4 74.2 58.9  خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

 Full Employment 81.7 77.8 77.9 68.5 52.7 69.2  عمالة تامة

 Underemployment 4.2 5.8 7.0 7.3 8.5 7.1  عمالة محدودة

 Unemployment 14.1 16.4 15.1 24.2 38.8 23.7  بطالة 

 Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

 Males        ذكور

 In Labor Force 38.0 84.7 93.8 88.8 42.5 66.8  داخل القوى العاملة

 Outside Labor Force 62.0 15.3 6.2 11.2 57.5 33.2  خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

 Full Employment 78.9 74.3 76.5 69.9 53.8 68.8  عمالة تامة

 Underemployment 4.8 6.7 8.0 8.4 9.4 8.1  عمالة محدودة

 Unemployment 16.3 19.0 15.5 21.7 36.8 23.1  بطالة 

 Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

 Females        إناث

 In Labor Force 6.0 17.7 20.7 23.1 8.4 14.7  داخل القوى العاملة

 Outside Labor Force 94.0 82.3 79.3 76.9 91.6 85.3  خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

 Full Employment 97.3 95.0 84.6 63.1 46.2 70.5  عمالة تامة

 Underemployment 0.6 1.5 2.2 2.9 4.2 2.7  عمالة محدودة

 Unemployment 2.1 3.5 13.2 34.0 49.6 26.8  بطالة 

 Total 100 100 100 100 100 100  المجموع
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حسب ( والمنطقةفي األراضي الفلسطينية حسب أهم سمات القوى العاملة  )سنة فأكثر 15( التوزيع النسبي لألفراد

  2010، )لموسع للبطالةالتعريف ا
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in the Palestinian 

Territory by Labor Force Status and Region (Relaxed Definition for 
Unemployment), 2010 

  

 سمات القوى العاملة
 

 Region المنطقة

Labor Force Status 
  طينيةاألراضي الفلس

Palestinian Territory
 الضفة الغربية
West Bank 

  قطاع غزة
Gaza Strip 

 نسبة 
Percent 

  عدد
Number 

 نسبة
Percent  

  عدد
Number  

 نسبة
Percent 

  عدد
Number  

In Labor Force 343,100 40.2 719,100 1,062,20047.2  44.7 داخل القوى العاملة

Outside Labor Force 510,100 59.8 803,800 1,313,90052.8 55.3 خارج القوى العاملة

Total 853,200  100 1,522,900 2,376,100100  100 المجموع

Employment 193,300 56.3 550,800 76.6 744,100 70.0 عمالة

Unemployment 149,800 43.7 168,300 23.4 318,100 30.0 بطالة 

Total 343,100  100 719,100 1,062,200100 100 المجموع

  
  :الحالة العملية ومكان العمل

من العاملين في % 95.1، و2010العاملين في األراضي الفلسطينية مستخدمون بأجر في العام  من 67.6%

  .إسرائيل والمستوطنات مستخدمون بأجر
  

  2010لعمل، ا ومكان الفلسطينية حسب الحالة العملية األراضيالتوزيع النسبي لألفراد العاملين من 
Percentage Distribution of Employed Persons From the Palestinian Territory by 

Employment Status, and Place of Work, 2010  
  

  المجموع  الحالة العملية
Total 

  Place of Work  مكان العمل

Employment Status  الضفة الغربية  
West Bank  

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 ئيلإسرا

  والمستوطنات
Israel & 

Settlements  
 Employer 2.4 4.2 7.9 6.4  صاحب عمل

 Self Employed 2.3 14.3 23.3 18.8  يعمل لحسابه

 Wage Employee 95.1 78.9 58.4 67.6  مستخدم بأجر

 Unpaid Family Member 0.2 2.6 10.4 7.2  عضو أسرة بدون اجر

 Total 100 100 100 100  المجموع
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   2010- 2008التوزيع النسبي لألفراد العاملين من األراضي الفلسطينية حسب مكان العمل والجنس، 
Percentage  Distribution of Employed Persons From the Palestinian Territory  

by Place of Work and Sex, 2008-2010 
 

  مكان العمل

 والجنس

 Year Place of Work السنة
and Sex 2008* 2009  2010 

 Both Sexes    كال الجنسين

 West Bank 63.5 63.4 63.2 الضفة الغربية

 Gaza Strip 26.0 26.4 26.7 قطاع غزة

 & Israel 10.5 10.2 10.1 إسرائيل والمستوطنات
Settlements 

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 West Bank 59.8 60.0 59.6 الضفة الغربية

 Gaza Strip 27.7 27.7 28.1 قطاع غزة

 & Israel 12.5 12.3 12.3 إسرائيل والمستوطنات
Settlements 

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 West Bank 81.3 78.5 78.5 الضفة الغربية

 Gaza Strip 17.8 20.7 20.6 قطاع غزة

 & Israel 0.9 0.8 0.9 إسرائيل والمستوطنات
Settlements 

 Total 100 100 100 المجموع

*   منقحة 2008بيانات العام  * Data of 2008 is Revised 
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  2010مكان العمل، ووالجنس  الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي األراضيالتوزيع النسبي لألفراد العاملين من 
Percentage Distribution of Employed Persons from the Palestinian Territory by 

Economic Activity, Sex and Place of Work, 2010 
  

 النشاط االقتصادي

والجنس   
  المجموع
Total 

 Place of Work  مكان العمل

Economic Activity 
 and Sex الضفة الغربية  

West Bank 

  قطاع غزة
Gaza 
Strip  

إسرائيل 

  والمستوطنات
Israel & 

Settlements  
 Both Sexes        لجنسينكال ا

 11.814.27.77.8Agriculture, Hunting & Fishing  الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

 & 11.413.94.812.7Mining, Quarrying  التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
Manufacturing 

 13.211.42.949.2Construction  البناء والتشييد

 19.320.517.316.5Commerce, Hotels & Restaurants  والمطاعم والفنادق التجارة

 & 6.05.76.66.3Transportation, Storage  النقل والتخزين واالتصاالت
Communication 

 38.334.360.77.5Services & Other Branches  الخدمات والفروع األخرى

 100100100100Total  المجموع
 Males  ورذك

 9.911.08.37.6Agriculture, Hunting & Fishing  الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

 & 12.215.35.312.5Mining, Quarrying  التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
Manufacturing 

 15.814.53.349.8Construction  البناء والتشييد

 21.523.719.216.6Commerce, Hotels & Restaurants  والفنادقالتجارة والمطاعم 

 & 7.07.07.36.4Transportation, Storage  النقل والتخزين واالتصاالت
Communication 

 33.628.556.67.1Services & Other Branches  الخدمات والفروع األخرى

 100100100100Total  المجموع
 Females     إناث

 21.425.43.126.4Agriculture, Hunting & Fishing  الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

 & 7.58.71.125.4Mining, Quarrying  التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
Manufacturing 

 6.5Construction :0.30.3  البناء والتشييد

 8.19.23.29.4Commerce, Hotels & Restaurants  التجارة والمطاعم والفنادق

 & Transportation, Storage :0.90.81.3  النقل والتخزين واالتصاالت
Communication 

 61.855.691.332.3Services & Other Branches  الخدمات والفروع األخرى

 100100100100Total  المجموع
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الوسيط اليومي بالشيكل  واألجرعية ومعدل أيام العمل الشهرية ومعدل األجرة اليومية معدل ساعات العمل األسبو

  2010حسب النشاط االقتصادي والجنس،  جميع المناطقللمستخدمين معلومي األجر في 
Average Weekly Work Hours, Average Monthly Work Days, Average Daily Wage 

and Median Daily Wage in NIS for Employees in all Regions by Economic 
Activity and Sex, 2010 

 

 النشاط االقتصادي
 والجنس 

معدل ساعات 

العمل 

 األسبوعية
Average 
weekly 
Work 
Hours 

معدل أيام 

العمل 

 الشهرية
Average 
Monthly 

Work 
Days 

معدل األجرة 

 اليومية
Average 

Daily 
Wage 

االجر الوسيط 

 اليومي
Median 
Daily 
Wage 

Economic Activity  
and Sex 

 Both Sexes      كال الجنسين

 Agriculture, Hunting & Fishing 50.0 57.1 19.5 38.6  األسماك الزراعة والصيد والحراجة وصيد

 & Mining, Quarrying 69.2 80.1 22.3 44.0  التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
Manufacturing 

 Construction 100.0 117.4 18.1 39.0  والتشييدالبناء 

 & Commerce, Hotels 57.7 76.3 24.1 47.4  التجارة والمطاعم والفنادق
Restaurants 

 & Transportation, Storage 76.9 104.3 23.7 45.0  النقل والتخزين واالتصاالت
Communication 

 Services & Other   Branches 76.9 91.8 23.2 40.0  الخدمات والفروع األخرى

 Total 76.9 91.7 22.2 41.5  المجموع
 Males      ذكور

 Agriculture, Hunting & Fishing 50.0 57.0 19.6 38.5  األسماك الزراعة والصيد والحراجة وصيد

 & Mining, Quarrying 70.0 83.5 22.3 43.9  التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
Manufacturing 

 Construction 100.0 117.6 18.1 39.0  البناء والتشييد

 & Commerce, Hotels 60.0 77.7 24.0 47.6  التجارة والمطاعم والفنادق
Restaurants 

 & Transportation, Storage 76.9 104.5 23.7 45.2  النقل والتخزين واالتصاالت
Communication 

 Services & Other Branches 76.9 96.6 23.4 41.9  الخدمات والفروع األخرى

 Total 76.9 94.5 22.0 42.4  المجموع
 Females      إناث

 Agriculture, Hunting & Fishing 50.0 60.3 18.1 43.8  األسماك الزراعة والصيد والحراجة وصيد

 & Mining, Quarrying 40.0 47.1 22.2 44.4  التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
Manufacturing 

 Construction : : : :  البناء والتشييد

 & Commerce, Hotels 46.2 57.5 24.8 44.2  التجارة والمطاعم والفنادق
Restaurants 

 & Transportation, Storage : : : :  النقل والتخزين واالتصاالت
Communication 

 Services & Other Branches 76.9 80.7 22.9 35.6  الخدمات والفروع األخرى

 Total 76.9 77.1 22.9 36.9  المجموع
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 معدل ساعات العمل األسبوعية ومعدل أيام العمل الشهرية ومعدل األجرة اليومية واألجر الوسيط اليومي بالشيكل
  2010 -2008 للمستخدمين معلومي األجر في جميع المناطق حسب مكان العمل،

Average Weekly Work Hours, Average Monthly Work Days, Average Daily Wage 
and Median Daily Wage in NIS for Employees in All Regions by Place of Work, 

2008- 2010 
 

 مكان العمل
Year السنة

Place of Work 
2008* 2009 2010 

 معدل ساعات العمل األسبوعية
   

Average Weekly Work Hours 

 42.241.743.3West Bank الضفة الغربية 

 40.839.438.8Gaza Strip قطاع غزة

 43.041.739.4Israel and Settlements إسرائيل والمستوطنات

 42.042.541.5Total المجموع

 Average Monthly Work Days    معدل أيام العمل الشهرية

 22.322.422.2West Bank الضفة الغربية 

 24.723.623.4Gaza Strip قطاع غزة

 20.120.320.5Israel and Settlements إسرائيل والمستوطنات

 22.422.322.2Total المجموع

 Average Daily Wage    معدل األجرة اليومية

 81.785.985.8West Bank الضفة الغربية 

 60.962.758.1Gaza Strip قطاع غزة

 138.3148.1158.0Israel and Settlements إسرائيل والمستوطنات

 87.091.391.7Total المجموع

 Median Daily Wage    األجر الوسيط اليومي

 73.176.976.9West Bank الضفة الغربية 

 57.757.746.2Gaza Strip قطاع غزة

 134.6150.0150.0Israel and Settlements إسرائيل والمستوطنات

 76.976.976.9Total وعالمجم

 Data 2008 is Revised*  منقحة  2008بيانات العام *
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  2010العمر،  وفئات والجنس الفلسطينية حسب السبب األراضيالتوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة في 
Percentage Distribution of Persons Outside Labor Force in the Palestinian 

Territory by Reason, Sex and Age Groups, 2010 
 

  المجموع السبب والجنس
Total 

   Age Groups العمرفئات 
Reason and Sex 

15-24  25-34  35-44  45-54 55+ 

 Both Sexes             كال الجنسين

  Old/ illness 49.6 13.7 5.0 2.7 0.9 10.0  المرض/ كبر السن

   Housekeeping 44.0 80.7 90.2 82.0 18.9 47.9  أعمال المنزل

  Study 0.1 0.4 1.0 6.4 74.2 36.0  الدراسة

  Other 6.3 5.2 3.8 8.9 6.0 6.1  أخرى

  Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

  Males        ذكور

  Old/ illness 85.6 72.7 59.3 19.4 2.0 24.4  المرض/ كبر السن

   Housekeeping 0.8 0.7 1.8 1.0 0.2 0.5  أعمال المنزل

  Study 0.1 0.6 1.3 21.2 85.1 57.1  الدراسة

  Other 13.5 26.0 37.6 58.4 12.7 18.0  أخرى

  Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

  Females        إناث

  Old/ illness 29.4 1.9 0.6 0.2 0.2 4.2  المرض/ كبر السن

   Housekeeping 68.2 96.7 97.3 94.3 31.2 66.7  أعمال المنزل

  Study 0.1 0.4 1.0 4.2 67.1 27.5  الدراسة

  Other 2.3 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6  أخرى

  Total 100 100 100 100 100 100  المجموع
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  :عمالة االطفال

  .لإلناث% 1.1للذكور و% 6.3من األطفال في األراضي الفلسطينية عاملون، بواقع % 3.7
  

حسب حالة االلتحاق بالمدرسة  في األراضي الفلسطينيةمن إجمالي األطفال  العاملين) سنة 17-10(األطفال نسبة 

  2010والجنس والمنطقة، 
Percentage of Working Children (10-17 Years  ) in the Palestinian Territory by 

School Attendance Status, Sex and Region, 2010 
 

 بالمدرسة حالة االلتحاق

  والجنس

 Region  المنطقة
School Attendance 

Status and Sex  
  األراضي الفلسطينية

Palestinian 
Territory 

  الضفة الغربية
West Bank  

  قطاع غزة
Gaza Strip  

 Both Sexes     كال الجنسين

  Attending  0.1  2.33.6  ملتحق

  Not Attending  7.8  33.4 24.3  غير ملتحق

  Total 0.6 5.7 3.7  المجموع

 Males     ذكور

  Attending  0.2  3.65.8  ملتحق

  Not Attending  11.2  45.0 33.1  غير ملتحق

  Total 1.1 9.6 6.3  المجموع

  Females     إناث

  Attending -  1.6 1.0  ملتحق

  Not Attending -  5.1 3.2  غير ملتحق

  Total - 1.7 1.1  المجموع
  

  

  

  

  



2011كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي   

 138

العمر والجنس  فئات الفلسطينية  حسب األراضيفي  العاملين من إجمالي األطفال) سنة 17 -10(نسبة األطفال 

  2010والمنطقة، 
Percentage of working Children (10-17 Years) in the Palestinian Territory by 

Age Groups, Sex and Region, 2010 
 

  العمرفئات 

  والجنس

  Region  المنطقة
Age Groups  

and Sex  
  راضي الفلسطينيةاأل

Palestinian 
Territory 

 الضفة الغربية
West Bank 

  قطاع غزة
Gaza Strip  

 Both Sexes     كال الجنسين

10-14  2.3 3.7  -  14-10  
15-17  6.1 9.1  1.3  17-15  

  Total 0.6 5.7 3.7  المجموع

 Males     ذكور

10-14  3.6 5.8  -  14-10  
15-17  11.1 16.3  2.7  17-15  
  Total 1.1 9.6 6.3  موعالمج

 Females     إناث

10-14  1.0 1.6  - 14-10  
15-17  1.2 1.9  - 17-15  

  Total - 1.7 1.1  المجموع
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  الحسابات القومية
  

يمثل إعداد الحسابات القومية ألية دولة ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومـة إحصـاءات اقتصـادية    

وتوفر الحسابات القومية صورة وافية عن كافة المعامالت التي تتم فـي فتـرة محـددة،     .متكاملة وحديثة

فهي تتضمن وصفاً إحصائياً منتظمـاً ومتسـقاً    . وبالتالي تعطي صورة شاملة لالقتصاد الكلي في أية دولة

لالقتصاد ككل وللعالقة بين مختلف القطاعات االقتصادية، واالقتصاد الكلي مع بقية دول العالم علـى حـد   

فأوالً تستخدم هذه الحسابات في مراقبة : وتؤدي الحسابات القومية في العديد من البلدان مهمة ثنائية.  سواء

السياسة االقتصادية من خالل مراقبة وتحليل التفـاعالت االقتصـادية الجاريـة بـين     األداء االقتصادي و

وثانياً تستخدم البيانات وإطار العمل الشامل لها في تغذية نماذج االقتصـاد  .  القطاعات االقتصادية المختلفة

والتنبؤ والتحليـل   القياسي، والتي تستخدم بدورها في إعداد الموازنات الوطنية والتخطيط االقتصادي الكلي

  .االقتصادي
  

                                      حسب المنطقة باألسعار الثابتة* في األراضي الفلسطينيةالمحلي االجمالي  الناتج

2010- 2008، )القيمة بالمليار دوالر أمريكي(      
Gross Domestic Product (GDP)In the Palestinian Territory* at Constant Prices 

by Region, 2008-2010 (Value In US$ Billion) 
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  :الناتج المحلي االجمالي

مليـون دوالر أمريكـي    5,728.0 باالسعار الثابتة قيمة الناتج المحلي اإلجمالي لألراضي الفلسطينيةبلغت 

 .2009ع العام مقارنة م% 9.3، حيث سجل نمواً بنسبة 2010خالل العام 
 

دوالر أمريكي  1,502.4بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لألراضي الفلسطينية  

 2009ت قيمته في العـام  حيث بلغ 2009بالمقارنة مع العام % 6.1مسجالً نمواً نسبته  2010خالل العام 

  .دوالر أمريكي 1,415.7حوالي 
 

14.1  
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  :يالدخل القومي االجمال

مليون دوالر أمريكـي خـالل العـام     6,245.6بلغت قيمة الدخل القومي اإلجمالي لألراضي الفلسطينية  

  .دوالر أمريكي 1,638.8، وبلغ نصيب الفرد منه لنفس العام 2010
 

  :االجمالي المتاحالدخل 

، 2010ل العام مليون دوالر أمريكي خال 8,420.3قيمة الدخل المتاح اإلجمالي لألراضي الفلسطينية بلغت 

  .دوالر أمريكي 2,209.4وبلغ نصيب الفرد منه لنفس العام 
  

* نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي والدخل القومي االجمالي والدخل المتاح االجمالي في األراضي الفلسطينية

   2010-2008 باألسعار الثابتة حسب المنطقة،
GDP, GNI and GDI Per Capita In the Palestinian Territory* at Constant Prices by 

Region, 2008-2010  
 

   $Value In USالقيمة بالدوالر أمريكي                                                  

  والمنطقة المؤشر
  Year  السنة

Indicator and Region  
2008 2009 2010**  

 GDP Per Capita     نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 Palestinian Territory 1,502.4 1,415.7 1,356.3  األراضي الفلسطينية

 West Bank 1,924.6 1,837.8 1,723.6  الغربية الضفة

 Gaza Strip 876.7 786.8 806.5  قطاع غزة

 GNI Per Capita     اإلجمالي الدخل القومينصيب الفرد من 

 Palestinian Territory 1,638.8 1,544.1 1,504.1  األراضي الفلسطينية

 West Bank 2,112.2 2,016.4 1,928.9  الضفة الغربية

 Gaza Strip 937.0 840.4 868.1  ع غزةقطا

 GDI Per Capita     اإلجمالي الدخل المتاح نصيب الفرد من 

 Palestinian Territory 2,209.4 2,075.1 2,310.0  األراضي الفلسطينية

 West Bank 2,668.4 2,547.5 2,734.8  الضفة الغربية

 Gaza Strip 1,528.9 1,371.3 1,674.1  قطاع غزة

  .2010-2008هي سنة االساس للفترة  2004: ظةمالح

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته (*) 

.1967إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام   

Notes:    2004 is The base year for the period 2008-
2010. 
(*) The data excludes those parts of Jerusalem 
which were annexed by Israel in 1967. 

بيانات أولية مبنية على تقديرات ربعيه وهي عرضه للتنقيح  (**)

  .والتعديل
(**) Data are preliminary and based on quarterly 
estimates. 

  

  

  

  

  

  

  



2011كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي   
 

141 
 

   2010-2008طقة، حسب المن باألسعار الثابتة* في األراضي الفلسطينية متغيرات الحسابات القومية الرئيسية
 Major National Accounts Variables In the Palestinian Territory* at Constant 

Prices by Region, 2008-2010 
  

 Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                            

  والمنطقة المؤشر
  Year  السنة

Indicator and Region  
2008 2009 2010**  

 Gross Domestic Product (GDP)    المحلي االجمالي  الناتج
 Palestinian Territory  5,728.0 5,241.3 4,878.3  ضي الفلسطينيةاألرا

 West Bank 4,381.4 4,071.5 3716.7  الضفة الغربية
 Gaza Strip 1,346.6 1,169.8 1,161.6  قطاع غزة

 Income vis-à-vis non-residents, net    الدخل من الخارج  صافي
 Palestinian Territory 517.6 475.4 531.5  األراضي الفلسطينية

 West Bank 425.8 395.7 442.7  الضفة الغربية
 Gaza Strip 91.8 79.7 88.8  قطاع غزة

 Compensation of employees, net     تعويضات العاملين  صافي
 Palestinian Territory 430.1 396.0 385.0  األراضي الفلسطينية

 West Bank 369.8 343.6 342.1  الضفة الغربية
 Gaza Strip 60.3 52.4 42.9  قطاع غزة

 Property income, net     صافي دخل الملكية
 Palestinian Territory 87.5 79.4 146.5  األراضي الفلسطينية

 West Bank 56.1 52.1 100.6  الضفة الغربية
 Gaza Strip 31.4 27.3 45.9  قطاع غزة

 Gross National Income (GNI)     القومي االجمالي  الدخل
 Palestinian Territory 6,245.6 5,716.7 5,409.8  األراضي الفلسطينية

 West Bank 4,807.2 4,467.2 4,159.4  الضفة الغربية
 Gaza Strip 1,438.4 1,249.5 1,250.4  قطاع غزة

-Current transfers vis-à-vis non    التحويالت من الخارج   صافي
residents, net 

 Palestinian Territory 2,174.8 1,965.9 2,898.7  األراضي الفلسطينية
 West Bank 1,266.1 1,176.5 1,737.9  الضفة الغربية
 Gaza Strip 908.7 789.4 1,160.8  قطاع غزة
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                         حسب باألسعار الثابتة* في األراضي الفلسطينية متغيرات الحسابات القومية الرئيسية): تابع(

   2010-2008 المنطقة،
 (Cont.): Major National Accounts Variables In the Palestinian Territory* at 

Constant Prices by Region, 2008-2010 
 

 Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                            

  والمنطقة المؤشر
  Year  السنة

Indicator and Region  
2008 2009 2010**  

 Gross Disposable Income (GDI)     المتاح االجمالي  الدخل

 Palestinian Territory 8,420.3 7,682.6 8,308.5  األراضي الفلسطينية

 West Bank 6,073.3 5,643.7 5,897.3  الضفة الغربية

 Gaza Strip 2,347.0 2,038.9 2,411.2  قطاع غزة

 Final Consumption     النهائي االستهالك

 Palestinian Territory 7,327.1 6,696.4 6,138.7  األراضي الفلسطينية

 West Bank 5,470.6 5,083.7 4,558.9  الضفة الغربية

 Gaza Strip 1,856.5 1,612.7 1,579.8  قطاع غزة

 Savings     اإلدخار

 Palestinian Territory 1,093.2 986.2 2,169.8  األراضي الفلسطينية

 West Bank 602.6 560.0 1,338.4  الضفة الغربية

 Gaza Strip 490.6 426.2 831.4  قطاع غزة

  .2010-2008هي سنة االساس للفترة  2004: مالحظة

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته (*) 

.1967إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام   

Notes:    2004 is The base year for the period 2008-
2010. 
(*) The data excludes those parts of Jerusalem 
which were annexed by Israel in 1967. 

بيانات أولية مبنية على تقديرات ربعيه وهي عرضه للتنقيح  (**)

  .والتعديل
(**) Data are preliminary and based on quarterly 
estimates. 
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   2010-2008 باألسعار الثابتة حسب النشاط االقتصادي، *نيةالناتج المحلي االجمالي في االراضي الفلسطي
GDP in the Palestinian Territory at Constant Prices by Economic Activity, 2008-2010  

 

 $Value In Million USالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                 

 النشاط االقتصادي
Year   السنة

Economic Activity 
2008 2009  2010**

 286.1293.2360.0Agriculture and fishing الزراعة  وصيد األسماك

 761.1747.7706.6Mining, manufacturing, electr. And water  الصناعة التحويلية والمياه والكهرباءو التعدين

 21.522.623.2Mining and quarrying التعدين واستغالل المحاجر

 539.3539.8507.8Manufacturing الصناعة التحويلية

 200.3185.3175.6Electricity and water supply لكهرباءإمدادات المياه وا

 314.4387.7525.6Construction اإلنشاءات

 497.5539.9634.7Wholesale and retail trade تجارة الجملة والتجزئة

 345.5383.7446.5Transport, Storage and Communications والتخزين واالتصاالتالنقل  

 280.0269.1297.2Financial intermediation الوساطة المالية

 1,007.01,111.11,196.0Services الخدمات

 363.6407.8430.9Real estate, renting and business services األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية

 75.588.793.1Community, social and personal services أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية

 34.141.079.9Hotels and restaurants المطاعم والفنادق

 398.8426.1442.5Education التعليم

 135.0147.5149.6Health and social work الصحة والعمل االجتماعي

 685.2750.6798.8Public administration and defense مه والدفاعاإلداره العا

 3.74.64.6Households with employed persons الخدمات المنزلية

 Public owned Enterprises-127.8110.3  الشركات المملوكة للقطاع العام
خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة : ناقص

 غير مباشرة
-275.3-231.9-236.5Less: FISIM Enterprises 

 328.9345.5408.1Plus: Customs duties الرسوم الجمركية: زائد

 516.4529.8586.4Plus : VAT on imports, netصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد

 4,878.35,241.35,728.0Gross Domestic Product الناتج المحلي االجمالي

.2010-2008ة هي سنة االساس للفتر 2004: مالحظة

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة (*) 

.1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 

 .بيانات أولية مبنية على تقديرات ربعيه وهي عرضه للتنقيح والتعديل (**)

شطة على أن 2010تم توزيع قيمة الشركات المملوكة للقطاع العام في العام 

اضافة  واإليجارية والتجارية، التعليم تجارة الجملة والتجزئة، األنشطة العقارية

.والفنادق المطاعم الى

Notes:    2004 is The base year for the period 2008-
2010. 
(*) The data excludes those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israel in 1967. 
(**)  Data are preliminary and was based on 

quarterly estimates.  The value of Public owned 
enterprises for 2010 was distributed among 
Wholesale and retail trade, Real estate, renting and 
business services, Education, Hotels and restaurants 
activities. 
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باألسعار الثابتة حسب * االراضي الفلسطينيةفي الناتج المحلي اإلجمالي في  االقتصادية األنشطةة مساهمنسبة  

   2010-2008االقتصادي،  النشاط
 Percentage Contribution to GDP in the Palestinian Territory* at Constant 

Prices by Economic  Activity, 2008-2010  
 

 النشاط االقتصادي
 Year نةالس

Economic Activity 
2008 2009  2010**  

 6.3Agriculture and fishing 5.6 5.9 وصيد األسماك الزراعة

 12.3Mining, manufacturing, electr. And 14.3 15.6 الصناعة التحويلية والمياه والكهرباءو التعدين
water 

 0.4Mining and quarrying 0.4 0.4 التعدين واستغالل المحاجر

 8.8Manufacturing 10.4 11.1 الصناعة التحويلية

 3.1Electricity and water supply 3.5 4.1 إمدادات المياه والكهرباء

 9.2Construction 7.4 6.4 اإلنشاءات

 11.1Wholesale and retail trade 10.3 10.2 تجارة الجملة والتجزئة

 7.8Transport, Storage and 7.3 7.1 والتخزين واالتصاالتالنقل  
Communications 

 5.2Financial intermediation 5.1 5.7 الوساطة المالية

 20.9Services 21.2 20.7 الخدمات

7.6Real estate, renting and business services 7.8 7.5 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية

 1.6Community, social and personal services 1.7 1.5 تماعية والشخصيةأنشطة الخدمة المجتمعية واالج

 1.4Hotels and restaurants 0.8 0.7 المطاعم والفنادق

 7.7Education 8.1 8.2 التعليم

 2.6Health and social work 2.8 2.8 الصحة والعمل االجتماعي

 13.9Public administration and defense 14.3 14.0 اإلداره العا مه والدفاع

 0.1Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية

 Public owned Enterprises- 2.1 2.6  الشركات المملوكة للقطاع العام
خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير : ناقص

 مباشرة
-5.6 -4.4 -4.1Less: FISIM 

 7.1Plus: Customs duties 6.6 6.7 مركيةالرسوم الج: زائد

 10.2Plus : VAT on imports, net 10.1 10.6 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد

 100Gross Domestic Product 100 100 الناتج المحلي االجمالي

2010-2008هي سنة االساس للفترة  2004: مالحظة
الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة  البيانات باستثناء ذلك (*)

.1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 

تم   .بيانات أولية مبنية على تقديرات ربعيه وهي عرضه للتنقيح والتعديل(**) 

على أنشطة تجارة  2010توزيع قيمة الشركات المملوكة للقطاع العام في العام 

 اضافة الى واإليجارية والتجارية، التعليم قاريةالجملة والتجزئة، األنشطة الع

.والفنادق المطاعم

Notes:    2004 is The base year for the period 
2008-2010. 
 (*) The data excludes those parts of Jerusalem 
which were annexed by Israel in 1967. 
(**)  Data are preliminary and was based on 
quarterly estimates.  The value of Public owned 
enterprises for 2010 was distributed among 
Wholesale and retail trade, Real estate, renting 
and business services, Education, Hotels and 
restaurants activities. 
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   2010-2008باألسعار الثابتة،  *لفلسطينية االراضي ا فيالناتج المحلي االجمالي واإلنفاق عليه 

 GDP by Expenditure in the Palestinian Territory* at Constant Prices, 2008-2010 
 

 $Value In Million US القيمة بالمليون دوالر أمريكي

 النهائي  االستخدام
Year  السنة

Final use  
2008 2009  2010**  

 7,327.1Final consumption 6,696.4 6,138.7 لنهائيا االستهالكي اإلنفاق

 5,783.2Household final consumption 5,285.4 4,851.9 لألسر المعيشية النهائياالستهالكي  اإلنفاق

 1,209.6Government final consumption 1,105.5 995.9 الحكومي النهائياالستهالكي  اإلنفاق

ئي لمنتجي الخدمات النها االستهالكي اإلنفاق

الخاصة التي ال تهدف إلى الربح وتخدم 

 المعيشيةاألسر 
290.9 305.5 334.3NPISH final consumption 

 1,242.9Gross capital formation 1,137.3 1,060.5 التكوين الرأسمالي االجمالي

  1,222.3Gross fixed capital formation 1,118.4 1,026.1 االجمالي الثابتالرأسمالي  التكوين

 Buildings - 888.7 813.1 766.0 المباني - 

 Non-buildings - 333.6 305.3 260.1 غير المباني - 

 20.6Changes in inventories 18.9 34.4 في المخزون التغير

 0.0Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 الممتلكات القيمة صافي

 2,842.0Net exports of goods and- 2,592.4- 2,320.9- والخدماتالسلع الصادرات من  صافي
services 

 890.2Exports 822.7 793.0 الصادرات

 Goods - 640.4 591.8 595.0 السلع -  

 Services - 249.8 230.9 198.0 الخدمات -  

 3,732.2Imports 3,415.1 3,113.9 الواردات

 Goods - 3,148.7 2,881.2 2,642.4 السلع -  

 Services - 583.5 533.9 471.5 الخدمات -  

 5,728.0Gross Domestic Product 5,241.3 4,878.3 الناتج المحلي االجمالي

  .2010-2008هي سنة االساس للفترة  2004   :مالحظة

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته (*) 

.1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام إسرائيل عنوة   

بيانات أولية مبنية على تقديرات ربعيه وهي عرضه للتنقيح  (**)

.والتعديل  

Notes:    2004 is The base year for the period 2008-2010. 
(*) The data excludes those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israel in 1967. 
(**)  Data are preliminary and was based on quarterly 
estimates. 
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  2010- 2008باألسعارالثابتة حسب القطاع المؤسسي، * الناتج المحلي االجمالي في االراضي الفلسطينية
Gross Domestic Product by Institutional Sector in the Palestinian Territory* at 

Constant Prices, 2008-2010 
  

   $Value In Million USالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                   

  النهائي االستخدام
 Year   السنة

Final use 
2008 2009  **2010 

 Households sector 2,232.6 2,042.9 1,806.5 قطاع األسر المعيشية

قطاع المؤسسات غير الهادفة 

 للربح وتخدم األسر المعيشية
294.6 343.8 375.7 NPISH sector 

 Government sector 1,270.8  1,162.8  1,131.5  القطاع الحكومي العام

 Financial enterprises sector 323.6 296.1 304.8  قطاع الشركات المالية

 Non- Financial enterprises 1,525.3 1,395.7 1,340.9  قطاع الشركات غير المالية
sector 

 Gross Domestic Product 5,728.0 5,241.3 4,878.3  الناتج المحلي االجمالي

.2010-2008هي سنة االساس للفترة  2004   :مالحظة  

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ) *(

.1967ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام   
بيانات أولية مبنية على تقديرات ربعيه وهي عرضه  (**)

.للتنقيح والتعديل  

Notes:   2004 is The base year for the period 2008-2010. 
(*) The data excludes those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israel in 1967. 
(**)  Data are preliminary and was based on quarterly 
estimates. 
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  األسعار واألرقام القياسية 
  

ونظـرا  .  والمنتج بهدف تركيب األرقام القياسية لهـا والجملة تتم عملية جمع بيانات عن أسعار المستهلك 

لألهمية القصوى لهذه البيانات، فقد تم وضع نظام متكامل يغطي كافة الجوانب من حيث طرق جمع األسعار 

رقم القياسي لألسعار على نطاق واسع كمؤشر لقياس معـدالت  يستخدم ال.  والمصادر وتوزيعها الجغرافي

التضخم واالنحسار اإلقتصادي، وكذلك يستخدم من قبل عامة الناس كدليل يسترشد به فيما يتعلق بميزانيـة  

ويستخدم في رصد .  كذلك يستخدم كمقياس للتغيرات في القدرة الشرائية للعملة.  األسرة والبنود المكونة لها

التي تطرأ على أسعار السلع التي يتم التعامل بها في األسواق، وما يتبع ذلك من الوقـوف علـى    التغيرات

ويعتبر الرقم القياسي أحد األدوات الهامة المستخدمة .  اتجاهات األسعار وظروف األسواق وتكاليف المعيشة

  .يرات األسعارفي إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغ
  

  :الرقم القياسي السعار المستهلك

 2010خالل العـام  % 3.75سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في األراضي الفلسطينية ارتفاعاً بنسبة 

، وعلى مستوى المناطق الفلسطينية سجل الرقم القياسي السعار المسـتهلك فـي   2009بالمقارنة مع العام 

 .في قطاع غزة% 1.72، وبنسبة J1)( في القدس% 5.25، وبنسبة %4.24بة الضفة الغربية ارتفاعا بنس

  
  2010- 2008 األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة،

Monthly Consumer Price Index Number by Region, 2008- 2010 
 

Region and Month 
Year  السنة

 المنطقة والشهر
2010 2009 2008 

Palestinian Territory        االراضي الفلسطينية  

January 127.83 121.57 115.78   كانون ثاني

February 127.48 121.54 116.77  شباط

March 127.44 122.82 118.69  آذار

April 127.50 122.55 120.46  نيسان

May 127.60 123.05 120.57  أيار

June 127.90 123.48 121.28  حزيران

July 128.50 124.22 122.12  تموز

August 128.89 125.60 122.62  آب

September 130.68 126.28 124.19  أيلول

October 131.36 126.22 124.12  تشرين أول

November 131.50 127.01 123.08  تشرين ثاني

December 131.36 127.75 122.44  كانون أول

  

15.1  
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  2010- 2008 سعار المستهلك حسب المنطقة،األرقام القياسية الشهرية أل): تابع(
(Cont.): Monthly Consumer Price Index Number by Region, 2008- 2010 

 

Region and Month 
Year  السنة 

 المنطقة والشهر
2010 2009 2008 

West Bank*    الضفة الغربية*  

January 125.56 118.82 116.55  كانون ثاني

February 125.24 118.58 117.75  شباط

March 125.11 119.98 119.23  آذار

April 125.14 119.16 121.08  نيسان

May 124.94 119.77 120.45  أيار

June 125.18 120.32 121.20  حزيران

July 125.59 121.43 122.53  تموز

August 126.47 122.75 122.15  آب

September 128.68 123.25 123.78  أيلول

October 129.15 123.71 123.17  تشرين أول

November 129.40 124.98 121.95  تشرين ثاني

December 129.58 125.54 120.13   كانون أول

Gaza Strip قطاع غزة 

January 132.27 126.87 115.87   كانون ثاني

February 131.30 127.93 117.27  شباط

March 130.64 129.15 120.99  آذار

April 131.03 129.09 123.05  نيسان

May 130.71 128.78 124.39  أيار

June 130.88 128.64 125.17  حزيران

July 130.73 129.00 125.90  تموز

August 130.79 130.48 126.49  آب

September 133.30 131.04 128.74  أيلول

October 133.12 130.26 127.90  تشرين أول

November 133.21 131.45 126.56  تشرين ثاني

December 133.55 132.15 126.68  كانون أول
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  2010- 2008 األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة،): تابع(
(Cont.): Monthly Consumer Price Index Number by Region, 2008- 2010 

 

Region and Month 
Year  السنة 

هرالمنطقة والش  
2010 2009 2008 

Jerusalem ( J1)**     **( J1) القدس 

January 126.69 118.92 114.42 كانون ثاني 

February 126.17 118.66 114.91 شباط 

March 126.56 119.76 115.24 آذار 

April 126.69 119.79 116.89 نيسان 

May 127.05 121.50 117.33 أيار 

June 127.84 121.90 117.96 حزيران 

July 129.04 122.33 118.67 تموز 

August 129.18 123.75 119.56 آب 

September 130.55 124.53 120.52 أيلول 

October 131.63 124.96 121.16 تشرين أول 

November 131.91 125.24 120.61 تشرين ثاني 

December 131.60 126.47 120.33 كانون أول  
*Data does not  include those parts of Jerusalem 
Governorate which were annexed by Israel in 
1967. 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل * 

  .1967عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 
**Jerusalem J1:  those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israel in 1967. 
  

من محافظة القدس الذي ضمته  الجزء ذلك: J1القدس**

  .1967 عاماسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية 

Base Year 2004=100  100=2004سنة األساس  
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   2010-2008 ،في األراضي الفلسطينية الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات 
Monthly Consumer Price Index Numbers by Major Groups of Expenditure in the Palestinian Territory, 2008-2010 

 

الفترة الزمنية

  

 Major Groups of Expenditureمجموعات االنفاق الرئيسية

Period 

المواد الغذائية 

والمشروبات 

 المرطبة
Food and 
soft drinks

المشروبات 

كحولية والتبغال
Al- 

choholic 
Beverages 

and 
tobacco 

االقمشة 

والمالبس 

 واالحذية
Textiles, 
clothing 

and 
footwear 

السكن 

 ومستلزماته
Housing 

االثاث  

والمفروشات 

والسلع  

 المنزلية
Furniture, 
household 

goods 

الخدمات الطبية
Medica-l 

care 

النقل 

 والمواصالت
Transpo-

rtation 

 االتصاالت
Comm-

unications

السلع و 

الخدمات 

الترفيهية و 

 الثقافية
Recreat-

ional, 
cultural 
goods & 
services 

خدمات التعليم
Education 

خدمات 

المطاعم 

والمقاهي 

 والفنادق
Restaur-
ants and 

cafes 

سلع وخدمات 

 متنوعة
Miscella-

neous 
goods and 
services 

2008135.01123.16101.23121.92 104.77114.13120.79110.1499.0499.82 126.61 109.29 2008 

 January 109.66 120.37 100.80112.71117.49111.1798.1798.43 124.67121.8898.44119.29 كانون ثاني

 February 108.15 120.78 102.58113.05117.53110.6198.1398.43 126.73121.8399.95120.01 شباط

 March 108.17 122.50 101.58114.18118.22110.7397.7199.16 131.81121.9797.94120.35 آذار

 April 108.31 123.63 101.79114.10120.03110.8197.4899.16 135.30122.2499.95121.23 نيسان

 May 109.11 127.22 103.46114.13121.20111.1799.0699.25 134.13121.64100.79122.03 أيار

 June 109.03 127.90 104.10114.17124.07109.4799.2499.20 134.94123.12101.32122.32 حزيران

 July 109.38 129.09 105.50114.57125.53109.4699.3799.32 136.21123.7399.88123.46 تموز

 August 109.49 129.13 105.95114.33125.23109.3299.21100.14 137.24124.62101.19123.19 آب

 September 109.78 130.12 107.50114.27123.59109.48100.12101.09 140.76124.43102.92123.94 أيلول

 October 109.88 129.32 107.92114.47122.22109.7299.79101.07 140.71124.45104.05123.84 تشرين أول

 November 110.04 129.46 107.71114.80118.09109.8599.75101.36 139.44124.18103.83122.38 تشرين ثاني

 December 110.52 129.76 108.30114.74116.35109.84100.41101.28 138.24123.88104.52120.99 كانون أول

 Base Year 2004=100  100=2004سنة األساس 
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  2010- 2008 ،في األراضي الفلسطينية الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات ): تابع(
(Cont.): Monthly Consumer Price Index Numbers by Major Groups of Expenditure in the Palestinian Territory, 2008-2010 

 

الفترة الزمنية

  

 Major Groups of Expenditure االنفاق الرئيسية مجموعات

Period 

المواد الغذائية 

والمشروبات 

 المرطبة
Food and 
soft drinks

المشروبات 

الكحولية والتبغ
Al- 

choholic 
Beverages 

and 
tobacco 

االقمشة 

والمالبس 

 واالحذية
Textiles, 
clothing 

and 
footwear 

السكن 

 ومستلزماته
Housing 

الثاث  ا

والمفروشات 

والسلع  

 المنزلية
Furniture, 
household 

goods 

الخدمات 

 الطبية
Medica-l 

care 

النقل 

والمواصالت
Transpo-

rtation 

 االتصاالت
Comm-

unications

السلع و الخدمات 

 الترفيهية و الثقافية
Recreat-ional, 

cultural goods & 
services 

خدمات التعليم
Education 

ت خدما

المطاعم 

والمقاهي 

 والفنادق
Restaur-
ants and 

cafes 

سلع وخدمات 

 متنوعة
Miscella-

neous 
goods and 
services 

2009139.87135.39105.04121.03 112.32113.73117.61109.15101.21104.23 132.60 114.17 2009 

 January 110.38 129.71 109.14114.32113.91109.93100.24101.28 137.55124.75103.42117.60 كانون ثاني

 February 111.88 130.02 110.69113.89114.87109.89100.39101.28 136.48125.48103.05118.52 شباط

 March 113.79 130.94 111.48113.22114.81109.80101.00101.26 138.99126.18103.12119.76 آذار

 April 114.27 131.21 111.30112.84116.18109.83101.03101.30 138.04126.84103.39118.85 نيسان

 May 114.21 132.30 110.43113.35116.07109.78100.91101.30 138.01137.23103.97118.95 أيار

 June 113.97 132.62 111.54112.96118.47109.75101.15102.12 137.94139.04104.52119.06 حزيران

 July 114.04 132.34 112.21113.12119.44109.89101.15102.12 138.86140.80104.66120.57 تموز

 August 113.63 133.01 112.88113.15119.37109.98101.35102.12 141.75140.97106.05121.95 آب

 September 114.08 133.71 114.43114.10119.72110.28101.51109.24 142.14140.88106.21122.27 أيلول

 October 115.10 135.18 114.33114.79118.81106.92101.79109.24 141.81140.90106.85123.40 تشرين أول

 November 116.74 135.64 114.48114.73120.19106.89101.78109.24 142.64140.80107.27125.44 تشرين ثاني

 December 117.89 134.51 114.94114.29119.46106.85102.18110.32 144.25140.78107.99126.00 كانون أول

100=2004سنة األساس   Base Year 2004=100 
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   2010- 2008 ،في األراضي الفلسطينية الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات ): تابع(
(Cont.): Monthly Consumer Price Index Numbers by Major Groups of Expenditure in the Palestinian Territory, 2008-2010 

 

الفترة الزمنية

  

 Major Groups of Expenditure  مجموعات االنفاق الرئيسية

Period 

المواد الغذائية 

والمشروبات 

 المرطبة
Food and 
soft drinks

المشروبات 

الكحولية والتبغ
Al- 

choholic 
Beverages 

and 
tobacco 

االقمشة 

والمالبس 

 واالحذية
Textiles, 
clothing 

and 
footwear 

السكن 

 ومستلزماته
Housing 

االثاث  

والمفروشات 

والسلع  

 المنزلية
Furniture, 
household 

goods 

الخدمات الطبية
Medica-l 

care 

النقل 

 والمواصالت
Transpo-

rtation 

 االتصاالت
Comm-

unications

السلع و الخدمات 

الترفيهية و 

 الثقافية
Recreat-

ional, 
cultural 
goods & 
services 

 خدمات التعليم
Education 

خدمات 

المطاعم 

والمقاهي 

 والفنادق
Restaur-
ants and 

cafes 

سلع وخدمات 

 متنوعة
Miscella-

neous 
goods and 
services 

2010144.63151.80109.16127.23 115.30114.77120.71106.92103.00110.49 136.88 120.10 2010 

 January 117.48 135.04 115.48114.84119.16107.03102.72110.32 143.57145.14107.86126.89 كانون ثاني

 February 117.42 136.09 115.63114.96119.49106.97103.00110.32 142.17145.38108.26127.38 شباط

 March 117.48 135.59 115.18114.51120.27106.89102.62110.34 142.26145.40106.96127.59 آذار

 April 118.51 136.19 115.41113.85121.01107.01102.75110.34 141.93145.38107.76127.52 نيسان

 May 119.37 136.58 115.72114.87121.37107.07103.06110.34 141.64145.29108.60127.27 أيار

 June 119.95 136.97 115.30115.34120.51106.97102.82110.34 142.35145.38109.33127.71 حزيران

 July 120.56 137.01 114.65114.05121.21106.94103.07110.34 142.99156.69108.81126.34 تموز

 August 120.72 137.36 114.71114.16120.89106.77102.98110.34 143.81158.55109.42126.01 آب

 September 121.62 136.74 114.91114.75120.50106.88103.06110.81 148.26158.56109.52126.52 أيلول

 October 122.13 137.05 115.35114.92120.72106.79103.13110.81 149.51158.57109.97127.33 تشرين أول

 November 122.83 138.65 115.58115.23121.58106.79103.52110.81 148.86158.58111.55127.99 تشرين ثاني

 December 123.09 139.28 115.65115.78121.78106.93103.29110.81 148.18158.72111.88128.21 كانون أول

 Base Year 2004=100  100=2004سنة األساس 
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   2010 - 2008، في األراضي الفلسطينية لبعض السلع المختارة متوسطات أسعار المستهلك
Average Consumer Prices for Selected Commodities in the Palestinian Territory, 2008-2010 

 

     (Price in NIS)    )األسعار بالشيكل(

صف السلعةو  Yearالسنة 
Commodity description 

2008 2009 2010 
 /Long Grain Profiled Rice-Uncle Benz–USA-Pack 15.7013.19 13.98  كغم1/باكيت-أميركا-أنكل بنز -أرز حبة طويلة

1k  Haifa White Flour– Zero – Israel–Sack/ 60kg 178.11165.14 206.52  كغم 60/كيس -إسرائيل-زيرو-طحين أبيض حيفا
 White Bread – Local - 1kg 4.014.01 3.94  كغم 1-محلي-خبز أبيض كماج

 Thin Macaroni No. 3–Osem–Israel–Pack/500gm 4.574.48 5.20  غم500/باكيت-اسرائيل-اوسم -)3(معكرونة رفيعة نمره 
 Fresh Beef Meat– Local–1kg 49.9348.52 46.16  كغم 1-محلي-لحم عجل طازج

 Fresh Chicken with Feathers – Local – 1kg 12.2017.01 11.18كغم1-محلي- طازجة مع الريش  ةدجاج
 Fresh Red Snapper – Local – 1kg 35.9733.50 30.31 كغم 1-محلي-سمك بوري طازج

 Powdered Milk – Nido – France – Can/2.5kg 105.41100.71 97.43كغم 2.5/علبة-فرنسا-نيدو-حليب مجفف
 White Boiled Sheep Cheese – Local – 1kg 28.9326.89 28.93كغم1-محلي-جبنة غنم بيضاء مغلية

 Chicken Eggs – Local – Carton/2kg 16.8616.50 15.92كغم2/كرتونة- محلي-بيض  دجاج
 Corn Oil – Corrolla – Holland – Can/3liter 26.3926.02 27.51لتر  3/  علبة -هولندا-كورولي-زيت ذره
 Vegetable Fat – Gazalle – Local – Can/2.25kg 22.4021.84 23.25كغم2.25/علبة- محلي-غزال-سمنة نباتية

 Yellow Lemon – Local – 1kg 3.553.94 6.72كغم1-محلي-ليمون حامض أصفر
 Big Size Banana – Israel – 1kg 4.473.99 4.54كغم1- إسرائيل-موز كبير الحجم

 Red Apple – Israel – 1kg 5.925.74 6.56 كغم 1-إسرائيل- تفاح أحمر
 Unhusked Roasted Pistachio – 1kg 53.5854.11 47.71كغم1- محمصبقشرة  فستق حلبي

 Roasted Water Melon Seeds – Local – 1kg 38.6739.92 33.93 كغم1- محلي-بزر بطيخ محمص
 Assorted Nuts – 1kg 46.0546.43 38.36كغم1- شكلةمكسرات م

 Green House Tomato – Local – 1kg 2.734.01 3.52 كغم1-محلي-بندوره حماموت
 Dry Onion – Israel – 1kg 2.652.71 2.33كغم1-إسرائيل-بصل ناشف

 Garlic –Israel – 1kg 15.4017.74 13.77كغم1-إسرائيل-ثوم
 Small Marrow – Local – 1kg 4.264.09 5.22كغم1-محلي- كوسا للمحاشي صغير الحجم
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   2010- 2008، في األراضي الفلسطينية لبعض السلع المختارة متوسطات أسعار المستهلك ):تابع(  
(Cont): Average Consumer Prices for Selected Commodities in the Palestinian Territory, 2008-2010 

 

     (Price in NIS)    )األسعار بالشيكل(

Year السنة وصف السلعة
Commodity description 

2008 2009 2010 
 Medium Size Potato – Israel – 1kg 2.623.17 2.70كغم1-إسرائيل-بطاطا حبة متوسطة الحجم
 Frozen Green Sweet Peas – Israel – Sack/1kg 8.689.69 9.08كغم 1/كيس-إسرائيل-بازيالء خضراء مجمدة
 – Local Unpacked Small Fava Beans – Turkey 5.426.57 5.17كغم1-تركيا-فول حبة صغيرة حلل

1k  – Fine White Sugar – White Sugar – Israel 3.774.23 3.80 كغم1/باكيت-إسرائيل-وايت شوجر-سكر ابيض ناعم
P k/1k  Grinded Coffee – Colombia – 1kg 41.2543.09 38.72كغم1-ولمبياك-قهوة مطحونة

 Imperial – Local – Box/20 cigarettes 14.0115.54 12.20سيجارة20/علبة-محلي-امبريال
–Medium Cigarette–Rothmans–England 16.7618.79 15.55 سيجارة20/علبة-إنجلترا-روثمان-سجائر عادي

B /20 i tt  Long Sleeve Shirt – Crocker – Israel 165.23166.95 165.03إسرائيل-كروكر-قميص كم طويل قماش
 Shoes – King Shoes – Local 58.7765.30 73.13محلي-كنج شوز-كندره عادية
 Boot for Boys – Reem – Local 60.2362.00 49.25محلي-ريم-بوط والدي

 Propane Gas Cylnder – Local – Trank/12kg 61.0073.01 67.01كغم12/إسطوانه-محلي-اسطوانة غاز
 Gluben–Dexon–Israel–Packet/30 tablets 11.0411.27 12.41 حبه30/باكيت-إسرائيل-ديكسون-جلوبين للسكري
 Zentab 150gm–Teva–Israel–Packet/20 tablet 14.0014.21 14.59 حبه20/باكيت- إسرائيل-تيفا-غم150 زانتاب للمعدة

  Colored T.V, 21 Inches – Sharp – Malaysia 1,510.711,771.30 1,376.49ماليزيا-شارب-بوصة 21تلفزيون ملون 
 – Perfume for Women – Azzaro – France 193.74190.68 196.76ملم25/زجاجه-فرنسا-ازارو-عطر نسائي

B ttl /25 l –Perfume for Men–One Man Show–France 105.57111.10 99.49ملم100/زجاجه-فرنسا- ون مان شو-عطر رجالي
B ttl /100 l  Toilet Soap – Lux – Local – Piece/75gm 2.652.91 2.66غم75/قطعة-محلي-لوكس-صابون تواليت

 Shampoo – Sunsilk – USA – Refill/500ml 16.9016.79 15.68مل500/عبوه-أمريكا-سانسيلك-شامبو
 Shaving Foam – Palmolive –USA – Refill/100ml 11.5911.52 11.96مل100/عبوه-اميركا-بالموليف-جون حالقةمع

 - Plastic Digital Watch Model F- 91 – Cassio 86.4685.72 61.02 اليابان- كاسيو- F-91ساعة أرقام بالستيك موديل 
J  - Locally Manufactured Gold - Karat 21 – Local 113.12131.19 92.67غم -مصنع محليا -21ذهب عيار 
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  2010 أوزان الترجيح ألسعار المستهلك حسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية والمنطقة،نسبة   
Percentage  Relative Weights for Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure and Region, 2010 

 

  فاق الرئيسيةمجموعات اإلن

 Region  المنطقة

Major Groups of Expenditure األراضي الفلسطينية 
Palestinian 

Territory  

*الضفة الغربية  
West Bank*  

  قطاع غزة
Gaza Strip  

 ( J1)  القدس  
Jerusalem ( J1) 

 Food and soft drinks 32.88 38.89 38.82 37.64 المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

 Al choholic Beverages and tobacco 4.39 4.27 5.07 4.66 المشروبات الكحولية والتبغ

 Textiles, clothing and footwear 6.62 7.16 6.96 6.96 االقمشة والمالبس واالحذية

 Housing 11.94 9.00 10.72 10.38 المسكن ومستلزماته

  Furniture, household goods 6.35 6.41 6.29 6.31 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

 Medical care 3.87 3.68 5.26 4.45 الخدمات الطبية

 Transportation 12.38 8.75 9.58 9.86 النقل والمواصالت

 Communications 4.27 3.41 3.87 3.79 االتصاالت

 Recreational, cultural goods & services 4.58 6.23 3.91 4.84 السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

 Education 3.64 4.03 3.19  3.56 خدمات التعليم

 Restaurants and cafes 2.30 2.14 2.14 2.18 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

 Miscellaneous goods and services 6.78 6.04 4.19 5.37 سلع وخدمات متنوعة

 All items of consumer price index 100.00 100.00 100.00 100.00 هلكالرقم القياسي العام السعار المست

 100Base Year 2004=100=2004سنة االساس 

 Data does not  include those parts of Jerusalem Governorate which were*  .1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام * 
annexed by Israel in 1967. 
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  :الرقم القياسي العام ألسعار المنتج

، حيث سجل الرقم القياسـي السـعار   2009بالمقارنة مع العام  2010خالل العام  %3.36سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج في األراضي الفسطينية ارتفاعا بنسبة 

  %.1.95، كما سجل الرقم القياسي ألسعار السلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج ارتفاعاً بنسبة %3.60والمستهلكة محلياً ارتفاعاً بنسبة السلع المنتجة 
  

  2010-2007النشاط االقتصادي في األراضي الفلسطينية، األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب 
Producer Price Index Number by Economic Activity in the Palestinian Territory, 2007- 2010 

 

 النشاط االقتصادي  رمز النشاط
Producer Price Indexاألرقام القياسية ألسعار المنتجين

Economic Activity ISIC إجمالي Total محلي Local صادر Export 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 
 A أ  Agriculture 164.97 155.58 165.64 151.51 165.62 151.60الزراعة A أ
 Agriculture 01 164.97 155.58 165.64  151.51 165.62  151.60الزراعة 01

 B ب  Fishing 157.01 153.94 157.01 153.94 157.01 153.94صيد األسماك B ب
 Fishing 05 157.01 153.94 157.01 153.94 157.01 153.94صيد األسماك والجمبري  05

 C ج  Mining 136.75 128.13 136.75 128.13 136.75  128.13المحاجر C ج
 Mining 14 136.75 128.13 136.75 128.13 136.75 128.13المحاجر 14

 D د  Manufacturing 147.40 140.68 148.97  138.23 148.88  138.82 الصناعات التحويلية D د 

 Food products & Beverages 15 151.69 136.56 159.52 140.52 154.94  136.94لمشروباتالمنتجات الغذائية وا 15
 Tobacco Products 16 232.43 231.20 232.43 231.20 232.43 231.20منتجات التبغ 16
 Textiles 17 121.51 123.65 122.26 124.47 122.08 124.26المنسوجات 17
 Manufacture of Wearing Apparel 18 132.34 128.24 132.34 128.24 132.34 128.24المالبس الجاهزة 18
 Leather Products 19 120.24 117.84 116.63 115.23 117.67 115.98 منتجات الجلود 19
 Wood and Wood Products 20 110.40  107.56 144.74 136.34 135.81 128.86الخشب ومنتجاته 20
 Paper and Paper Products 21 141.15 136.59 137.16 133.82 137.51 134.04رقالورق ومنتجات الو 21
 Printing and Publishing 22 0.00 0.00    133.54 125.75 133.54 125.75الطباعة  والنشر 22
 Chemical and Chemical Products 24 139.31  135.72 139.31 135.72 139.31 135.72المواد والمنتجات الكيماوية 24
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  2010-2007النشاط االقتصادي في األراضي الفلسطينية، األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب ): تابع(
(Cont.): Producer Price Index Number by Economic Activity in the Palestinian Territory, 2007- 2010 

 

  رمز النشاط

  
 النشاط االقتصادي

Producer Price Indexار المنتجيناألرقام القياسية ألسع
Economic Activity ISIC إجمالي Total محلي Local صادر Export 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 
 Plastic and Rubber Products 25 117.93 117.69 117.93 117.69 117.93 117.69منتجات المطاط والبالستيك 25
 Non-Metalic Meneral Products 26 165.11 158.57 157.55 145.15 159.51 148.62فلزيةمنتجات المعادن الال 26
 Metals 27 114.01 113.78 121.16 120.44 120.21 119.55صنع الفلزات القاعدية 27
 Metal Products Except Machines 28 200.33 185.12 206.28  186.33 206.14 186.31منتجات المعادن عدا الماكنات 28

 Other are classified other Machines 29 159.49 151.54 161.72 151.11 161.63 151.12اآلالت الغير مصنفة األخرى 29

 Manufacture of Electrical Machinary 31 114.36 113.86 131.44 125.45 131.08 125.31صنع آالت واجهزة كهربائية اخرى 31

 Communication Equipment 32 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 معدات االتصال 32
 Medical Appliances 33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00األدوات الطبية والبصرية 33
 Motor Vehicles  34 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00صنع المركبات المقطورة  34

 Furniture and Other Manufacturing 135.79 127.44 130.31 122.98 131.25 123.75 ث والمنتجات الصناعية األخرىاألثا 36
Products 

36 

 All Items Price Index 25 149.01  141.99 156.91  144.60 156.20  144.42  الرقم القياسي العام  

 Base Year 1996=100        100=1996سنة األساس 
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  2010 - 2007النشاط االقتصادي في األراضي الفلسطينية ،األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب ): تابع(
(Cont.): Producer Price Index Number by Economic Activity in the Palestinian Territory, 2007-2010  

 

رمز النشاط

  

 النشاط االقتصادي
  Producer Price Index                               جين  األرقام القياسية ألسعار المنت

Economic Activity ISIC إجمالي Total محليLocal  صادرExport 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

 Agriculture A 182.70 170.01 174.54 164.79 174.75 164.92 الزراعة  أ
 Agriculture 01 182.70 170.01 174.54 164.79 174.75 164.92 الزراعة 01

 Fishing B 159.99 158.09 159.99 158.09 159.99 158.09 صيد األسماك  ب
 Fishing 05 159.99 158.09 159.99 158.09 159.99 158.09 صيد األسماك والجمبري  05

 Mining C 139.96 140.12 139.96 140.12 139.96 140.12 المحاجر  ج
 Mining 14 139.96 140.12 139.96 140.12 139.96 140.12 المحاجر 14

 Manufacturing D 153.54 151.28 156.81 153.33 156.35 153.11 الصناعات التحويلية  د
 Food products & Beverages 15 171.94 165.75 179.30 172.26 174.42 167.62 المنتجات الغذائية والمشروبات 15
 Tobacco Products 16 246.49 236.43 246.49 236.43 246.49 236.43 منتجات التبغ 16
 Textiles 17 120.38 118.46 110.54 110.55 113.79 113.18 المنسوجات 17
 Manufacture of Wearing Apparel 18 132.91 132.25 132.91 132.25 132.91 132.25 المالبس الجاهزة 18
 Leather Products 19 118.87 119.34 116.64 116.81 117.23 117.50 منتجات الجلود 19
 Wood and Wood Products 20 108.02 108.47 141.79 139.82 132.35 131.35 الخشب ومنتجاته 20
 Paper and Paper Products 21 125.74 127.28 123.24 126.34 123.43 126.37 الورق ومنتجات الورق 21
 Printing and Publishing 22 0.00 0.00       165.22 156.78 165.22 156.78 الطباعة  والنشر 22
 Chemical and Chemical Products 24 142.45 128.29 142.45 128.29 142.45 128.29 المواد والمنتجات الكيماوية 24
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  2010 - 2007النشاط االقتصادي في األراضي الفلسطينية ،حسب األرقام القياسية ألسعار المنتج ): تابع(
(Cont.): Producer Price Index Number by Economic Activity in the Palestinian Territory, 2007-2010  

 

 رمز النشاط

  

 النشاط االقتصادي

  Producer Price Index                                   األرقام القياسية ألسعار المنتجين   

Economic Activity ISIC إجمالي Total محلي Local  صادر Export 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
 119.85129.37119.85129.37Plastic and Rubber Products 25 129.37 119.85 منتجات المطاط والبالستيك 25

 158.28162.70167.94167.15Non-Metalic Meneral Products 26 164.38 160.97 منتجات المعادن الالفلزية 26

 120.64119.35112.37111.45Metals 27 117.48 118.95 صنع الفلزات القاعدية 27

 205.13202.05203.09204.82Metal Products Except Machines 28 202.18 205.10 منتجات المعادن عدا الماكنات 28

 171.87170.62186.25187.70Other are classified other Machines 29 179.62 179.50 اآلالت الغير مصنفة األخرى 29

 134.64139.39125.36133.32Manufacture of Electrical Machinary 31 143.85 137.58 صنع آالت واجهزة كهربائية اخرى 31

 100.00100.00100.00100.00Communication Equipment 32 100.00 100.00  معدات االتصال 32

 100.00100.00100.00100.00Medical Appliances 33 100.00 100.00 األدوات الطبية والبصرية 33

 100.00100.00100.00100.00Motor Vehicles  34 100.00 100.00 صنع المركبات المقطورة  34

 141.09139.33146.24143.63Furniture and Other Manufacturing 140.08 141.98 لصناعية األخرىاألثاث والمنتجات ا 36
Products 

36 

  159.20164.93152.92155.90All Items Price Index 163.92 158.59  الرقم القياسي العام 

 Base Year 1996=100        100=1996سنة األساس 
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  :العام ألسعار الجملة الرقم القياسي

، حيث ارتفع الرقم القياسي ألسعار السلع المنتجة محلياً بنسبة 2009بالمقارنة مع العام  2010خالل العام  %3.70سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة ارتفاعا بنسبة 

 .ألسعار السلع المستوردة من الخارج% 2.92 بنسبة، و 4.91%
  

  2010- 2009 ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في األراضي الفلسطينية، الجملةار األرقام القياسية ألسع
Wholesale Price Index Number and Percent Changes by Main Categories in the Palestinian Territory, 2009-2010 
 

رمز 

  النشاط

  

 األبواب الرئيسية

 Wholesale Price Indexالجملةاألرقام القياسية ألسعار

Main Categories ISIC إجمالي Total نسبة التغير  
% 

Percent 
Changes 

  نسبة التغير Local محلي
% 

Percent 
Changes

  نسبة التغيرImported مستورد
% 

Percent 
Changes

2009  2010  2009  2010  2009 2010 

 Agriculture A 115.03122.026.08111.09115.774.21 5.31 112.17118.12الزراعة  أ

 Fishing B 101.24101.550.31101.18101.200.02 0.17 101.21101.37صيد األسماك  ب

 Mining &Quarrying C 2.02109.22109.930.65-110.83108.59 0.70- 110.03109.26التعدين واستغالل المحاجر   ج

 Manufacturing D 108.94113.574.25109.29112.302.75 3.10 109.09112.47الصناعات التحويلية  د

 All Items Price 111.35116.824.91109.51112.712.92 3.70 109.97114.04الرقم القياسي العام  
Index 

 

 Base Year 2007=100 100=2007سنة األساس 
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  النقل واالتصاالت
  

من ناحية اقتصادية بصورة فعالة في الناتج المحلي اإلجمالي، ومن ناحيـة  يساهم قطاع النقل واالتصاالت 

إحصاءات النقل تشتمل .  جغرافية فانه يمثل حلقة الوصل داخل المجتمع وبين المجتمع والمجتمعات األخرى

صاالت بشكل عام على النقل البري والنقل الجوي والنقـل  واالتصاالت العناصر األساسية لقطاع النقل واالت

عبر سكك الحديد،  باإلضافة إلى وسائل االتصال كالرسائل بأنواعها والطرود الواردة والصادرة والمكالمات 

وخطوط الهواتف الرئيسية والطلب عليها، باإلضافة الـى مكونـات أخـرى ذات عالقـة بقطـاع النقـل       

  .واالتصاالت

  

   :خزينالنقل والت

بلـــغ عـــدد 

المؤسســــات 

النقل العاملة في 

م لعـا  والتخزين

فــــي  2010

ــي  االراضــ

 521الفلسطينية 

يعمـل  مؤسسة 

ــافي  4,990 هـ

ــنهم ،عــامال  م

ــل  4,714 عام

 276ذكـــور و

ــن   ــل م عام

بلــغ االنــاث، و

ــاج  حجــم اإلنت

ــن  ــق م المتحق

ــل  أنشــطة النق

ــزين  والتخــ

وبلغ حجم القيمة المضافة التـي   مليون دوالر و 38.4وبلغ حجم االستهالك الوسيط  مليون دوالر، 125.0

  .مليون دوالر 86.6حققتها تلك األنشطة 
  

  

16.1  



2011كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي   

 162

  2010ونوع الطريق،  المنطقة والمحافظةأطوال شبكة الطرق في األراضي الفلسطينية حسب 
Road Network Length in the Palestinian Territory by Region and Governorate, 

and Road Type, 2010 
 

  Unit: Kilometer                                                                                                                                  آيلو متر   : الوحدة

Region / Governorate 

Paved Roads طرق معبده  

  المجموع المحافظة/ المنطقة 
Total 

 مستعمرات
Settlements  

  التفافي
Bypass 

 محلي
 Local 

 اقليمي
Regional 

  رئيسي
Main  

Palestinian Territory  االراضي الفلسطينية 740.2 1,214.2 1,551.7 332.7 847.5 4,686.3
West Bank  الضفة الغربية 664.2 1,092.2 1,452.7 332.7 847.5 4,389.3
Jenin 409.7 17.9 ..  205.3 122.5 64.0 نينج 
Tubas  طوباس 13.5 41.5 37.6 .. 31.4 124.0
Tulkarm  طولكرم 15.8 59.6 113.4 .. 25.1 213.9
Nablus 427.7 52.8 17.6  175.8 74.1 107.4 نابلس 
Qalqiliya  قلقيلية 32.2 34.8 29.9 2.9 61.8 161.6
Salfit  سلفيت 45.1 53.7 46.9 17.8 69.0 232.5
Ramallah & Al-Bireh  رام اهللا والبيرة 59.5 313.0 216.2 78.1 190.7 857.5
Jericho and Al Aghwar  اريحا واألغوار 140.7 53.0 55.2 52.1 68.5 369.5
Jerusalem  القدس 26.2 56.0 57.4 21.9 169.8 331.3
Bethlehem  بيت لحم 61.0 62.2 225.1 48.0 94.2 490.5
Hebron  الخليل 98.8 221.8 289.9 94.3 66.3 771.1
Gaza Strip  قطاع غرة  76.0  122.0 99.0 - - 297.0
North Gaza  شمال غزة 14.0 18.0 21.0 - - 53.0
Gaza  غزة 13.0 31.0 18.0 - - 62.0
Deir Al-Balah  دير البلح 16.0 20.0 20.0 - - 56.0
Khan Yunis  خانيونس 20.0 33.0 24.0 -  - 77.0
Rafah  رفح 13.0 20.0 16.0 - - 49.0
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  2010ونوع المركبة،  المحافظة، المنطقةعدد المركبات المرخصة في االراضي الفلسطينية حسب 
Licensed Road Vehicles in the Palestinian Territory by Region, Governorate, and Type of Vehicle, 2010 

 

Region / 
Governorate 

 المجموع
Total 

مركبات اخرى
Other 

Vehicles 

شاحنات 

وسيارات تجارية
Trucks and 
Commerci

al Cars 

 جرارات
Road 

Tractors

جرارات زراعية
Agricultural 

Tractors 

مقطورات 

ونصف 

 مقطورات
Trailers 

and Semi-
Trailers 

باصات 

 عمومية
Public 
Buses 

باصات 

 خصوصية
Private 
Buses 

دراجات نارية 

ودراجات نارية 

 صغيرة
Motorcycles 
and Moped 

سيارات أجرة 

 "تاكسي"
Taxis 

 سيارات خاصة
Private 

Cars 

/ المنطقة 

 المحافظة

Palestinian 
Territory 182,466 943 34,286 317 1,566 842 1,081 884 14,386 11,457 116,704

االراضي 

 الفلسطينية
West Bank 121,565 470 23,114 315 830 693 851 499 303 8,616 85,874   الضفة الغربية

Jenin  12,725 14 2,996 41 254 119 173 61 34 1,143 7,890  جنين   
Tubas 92 0 20 1 5 1 2 0 0 0 63  طوباس
Tulkarm 8,649 17 1,245 15 68 43 92 39 16 655 6,459  طولكرم
Nablus  20,397 37 2,891 31 118 76 121 90 36 1,490 15,507  نابلس 
Qalqiliya 3,925 8 890 8 51 26 8 11 21 223 2,679  قلقيلية
Salfit 178 2 13 0 0 0 0 0 0 30 133  سلفيت
Ramallah & 
Al-Bireh 39,972 328 8,138 131 120 320 185 132 100 2,672 27,846  رام اهللا والبيرة

Jericho & Al 
Aghwar 2,098 5 336 6 42 15 40 1 57 132 1,464  رأريحا واألغوا

Jerusalem*  312 0 36 1 0 1 5 2 1 0 266  * القدس
Bethlehem 11,642 20 1,567 4 26 10 83 39 12 647 9,234  بيت لحم
Hebron 21,293 25 4,869 76 134 76 142 118 8 1,624 14,221  الخليل
Not Stated 282 14 113 1 12 6 0 6 18 0 112  غير مبين
Gaza Strip 60,901 473 11,172 2 736 149 230 385 14,083 2,841 30,830  قطاع غزة
(*) The data excludes those parts of Jerusalem which  were annexed  by Israel 
in1967                         

 1967عام  للضفة الغربية االبيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتالله(*) 
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  2010المركبات المسجلة ألول مرة حسب نوع المركبة والمنطقة،  عدد
New Registered Road Vehicles by Type of Vehicle and Region, 2010 

 

  نوع المركبة

 Region  المنطقة

Type of Vehicle  الغربية الضفة*  
West  
Bank* 

  قطاع غزة
Gaza Strip  

 Total  ..20,048  المجموع

 Private Cars ..14,954  سيارات خاصة

 Taxis ..2,131  )تكسي(سيارات أجرة 

 Motorcycles and Moped ..42  دراجات نارية و دراجات نارية صغيرة

 Buses(Public/ Private) .. 204  )خصوصية/ عمومية ( باصات

  Trailers and Semi-Trailers ..190  مقطورات ونصف مقطورات

 Agricultural Tractors ..47  راعيةجرارات ز

 Road Tractors .. 40  جرارات

 Trucks and Commercial Cars ..2,392  شاحنات وسيارات تجارية

  Other Vehicles ..48  مركبات أخرى

بيانات قطاع غزة غير متوفرة(..)   (..)The Data for Gaza Strip is not available. 

لك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة البيانات ال تشمل ذ* 

.1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام   
* Data dose not  include those parts of Jerusalem 
Governorate which wew annexed by Israel in 1967. 

  
  
  
 



2011كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي   

 165

  2010ي، أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل والتخزين حسب النشاط االقتصاد
Main Economic Indicators for Transport and Storage Activities by Economic Activity, 2010 

 

$ Value in 1000 US                القيمة باأللف دوالر أمريكي                                                                        

 
 النشاط االقتصادي

Indicators اتالمؤشر
 

Economic Activity عدد المؤسسات 
No. of Ent.

  العاملين  عدد
No. of Employed 

Persons 

  تعويضات العاملين
Compen-sation 
of Employees 

  اإلنتاج
Output 

  االستهالك الوسيط
Intermediate 
Consumption 

  القيمة المضافة
Value Added 

 31,935.7125,030.738,446.786,584.0Grand Total 5214,990 المجموع الكلي
 20,740.597,730.334,154.163,576.3Land transport and transport via pipelines 3993,602  لنقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيبا

 1,613.59,898.01,739.18,158.9Warehousing and support activities for 105393  التخزين وانشطة الدعم للنقل
transportation 

 9,581.717,402.32,553.514,848.9Postal and courier activities 17995  انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود
  

  2010 في أنشطة النقل والتخزين حسب الجنس والنشاط االقتصادي، المشتغلين وتعويضاتهمعدد 
Number of Persons Engaged and Compensation for Transport and Storage Activities by Sex and Economic activity, 2010   

 

$ Value in 1000 US                القيمة باأللف دوالر أمريكي                                                                        

  النشاط االقتصادي

Persons Employed    العاملون
  تعويضات العاملين

Compensations of 
Employees  Economic Activity 

 
  نالعامليمجموع 

Total  

  عاملون بدون أجر
Unpaid 

 Employment  

  بأجر المستخدمون
Wage 

Employees  
  روذك

Males 
  إناث

Females 
  روذك

Males  
  إناث

Females
  روذك

Males  
  إناث

Females 
  روذك

Males  
  اثإن

Females  
12409526429970.21965.5Grand Total 4714276619  المجموع الكلي

 731092020635.2105.3Land transport and transport via pipelines 357527466 لنقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيبا

 3219371389.5224.0Warehousing and support activities for transportation 35340134  التخزين وانشطة الدعم للنقل

 27672077945.51636.2Postal and courier activities 78620919  انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود
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  2010 أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة النقل والتخزين،
Selected Ratios for Transport and Storage Activities, 2010 

  

 القيمة المؤشرات
Value 

Indicators  

  ($) Compensation per Wage Employee in 7,326.4  ربالدوال جر من التعويضاتأب المستخدمنصيب 

  ($) 25,056.2Output perEmployed Person in  اإلنتاج بالدوالر مننصيب العامل 

28,683.3   بالدوالراإلنتاج  من جرأب نصيب المستخدم
Output per Wage Employ in ($)  

  

  ($) 17,351.5Value Added perEmployed Person  in  بالدوالرنصيب العامل من القيمة المضافة 

  ($) 19,863.3Value Addedper Wage Employee in  بالدوالرالقيمة المضافة   بأجر من المستخدمنصيب 

  (%) Value Added to Output 69.3  (%)نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج 

  (%) Compensation of Employees to Value Added 36.9  (%)نسبة التعويضات إلى القيمة المضافة 

  (%) Annual Depreciation to Output 7.8  (%)نسبة االهتالك السنوي إلى اإلنتاج 

  
  

  2010-2008، خارج المنشآتالقطاع  –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل 
Main Economic Indicators for Transport – Outside Sector, 2008-2010 

 

$ Value in 1000 US القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Yearالسنة

Indicators 
2008 2009 2010 

  10,18910,79110,945Number of Vehicles  عدد المركبات

 10,84611,65611,535Number of Persons  عدد المشتغلين
Engaged  

 Compensation of 17,008.6  16,874.1  9,319.5  تعويضات العاملين
Employees  

  177,474.4226,174.2241,524.8Output  اإلنتاج 

 97,702.4120,913.6129,549.9Intermediate  االستهالك الوسيط
Consumption  

  79,772.0105,260.5111,974.9Value Added  القيمة المضافة
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  2010 حسب النشاط االقتصادي،خارج المنشآت القطاع  –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل 
Main Economic Indicators for Transport Outside Sector – by Economic Activity, 2010 

  

$ Value in 1000 US                                                    القيمة باأللف دوالر أمريكي                                   

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات                                           

Economic Activity عدد المركبات 
No. of 

Vehicles  

  عدد المشتغلين
No. of Persons 

Engaged  

  تعويضات العاملين
Compensation of 

Employees  

  اإلنتاج
Output  

  االستهالك الوسيط
Intermediate 
Consumption  

  القيمة المضافة
Value Added  

Grand Total 241,524.8129,549.9111,974.9 17,008.6 10,94511535المجموع الكلي
ع النقل البري األخرى للركاب غير اأنو

 المحددة  بموعد
10,497 11,078 16,727.7 233,421.9 125,776.4 107,645.5 Other Non-Scheduled 

Passenger Transport 

 Freight Transport by Road 4,329.4 3,773.5 8,102.9  280.9 457 448 النقل البري للبضائع

 
 
  2010- 2008، خارج المنشآتالقطاع  –أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة النقل 

Selected Ratios for Transport - Outside Sector, 2008-2010 
 

 المؤشرات
Year السنة

Indicators 
2008 2009 2010 

 ($) Annual Compensation per wage  Employees 4,874.9 5,319.7 4,220.2  )$(بأجر من التعويضات  المستخدممتوسط نصيب 

($) Output per Employee 20,938.4 19,404.1 16,364.6  )$(متوسط إنتاجية العامل من اإلنتاج 
($) Output per wage  Employee 69,224.6 71,303.3 76,596.6  )$(متوسط إنتاجية العامل بأجر من اإلنتاج 

($) Value Added per Employee 9,707.4 9,030.6 7,355.6  )$(من القيمة المضافة  المستخدممتوسط نصيب 
 ($) Value Added per wage  Employee 32,093,7 33,184.3 34,429.0  )$(القيمة المضافة بأجر من  المستخدممتوسط نصيب 

 (%) Value Added to Output 46,4 46.5 44.9  (%)نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج 

 (%) Compensation of Employees to Value Added 15.2 16.0 11.7  (%)نسبة التعويضات إلى القيمة المضافة 

 (%) Annual Depreciation to Output 12.0 11.5 13.2  (%)نسبة االهتالك السنوي إلى اإلنتاج 
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   :االتصاالت والمعلومات

 446األراضي الفلسـطينية  في  2010م لعا االتصاالت والمعلومات بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة 

بلغ حجم اإلنتـاج  و، عامل من اإلناث 816و عامل ذكور 3,561 منهم ،عامال  4,377 هافييعمل مؤسسة 

 62.1سـتهالك الوسـيط   وبلغ حجم اال مليون دوالر، 588.9 االتصاالت والمعلومات المتحقق من أنشطة

  . مليون دوالر 526.8وبلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلك األنشطة مليون دوالر 

  
  

   2010- 2008 المنطقة، حسب هاتف الخلوي الفلسطينيوأعداد المشتركين في ال الرئيسية الهاتفخطوط  عدد
Number of Main Telephone Lines and Number of Palestinian Cellular Phone 

Subscribers by Region, 2008-2010 
 

 السنة

Regionالمنطقة

Year األراضي الفلسطينية 
Palestinian 

Territory 

*الضفة الغربية  
West 
Bank* 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Number of Main Telephone عدد خطوط  الهاتف الرئيسية 
Lines 

2008 354,804251,261103,5432008 

2009 368,216258,691109,5252009 

2010 360,402244,534115,8682010 

أعداد المشتركين في الهاتف الخلوي 

  **الفلسطيني

Number of Palestinian Cellular 
phone Subscribers** 

2008 1,314,406....2008 

2009 1,800,000....2009 

2010 2,603,582....2010 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة * 

1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام   
* Data does not  include those parts of Jerusalem 
Governorate which wew annexed by Israel in 1967 

ال تشمل بيانات شركة الوطنية**    **Does not include data of Watania Company 
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  2010االتصاالت حسب النشاط االقتصادي، أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة المعلومات و
Main Economic Indicators for Information and Communication Activities by Economic Activity, 2010 

 

 $ Value in 1000 USلقيمة باأللف دوالر أمريكي
 

  النشاط االقتصادي

Indicators  المؤشرات

Economic Activity  عدد المؤسسات
No. of 
 Ent 

  العاملينعدد 
No.of 

Employed 
Persons  

 تعويضات العاملين
Compensation of 

Employees 

  اإلنتاج
Output  

 االستهالك الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 القيمة المضافة
Value Added 

 Total 67,672.0588,918.762,063.7526,854.9 4464,377 المجموع

Publishing activities 1,456.12,363.1305.62,057.5 5155 أنشطه النشر

فزيون أنشطة إنتاج ونشر برامج التلي

والفيديو واألفالم السينمائية والتسجيالت 

 الصوتية والموسيقية
23140 603.41,878.0478.91,399.1 

Motion picture, video and 
television programme 
production, sound recording 
and music publishing activities  

 Programming and 2,641.17,791.91,659.36,132.5 53585 أنشطه البرامج والبث
broadcasting activities

Telecommunications 58,190.8558,300.357,558.2500,742.1 2833,022 االتصاالت

أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة 

 االستشارية وما يتصل بها من انشطة
48292 2,688.810,091.71,246.78,845.0 

Computer programming, 
consultancy and related 
activities

 Information service activities 2,091.88,493.7815.07,678.7 34183  أنشطة خدمات المعلومات
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  2010 االتصاالت حسب الجنس والنشاط االقتصادي،المعلومات وفي أنشطة  المشتغلين وتعويضاتهمعدد 
Number of Persons Engaged and Compensation for Transport, Information and Communication Activities by Sex and 

Economic Activity, 2010 
 

$ Value in 1000 US                 القيمة باأللف دوالر أمريكي                                                                        

  النشاط االقتصادي

   Persons Employed                                                 عاملونال
  تعويضات العاملين

Compensations of 
Employees  Economic Activity 

 
  نالعامليمجموع 

Total  

  عاملون بدون أجر
Unpaid 

 Employment  

  بأجر المستخدمون
Wage Employees   

  روذك
Males  

  إناث
Females

  روذك
Males  

  إناث
Females  

  روذك
Males  

  إناث
Females 

  روذك
Males  

  إناث
Females  

Grand Total 11,451.3 56,220.7 777 3,056 39 505 3,561816  المجموع الكلي
 Publishing activities 86.9 1,369.2 11 141 0 3 14411  أنشطه النشر

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو 

فالم السينمائية والتسجيالت الصوتية واأل

  والموسيقية

9347 16 7 77 40 421.8 181.6 

Motion picture, video and television 
programme production, sound 
recording and music publishing 
activities  

 Programming and broadcasting 821.0 1,820.2 162 337 30 56 393192  أنشطه البرامج والبث
activities 

 Telecommunications 9,433.0 48,757.8 470 2,171 0 381 2,552470 االتصاالت

أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية 

 وما يتصل بها من انشطة
24646 26 0 220 46 2,284.1 404.7 Computer programming, 

consultancy and related activities

Information service activities 524.3 1,567.5 48 110 2 23 13350  نشطة خدمات المعلوماتأ
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  2010االتصاالت، المعلومات وأهم المعدالت المستخلصة ألنشطة  
Selected Ratios for Information and Communication Activities, 2010 

  

 القيمة المؤشرات
Value 

Indicators  

Compensation per Wage Employee 17,655.1  ربالدوال جر من التعويضاتأب ستخدمالمنصيب 
in ($)  

  ($) Output perEmployed Person in 134,548.5  اإلنتاج بالدوالر مننصيب العامل 

  ($) Output per Wage Employ in 153,644.3   بالدوالراإلنتاج  من جرأب نصيب المستخدم

   Value Added perEmployed Person 120,368.9  بالدوالريمة المضافة نصيب العامل من الق
in ($)  

Value Addedper Wage Employee 137,452.3  بالدوالرالقيمة المضافة   بأجر من المستخدمنصيب 
in ($)  

   Value Added to Output 89.5  نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج

   Compensation of Employees to Value Added 12.8  افة نسبة التعويضات إلى القيمة المض

   Annual Depreciation to Output 7.7  نسبة االهتالك السنوي إلى اإلنتاج 
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  اإلنشاءات
  

  المؤسسات العاملة

يعمل مؤسسة  438  االراضي الفلسطينيةفي  2010م لعا اإلنشاءاتبلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة 

بلغ حجم اإلنتاج المتحقق من و، عامل من االناث258 عامل ذكور و  5,496منهم  ،عامال 5,754 هافي

وبلغ حجم القيمة مليون دوالر 202.1 الوسيط  ستهالكوبلغ حجم اال مليون دوالر، 379.4اإلنشاءات  أنشطة

  . مليون دوالر 177.3المضافة التي حققتها تلك األنشطة 
  

  2010-2008 ،الفلسطينية في األراضي القطاع المنظم –مقاولي اإلنشاءات  عدد المؤسسات والمشتغلين في أنشطة
Number of Enterprises and Employed Persons in Construction Contractors 

Activities – Formal Sector In the Palestinian Territory, 2008–2010 
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  2010 - 2008 ،في األراضي الفلسطينية القطاع المنظم –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة مقاولي اإلنشاءات 
Main Economic Indicators for Construction Contractors Activities – Formal 

Sector In the Palestinian Territory, 2008- 2010  
  

 $ Value in 1000 US                                                             القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
2008 2009 2010 

 No. of Enterprises 438 509 526 عدد المؤسسات
 No. of Employed persons 5,754 5,199 4,354 عدد المشتغلين

 Compensation of employees 42,784.3 31,613.4 28,998.2 تعويضات العاملين
 Output 379,402.5 232,096.9 164,699.1 اإلنتاج

 Intermediate Consumption 202,059.2 138,805.9 113,465.5 االستهالك الوسيط
 Value added 177,343.2 93,291.0 51,233.6 القيمة المضافة

 G.F.C.F 3,057.7 4,254.9 1,893.3 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 G.F.C.F: Gross fixed capital formation 

  

17.1  
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  2010، حسب النشاط االقتصادي - القطاع المنظم-  اءاتأهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة مقاولي اإلنش
Main Economic Indicators for Construction Contractors Activities- Formal Sector- by Economic Activity, 2010 

 

$ Value in 1000 US القيمة باأللف دوالر أمريكي

  النشاط االقتصادي

Indicators  المؤشرات

Economic Activity 
  عدد المؤسسات
No. of Ent. 

  عدد المشتغلين
No. of   

Employed 
Persons 

 تعويضات
  العاملين

Compen- 
sation of 

Employees

  اإلنتاج
Output 

 االستهالك
  الوسيط

Intermediate 
Consumption 

  القيمة المضافة
Value Added 

  التكوين

  الرأسمالي

  الثابت اإلجمالي
G.F.C.F 

  Total 3,057.7 177,343.2 202,059.2 379,402.5 42,784.3 5,754 438  مجموعال

Construction of buildngs  2,196.8 136,157.4 150,149.9 286,307.3 30,614.3 4,130 230  تشييد المباني

  Civil engineering 429.7 18,054.3 21,300.3 39,354.7 5,450.2 610 26  الهندسة المدنية

 Specialized construction 431.2 23,131.5 30,609.0 53,740.5 6,719.8 1,014 182  لمتخصصةأنشطة التشييد ا
activities  

 Gross fixed capital formation G.F.C.F:
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  2010حسب الجنس والنشاط االقتصادي،  -القطاع المنظم-في أنشطة مقاولي اإلنشاءات  المشتغلينعدد 
Number of Employed Persons for Construction Contractors Activities- Formal Sector- by Sex and Economic Activity, 2010 

  

 النشاط االقتصادي

  Employed Persons                                     المشتغلون               

Economic Activity 
  مجموعال

Total 
  عاملون بدون أجر

Unpaid Employees
  بأجر المستخدمون

Wage Employees 
  روذك

Males  
  ثانإ

Females 
  روذك

Males  
  ثانإ

Females  
  روذك

Males  
  ثانإ

Females  
 Total 254 5,065 4 431 258 5,496 مجموعال

 Construction of buildngs 194 3,711 3 222 197 3,933  تشييد المباني
 Civil engineering 17 574 1 18 18 592  الهندسة المدنية

 Specialized construction activities 43 780 0 191 43 971  أنشطة التشييد المتخصصة
  

  2010-2008، القطاع المنظم -أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة مقاولي اإلنشاءات 
Selected Ratios for Construction Contractors Activities - Formal Sector, 2008-2010 

 

 $ Value in 1000 US القيمة باأللف دوالر أمريكي

 Year Indicators  السنة المؤشرات
2008 2009 2010 

 ($) Compensation per Wage Employee 8,043.7 6,871.0 7,791.0)$( تعويضات العاملينبأجر من  المستخدمنصيب 
 ($) Output per Employed Person 65,937.2 44,634.0 37,827.1 )$( نصيب العامل من اإلنتاج

 ($) Output per Wage Employee 71,329.7 50,444.9 44,250.2 )$(بأجر من اإلنتاج  نصيب المستخدم
 ($) Value Added per Employed Person 30,820.9 17,954.4 11,767.0 )$(نصيب العامل من القيمة المضافة 

 ($) Value Added per Wage Employee 33,341.5 20,291.8 13,765.1 )$( بأجر من القيمة المضافة نصيب المستخدم
 (%) Value Added to Output 46.7 40.2 31.1 (%)نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج 

 (%) Compensation of Employees to Value Added 24.1 33.9 56.6 (%)إلى القيمة المضافة تعويضات العاملين نسبة 
 (%) Depreciation to Output 2.3 3.6 2.0 (%)االهتالك السنوي إلى اإلنتاج نسبة 
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  :رخص االبنية

         مقارنة% 17.5ارتفاعا بنسبة  2010سجل عدد الرخص الصادرة في الضفة الغربية من العام 

 2010 العامخالل % 31.5من جانب آخر سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعا بنسبة ، 2009بالعام 

  .2009بالعام  مقارنة
 

  :األبنية القائمة

إنشاء المباني الجديدة  اإلنفاق علىقيمة فإننا نالحظ أن  2009بالعام  2010عند مقارنة نتائج عام 

، فيما ارتفعت قيمة %23.2قد ارتفعت بنسبة  2010الضفة الغربية في عام  اإلضافات على المباني فيو

، وارتفعت قيمة اإلنفاق على %17.7بنسبة  2010في عام  رية على المباني القائمةالصيانة الجا اإلنفاق على

  .2009مقارنة مع العام % 43.6بنسبة ة والتحسينات الرأسمالية ـالصيان
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  2010-2008، في األراضي الفلسطينية تطور رخص األبنية الصادرة
Development of Issued Building Licenses In the Palestinian Territory, 2008-2010  

  

Period 

  )2ألف م(المساحات المرخصة 
Licensed Area (1000 m2) 

Number of Issued Licenses ة                                     عدد الرخص الصادر

  مساحات  الفترة

  قائمة
Existing 
Areas 

 مساحات 
  جديدة
New 

Areas 

  المجموع
Total 

  إضافات

  قائمة
Existing 

Additions 

  أبنية

  قائمة
Existing

Buildings 

أجزاء  + إضافات جديدة

  قائمة
Additions + Existing 

Parts 

 جديدة لمباني إضافات

  مرخصة
Additions to 

Licensed Buildings 

 أبنية 
  جديدة
New  

Buildings 

 المجموع
Total 

2008   2008
Total 338.6 1,390.6 1,729.2 74 799 237 931 2,418 4,459 المجموع
Quarter I 107.0 423.1 530.1 18 191 70 259 690 1,228 الربع األول
Quarter II 75.0 279.8 354.8 16 253 64 208 614 1,155 الربع الثاني
Quarter III 74.7 384.1 458.8 21 180 53 254 588 1,096 الربع الثالث
Quarter IV 81.9 303.6 385.5 19 175 50 210 526 980 الربع الرابع
2009   2009
Total 435.8 1,660.2 2,096.1 85 1,105 237 1,065 2,814 5,306 المجموع
Quarter I 107.4 361.8 469.2 24 229 63 254 649 1,219 الربع األول
Quarter II 107.0 415.9 522.9 27 266 57 240 719 1,309 الربع الثاني
Quarter III 128.2 382.0 510.3 20 348 55 266 607 1,296 الربع الثالث
Quarter IV 93.2 500.5 593.7 14 262 62 305 839 1,482 الربع الرابع
2010   2010
Total 467.7 2,071.2 2,538.9 104 1,138 256 1,158 3,580 6,236 المجموع
Quarter I 123.1 408.3 531.4 10 344 70 290 814 1,528 الربع األول
Quarter II 101.7 562.2 663.9 31 266 78 307 1,059 1,741 الربع الثاني
Quarter III 122.5 527.6 650.1 29 241 45 270 864 1,449 الربع الثالث
Quarter IV 120.4 573.1 693.5 34 287 63 291 843 1,518 الربع الرابع
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  2010-2008، في األراضي الفلسطينية السكنية المرخصةالوحدات  ومساحة عدد
Number and Area of Licensed Dwellings in Palestainian Territory, 2008-2010 

 

Period 

Licensed Dwellings  ةالوحدات السكنية المرخص

 الفترة
  وحدات قائمة

Existing Dwellings 
 وحدات جديدة

New Dwellings 
)2مألف ( مساحة  

Area (1000 m2) 
 عدد
No. 

  )2م ألف( مساحة
Area (1000 m2) 

 عدد
No. 

2008  2008
Total 263.1 1,170 922.5 5,197 المجموع

Quarter I 88.3 414 297.5 1,850 الربع األول

Quarter II 60.7 331 195.2 1,062 الربع الثاني

Quarter III 62.5 223 234.3 1,174 ثالربع الثال

Quarter IV 51.6 202 195.5 1,111 الربع الرابع
2009  2009
Total 322.9 1,501 1,096.0 5,730 المجموع

Quarter I 74.3 261 245.6 1,266 الربع األول

Quarter II 85.6 322 311.2 1,485 الربع الثاني

Quarter III 88.5 495 241.4 1,311 الربع الثالث

Quarter IV 74.5 423 297.8 1,668 الربع الرابع
2010  2010
Total 332.5 1,938 1,373.1 7,537 المجموع

Quarter I 95.4 461 293.2 1,513 الربع األول

Quarter II 74.4 420 375.6 1,976 الربع الثاني

Quarter III 72.7 414 347.2 1,921 الربع الثالث

Quarter IV 90.0 643 357.1 2,127 الربع الرابع
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         قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في الضفة الغربية حسب نوع المبنى

2009 ،2010  
Value of Expenditures on Construction of New Buildings and Additions in the 

West Bank by building Type 2008, 2010 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

$ Value in 1000 US دوالر أمريكي القيمة باأللف

  نوع المبنى

  اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني
Expenditures on Construction of New 

Buildings and Additions Building Type 

2009 2010 

Building 122,474.0  54,162.7 عمارة

Villa/ House 156,040.6  153,475.8  دار/ فيال

*Under construction 201,141.4 175,082.7 *تحت التشييد

**Other 8,407.5 21,467.0  **أخرى

Total 488,063.5 404,188.2  المجموع

  .تشمل المباني التي تحت التشطيب* 

  .تشمل المنشاة والخيمة والبراكية: أخرى** 
* Including  building under preparation
** Other: include establishment, tent, and marginal.
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  الصناعة
  

  المؤسسات العاملة 

يعمل مؤسسة  15,617  األراضي الفلسطينيةفي  2010م لعا الصناعةبلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة 

  .عامل من اإلناث7,785 عامل ذكور و  57,753منهم ،عامال 65,538 هافي
  

  اإلنتاج والقيمة المضافة

ك الوسـيط  وبلغ حجـم االسـتهال   مليون دوالر، 2700.3 الصناعة بلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطةو 

  . مليون دوالر 1312.0وبلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلك األنشطة مليون دوالر  1388.3
  

  2010-2008أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة، 
Main Economic Indicators for Industrial Activities, 2008-2010 
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  2010-2008أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة، 
Main Economic Indicators for Industrial Activities, 2008-2010 

 

      $ Value in 1000 US                                                  القيمة باأللف دوالر أمريكي

  المؤشرات
Year السنة

Indicators 
2008 2009 2010 

 No. of Enterprises 15,617 15,322 14,539 عدد المؤسسات

  No. of Employed Persons 65,538 67,052 59,641 عدد المشتغلين

Compensation of Employees 277,058.5  251,149.5 205,208.6 تعويضات العاملين

Output  2,700,320.0 2,293,632.4 2,056,157.4 اإلنتاج

Intermediate Consumption 1,388,345.1  1,247,096.6 1,087,819.6  االستهالك الوسيط

Value Added 1,311,975.1  1,046,536.0 968,337.8 القيمة المضافة

G.F.C.F 69,822.9 38,646.9 35,667.9إلجمالياالتكوين الرأسمالي الثابت 

 Gross fixed capital formation G.F.C.F:

18.1  
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  2010 هم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة حسب النشاط االقتصادي،أ
Main Economic Indicators for Industrial Activities by Economic Activity, 2010 

 

       $ Value in 1000 US           القيمة باأللف دوالر أمريكي

  النشاط االقتصادي

  Indicators  المؤشرات

Economic Activity 
 

عدد 

  المؤسسات
No. 

of Ent. 

  عدد المشتغلين
No. of 

Employed 
Persons 

تعويضات 

  العاملين
Compensa-

tions of 
Employees 

  اإلنتاج
Output 

  االستهالك الوسيط
Intermediate 
Consumption 

  القيمة المضافة
Value 
Added 

  التكوين الرأسمالي

  الثابت

  اإلجمالي
G.F.C.F 

   Total 69,822.9 1,311,975.1 1,388,345.1 2,700,320.0 277,058.5 65,538 15,617  مجموع ال

  Mining and Quarrying 2,985.7 33,180.9 28,280.8 61,461.7 8,472.2 1,727 226  التعدين واستغالل المحاجر

  Manufacturing 50,559.6 1,093,528.3 1,160,695.2 2,254,223.5 237,664.6 60,735 14,992  الصناعة التحويلية

والبخار إمدادات الكهرباء والغاز 

  وتكيف الهواء
7 2,112 26,140.6 339,768.6 172,751.1 167,017.5 12,249.7 

Electricity, Gas, Steam 
and Air conditioning 
Supply  

إمدادات المياه وأنشطة الصرف 

  الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
 392 964 4,781.1 44,866.2 26,618.0 18,248.4 4,027.9 

Water  collection, and 
Waste collection, 
treatment and disposal 
activities   

 Gross fixed capital formation G.F.C.F: 
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  2010في أنشطة الصناعة حسب النشاط االقتصادي والجنس،  المشتغلينعدد 
Number of Employed Persons for Industrial Activities by Economic Activity 

and Sex, 2010 
 

$ Value in 1000 US                                                  القيمة باأللف دوالر أمريكي

  النشاط االقتصادي

 Employed Persons                          المشتغلون                 

Economic Activity 
  مجموع المشتغلين

Total  

  عاملون بدون أجر
Unpaid 

Employees  

  بأجر المستخدمين
Wage Employees  

  روذك
Males 

  إناث
Females 

  روذك
Males  

  إناث
Females  

  روذك
Males  

  إناث
Females  

 57,7537,78519,16044038,5937,345Total  مجموع ال

 1,7270446012810Mining and quarrying  التعدين واستغالل المحاجر

 53,2117,52418,27644034,9357,084Manufacturing  الصناعة التحويلية

 إمدادات الكهرباء والغاز

  والبخار وتكيف الهواء
1,8692434 01,865243 Electricity, Gas, Steam and 

Air conditioning Supply 

ة الصرف إمدادات المياه وأنشط

الصحي وإدارة النفايات 

  ومعالجتها

94618434051218
Water  collection, and 
Waste collection, treatment 
and disposal activities  

  
  
  

  2010- 2008، صناعةأهم المعدالت المستخلصة ألنشطة ال
Selected Ratios for Industrial Activities, 2008-2010    

 المؤشرات
Yearالسنة

Indicators 
2008 2009 2010 

($) Compensation per Wage Employee 6,031.1 11,838.9 5,444.9)$( تعويضات العاملينبأجر من  المستخدمنصيب 

 ($) Output per Employed Person 41,202.2 34,206.8 34,476.1 )$( نصيب العامل من اإلنتاج

 ($) Output per Wage Employee 58,781.8 108,118.8 54,557.3 )$(بأجر من اإلنتاج  نصيب المستخدم

($) Value Added per Employed Person 20,018.5 15,607.8 16,236.4 )$(نصيب العامل من القيمة المضافة 

 ($) Value Added per Wage Employee 28,559.7 49,332.3 25,693.5 )$(بأجر من القيمة المضافة  خدمنصيب المست

 (%) Value Added to Output 48.6 45.6 47.1 (%)نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج 

 Compensation of Employees to Value 21.1 24.0  21.2 (%)إلى القيمة المضافة تعويضات العاملين نسبة 
Added (%) 

 (%) Depreciation to Output  3.1 4.4 3.3 (%)نسبة االهتالك السنوي إلى اإلنتاج 
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  السياحة

  
  :النشاط الفندقي

عامالً، وبلغ متوسط عدد  فندقاًً 95ما مجموعه  2010بلغ عدد الفنادق في األراضي الفلسطينية خالل عام 

جميع  فيعدد النزالء  بلغسريرا، حيث   10,543، ومتوسط عدد األسرة فيهاغرفة4,929 الغرف فيها 

، أما عدد ليالي المبيت فقد بلغ نزيال 577,383موعه ما مج الفنادق العاملة في األراضي الفلسطينية

، أما نسبة اشغال األسرة فقد بلغت %35.4بلغت نسبة اشغال الغرف الفندقية وقد   .ليلة 1,285,661

 261ذكراً و 1,534، منهم 2010عامالً خالل  1,795الفنادق العاملة متوسط عدد العاملين في ، و33.4%

  .أنثى
  

  2010في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة، لةالعام عدد الفنادق
Number of Operating Hotels in the Palestinian Territory by Region, 2010 
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  2010المؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة،
Main Indicators for Hotel Activities in the Palestinian Territory by Region, 2010  

  

 المنطقة
*الفنادقعدد   

No. of 
Hotels* 

عدد متوسط  
ةالمتاح الغرف

Average 
No. of 

Rooms 

عدد متوسط  

  المتاح األسرة
Average 

No. of Beds

النزالءعدد   
No. of 

Guests 

ليالي المبيتعدد 
No. of 
Nights 

 معدل مدة

 )ليلة(اإلقامة 
Average 
length 
of Stay 
(Night) 

الغرف إشغال  
Room Occupancy 

رةاألس إشغال  
Bed Occupancy 

Region 
 اإلشغال متوسط

Average 
Occupancy 

  النسبة
Rate 

 اإلشغال متوسط
Average 

Occupancy 

  النسبة
Rate 

األراضي     

الفلسطينية
95   4,929 10,543 577,383 1,285,661 2.21,747.335.4 3,522.4 33.4 Palestinian  

Territory 

شمال الضفة    

الغربية
7 164            361 15,660 23,544 1.536.622.3 64.5 17.9 North of West 

Bank 

وسط الضفة  

الغربية
26    1,060 2,343 95,600 213,369 2.2431.540.7 584.6 24.9 Middle of West 

Bank 

 Jerusalem 44.0 1,435.9 2.0993.866.4 524,093 263,732 3,263         1,497    29القدس 

جنوب الضفة   

الغربية
25 1,868 4,001 201,167 522,172 2.6280.415.0   1,430.6 35.8 South of West 

Bank 

   Gaza Strip 1.2 6.8          2.06.82.0 2,483 1,224 575 340 8غزةقطاع  

 Represents No. of hotels at the end of the year *  العامفي نهاية يمثل عدد الفنادق * 
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  2010حسب السعة والمنطقة،  الفنادقمتوسط عدد غرف 
 Average Number of  Hotel Rooms by Capacity and Region, 2010 

 

 المنطقة

 Capacity السعة
  المجموع
Total 

 
Region مفردة  

Single  
  مزدوجة

Double  
  ثالثية

Triple  
  رباعية

Quadruple  
  أجنحة
Suits  

  أخرى
Other  

 Palestinian Territory  4,929 28 243 143 659 3,183 673األراضي الفلسطينية  

  North of West Bank  164 1 24 3 22 70 44    شمال الضفة الغربية 

  Middle of West Bank  1,060 8 61 75 120 607 189 وسط الضفة الغربية 

  Jerusalem  1,497 17 73 24 183 1,070 130 القدس 

  South of West Bank  1,868 2 63 41 325 1,253 184 جنوب الضفة الغربية 

  Gaza Strip  340 0 22 0 9 183 126 قطاع غزة 
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  2010 أول،انون ك فيعدد الغرف المتاحة والتجهيزات المتوفرة فيها حسب المنطقة 
Number of Hotels and Rooms by Facilities and Region as of December, 2010 

 

 المنطقة
الفنادق عدد

No. of 
Hotels 

عدد مجموع  

ةالمتاح الغرف  
Total No. 

of  Rooms 

Rooms Facilitiesفي الغرف التجهيزات

Region تلفزيون  
T.V  

  ثالجة
Refrigerator  

  هاتف
Telephone  

  مذياع
Radio  

  خاص حمام
Private 

Bathroom  

  تدفئة
Heaters  

  تكييف
Air 

Condition  

  إنترنت
Internet  

األراضي 

  الفلسطينية
95   4,929 4,455 3,548 4,561 1,157 4,845 4,345 4,722 2,599 Palestinian   

Territory 

شمال الضفة 

  الغربية
7 164 149 149  149 0 149 149 149 118 North of West 

Bank 

وسط الضفة 

  الغربية
26     1 ,060 1,060 927 1,054 104 1,104 1,054 1,076 936 Middle of 

West  Bank 

 Jerusalem 494 1,383 1,376 1,406 1,028 1,376 1,072 1,252 1,497    29  القدس

جنوب الضفة 

  الغربية
25 1,868 1,721 1,149 1,683 0 1,872 1,683 1,859 857 South of West 

Bank 

 Gaza Strip 194 255 83 314 25 299 251 273 340 8  قطاع غزة
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  2010، والمنطقةمتوسط عدد العاملين في الفنادق حسب طبيعة العمل والجنس  
Average Number of Employed Persons in Hotels by Type of Work, Sex, and Region, 2010 

 

 المنطقة
  *عدد الفنادق
No. of 

Hotels * 

 إدارة
Administration 

 التشغيل
Operation

 المجموع
Total 

Region 
  ذكور
Male  

  إناث
Female  

  ذكور
Male  

  إناث
Female  

  ذكور
Male  

  إناث
Female  

 Palestinian Territory  661,2741951,534261 260 95األراضي الفلسطينية 

  North of West Bank  3376579 20 7شمال الضفة الغربية   

  Middle of West Bank  164034148457 81 26وسط الضفة الغربية 

  Jerusalem  264235650782 84 29القدس 

  South of West Bank  1933690387109 51 25جنوب الضفة الغربية 

     Gaza Strip  2752994 24 8قطاع غزة 

 Represents Number of hotels at the end of the year*لعاما نهايةنادق في يمثل عدد الف *
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  2010، أولفي الفنادق حسب المنطقة في كانون  المتوفرةالمرافق العامة 
Public Utilities Available in Hotels by Region as of December, 2010 

  

 المنطقة
*الفنادق عدد

No. of 
Hotels* 

 المطاعم
Restaurants 

االجتماعات قاعات  
Conference Halls 

سيارات موقف  
Parking  

 المصاعد عدد
No. of Lifts 

 

المسابح عدد  
No. of 

Swimming  
Pools 

 /المالعب عدد

الرياضية الصاالت  
No.of 

Playgrounds/ 
Sport Halls 

Region 
 العدد

Number
 السعة

Capacity
 العدد

Number 
 السعة

Capacity
 العدد

Number 
 السعة

Capacity

األراضي 

  الفلسطينية
95     111  17,664        200  23,023  145 2,959 112 19  16 Palestinian 

Territory 

شمال الضفة 

  الغربية
7 8 470 8 2,078 4 85 6 1 1 North of West 

Bank 

وسط الضفة 

  الغربية
26 29 3,512 44 6,131 35 1,187 38 9 6 Middle of West 

Bank 

 Jerusalem 1 1 25 260 18 2,684 41 3,199 29 29  القدس

جنوب الضفة 

  الغربية
25 37 9,263 95 9,215 79 1,254 32 4 6 South of West 

Bank 

   Gaza Strip 2 4 11 173 9 2,915 12 1,220 8 8  قطاع غزة

 Represents Number of hotels at the end of the year*العام  نهايةيمثل عدد الفنادق في * 
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  2010توزيع النزالء في الفنادق حسب الجنسية والمنطقة، 
Distribution of Guests in Hotels by Nationality and Region, 2010 

 

 المنطقة
*عدد الفنادق
No. of 

Hotels *

Nationality الجنسية

Region فلسطين  
Palestine 

  عربية دول
Arab 

Countries 

  إسرائيل
Israel 

  آسيا
Asia 

 الواليات

 المتحدة وكندا
U.S.A & 
Canada 

أمريكا  دول

  األخرى
Central & 

South  
America  

 االتحاد

  األوروبي
European

Union  

  أوروبا باقي
Other 

European 
Count  

  إفريقيا
Africa  

 ونيوزيلندا أستراليا
Australia & 
New Zeland  

 المجموع
Total 

 

ضي األرا 

الفلسطينية
95 55,456 2,319 44,003 62,665 72,35415,367 215,234 91,306 14,126  4,553 577,383 Palestinian 

Territory 

شمال الضفة   

الغربية
7 5,063 195 8,204 7844347 1,617 5 2 6 15,660 North of West 

Bank  

وسط الضفة  

الغربية
26 33,793 861 12,485 7,4689,0705,193 14,263 9,345 504 2,618 95,600 Middle of West 

Bank  

  Jerusalem 263,732 1,535 8,230 42,758 110,610 23,09057,2046,439 13,791 75 0 29القدس 

جنوب الضفة  

الغربية
25 16,256 1,107 9,523 32,0185,5673,574 88,147 39,198 5,390 387 201,167 South of West 

Bank  

     Gaza Strip 1,224 7  0 0 597 1170114 0 81 344 8قطاع غزة 

 Represents Number of hotels at the end of the year*العام نهايةيمثل عدد الفنادق في * 
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  2010 ،توزيع ليالي المبيت في الفنادق حسب الجنسية والمنطقة
 Distribution of Guest Nights in Hotels by Nationality and Region, 2010  

   

 المنطقة

عدد 

  *الفنادق
No. of 

Hotels *

 Nationalityالجنسية

Region فلسطين 
Palestine

 عربية دول
Arab 

Countries

 إسرائيل
Israel 

 آسيا
Asia 

 الواليات

المتحدة 

  وكندا
U.S.A & 
Canada

أمريكا  دول

  األخرى
Central & 

South 
America

 التحادا

  األوروبي
European 

Union 

  أوروبا باقي
Other 

European 
Count 

  إفريقيا
Africa 

 أستراليا

  ونيوزيلندا
Australia & 

New 
Zeland 

  المجموع
Total 

 Palestinian 1,285,661 8,705 197,90127,088 512,637 142,271157,17633,654 77,191  8,896 120,142 95األراضي الفلسطينية 
Territory 

 North of West 23,544 11 52 3,363 94 974 277 9,016 748 9,054 7شمال الضفة الغربية 
Bank  

 Middle of West 213,369 3,892 12,9771,075 34,736 7,469 25,271 18,850 25,684 4,940 78,475 26وسط الضفة الغربية 
Bank  

  Jerusalem 524,093 3,506 86,24517,559 215,426 115,03913,413 47,614 24,913 378  0 29القدس 

 South of West 522,172 1,289 98,6748,452 258,353 12,240 15,745 75,528 17,564 2,718 31,609 25جنوب الضفة الغربية 
Bank  

     Gaza Strip 2,483 7 00 759 438 147 2 14 112 1,004 8قطاع غزة 

 Represents Number of hotels at the end of the year*العام نهايةعدد الفنادق في يمثل * 
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  الخدمات
  

  أنشطة الخدمات

يعمل مؤسسة   26,519األراضي الفلسطينيةفي  2010م لعا الخدماتبلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة 

بلغ حجم اإلنتاج المتحقق من إناث، و عامل 129,32 عامل ذكور و 60,524منهم  ،عامال 92,653 هافي

وبلغ حجم  مليون دوالر 342.6ك الوسيط ستهالوبلغ حجم اال مليون دوالر، 1,313.8الخدمات  أنشطة

  . مليون دوالر 971.2القيمة المضافة التي حققتها تلك األنشطة 
  

  2010-2008أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات، 
Main Economic Indicators for Services Activities, 2008-2010 
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  2010-2008تصادية ألنشطة الخدمات، أهم المؤشرات االق
Main Economic Indicators for Services Activities, 2008-2010 

 

 $ Value in 1000 USالقيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
2008 2009 2010 

  No. of Enterprises 26,519 24,144 23,050  عدد المؤسسات

 No. of Employed 92,653 85,756 73,427 نالعامليعدد 
Persons 

 Compensation of 395,506.0 336,020.9 286,747.2 تعويضات العاملين
Employees  

  Output 1,313,798.1 919,295.4 895,223.4  اإلنتاج

 Intermediate 342,582.4 250,974.0 236,190.6  االستهالك الوسيط
Consumption  

  Value Added 971,215.6 668,321.7 659,032.5  ةالقيمة المضاف

  
  
  

20.1  
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  2010أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات حسب النشاط االقتصادي، 
Main Economic Indicators for Services Activities by Economic Activity, 2010 

 

 $ Value in 1000 US                                     القيمة باأللف دوالر أمريكي                           

  النشاط االقتصادي

 Indicators  المؤشرات

Economic Activity 
عدد 

 المؤسسات 
No. of 
 Ent 

  العاملينعدد 
No.of 

Employed 
Persons  

 تعويضات العاملين
Compensation 
of Employees 

  اإلنتاج
Output  

 االستهالك الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 القيمة المضافة
Value Added 

 Total 971,215.6 342,582.4 1,313,798.1 395,506.0 92,653 26,519 المجموع

 Hotels and Restaurants 217,827.0 121,640.6 339,467.7 45,085.3 13,869 4,976 أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

 Real estate activities 14,304.6 3,725.2 18,029.8 3,229.6 814 199 األنشطة العقارية 

 Professional, scientific and 136,131.0 32,531.8 168,662.8 44,566.0 9,024 3,008  األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
technical activities 

 Administrative and support 52,996.3 16,661.0 69,657.3 10,360.0 2,715 961  أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
service activities 

 Education 194,763.4 31,919.9 226,683.3 134,653.2 19,113 2,125 التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 

 االجتماعية
4,008 14,461 64,240.7 239,484.0 67,243.0 172,241.0 Health and social work 

 Arts, entertainment and 36,549.0 16,239.8 52,788.8 12,913.0 5,867 1,869  الترويجالفنون والترفيه و
recreation 

 Other service activities 146,403.3 52,621.1 199,024.4 80,458.2 26,790 9,373 األخرى الخدماتأنشطة 
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  2010قتصادي، في أنشطة الخدمات وتعويضاتهم حسب الجنس والنشاط اال العاملينعدد 
Number of Employed Persons in Services Activities and their Compensations by Sex and Economic Activity, 2010 

 

 $ Value in 1000 US    القيمة باأللف دوالر أمريكي         

  النشاط االقتصادي

  Employed Persons                                                 العاملين
  تعويضات العاملين

Compensations of 
Employees  Economic Activity 

  مجموع المشتغلين
Total   

  عاملون بدون أجرال
Unpaid 

 Employment  

  جرأبالمستخدمون 
Wage Employees  

  روذك
Males 

  إناث
Females  

  روذك
Males  

  إناث
Females  

  روذك
Males  

  إناث
Females  

  روذك
Males  

  إناث
Females  

   Total 137,386.3 258,119.8 26,542 31,862 5,587 28,662 32,129 60,524  المجموع

 Hotels and Restaurants 3,610.8 41,474.7 435 6,156 361 6,917 796 13,073 اإلقامة والخدمات الغذائيةأنشطة 

 Real estate activities 315.4 2,914.2 57 511 9 237 66 748  األنشطة العقارية 

 Professional, scientific and 12,568.2 31,997.8 1,958 3,504 408 3,154 2,366 6,658  األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
technical activities 

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات 

  الدعم
2,198 517 1,213 67 985 450 7,318.1 3,041.9 Administrative and support 

service activities 

 Education 45,452.6 89,200.6 10,142 6,934 866 1,171 11,008 8,105 التعليم

شطة الصحة البشرية والخدمة أن

 االجتماعية
7,977 6,484 3,786 422 4,191 6,062 31,610.2 32,630.5 Health and social work 

 Arts, entertainment and 2,612.7 10,300.3 714 2,391 267 2,495 981 4,886  الفنون والترفيه والترويج
recreation 

 Other service activities 37,154.4 43,303.9 6,724 7,190 3,187 9,689 9,911 16,879 األخرى الخدماتأنشطة 
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     2010-2008أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة الخدمات، 
Selected Ratios for Services Activities, 2008-2010 

  

 المؤشرات
 Year  السنة

Indicators 
2008  2009  2010  

  ($) Annual Compensation per wage Employees 6,330.96,771.9 5,951.5  )$(تعويضات بأجر من ال المستخدم متوسط نصيب 

($) Output per Employee 10,719.914,179.8 12,192.0  )$(متوسط إنتاجية العامل من اإلنتاج 

($) Output per wage Employee 22,495.0 17,320.4 18,580.4  )$(بأجر من اإلنتاج  المستخدم متوسط إنتاجية 

($) Value Added per Employee 7,793.310,482.3 8,975.3  )$(متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة 

 Value Added per Paid 12,591.816,629.3 13,678.3  )$(بأجر من القيمة المضافة  المستخدم متوسط نصيب 
Employee ($)  

  (%) Value Added to Output 72.773.9 73.6  (%)نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج 

  (%) Compensation of Employees to Value Added 50.340.7 43.5  (%)نسبة التعويضات إلى القيمة المضافة 

 Annual Depreciation to 6.46.7 6.4  (%)السنوي إلى اإلنتاج  اإلهتالكنسبة 
Output (%)  
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  التجارة الداخلية
  

  المؤسسات العاملة

   60,226األراضـي الفلسـطينية  فـي   2010م بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة التجارة الداخلية لعا

بلغ حجم و ،ناثعامل من اإل 10,923ذكور وعامل  110,941منهم  ،عامال 121,864 هافييعمل مؤسسة 

 399.3بلغ حجم االستهالك الوسـيط  و مليون دوالر، 2,258.1 التجارة الداخلية اإلنتاج المتحقق من أنشطة

  . مليون دوالر 1,858.8وبلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلك األنشطة  مليون دوالر
  

  2010-2008أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية، 
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities, 2008-2010 
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  2010-2008أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية، 
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities, 2008-2010 

 

   $ Value in 1000 US القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
Year السنة

Indicators 
2008 2009 2010 

 No. of Enterprises 60,226 61,340 57,987 عدد المؤسسات

 No. of Employed Persons 121,864 125,033 112,107 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 250,630.8 158,602.3 144,142.6 تعويضات العاملين

 Output 2,258,111.1 1,513,898.6 1,343,838.7 اإلنتاج

 Intermediate Consumption 399,334.2 301,034.8 291,550.9 ك الوسيطاالستهال

 Value Added 1,858,777.0 1,212,864.0 1,052,287.8 القيمة المضافة

  
 

21.1  
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  2010 أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية حسب النشاط االقتصادي،
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities by Economic Activity, 2010 

  

   $ Value in 1000 US القيمة باأللف دوالر أمريكي

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activity  عدد المؤسسات  
No.of Ent.  

  العاملينعدد 
No.of 

Employed 
Persons  

  تعويضات العاملين
Compen- 
sation of 

Employees  

  اإلنتاج
 

Output  

 االستهالك
  الوسيط 

Intermediate 
Consumption 

 القيمة
  المضافة
Value  
Added  

  Total 1,858,777.0 399,334.2 2,258,111.1 250,630.8 121,864 60,226  مجموع ال

واصالح ) التجزئة(تجارة الجملة والمفرد 

المركبات ذات المحركات والدراجات 

 النارية
7,397 17,027 37,561.0 264,952.0 49,226.7 215,725.3 

Wholesale and retail 
trade and repair of motor 
vehicles and motorcycles 

تجارة الجملة عدا المركبات ذات 

 المحركات والدراجات النارية
2,091 9,985 40,679.7 445,174.6 59,798.3 385,376.5 

Wholesale trade, except 
of motor vehicles and 
motorcycles 

تجارة التجزئة عدا المركبات ذات 

 المحركات والدراجات النارية
50,738 94,852 172,390.1 1,547,984.5 290,309.2 1,257,675.2 

Retail trade, except of 
motor vehicles and 
motorcycles 
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  2010أنشطة التجارة الداخلية وتعويضاتهم حسب الجنس والنشاط االقتصادي،  في العاملينعدد 
Number of Persons Engaged in Internal Trade Activities and their Compensations by Sex and Economic Activity, 2010 

  

Value in 1000 US $   القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Economic Activity 

  ت العاملينتعويضا
Compensation of 

Employees 

  Employed Persons                                                 العاملين

 النشاط االقتصادي
  جرأبالمستخدمون 

Wage Employees  

  عاملون بدون أجرال
Unpaid 

 Employment  

  مجموع ال
Total  

  إناث
Females  

  روذك
Males  

  إناث
Females 

  روكذ
Males  

  إناث
Females 

  روذك
Males  

  إناث
Females

  روذك
Males 

Total 18,935.0 231,695.7 4,562 40,104 6,361 70,837 10,923 110,941 المجموع  

Wholesale and retail trade and repair of 
motor vehicles and motorcycles 1,892.8 35,668.2 289 7,315 11 9,412 300 16,727 

) التجزئة(ارة الجملة والمفرد تج

واصالح المركبات ذات المحركات 

 والدراجات النارية

Wholesale trade, except of motor 
vehicles and motorcycles 2,173.5 38,506.2 365 6,038 29 3,553 394 9,591 

تجارة الجملة عدا المركبات ذات 

 المحركات والدراجات النارية

Retail trade, except of motor vehicles 
and motorcycles 14,868.7 157,521.3 3,908 26,751 6,321 57,872 10,229 84,623 

تجارة التجزئة عدا المركبات ذات 

 المحركات والدراجات النارية
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  2010- 2008أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة التجارة الداخلية،  

Selected Ratios for Internal Trade Activities, 2008 -2010 
 

Indicators 
Year  السنة 

  المؤشرات
2010 2009 2008 

Annual Compensation per wage Employee ($) 5,611.2 4,344.0 5,022.0  جر من التعويضات أب المستخدممتوسط نصيب)$( 

Output per Employee ($) 18,529.8 12,108.0 11,987.1 نتاج متوسط إنتاجية العامل من اإل)$( 

Output per wage Employee ($) 50,555.5 41,464.2 46,820.4  بأجر من اإلنتاج  المستخدممتوسط إنتاجية)$( 

Value Added per Employee ($) 15,252.9 9,700.4 9,386.5  متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة)$( 

Value Added per Paid Employee ($) 41,615.0 33,219.1 36,662.5  بأجر من القيمة المضافة  المستخدممتوسط نصيب)$( 

Value Added to Output (%) 82.3 80.1 78.3  نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج(%) 

Compensation of Employees to Value Added (%) 13.5 13.1 13.7  نسبة التعويضات إلى القيمة المضافة(%) 

Annual Depreciation to Output (%) 2.5 2.8 3.3  نسبة االهتالك السنوي إلى اإلنتاج(%) 
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  التجارة الخارجية المرصودة 
  

  :الميزان التجاري

، ووصل العجز إلى 2008مقارنة مع عام % 6.0بنسبة  2009ارتفع العجز في الميزان التجاري السلعي للعام 

 .مليون دوالر أمريكي 3,082.4
  

  :الواردات من السلع

 3,600.8وبلغـت حـوالي    2008بالمقارنة مع عام % 3.9بنسبة  2009ارتفعت الواردات من السلع للعام 

  .2008مليون دوالر أمريكي عام  3,466.2مليون دوالر أمريكي فيما وصلت إلى 
  

  :الصادرات من السلع

مليون دوالر أمريكي، وكان االنخفاض  518.4حيث بلغت حوالي  2009انخفضت الصادرات من السلع للعام 

  .مليون دوالر أمريكي 558.4والتي وصلت إلى  2008عن الصادرات في عام % 7.2بنسبة 
  

  2009 -1995في األراضي الفلسطينية لألعوام صافي الميزان السلعي السلعية و الصادراتو الواردات قيمة
Distribution of Imports, Exports in Goods and Net Trade Balance in the 

Palestinian Territory, 1995 – 2009 
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  2009- 2008وصافي الميزان التجاري،  المرصودة يمة الواردات والصادراتق

Value of Registered Imports, Exports and Net Trade Balance, 2008 -2009 
 

Value in 1000 US $ باأللف دوالر أمريكي القيمة  

Indicators 
Year السنة

 المؤشرات
2009* 2008 

Imports Value 3,600,785 3,466,168  قيمة الواردات

Exports Value 518,355 558,446  قيمة الصادرات

Net Trade Balance -3,082,430 -2,907,722  صافي الميزان التجاري

* Adjusted Data.  *بيانات معدلة.  

22.1  
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  2009- 2008، التنقيح الثالث -األبواب للتصنيف الدولي الموحدحسب  المرصودة قيمة الواردات والصادرات 
Value of Registered Imports and Exports by SITC-3 Sections, 2008-2009 

 $Value in 1000 US القيمة باأللف دوالر أمريكي

رمز التصنيف

 الموحد
 الباب

  The Value قيمةال
Section SITC 

Code 2008 2009* 

 Imports  الواردات 

 Total Imports 3,600,785 3,466,168 مجموع الواردات 

 Food And Live Animals 0 603,768 487,863 األغذية والحيوانات الحية 0

 Beverages And Tobacco 1 136,695 119,421 المشروبات والتبغ 1

 Crude Materials, Inedible Except Fuels 2 53,146 38,335 المواد الخام غير الصالحة لألكل بإستثناء الوقود 2

 Mineral Fuels, Lubricants And reacted Materials 3 1,135,604 1,306,955 معدني ومزلقات معدنية وما يتصل بذلك من موادوقود  3

 Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxes 4 17,430 18,689 زيوت ودهون وشحوم حيوانية ونباتية 4

 Chemical And Related Products, n.e.s. (not elsewhere 270,808 264,668 .أ.م.مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها غ 5
specified) 5 

 Manufactured Goods Classified Chiefly By Material 6 553,448 493,089 سلع مصنوعة ومصنفه أساساً حسب المادة 6

 Machinery And Transport Equipment’s 7 567,867 400,591 المكائن ومعدات النقل 7

 Miscellaneous Manufactured Articles 8 183,977 205,332 مصنوعات متنوعة 8

9 
 

سلع ومعامالت غير مصنفه في موضع آخر في التصنيف 

 التعديل الثالث –الدولي الموحد للتجارة الخارجية 
131,225  78,042 Commodities And Transactions n.e.s. (not classified 

elsewhere) In The SITC-Rev.3 
9 

 

 .Adjusted Data *  .معدلة بيانات* 
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  2009-2008، التنقيح الثالث -األبواب للتصنيف الدولي الموحدحسب  المرصودة قيمة الواردات والصادرات): تابع(
(Cont.): Value of Registered Imports and Exports by SITC-3 Sections, 2008-2009 

 

 $Value in 1000 US والر أمريكيالقيمة باأللف د

رمز التصنيف

 الموحد
 الباب

  The Value قيمةال
Section SITC 

Code 2008 2009* 

  Exports   الصادرات 

 Total Exports 518,355 558,446 مجموع الصادرات 

 Food And Live Animals 0 61,100 27,832 األغذية والحيوانات الحية 0

 Beverages And Tobacco 1 21,659 51,889 ت والتبغالمشروبا 1

 Crude Materials, Inedible Except Fuels 2 29,944 38,982 المواد الخام غير الصالحة لألكل بإستثناء الوقود 2

 Mineral Fuels, Lubricants And reacted Materials 3 2,083 72,521 وقود معدني ومزلقات معدنية وما يتصل بذلك من مواد 3

 Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxes 4 14,273 48,541 زيوت ودهون وشحوم حيوانية ونباتية 4

 Chemical And Related Products, n.e.s. (not elsewhere 41,028 7,172 .أ.م.مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها غ 5
specified) 5 

 Manufactured Goods Classified Chiefly By Material 6 190,302 136,103 المادةسلع مصنوعة ومصنفه أساساً حسب  6

 Machinery And Transport Equipment’s 7 28,792 89,092 المكائن ومعدات النقل 7

 Miscellaneous Manufactured Articles 8 123,870 36,857 مصنوعات متنوعة 8

9 
 

آخر في التصنيف الدولي  سلع ومعامالت غير مصنفه في موضع

 التعديل الثالث –الموحد للتجارة الخارجية 
49,4575,304Commodities And Transactions n.e.s. (not classified 

elsewhere) In The SITC-Rev.3 
9 

 

 .Adjusted Data *  .معدلة بيانات* 
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  2009-2008 حسب مجموعات الدول، المرصودة قيمة الواردات والصادرات
 Value of Registered Imports and Exports by Groups of Countries, 2008-2009  

 

Value in 1000 US $  القيمة باأللف دوالر أمريكي  

Groups of Countries 

Year السنة  

 2008 *2009  مجموعات الدول
 الصادرات

Exports 
 الواردات

Imports 
 الصادرات

Exports 
 الواردات

Imports 
Total 518,355 3,600,785 558,446 3,466,168   المجموع

Israel 453,494 2,651,129 499,423 2,794,829   إسرائيل

Arab countries 50,331 91,975 45,833 75,091   الدول العربية

Europe countries 4,923 385,409 8,351 260,920  الدول األوروبية

Asian countries 625 392,949 825 263,727  الدول اآلسيوية

American countries 8,825 70,274 3,839 60,208  الدول األمريكية

Rest of world countries 157 9,049 175 11,393  باقي دول العالم

* Adjusted Data.  *بيانات معدلة .  

  

  2009-2008حسب مركز العبور،  المرصودة قيمة الواردات والصادرات
Value of Registered Imports and Exports by Entry Passage, 2008-2009 

 

 $ Value in 1000 US                                              القيمة باأللف دوالر أمريكي

 مركز العبور
  قيمة الواردات

Imports Value
  قيمة الصادرات

Exports Value Entry Passage 
2008 2009* 2008 2009* 

 3,466,1683,600,785558,446518,355Grand Total المجموع الكلي

 Al-Awdah (Commerce)---ـ )التجاري(العودة 

 Bet Hhanoon (Eirez)---- )إيرز(بيت حانون 

 AL Muntar (Karni)--70,29960,189 )كارني( المنطار 

 Al Qararah (Suva)---ـ )صوفا(القرارة 

 8,77950,56659,02364,861Al karamah (Commerce) )التجاري(الكرامة 

 Damya---ـ دامية

 Al-Awdah (Passengers)---ـ )المسافرين(العودة 

 Al Shejaeyah (Nahal Ooze)--249,374117,741 )نحال عوز(الشجاعية 

 Networks & Pipe Lines--400,140391,046  خطوط وشبكات

 2,737,5762,981,243499,423453,494Undefined  غير محدد

. بيانات معدلة*   * Adjusted Data. 
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  2009-2008حسب االستخدام االقتصادي لعامي  المرصودة والصادرات الوارداتاجمالي قيمة  
Total Value of Registered Imports and Exports by Broad Economic Categories for 2008- 2009 

 

Value in 1000 US $ باأللف دوالر أمريكي القيمة  

BEC 
Code BEC Description 

Exports صادرات Imports واردات 
 االستخدام االقتصادي وصف

رمز االستخدام 

 2008 *2009 2008 *2009  االقتصادي

  Total 518,355 558,446 3,600,785    المجموع 3,466,168

111 Food and beverages primary mainly for industry 7,645 7,509 147,133  111 والمشروبات في اشكالها االولية للصناعة  األغذية 124,586

112 Food and beverages primary mainly for 
household consumption 21,415 15,985 61,598 لالستهالك النهائي في اشكالها االولية والمشروبات األغذية  54,023 112 

121 Food and beverages processed mainly for 
industry. 9,845 10,510 85,291  121 المعالجة أساساً للصناعة والمشروبات األغذية  79,811

122 Food and beverages processed mainly for 
household consumption. 43,564 49,682 299,955  122 المعالجة أساساً لالستهالك النهائي والمشروبات ية األغذ 251,880

210 Industrial supplies n.e.s primary 56,432 62,735 44,666  210 ا.م.في أشكالها األولية غ صناعية  منتجات 34,956

220 Industrial supplies n.e.s processed 203,623 231,072 749,607  220 .ا.م.جة غمعال صناعية  منتجات 840,621

310 Fuels and lubricants, primary 1,256 1,429 1,160  310 معدنية أولية ومزلقات وقود 1,182

321 Fuels and lubricants, processed for motor spirit 1,789 1,564 696,048  321 معدنية معالجة لمحركات النفثات ومزلقات وقود 908,189

322 Fuels and lubricants, processed for other uses 1 1 467,154  322 معدنية معالجة للالستخدامات االخرى ومزلقات وقود 481,103

410 Capital goods (except transport equipment) 15,234 23,137 165,395  410  )عدا معدات النقل( الرأسمالية السلع 123,791

* Adjusted Data.  *بيانات معدلة .
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  2009-2008حسب االستخدام االقتصادي لعامي  المرصودة والصادرات الوارداتجمالي قيمة ا): ابعت(
(Cont.): Total Value of Registered Imports and Exports by Broad Economic Categories for 2008- 2009 

 

Value in 1000 US $ باأللف دوالر أمريكي القيمة  

BEC 
Code BEC Description 

Exports صادرات Imports واردات 
 االستخدام االقتصادي وصف

رمز االستخدام 

 2008 *2009 2008 *2009  االقتصادي

420 Parts and accessories of capital goods (except 
transport equipment )  10,238 12,455 59,884 46,568 

ر عدا قطع غيا(ولوازم السلع الرأسمالية  غيار قطع

 )معدات النقل
420 

510 Transport equipment, and parts and 
accessories of bassenger motor cars 796 863 147,301  510 .قطع ومحركات وسائط النقل النقل، وسائط 117,336

521 Transport equipment for industrial uses 982 910 66,587  521 الصناعي لإلسخدامنقل   وسائط 28,287

522 Transport equipment non - industrial uses 30 4 323  522 الصناعية اإلستخداماتنقل لغير  وسائط 1,025

530 Parts and accessories of all kinds of transport 
equipment 8,631 8,546 47,421  530 وسائط النقل وملحقات أجزاء 31,645

610 Durable consumer goods n.e.s 24,210 23,570 82,413  610 معمرة استهالكية سلع 76,662

620 Semi - durble consumer goods n.e.s 64,720 60,377 85,925  620 نصف معمرة استهالكية سلع 70,895

630 Non - durble consumer goods n.e.s 37,704 38,902 188,486  630 غير معمرة استهالكية سلع 124,130

700 Goods n.e.s.in broad economic categories 10,240 9,195 204,438 288,259 ا في تصنيف االستخدام االقتصادي.م.غ أخرى سلع 700 

* Adjusted Data.  *بيانات معدلة .
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  ميزان المدفوعات
يعتبر بيان ميزان المدفوعات األداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد 

الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات االقتصادية والخطط التنموية المالئمة لتحقيق التوازن الخارجي الـذي  

رار والنمو االقتصادي، علماً بأنه تم االستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات يكفل للدولة تحقيق االستق

  . ميزان المدفوعات الفلسطيني مع األخذ بعين االعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني

 :الحساب الجاري

سلع، خدمات، (الجاري  إلى وجود عجز في الحسابتشير  2009النتائج األولية لميزان المدفوعات الفلسطيني لعام 

من الناتج المحلي اإلجمالي % 10.9مليون دوالر أمريكي، بما نسبته  736.8بلغ مقداره ) دخل، تحويالت جارية

ويعزى السبب في عجز .  2008مليون دوالر أمريكي عام  764.4باألسعار الجارية، مقارنة مع فائض مقداره 

مليون دوالر  3,502.0سلعي المرتفعة حيث سجل عجزاً مقداره قيمة الميزان التجاري الإلى الحساب الجاري 

، وبارتفاع نسبته 2009من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لعام  %51.8أمريكي والذي شكل ما نسبته 

مليون دوالر أمريكي أي  281.5كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره   .2008عن العجز في عام  8.3%

، ويعزى هذا االنخفاض إلى ارتفاع صادرات خدمات النقل والسفر 2008عن العجز عام  %17.3اض نسبته بانخف

  .بشكل ملحوظ وانخفاض واردات خدمات السفر من جهة أخرى

  

  :حساب الدخل

مليون دوالر  808.1فقد سجل فائضاً مقداره ) تعويضات العاملين، ودخل االستثمار(أما بالنسبة لحساب الدخل 

، وقد كان النخفاض تعويضات العاملين في إسرائيل السبب 2008عن عام  %12.1 بانخفاض نسبته يكيأمر

نتج  2008عن عام  %4.4مليون دوالر أمريكي بانخفاض نسبته  626.7الرئيسي في انخفاض هذا الفائض إذ بلغت 

يل، فيما بلغ دخل االستثمار عن انخفاض قيمة التعويضات عدا األجور للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائ

، نتج بشكل أساسي عن 2008عن عام  %63.2مليون دوالر أمريكي بانخفاض نسبته  124.7المقبوض من الخارج 

  .انخفاض الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية

  

  :التحويالت الجارية  

عن  %34.5مليون دوالر أمريكي بانخفاض نسبته  2,238.6ه حقق ميزان التحويـالت الجارية فائضـاً بلغت قيمت

.  من إجمالي التحويالت الجارية من الخارج %79.2، وقد شكلت تحويـالت الدول المانحة ما نسبته 2008عام 

الدول المانحة للقطاع الحكومي في تحويالت  االنخفاض ويعزى هذا االنخفاض في فائض التحويالت الجارية إلى

مقارنة بعام  %21.6جانب وانخفاض التحويالت للقطاع العائلي من جانب آخر والذي بلغ ما نسبته  والخاص من

2008.  

  

  :الحساب الرأسمالي والمالي

ويعزى هذا الفائض إلى .  مليون دوالر أمريكي 802.6فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره  كان هناك

مليون دوالر أمريكي نتج بشكل رئيسي عن  719.0مالي حيث بلغ الفائض الملموس المتحقق في الحساب الرأس

23.1  
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االستثمار المباشر، استثمار الحافظة، االستثمارات (تحويالت المانحين الرأسمالية، إضافة إلى فائض الحساب المالي 

  .مليون دوالر أمريكي 83.6والبالغ مقداره ) األخرى، واألصول االحتياطية

  

لمالي بشكل أساسي إلى الفائض في صافي االستثمار المباشر األجنبي حيث سجل ما ويعزى الفائض في الحساب ا

مليون دوالر أمريكي إضافة إلى الفائض في صافي االستثمارات األخرى األجنبية حيث سجل ما قيمته  279.9قيمته 

مليون دوالر  366.7دوالر أمريكي، بينما سجل صافي استثمار الحافظة األجنبي عجزاً بمقدار  مليون 217.8

  .أمريكي

  

في هذه األصول لدى ) الزيادة(وقد عكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على األصول االحتياطية إذ بلغ التغير 

وفي حالة فلسطين تعبر هذه األرقام عن فائض الميزان . مليون دوالر أمريكي 47.4سلطة النقد الفلسطينية حوالي 

  .تمويلية أخرى الكلي نظراً لعدم وجود مصادر
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  2009، 2008 في األراضي الفلسطينية للعامين ميزان المدفوعات
Balance of Payments In the Palestinian Territory for Years 2008, 2009 

. 

 ($Value in million US)                    )بالمليون دوالر أمريكيالقيمة (

 Item 2009 2008  البند

 736.8Current account (net)-764.4  )صافي(ي الحساب الجار
 Goods (net)  3,502.0-3,234.4-    )صافي(السلع   
 Exports (fob)    668.4644.9  )فوب(الصادرات      

 Imports (fob)    3,902.84,146.9  )فوب(الواردات      

 Services (net)  281.5-340.3-  )صافي(الخدمات   
 Exports    496.1579.3  لصادراتا     

  Transportation services        16.329.8  خدمات النقل       

  Travel services        269.2410.4  خدمات السفر       

 Communications services       26.334.2  خدمات االتصاالت       

 Construction services       25.121  خدمات االنشاءات       
 Other business services       66.455.7  خدمات األعمال األخرى       
 Government services       9125.2  الخدمات  الحكومية       
 *Others       1.83.0 *أخرى       

 Imports    836.4860.8  الواردات     
 Transportation services        63.683.4 خدمات النقل       
 Travel services        535.1485.3 خدمات السفر       

 Communication services        43.942.8  خدمات االتصاالت       
 Other business services        5965.6 خدمات األعمال األخرى       
 Personal cultural recreational services        67.281.6  خدمات الشخصية والثقافية والترفيهية       

 Government services        52.483.6  الخدمات الحكومية         
 **Others        15.118.5  **أخرى       
 Income (net)  919.2808.1  )صافي(الدخل   
  Receipts    922.6851.8  بوضات المق     

 Compensation of employees        746.2727.1 تعويضات العاملين         
 Of which  from Israel            655.3626.7  إسرائيلمن   :منها               

  Investment income        176.4124.7   دخل االستثمار        
 Payments    3.443.7  لمدفوعات ا     
 Current transfers (net)  3,419.92,238.6  )صافي(التحويالت الجارية   
  Inflows    3,572.82,473.1  إلى فلسطين الداخلة التدفقات     

 To the government sector       1,977.81,469.4  للقطاع الحكومي           
 Donors transfers           1,967.11,440.3  تحويالت الدول المانحة               
 To the private sector      01,003.7 .1,595   لقطاع الخاصل           
 Donors transfers           908.9517.7  تحويالت الدول المانحة               

 Outflows    152.9234.5  من فلسطين الخارجة التدفقات     
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  2009، 2008في األراضي الفلسطينية للعامين  ميزان المدفوعات): تابع(
Balance of Payments In the Palestinian Territory for the Years 2008,2009 

  

 ($Value in million US)                    )بالمليون دوالر أمريكيالقيمة (

 Item 2009 2008 البند
521.2802.6Capital and financial account- )صافي(لحساب الرأسمالي والماليا (net) 

 398.8719.0Capital account (net) )صافي(الحساب الرأسمالي 
 397.5719.0Capital rransfers (net)  )صافي(التحويالت الرأسمالية 

 397.5719.0Inflows  إلى فلسطين الداخلة التدفقات
 296.9595.1To the government sector  قطاع الحكوميلل

 296.9595.1Donors transfers  تحويالت الدول المانحة
 100.6123.9To the private sector   لقطاع الخاصل 

 0.00.0Outflows  من فلسطين الخارجة التدفقات

-1.30.0Acquisition / disposal of non-Produced, non )صافي(غير المنتجة غير المالية أوالتصرف فيها  حيازة األصول
financial assets non-financial assets (net) 

 0.00.0Outflows  من فلسطين الخارجة التدفقات

 ***920.083.6Financial account (net)- ***)صافي(الحساب المالي 
 59.8279.9Foreign Direct investment (net)  )صافي(المباشر األجنبي االستثمار
 8.315.4Change in investment abroad (net)  )صافي(في االستثمار في الخارج  التغير
 51.5264.5Change in investment in Palestine (net)  )صافي(في االستثمار في فلسطين  التغير

 366.7Foreign  Portfolio investment (net)-24.7- )صافي(األجنبي  استثمار الحافظة
 444.2Change in Assets (net)-24.7-  )صافي( صولاأل التغير في
 077.5Change in Liabilities (net)  )صافي( خصومال التغير في

 421.3217.8Foreign Other investment (net)- )صافي(األخرى األجنبية االستثمارات
 429.435.4Change in Assets (net)-  )صافي( صولاأل التغير في

 18.6Of which Loans to nonresidents-112.2-  قروض ممنوحة لغير مقيمينمنها  
 ****312.554.1Of which Currency and deposits-  ****ودائعو عملة منها

 8.1182.4Change in Liabilities (net)  )صافي( الخصوم  التغير في
 Of which Loans nonresidents       3-8  مينقروض من غير مقيمنها  

 *****Of which Currency and deposits       0.2185.4  *****ودائعو منها عملة
 65.8Net errors and omissions-243.2-  والخطأ السهو صافي
 533.847.4Overall balance  الكلي الميزان
  47.4Financing-533.8-  التمويل

 47.4Change in Reserve assets (- = Increase)-533.8- )زيادة=- (االحتياطية األصول في غيرالت
تشمل خدمات التـأمين، الخـدمات الماليـة، وخـدمات المعلومـات       *

والكمبيوتر، رسوم االمتياز والتراخيص، والخدمات الشخصية والترفيهية 

 .والثقافية

* Include insurance, financial, information and 
computer, royalties and licenses, and personal 
cultural recreational services. 

المعلومات والكمبيوتر، رسوم االمتيـاز   االنشاءات،الخدمات المالية،  **

  .والتراخيص وخدمات التأمين

** Include financial,construction, information and 
computer, royalties and licenses fees, insurance 
services. 

 Include reserve assets ***                                            يشمل األصول االحتياطية  ***

تشمل النقد من العمالت األجنبية في صناديق البنوك : ودائعوعملة  ****

  ينية المودعة خارج فلسطينوودائع المؤسسات الفلسط

**** Currency and deposits: Including the cash of 
foreign currency in the banks and the deposits of 
the Palestinian institutions deposited abraod  

 Currency and deposits : Includes the deposits***** .ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المحلية: ودائعوعملة  *****
of non-residents deposited in Local banks 
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  المالية والتأمين
  

  :عدد المؤسسات

يعمل مؤسسة  48 األراضي الفلسطينيةفي  2010م لعامجال المالية والتأمين بلغ عدد المؤسسات العاملة في 

بلغ حجم اإلنتاج المتحقق مـن  و ،ناثعامل من اإل 1,767ذكور وعامل  4,851منهم  ،عامال 6,618 هافي

وبلغ حجـم   مليون دوالر 96.4بلغ حجم االستهالك الوسيط و الر،مليون دو 7.403المالية والتأمين  أنشطة

  . مليون دوالر 307.4القيمة المضافة التي حققتها تلك األنشطة 
  

  2010 - 2008أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة المالية والتأمين، 
Main Economic Indicators for Finance and Insurance Activities, 2008- 2010  
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  2010 - 2008أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة المالية والتأمين، 
Main Economic Indicators for Finance and Insurance Activities, 2008- 2010 

 

Value in 1000 US $ القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Indicators 
Year  السنة  

  المؤشرات
2010 2009 2008 

No. of Enterprises 48 49 50  عدد المؤسسات  

No. of Persons Engaged 6,618 6,469 6,221  عدد المشتغلين  

Compensation of Employees  140,310.6 130,189.2 113,790.0   تعويضات العاملين  

Output 403,727.5 344,728.3 420,882.1 اإلنتاج  

Intermediate Consumption  96,358.8 73,908.5 78,710.8  اإلستهالك الوسيط  

Value Added 307,368.7 270,820.8 342,171.3  القيمة المضافة  

G.F.C.F 27,499.0 36,975.7 24,978.4  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي  

  
 

24.1  
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  2010، االقتصاديألنشطة المالية والتأمين حسب النشاط  االقتصاديةأهم المؤشرات 
Main Economic Indicators for Finance and Insurance Activities by Economic Activity, 2010 

 

 Value in 1000 US $ القيمة باأللف دوالر امريكي 

Economic Activity 

Indicators  المؤشرات   

التكوين الرأسمالي   النشاط اإلقتصادي

 الثابت اإلجمالي
G.F.C.F 

 القيمة المضافة
Value 
Added 

 اإلستهالك الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 اإلنتاج
Output 

 تعويضات العاملين
Compensation 
of Employees 

 عدد المشتغلين
No. of 

Persons 
Engaged 

عدد 

 المؤسسات
No. of 
Ent. 

Total  2,7499.0 307,368.7 96,358.8 403,727.5 140,310.6 6,618 48 مجموع ال  
Palestine Monetary 
Authority, Commercial & 
Islamic Banks and Other 
Credit  Institutions 

23,387.9 273,580.3 59,157.2 332,737.5 115,822.5 5,259 27 
سلطة النقد والبنوك التجارية 

واالسالمية ومؤسسات 

  اإلقراض المتخصصة

Palestine Exchange &Stock  
Market Brokers  2,604.5 3,863.1 4,295.2 8,158.3 4,294.3 244 11 

وشركات  بورصة فلسطين

  األوراق المالية 
Insurance Corporations 1,506.6 29,925.3 32,906.4 62,831.7 20,193.8 1,115 10  شركات التأمين  

G.F.C.F: Gross fixed capital formation   
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 2010، وتعويضاتهم في أنشطة المالية والتأمين حسب الجنس والنشاط االقتصادي المشتغلينعدد  
Number of Persons Engaged and Compensations for Finance and Insurance Activities by Sex and Economic Activity, 2010 

 

Economic Activity 

 مزايا
 اجتماعية
Social 

Benefits 

  المزايا 

  العينية 
Payments 

in-Kind 

  الرواتب واألجور النقدية
Cash Wages and 

Salaries 
  مجموع

  التعويضات 
Total 

Compensations 

  العاملون بأجر
Wage Employees  عدد  

  المؤسسات
No. of  
Ent. 

 النشاط االقتصادي
  آخرون 
Others 

  إدارة وإنتاج
Adm.& Oper. 

  آخرون 
Others 

  إدارة وإنتاج
Adm.& 
Oper.  

Total of Financial 
Intermediaries 19,395.7 6,492.8 6,473.9 107,948.2 140,310.6 671 5,947 48  مجموع الوساطة المالية
Palestine Monetary 
Authority, Commercial & 
Islamic Banks and Other 
Credit  Institutions 

16,999.8 6,340.4 5,954.3 86,528.0 115,822.5 582 4,677 27
سلطة النقد والبنوك التجارية واإلسالمية 

  ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Palestine Exchange 
&Stock  Market Brokers  409.9 7.5 132.1 3,744.8 4,294.3 18 226 11   بورصة فلسطين وشركات األوراق المالية 

Insurance Corporations 1,986.0 144.9 387.5 17,675.4 20,193.8 71 1,044 10  شركات التأمين 
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  2010-2008، أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة المالية والتأمين
Selected Ratios for Finance and Insurance Activities, 2008-2010 

 

Indicators 
Year  ةالسن

 المؤشرات
2010 2009 2008 

Annual Compensation per Paid 
Employees ($) 21,201.4 20,125.1  )$(متوسط نصيب العامل من التعويضات  18,291.3

Output per Person Employees ($) 61,004.5 53,289.3  )$(متوسط إنتاجية العامل من اإلنتاج  67,655.1

Value Added per Employees ($) 46,444.3 41,864.4  )$(القيمة المضافة  متوسط نصيب العامل من 54,728.3

Value Added to Output (%) 76.1 78.6  (%)نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج  81.3
Compensation of Employees to 
Value Added (%) 45.6 48.1  (%)نسبة التعويضات إلى القيمة المضافة   33.2

Annual Depreciation to Output (%) 5.8 8.5  (%)ك السنوي إلى اإلنتاج نسبة االهتال 6.5
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  الفصل الثاني

  

  1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  الفلسطينيون
  

تجمعاً سكانياً،  531باحتالل ما يزيد عن ثالثة أرباع مساحة فلسطين، وتدمير  1948تمثلت نكبة فلسطين في عام 

حيث تمت إقامة إسرائيل على ذلك الجزء المحتل من فلسطين . من السكان الفلسطينيين% 85تشريد حوالي وطرد و

من أرض فلسطين قبل النكبة، وأما السكان الفلسطينيون الذين بقوا في أرضهم % 78والذي يعادل  1948في العام 

ا مواطنين إسرائيليين، بما يترتب عليه من ووطنهم فأصبحوا تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة والمباشرة واعتبرو

  . محاوالت لطمس الهوية والثقافة الفلسطينية

  

تضمنها  1948القاطنين في حدود األراضي التي احتلت عام  إحصائياً، جميع اإلحصائيات المتعلقة بالفلسطينيين

يه فإن جميع اإلصدارات النظام اإلحصائي اإلسرائيلي على أساس أنهم جزء من مواطني دولة إسرائيل، وعل

  .والمنشورات اإلحصائية اإلسرائيلية اشتملت على البيانات المتعلقة بالسكان الفلسطينيين

  

في األراضي الفلسطينية (ومع ذلك، ما يتم نشره في هذا الفصل يعطي تشخيصاً إحصائياً عاماً لواقع الفلسطينيين 

وتشمل الخصائص  إسرائيل فلسطينيي ائيات حولهذا الفصل بعض اإلحص، حيث يعرض )1948المحتلة عام 

في األراضي الفلسطينية ( ينفلسطينيالأن المؤشرات اإلحصائية حول بالديمغرافية والتعليمية والقوى العاملة، علماً 

مستمدة من واقع إسرائيل والظروف المعاشة فيها، وبالتالي تكون المقارنة ألي من المؤشرات  )1948المحتلة عام 

أماكن  الفلسطينيين في وليس )1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام (ة بالدرجة األولى مع السكان الوارد

ويالحظ في بيانات هذا الفصل إختالفاً مع ما ورد في العدد السابق من نفس الكتاب ويعود ذلك .  األخرى همتواجد

والعرب الذين  ات هذا الفصل ال تشمل الفلسطينينوبيان.  باألساس إلى التعديالت والتنقيحات كما ورد من المصادر

وتم ضمها فيما بعد إلى إسرائيل، والتي تتحدد بشكل أساسي  1967يقيمون داخل حدود األراضي التي احتلت عام 

، ومرتفعات الجوالن 1967في ذلك الجزء من محافظة القدس والذي تم ضمه عنوة بعيد احتالل الضفة الغربية عام 

  .  السورية

  

استمدت بيانات هذا الفصل بشكل أساسي من اإلحصائيات المشتقة من السجالت اإلدارية ومن إصدار دائرة اإلحصاء 

إصدار معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية، من و2011 لعام 62 العدد ) المجموعة اإلحصائية(المركزية اإلسرائيلية، 

معية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية من خالل الج -وجمعية الجليل، 20العدد  )كتاب القدس اإلحصائي(

تقديرات الجهاز  منوكذلك ، "ركاز" )1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام (بنك المعلومات لألقلية الفلسطينية 

  . وتطبيق فرضيات إحصائية معينةالمركزي لإلحصاء الفلسطيني 

2  
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  السكان
  
  

مليون  1.3حوالي  2010في نهاية عام  )1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام  يف(بلغ عدد السكان الفلسطينيين 

 1948وذلك في الوقت الذي كان عددهم بعد أحداث النكبة عام  )باستثناء سكّان القدس والجوالن المحتلّين(شخص 

في األراضي (سكّان من مجمل ال% 16.9يشكّلون نحو الفلسطينيين تجدر اإلشارة إلى أن و  .فرد 154,900حوالي 

  . )1948الفلسطينية المحتلة عام 

  

% 17.2أظهرت المعطيات اإلحصائية بأن نسبة الفلسطينيين الذين أفادوا بأنهم مهجرون من ديارهم األصلية بلغت 

ة أما أعلى نسب). ال يشمل الفلسطينيين الذين عادوا إلى قراهم األصلية وما زال يطبق عليهم قانون الحاضر الغائب(

وتجدر اإلشارة إلى أن %.  37.0للمهجرين فقد ظهرت في منطقة النقب، حيث يتركز الفلسطينيون البدو، إذ بلغت 

  %.34.2نسبة المهجرين من بين سكان المدن المختلطة تصل إلى 
  

ض في انخفا )1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام (تجدر اإلشارة إلى أن متوسط حجم األسرة الفلسطينية 

   .فقطفردا  3.12 متوسط حجم األسرة اليهودية يصل إلىفإن وبالمقارنة . فردا 4.37مستمر حيث بلغ 
  

 3.8 بلغ )1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام (للنساء الفلسطينيات  ةيالبيانات أن معدل الخصوبة الكلّ وتظهر

  .2009في العام  2.9ى ووصل معدل الخصوبة بين اليهوديات إل .2010عام  مولودا

  
  

  2010بحسب المنطقة،  )1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام ( الفلسطينين التوزيع النسبي للسكان
Percentage Population Distribution of Palestinians (In the Palestinian Territories 

Occupied in 1948) by Region, 2010 
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 لسنوات مختارة، نهاية العام  )1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام ( الفلسطينين عدد
Number of Palestinians (In the Palestinian Territories Occupied in 1948) for Selected 

Years, End Year 
 

Year الفلسطينين عدد   
Number of Palestinians 

 السنة

1948 154,900 1948 

1961 180,100 1961 

1967 324,100 1967 

1972 388,800 1972 

1983 565,200 1983 

1985 619,000 1985 

1990 728,700 1990 

1995 821,200 1995 

1996 848,700 1996 

1997 875,600 1997 

1998 905,200 1998 

1999 935,600 1999 

2000 969,300 2000 

2001 971,170 2001 

2002 1,001,500 2002 

2003 1,031,000 2003 

2004 1,061,000 2004 

2005 1,090,900 2005 

2006 1,118,000 2006 

2007 1,146,000 2007 

2008 1,172,000 2008 

2009 1,229,936 2009 

2010 1,252,000 2010 

Note: The population in this table not equal to the 
population in other tables because of  the source. 

ال يتساوى عدد السكان في هذا الجدول مع الجـداول األخـرى   : مالحظة

 .الختالف المصدر
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  2010بحسب االنتماء الديني والمنطقة،  )1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام ( الفلسطينين التوزيع النسبي للسكان
Percentage Population Distribution of Palestinians (In the Palestinian Territories 

Occupied in 1948) by Religion and Region, 2010 
 

  المنطقة
   Religion                                                       النتماء الدينيا

النسبة 
Percentage 

Region المجموع  درزي  مسيحي  مسلم  
Muslim  Christian  Druze  Total  

 North 52.2 100 12.5 13.6 73.9  الشمال

 Haifa 18.2 100 10.4 8.1 81.5  حيفا

 Center 14.2 100 - 2.5 97.5  الوسط

 South 15.4 100 - - 100.0  الجنوب
 Total 100 100 8.5 9.0 82.5  المجموع

   
  

  2010ف التجمع، التوزيع النسبي للسكان حسب الفئة العمرية والجنس وتصني
Percentage Distribution of Population by Age Group, Sex and Locality Type, 2010 

 

Age  
Groups 

 غير معترف به
Unrecognized 

  معترف به
Recognized  

  المجموع
Total   الفئة  

كال الجنسين العمرية
Both 

Sexes 

 إناث
Female

  ذكور
Male  

كال الجنسين
Both 

Sexes 

  ثإنا
Female  

  ذكور
Male  

كال الجنسين
Both 

Sexes 

 إناث
Female

  ذكور
Male  

0-4 18.5 18.4 18.5 11.9 11.8 12.1 12.4  12.2 12.5 0 -4  

5-9 18.1 19.0 17.4 11.9 11.9 11.8 12.3 12.4 12.2 5 -9  

10-14 15.4 12.0 18.4 12.8 12.6 12.9 12.9 12.6 13.3 10 -14  

15-19 10.3 10.5 10.2 10.4 10.2 10.5 10.3 10.2 10.5 15 -19  

20-24 7.4 7.1 7.7 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 20 -24  

25-29 7.2 8.2 6.4 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 25 -29  

30-34 7.5 8.7 6.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.5 7.4 30 -34  

35-39 4.0 3.7 4.3 6.4 6.0  6.7 6.2 5.9 6.5 35 -39  

40-44 3.8 4.0 3.6 6.6 6.9 6.3 6.3 6.7 6.1 40 -44  

45-49 2.6 3.4 1.9 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 45 -49  

50-54 1.5 1.4 1.6 4.0 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 50 -54  

55-59 1.0 1.0 0.9 2.6 2.9 2.4 2.5 2.7 2.3 55 -59  

60-64 0.9 1.1 0.7 2.0 2.0 2.1 2.0 1.9 2.0 60 -64  

65+ 1.8 1.5 2.0 4.0 4.3 3.7 3.9 4.1 3.6 65+  

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع  

Median Age   العمر الوسيط 20 21 20 21 21 21  13 15 14
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  2010حسب حالة التهجير وبعض الخصائص الخلفية،  لسكانلالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Population by Displacement Status and Selected 

Background Characteristics, 2010 
 

Background 
Characteristics 

  المجموع
Total   

Displacement Status حالة التهجير والجنس  
  ليس مهجر  الخصائص الخلفية

Placed  
 مهجر 

Displaced   

Region   المنطقة   

North   شمال  13.0  87.0 100

Haifa 100 86.8  13.2   حيفا  

Center   وسط  15.9  84.1 100

South   جنوب  37.0  63.0 100

Locality Classification    نوع التجمع 

Large Locality   تجمع كبير   15.8  84.2 100

Medium Locality  100 80.7  19.3  تجمع متوسط  

Small Locality   تجمع صغير  19.2  80.8 100

Locality Type   تصنيف التجمع   

Recognized   معترف به  16.8  83.2 100

Unrecognized   غير معترف به  21.8  78.2 100

Locality Characteristics   طبيعة التجمع   

Mixed  100 65.8  34.2  مختلط 

Unmixed  غير مختلط  15.7  84.3 100

Religion   االنتماء الديني    

Muslim  مسلم  20.0  80.0 100

Christian  مسيحي  7.0  93.0 100

Druze  درزي  -  100 100

Total  المجموع  17.2  82.8 100
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  2010حسب المنطقة والجنس والحالة الزواجية، ) سنة فأكثر 15( لسكانلالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Population (15 Years and Aِbove) by Region, Sex and Marital Status, 2010 

 

  منطقةال

Marital Status and Sex  الحالة الشخصية والجنس
 المجموع
Total 

Region 
 لم يتزوج أبدا

Never Married
  ة/خاطب

Engaged  
 ة/متزوج

Married
  ة/مطلق

Divorced  
 ة/أرمل

Widowed
  ة/منفصل

Separated   

 ذكور
Male

 إناث
Female

 ذكور
Male 

 إناث
Female

 ذكور
Male

 إناث
Female

 كورذ
Male

  إناث
Female  

 ذكور
Male

 إناث
Female

 ذكور
Male 

 إناث
Female

  ذكور
Male  

 إناث
Female

 North  100 100 0.8 0.3 5.4 0.6 0.7 0.2 58.8 58.3 2.0 1.8 32.3 38.8  شمال

 Haifa  100 100 - - 4.4 0.4 1.6 0.4 55.6 54.7 1.0 2.1 37.4 42.4  حيفا

  Center 100 100 0.3 - 6.2 0.7 1.1 1.0  58.0 56.4 1.5 2.2 32.9 39.7  وسط

  South 100 100 0.4 - 3.6 - 1.5 0.4 67.1 62.3 0.4 0.4 27.0 36.9 جنوب

  Total 100 100 0.5 0.2 5.1 0.5 1.1 0.3 59.1 57.8 1.5 1.8 32.7 39.4  المجموع
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  2010ألسر حسب حجم األسرة والمنطقة، لالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Households by Household Size and  

Region, 2010 
 

  األسرةحجم 
 Region                     المنطقة

Household Size المجموع 
Total  

  شمال
 North  

  حيفا
Haifa  

 وسط
Center  

 جنوب
South 

1  7.0 6.5 5.5 11.1 6.1 1  

2  15.1 14.1 19.2 14.8 14.1 2  

3  13.6 14.2 16.1 10.3 10.7 3  

4  17.0 16.3 16.1 20.7 17.0 4  

5  17.7 19.2 18.1 13.9 15.1 5  

6  16.4 18.0 14.1 17.4 11.9 6  

7  6.5 6.3 6.1 6.2 8.0 7  

8  4.0 3.9 3.9 3.5 5.3 8  

9+  2.7 1.5 0.9 2.1 11.8 +9  

  Total 100 100 100 100 100  المجموع

  ألسرة حجم  متوسط

 )يشمل أسر من فرد واحد(
4.37 4.36 4.14 4.20 5.01 

Average Person per 
Household  incl. one 
person households 

  ألسرة حجم  متوسط

 )ال يشمل أسر من فرد واحد(
4.62 4.59 4.32 4.60 5.27 

Average Person per 
Household  Excl. one 
person households 

 
 
 

      حسب الفئات  خالل السنة السابقة للمسح للنساء) امرأة 1000يد لكل عدد الموال( والكلية معدالت الخصوبة التفصيلية

 2010 العمرية،
Age-Specific and Total Fertility Rates (Number of Births Per 1000 Females) during the 

Year Preceding the Survey, 2010 
  

Age Groups القيمة  
  Value 

  الفئة العمرية

19 -15  29.3 19-15  

24 -20  125.7 24-20  

29 -25  222.2 25 -29  

30-34 219.5 30 -34  

35-39 99.4 35 -39  

40-44 46.0 40 -44  

45-49 17.4 45 -49  

Total Fertility Rate 3.80 معدل الخصوبة الكلي  
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  المساكن وظروف السكن
  

  
، 2010عام  متلك البيوت التي تسكنهات )1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام  في(من األسر الفلسطينية % 92.9

، ونحو )2008بموجب التعداد السكاني اإلسرائيلي الشامل (من األسر في المجتمع اإلسرائيلي % 65.8مقارنة بنحو 

من األسر في المجتمع اإلسرائيلي التي % 26.4من األسر الفلسطينية تسكن في بيوت مستأجرة مقارنة ب % 4.8

% 66.8أما من حيث نوعية المسكن، فنحو  . )2008لتعداد السكاني اإلسرائيلي الشامل ا(تسكن في بيوت مستأجرة 

  .من األسر في شقق% 26.8من مجمل األسر الفلسطينية تسكن في بيوت منفصلة على شكل دار أو فيال، وتسكن 
  

مترا  159-120تها ما بين من األسر الفلسطينية تعيش في مساكن تتراوح مساح% 41.6أن  البياناتيتضح من 

في % 11.1مترا مربعا بينما يعيش  80من األسر تعيش في مساكن تقل مساحتها عن % 7.7، وتبين أن مربعا

  . مترا مربعا 200مساكن تزيد مساحتها عن 
  
  

أما بخصوص كثافة السكن، تشير البيانات  . غرفة 3.9أظهرت النتائج أن متوسط عدد الغرف في المسكن يصل إلى 

في األراضي (فردا للغرفة، بينما بلغ متوسط كثافة السكن في المعدل العام  1.17أن متوسط كثافة السكن يبلغ إلى 

  . فردا للغرفة 0.9 )1948الفلسطينية المحتلة عام 
  

ترتبط مساكنها بشبكة  )1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام (من األسر الفلسطينية % 94.9كشفت البيانات أن 

   .ترتبط بشبكة عامة للصرف الصحي% 87.2و  ،موصولة بشبكة الكهرباء العامة% 94.0ونحو  ،مياه عامة

  
  2010، نوع السكنألسر حسب نسبة ا

Percentage of Households by Type of Housing Unit, 2010 
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  2010لمسكن والمنطقة، حسب مؤشرات مختارة لسر لأل التوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Households by Selected Indicators for Housing Units and 

Region, 2010 
  

 المجموع  مختارة تمؤشرا
Total  

  Region                 المنطقة
Selected Indicators شمال 

North
  حيفا

Haifa  
 وسط

Center
 جنوب

South

Type of Housing Unit  نوع المسكن

Villa 5.6 1.5  9.0 5.4 5.5  فيال

House 36.4 75.1 70.5 60.1 61.3 دار

Apartment 11.2 20.6 20.5 33.9 26.8 شقة

Independent Room 0.1  -  - 0.5 0.3 غرفة مستقلة

Tin Shack 46.7 2.6  -  - 6.0  براكية

Other  - 0.2  - 0.1  0.1  أخرى 

Total 100 100 100 100 100  وعالمجم

 Tenure of Housing Unit      حيازة المسكن 

Owned 89.1 92.2 95.2 93.0 92.9  ملك 

Rented 1.6 3.0 3.2 4.6 3.7 مستأجر

Leased 0.4 4.4 1.6 0.1 1.1  إيجار مفتاحية

*Other 8.9 0.4  - 2.3  2.3 *أخرى

 Total 100 100 100 100 100 المجموع 

 Area of Housing Unit       )2م(مساحة مسطح المسكن 
(m2)

 Less than 80 13.9 10.3 3.7  7.1 7.7 80أقل من 

80  - 119 24.6  25.9 18.0 29.8 22.8 80-119 

120  - 159 41.6 45.0 38.5 33.5 41.2 120-159

160  - 199 15.0 13.3 19.9 16.2 13.2 160-199

200+  11.1 8.7 19.9 10.2 8.9 200+

 Total 100 100 100 100 100  المجموع 

 Housing Occupancy      صفة إشغال المسكن 
Status 

 Residential Only 99.3 100 98.3 97.8 98.4 للسكن فقط 

 Many Uses 0.7  - 1.7 2.2 1.6 متعدد األغراض 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع 

 *Others: Includes without payment  لتشمل دون مقاب: أخرى *
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  2010حسب مؤشرات مختارة للمسكن والمنطقة، ألسر لالتوزيع النسبي : )تابع (

(Cont.): Percentage Distribution of Households by Selected Indicators for Housing 
Units and Region, 2010 

  

 المجموع  مختارة تمؤشرا
Total 

 Region  المنطقة
Selected Indicators شمال 

North
  حيفا

Haifa  
 وسط

Center
 جنوب

South

 Housing Density       كثافة السكن

 Less than 1 28.5 23.4 35.1 35.6 32.9 1أقل من 

1.00 – 1.99 56.3 54.6 58.7 59.4 56.4 1.00 – 1.99 

2.00 – 2.99 9.2 8.5 5.6 14.9 11.5 2.00 – 2.99 

3.00+ 1.6 1.3 0.6 2.3 3.6 3.00+ 

 Total 100 100 100 100 100  المجموع

 Average Housing 1.31 1.29 1.11 1.13 1.17 متوسط كثافة السكن
Density  
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   2010وحجم األسرة،  حسب عدد الغرف، نوع المسكنألسر لالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Households by Number of Rooms, Type of Housing Unit 

and Household Size, 2010  
  

نوع المسكن وعدد

  الغرف

Household Size     حجم األسرة 
 المجموع
Total  

Type of Housing 
Unit and 

Number of 
Rooms  

1  2  3  4  5  6  7+  

 Villa                  فيال

1 -  -  -  -  -   - -  -  1 

2 -  - - -  -  -  -  - 2 

3  10.2  21.3 -  41.9 13.5 13.1 -  100 3

4 -  9.8 22.2 13.5 20.5 26.6 7.4 100 4

+5 -  3.9 7.8 15.1 24.2 37.6 11.4 100 5+

 Total 100 7.9 28.9 20.4 18.6 13.6 8.9 1.7  المجموع

متوسط عدد 

 الغرف
3.0 3.8 4.1  4.5 6.2 5.4 6.9 5.1  

Average 
Number of  
Rooms 

House          دار

1  57.1 26.8 16.1  -   -  -  - 100 1 

2 41.3 25.1 8.6 6.5 4.9 9.5 4.1 100 2 

3 6.6 18.4 17.9 19.5 17.3 13.1 7.2 100 3

4 2.0 8.2 12.8 17.7 22.1 20.3 16.9 100 4

+5 0.9 8.4 8.2 13.6 18.7 24.6 25.6 100 5+

Total 100 14.8 18.0 18.0 16.1 12.9 13.1 7.1  المجموع

متوسط عدد 

 الغرف
2.5 3.5 3.6 3.9 4.0 4.2 4.7 3.9 

Average 
Number of 
Rooms

Apartment         شقة

1 100  -   - -   -   -  -  100 1 

2 38.7 29.5 21.7 5.7 3.2 - 1.2 100 2 

3 9.3 32.5 15.1 14.0 14.8 9.3 5.0 100 3

4 0.3 13.5 18.4 24.9 16.4 15.8 10.7 100 4

+5 -  13.0 12.1 22.8 24.0 15.4 12.7 100 5+

Total 100 8.5 12.1 16.8 18.9 15.7 21.1 6.9  المجموع

متوسط عدد 

 الغرف
2.4 3.4 3.7 4.1 4.3 4.3 4.3 3.9 

Average 
Number of 
Rooms

  *أخرى
 )المجموع(

6.2  18.7 13.7 16.3 16.8 9.7 18.6 100 Other* 
(Total) 

متوسط عدد 

 الغرف
1.5 2.6 2.6 2.9 3.0 2.9 4.0 2.9 

Average 
Number of 
Rooms

Other: Includes independent room, tent, or tin shack*                            .تشمل غرفة مستقلة وخيمة وبراكية: أخرى* 
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  2010م األسرة، وحج حسب عدد الغرف، نوع المسكنألسر لالتوزيع النسبي : )تابع( 
(Cont.): Percentage Distribution of Households by Number of Rooms, Type of 

Housing Unit  and Household Size, 2010 
  

نوع المسكن وعدد
 الغرف

Household Size     حجم األسرة 
 المجموع
Total  

Type of 
Housing Unit 

and Number of 
Rooms  

1  2  3  4  5  6  7+  

Total          المجموع

1 57.3 26.8 15.9  -   -   -   -  100 1 

2 36.8 25.1 14.6  7.1 5.6 7.5 3.3 100 2 

3 6.9 22.6 16.4 18.7 16.7 11.8 6.9 100 3

4 1.4 9.9 14.6 19.2 20.6 19.2 15.1 100 4

5+ 0.5 9.1 9.2 16.3 20.5 23.1 21.3 100 5+

Total 100 12.9 16.6 17.7 17.0 13.7 15.4 6.7  المجموع

متوسط عدد 

 الغرف
2.4 3.4 3.6 4.0 4.2 4.3 4.7 3.9 

Average 
Number of 
Rooms
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   2010، )مياه وكهرباء وصرف صحي(حسب المنطقة، نوع التجمع ووصلها بالشبكات العامة ألسر لالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Households by Region, Type of Locality, and Connection to Public Networks  

(Water, Electricity, and Sewage), 2010 
  

المنطقة ونوع 

 التجمع

                                                                                                                Connection to Public Networksاالتصال بالشبكات العامة 

Region and 
Type of 
Locality 

 Sewage    صرف صحي Electricity    كهرباء Water   مياه
شبكة عامة
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ublic N
etw

ork
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ت خا

تمديدا
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المجموع
 

Total
  

شبكة
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P

rivate 
G
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و
 

من الجيران
  

C
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connection
 

غير
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N
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المجموع
 

Total
شبكة عامة  

 
P

ublic N
etw

ork
 

صية
صا
حفرة امت

 
C

esspit
 

ى
أخر

 O
ther

المجموع 
 

Total
  

 Region     المنطقة

 North 100 0.2 4.2 95.6 100 -  0.1 0.1 99.8  100  - -   -  100  شمال

 Haifa 100 1.7 22.6 75.7 100 -  2.8  -  97.2 100  -  -  -  100  حيفا

 Center 100 -  2.7 97.3 100 -  -  -  100 100 -  -  -  100 وسط

 South 100 6.7 39.8 53.5 100 8.7 1.0 35.9  54.4 100 7.4  33.3 2.5 56.8 جنوب

 Locality      نوع التجمع
Classification 

  Large Locality 100 0.5 4.9 94.6 100 -  0.8 -  99.2 100 -  0.1 -  99.9  رتجمع كبي

 Medium 100 -  14.4 85.6 100 -  0.5 0.3 99.2 100 -  -  -  100  تجمع متوسط
Locality   

 Small Locality 100 8.1 46.9 45.0 100 9.7 0.3 39.8 50.2 100 8.3 36.7 2.4 52.6  تجمع صغير

  Locality Type         تصنيف التجمع

 Recognized 100 0.5 7.6 91.9 100 -  0.7 0.1 99.2 100 -  -  0.1 99.9  معترف به

 Unrecognized 100 14.5  85.5 -  100 19.5 -  78.9 1.6 100 16.7 74.0 4.9 4.4  غير معترف به

 Total 100 1.2 11.6 87.2 100 1.0 0.7  4.3 94.0 100 0.9 3.9 0.3 94.9 المجموع
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 حسب مؤشرات مختارة  2010حتى  2001التي تقدمت بطلب رخصة بناء في الفترة من ألسر لالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Households Who Applied for a Building License during the 

period of 2001 – 2010 by Selected Indicators  
 

  مؤشرات مختارة
  نسبة األسر

Percentage of  
Households 

Selected Indicators 

 Percentage of households who 14.6  نسبة األسر التي تقدمت بطلب رخصة بناء
applied for a building license  

 No. of times application submitted   عدد مرات تقديم الطلب 

1  77.8 1 

2  8.8 2 

3+ 13.4 3+ 

 Total 100 المجموع

 No. of times status of application  عدد مرات المراجعة 
checked  

0 2.1 0 

1  24.3 1 

2  17.4 2 

3 14.8 3 

4+ 41.4 4+ 

 Total 100 المجموع

  

  
  نوع اإلضافة حسب 2010حتى  2001التي قامت بإضافة جزء على المسكن في الفترة من ألسر نسبة ا

Percentage of Households Who Made Additions to their Housing Unit during the 
period of 2001 – 2010 by Type of Addition 

 

  نوع اإلضافة
 نسبة األسر

Percentage of  
Households 

Type of Addition  

  One bedroom or more 2.7 غرفة نوم أو أكثر 

  Toilet 1.7  مرحاض

  Balcony 3.2  فرندة 

  Other 0.8  أخرى 

 Total 5.6  المجموع

  
  

  



2011كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي   

  232

  في الفترة   بإجراءات بحقهم حسب نوع اإلجراء اإلسرائيلية ألسر التي قامت الحكومةا نسبة

2010 – 1947ما بين   
Percentage of Households Who Had Israel Government Proceedings Against Them by 

Type of Proceeding During the Period of 1947 – 2010 
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  التعليم
  
  

 إلى 2010/2011 في العام الدراسي) 1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام (تشير بيانات التعليم للفلسطينيين 

مدرسة لألطفال  57مدرسة ابتدائية  489 مدرسة منها 546أن عدد المدارس التي يتوفر فيها التعليم االبتدائي بلغ 

مدرسة، أما المدارس التي يتوفر  157ذوي االحتياجات الخاصة، والمدارس التي يتوفر فيها التعليم اإلعدادي بلغ ل

  . مدرسة  283 فيها التعليم الثانوي فقد بلغ عددها
  

 )1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام (بلغ عدد الطلبة في المدارس العربية  2010/2011وفي العام الدراسي 

طفـالً فـي    93,827منهم .  في رياض األطفال والمدارس والمؤسسات التعليمية طالباً وطالبة يدرسون  501,880

طالباً وطالبة في المدارس اإلعدادية  76,754وطالباً وطالبة في مدارس التعليم االبتدائي  248,192رياض األطفال و

معلمـاً   34,475عدد المعلمين في المدارس بكافة مراحلهـا  كما بلغ   .طالباً وطالبة في المدارس الثانوية 83,107و

  .2010/2011إناث وذلك للعام الدراسي  23,888وذكور  10,587ومعلمة، منهم 
  

 )1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عـام  (بلغت النسبة العامة لمعرفة القراءة والكتابة بين السكّان الفلسطينيين 

فـي األراضـي   (بين السكّان الفلسـطينيين   -حاليا-المعدل العام لاللتحاق بالتعليم  بلغو ،%94.2) سنة فأكثر 15(

% 39.5بين الذكور و% 39.0بواقع % 39.2نحو  فأكثر سنوات 5في الفئة العمرية  )1948الفلسطينية المحتلة عام 

  .بين اإلناث
  

بين النساء يفوق النسبة بين الرجال وذلك ) امعاتكليات وج(تشير البيانات إلى أن نسبة االلتحاق بالتعليم فوق الثانوي 

ـ  18 عمرفي معظم المناطق إذ بلغت نسبة الملتحقين بالتعليم في      بـين الـذكور  % 7.2بواقـع  % 7.6 أكثرسنة ف

، وتـنخفض  %5.4في المعدل العام نحو  17 -15بلغت نسبة التسرب في الفئة العمرية  وقد  .بين اإلناث% 7.9و

  .بين الذكور في ذات الفئة العمرية% 8.6وترتفع إلى % 2.2اإلناث إلى  هذه النسبة بين
   

   2010/2011-2007/2008، حسب المرحلةالعربية  في المدارس) باأللف(الطلبة  عدد
Number of Students (in Thousand) in Arab Schools in by Stage, 2007/2008- 2011/2010  
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  2010/2011- 2007/2008، حسب المرحلةالعربية عدد المدارس 
Number of Arab Schools by Stage, 2008/2007 - 2011/2010  

 

2007/2008 المرحلة  2009/2008 2009/2010  2010/2011  Stage 

 Total  901  878  832  799 المجموع

 Primary Education 546 537 515  496 التعليم االبتدائي 

تدائيةمدارس اب  446  462  479  489 Primary Schools 

مدارس لألطفال ذوي 

 االحتياجات الخاصة
50  53  58  57  Schools for children 

with Special needs  

 Post Primary  355  341  317  303 التعليم ما بعد االبتدائي
Education 

 Intermediate Schools  157  146  137  137 مدارس إعدادية

نويةمدارس ثا  236  250  272  283  Secondary Schools 

بعد االبتدائي حسبت  المدرسة التي يتوفر فيها التعليم االبتدائي والتعليم ما*

 أنهـا مرتين، فقد سجلت على أنها مدرسة للتعليم االبتدائي وكـذلك علـى   

ولكن في السطر الـذي يمثـل المجمـوع    . بعد االبتدائي مدرسة للتعليم ما

مدرسة واحدة وللتنويه لهذه المالحظة فقد وضعت البيانات حسبت على أنها 

    .التي تمثل المجموع  بين األقواس

*An institution in which both Primary and Post Primary 
Education exist was Counted Twice, once as a primary 
institution and once as a post- primary institution.  
Where as in the “total” line they where counted only 
once.  In order to draw the readers attention to this fact, 
the data in the “total” line were put in brackets. 

 
  

  2010/2011- 2007/2008، حسب المرحلةالعربية  الطلبة في المدارس عدد
Number of Students in Arab Schools by Stage, 

 2007/2008- 2011/2010  
 

  

  

 Stage 2010/2011 2009/2010  2008/2009 2007/2008 المرحلة

 474,095486,049495,032501,880Total المجموع

 95,00095,04298,88193,827Kindergartens  رياض أطفال

 234,694241,861247,215248,192Primary Education التعليم االبتدائي  

 232,033238,909243,979244,888Primary Schools مدارس ابتدائية

مدارس لألطفال ذوي 

 االحتياجات الخاصة
2,6612,9523,2363,304Schools for children with 

Special needs  

 144,401149,146155,347159,861Post Primary Education   التعليم ما بعد االبتدائي

 69,37670,92474,51876,754Intermediate Schools رس إعداديةمدا

 75,02578,22280,85683,107Secondary Schools مدارس ثانوية
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                           2010/2011-2007/2008والجنس،  حسب المرحلةالمعلمين في المدارس العربية عدد 
Number of Teachers in Arab Schools by Stage and Sex, 2007/2008-2010/2011 

 

 Stage and Sex 2011/2010 2010/2009 2009/2008 2008/2007 المرحلة والجنس

 Total 34,475 31,308 30,851 30,827 المجموع

 Males 10,587 9,754 9,669  10,118 ذكور

 Females 23,888 21,554 21,182  20,709 إناث

 Kindergartens 2,479 2,385 2,537  2,367 رياض األطفال 
education 

 Males 0 7 15  15 ذكور

 Females 2,479 2,378 2,522  2,352 إناث

Elementery Education 18,419 17,380 17,360  17,120 التعليم االبتدائي 

 Males 4,457 4,380 4,323  4,349 ذكور

 Females 13,962 13,000 13,037  12,771 إناث

 Post Elementary 13,577 11,543 10,954 11,340  التعليم ما بعد االبتدائي
Education 

 Males 6,130 5,367 5,331 5,754 ذكور

 Females 7,447 6,176 5,623 5,586 إناث
    

  
  

  2010/2011-2007/2008المرحلة، حسب  الشعب في المدارس العربية فيعدد 
Number of Classes in Arab Schools by Stage, 2008\2007 -2010\2011 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Stage 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008  المرحلة

 12,88313,24113,84314,768Total المجموع

 8,1308,3548,6819,114Primary Education التعليم االبتدائي 

 4,7534,8875,1625,654Post Primary Education  التعليم ما بعد االبتدائي

 2,1282,1612,4112,619Intermediate Schools مدارس إعدادية

 2,6252,7262,7513,035Secondary Schools مدارس ثانوية
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  2010والجنس والمنطقة، الفئة العمرية حسب ) سنة فأكثر 15(معرفة القراءة والكتابة  نسبة
Percentage of Literacy Rate (15 Years and Above) by Age Group, Sex and           

Region, 2010 
  

  الفئة العمرية

  والجنس
 المجموع
Total 

 Region                                                              المنطقة 
Age Groups and 

Sex شمال  
North  

  حيفا
Haifa  

  وسط
Center  

  جنوب
South  

 Males       ذكور
15 -19  98.7  99.0 98.9 100 96.6 15-19 
20 -24 99.3 98.9 100 100 99.2 20-24 
25 -29 99.0 99.3 98.7 99.1 98.0 25-29 
30 -34 97.7 98.5 97.5 100 92.2 30-34 
35 -39 96.5 97.6 100 100 80.3 35-39 
40 -44 97.3 98.0 98.8 96.9 91.0 40-44 
45 -49 99.5 99.7 100 97.4 100 45-49 
50 -59 96.7 98.1 97.8 98.4 75.3 50 -59  
60+  84.5 89.6 88.1 89.6 26.8 60+ 

 Total 89.8 98.3 98.0 97.8 96.9  المجموع
 Females            إناث
15 -19  99.2 99.7 100 100 96.5 15-19 
20 -24 99.1 99.9 100 98.3 96.4 20-24 
25 -29 97.2 98.9 100 100 85.4 25-29 
30 -34 98.0 99.7 98.0 100 89.2 30-34 
35 -39 97.4 100 98.9 100 82.4 35-39 
40 -44 97.3 99.5 98.7 100 79.4 40-44 
45 -49 92.9 95.4 92.3 99.0 71.7 45-49 
50 -59 86.2 90.3 92.5 91.9 29.6 50 -59  
60+  45.4 46.8 49.7 47.5 13.0 60+ 

 Total 81.2 93.7 92.9 92.9 91.5  المجموع
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  2010والجنس والمنطقة، رية الفئة العمحسب ) سنة فأكثر 15(معرفة القراءة والكتابة  نسبة): تابع(
 (cont.): Percentage of Literacy Rate (15 Years and Above) by Age Group, Sex and 

Region, 2010 
 

  الفئة العمرية

  والجنس
 المجموع
Total  

 Region                                             المنطقة
Age Groups 

and Sex شمال  
North  

  حيفا
Haifa  

  وسط
Center  

  جنوب
South  

 Both Sexes       كال الجنسين

15 -19 99.0 99.3 99.4 100 96.5 15-19 

20 -24 99.2 99.4 100 99.1 97.8 20-24 

25 -29 98.1 99.1 99.4 99.5 91.6 25-29 

30 -34 97.9 99.1 97.8 100 90.7 30-34 

35 -39 97.0 98.6 99.5 100 81.4 35-39 

40 -44 97.3 98.8 98.8 98.4 85.0 40-44 

45 -49 96.2 97.6 96.5 98.3 83.8 45-49 

50 -59 91.3 94.1 95.0 95.2 48.8 50 -59 

60+ 64.5 67.7 67.7 68.3 20.4 60+ 

  Total 85.5 96.0 95.4 95.3 94.2  المجموع
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  2010نس، حسب المنطقة، الفئة العمرية والج) سنوات فأكثر 5(االلتحاق بالتعليم  معدالت
Percentage of Educational Attendance (5 Years and Above) by Region, Age Group and Sex, 2010 

 

  فئات العمر

  المجموع
Total  

  Region and Sex                                                المنطقة والجنس

Age 
Groups 

  شمال
North  

  حيفا
Haifa  

  وسط
Center  

  جنوب
South  

 ذكور
Males

 إناث
Females

  كال

 الجنسين
Both 

Sexes

 ذكور
Males 

  إناث
Females  

  كال

 الجنسين
Both 
 exes 

  ذكور
Males  

 إناث
Females 

  كال

 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

  كال
 الجنسين
Both  
Sexes

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

  كال

 الجنسين
Both  
Sexes

5 97.710098.7100100 100100100100100100100 91.7 100 95.1 5 

6 -11  97.999.298.598.6100 99.310010010098.610099.4 94.3 95.7 95.0 6-11 

12 -14 98.997.798.498.5100 99.210010010010097.098.6 97.6 91.1 94.0 12-14 

15 -17 89.293.791.589.094.1 91.592.710096.497.390.093.3 82.1 88.5 85.1 15-17 

18+ 7.27.97.68.28.5 8.46.29.27.76.06.26.1 5.4 5.1 5.2 18+ 

 Total 46.9 45.8 48.0 38.036.738.837.737.238.137.6 39.039.539.237.838.3 المجموع
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  2010الجنس والمنطقة، الفئة العمرية حسب ) سنوات فأكثر 5(نسبة التسرب بين السكان 
Drop-out Rate of Population (5 Years and Above) by Age Group, Sex and Region, 2010 

 

فئة العمريةال

  المجموع
Total 

  Region and Sex                                                                                                                                     والجنس المنطقة

Age 
Groups 

  شمال
North  

  حيفا
Haifa  

  وسط
Center  

  جنوب
South  

 ذكور
Males

 إناث
Females

  كال

 الجنسين 
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females

  كال 

 الجنسين
Both  

Sexes 

 ذكور
Males

 إناث
Females

  كال 

 الجنسين
Both  

Sexes

 ذكور
Males

 إناث
Females 

  كال 

 الجنسين
Both  

Sexes

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

  كال 

 الجنسين
Both  

Sexes 

5 -11 0.5 - 0.2 0.9  - 0.5  -  -    -  -  -  -  -  - 5-11

12 -14 0.5 1.4 0.9 1.0  - 0.5  -  -  -  -  -   -  - 6.7 3.7 12-14

15 -17 8.6 2.2 5.4 9.0 0.6 4.8 5.2   2.5 1.6 5.5 3.7 14.8 6.9 11.1 15-17

18+ 31.9 31.5 31.7 35.7 33.2 34.4 24.7 27.1 25.9 32.4 29.9 31.2 25.4 32.5 29.1 18+

Total 16.6 18.8 14.3 20.8 19.8 21.7 17.5 18.3 16.8 23.4 22.3 24.6 21.0 20.7 21.3 المجموع
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  2010الجنس والمنطقة، الحالة التعليمية حسب ) سنة فأكثر 15(التوزيع النسبي للسكان 
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) by Educational 

Attainment, Sex and Region, 2010 
 

الحالة التعليمية 

 والجنس
  المجموع
Total  

 Region Educational المنطقة
Attainment and 

Sex 
 شمال

North 
  حيفا

Haifa  
 وسط

Center
 جنوب

South
 Males       ذكور
 Illiterate 10.2 1.7 2.0 2.2 3.1 أمي 
 Knowledgeable 3.2 3.3 3.8 3.8 3.7 ملم 
  Elementary 10.4 11.1 11.1 14.0 12.6 ائي ابتد

  Preparatory 23.8 23.6 17.6  24.7 23.0 إعدادي 
  Secondary 28.8 28.3 27.3 19.1 23.1 ثانوي 

 Highschool 9.5 15.4 18.0 20.0 17.7  بجروت
Certificate (Bagrot)  

شهادة كلية أو أقل من 

  بكالوريوس
6.0 6.8 7.8 4.3 1.8 

College Degree or 
less than First 
Degree (BA) 

 First Degree and 12.3 12.3 12.4 9.4 10.8  بكالوريوس فأعلى
Above 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع
 Females           إناث
 Illiterate 18.8 6.3 7.1 7.1 8.5 أمي 
 Knowledgeable 9.0 4.7 4.6 4.4 5.1 ملم 

  Elementary 11.8 13.0 12.0 14.0 13.2 ابتدائي 
  Preparatory 20.8 19.3 19.0 20.6 20.1 إعدادي 
  Secondary 18.7 26.0 22.4 13.4 17.5 ثانوي 

 Highschool 10.8 12.2 14.8 23.7 18.8  بجروت
Certificate (Bagrot)  

شهادة كلية أو أقل من 

  بكالوريوس
7.0 7.1 9.7 7.6 1.8 

College Degree or 
less than First 
Degree (BA) 

 First Degree and 8.3 10.9 10.4 9.7 9.8  بكالوريوس فأعلى
Above 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع
 Both Sexes           كال الجنسين

 Illiterate 14.6 4.0 4.6 4.7 5.8 أمي 
 Knowledgeable 6.1 4.0 4.2 4.0 4.3 ملم 

  Elementary 11.1 12.0 11.5 14.0 12.9 ابتدائي 
  Preparatory 22.2 21.5 18.3 22.7 21.6 إعدادي 
  Secondary 23.7 27.2 24.9 16.3 20.3 ثانوي 

 Highschool 10.2 13.8 16.4 21.8 18.3  بجروت
Certificate (Bagrot)  

شهادة كلية أو أقل من 

  بكالوريوس
6.5 6.9  8.7 5.9 1.8 

College Degree or 
less than First 
Degree (BA) 

 First Degree and 10.3 11.6 11.4 9.6 10.3  بكالوريوس فأعلى
Above 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع
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  العمل واألجور
  
  

) 1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام (بين السكّان الفلسطينيين % 46.9بلغت نسبة المشاركة في قوى العمل 

وى العمل، حيث بلغت النسبة تشير البيانات إلى تغيرات طفيفة بنسبة مشاركة الرجال العرب في قوأكثر، سنة ف 15

، %62.2 )1948في األراضي الفلسـطينية المحتلـة عـام    (، وتبلغ نسبة مشاركة الرجال في المعدل العام 65.1%

فاع ملحوظ بنسـبة مشـاركة النسـاء    هذا ويبرز ارت، %61.5نحو  2009رجال اليهود لعام وبلغت نسبة مشاركة ال

  .%28.3العربيات في سوق العمل، فقد بلغت نسبة المشاركة نحو 

  

بلغـت نسـبة    ، في المقابل)1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام (بين الفلسطينيين % 7.1بلغت نسبة البطالة 

كما أشارت البيانات إلى هبوط فـي   . 2010لعام % 6.6نحو  )1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام (البطالة 

   .%10.5معدالت البطالة بين النساء العربيات داخل قوى العمل إذ بلغت 

  

من المشاركين في قوى العمل الفلسطينيين بأنهم يعملون % 16.7أظهرت البيانات ارتفاعا بالعمالة الجزئية فقد أعرب 

كما وتبلغ نسبة العمالة الجزئية في قوى العمـل  .  ن الرجالبي% 9.4بين النساء ونحو % 33.9بعمل جزئي بواقع 

  .بين الرجال% 16.8بين النساء و % 37.0بواقع % 26.3اإلسرائيلية بشكل عام 

  
  2010 والمنطقة، القوى العاملة سماتحسب أهم ) سنوات فأكثر 15( نسبة السكان

Percentage of Population (15 Years and Above) by Labor Force Status and Region, 
2010 
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  2010 والمنطقة، وأهم خصائص القوى العاملة  حسب الجنس) سنوات فأكثر 15( نسبة السكان
Percentage of Population (15 Years and Above) by Sex, Labor Force Characteristics 

and Region, 2010 
  

 املةخصائص القوى الع

 والجنس
  المجموع
Total 

 Region                                        المنطقة
Labor Force Characteristics 

and Sex شمال  
North 

  حيفا
Haifa

  وسط
Center

  جنوب
South

 Males      ذكور

 65.163.369.666.364.1In Labor Force داخل القوى العاملة

املةخارج القوى الع  34.936.730.433.735.9Not in Labor Force 

 100100100100100Total المجموع

 80.182.085.277.565.3Full Employment عمالة تامةمشتغل 

 9.49.46.910.712.7Part-time Employment      عمالة جزئية مشتغل

 4.94.82.94.49.2Employment Not Stated مشتغل غير مبين

 5.63.85.07.412.8Unemployment بطالة 

 100100100100100Total المجموع

 Females      إناث

 28.328.137.327.016.8In Labor Force داخل القوى العاملة

 71.771.962.773.083.2Not in Labor Force خارج القوى العاملة

 100100100100100Total المجموع

 52.349.265.258.920.6Full Employment عمالة تامة

 33.935.125.136.649.8Part-time Employment عمالة جزئية

 3.32.53.91.210.3Employment Not Stated مشتغل غير مبين

 10.513.25.83.319.3Unemployment بطالة 

 100100100100100Total المجموع

 Both Sexes      كال الجنسين

 46.945.853.747.439.9In the Labor Force داخل القوى العاملة

 53.154.246.352.660.1Not in Labor Force خارج القوى العاملة

 100100100100100Total المجموع

 71.872.078.472.455.7Full Employment عمالة تامة

 16.717.213.117.820.7Part-time Employment عمالة جزئية

 4.44.13.23.59.4Employment  Not Stated مشتغل غير مبين

 7.16.75.36.314.2Unemployment بطالة 

 100100100100100Total المجموع

 Note: Data Collected in Mid-Year 2010                          2010منتصف عام  في البيانات جمع تم: مالحظة
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  2010حسب الفئة العمرية والجنس والعالقة بقوى العمل، ) سنة فأكثر 15( لسكانلالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Population ( Years and Above) by Age Group, Sex and 

Labor Force Characteristics, 2010 
 

الفئة 

العمرية 

 والجنس

 Labor Force Characteristics  العالقة بقوة العمل

 المجموع
Total  

Age 
Groups 
and Sex

        داخل القوى العاملة
In Labor Force  

داخل 

القوى 

 العاملة
in 

Labor 
Force

خارج 
القوى 
   العاملة

Outside 
 Labor 
Force 

مشتغل 

 ة تامةعمال
Full 

Employ
-ment  

مشتغل 

  عمالة

 جزئية
Part-
time  

Employ-
ment 

 شتغلم

  غير مبين
Employ-

ment 
unstated

متعطل 

سبق له 

  العمل
Unemp-

loyed 
Ever 

Worked 

متعطل لم 

يسبق له 

  العمل
Unemp-

loyed 
Never 

Worked 

غير متعطل 

  مبين
Unemp-
loyed, 

not 
stated  

 المجموع
Total  

Males            ذكور

15 -24 72.4 9.5 6.4 6.9 4.2  0.6 100 42.7 57.3  100 15-24

25 -34 83.2 8.4 3.7 4.2 0.4 0.1 100 86.8 13.2 100 25-34

35 -44 81.6 8.5 5.2 4.3 0.4  - 100 87.8 12.2 100 35-44

45 -54 83.2 11.0 4.3 1.5  -  - 100 74.7 25.3 100 45-54

+55 73.9 15.1 5.9 5.1  -  - 100 30.1 69.9 100 +55

 Total 100 34.9 65.1 100  0.1 1.0 4.4 4.9 9.5 80.1المجموع

 Females                     إناث 

15 -24 44.8 28.9 4.9 9.0 12.4  - 100 17.9 82.1 100 15-24

25 -34 56.6 31.1 3.0 5.9  3.0 0.4 100 44.8 55.2 100 25-34

35 -44 53.0 36.2 2.5 7.3 1.0  - 100 40.8 59.2 100 35-44

45 -54 52.9 36.1 4.5 5.1 0.7 0.7 100 25.7 74.3 100 45-54

55+ 34.6 65.4  -  -  - -  100 6.2  93.8 100 55+

 Total 100 71.7 28.3 100 0.2 3.7 6.6 3.3 33.9 52.3المجموع

كال 

 الجنسين
                    Both 

Sexes 

15 -24 64.6 15.0 6.0 7.5 6.5 0.4 100 30.7 69.3 100 15-24

25 -34 74.2 16.0 3.5 4.8 1.3 0.2 100 66.0 34.0 100 25-34

35 -44 72.7 17.1 4.4 5.2 0.6  -  100 64.7 35.3 100 35-44

45 -54 75.5 17.4 4.3 2.4 0.2 0.2 100 50.2 49.8 100 45-54

+55 66.6 24.4 4.8 4.2  -  - 100 17.6 82.4 100 +55

 Total 100 53.1 46.9 100 0.2  1.9 5.0 4.4 16.7 71.8المجموع

 Note: Data Collected in Mid-Year 2010  2010منتصف عام  في البيانات جمع تم: مالحظة
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  2010والجنس،  الذين يعملون بوظيفة جزئية حسب األسباب) سنة فأكثر 15( لسكانلالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) Who are Employed 

 Part-time by Reason and Sex, 2010 
 

  أسباب العمل بوظيفة جزئية
 Sex  الجنس

Reasons of Part-time 
Employment المجموع  

Total 
  ذكور

Males 
 إناث

Females 
 Did not find full-time job 19.3 5.9 14.1 لم أجد وظيفة كاملة

 Did not find extra job 2.8 7.5 4.6  افيالم أجد عمالً إض

  Illness/Disability 1.3 11.6 5.3  مرض، عاهة أو عجز

 Retired or old age 2.3 2.1 2.2 تقاعد أو كبر السن

 Study 3.8 11.9 7.0  تعليم

 House (Care of children) 4.0  -   2.4 )رعاية أوالد(ربة بيت 

 No desire to work 4.1 3.7 4.0 عدم الرغبة في العمل

 35ساعات العمل اإلجمالية أقل من 

 ساعة أسبوعيا
60.0 57.3 61.7 Total Work Hours are Less 

than 35 Hours per Week 

 Other and not stated 0.7 -  0.4  آخر وغير مبين

 Total 100 100 100  المجموع

 Note: Data Collected in Mid-Year 2010                                 2010منتصف عام  في البيانات جمع تم: مالحظة
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  2010العاملين حسب النشاط االقتصادي، الجنس والمنطقة، ) سنة فأكثر 15( لسكانلالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of the Employed (15 Years and Above) by Economic Activity, Sex and Region, 2010 

. 

 النشاط االقتصادي

Total المجموع 
 Region and Sex                          والجنس المنطقة

Economic Activity 
  South  جنوب  Center         وسط  Haifa             حيفا North         شمال

 ذكور
Males

 إناث
Females

كال 
الجنسين
Both 

Sexes

 ذكور
Males

 إناث
Females

كال
الجنسين
Both 

Sexes

 ذكور
Males

 إناث
Females

كال
الجنسين
Both 

Sexes

 ذكور
Males

 إناث
Females

كال 
الجنسين
Both 

Sexes

 ذكور
Males

 إناث
Females

كال 
الجنسين
Both 

Sexes
 Agriculture 1.9 1.6 2.11.9-1.92.51.72.22.9 1.3 2.31.22.02.2الزراعة

التعدين والمحاجر 
والصناعة التحويلية

16.49.214.316.8 10.6 15.117.38.214.315.57.113.113.5 6.3 12.0 Total Industry / 
Manufacturing 

 Electricity, gas and water - - ----0.5-0.10.8 - 0.20.1-0.2إمدادات المياه والكهرباء
supply 

 Construction 12.0 - 11.315.2-21.421.80.714.915.8 2.3 24.11.417.628.9اإلنشاءات
 والتجزئة الجملة تجارة

 المركبات وإصالح
والدراجات

18.111.116.117.1 12.4 15.814.39.912.922.613.019.924.9 1.8 20.1 Wholesale and retail 
trade, repairs 

 Hotels and Restaurants 4.7 - 4.05.40.33.82.20.81.85.9 2.8 4.51.73.74.5ادق والمطاعمالفن
النقل والتخزين 

واالتصاالت
8.92.26.98.7 1.7 6.74.52.23.813.21.710.012.8 6.7 11.5 Transport and 

communication 

 Financial intermediation 0.2 - 0.91.92.32.01.61.71.70.2 1.8 1.01.81.20.6الوساطة المالية
األنشطة العقارية 

والتجارية
3.24.53.63.0 3.4 3.12.65.73.66.68.17.01.5 1.1 1.4 Real Estate and 

Business activities 

 Public Administration 1.8 - 4.25.01.03.70.83.81.72.2 2.9 3.92.33.54.7اإلدارة العامة
 Education 29.7 72.6 16.412.135.919.910.850.822.018.5 43.1 9.344.319.35.9التعليم

 Health services 2.9 9.3 7.07.120.111.34.68.15.61.2 12.8 4.813.87.44.6خدمات صحية
 Public services 1.2 0.6 2.63.02.12.72.43.72.71.4 4.2 2.23.32.52.0خدمات عامة

منظمات عامة وخدمات 
األسرة

-2.00.6- 0.4 0.1-6.52.1-0.60.2- - - Public Organizations and 
Family Services 

 Not Stated 0.6 0.0 0.71.73.42.31.00.60.90.8 0.3 1.11.21.10.9غير مبين
 Total 100 100 100100100100100100100100 100 100100100100المجموع
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  2010العاملين حسب المهنة، الجنس والمنطقة، ) سنة فأكثر 15( لسكانلالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Employed (15 Years and Above) by Occupation, Sex and Region, 2010 

  

 المهنة

  المجموع
 Total  

 Region and Sex                          والجنس المنطقة

Occupation 

  South        جنوب  Center       وسط  Haifa                حيفا  North       شمال

 ذكور
Males

  إناث
Females 

كال 

 الجنسين
Both 

Sexes

  ذكور
Males

 إناث
Females

كال 

 الجنسين
Both 

Sexes

 ذكور
Males

 إناث
Females

كال 

 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females

كال 

 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males

 إناث
Females

كال 

 الجنسين
Both 

Sexes

 Academic 9.6  9.8 9.5 17.9 27.2 14.1 14.2 16.6 13.0 8.5 12.8 6.8 11.2 15.5 9.4  مهن أكاديمية
Professions

فنيون 
ومتخصصون

6.9 31.6 14.0 6.5 33.1 14.1 7.5 23.4 12.7 4.4 22.8 9.8 11.2 69.2 22.9 
Professionals 
and 
Technicians

مشرعون 
وموظفو 

 اإلدارة العليا
2.4 0.8 2.0 2.4 1.0 2.0 3.1 - 2.1 1.6 1.7 1.6 2.1 - 1.6 Legislators and 

Managers

Clerks 3.4 7.3 2.4 5.8 10.6 3.8 8.0 16.8 3.7 5.6 14.3 2.1 5.9 14.0 2.7 الكتبة
الباعة ومرفق 

  الخدمات
16.4 17.6 16.8 17.6 19.6 18.2 13.8 17.0 14.9 13.7 17.7 14.9 19.0 4.6  16.1 Service and 

Sales Workers

 Agricultural 1.3 1.7 1.2 1.7 0.0 2.5 1.6 - 2.4 1.9 1.2 2.2 1.8 0.8 2.2 الزراعة
workers

العاملون في 
 الحرف
 والمهن

49.9 10.2 38.4 54.7 11.5 42.3 38.9 7.2 28.4 53.1 13.4 41.6 43.8 5.1 36.0 
Craft and 
related trades 
workers

المهن األولية 
أو بدون مهنة

9.4 8.6 9.1 7.6 6.5 7.3 14.8 15.6 15.1 6.8 6.6 6.7 10.5 2.3 8.8 Elementary 
Occupations

Not Stated 0.3 -  0.3 -  -  - 3.0 3.4 2.8 0.1  -  0.1 0.8 0.9 0.7 غير مبين
 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  المجموع
Note: Data Collected in Mid-Year 2010                                              2010منتصف عام  في البيانات جمع تم: مالحظة
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و المدنية حسب االنتماء /الذين يؤدون حاليا أو أدوا سابقًا الخدمة العسكرية أو) سنوات فأكثر 18( لسكانلي التوزيع النسب

  2010الديني والجنس، 
Percentage Distribution of Population (18 Years and Above) Who Performed 

Community and/or Army Service by Religion and Sex, 2010 
  

  الجنس/ نتماء الدينياال

 Type of Service                                       نوع الخدمة

Religion\Sex    خدمة عسكرية 
Army Service  

 خدمة مدنية
Community 

Service  

 بدون خدمة
No 

Service  

 المجموع
Total 

Muslims       ونمسلم

 Males 100 97.3 1.5 1.2 ذكور  

 Females 100 98.2 1.7 0.1 إناث 

 Total 100 97.8 1.5 0.7 المجموع 

Christians       مسيحيون

 Males 100 95.0 1.5 3.5  ذكور  

 Females 100 98.7 0.8 0.5 إناث  

 Total 100 96.9 1.1 2.0 المجموع 

Druze       دروز

 Males 100 19.3 0.6 80.1 ذكور 

 Females 100 93.8 6.2 - إناث 

 Total 100 55.7 3.3 41.0 المجموع  

Total       المجموع

 Males 100 89.5 1.4 9.1 ذكور 

  Females 100 97.9 2.0  0.1 إناث 

  Total 100 93.6 1.7 4.7 المجموع 
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  مستويات المعيشة
  
  

تعتمد على األجور والرواتب كمصدر  )1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام (من األسر الفلسطينية % 50.3

من القطاع الخاص العربي مقابل % 15.9من القطاع الخاص اإلسرائيلي و % 21.6عة بواقع موز ،لدخلها الرئيسي

  .تعتمد على مصادر دخل من القطاع العام كمصدر لدخلها األساسي% 12.8
  

فقد بلغ معـدل    ة، للمقارن.ج.ش 8,171لسطينية بلغ تشير النتائج إلى أن متوسط الدخل الشهري الصافي لألسرة الف

فـي  (أما متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة الفلسـطينية    .للشهر. ج.ش  10,965الدخل الصافي لألسرة اإلسرائيلية 

في منطقة الجنوب، . ج.ش  7,245وانخفض إلى . ج.ش 8,277فقد بلغ  )1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 في. ج.ش 12,342نحو  )1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام (متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة للمقارنة بلغ 

  .2008العام 
  

  2010 ألسر حسب المصدر الرئيسي للدخل والمنطقة،لالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Households by Main Source of Income and Region, 2010 

  

للدخل المصدر الرئيس  المجموع 
Total 

Regionالمنطقة
Main Source of Income شمال 

North 
 حيفا

Haifa 
 وسط

Center 
 جنوب

South 

 Agriculture and Fishing 1.3  -   0.1 1.5 1.0  األسماك وصيد الحيوانات وتربية الزراعة

  Household Business 10.2 13.9 13.6 15.4 14.2  مشاريع األسرة 

 Wages and Salaries from 18.8 12.5 17.0 10.2 12.8 الحكومي / القطاع العامرواتب من أجور و
The Public sector  

 Wages and Salaries from 6.0 19.2 14.0 17.9 15.9  أجور ورواتب من القطاع الخاص العربي
The Private Arab Sector  

أجور ورواتب من القطاع الخاص 

  اإلسرائيلي
21.6 21.5 17.6 19.5 30.5 Wages and Salaries from 

The Private Israeli Sector  

 Old Age Benefits 5.6 13.7 22.2 13.9 14.5  مخصصات شيخوخة

 Unemployment  Benefits 8.1 1.0 3.4 2.3 3.0  مخصصات بطالة

 Disability Insurance 5.6 6.7 4.8 6.4 6.1  تأمين إعاقة

 Income Benefits 8.6 6.1 2.9 4.0 4.6  تأمين دخل

 Income Supplement 0.3 0.7 0.6 0.5 0.5  تكميل دخل

 Children's Benefits 0.6   -  - 0.3 0.2  تأمين أوالد

 Retirement Benefits  - 5.2 2.9 3.3 3.1  مخصصات تقاعد

 Maintenance (Alimony) 1.2 0.9 0.9 0.6 0.8  مخصصات نفقة
Benefits  

  Social Assistance 0.2  -  -  -  0.0  اجتماعية مساعدات 

 Other 3.0 2.4 -  2.2 1.7  أخرى

Total 100 100 100 100 100  المجموع

5.2 
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     2010حسب المصدر الرئيسي للدخل والمنطقة،   بالشيكلمتوسط الدخل الشهري 
Average Monthly Income in NIS by Main Source of Income and Region, 2010 

 

 المجموع  المصدر الرئيس للدخل
Total 

Region  المنطقة 
Main Source of Income 

 شمال
North 

  حيفا
Haifa 

  وسط
Center 

 جنوب
South 

 وتربية الزراعة/   األسرة مشاريع

  األسماك وصيد الحيوانات
10,230 9,740 10,204 12,680 9,791 Household Business /

Agriculture and Fishing

أجور ورواتب من الحكومة 

 اإلسرائيلية
12,537 11,000 14,659 15,107 11,654 Wages and Salaries from 

The Israeli Government

أجور ورواتب من القطاع الخاص 

  العربي
9,007 8,107 10,811 10,988 8,105 Wages and Salaries from 

The Private Arab Sector 

ع الخاص أجور ورواتب من القطا

  اإلسرائيلي
9,236 9,249 10,878 9,529 7,500 Wages and Salaries from 

The Private Israeli Sector 

Old Age Benefits 4,490 3,142 4,198 3,401 3,641  مخصصات شيخوخة

Unemployment Benefits 4,310  - 4,732 4,316 4,393  مخصصات بطالة

Disability Insurance 5,402 5,071 5,393 5,194 5,232  تأمين إعاقة

Income Supplement 3,803 5,356 3,724 4,046 4,191  تكميل دخل+  تأمين دخل

Retirement Benefits  - 7,775 11,595 9,559 9,465  مخصصات تقاعد

*Other 2,928 6,724 3,670 3,626 3,802  *أخرى

Total 7,555 9,488 9,133 7,666 8,171  المجموع

 ,Includes Maintenance (Alimony) Benefits, Social Assistance *  .تشمل مخصصات نفقة ومساعدات اجتماعية  تأمين أوالد وأخرى*
Children's Benefits etc.
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  2010والمنطقة،  السلع والخدماتمجموعات حسب  بالشيكلومتوسط اإلنفاق الشهري  ألسرلالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Households and Average Monthly Expenditure in NIS by Commodities, Services and  

Region, 2010 
 

  مجموعات السلع والخدمات
  المجموع 
Total  

                                                                      Regionالمنطقة 
Commodities And Services  شمال North  حيفا  Haifa  وسط  Center  جنوب South    

 %  NISج . ش %  NISج . ش %  NISج . ش %  NISج . ش %  NISج . ش

Food  34.7 2,511  26.9 2,535  31.5 2,594  26.3 2,187  28.4 2,349    الطعام

Clothing  4.6 336  3.8 358  5.3 435  8.3 691  6.6 546    المالبس

 Housing Rental  0.3 24  0.5 48  0.5 43  0.6 49   0.5 45    المسكناستجار

House Tax (Arnona)  5.7 410  2.8 264  3.6 297  3.8 315  3.7 310  ارنونا

Electricity & Gas & Heating fuel  9.3 677  7.8 737  8.6 704  7.1 589  7.7 640 آهرباء، غاز، وقود تدفئة

 Water  &  Sewage  4.3 314  2.7 250  2.5 204  2.9 238  2.9 243  المياه والصرف الصحي

  1.7 125  2.0 191  1.5 124  2.0 168  1.9 157  التجهيزات المنزلية
Furniture and Household 

Appliances

والتأمينات الصحية  الخدمات ،الرعاية الطبية

  واالدوية
238 2.9  250 3.0  223 2.7  260 2.8  191 2.6  

Medical Care, Health services and 

insurance and Medications

Transport  12.9 935  17.3 1,626  14.5 1,192  11.3 938  13.1 1,085  وسائل النقل

Communication  5.9 425  6.6 620  6.8 562  6.6  547  6.6 545  تصال الوسائل ا

Education  3.6 259  4.1 390   3.9 319  6.6 552   5.4 448   التعليم

  Cultural Activities  1.1 81  0.8 72  1.4 116  0.9 72  1.0 82   النشاطات الثقافية

Recreational Activities  2.6 185  2.9 271  2.9 238  3.1 257  3.0 246  النشاطات الترفيهية

 Cash transfers to others, cash remittances abroad, cash transfers to the West Bank and Gaza*    تحويالت نقدية إلى الخارج، تحويالت نقدية إلى الضفة وقطاع غزة اخرون،إلى تحويالت نقدية  *

Strip 
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  2010والمنطقة،  السلع والخدماتمجموعات حسب  بالشيكل ومتوسط اإلنفاق الشهري ألسرلالتوزيع النسبي  :)تابع( 
(Cont.): Percentage Distribution of Households and Average Monthly Expenditure in NIS by Commodities, Services and  

Region, 2010 
  

  مجموعات السلع والخدمات

  المجموع 
Total  

                                                                      Regionالمنطقة 
Commodities And Services  شمال North  حيفا  Haifa  وسط  Center  جنوب South    

 %  NISج . ش %  NISج . ش %  NISج . ش %  NISج . ش %  NISج . ش

Personal Care  2.3 167  4.0 376  2.2 184  2.3 195 2.6 214  العناية الشخصية 

Tobacco  3.1 226  3.4 317  3.9 324  4.5 370 4.1 338  التبغ والسجائر 

 Loan and  Mortgage  1.6 117  7.7 721  4.2 342  2.7 220 3.5 290  قروض ومشكنتا

Social Occasions  3.3 237  3.9 367  3.6 295  6.6 544 5.2 429  مناسبات اجتماعية 

*Other  0.3 25  0.2 21  0.3 27  1.4 119 0.9 72  *  اخرى

Total  100 7,245  100 9,424   100 8,223   100 8,301 100 8,277 المجموع

 Cash transfers to others, cash remittances abroad, cash transfers to the West Bank and Gaza*    تحويالت نقدية إلى الخارج، تحويالت نقدية إلى الضفة وقطاع غزة اخرون،إلى تحويالت نقدية  *

Strip 
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  الثقافة واإلعالم 
  
  

من الفلسطينيين من عشر سنوات فما فوق أفادوا بأنهم لم يقرأوا أي كتاب خالل شهر من إجـراء المسـح   % 82.6

أفـادوا  % 17.4، في مقابل %)74.1بلغت النسبة   2004وبموجب مسح % 80.3بلغت النسبة  2007وفق مسح (

ويقرأ الرجال الصحف دائما أو أحيانًا أكثر من النساء، حيث وصلت نسـبتهم إلـى   .  هم قرأوا كتابا واحدا فأكثربأن

  .من النساء% 55.3مقابل % 59.5

  

من مجمل القارئين بصورة دائمـة للصـحف والمجـالت    % 94.6شكّلت اللغة العربية لغة القراءة السائدة لحوالي 

مـن مجمـل   % 52.8بة الذين أفادوا بأنهم يقرأون الصحف العبرية بشكل دائم إلـى  بالمقابل، وصلت نس. والكتب

من مجمل القـارئين بصـورة   % 46.8القارئين بصورة دائمة للصحف، ونسبة القراء الدائمين للمجالت العبرية إلى 

  . دائمة للمجالت

  

قاموا بفعاليات ثقافية  )1948ية المحتلة عام في األراضي الفلسطين(كما بينت البيانات أن نسبة قليلة من الفلسطينيين 

فقط أنهم % 4.9وأفاد  ، كمافقط أفادوا بأنهم ارتادوا مسارح %7.0وترفيهية خالل األشهر الستة السابقة للمسح، منهم 

  .زاروا مكتبات عامة% 3.9حضروا ندوة، و% 9.0، وزاروا متحفًا% 3.0، وحضروا عرضا موسيقيا

  

سـنوات فـأكثر    5من مجمل األفـراد   ،%61.5 . تمتلك جهاز حاسوب% 59.5لفلسطينية أكثر من نصف األسر ا

   .  بين اإلناث% 58.6بين الذكور و% 64.4يستخدمون جهاز الحاسوب بواقع 

  

% 69.2سنوات فما فوق يتوافر لديهم هاتف خلوي بواقع  5من الفلسطينيين من % 60.9على مستوى آخر، تبين أن 

وتصل النسبة بين الشباب في الفئة العمرية  14-10األطفال من  لدى% 14.0و  .بين اإلناث% 52.4بين الذكور و 

  %.63.8إلى  15-19

6.2 
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  2010الخلفية،  الكتب وبعض الخصائصوالمجالت وحسب قراءتهم للصحف ) سنوات فأكثر 10(لسكان لالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Population (10 Years and Above) by Reading Newspapers, 

Magazines, Books and Selected Background Characteristics, 2010 
 

الخصائص 

  الخلفية

  الصحف
Newspaper  

  المجالت
Magazine 

 )خالل الشهر السابق للمسح(الكتب
Books (During the Last Month 

Prior to the Survey)
Background 

Characteristics   اًدائم
Always

  أحياناً
Some-
times  

  ال
No 

  دائماً
Always

  أحياناً
Some-
times  

  ال
No 

 كتاب واحد
One   
Book 

  كتابين
Two   

Books

ثالث أو 
  أكثر

Three 
or   

More  

  ال
No  

Total 82.6  3.1 3.2 11.1 70.4 10.9 18.7 42.5  18.7  38.8  المجموع

Region           المنطقة

North 80.8 3.8 4.0 11.4  75.0 14.5 10.5 45.6 24.7 29.7  شمال

Haifa 82.1 2.0 3.0 12.9 54.4 12.9 32.7 30.6 20.5 48.9  حيفا

Center 86.8 0.3 1.8 11.1 65.1 2.6 32.3 31.9  5.3  62.8  وسط

South 86.3 4.4 1.9 7.4 79.3 1.6 19.1 57.3 5.7 37.0  جنوب

Sex            الجنس

Males 84.7 3.3 3.0 9.0 75.6 7.8 16.6 40.5 16.5 43.0  ذكور

Females 80.5 2.9 3.4 13.2 65.3 13.9 20.8 44.7 21.0 34.3  إناث

Age Groups                      فئات العمر

19-10  28.8 18.2 53.0 13.9 11.2 74.9 8.8 2.9 5.7 82.6 10-19

29-20  50.6 20.4 29.0 25.7 12.0 62.3 14.0 2.8 2.0 81.2 20-29

39-30  47.4 18.9 33.7 21.3 11.9 66.8 12.7 3.5 2.1 81.7 30-39

49-40  45.1 20.3 34.6 22.6 11.3 66.1 12.4 4.0 2.2 81.4 40-49

50+  26.3 15.8 57.9 12.2 7.2 80.6 8.7 3.3 1.3 86.7 50+

المؤهل 

  العلمي
                    Qualification

None 94.0 2.4 0.8 2.8 93.1 3.4 3.5 81.1 7.8 11.1  ال شيء

Elementary 85.9 4.0 3.2 6.9 81.5 7.3 11.2 59.1 15.9 25.0  ابتدائي

Preparatory 87.0 1.8 1.6 9.6 74.4 8.4 17.2 42.7 17.3 40.0  اعدادي

Secondary 84.0 2.1 2.1 11.8 63.2 13.8 23.0 29.7 25.4 44.9  ثانوي

شهادة كلية 

  فأعلى
70.9 18.5 10.6 37.4 18.8 43.8 25.7 10.3 5.2 58.8 

College and 
Above
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  المجالت الكتب وبعض الخصائصحسب قراءتهم للصحف ) سنوات فأكثر 10(لسكان لالتوزيع النسبي  ):تابع (

  2010الخلفية، 
(Cont.): Percentage Distribution of Population (10 Years and Above) by Reading 
Newspapers, Magazines, Books and Selected Background Characteristics, 2010 

  

الخصائص 

  الخلفية

  الصحف
Newspaper  

  المجالت
Magazine 

 )خالل الشهر السابق للمسح(الكتب
Books (during the Last Month 

prior to the Survey)
Background 

Characteristics   دائماً
Always

  أحياناً
Some-
times  

  ال
No 

  دائماً
Always

  أحياناً
Some-
times  

  ال
No 

 كتاب واحد
One   
Book 

  كتابين
Two   

Books

ثالث أو 
  أكثر

Three 
or   

More  

  ال
No  

العالقة بقوى 

 *العمل
          Labor Force*

Employment 78.9 2.3 4.6 14.2 62.3 12.1 25.6 24.7 19.0 56.3  العمالة

Unemployment 72.4 3.7 4.6 19.3 69.5 18.3 12.2 33.1 17.1 49.8  البطالة

خارج قوى 

  العمل
29.1 19.1 51.8 17.1 8.8 74.1 9.6 1.7 2.1 86.6 

Not in Labor 
Force

سنة فأكثر 15للفئات العمرية (*)    Years and Above Age Group 15(*)

  

  
  2010الكتب واللغة، و المجالتوحسب قراءتهم للصحف ) سنوات فأآثر 10(لسكان نسبة ا

Percentage of Population (10 Years and Above) by Reading Newspapers, Magazines, 
Books and Language, 2010 

  

  اللغة

  الصحف
Newspaper  

  المجالت
Magazine 

 )خالل الشهر السابق للمسح(الكتب
Books (during the Last Month 

prior to the Survey)

Language 
  دائماً

Always
  أحياناً

Some-
times  

  ال
No 

  دائماً
Always

  أحياناً
Some-
times  

  ال
No 

 كتاب واحد
One   
Book 

  كتابين
Two   

Books

ثالث أو 
  أكثر

Three 
or   

More  

  ال
No  

Arabic-90.310086.2-94.394.4- 94.3 94.6  عربية

Hebrew-17.735.856.1-46.834.2- 41.7 52.8  عبرية

other-5.81.549.9-2.72.5- 1.6 3.3  لغة اخرى
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شهور السابقة للمسح  6حسب ارتيادهم لألماكن الترفيهية والثقافية المختلفة خالل الـ ) سنوات فأكثر 10(لسكان نسبة ا

  2010وبعض الخصائص الخلفية، 
Percentage of Population (10 Years and Above) by Frequenting Places of 

Entertainment and Culture during the 6 Months prior to the Survey and Selected 
Background Characteristics, 2010 

 

 الخصائص
 الخلفية
  

 Places of Entertainment and Culture  األماكن الترفيهية والثقافية المختلفة

Background 
Characteristics 

مسرح 
Theatre

 

ض موسيقي 
عر

M
usic S

how
 

سينما 
C

inem
a

  

ف 
متاح

M
useum

 

مكتبة عامة 
P

ublic Library
 

ت 
ضور ندوا

ح
A

ttending 
S

ym
posium

s
 

مطعم 
R

estaurant
 

م
قهى 

C
afé

 

نادي ليلي
 

N
ight C

lub
  

ت
اشتراك  في دورا

 
P

articipation in C
ourses 

shops
 

 Total 5.3  0.9 4.9 8.6 9.0 3.9 3.0 4.0 4.9 7.0  المجموع

 Region            المنطقة

 North 4.7 0.1 1.2 6.0 5.9 2.0 2.2 3.1 2.3 3.4  شمال

 Haifa 6.0 13.710.44.0 18.6 9.7 4.4 7.1 7.2 8.7  حيفا

 Center 5.0 13.410.91.1 10.0 3.5 2.8 4.8 4.2 12.0  وسط

 South 7.1 0.1 6.2 7.3 7.7 4.2 4.3 3.0 13.0 14.0  جنوب

 Sex            سالجن

 Males 3.6 1.5 7.4 8.8 9.6 3.9 3.1 5.2 5.7 6.3  ذكور

 Females 7.1 0.4 2.3 8.3 8.4 4.0 2.8 2.8 4.2 7.6  إناث

 Age Groups            فئات العمر

10 -19  13.8 9.3 6.6 5.1 8.6 13.2 8.7 3.5 1.2 10.5 10-19 

20 -29  6.4 4.7 6.2 3.3 4.1 6.6 8.3 8.3 1.4 3.5 20-29 

30 -39  5.0 2.4 2.8 2.7 1.3 7.7 8.3 5.7 1.2 4.8 30-39 

40 -49  2.7 3.2 1.9 0.9 1.0 8.5 13.55.1 0.2 3.1 40-49 

50+  1.6 1.5 0.1 0.9 0.9 6.4 4.3 2.0 0.2 0.8 50+ 

المؤهل 
 Qualification            العلمي

 None 3.7 - 1.3 5.1 7.1 1.9 1.3 1.1 4.8 5.7  ال شيء

 Elementary 6.2 0.5 2.8 8.7 11.6 6.7 4.7 3.2 5.1 8.9  بتدائيا

 Preparatory 6.3 0.3 4.2 6.3 8.7 3.0 1.3 4.0 4.6 6.6  إعدادي

 Secondary 3.5 2.0 10.16.7 8.1 3.6 2.2 5.6 4.5 5.6  ثانوي

شهادة كلية 

  فأعلى
8.8 6.8 4.9 5.9 4.5 10.0 11.08.3 1.0 7.7 College and 

Above 
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شهور السابقة  6حسب ارتيادهم لألماكن الترفيهية والثقافية المختلفة خالل الـ ) سنوات فأكثر 10(لسكان ا نسبة ):تابع (

  2010 للمسح وبعض الخصائص الخلفية،
(Cont.): Percentage of Population (10 Years and Above) by Frequenting Places of 
Entertainment and Culture during the 6 Months prior to the Survey and Selected 

Background Characteristics, 2010 
 

 الخصائص
 الخلفية

  

 Places of Entertainment and Culture  األماكن الترفيهية والثقافية المختلفة

Background 
Characteristics 

مسرح 
Theatre

 

ض موسيقي 
عر

M
usic S

how
 

سينما 
C

inem
a

  

ف 
متاح

M
useum

 

مكتبة عامة 
P

ublic 
Library

ت  
ضور ندوا

ح
A

ttending 
S

ym
posium

s
 

مطعم 
R

estaurant
 

م
قهى 

C
afé

 

نادي ليلي
 

N
ight C

lub
  

ت
اشتراك  في دورا

 P
articipation in 

C
ourses shops

 

العالقة بقوى 

  *العمل
          Labor Force* 

 Employment 3.6 1.5 7.6 11.2  8.5 2.8 3.3 4.4 5.2 6.4  العمالة

 Unemployment 7.3 - 11.2 14.5 6.7 6.2 - 0.8 1.2 3.1  البطالة

خارج قوى 

  العمل
4.5 3.1 3.7 1.1 2.8 7.7 6.4 3.6 0.8 4.4 Not in Labor 

Force 

 No. of Times            عدد المرات

 Once 5.3 0.9 4.9 8.6  9.0 3.9 3.0 4.0  4.9 7.0  مرة واحدة

 Times 3-2 3.1 1.3 6.0 18.5 10.8 4.0 0.8 3.2 1.4 2.8  مرات 2-3

 Times 5-4 0.7 0.7 4.3 10.9 2.9 1.0 - 0.7 0.4 0.4  مرات 4-5

مرات أو  6
 or More 6 2.1 1.0 6.5 11.6 2.4 1.6 0.2 0.7 0.4 0.3  أكثر

.Years and Above Age Group 15 (* ) .                              سنة وأكثر 15للفئات العمرية (*) 
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  2010والجنس،   حسب استخدام الكمبيوتر في المنطقة والفئة العمرية) سنوات وأكثر 5( لسكان ا نسبة
Percentage of Population (5 Years and Above) Who Use a Computer by Region, Age Group and Sex, 2010 

  

  فئات العمر

  المجموع   
Total 

 Region and Sex                               والجنس المنطقة

Age 
Groups 

  شمال 
North  

  حيفا
Haifa  

  وسط
Center   

  جنوب
South  

 ذكور
Males  

 إناث
Females

كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males

  إناث
Females 

كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

  إناث
Females 

كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males

 إناث
Females

كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females

كال الجنسين
Both 

Sexes 
5 -9  73.5 74.8 74.2 86.2 86.3 86.2 73.2 87.7 81.2 60.5 62.9 61.8 42.8 37.2 39.8 9 -5  

10 -14  86.7 87.4 87.0 95.3 92.5 93.9 94.0 93.2 93.6 78.5 78.0 78.2 60.2 74.1 67.0 14 -10  

15 -19  88.9 87.0 88.0 95.1 91.1 93.2 88.2 94.3 91.1  87.1 85.1 86.1 70.7 67.4 69.1 19 -15  

20 -24 80.3 82.5 81.4 83.2 86.5 84.8 86.6 92.0 89.3 81.9  80.2 81.1 61.2 59.5 60.4 24 -20  
25 -29 70.7 61.2 66.0 76.7 70.7 73.7 80.4 61.6 71.1 50.3 64.6 56.9 55.0 23.5 38.8 29 -25  

30 -34  61.6 56.8 59.2 65.4 65.5 65.5 64.9 50.6 57.7 57.6 58.8 58.2 44.6 28.0 36.1 34 -30  

35 -39  50.3 42.3 46.5 58.9 51.2 55.5 44.9 46.1 45.5 34.9 19.4 27.3 29.9 25.3 27.5 39 -35  

40 -44  50.0 42.7 46.2 57.8 45.4 51.1 39.0 35.8 37.5 38.8 41.2 40.0 49.2 41.8 45.4 44 -40  

45 -49  44.9 28.2 36.4 46.8 30.7 38.7 42.9 21.3 33.2 37.7 31.8 34.4 47.7 22.0 33.0 49 -45

50 -54  31.0 13.2 22.1 36.2 11.6 23.9 27.8 14.5 20.4 15.7 17.3 16.4 33.0 15.4 24.2 54 -50  

55 -59  33.8 6.8 19.2 40.5 9.9 24.2 28.9 5.9 18.3 14.8 - 5.5 17.6 - 5.8 59 -55  

60 -64  14.6 5.6 10.3 13.6 3.1 8.7 31.2 16.0 22.6 8.5 - 4.7 - - - 64 -60  

+65 3.2 0.2 1.6  2.8 0.3 1.4 4.5 - 2.2  3.1 - 1.4 3.6 - 1.8 65+ 

 Total 48.2 45.1 51.5 54.4 53.5 55.2 62.8 60.4 65.2 66.2  62.8 69.5 61.5 58.6 64.4  المجموع
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  2010والجنس،   حسب المنطقة فئات العمر خلويالذين يتوفر لديهم هاتف ) سنوات فأكثر 10(لسكان ا نسبة
Percentage of Population (10 Years and Above) Who Have a Mobile Phone by Region, Age Group and 

 Sex, 2010 
 

مرفئات الع

 المجموع
Total 

 Region and Sex                               والجنس المنطقة

Age 
Groups 

  شمال      
North  

 حيفا
Haifa  

  وسط
 Center   

  جنوب 
South  

 ذكور
Males  

 إناث
Females

كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

  إناث
Females  

كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

  إناث
Females 

كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females

كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females

كال الجنسين
Both 

Sexes 

10 -14  16.6 11.2 14.0 22.3 10.9 16.8 23.3 21.6 22.6 0.6 2.2 1.4 2.5 8.5 5.6 14 -10  

15 -19  72.0 55.2 63.8 77.8 62.8 70.5 77.0 60.3 68.8 66.8 37.0 52.5 52.4 39.8 46.2 19 -15  

20 -24 93.7 86.5 90.2 93.4 86.6 90.1 94.4 95.1 94.8 94.3 91.2 92.8 93.2 72.3 83.0 24 -20  
25 -29 96.4 81.1 88.9 94.8 85.2 90.0 98.7 79.5 89.2 98.9 90.1 94.9 97.2 61.3 78.8 29 -25  

30 -34  96.2 84.8 90.6 97.0 90.4 93.7 99.9 78.2 89.0 97.1 93.7 95.5 86.1 63.4 74.5 34 -30  

35 -39  96.6 82.1 89.8 98.7 82.4 91.5 98.6 92.1 95.4 90.9 83.0 87.0 88.5 64.7 76.0 39 -35  

40 -44  95.0 75.9 85.2 95.3 75.7 84.7 96.5 86.5 91.9 95.1 61.4 78.4 90.1 76.5 83.1 44 -40  

45 -49  95.5 71.0 83.2 94.0 73.8 84.0 100 76.7 89.5 94.0 61.6 76.0 95.1 59.0 74.5 49 -45

50 -54  93.0 55.0 74.1 93.4 50.9 72.4 89.1 60.6 73.2 92.7 69.5 82.7 100 44.4 72.3 54 -50  

55 -59  90.0 37.9 62.3 91.1 38.6 63.8 83.6 54.1 70.0 97.3 29.9 55.0 94.0 14.4 40.7 59 -55  

60 -64  86.6 29.0 58.8 87.7 27.8 59.4 82.5 42.6 60.0 85.3 13.0 53.1 90.3 21.8 60.9 64 -60  

+65 42.5 8.7 24.6 35.2 6.8 20.1 54.8 19.0 36.1 50.5 6.6 26.9 54.8 - 27.0 65+ 

Total 47.8 39.0 57.1 58.9 49.2 68.4 65.7 59.1 72.2 62.9 54.4 71.2 60.9 52.4 69.2  المجموع
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   الذين يستخدمون اإلنترنت حسب غرض االستخدام الجنس) كثرسنوات فأ 10(لسكان ا نسبة

  2010 والمنطقة،
Percentage of Population (10 Years and Above) Who Use the Internet by 

Purpose of Usage, Sex and Region, 2010 
 

  المجموع  غرض االستخدام والجنس
Total  

  Region                                                    المنطقة
Purpose of Usage 

and Sex شمال  
North  

  حيفا
Haifa  

  وسط
Center  

 جنوب
South 

Males       ذكور
Studies 50.4 43.9 29.3  44.9 42.2  الدراسة 

Knowledge 79.9 55.1 52.8 64.4 62.3  االطالع والمعرفة
Reading the News 67.1 52.4 55.1 75.3 67.7  قراءة األخبار

Reading Sports News 65.1 49.3 49.4 69.3 62.4  قراءة أخبار رياضية
Email 37.1 49.9 61.0 57.2 55.3  المراسالت 

Chatting 35.4 52.3 49.5 43.1 44.9  الدردشة
Social Network 42.9 40.9 47.5 53.4 49.8  الشبكات االجتماعية

Entertainment 46.9 27.5 41.8 70.9 58.1  التسلية والترفيه

 Electronic Trade and 7.4 11.0 4.0 5.7 6.1  التجارة االلكترونية والتسوق
Shopping

Females       إناث
Studies 62.1 54.3 47.3 49.6 50.8  الدراسة 

Knowledge 81.1 55.2 69.3 77.4 73.5  االطالع والمعرفة

Reading the News 59.6 35.3 43.6 75.3 62.7  قراءة األخبار
Reading Sports News 12.2 14.7 5.9 16.4 13.7  قراءة أخبار رياضية

Email 45.0 27.2 58.9 55.0 51.7  المراسالت 
Chatting 41.3 20.5 40.7 39.0 37.5  الدردشة

Social Network 40.2 23.2 50.1 49.6 46.0  الشبكات االجتماعية
Entertainment 46.8 14.2 32.6 65.4 51.7  التسلية والترفيه

 Electronic Trade and 3.8 3.5 3.0 4.9 4.3  التجارة االلكترونية والتسوق
Shopping

Both Sexes       كال الجنسين
Studies 56.0 48.9  38.1 47.2 46.3  الدراسة 

Knowledge 80.5 55.2 60.8 70.5 67.6  االطالع والمعرفة

Reading the News 63.6 44.5 49.5 75.3 65.3  قراءة األخبار

Reading Sports News 40.7 34.8 28.2 44.2 39.6  قراءة أخبار رياضية
Email 40.8 39.8 60.0 56.1 53.6  المراسالت 

Chatting 38.2 38.7 45.3 41.1 41.4  الدردشة
Social Network 41.7 33.0 48.7 51.6 48.0  الشبكات االجتماعية

Entertainment 46.8 21.4 37.5 68.3  55.1  الترفيهالتسلية و

 Electronic Trade and 5.7  7.5 3.5 5.3 5.2  االلكترونية والتسوق التجارة
Shopping
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  الصحة
  
  

أفادوا أنهم يعانون من أمراض  )1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام (من مجمل الفلسطينيين % 14.8

سنة فأكثر،  50 عمرترتفع النسب بالمجمل من بين الرجال، % 14.1النساء مقابل  بين% 15.5مزمنة، بواقع 

  ).الديسك(أمراض القلب والدهنيات والبروز الغضروفي ، ضغط الدم، وخاصة بأمراض السكري
  

 )1948في األراضي الفلسطينية المحتلـة عـام   (من السكّان الفلسطينيين % 5.1وقد أشارت البيانات إلى أن 

وارتفعت نسبة مرضى السكري بين النساء مقارنة بالرجال، فقد أفاد . بأنهم يعانون من مرض السكري أفادوا

  .من الرجال% 4.7من النساء بإصابتهن بالمرض مقابل % 5.5
  

 )1948في األراضي الفلسـطينية المحتلـة عـام    (من الفلسطينيين % 8.7أظهرت نتائج المسح أن ما يعادل 

، )صعوبة خفيفة أو كبيرة في تأدية وظـائفهم اليوميـة  (معينة في حياتهم اليومية  يعانون من صعوبة صحية

عاما  59-50والفئة العمرية %) 47.1(أكثر فسنة  60ويظهر ارتفاع بارز في نسبة هؤالء في الفئة العمرية 

عنهـا هـي    كما أظهرت البيانات أن نسبة كبيرة جدا من الصعوبات المنتشرة والتي تم التصريح%). 21.7(

من السكان صرحوا أنهم يعـانون مـن بعـض    % 5.0حيث أن ، صعوبات متعلقة بالنظر والسمع والحركة

  . في الحركة% 1.7في السمع مقابل % 2.0 -الصعوبات في النظر و
  

في األراضي الفلسطينية المحتلة عـام  (وبخصوص التدخين، فقد بلغت نسبة المدخنين في المجتمع الفلسطيني 

وتشير النتـائج إلـى أن   ). بين اإلناث% 4.0بين الذكور و % 37.4% (21.1) أكثرسنوات ف 10( )1948

  .العمرترتفع نسبة المدخنين تدريجيا مع ارتفاع . سنة يدخنون 14–10من الفئة العمرية % 1.0
  

  2010الذين يمارسون عادة التدخين حسب الجنس، ) سنة فأكثر 10(لسكان نسبة ا
Percentage of Population (10 Years and Above) Who Smoke by Sex, 2010 
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  2010يتلقون عالجاً لها حسب الفئة العمرية ونوع المرض، والذين أفادوا بأنهم مصابون بأمراض مزمنة لسكان ا نسبة
Percentage of Population Who Reported having Certain Chronic Diseases and have been Diagnosed  

by Age Group and Disease, 2010 
 

الفئة 

  العمرية

Disease                                                                                                                                                                        المرض 

  غير

  مصاب
Healthy 

Age 
Groups

ي
سكر

  D
iabetes 

ضغط دم
  

H
ypertension 

ب
ض القل

أمرا
 

C
ardiac 

 D
iseases

ت وكولسترول 
دهنيا

 
Fat, 

cholesterol
 

سرطان
 C

ancer
 

قرحة
 U

lcer
 

ربو 
)

أزمة
( A

sthm
a

هشاشة العظام 
 O

steoporosis
 

س
وجع رأ

 H
eadache

صل 
ب مفا

التها
 

A
rthritis

 

فقر دم
 A
nem

ia
 

ب
اكتئا

 
D

epression
 

ديسك
 

D
iscopathy

 

ض الكلي
أمرا

  N
ephrology

  

ثالسيميا
  

Thalassem
ia

 

صرع
ال

  E
pilepsy

 

اخرى
*  

*
O

ther
  

0 -19 0.1 - 0.2 0.1 0.1 0.0 0.8 0.1 0.2 - 0.2 0.1 - 0.1 0.2 0.1 0.3 97.3 19 -0

20-29  0.2 0.1 0.2 0.4 -  0.0 0.6 - 0.3 0.1 0.9 0.3 0.8 0.2 0.3 0.1 0.3 95.2 29 -20

30-39 2.3 1.8 0.6 1.5 0.2 0.7 0.9 0.1 1.4 1.1 0.4 0.4 1.7 1.0 0.6 0.6 1.0 87.6 39 -30

40-49 8.0 6.7 2.3 5.4 0.1 0.9 1.9 1.0 2.1 1.8 1.2 0.7 4.4 0.7 0.4 0.8 1.0 72.7 49 -40

50-59 21.5 23.7 8.0 16.4 1.8 2.0 2.8 1.2 3.5 7.5 0.5 0.8 12.7 1.0 0.3 0.2 1.8 44.3 59 -50

 +60 41.7 47.5 20.6 24.1 3.4 2.5 5.3 4.5 2.3 12.3 1.3 1.3 12.0 2.5 0.7 0.9 1.6 21.9 60 +

Total 85.2 0.6 0.3 0.3 0.5 2.3 0.4 0.5 1.6 0.9 0.5 1.3 0.5 0.4 3.3 2.2 5.3 5.1 المجموع

  *and doesn't know Liver ,glands  Other:include Other .تشمل أمراض الكبد والغدد وال اعرف : أخرى* 
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  2010الذين أفادوا أنهم مصابون بأمراض مزمنة ويتلقون عالجاً لها حسب الفئة العمرية ونوع المرض،  نسبة الذكور
Percentage of Males Who Reported having Certain Chronic Diseases and have been Diagnosed 

by Age Group and Disease, 2010 
 

الفئة 

 العمرية

Disease                                                                                                                                                                        المرض 

  غير
  مصاب

Healthy 
Age 

Groups

سكري
  

D
iabetes 

ضغط دم
  

H
ypertension 

ب
ض القل

أمرا
 

C
ardiac 

 D
iseases

ت وآولسترول 
دهنيا

 
Fat, 

cholesterol
 

سرطان
  C

ancer
 

قرحة
 U

lcer
 

ربو 
)

أزمة
( A

sthm
a

هشاشة العظام 
 O
steoporosis

 

س
وجع رأ

 H
eadache

صل 
ب مفا

التها
 

A
rthritis

 

فقر دم
 A
nem

ia
 

ب
اآتئا

 
D

epression
 

ديسك
 

D
iscopathy

 

ض الكلي
أمرا

  N
ephrology

  

ث
السيميا

  
Thalassem

ia
 

صرع
ال

  E
pilepsy

 

اخرى
*  

*
O

ther
  

0 -19 0.1 - 0.2 - 0.1 0.0 0.8 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 - 0.1 0.2 0.1 0.5 97.2 0 -19

20-29 0.2 0.1 0.4 0.1 -  0.1 1.0 - - - 0.2 0.4 1.4 0.4 0.2 0.0 0.4 95.1 20 -29

30-392.1 1.5 0.8 2.1 -  0.9 0.4 0.2 0.3 1.3 0.2 0.4 1.9 1.3 0.1 0.7 1.3 88.0 30 -39

40-498.6 7.0 2.9 6.8 0.2 1.4 1.6 0.7 1.1 1.4 1.1 0.5 3.4 1.2 0.5 1.1 0.6 71.9 40 -49

50-5920.4 20.4 11.6 16.7 1.3 3.6 2.6 0.5 2.8 6.1 0.0 1.3 14.4 1.6 -  0.4 1.1 45.7 50 -59

 +60 38.2 39.4 22.4 20.4 4.2 2.7 5.3 3.3 1.4 8.9 0.8 1.8 13.8 2.3 0.6 1.1 1.9 26.6 >=60

Total 85.9 0.7 0.3 0.2 0.7 2.5 0.4 0.3 1.2 0.5 0.3 1.2 0.7 0.4 3.2 2.5 4.4 4.7المجموع

  *and doesn't know Liver ,glands  Other:include Other .تشمل أمراض الكبد والغدد وال اعرف : أخرى* 
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  2010اللواتي أفدن بأنهن مصابات بأمراض مزمنة ويتلقين عالجاً لها حسب الفئة العمرية ونوع المرض، نسبة اإلناث 
Percentage of Females Who Reported having Certain Chronic Diseases and have been Diagnosed by Age Group and Disease, 2010 

 

الفئة 

 العمرية

Disease                                                                                                                                                المرض 

 غير مصاب
Healthy  

Age 
Groups

ي
سكر

  D
iabetes 

ضغط دم
  

H
ypertension 

ب
ض القل

أمرا
 

C
ardiac 

 D
iseases

ت وكولسترول 
دهنيا

 
Fat, 

cholesterol
 

سرطان
  C

ancer
 

قرحة
 U

lcer
 

ربو 
)

أزمة
( A

sthm
a

هشاشة العظام 
 O

steoporosis
 

س
وجع رأ

 H
eadache

صل 
ب مفا

التها
 

A
rthritis

 

فقر دم
 A
nem

ia
 

ب
اكتئا

 
D

epression
 

ديسك
 

D
iscopathy

 

ض الكلي
أمرا

  N
ephrology

  

ثالسيميا
  

Thalassem
ia

 

صرع
ال

  E
pilepsy

 

اخرى
*  

*
O

ther
  

0 -19 0.1 - 0.3 0.1 - -  0.9 0.1 0.2  0.2 0.1 - 0.1 0.2 0.1 0.1 97.4 19 -0

20-29  0.1 0.1  0.7 - -  0.3 - 0.7 0.2 1.5 0.3 0.1 0.1 0.4 0.1 0.3 95.3 29 -20

30-39 2.6 2.1 0.4 0.9 0.4 0.3 1.4 - 2.5 0.9 0.5 0.5 1.4 0.6 1.2 0.6 0.6 87.1 39 -30

40-49 7.5 6.5 1.7 4.0  0.3 2.2 1.3 2.9 2.2 1.4 0.9 5.2 0.2 0.3 0.6 1.4 73.5 49 -40

50-59 22.5 26.7 4.6 16.1 2.4 0.6 2.9 1.9 4.2 8.8 0.9 0.4 11.1 0.5 0.5 -  2.5 43.0 59 -50

>=60 45.0 55.0 18.9 27.5 2.6 2.3 5.4 5.7 3.1 15.6 1.8 0.9 10.3 2.6 0.8 0.8 1.3 17.6 >=60

Total 84.5 0.6 0.2 0.4 0.3 2.2 0.4 0.7 1.9 1.3 0.7 1.4 0.3 0.4 3.5 1.8 6.1 5.5المجموع

  *and doesn't know Liver ,glands  Other:include Other .تشمل أمراض الكبد والغدد وال اعرف : أخرى* 
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 2010 ،الفئة العمريةو الصعوبة نوعلسكان الذين أفادوا بأن لديهم صعوبة في تأدية وظائفهم الحياتية اليومية حسب ا نسبة
Percentage of Population who have difficulties in Activities of daily living by type of difficulty and Age Group, 2010 

 

  الفئة
 العمرية

Type of difficulty                                                                                                                          نوع الصعوبة  

Age 
Groups

  النظر
seeing  

 السمع
Hearing 

 الحركة
Movement 

  الفهم واإلدراك
Understanding 
and Awareness  

 التواصل
Communication  

بعض 
  الصعوبة

Moderat
e  

difficulty

  صعوبة كبيرة
 او عجز 

severe or 
extreme 
difficulty  

  بعض الصعوبة
Moderate 
difficulty 

  صعوبة كبيرة
 او عجز 

severe or 
extreme 
difficulty  

  بعض الصعوبة
Moderate 
difficulty 

  صعوبة كبيرة
 او عجز 

severe or 
extreme 
difficulty  

  بعض الصعوبة
Moderate 
difficulty 

  صعوبة كبيرة
 او عجز 

severe or 
extreme 
difficulty  

  وبةبعض الصع
Moderate 
difficulty 

  صعوبة كبيرة
 عجز أو 

severe or 
extreme 
difficulty  

0 -9  1.4 0.1 0.3 0.1 0.2  0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0-9

10 -19  2.8 0.6 0.6 0.0 0.5 0.3 0.8  0.3 0.7 0.3 10-19

20 -29  3.5 0.5 1.0 0.3 1.0 0.3 0.7 0.2 0.6  0.1 20-29 

30 -39  3.2 1.0 0.8 0.1 0.4 0.7 0.2 0.3 0.4 0.4 30-39

40 -49  7.0 1.5 2.3 0.2 1.6 0.7 1.4 0.3 1.5 0.4 40-49

50 -59  15.2 2.3 3.2 0.6 4.1 2.1 1.0 0.5  1.2 0.5 50-59 

60+  22.5 7.0 18.0 4.1 16.0 10.1 4.4 2.1 3.4 1.4 60+ 

Total 0.3 0.8 0.4 0.9 1.1 1.7 0.4 2.0 1.1 5.0  المجموع
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الذين لديهم صعوبة كبيرة أو عجز في تأدية وظائفهم الحياتية اليومية حسب سبب الصعوبة لسكان لسبي التوزيع الن

  2010 ،ونوعها
Percentage Distribution of Individuals Who Have Difficulties by Type and 

Cause of Difficulty, 2010 
 

 سبب

 اإلعاقة

Type of difficulty                                                        نوع الصعوبة  

Cause of 
Difficulty النظر  

Seeing 
 السمع

Hearing 
 الحركة

Movement 
  الفهم واإلدراك

Understanding 
and Awareness  

 التواصل
Communication 

 Congenital 33.5 38.7 18.1 23.2 31.6  خلقي

  ظروف متعلقة

  بالوالدة 
2.3 -  2.5 - 2.6 Conditions related 

 to childbirth 

  Sick 54.4 46.5 58.7 50.8 43.9 مرضي

 Aging 5.8 12.4 12.6 21.7 15.5  كبر السن

 Work injury - 2.4 2.6  2.5 5.4  إصابة عمل

 Traffic 3.7 - 5.0  - -  حادث سير
Accident 

 Other - - 0.5  1.8 1.3  أخر

 Total 100 100 100  100 100 المجموع
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  2010عادة التدخين حسب المنطقة وبعض الخصائص الخلفية،  حسب ممارسة) سنة فأكثر 10(لسكان ا نسبة
Percentage of Population (10 Years and Above) According to the practice by Region and Selected Background Characteristics, 2010 

  

  الخصائص الخلفية

  Region                                                                                                                                                                   المنطقة

Background 
Characteristics 

 المجموع
Total 

 شمال
North 

 حيفا
Haifa 

 وسط
Center 

 جنوب
South 

خنغير مد  
Doesn’t Smoke

 مدخن
Smokes 

 غير مدخن
Doesn’t 
Smoke 

 مدخن
Smokes 

 غير مدخن
Doesn’t 
Smoke 

 مدخن
Smokes 

 غير مدخن
Doesn’t 
Smoke 

 مدخن
Smokes 

 غير مدخن
Doesn’t 
Smoke 

 مدخن
Smokes 

Age Groups            الفئة العمرية
10 -14 99.0 1.0 99.1 0.9 98.5 1.5 99.0 1.0 99.2 0.8 10-14
15 -17 89.4 10.6 89.6 10.4 83.2 16.8 94.7 5.3 92.2 7.8 15-17
18 -24 79.7 20.3 79.6 20.4 78.9 21.1 76.6 23.4 83.7 16.3 18-24
25 -34 71.8  28.2 70.4 29.6 75.6 24.4 66.3 33.7 76.8 23.2 25-34
35 -44 71.1 28.9 71.4 28.6 65.9 34.1 73.0 27.0 76.5 23.5 35-44
45 -54 71.0 29.0 68.6 31.4 74.9 25.1 72.0 28.0 77.2 22.8 45-54
55 -64 74.2 25.8 75.0 25.0 78.2 21.8 67.1 32.9 69.7 30.3 55-64
65+  78.9 21.1 80.1 19.9 81.0 19.0 73.5 26.5 73.8 26.2 65+

 Sex               الجنس
Males 29.6 70.4 39.7 60.3 37.5 62.5  38.6 61.4 37.4 62.6 ذكور 
 Females 2.8 97.2 5.8 94.2 3.4 96.6 4.1 95.9 4.0 96.0 إناث 

 Locality               نوع التجمع
Classification

Large Locality 21.8 78.2 22.7 77.3 20.1 79.9 23.2 76.8 22.3 77.7  تجمع كبير

 Medium Locality 13.8 86.2 25.3 74.7 24.6 75.4 19.9 80.1 19.9 80.1  تجمع متوسط
Small Locality 14.4 85.6 29.3 70.7 22.5 77.5 20.3 79.7 17.7 82.3  تجمع صغير
 Total 16.1 83.9 23.2 76.8 21.1 78.9 21.8 78.2 21.1 78.9 المجموع
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  البيئة
  
  
  

منها أفادت بأنها غالبـا مـا    14.3%ها السكني، من األسر الفلسطينية تعاني من مشكلة الضجيج في محيط 24.1%

  .من األسر أفادت بأنها تتعرض له أحيانًا% 9.8تتعرض للضجيج ونحو 

  

، وتبرز هذه المشـكلة فـي النقـب    من العائالت الفلسطينية% 16.2لـ وتبين البيانات أن الغبار يشكّل مشكلة بيئية 

في النقب التي تعاني من مشكلة الغبار أنها تتعرض غالبا من مجمل األسر %  20.6بصورة خاصة، حيث أفاد نحو 

  .أو أحيانًا من هذه المشكلة

  

من األسر الفلسطينية أفادت أنها تتعرض لمشكلة الروائح الكريهة في محـيط سـكنها   % 19.1وتبين المعطيات بأن 

الروائح إضافة لمكبات النفايات  المصدر األساسي النبعاث% 27.0والمياه العادمة % 39.2وتعتبر النفايات الزراعية 

  %.24.6بنسبة 

  

مـن  % 10.1البيانات بأن الدخان يشكّل مصدر معاناة ومشكلة بيئية في المجتمع الفلسطيني، فقد أفادت  تظهركما و

% 17.8األسر الفلسطينية بأنها تعاني دائما أو أحيانًا من الدخان في محيط سكنها وبخاصة في النقب، حيث أفـادت  

  .سر هناك إلى معاناتهم من هذه المسألةمن األ

  
  2010المعرضة لروائح بيئية في محيط المسكن حسب أهم مصدر للروائح، ألسر لالتوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Households Who are Exposed to Stench Around the 
Housing Unit by Most Important Source of Stench, 2010 

 

Other  أخرى
6.0%

مواصالت  
Transportation

2.2%

  Dumping   مكب نفايات
Site

24.6%

نفايات زراعية   
Agricultural Waste

39.2%

أنشطة صناعية   
  Industrial Activities

1.0%

مياه عادمة   
Wastewater

27.0%

  

8.2 
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  2010حسب التعرض لمضار بيئية في محيط المسكن والمنطقة، ألسر لالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Households by Exposure to Environmental Hazards 

Around the Housing Unit and Region, 2010 
 

  المجموع  التعرض للمضار
Total 

                                    Region المنطقة
Exposure to 

Hazard شمال 
North 

  حيفا
Haifa  

 وسط
Center 

 جنوب
South  

 Noise       الضجيج

No 92.8 47.4 66.4 44.0 54.4  ال

Seldom 3.0 38.8 23.1 20.3 21.5 نادرا

Sometimes 1.6  5.1 4.7 14.6 9.8 أحيانًا

Very often  2.6 8.7 5.8 21.1 14.3 غالبا

Total 100 100 100 100 100  المجموع

Stench            الروائح

No 75.2 45.4 68.7 55.6 58.9  ال

Seldom 2.8 36.3 16.9 24.1 22.0 نادرا

Sometimes 11.8 7.5 9.7 10.5 10.0 أحيانًا

Very often 10.2 10.8 4.7 9.8 9.1 غالبا

Total 100 100 100 100 100  المجموع

Dust            الغبار

No 74.8 49.0 70.1 53.6 58.4  ال

Seldom  4.6 36.9 22.2 27.8 25.4 نادرا

Sometimes 9.0 6.9 3.2 9.0 7.6 أحيانًا

Very often 11.6 7.2 4.5 9.6 8.6 غالبا

Total 100 100 100 100 100  المجموع

 Fumes           الدخان

No 78.5 47.7 76.6 65.6 66.5  ال

Seldom 3.7 38.0 17.0 25.8 23.4 نادرا

Sometimes 11.3 4.9 3.2 4.4 5.1 أحيانًا

Very often 6.5 9.4 3.2 4.2 5.0 غالبا

Total 100 100 100 100 100  المجموع
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ة التي يتعرض لها المسكن ونوعها المعرضة لمضار بيئية في محيط المسكن حسب أهم مصدر لآلفألسر لالتوزيع النسبي 

  2010والمنطقة، 
Percentage Distribution of Households Who are Exposed to Environmental Hazards 

Around the Housing Unit by Most Important Source of Hazard, Type and Region, 2010 
 

  نوع اآلفة

  ومصدرها
  المجموع
Total 

 Region              المنطقة
Type and Source 

of Hazard شمال 
North 

  حيفا
Haifa  

 وسط
Center 

 جنوب
South  

 Noise      الضجيج

Traffic 14.1 92.6 84.3 79.9 80.0 حركة مرور 

Airplanes 39.2 - - 0.5 1.2  طائرات

Quarries and Stone Cutting - - 2.9 0.4 0.6  محاجر وتقطيع أحجار

 Construction - 2.5 4.2 0.8 1.2 بناءأعمال 

 Industrial Activities - - - 5.6 4.6 أنشطة صناعية 

 Wedding 40.9 - - 2.9 3.2  أعراس

Other 5.8 4.9 8.6 9.9 9.2 أخرى

Total 100 100 100 100 100 المجموع

 الروائح
     Stench

Wastewater 8.5 33.8 55.0 22.9 27.0  مياه عادمة

Dumping Site 1.4 66.2 30.9 18.3 24.6  مكب نفايات

Transportation 1.1 - 1.0 3.3 2.2  مواصالت

Agricultural Waste 89.0 - 10.7 44.1 39.2  نفايات زراعية

 Industrial Activities - - 2.1 1.2 1.0 أنشطة صناعية

Other - - 0.3 10.2 6.0 أخرى

 المجموع
100 100 100 100 100 Total

 الغبار
     

Dust

Unpaved Roads 97.6 82.3 91.9 65.0 74.5  طرق غير معبدة

Quarries and Stone Cutting - - - 0.2 0.1  محاجر وتقطيع أحجار

Construction - 9.7 6.0 14.1 10.7 أعمال بناء

 Industrial Activities 1.2  2.1 7.3 5.0 أنشطة صناعية

Other 1.2 8.0 - 13.4 9.7 أخرى

Total 100 100 100 100 100 المجموع
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المعرضة لمضار بيئية في محيط المسكن حسب أهم مصدر لآلفة التي يتعرض لها المسكن ألسر لالتوزيع النسبي : )تابع( 

  2010ونوعها والمنطقة، 
 (Cont.): Percentage Distribution of Households Who are Exposed to Environmental 

Hazards Around the Housing Unit by Most Important Source of Hazard, Type and 
Region, 2010 

 

  نوع اآلفة
  ومصدرها

  المجموع
Total 

Region                                           المنطقة  
Type and Source 

of Hazard شمال 
North 

  حيفا
Haifa  

 وسط
Center 

 جنوب
South  

 Fumes      الدخان

 Industrial Activities - - 3.4 16.1 7.6 أنشطة صناعية

Burning Waste 95.7 47.9 86.4 63.4 69.5  حرق نفايات

Transportation 3.0 49.7 7.7 17.8 20.5 مواصالت

Construction 1.3 - 2.5 1.1 1.1 أعمال بناء

Other - 2.4 - 1.6 1.3 أخرى

Total 100 100 100 100 100 المجموع

 
 

 2010حسب طريقة التخلص من النفايات والمنطقة، ألسر لالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Households by Solid Waste Disposal Method and     

Region, 2010 
 

 المجموع  طريقة التخلص من النفايات
Total 

  Region              المنطقة
Waste Disposal 

Method شمال 
North  

  حيفا
Haifa  

 وسط
Center 

 جنوب
South 

 Sealed Containers 54.7 100 97.7 99.7 94.1  يتم إلقاؤها في حاويات 

 Random Disposal 7.0 -  2.1   1.2 يتم إلقاؤها بشكل عشوائي

 Random Burning 31.9 -  0.2 0.2 3.9 تحرق بشكل عشوائي

 Waste Dump 6.4 -  -  0.1 0.8  ي مكب نفاياتيتم إلقاؤها ف

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

  هل يتم جمع النفايات

  *بشكل منتظم 
           Collection on a 

Regular Basis *  

 Yes 56.1 95.1 95.7 93.5 89.8  نعم

 No 43.9 4.9 4.3 6.5 10.2  ال

 Total 100 100 100 100 100  المجموع

 in past six months *  الل الستة أشهر الماضيةخ* 
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  الزراعة
  
  

، %)14.2بلغت  2007للمقارنة وفق مسح % (8.7بلغت نسبة األسر الفلسطينية التي تمتلك حيازات زراعية نحو 

في الجنوب، وبواقع % 20.4في الوسط، ونحو % 2.0في حيفا، ونحو % 7.6في الشمال، ونحو % 8.4بواقع 

 .حيازات حيوانية ونباتية مشتركة% 0.6حيازات حيوانية، ونحو % 3.7نباتية،  حيازات% 4.4

في التجمعات % 8.5ونحو  من األسر الفلسطينية في التجمعات الكبيرة تمتلك حيازات زراعية،% 6.4نحو 

ت من األسر الفلسطينية في النقب تمتلك حيازا% 19.7نحو   .في التجمعات الصغيرة% 24.0المتوسطة، ونحو 

 .في حيفا% 2.0في الشمال، و% 2.9حيوانية، بينما تنخفض في باقي أنحاء البالد بواقع 

، وقد بلغت %1.8، الماعز %3.3تربية أغنام : تتوزع الثروة الحيوانية في المجتمع الفلسطيني على النحو التالي

 %.11.8والماعز % 19.2نسبة تربية األغنام في منطقة النقب نحو 

  2010ازات زراعية حسب المنطقة ونوع الحيازة الزراعية، يتي لديها حال ألسرا نسبة
Percentage of Palestinian Agricultural Holding Households in Israel by Region and 

Holding Type, 2010 
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  األمن والعدالة
  

تعرضت العتداء إجرامي في الفترة  )1948راضي الفلسطينية المحتلة عام في األ(من األسر الفلسطينية % 5.8

  .2010وحتى أواسط العام  2009منذ منتصف العام  ةالممتد

من األسر % 2.4وتظهر النتائج بأن أكثر األفعال اإلجرامية شيوعا هي السرقات على أنواعها المختلفة، إذ أفادت 

لنوع معين من السرقة باستثناء  2010والنصف األول من العام  2009العام بأنها تعرضت خالل النصف الثاني من 

من حاالت االعتداء لم يتم التبليغ % 42.7ومن الهام بمكان اإلشارة إلى أن نحو  .سرقة السيارات أو بعض قطعها

الت للشرطة من الحا% 46.7عنها للشرطة، وبخاصة تلك الحاالت التي ترتكب داخل المنزل، حيث تم التبليغ عن 

 . من مجمل حاالت االعتداء داخل المنزل

  
 2010 والمنطقة،تداءات إجرامية حسب نوع االعتداء ألسر التي كانت ضحية العا نسبة

Percentage of Victimized Households by Type of Offense and Region, 2010 
 

 المجموع  نوع االعتداء
Total 

 Region                          المنطقة
Type of Offense شمال 

North 
  حيفا

Haifa  
  وسط

Center 
 جنوب

South 
 Theft (Excluding Vehicle) 3.0 1.1 2.7 2.5 2.4 سرقة أي شيء غير السيارة 

 Vehicle Theft or Parts 1.3 -  0.9 0.9 0.8  سرقة سيارة أو بعض قطعها 

  Robbery or Theft Attempt 1.3 2.5 1.2 1.2 1.4 محاولة سطو أو سرقة 

  Property Damage 1.0 0.7 1.2 1.2 1.1 إتالف ممتلكات 

  Threat and Assault 1.7 1.4 2.1 0.6 1.2  تهديد أو اعتداء

  Assault of the Police 1.3 -  -  0.1 0.3  تحرش واعتداء الشرطة 

 Total  6.4 5.4 5.7 5.7 5.8 المجموع 

  
 2010 عتداءات اإلجرامية خالل العام السابق للمسح حسب نوع االعتداء وعدد مرات التعرض له،ضحايا االنسبة األسر 

Percentage of Victimized Households during the Year prior to the Survey by Type of 
Offense and Number of Times,  2010 

 

  نوع االعتداء
 المجموع Number of Times    عدد المرات

Total 
Type of Offense  

1  2 3 4+  

Theft (Excluding Vehicle) 100 2.7 2.7 21.6 73.0 سرقة أي شيء غير السيارة 

 Vehicle Theft or Parts 100  - 6.7 20.0 73.3 سرقة سيارة أو بعض قطعها 

 Robbery or Theft Attempt 100 - 3.8 38.5 57.7 محاولة سطو أو سرقة 

 Property Damage 100 - 10.5 5.3 84.2 كات إتالف ممتل

 Threat & Assault 100 17.6 11.8 29.4 41.2 تهديد أو اعتداء

  
  

10.2 
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 2010 اعتداء، التي كانت ضحية العتداءات إجرامية حسب مكان والتبليغ عن آخرألسر لالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Victimized Households by Place and Reporting of Last 

Offense, 2010 
 

  مكان آخر اعتداء

االعتداء التبليغ عن  
Offense Reportingالمجموع  

Total 
Place of the Last Offense 

 تم التبليغ
Reported 

 لم يتم التبليغ
Not 

Reported 
Inside the House 100 53.3 46.7 داخل المنزل 

Near the House 100 41.3 58.7 بجوار المنزل 

 Inside Arab Locality 100 47.1 52.9 داخل منطقة عربية

 Inside Jewish Locality 100 12.5 87.5 داخل منطقة يهودية

 Other 100   - 100 أخرى

 Total 100 42.7 57.3  المجموع 
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  الثالثالفصل 

 

الشتات ن فيفلسطينيوال  
 

الشعب الفلسطيني، حيث واجه من الظلم والتشرد ما ال يمكـن   في تاريخ شكلت نكبة فلسطين محطة سوداء

 المعانـاة ة أصناف الى دول أخرى خارج فلسطين كاف وئهملجفي واجه الفلسطينيون ، فوصفه والتعبير عنه

والويالت، فمن جهة طردوا من وطنهم وأرضهم، وتجردوا من أمالكهم وبيوتهم، ومن جهة ثانية لجأوا الى 

وال قوة، حيث راود الفلسطينيون ومنذ خروجهم من وطنهم شعوراً بـان حالـة    حولبلدان ليس  لهم فيها 

عودة مظفرة علـى   نى عدة أسابيع ويعودوالطرد واللجوء هذه مؤقتة ولن تأخذ أكثر من عدة أشهر أو حت

إهتماماً كافيـاً، وظلـت    ا ظروف إقامتهم في هذا البلد أو ذاكيمنحومركبة التحرير ورد االعتبار، ولهذا لم 

السنة تلو األخرى حتى أدرك الجميع  مرتن أمع فلسطين إنتظاراً لساعة الصفر إيذاناً بالعودة، وما  قلوبهم

مزيداً من الوقت وسيواجه الفلسطينيون مزيداً مـن المعانـاة، فبـرزت الحركـات      أخذيس تشردال ابأن هذ

والتنظيمات الجماهيرية والشعبية للدفاع عن الحقوق السياسية والحياتية واليومية للفلسطينيين فـي مواقـع   

ظمة الشتات حتى تأسيس من يتواجدهم وبقيت األمور دون خلق كيان سياسي موحد وقوي يمثل كافة فلسطيني

لتكون الجسم السياسـي   1965، وانطالق الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1964التحرير الفلسطينية عام 

من األراضي الفلسطينية في تلك الفترة تحـت اإلدارة   ءالممثل لكافة الفلسطينيين أينما كانوا، رغم بقاء جز

  .)األردنية على الضفة الغربية، والمصرية على قطاع غزة(العربية 
  

إحصائيا، فقد عكف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني على بذل جهود فائقة من أجل جمع وتبويب ونشر 

ولكن تصطدم هذه المهمة بجملة من الصـعوبات  .  اإلحصائيات المتعلقة بالفلسطينيين في فلسطين والشتات

دقة وحداثة البيانات المتداولـة،  أقلها عدم توفر بيانات مستقلة عنهم في معظم دول الشتات، إضافة إلى عدم 

ونأمل أن يتم تجاوز هذه الصعوبات في الفترة .  والتي تستند في معظمها إلى سجالت وكالة الغوث الدولية

   .القادمة
  

توزيع الفلسطينيين فـي  بسبب ر قاعدة بيانات إحصائية عن الفلسطينيين في دول الشتات يتعود صعوبة توف

، ولم يتخذوا من مواقع تجمعهـم شـكل   في نفس الدولة متعددة ومتباعدة طقمناوتوزيعهم على عدة دول، 

مع الحفاظ على  فيه الغيتوات االنعزالية بل حاولوا في الغالب االنخراط في الحياة الواقعية للبلد الذي يعيشون

أي جهة  خلتد التي تمنعالمضيفة خصوصيتهم، وتعود الصعوبة أيضاً الى القوانين االدارية والمدنية للدول 

  .في السكان الذين يقيمون على أراضيها
  

ر بيانات يإضافة الى مجموعة من التعقيدات الموضوعية األخرى جعلت من المتعذر توف ،الصعوبات هذه إن

  .حسب مواقع تواجدهم الشتات يإحصائية متسقة بشكل كامل لجميع فلسطيني

3 
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 السكان
 

  : المؤشرات الديموغرافية

فلسطيني، يتوزعون حسب  مليون 11 حوالي فـي العالم 2010ينيين المقدر في نهاية عام بلغ عـدد الفلسط

 نمن إجمالي عدد الفلسطينيي% 37.5األراضي الفلسطينية أي ما نسبته فـي  مليون 4.1مكان اإلقامة بواقع 

في الدول  نبلغ عدد الفلسطينيي، و%12.4أي بنسبة  في إسرائيل مليون فلسطيني 1.4حوالي ، وفي العالم

 حواليفي الدول األجنبية  نفي حين بلغ عدد الفلسطينيي، %44.4بنسبة  مليون فلسطيني أي 4.9العربية 

  .في العالم نمن إجمالي عدد الفلسطينيي% 5.7ألفاً أي ما نسبته  627
  

  2010عدد السكان الفلسطينيين المقدر في العالم حسب دولة االقامة نهاية عام 
Estimated Number of Palestinians in the World by Country of Residence,  

End Year 2010 
  

 Percent  Countryالنسبة               Numberالعدد            الدولة

 Palestinian Territory 37.5 4,108,631  األراضي الفلسطينية

 Israel 12.4 1,360,214  اسرائيل

 Arab Countries 44.4 4,876,489  الدول العربية 

 Foreign Countries  5.7  626,824  الدول االجنبية 

 Total 100  10,972,158  المجموع

  

مليون  4.9بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في األردن وسوريا ولبنان واألراضي الفلسطينية حوالي 

، ولبنان 4.1، سوريا 4.8المسجلين في األردن  كان متوسط حجم األسرة لالجئينو . 2010الجئ في عام 

  . 2010وذلك في العام  3.9
  

   2010، والدولةالمسجلين حسب الجنس  الفلسطينيين الالجئين عدد
Number of Registered Palestinian Refugees by Sex and Country, 2010  

 

Country  المجموع 
Total  

Sex الجنس  
 اناث الدولة

Female  
  ورذك

Male  
Palestinian Territory 2,015,855 1,037,070 978,785 األراضي الفلسطينية  

Jordan  1,999,466 1,026,900 972,566 االردن  

Syria  495,970 243,263 252,707 سوريا  

Lebanon  455,373 234,616 220,757 لبنان  

Total  4,966,664 2,541,849 2,424,815 المجموع  

  

1.3
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   2010، الدولةالمسجلين حسب  الفلسطينيين الجئيننسبي لالع توزيال
Percentage Distribution of Registered Palestinian Refugees by Country, 2010  

 

االراضي الفلسطينية   
  Palestinian

Territory 40.6%

  Syria  سوريا     
10.0%

  Lebanon  لبنان
9.1%

  Jordan  االردن
40.3%

 
 

 
   2010، الدولة ن في المخيمات الفلسطينية حسبوالمقيمن والمسجل نوالفلسطيني نوالالجئ

Registered Palestinian Refugees Who Living in Palestinian Refugee Camps 
 by Country, 2010  

  

Country  
  المسجلين  الالجئينالمخيمات من اجمالي  سكان ةسبن

Percentage of population of refugee camps from 
total of registered refugees

 االسر
Families  

 االفراد
Persons 

 الدولة

Jordan  17.5 73,025 350,899 االردن  

Syria  30.2 35,016 149,822 سوريا  

Lebanon  50.0 55,926 227,718 لبنان  

Total  32.6 163,967 728,439 المجموع  

 
 

   2010 ،2000 ،حسب الدولةالمسجلين  الفلسطينيين لالجئينحجم االسرة متوسط 
Average of Household Size for Registered Palestinian Refugees  

by Country, 2000, 2010  
  

Country  ة التغيرسبن  
 Percent of change 

Year السنة 
 الدولة

2010 2000 

Jordan  -14.3 4.8 5.6 االردن  

Syria  4.7 4.1 4.3 سوريا  

Lebanon  -4.9 3.9 4.1 لبنان  

Total  -10.2 4.3 4.7 المجموع  
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   2010 ،والدولة العمرحسب المسجلين  الفلسطينيين لالجئينمن ا) 1000لكل (واالطفال  معدل الوفيات الرضع
Infant  and Child Mortality Rate (Per 1000) for Registered Palestinian Refugees  

by Age and Country, 2010  
 

Country   سنوات 5أقل من  
Under 5 years 

  سنوات 3أقل من 
Under 3 years 

  دل الوفيات الرضعمع
Infant Mortality 

Rate (IMR) 
 الدولة

Jordan  25.7 25.4 22.6 االردن  

Syria  31.5 29.6 28.2 سوريا  

Lebanon  21.7 20.8 19.0 لبنان  
 

:المؤشرات الحيوية  

وذلـك فـي العـام     3.2، ولبنان 2.5، سوريا 3.5في األردن للالجئين المسجلين  بلغ معدل الخصوبة العام

  .2010وذلك في العام  25.8، ولبنان 19.6، سوريا 29.2وبلغ معدل الوفيات الخام في األردن .  2010

  
  المسجلين  الفلسطينيين لالجئينمن ا) 1000لكل (ومعدالت المواليد الخام  الكلية معدالت الخصوبة

   2010 ،حسب الدولة
Total Fertility and Crude Birth Rates Rate (Per 1000) for Registered Palestinian 

Refugees by Country, 2010  
 

Country  معدل المواليد الخام  
Crude Birth Rate (CBR)

 معدل الخصوبة الكلي
Total Fertility Rate (TFR) 

 الدولة

Jordan  29.2 3.5 االردن  

Syria  19.6 2.5 سوريا  

Lebanon  25.8 3.2 لبنان  

  

  

   2010 ،حسب الدولةالمسجلين  الفلسطينيين لالجئينالتضاعف ومدة  النمو السنوي معدل
Annual Growth Rate and Doubling Time for Registered Palestinian Refugees by 

Country, 2010  
 

Country   سنة(مدة التضاعف(  
Doubling Time (year)

  (%)معدل النمو السنوي 
Annual Growth Rate (%) 

 الدولة

Jordan  29.1 2.4 االردن  

Syria  43.1 1.6 سوريا  

Lebanon  33.7 2.1 لبنان  
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  :الزواج المبكّر

الثامنة عشرة،  سنبلوغ سنة، اللواتي تزوجن ألول مرة قبل  49 -  20لنساء في الفئة العمرية ا نسبةتبلغ 

نة في الحضر س 49- 20من النساء % 20يتضح أن . في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان% 19

  .من النساء في الريف% 18عام، مقارنة مع  18قد تزوجن قبل عمر 
  

سنة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب  18سنة اللواتي تزوجن قبل عمر  49-20نسبة النساء 

  2011نوع التجمع، 
Percentage of Women Age 20-49 Years Who Were Married Before Age 18, by 

Area, Palestinian camps and glonumerations in Lebanon, 2011   
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  الصحة
 

  
بلـغ   في حين.  2010وذلك عام  سورياال يوجد مستشفات تابعة لوكالة الغوث في كل من األردن ولبنان و

 29مركـز، ولبنـان    23وسوريا  مركز، 24في األردن  2010عدد مراكز الرعاية الصحية األولية عام 

  . رعاية الصحية األوليةللمركز 
   2010 ،حسب الدولة البنية التحتية الصحية لالنروا

UNRWA’s Health Infrastructure by Country, 2010  
 

Health Infrastructure 
Country                                    الدولة 

 لبنان البنية التحتية الصحية
Lebanon

 سوريا
Syria 

 االردن
Jordan 

Primary Health Care  29 23 24 مراكز الرعاية الصحية االولية  

Hospitals 0 0 0 المستشفيات  

Laboratories 17 21 24 المختبرات  

Dental Clinic 21 19 33 عيادات اسنان  

Radiology Facilities 4 0 2 تجهيزات األشعة  

Physiotherapy Clinics 0 0 1 عيادات العالج الطبيعي  

.  
  

   2010 ،عدد العاملين في الخدمات الطبية في االنروا حسب الدولة
Number of UNRWA’s Medical Services Staff by Country, 2010  

 

Country  الصيادله  
Pharmacists 

  الممرضات
Nurses 

  اطباء االسنان
Dental 

surgeons 

  االطباء
Doctors 

 الدولة

Jordan  2 265 30 101 االردن  

Syria  1 135 19 60 سوريا  

Lebanon  2 19 19 56 لبنان  

 
 

   2010 ،الدولة حسب المسجلين الفلسطينيين لالجئينمن ا 100,000لكل معدل االطباء والممرضات 
Rates of  Physicians and  Nurses per 100,000  of Registered Palestinian 

Refugees by Country, 2010 
 

Country  الممرضات  
Nurses

  االطباء
Physicians 

 الدولة

Jordan  25 10 االردن  

Syria  33 14 سوريا  

Lebanon  49 22 لبنان  

  

2.3 
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 :األطفال وفيات

 ،للتقدير المباشر فنيحسبت معدالت وفيات األطفال الرضع واألطفال دون سن الخامسة استناداً إلى أسلوب 

سنة، حيث تم حصر المواليد  49-15للسيدات المؤهالت  الكامل تماد على التاريخ اإلنجابيمن خالل االع

األحياء لكل سيدة، وتم تحديد ووضع بقاء الطفل، كما شمل التاريخ اإلنجابي التاريخ والعمر عند الوفاة 

ء، فقد تم إعداد للمواليد األحياء، بهدف احتساب متوسط عدد وفيات األطفال وكذلك عدد المواليد األحيا

، نستطيع من خاللها فحص جودة البيانات ومقارنتها مع )ةفئة سنوات خماسي(التقديرات لفترات زمنية سابقة 

فترة التقديرات، في المتوسط، إلى  تعود. تقديرات السنوات والدورات السابقة ومدى تطابقها أو اختالفها

  .الخمس سنوات السابقة للمسح
  

ل دون الخامسة واالطفال الرضع في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان خالل الخمس معدالت وفيات االطفا

  2011سنوات السابقة للمسح، 
Under-5 Mortality Rates and Infant Mortality Rates Refers to 0-4 Years 

Preceding the Survey in Palestinian Camps and Gatherings in Lebanon, 2011  
  

15 14

22

1717
15

0

5

10

15

20

25

-Under معدل وفيات االطفال دون الخامسة
Mortality Rate  5

Infant معدل وفيات االطفال الرضع
Mortality Rate

 P
er

 1
00

0 
حية

دة 
وال

 1
00

0 
كل
ل

Li
fe

 B
ea

rt
hs

Urban حضر Rural ريف Total المجموع

  
  

  :غذيةتّال

التَ الوضعغذوي اهن لألطفالالر 
  

الوزن قياساً (نقص الوزن : الوضع التغذوي لألطفال دون سن الخامسة هي لرصدالمؤشرات األساسية 

مات المخيفي ). الوزن قياساً بالطول( النحافة/ زالالهو) الطول قياساً بالعمر( قصر القامة، )بالعمر

يعانون من نقص  الذينالنسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة بلغت ، والتجمعات الفلسطينية في لبنان

  .%5النحافة /زال، ومن اله%13 وقصر القامة، %5الوزن 
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ة والنحافة وقصر القامة في المخيمات والتجمعات الفلسطيني ننسبة االطفال دون الخامسة الذين يعانون من نقص الوز

  2011في لبنان، 
Percentage of Children Under Age 5 Who are Underweight, Stunted and 

Wasted, Palestinian Camps and Gatherings in Lebanon, 2011 
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الطبيعيةُ ضاعةُالر: 

 ،يرضعون رضاعة طبيعية خالصة" شهر واحد وحتىمنذ الوالدة "من األطفال في الفئة العمرية  %  34

من  % 39 حوالي يتلقى، "ثالثة أشهر –ن يشهر"بين األطفال في الفئة العمرية  %16إلى  تتراجع النسبةو

مع بلوغ عمر الطفل الشهر السادس تنخفض  . غير الرضاعة الطبيعية) أغذية(سوائل أو أطعمة األطفال 

  . %17نسبة الرضاعة الطبيعية الخالصة إلى 

 
 

  2011نتائج مؤشرات مختارة للرضاعة طبيعية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، 
Findings for Selected Breastfeeding Indicators in Palestinian Camps and 

Gatherings in Lebanon, 2011  
  

 Indicator % المؤشر
 Exclusive breastfeeding under 6 months 16.9 أشهر 6 عمر رضاعة طبيعية خالصة لألطفال دون

 Continued breastfeeding at 1 year 30.5  رضاعة طبيعية مستمرة لألطفال في عمر سنة
 Continued breastfeeding at 2 years 12.4  رضاعة طبيعية مستمرة لألطفال في عمر سنتين

األطفال من (إعطاء األطفال أطعمة صلبة، شبه صلبة أو طرية 

  )أشهر 8 -  6
51.5 Introduction of solid, semi-solid or soft foods 

(children 6-8 months) 

  

 :الطفل صحة

  ضاألمراضد التطعيم / التحصين 

 يالرئو التِّدرن) لقاح(من األطفال مطعوم % 95.8 المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنانتلقّى في 

الدفتيريا، والسعال الديكي (ث جرعات من المطعوم الثالثي ثالمن األطفال % 93.4، وتلقّى )السّل(

 وكذلك تم. ثالث جرعات من مطعوم شلل األطفال من األطفال% 89.4تلقّى و كما). والكُزاز" الشّاهوق"

  ).الحصبة، النكاف، الحصبة االلمانية/(من األطفال ضد مرض الحصبة% 88 تطعيم/  تحصين
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 :الصحي والصرف المياه

مصادر مياه الشرب أحد  المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنانالسكان في من % 71.1 مستخد، يعموماً

سر من اُأل% 63.7: في استخدام تلك المصادر بين المناطق الحضرية والريفيةٌكبير  فارقٌثمة و .المحسنة

المناطق  في% 75.6ارنة مع مق ،المعيشية في المناطق الريفية يستخدمون مصادر مياه الشرب المحسنة

  .الحضرية
  

هِظْال يفبينما : بين المناطق الحضرية والريفية مؤشر الصرف الصحي تفاوتات مماثلة لمؤشر المياه ر

صحي المحسنة، يستخدم الصرف المرافق أحد األسر المعيشية في المناطق الريفية  من% 98.5يستخدم 

 وعموماً، فإن. حضرية مرافق الصرف الصحي المحسنةمن األسر المعيشية في المناطق ال% 97.6

  .من األسر المعيشية يستخدمون مرافق الصرف الصحي المحسنة% 97.9

  

  :اإلنجابية الصحة

 سبقتا اللتين السنتين في أحياء أطفاالً دنلَو ممن سنة، 49-15 العمرية الفئة في النساء من المئة في 96 تلقى

 المئة في 90 ىوتلقّ ،ماهرة كوادر من األقل على واحدةً مرةً )الحمل أثناء( الوالدة قبل ةًرعاي المسح، إجراء

 العمرية سنة 49- 15 النساء من %99 تلقى  .متخصص رعاية مقدم من األقل على مرات أربع الرعاية تلك

 نعضو المئة في 99 ،عدةسام قانونية قابلة أو قانونية قابلة أو ممرضة أو طبيب من الوالدة أثناء الرعاية

آخر في للنساء الوالدات من %30 حوالي أن إلى النتائج تشير  .الصحية الخدمات تُوفّر مرافق في أطفالهن 

  .قيصرية  عملية خالل من تمت قد سنتين
  

  2011مؤشرات مختارة للصحة اإلنجابية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، 
Findings for Selected Reproductive Health Indicators Palestinian Camps and 

Gatherings in Lebanon, 2011 
 

  القيمة  المؤشر
Value 

Indicator 

 Adolescent Birth Rate Per 1000 women 32 امرأة 1000 لكل )المراهقات( معدل الوالدات بين اليافعات
 (%) Contraceptive Prevalence Rate  66  (%) معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل

 (%) Unmet Need  6  (%) الحاجة غير الملباة
 (%) Delivered by C-Section  30  (%)الوالدات القيصرية 

 

 النساء المتزوجات في الفئة العمرية بين% 66 )منع الحمل(بلغ معدل انتشار استخدام وسائل تنظيم األسرة 

 الحد أوالمباعدة بين األحمال لغاية (ئوية للحاجة غير الملباة من وسائل منع الحمل النسبة الم وتبلغُ. 15-49

امرأة في عمر  1000مولود لكل  32) المراهقات(كما بلغ معدل الوالدة بين اليافعات   .% 6) من النّسل

 .المراهقة
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  :الطفل حماية

  :عمالة األطفال

سنة منخرطون في عمالة األطفـال   14سنوات إلى  5 سن من األطفال في% 23 نسبةَ ، فإنبصورة عامة

األطفـال فـي المنـاطق الريفيـة      يكون عـدد  ويحتمل أن. المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنانفي 

في المناطق % 8 مع مقارنةً% 29(من عددهم في المناطق الحضرية  المنخرطون في عمالة األطفال أكثر

  ).الحضرية
  

  :األطفال بالعنف) يبتأد(ضبط سلوك 

،عامة بصورة ضبط سلوكهم لسنة من العنف  14من األطفال في الفئة العمرية بين سنتين و% 88عاني ي

باستخدام  )التأديب( وبمقارنة نتائج ضبط السلوك. الجسدينفسي، ال ويشمل هذا العنف االعتداء). تأديبهم(

أعلى  ،العنف في ضبط السلوك من ذين يعانون من هذا النوعالالفتيان  نسبةالعنف بين الفتيات والفتيان، فإن 

  .نوعاً ما من النسبة للفتيات
  

  

  :واليتامى ،HIV/AIDS اإليدز / البشري المناعة نقص فيروس

 نقص المناعة مرضعن  المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنانالنساء في  من% 86 حوالي سمعت

سنة  24 -  15اليافعات والشابات في الفئة العمرية  النساء من% 11 وحوالي"). AIDS"اإليدز ( المكتسبة

بشكل صحيح  نديحدHIV" ،80 %"لديهن معرفة شاملة بالوقاية من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري 

هذه المؤشرات لجميع  يمقوعند حساب . جميع الوسائل الثالث النتقال هذا الفيروس من األم إلى الطفل

اليافعات النساء من % 12 عبر نسبةُوتُ. جدها هي ذاتها أو متماثلةنسنة  49 - 15 ةالفئة العمري النساء في

رة لهذه النسبة في أوساط ناظوتبلغ النسبة الم. الفيروسهذا المتعايشين مع  تقبل نحو مواقفوالشابات عن 

  .% 13 ،سنة 49 - 15في الفئة العمرية  ،جميع النساء
 

  :التدخين

في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، فحوالي ثلث  49-15لبيانات أن التدخين غير شائع بين النساء تشير ا

يتضح .  في منطقة بيروت% 50سبق لهن تدخين نوعا من أنواع التبغ، وترتفع النسبة إلى % 35النساء 

  .لمسح أثناء حملهنمن النساء الحوامل قد دخن ليوم أو أكثر خالل الشهر السابق ل% 23من البيانات أن 
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  التعليم
 

  

طالب،  28,764 طالب، وفي لبنان  119,678بلغ عدد الطالب الالجئين في مدارس الوكالة في األردن 

وبلغ عدد مدارس الوكالة للفلسطينيين الالجئين   .2010/2011طالب وذلك في العام  66,400وفي سوريا 

. 2010/2011مدرسة في لبنان وذلك في العام  74ومدرسة في سوريا،  118مدرسة في األردن، و 172

، 2,301في األردن، وفي سوريا  4,764في حين وصل عدد أفراد طاقم التدريس في وكالة الغوث إلى 

  .2010/2011في العام  1,516ولبنان 
  

2011/  2010، الدولةو ات العملحسب وردياالنروا عدد مدارس   
UNRWA Schools by Shift and Country, 2010/ 2011 

 

Country  
Shift المدارس  الوردية 

Schools  
 الدولة

   Singleفردية    Doubleمزدوجة 

Jordan 156 16 172 االردن 

Syria 114 4 118 سوريا 

Lebanon 17 57 74 لبنان 

 
 

2010/2011 ،والدولةوالمرحلة الدراسية حسب الجنس االنروا في مدارس  عدد الطلبة  
Number od Students in UNRWA Schools by Sex, Stage and Country, 2010/ 2011 

 

Country 

 المجموع
Total

 اناث
Female 

  ذكور
Male الدولة 

 التحضيرية
Preparatory

 االبتدائية
Elementary

 التحضيرية
Preparatory 

 االبتدائية
Elementary 

 التحضيرية
Preparatory 

 االبتدائية
Elementary 

Jordan 48,482 71,196 23,178 35,368 25,304 35,828 االردن 

Syria 20,286 46,114 10,044 22,516 10,242 23,598 سوريا 

Lebanon 9,102 19,662 4,984 10,023 4,118 9639 لبنان 

 
 
   2010/2011 ،حسب المرحلة والدولةهيئة التدريس في مدارس وكالة الغوث 

Teaching Staff in UNRWA schools by Stage and Country, 2010/2011 
 

Country المجموع 
Total 

Stage المرحلة 
 الدولة

 التحضيرية
Preparatory 

 االبتدائية
Elementary 

Jordan 4,764 2,051 2,713 االردن 

Syria 2,301 840 1,461 سوريا 

Lebanon 1,516 667 849 لبنان 

3.3 
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  :والتعليم والكتابة القراءة معرفة

  :فة القراءة والكتابة في أوساط النساء اليافعات الشاباتمعر

المخيمات والتجمعات الفلسطينية في  سنة 24 - 15والشابات في  اليافعات النساء من% 94، بصورة عامة

 معدل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء اللواتي يعشن في األسر األفقـر . يعرفن القراءة والكتابة في لبنان

بين اليافعات والشابات في األسـر  % 100، مقارنة مع % 84 بين المستويات األخرى حيث بلغ كان األقل

  .  األغنى
  

 :االنتظام في المدارس

، %96 المخيمـات والتجمعـات الفلسـطينية فـي لبنـان      فـي   التعليم االبتدائياالنتظام في  بلغت نسبة

 وتنـتظم . ينتظمـون فـي تلـك المـدارس     في سن االلتحاق بالمدارس الثانوية من األطفال% 53 ونسبة

فـي المـدارس االبتدائيـة بمسـتويات متماثلـة تقريبـاً؛ إذ يبلـغ        ) األوالد(والفتيـان  ) البنات(الفتيات 

 يرتفـع المؤشـر   1.02فـي هـذا االنتظـام     )بين الجنسين(في النوع االجتماعي مستوى مؤشر التكافؤ 

أن عدد الفتيـات اللـواتي يلـتحقن بالمـدارس الثانويـة      بين في المدارس الثانوية، مما ي 1.38إلى نسبة 

  .من عدد الفتيان أكثر
  

  :الوصول لوسائل اإلعالم واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتواصل

اللواتي في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان يشاهدن  49-15بلغت نسبة النساء في الفئة العمرية 

تشير .  ال يوجد لديهن وصول لهذه الوسائل% 2مقارنة  % 8ويقرأن الجريدة التلفزيون، يستمعن للمذياع، 

 ، بينمـا % 97البيانات ان الغالبية العظمى من النساء لديها وصول للتلفزيون وتشاهده حيث بلغت النسـبة  

 تنخفض النسبة بشكل كبير لكل من االستماع للمذياع وقراءة الجريدة، فهناك امرأة من بين كل خمس نسـاء 

 .على التوالي% 21، % 20فقط تستمع للمذياع أو تقرأ الجريدة بواقع 
  

سنة الى وسائل االعالم المقروءة والمسموعة والمرئية على االقل مرة في االسبوع في  49-15نسبة وصول النساء 

  2011المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، 
Percentage of Women 15-49 Who are Exposed to Specific Mass Media at Least 

Once a Week, Palestinian Camps and Gatherings in Lebanon, 2011  
  

97
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  الرابع الفصل
 

  المفاهيم والمصطلحات

  

تستند هذه حيث .  المواضيعمختلف الواردة في الكتاب ولالهم المفاهيم والمصطلحات التي  اًفيما يلي عرض

  .لفةالتوصيات الصادرة عن االمم المتحدة في المجاالت المخت علىبشكل اساسي  التعريفات

  

  أ
 :اخراجات المرضى

خروج الفرد من المستشفى بعد إجراء الفحوص لتشخيص مرض ما أو بعد أن قدمت له الرعاية والمعالجة 

  ).شفاء، وفاة(الالزمة بغض النظر عن حالة اإلخراج 
 

 :ادخاالت المرضى
مـا واحـدا   هي دخول شخص إلى مستشفى أو مؤسسة طبية للفحص أو العالج شريطة أن يمكث ليلة أو يو

  .على األقل
 

 :استثمار الحافظة
هي تلك االستثمارات التي تشمل المعامالت في سندات الملكية وسندات الدين، وتنقسم سندات الـدين إلـى   

  .سندات وأذونات، وأدوات السوق النقدي، والمشتقات المالية
 

 :االستثمار المباشر
ومن الناحية العملية يتمثل .  تصويتية في المؤسسةهو االستثمار الذي يمتلك صاحبه بموجبه سيطرة أو قوة 

على األقل من األسهم العادية فـي  % 10معيار التمييز لإلدراج ضمن هذا البند بامتالك المستثمر لحوالي 

  .الشركة
 

 :االستثمارات األجنبية األخرى
و إستثمارات الحافظة كافة معامالت األصول والخصوم المالية غير المدرجة تحت فئات االستثمار المباشر أ

أو األصول اإلحتياطية وأبرزها االئتمانات التجارية، القروض، العملة والودائع، والحسابات األخرى مستحقة 

  .الدفع أو التحصيل

  

  

  

4  
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 :استخدام اإلنترنت
الدخول إلى المواقع، قراءة الصحف، تنزيل الملفات أو البرامج من الشبكة، وقد حددت فترة االستخدام فـي  

  .شهر الماضية من تاريخ اإلسناد الزمني  في المسوح 12رة زمنية محددة هي خالل فت
 

 :استخدام الحاسوب
تشغيل الجهاز والدخول إلى ملفات معينة، ونقل وحفظ الملفات وإنشائها، وقد حددت فترة االستخدام في فترة 

  .سوحشهر الماضية من تاريخ اإلسناد الزمني  في الم 12زمنية محددة هي خالل 
 

 :االستخدام الحالي للمبنى
يقصد به كيفية استخدام المبنى حالياً بصرف النظر عن الغرض األساسي من إنشائه ويصنف إلـى إحـدى   

  .للسكن فقط، أو للسكن والعمل، أو للعمل فقط، أو مغلق، أو خاٍل: الحاالت التالية
 

 :استخدام المبنى
  .ى غير سكني، سورمبنى سكني، مبن: يمكن أن يكون المبنى المرخص

 
 :االستماع للراديو

هو أن يكون لدى الفرد عادة االستماع إلى جهاز الراديو ومتابعة ما يتم بثه من خالله، بغض النظـر عـن   

  .مكان االستماع والمدة التي يقضيها ونوع البرامج التي يستمع إليها
 

 :استهالك األسرة
مستخدمة ألغراض معيشية، و قيمة السلع والخـدمات  هو النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات ال

التي يتلقاها أفراد األسرة العاملين من رب العمل وتخصص الستهالك األسرة، و السلع التي يتم اسـتهالكها  

  .أثناء فترة التسجيل من إنتاج األسرة الذاتي، و القيمة التقديرية ألجرة للمسكن الملك
 

 :االستهالك الوسيط
المدخالت المستخدمة  أو المستهلكة أو المتلفة أو المحولة فـي العمليـة اإلنتاجيـة فـي       هو مجموع قيمة

ويتم تقييم االستهالك الوسيط بأسـعار  . وهو يقاس خالل فترة زمنية محددة بشكل مشابه لإلنتاج.  المؤسسة

.  لـة والتجزئـة  المشترين، والتي تعرف بأنها سعر المنتج مضافاً إليه هوامش النقل وهوامش تجـارة الجم 

وتكون قيمة إجمالي االستهالك الوسيط  على مستوى االقتصاد الكلي هي نفسها سـواء حسـبت بأسـعار    

  .أما على المستوى التفصيلي فهناك فرق بين التقييمين.  المشترين أو أسعار المنتجين

  

  :الخاصة األسرة

عادة في مسكن واحد أو جزء منه،   ونويقيمأو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة،   فرد هي

  .في المأكل أو في أي وجه من ترتيبات المعيشة األخرى ويشتركون
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  :المعيشية األسرة

تـوفير   فييعيشون في نفس الوحدة السكنية ويتناولون الطعام معاً ويشتركون  أفرادمجموعة  أو وهي فرد

  .ائلة، أو ال تربطهم هذه العالقةليشكلوا ع قرابةاحتياجاتهم المعيشية وقد تربطهم عالقة  

  

  :المركبة األسرة

عالقة قرابة  تربطهمالمكونة من أسرة نووية أو أكثر مع وجود فرد أو أفراد يعيشون معها وال  األسرة هي

 .األسرةبهذه 
  

  :الممتدة األسرة

قرابـة   القةعيعيشون معهم وتربطهم  آخرينالمكونة من أسرة نووية أو أكثر مع وجود أفراد  األسرة هي

  .األسرةبتلك 

  

  :واحد فردمن  أسرة

  .فقط واحداألسرة التي تتكون من شخص  وهي

  

  :أسرة نووية

أسرية واحدة، وتتشكل من أسرة مؤلفة من زوجين فقط أو  نواةاألسر المعيشية التي تتكون كلية من   هيو

أو  أكثرلديه ابن أو ابنة أو ) سرةرب األ(أو أكثر أو أب) بالدم فقط وليس بالتبني(ابنة أومن زوجين مع ابن 

اآلخرين أو مـن غيـر    األقرباءلديها ابن أو ابنة أو أكثر، مع عدم وجود أي شخص من ) رب األسرة(أم

  .األقارب
 

 :االصول الثابتة
والتي جاءت كمخرجات لعمليـات  ) كاألعمال الفنية والبرامج الجاهزة(هي أصول ملموسة أو غير ملموسة 

 .تعمل بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاجية أخرى لفترات تزيد عن عام واحدإنتاجية، وهي تس
  

 :االنتاجية
  .من  المحصول بالكيلوغرام خالل الموسم الزراعي) دونم(معدل إنتاج وحدة المساحة 

 
 االهتالك

لقيمة اإلستبدالية قيمة األصول التي يمكن إعادة إنتاجها والتي تم اهتالكها خالل العام محسوبة على أساس ا

ومن الناحية العملية فان البيانات الواردة عن االهتالك قد حسبت علـى أسـاس توزيـع القيمـة     .  الجارية

  . الشرائية لألصل الثابت على مدة عمره االنتاجي بطريقة قياسية
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 :األجرة اليومية
جور هي أجور المسـتخدمين  واأل. األجر النقدي الصافي المدفوع للمستخدمين بأجر من قبل أصحاب العمل

  .معلومي األجر فقط
 

 :األراضي الزراعية
يشير هذا المصطلح إلى األصناف الرئيسية الستعماالت األراضي في الحيـازات الزراعيـة، وألغـراض    

األراضـي  :  وتشمل األراضي الزراعيـة .  التصنيف، يتم مسح المساحة اإلجمالية لألرض، لتحديد صنفها

بنية الزراعية المتناثرة، والحظائر وملحقاتها، واألراضي غير المزروعة بشكل دائم، مثل التي تقام عليها األ

  .الرقع غير المـزروعة، والممـرات الزراعيـة، والقنوات والبروزات واألكتاف
 

 :األراضي المبنية في المواقع االستعمارية
لعامـة، والمسـاحات المكشـوفة،    هي المساحات التي تشمل مناطق البناء، ومرافق الخدمات، والحـدائق ا 

والطرق، ومناطق التجريف التي تتم عليها أعمال البناء في المواقع االسـتعمارية ، وال تعنـي األراضـي    

  .المخصصة للبناء حسب المخطط الهيكلي للموقع المحتل، أو األراضي التي صودرت لضمها للموقع المحتل
 

 :أرض تحت المحاصيل الدائمة
مزروعة بمحاصيل طويلة دائمة ال تحتاج  إلعادة زراعتها بعد كل موسم قطـاف   هي مساحة من االرض

  .الخ... مثل االشجار المثمرة والتي تعمر  لعدة سنوات ومثل ذلك اشجار الزيتون، اشجار اللوزيات
 

 :أسعار فترة األساس
  .هي أسعار السلع والخدمات في فترة ما والتي يتم مقارنة األسعار الجارية بها

 
 :صول االحتياطيةاأل

هي األصول التي تكون خاضعة لسيطرة السلطة النقدية، ويكون بإمكان السلطة النقدية الوصول إليها بسهولة 

  .ألغراض ميزان المدفوعات خالل إشعار قصير، ويجب أن تكون مرتبطة بعملة قابلة للتحويل
 

 :األفراد خارج القوى العاملة
ولكنهم ال يعملون ) ضمن القوة البشرية(فراد الذين ينتمون لسن العمل تشمل هذه الفئة من السكان جميع األ

وال يبحثون عن عمل وال حتى مستعدين للعمل سواء بسبب عدم رغبتهم في العمـل أو السـتغنائهم عـن    

  .التكسب عن طريق العمل أو ألسباب أخرى
 

 :أوزان الترجيح
ك أو داخل االقتصاد بشكل عـام، وتسـتخدم فـي    هي األهمية النسبية للسلع والخدمات داخل سلة المستهل

  .العمليات الحسابية للرقم القياسي
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 :أيام العمل الشهرية
عدد األيام التي عملها الشخص خالل الشهر، باستثناء أيام العطل، ونهاية األسبوع، والمغادرات المرضـية  

  .م عملوغيرها المدفوعة وغير المدفوعة، وتعتبر ساعة عمل واحدة خالل اليوم كيو
 

 إجمالي فائض التشغيل
االساسيه مطروحاً منها إجمالي تعويضـات العـاملين بمـا فيهـا      يساوي إجمالي القيمة المضافة باالسعار

  .التعويضات المدفوعة لغير المقيمين ومطروحاً منها الضرائب ناقصاً اإلعانات على المنتجات
 

 :إجمالي القيمة المضافة
  .  ن إجمالي اإلنتاجحاصل طرح االستهالك الوسيط م

 
 :اإلحصاءات الحيوية

  .معلومات تجمع وتبوب في صورة رقمية، وتتصل بنماذج تسجيل الوقائع الحيوية أو تستمد منها

  

 :إشغال األسرة
تمثل عدد األسرة المحجوزة للنزالء في الفندق ألجل المبيت سواءاً تم المبيت فعلياً أو لم يتم، حيـث يقـاس   

  .ليلة/بوحدة شخص
 
 :شغال الغرفإ

وتعتبـر الغرفـة   .  عدد الغرف التي تم حجزها ومدفوعة األجر من قبل النزالء الستخدامها لغرض المبيت

  .مشغولة سواءاً استخدمت فعلياً أو لم تستخدم
 

       :إصابة خطيرة
  .ساعة أو اكثر 24هي اإلصابة التي ينتج عنها دخول شخص للمستشفى نتيجة حادث سير، وبقي فيه و
 
          :صابة قاتلةإ

يوماً من تاريخ وقـوع   30وهي اإلصابة التي تؤدي إلى موت شخص جراء حادث طرق او الموت خالل 

  .حادث السير
 

 :صعوبة بصرية/ إعاقة
  .وكل من لديه ضعف نظر واضح حتى بعد استخدام النظارات) األعمى واألعور(وهي  تشمل 
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 :صعوبة التواصل/ إعاقة
ين ليس لديهم القدرة على تبادل المعلومات واألفكار مع اآلخرين والتعامل معهم من خالل هم األشخاص الذ

استخدام النطق، أو اإلشارة أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادلها مع اآلخرين، وقد يكـون  

يقولـه اآلخـرين مـن     ذلك ناتجا عن عجز في السمع أو الكالم، أو عدم القدرة الذهنية بتفسير وإدراك ما

  .إشارات وكلمات وحركات
 

 :صعوبة الحركة/ إعاقة
أو الوقوف وتناول األشياء مـن  ) الدرج(وهي تشمل كل من لديه إعاقة ظاهرة في المشي أو ارتقاء الساللم 

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

 :صعوبة سمعية/ إعاقة
وكل من لديه ضعف واضح في السمع حتى بعـد اسـتخدام الوسـائل    ) األطرش(هي  تشمل فاقد السمع و

  .السمعية
 

 :صعوبة الفهم واإلدراك/ إعاقة
هم األفراد الذين يعانون من صعوبة في التذكر والتركيز، اتخاذ القرارات، فهم الكالم، قراءة شيء مكتوب، 

  .مناطق واستخدام الخريطة، العمليات الحسابية والقراءة والتفكيرالتعرف على األشخاص، االستدالل على ال
 

 :الصعوبة/ اإلعاقة
يعرف الفرد المعاق أو الذي لديه عجز بأنه الشخص الذي لديه قصور في نوع أو مقدار النشاط الذي يؤديه 

أشـهر   سـتة (بسبب صعوبات مستمرة تعزى إلى حالة بدنية أو حالة عقلية أو مشكلة صحية طال أمـدها  

الناتجة عن حالة طارئة ككسـر فـي   ) أقل من ستة أشهر(وال تعتبر حاالت العجز قصيرة األمد ).  فأكثر

  .الساقين أو مرض من ضمن اإلعاقات

  

 :اإلقامة
للمنشآت، يعتبر مركز المصلحة االقتصادية والذي يعرف بأنه وجود محل سكني أو موقع إنتاجي أو مواقع 

أمـا األفـراد   . ادي لبلد ما تقوم فيه أو منه بمباشرة أنشطة ومعامالت اقتصاديةأخرى داخل اإلقليم االقتص

  ).باستثناء الطلبة والمرضى والعسكريين(يعتبروا مقيمين إذا ما مكثوا في بلد ما لمدة سنة واحدة على األقل 

  

   :االبتزاز

ة الشخص المتصـف  الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيف

  .بالفساد
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 :اإلقليم االقتصادي
.  يمثل المجال الجغرافي لبلد ما الذي تديره حكومة، ويتمتع داخله األفراد والسلع ورأس المال بحرية التنقل

  .يرتبط بمفهوم اإلقامة وال يتطابق بالضرورة مع الحدود السياسية للبلد
 

 :اإلنتاج النشطة الوساطة المالية
قيمة السلع والخدمات المنتجة خالل فترة زمنية معينة نتيجة ممارسة نشاط إنتاجي سواء كان  هو عبارة عن

  .قيمة إنتاج األنشطة الثانوية+  قيمة اإلنتاج من النشاط الرئيسي = أي أن اإلنتاج   .رئيسياً أو ثانوياً
 

 :اإلنترنت
الكمبيوتر المختلفة األنواع  واألحجام في الشبكة العالمية التي تربط عدة آالف من الشبكات وماليين أجهزة 

ويمكـن النفـاذ لخدمـة    . العالم، وهي وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات بين مختلف األفراد والمؤسسات

  .اإلنترنت بعدة طرق منها االتصال الهاتفي، والنطاق العريض والخط الرقمي والبريد اإللكتروني
 

 :إنفاق األسرة
و قيمة السلع والخـدمات  . ى شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشيةهو  النقد الذي يصرف عل

والنقد الذي يتم إنفاقه على .  التي يتلقاها أفراد األسرة العاملين من رب العمل وتخصص الستهالك األسرة

ون واألمـور  ، الزكاة، التأمينات، الهدايا، التبرعات، الفوائد على الدي)غير االستثمارية(الرسوم والضرائب 

  . غير االستهالكية األخرى

  

 :اإلنفاق النهائي لألسر المعيشية
يتألف من اإلنفاق على كافة السلع و الخدمات باستثناء اإلنفاق على إنشاء المساكن الذي يعتبر بمثابة تكوين 

  .رأسمالي ثابت إجمالي لحساب المالكين
 

 :ربحاإلنفاق النهائي للحكومة والمؤسسات التي ال تهدف لل
و يتألف األول من ذلك اإلنفاق . إنفاق فردي و آخر جماعي: يمكن تقسيم االنفاق لهذين القطاعين الى فئتين

إنفـاق  : أما اإلنفاق الجماعي فله صبغة عامة، مثـال ذلـك  . الخدمات الطبية: الذي يفيد األفراد، مثال ذلك

  .الحكومة على الدفاع و األمن العام الذي يعتبر ضمن هذه الفئة
 

 :اإلهتالك
هو قيمة األصول التي يمكن إعادة إنتاجها والتي تم اهتالكها خالل العام محسـوبة علـى أسـاس القيمـة     

  .اإلستبدالية الجارية
 



2011كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي   

 302

  ب
 :البحث والتنمية التجريبية

ويشمل .  هو العمل الخالق الذي يتم على أساس علمي منظم بهدف زيادة رصيد المعرفة والتطبيقات الجديدة

البحث االساسي والبحث التطبيقـي والتنميـة التجريبيـة    : لتنمية التجريبية ثالثة أنشطة رئيسية هيتعبير ا

  .باالضافة الى االنشطة المتعلقة بالدراسات
 

 :)التعريف الموسع(البطالة 
لقد تم إحتساب عدد العاطلين عن العمل في التعريف الموسع بإضافة األفراد خارج القوى العاملـة بسـبب   

  .من البحث عن عمل الى العاطلين عن العمل حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدوليةاليأس 
 

 :)حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية(البطالة 
ولم يعملوا أبدا خالل فترة اإلسـناد  ) سنة فأكثر 13( تشمل هذه الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل

خالل هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطـرق مثـل    في أي نوع من األعمال وكانوا

  .  مطالعة الصحف، التسجيل في مكاتب اإلستخدام، سؤال األصدقاء واألقارب أو غير ذلك من الطرق
 

 :)الجهة الشاحنة(البلد المصدر 
ارية او عمليات اخرى من هو البلد الذي ارسلت منه السلع الى بلد االستيراد، دون حدوث أي معامالت تج

  .شانها تغيير المركز القانوني للسلع في أي بلد وسيط
 

 :البيان الجمركي
وهو وثيقة جمركية إسرائيلية تحتوي كافة البيانات الخاصة بالواردات الفلسطينية المباشرة من دول العـالم  

ويصـل وزارة  ) رفـح (ر العودة ومعب) اللنبي(عبر الموانيء والمعابر اإلسرائيلية وجسري دامية والكرامة 

المالية نسخة فقط من هذا البيان بدون مرفقات، وقد تم البدء باستخدام البيان الجمركي الفلسطيني في برنامج 

  .اسيكودا، حيث يتم اصدار نسخة من هذا البيان بناء على البيان الجمركي الخاص بالواردات من باقي العالم
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  ت
 :التأمين الصحي

 .ة مادية ترتبط بتغطية التكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما وعالجهاتعويض عن خسار
  

 :التجارة اإللكترونية
صفقة إلكترونية من بيع َأو شراء سلع َأو خدمات، سواء بين األعمال التجاريـة، أو األسـر، أو    إجراء هو

ث تنفذ عملية طلـب  األفراد، أو الحكومات، أو منظمات عامة أو خاصة و تنفذ عادة بواسطة اإلنترنت، حي

الشراء أو البيع عبر اإلنترنت إما بالدفع أو بتسليم السلعة أو الخدمة أو االثنتين معا سواء نفذت الصفقة في 

  .الحال أو فيما بعد
 

 :التحويالت
البنود الموازنة للتغيرات في ملكية الموارد الحقيقية أو البنود المالية بين المقيمين وغير المقيمـين دون أن  

  .ضمن المعاملة قيمة اقتصادية مقابلةتت
 

 :التركيب العمري والنوعي
ويعد التركيب العمري والنوعي .  تركيب السكان حسب عدد أو نسبة الذكور واإلناث ضمن كل فئة عمرية

ويعتبـر تـوفر   . للسكان النتيجة التراكمية لالتجاهات السابقة في معدالت الخصوبة والوفيـات والهجـرة  

التركيب العمري والنوعي شرطاً أساسياً مسبقاً لوصف وتحليل العديد من أنواع البيانـات  المعلومات حول 

  .الديموغرافية
 
 :التعداد الزراعي 

هو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر وتوفير البيانات اإلحصائية عن الحيـازات  

 .رجعية محددة، ولجميع الحيازات داخل حدود البلدالزراعية وخصائصها والتطبيقات الزراعية في فترة م
  

 :تعويضات العاملين
عبارة عن التعويضات المتحققة للمقيمين في االقتصاد المحلي الذي يعملون في الخارج، وتلك المدفوعـة   

لغير المقيمين الذين يعملون في الداخل، وتشمل تعويضات العاملين إجمالي الرواتـب واألجـور والمزايـا    

  ).تشمل العاملون بأجر فقط(رى النقدية والعينية المستحقة لهم األخ
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  :تضارب المصالح
هو وضع يكون فيه الموقع الوظيفي أو المنصب العام مكانا لتغليب أو إحتمالية تغليب مصلحة خاصة على 

  .حساب المصلحة العامة
 

 :تعويضات العاملين
ي ذلك المساهمات في الضمان االجتماعي، والتـي تـدفع   يعرف بأنه مجموع األجور النقدية والعينية، بما ف

 .ألي مستخدم مقابل عمل يؤديه
  

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وصف أدوات وطرق النفاذ لوسائل تكنولوجيا المعلومات، والقيام بعمليات استرجاع البيانـات، وتخزينهـا،   

عرض المعلومات وتبادلها من خالل الطرق  كذلك وصف وسائل.   وتنظيمها، وأساليب معالجتها وانتاجها

 .   اإللكترونية واليدوية
  

 :توفر خط هاتف
  .وهو توفر جهاز هاتف بسلك داخل الوحدة السكنية وال يشمل ذلك الهواتف الخلوية

 
 :توفر سيارة خصوصية

  .وهي السيارات المخصصة لالستخدام الخاص لألسرة

  

  ج
 :)عار المستهلكالرقم القياسي ألس(جدول غالء المعيشة 

هو عبارة عن جدول يشمل معدالت ارتفاع أسعار المستهلك األسري خالل فترة زمنية مقارنة بفترة زمنية 

  .سابقة ويقاس بشكل شهري عن طريق مسح ميداني ويشمل منشآت تجارة التجزئة والخدمات
 

 :الجريمة
قوق العامة أو خرقاً للواجبات المترتبـة  وهي كل فعل يخالف أحكام قانون العقوبات أو يعتبر تعدياً على الح

  .على الدولة أو المجتمع بوجه عام
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  ح
 :حادث السير

  .هو الحادث الذي وقع نتيجة لكون مركبة في حالة حركة على الطريق، وقد نتج عن هذا الحادث إصابات

  

  :اللجوء حالة
وتشمل  1948ها إسرائيل عام وهي خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من األراضي الفلسطينية التي احتلت

  .أبناء الذكور منهم وأحفادهم
 

 :حفرة امتصاصية
  ).حفر ترابية(بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى وتبنى من جدران مسامية 

 
 :حفرة صماء

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

  

  :الحـكم

.  عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع وموارده وتطوره االقتصادي واالجتمـاعي يعبر 

والحكم مفهوم أوسع من الحكومة ألنه يتضمن إضافة إلى عمل أجهزة الدولة الرسمية، من سلطات تنفيذيـة  

لمـدني والقطـاع   وتشريعية وقضائية و إدارة عامة، عمل المؤسسات غير الرسمية أو منظمات المجتمـع ا 

ويعبر مفهوم الحكم عن ممارسة السلطات السياسية واالقتصادية واالجتماعية من اجل إدارة الشأن .  الخاص

  .العام على مختلف المستويات المركزية والالمركزية، أي الوطنية واإلقليمية والمحلية

  

 .الحيازة الحيوانية
ز ويعتبر الفرد حائزا إذا توفر لديـه أي مـن الحـاالت    يقصد بالحيازة الحيوانية وجود حيوانات لدى الحائ

أو الخنـازير،  ) الضأن أو الماعز(رؤوس فأكثر من األغنام ) 5(أي عدد من األبقار أو اإلبل، عدد :  اآلتية

فأكثر من األرانب أو الطيور األخـرى مثـل   ) 50(، عدد )الالحم والبياض(فأكثر من الدواجن ) 50(عدد 

  .خاليا نحل فأكثر) 3(ر، والسمن وغيرها أو خليط منها، أو أن يدير الحائز الحبش، والبط، والف
 

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

.  و الشكل القـانوني األراضي المستغلة كليا أو جزئيا ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية أ

وقد تكون إدارة الحيازة الواحدة بيد شخص واحد أو أسرة، وقد يشترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثـر،  
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أوقد تتوالها عشيرة أو قبيلة أو قد تدار من قبل شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالـة  

كثر، تقع في تجمع واحدة أو أكثر من التجمعـات  وقد تتكون أرض  الحيازة من جزء واحد أو أ.  حكومية

المنفصلة في محافظة واحدة بشرط أن تشترك أجزاء الحيازة في واحدة أو أكثر من وسائل اإلنتـاج مثـل   

الخ، وال تعتبر النشاطات اآلتية من ضمن الحيازات الزراعية، ... العمل والمباني واآلالت وحيوانات الجر 

  .ات وتربية حيوانات الصيد وقطع أخشاب الغابات العامة والخدمات الزراعيةوهي صيد األسماك والحيوان
 

 :الحيازة المختلطة
تعتبر الحيازة مختلطة إذا اشترك الحائز بإدارة حيازة نباتية وحيوانية معا حسب تعريف الحيـازة النباتيـة   

  .  ني للنشاطين النباتي والحيوانيوالحيوانية، بشرط أن يتم استخدام نفس العمالة أو نفس اآلالت أو نفس المبا

  

 :حيازة المسكن
  :ويمثل كيفية حيازة األسرة للمسكن، وتكون إحدى الحاالت التالية

وقـد  . إذا كان المسكن مستأجرا مقابل إيجار يتم دفعه بشكل دوري شهرياً أو كل مدة معينـة : مستأجر. 1

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

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

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

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

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

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

 :الحيازة النباتية
ة للزراعة ألي محصول زراعي تحت تصرف الحائز، على وجود مساحة من األراضي المزروعة أو القابل

  .دونم للزراعات المحمية) 0.5(دونم للزراعات المكشوفة و) 1(أن ال تقل تلك المساحة عن 
 

 :حيوانات المزرعة
تشمل جميع الحيوانات المحتفظ بها والمرباة بشكل رئيسي ألغراض زراعية وتشـمل األبقـار واألغنـام    

يول والبغال والحمير والجمال والخنازير، والنحل، وطيور المزرعة كالدجاج الالحم والخ) الضأن والماعز(

  .الخ، والنحل...والبياض، والحبش، والفر 
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  د
 :الدار

وهي مبنى معد أصالً لسكن أسرة واحدة أو أكثر، ويمثل البناء التقليدي في فلسطين، وقد تتكون الدار مـن  

احدة، أما إذا كانت الدار مقسمة إلى وحدات سكنية منفصلة كل منها طابق واحد أو طابقين تستغلهما أسرة و

  .تشمل المرافق الخاصة بها ويقيم بكل منها أسرة مستقلة، فيعتبر كل مسكن شقة

  

 :الدخل
مثل العمـل  (تدفقات نقدية أو عينية بين المقيمين وغير المقيمين والمتعلقة بالدخل العائد من عوامل اإلنتاج 

  ).ورأس المال
 

 :الدخل القومي اإلجمالي
تعويضـات  -تعويضات العاملين المدفوعة للمقيمين من غيـر المقيمـين   + يساوي الناتج المحلي اإلجمالي

دخـل   -دخل الملكية  المدفوع للمقيمين من غير المقيمـين + العاملين المدفوعه لغير المقيمين من المقيمين

  .الملكية  المدفوع لغير المقيمين من المقيمين
 
 :لدخل المتاح اإلجماليا

التحـويالت الجاريـة    -التحويالت الجارية من غير المقيمين إلى المقيمين+يساوي الدخل القومي اإلجمالي 

  .المدفوعة من المقيمين إلى  غير المقيمين

  ر
 :الرحالت الجوية المنتظمة

تنجز : ألدنى مما يليسلسلة من الرحالت التي يتم اإلعداد لها ضمن مجموعة من الظروف متضمنة الحد ا

بطائرة مسافرين وتذاكرها متاحة لإلستخدام العام، تخطط وتضبط حسب احتياجات حركة المرور، يتم التنقل 

  .خاللها بموجب اتفاقية جوية موجودة، وجود رخصة تشغيل وجدول مواعيد محدد متاح لإلستخدام العام
 

 :الرقم القياسي لألسعار
  .يرات الحاصلة على أسعار السلع والخدمات بين فترتين زمنيتينهو وسيلة إحصائية لقياس التغ

  

  :الرشوة

  .لألصول ةًمخالف أو االمتناع عن تنفيذه الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل
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 :رياض األطفال
علـى   كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم األساسي بسنتين علـى األكثـر، وتحصـل   

مرحلة البسـتان ويكـون   : وتقسم إلى مرحلتين.  ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم العالي

  .األطفال فيها عادة في سن الرابعة، ومرحلة التمهيدي ويكون األطفال فيها عادة في سن الخامسة
  

  س
 :سجل السكان

من السكان المقيمين لبلد ما او منطقة ما معينـة،  هو آلية التسجيل المستمر لمعلومات منتقاة تتعلق بكل فرد 

  .وهو ما يجعل من الممكن تحديد معلومات مستكملة عن عدد السكان وخصائصهم في اي وقت معين

  

 :السرقة
المال أو الممتلكات دون موافقة المالك، وتشمل سرقة المنازل وإقتحامها كما تشمل سـرقة   أخـذ  ويقصد بها

نيت وسائر المخالفات الصغرى مثل السرقات البسيطة والطفيفة فيمكن أن تصنف السيارات، أما نشل الحوا

  .أو ال تصنف ضمن السرقات

  

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

  .على األقل لتقديم الرعاية الطبية

  

  :السلطة المحلية

تمتلك صالحيات تقديم الخدمات العامة وإدارة شؤون جميع السكان في التجمع ومعترف بها هي السلطة التي 

  .من وزارة الحكم المحلي

  

 :سعر الجملة
للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة أو إلى المستعملين في ) البيع دون تحويل(هو سعر إعادة البيع 

سية أو المهنية لغيرهم من تجار الجملة، أو القيام بدور الوكالء أو المجاالت الصناعية أو التجارية أو المؤس

السماسرة في شراء البضائع لحساب هؤالء األشخاص أو الشركات أو بيعها لهم، ويشـمل سـعر الجملـة    

  .ضريبة القيمة المضافة واجور النقل
 

 :سعر المستهلك
  .أو خدمة لالحتياجات األسرية هو السعر الذي يدفعه المستهلك األسري مقابل حصوله على سلعة
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 :سعر المنتج
هو السعر الذي يتلقاه المنتج من المشتري لقاء وحدة من سلعة أو خدمة،  مخصوما منـه ضـريبة القيمـة    

  .المضافة أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف للنقل
 

 :سلة المستهلك
  .لسلع والخدمات التي يقوم المستهلك باإلنفاق عليها لألغراض المعيشيةهي المجموعة الحقيقية ل

  

  :سيادة القانون

. ال يوجد تعريفاً دقيقاً لسيادة القانون، ويمكن أن يختلف معناه في سياق التقاليد القانونية بـين بلـد وأخـر   

يات وفرض النظام والقدرة وعموما، يمكن أن يكون النظام القانوني الذي يقيد الحكومة من خالل تعزيز الحر

واألساس في سيادة القانون هو حماية حقوق المواطنين من تعسـف  . على التنبؤ بكيفية قيام الدولة بوظيفتها

  . الدولة

  

  ش
 :شبكة صرف صحي

ميـاه  (نظام من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب والموصالت والمضخات يستخدم إلخالء المياه المسـتعملة  

ونقلها من مواقع إنتاجها إما إلى محطة بلدية لمعالجة ) منزلية، وغيرها من المياه المستعملةاألمطار، المياه ال

  . مياه المجاري أو إلى موقع حيث يتم تصريف المياه المستعملة إلى مياه سطحية
  

 :شبكة مياه عامة
لميـاه الصـالحة   شبكه من األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل ا

  .للشرب الى التجمع
 

 :الشقة
وهي جزء من دار أو عمارة تتكون من غرفة أو أكثر مع المرافق من مطبخ وحمام ومرحـاض، ويقفـل   

عليها جميعاً باب خارجي، وهي معدة لسكن أسرة واحدة، ويمكن الوصول إليها عن طريق درج أو ممـر  

  .يؤدي إلى الطريق العام
 

 :شهادة المنشأ
ثيقة صادرة عن الغرف التجارية في المحافظات الفلسطينية ومعتمدة من قبل وزارة اإلقتصاد الوطني وهي و

وتعكس البيانات الخاصة بالصادر الوطني المنشأ والمعاد تصديرها إلى األردن والدول العربية ودول العالم 
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وبية التي تصدرها االدارة العامـة  األخرى عدا إسرائيل، باالضافة الى شهادة المنشأ التفاقية الشراكة االور

  .للجمارك وتعكس الصادرات الفلسطينية وطنية المنشأ لدول اوروبا

  ص
 :صاحب عمل

ويعمل تحت إشرافه أو لحسابه مستخدم ) شريك(وهو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءا منها 

ويشمل ذلك أصحاب العمل الذين يديرون مشاريع أو مقاوالت خارج المنشآت بشرط . واحد على األقل بأجر

ملة األسهم فـي الشـركات   أن يعمل تحت إشرافهم أو لحسابهم مستخدم واحد على األقل بأجر وال يعتبر ح

  .المساهمة أصحاب عمل حتى ولو عملوا فيها
 

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

ت وتعتمد كل المناطق الجمركية الحرة وتشمل الصادرات وطنية المنشأ والمعاد تصديرها من السلع والخدما

  .او االقتصاد غير المقيم األخرىخصم من االقتصاد الوطني نتيجة للتعامل مع االقتصاديات 
 

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

 
 :الصحة

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

 :الصحف
هي مطبوعات دورية تستهدف الجمهور العام وهي معدة الن تكون مصدراً أولياً للمعلومات المطبوعة عن 

  .الخ...األحداث الجارية المرتبطة بالشؤون العامة والمسائل الدولية والسياسية 
 

 :إعاقة التعلم/صعوبة
ويشمل ذلك األفراد الذين يعانون من صعوبات . و التعامل مع اآلخرينعدم قدرة الشخص على فهم األشياء أ

في الوظائف الذهنية المرتبطة بظروف إصابة الدماغ بمرض أو خلل ما، وكذلك األفراد الذين يعانون مـن  

مرض التوحد، واألفراد الذين يجدون صعوبات في تعلم مهارات الحياة اليوميـة مثـل القـراءة والكتابـة     

  .أدوات بسيطةواستخدام 
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 :إعاقة الصحة النفسية/صعوبة
األشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق والشك والعصبية الزائدة، وكـذلك لـديهم صـعوبات فـي أداء     

  .نشاطاتهم اليومية بسبب تعاطي المخدرات واإلدمان وتناول المشروبات الروحية

  ض
 :الضحية

، أو وقع فريسة لكارثة أو فعل إجرامي أو  تهديـد،  وهو الشخص الذي تعرض العتداء أو ضرر أو إصابة

  .والشخص الذي لحقه أذى حادث أو اعتداء، او الشخص الذي أتلفت ممتلكاته أو تضررت جزئياً أو كلياً

  

  :على االنتاج الضرائب
وتتـألف مـن   .  هي مدفوعات نقدية أو عينية إجبارية ودون مقابل يدفعها المنتجون إلى الحكومة العامـة 

ائب على المنتجات تدفع على السلع والخدمات عند إنتاجها أو بيعها أو تصريفها، ومن ضرائب أخرى ضر

  .على اإلنتاج يدفعها المنتج المقيم نتيجة ممارسته لعملية اإلنتاج
 

 :الضرائب على اإلنتاج
وتتـألف مـن   .  هي مدفوعات نقدية أو عينية إجبارية ودون مقابل يدفعها المنتجون إلى الحكومة العامـة 

ضرائب على المنتجات تدفع على السلع والخدمات عند إنتاجها أو بيعها أو تصريفها، ومن ضرائب أخرى 

  .على اإلنتاج يدفعها المنتج المقيم نتيجة ممارسته لعملية اإلنتاج

  ط
 :الطاقة الكهربائية

لكهربائية المستنفذة فـي  هي الشغل المبذول لتحريك شحنة كهربائية في موصل وهذا الشغل يساوي الطاقة ا

  .ووحدة قياس الطاقة الكهربائية المستنفذة هي الكيلوواط ساعة.  الموصل
 

 :الطالب الراسب
الطالب الذي لم ينجح في أحد المباحث أو أكثر المخصصة للصف الذي يشغله، وال يحق له االنتقال للصف 

  .الذي يليه
 

 :الطالب المتسرب
  .اً خالل العام الدراسي الماضي ولم ينتقل إلى مدرسة أخرىالطالب الذي ترك المدرسة نهائي
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  ع
 :عادة مشاهدة التلفزيون

هي أن الفرد لديه عادة الجلوس أمام جهاز التلفزيون من أجل مشاهدة البرامج التي يبثها جهاز التلفزيـون،  

  .والمكانبغض النظر عن نوع البرامج التي يشاهدها والمدة الزمنية التي يقضيها في المشاهدة 
 

 :العام الزراعي
  .هو الفترة الممتدة ما بين بداية تشرين اول من العام لغاية نهاية ايلول من العام التالي

  

 :العاملون في الفنادق
يشمل ذلك كافة المشتغلين في الفندق سواء كانوا من أصحاب الفندق أو أفراد أسرهم العاملين سواء كان ذلك 

  .  أو جزئي بأجر أو دون أجر، بدوام كلي
 

 :عدد األسرة
هو إجمالي عدد األسرة المفردة في الفندق والمعدة لالستخدام من قبل النزالء باستثناء األسرة التي تضـاف  

  .إلى الفندق عند الطلب ويعتبر السرير المزدوج داخل الفندق سريرين مفردين
 

 :عدد الغرف
تكون  الغرف مفردة أو ثنائية أو ثالثية أو رباعية، وقد و.  عدد الغرف المعدة لإلستخدام من النزالء للمبيت

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

  .أو أكثر وصالة وحمام خاص
 

 :عضو أسرة غير مدفوع األجر
و مزرعة للعائلة وال يتقاضى نظير ذلـك  هو الفرد الذي يعمل لحساب العائلة، أي في مشروع أو مصلحة أ

  .أي أجرة وليس له نصيب في األرباح
 

 :العمالة
القـوة  (تشمل هذه الفئة كل من ينطبق عليه مفهوم العمالة، أي جميع األفراد الذين ينتمـون لسـن العمـل    

حهم ويعملون، ويضم ذلك أصحاب العمل، المستخدمين بأجر، العاملين لحسـابهم أو فـي مصـال   ) البشرية

  .الخاصة، باإلضافة ألعضاء األسرة غير مدفوعي األجر
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 :العمالة المحدودة
تضم هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينطبق عليهم مفهوم العمالة ويعملون بصورة غير اعتيادية، سـواء  

عـدد   كانوا يعملون عدد ساعات أقل من المعتاد لسبب من األسباب والذين يرغبون في ذات الوقت بزيـادة 

، ويحاولون زيادة هذا العدد بإحدى الطـرق،  )ساعة فأكثر أسبوعيا 35(ساعات عملهم إلى العدد الطبيعي 

كالبحث عن عمل إضافي أو يحاولون تأسيس عمل خاص أو مصلحة خاصة وهذا النوع سمي في النشـرة  

غبون بتغيير عملهم ألسباب ويندرج كذلك ضمن العمالة المحدودة أولئك الذين ير. بالعمالة المحدودة الظاهرة

اقتصادية مثل عدم كفاية الراتب أو بسبب ظروف العمل السيئة وهذا النوع سـمي فـي النشـرة بالعمالـة     

  .المحدودة غير الظاهرة
 

 :العمر عند الوفاة
  .هو عمر الفرد بالسنوات عند الوفاة

  

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

  .النصف الثاني بعد هذا العمر

  غ
 :الغابات واألحراش

وتجدر اإلشـارة  .  للغابات) لمدة خمس سنوات فأكـثر(وهي عبارة عن األراضي المستخدمـة بشكل دائم 

ب أن تسجل ضمن هذا الصـنف فقـط إذا   إلى أن المراعي الدائمة والتي ينمو فيها أشجار أو شجيرات، يج

  .كانت أشجار الغابات الموجودة هي االستعمال األهم في المنطقة
 

 :الغرف واألسرة المتاحة
تشمل ما هو قابل لإلشغال من غرف وأسرة خالل فترة المسح باستثناء ما هو مغلق للصيانة أو ألي سـبب  

  .كان
 

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

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

عن أربعة أمتار مربعة ومستخدمة ألي غرض من األغراض المعيشية، وتعتبر الصالة غرفة، وال يعتبـر  

كما ال يعتبر من الغرف تلك المخصصة .  ف كل من المطبخ والحمام والمرحاض والممراتمن ضمن الغر

  .للحيوانات والدواجن وكذلك الغرف المستخدمة للعمل فقط
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 :غرفة مستقلة
حمام  –مطبخ (وهي غرفة قائمة بذاتها ليس بها مرافق بل تشترك عادة مع غيرها من الغرف في المرافق 

 للسكن وتوجد عادة على أسطح المباني أو بالفناء، وتكون جزءاً مـن دار أو  وهي معدة أصال) مرحاض –

  .فوق أسطح العمارات

  ف
 :فائض التشغيل

هو القيمة المتبقية من القيمة المضافة بعد طرح تعويضات العاملين وصافي الضرائب على االنتاج واهتالك 

  .االصول الثابتة منها
 

 :فاتورة المقاصة للضريبة المضافة
هي فاتورة موحدة للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ويظهر فيها اسم ورقم هويـة المشـتغل المـرخص    و

للجانبين، ورقمه الضريبي،والسلعه او الخدمة المتبادلة، وتاريخ التبادل ورقم الفـاتورة وقيمـة الضـريبة    

  .وإسرائيل فقطوتعكس حركة التبادل التجاري بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية . المضافة
 

 :فترة األساس
  .هي الفترة الزمنية التي يتم مقارنة الفترة الجارية بها

 
 :الفقر

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

اشى مع سـلة أساسـية مـن    وقد تم إعداد خطي فقر بحيث يتم" الحفاظ على المستوى األدنى من المعيشة

يشار إليه بخط (وقد تم احتساب خط الفقر األول . االحتياجات الضرورية ومجموعة أوسع من الضروريات

يشار إليه بخـط  (بشكل يعكس الحاجات األساسية من مأكل وملبس ومسكن، أما الخط الثاني ) الفقر الشديد

من مأكل وملبس ومسكن جنبا إلى جنب مع (ساسية فقد تم إعداده بطريقة تعكس ميزانية الحاجات األ) الفقر

، ولتحديد خط الفقر في األراضي )احتياجات ضرورية أخرى كالرعاية الصحية والشخصية والتعليم والنقل

  .الفلسطينية، تم اعتماد االستهالك الشهري حيث أن االستهالك يعكس الحاجات على نحو أفضل

  

 :الفندق
ويشترط فـي الفنـدق ان   .  السياحية الجماعية التي توفر المبيت للزائر منشأة تصنف ضمن منشآت االقامة

يكون عدد األماكن المتوفرة فيه تستوعب مجموعة أشخاص يزيد عن معدل عدد افراد عائلة واحدة وتكون 

تحت إدارة موحدة وتقدم خدمات وتسهيالت تشمل خدمة الغرف واعداد االسرة يوميا وتنظيـف المرافـق   

  .ف الفنادق في درجات وفئات وفقا للتسهيالت والخدمات التي تقدمهاالصحية، وتصن
 



2011كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي   

 315

 :الفيال
هي مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة، ويتكون من طابق 

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

واحد أو الطابق الثاني للنوم، والجناح اآلخر أو الطابق األرضي لالستقبال والمطبخ والخدمات بمختلـف  ال

أنواعها، كما يتوفر في الغالب للفيال حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساحتها باإلضافة إلى سور يحيط بها 

ميد على األغلب، ويمكن أن يوجـد  من الخارج، وكراج للسيارة كما يغطى السطح العلوي للفيال بمادة القر

  .ضمن حدود الفيال أحد المباني أو المالحق ويكون من مكوناتها

  

  :الفساد

 السياسات العامة المعتمدة خروج عن أحكام القانون أو األنظمة الصادرة بموجبه، أو مخالفةهو عبارة عن ال

استغالل غياب القانون بشـكل واع  خرين ذوي عالقة أو من قبل الموظف العام بهدف جني مكاسب له أو آل

  .على هذه المنافع للحصول

عمل ناتج عن سوء استخدام المنصب العام أو استغالله ويهدف إلى خدمة أغـراض خاصـة أو    أيضا هو

  .تحقيق منافع شخصية مادية أو معنوية

  ق
 :قراءة الصحف

زمنية التي يقضيها في القراءة أو هي أن يقوم الفرد بقراءة صحيفة واحدة أو أكثر، بغض النظر عن المدة ال

  .االطالع على الصحف

  

   J1:القدس 
الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربيـة فـي عـام     القدس تشمل ذلك الجزء من محافظة

 "بيـت المقـدس  "بيت حنينا، مخيم شعفاط، شعفاط، العيسوية، القدس (تجمعات   J1منطقة وتضم .1967

، سـلوان،  )ح، وادي الجوز، باب الساهرة، الصوانة، الطور، الشـياح، راس العـامود  الشيخ جرا( وتشمل

  ).كفرعقب، الثوري، جبل المكبر، السواحرة الغربية، بيت صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا
 

  : J2القدس 
، قلنديا، رافات، مخماس، مخيم قلنديا، التجمع البدوي جبع(تجمعات   J2منطقة  وتضم محافظة القدس،باقي 

بيت دقو، جبع، الجديرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب، بير نباال، بيت إجزا، القبيبة، خربـة أم  

اللحم، بدو، النبي صموئيل، حزما، بيت حنينا التحتا، قطنة، بيت سوريك، بيت اكسا، عناتا، التجمع البدوي 

البدوية العيزرية وأبو ديس، السـواحرة الشـرقية،    الخان األحمر، الزعيم، العيزرية، أبو ديس، التجمعات

  ).الشيخ سعد
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 :قضايا المحاكم
وهي بيانات وقائع او حقائق بتقارير مكتوبة بالوقائع المنطوية على مسألة متنازع عليها، يتم تنظيمها حسب 

لطالق واالرث االصول القانونية، وترفع الى القاضي المختص ليفصل فيها، وتشمل كافة القضايا المدنية، وا

  .  وما الى ذلك، كما تشمل القضايا الجنائية والجنحية والمعنونة بالقضايا الجرمية
  

 :القضايا المدورة
  .هي القضايا التي لم يتم الفصل بها خالل العام، وترحل الى العام الذي يليه

 
 :القضايا المفصولة

  .القضايا الواردة والمدورة هي القضايا التي يتم البت بها خالل العام، وذلك من اجمالي
 

 :القضايا الواردة
  .هي القضايا التي ترد الى المحاكم النظامية المختلفة في االراضي الفلسطينية خالل العام

  :القطاع العام الحكومي

  .يشمل جميع المؤسسات التابعة للسلطات الثالث التشريعية والقضائية والتنفيذية

  

 :قطاع األسر المعيشية
صغيرة من االفراد الذين يشتركون في السكن ويجمعون بعـض او كـل دخلهـم وثـروتهم      هي مجموعة

.  ويستهلكون انواعاً معينة من السلع والخدمات بصورة جماعية، تتألف بشكل اساسي من االسكان والغـذاء 

االنشطة ويمكن لالسر المعيشية ان تكون ضمن المنتجين باالضافة لكونهم المستهلكين الرئيسيين، إذ ان كل 

االقتصادية التي تقع ضمن حدود االنتاج وتمارس من قبل جهات ال تحتفظ بمجموعة متكاملة من الحسابات 

  .تعتبر ضمن قطاع االسر المعيشية
 

 :القطاع الحكومي العام
.  هي كيان قانوني قائم على نظم سياسية ويملك سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذيـة سـارية علـى الغيـر    

  .مركزي ومحلي: مة في فلسطين على مستويينوتظهر الحكو

  

  :القطاع الخاص

يشمل المؤسسات التي تتبع ملكيتها لفرد أو مجموعة أفراد أو تابعة لمؤسسات ويكون هـدفها ربحـي فـي    

  .الغالب
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 :قطاع الشركات غير المالية
.  قتصادي رئيسي لهاقطاع يشمل كل الشركات وأشباه الشركات التي تنتج السلع والخدمات المسوقة كنشاط ا

ويتميز المنتجون في هذا القطاع عنهم في القطاع العائلي باحتفاظهم بمجموعة متكاملة من الحسابات، ويعود 

  .جزء هام من القيمة المضافة في باقي األنشطة لهذا القطاع
 

 :قطاع الشركات المالية
وساطة المالية، ويشـمل كـذلك أيـة    هو قطاع يشمل جميع الشركات المقيمة التي يكون نشاطها الرئيسي ال

مؤسسة غير هادفة للربح تنتج إنتاجا سوقياً ذا طبيعة مالية كالتأمين والبنوك مثال بما في ذلـك المؤسسـات   

التي تمول باشتراكات من مشاريع مالية، ومؤسسات األنشطة المالية المساعدة مثل صرافي العمالت الـذين  

  .أنشطتهميحتفظون بسجالت محاسبية متكاملة عن 
 

 :قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية
بحيث يتألف هذا القطاع من جميع المؤسسـات  .  هي مؤسسات ال تولد دخال أو ربحا للوحدات التي تملكها

المقيمة غير الهادفة للربح والتي توفر سلعا وخدمات غير سوقية لألسر المعيشية عدا تلك المؤسسات التـي  

مجموعة تخدم قطاع : ويمكن تقسيمها إلى ثالث مجموعات.  تسيطر عليها الحكومة وتمولها بصورة رئيسة

كالمستشفيات المملوكة (ومجموعة تشكل جزءا من قطاع الحكومة ) مثل غرف التجارة والصناعة(األعمال 

مهنيـة والكنـائس    ومجموعة المؤسسات التي تخدم األسر المعيشـية كاالتحـادات العماليـة وال   ) للحكومة

  .والجمعيات الخيرية ومنظمات اإلغاثة المملوكة من القطاع الخاص
 

 :القطاع المؤسسي
مجموعة من الوحدات المؤسسية المقيمة التي تشترك بسماتها القانونية وطبيعة النشاط ويتألف منها مجموع 

اع الشـركات الماليـة، القطـاع    االقتصاد،  مصنفة إلى القطاعات التالية، قطاع الشركات غير المالية، قط

الحكومي العام، قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية، وقطاع األسـر المعيشـية   

  .حساب مستقل إضافة لحساب بقية العالم والذي ينفرد له
 

 :قيمة االنتاج الزراعي
كالبرسيم واالسمدة البلدية واألعـالف  -ةهو مجموع قيم المنتجات الزراعية بما فيها السلع الزراعية الوسيط

  .والتقاوي وهي التي يعاد استخدامها في االنتاج الزراعي في نفس السنة
 

 :القيمة المضافة
ويعـرف  .  هي مفهوم أساسي يتعلق باإلنتاج ويشير إلى القيمة المتولدة ألية وحدة تمارس أي نشاط إنتاجي

  .ح االستهالك الوسيط من إجمالي اإلنتاجإجمالي القيمة المضافة في المؤسسة بحاصل طر
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  ك
 :الكثافة السكانية

  .عدد السكان في الكيلومتر المربع من المساحة
 

   :كمية الزيت
  ).كغم(كمية زيت الزيتون المستخرجة من عصر الزيتون في النوبة الواحدة  بالكيلوغرام 

 
 :كمية الزيتون

  ).  كغم(لوغرام كمية الزيتون المدروس في النوبة الواحدة بالكي

  م
 :المبنى

هو كل مشيد قائم بذاته ومثبت على األرض أو على الماء بصفة دائمة أو مؤقتة، ويكون المبنـى محاطـاً   

  . بأربعة جدران أو على األقل جدار واحد مكتمل
 

 :)الغرف، االسرة(متوسط إشغال 
  .د أيام االشغالالمشغولة  مقسوماً على عد) الغرف، االسرة(عبارة عن حاصل مجموع عدد 

 
 :متوسط حجم األسرة

يمثل متوسط عدد األفراد لألسرة الخاصة الواحدة ويساوي مجموع األفراد لفئة معينة مقسوما على عدد أسر 

  .تلك الفئة
 

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

 
 :المحفظة االستثمارية

هي عبارة عن مجموعة من االستثمارات التي تقوم بها المؤسسات المالية وشركات التـأمين وتقسـم الـى    

، واستثمارات فـي أصـول   )أسهم، سندات، أذونات خزينة وسندات مالية أخرى(استثمارات مالية : نوعين

  ).عقارات، أراضي، معادن نفيسة وغيرها(حقيقية 
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  :  ؤسسة األهليةالم

هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة 

  .تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية

  

 :)اإلنتاج(المخرجات 
قيمة المنتجات النهائية من السلع والخدمات المنتجة من قبل منشأة ما يقاس اإلنتاج خالل فترة زمنية محددة ب

والتي يتم استخدامها من قبل وحدات أخرى ألغراض االستهالك ذاتياً أو لغايات التكوين الرأسمالي الثابـت  

خيـرة  ، واأل"بالمنتجات تحت التشـغيل "السلع النهائية، وما يسمى :  ويشمل اإلنتاج فئتين.  اإلجمالي الذاتي

وتقدر .  تعني المنتجات التي تستغرق وقتاً طويالً إلنتاجها، مثل القطعان التي تربى للذبح واألعمال اإلنشائية

قيمة معظم السلع في اللحظة التي تكتمل فيها العملية اإلنتاجية، غير أن عملية إنتاج بعض السلع قـد تمتـد   

، وهنا يتم تقدير قيمة هذه المنتجـات  )ت تحت التشغيلكما هو الحال في المنتجا(لتتجاوز الفترة المحاسبية 

  .وتسجيلها في تلك الفترة المحاسبية، مثال ذلك أعمال اإلنشاءات والمحاصيل الزراعية الشتوية

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

 
 :المدارس الحكومية

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

  

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

  .أو أفرادا أو جمعيات أو هيئات فلسطينية أو أجنبية
 

 :لدوليةمدارس وكالة الغوث ا
أي مؤسسة تعليمية غير حكومية أو خاصة تديرها أو تشرف عليهـا وكالـة الغـوث لتشـغيل الالجئـين      

  .الفلسطينيين
 

 :المدرسة
أي مؤسسة تعليمية غير رياض األطفال بغض النظر عن عدد طلبتها وتركيبها الصفي، حيث أن أدنى صف 

  .الثاني عشرفيها ال يقل عن الصف األول وأعلى صف ال يزيد عن الصف 
 

 :المركبة اآللية
هي كل مركبة مزودة بمحرك بحيث يمتلك هذا المحرك وسيلة دفع ذاتية، وتستعمل عادة لحمل األشـخاص  

  . أو البضائع أو لسحب المركبات
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 :المساحة المزروعة
ة وهي المساحة التي أعدت وزرعت بنوع أو أكثر من المحاصيل والتي تكون عادة صافية للمحاصيل المؤقت

  .وإجمالية للمحاصيل الدائمة
 

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

كانت أم غير جراحية، وتقدم معظم المستشفيات أيضا خدمات لمرضى العيادات الخارجية وخاصة خدمات 

  .الطوارئ
 

 :المشتغلون
ين في المؤسسة من الذكور أو اإلناث ممن ال يتلقون رواتب وأجـور مقابـل عملهـم فـي     األفراد المشتغل

المؤسسة كأصحاب العمل أو أفراد أسرهم أو ممن يتلقون رواتب وأجور مقابل عملهم في المؤسسة بغـض  

ن فـي  النظر عن اآللية التي يتلقون بها رواتبهم أو أجورهم وال يدخل في عدد المشتغلين األفراد المتـدربي 

  .المؤسسة

  

  :المحسوبية

الخ، دون أن يكونوا …أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة

  .مستحقين لها
  

  :المحاباة

  .أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة
 

 :المعاد تصديره
سابقا وتم تصديرها الى بلد آخر دون اجراء أي تغيير على شـكلها او   قيمة جميع السلع التي تم استيرادها

  .قيمتها
 

 :المعاملة االقتصادية
تدفق اقتصادي يدل على خلق قيمة اقتصادية أو تحويل صورتها أو طبيعتها، أو مبادلتهـا أو تحويلهـا أو   

أو تقديم خـدمات، أو إمـداد    إفنائها، وينطوي على تغيرات في ملكية السلع أو األصول المالية أو كليهما،

  .بالعمل ورأس المال
 

 :معدل إشغال األسرة
  ).عدد األسرة المتوفرة مضروبا بعدد أيام السنة(عبارة عن عدد أيام إقامة المرضى المدخلين مقسوما على 
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 :معدل اإلقامة
  .ن من المستشفىالعدد الكلي لأليام التي يقضيها المرضى في المستشفى مقسوما على عدد المرضى المخرجي

 
 :معدل الخصوبة التفصيلية

إمرأة في سن اإلنجاب فـي تلـك    1000عدد المواليد الذين تنجبهم النساء أحياء في فئة عمرية معينة لكل 

  .الفترة
 

 :معدل الخصوبة الكلية
عدالت اإلنجابية حسب م) حياتهن(خالل فترة حياتها ) مجموعة نساء(متوسط عدد المواليد األحياء لكل امرأة 

  .الخصوبة العمرية لسنة ما

  

 :معدل الزيادة الطبيعية
  .في عدد المواليد مقابل الوفيات في مجتمع ما خالل فترة معينة) او النقص(الفائض 

 
 :معدل مدة االقامة للجنسية

  .تمثل مجموع عدد ليالي المبيت حسب الجنسية مقسوما على عدد نزالء ذات الجنسية
 

 :معدل وفيات الرضع
 .  من المواليد األحياء خالل سنة معينة 1,000لكل ) الذين تقل أعمارهم عن سنة(وفيات الرضع عدد 

  

 :المعصرة
زيت الزيتون، مع احتمالية االنتاج (هي مؤسسة أو جزء منها تنتج بشكل أساسي مجموعة واحدة من السلع 

وتعتبر معصرة الزيتون الوحدة .  حيث يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة) من أنشطة ثانوية

  . االحصائية والمعنى بجمع البيانات عنها خالل موسم االنتاج
 

 مكافئ طن متري من النفط
هي وحدة طاقة، وتعرف على أنها الطاقة الناتجة عن احتراق طن متري واحد من النفط، وبسـبب وجـود   

  :افىءأنواع مختلفة من النفط، تم اعتماد القيم التالية لهذا المك

  جيجا جول 41.9= طن متري من النفط  1

  طن متري من الفحم 1.43=                        

  متر مكعب من الغاز الطبيعي 1200=                        

  برميل من النفط 7=                        

  .ميجا وحدة حرارية بريطانية 39.68=                        
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 :داألم وقت والدة الفرمكان إقامة 
  .هو مكان إقامة والدة الفرد المعتادة في وقت والدة الفرد

  

 :ملكية البناء
  .خاص، حكومي، سلطة محلية، تعاوني، خيري، أخرى: يمكن أن يكون البناء

 
 :المهنة

ا إذا كان المقصود بالمهنة هي الحرفة أو نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان عامال، أو الذي باشره سابق

عاطال عن العمل، بغض النظر عن طبيعة عمل المنشأة التي يعمل بها، وبغض النظر عن مجال الدراسة أو 

  .التدريب الذي تلقاه الفرد
 

 :المولود الحي
أي مولود ولد حياً وصرخ أو بكى عند الوالدة أو ظهرت عليه أي عالمة أخرى من عالمات الحيـاة عنـد   

  .ها بلحظاتالوالدة حتى وإن مات بعد
 

 :المياه المزودة
المنشـآت  (هي كمية المياه التي يتم توزيعها من مصادرها المختلفة بعد جمعها ومعالجتها  إلى المستهلكين 

  ).التجارية والصناعية، ومرافق الري والمؤسسات العامة
 

 :)المضخوخة(المياه المستخرجة 
  .هي كمية المياه التي تضخ من آبار المياه الجوفية

  ن
 :الناتج المحلي اإلجمالي

وبشـكل مشـابه   . يعتبر الناتج المحلي اإلجمالي مقياسا تجميعيا لإلنتاج الذي يتم خالل فترة زمنية محـددة 

يمكن أن يختلف تقييم الناتج المحلي اإلجمالي وفقاً لما يؤخذ فـي اإلعتبـار مـن    . لإلنتاج والقيمة المضافة

ي اإلجمالي بأسعار السوق أو أسـعار المنتجـين أو األسـعار    ويقدر عادة الناتج المحل. ضرائب وإعانات

  .األساسية
 

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

  .ثانية بمثابة نزيل جديد
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 :)الغرف، االسرة(نسبة إشغال 
المتاحة مضـروباً فـي   ) الغرف، االسرة(مقسوماً على عدد ) رةالغرف، االس(تمثل حاصل متوسط إشغال 

  .العدد مئة
 

 :نسبة الجنس عند الوالدة
  .عدد الذكور الذين ولدوا أحياء لكل مائة من اإلناث اللواتي ولدن أحياء

 
 :النشاط االقتصادي الرئيسي

لي الموحـد لألنشـطة   هو طبيعة العمل الذي تمارسه المؤسسة والذي قامت من اجله حسب التصنيف الدو

  .االقتصادية ويسهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في حالة تعدد األنشطة داخل المؤسسة الواحدة

  

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

  .أو البطالة
 
 :فايات الصلبةالن

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

الصناعية والتجارية، ونفايات ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية الحيوانات، والنشاطات األخرى المرتبطة 

  .بها ونفايات الهدم ومخلفات التعدين
 

 :نوع المسكن
و الشكل الهندسي أو المعماري للمسكن، والذي قد يكون فيال، أو داراً، أو شقة، أو غرفة مستقلة، أو أي وه

  ).الخ…براكية أو خيمة( مثل.  شكل آخر

  

   :نهب المال العام

  .الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة
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  و
 :الواردات

نقـل   تمـات المستوردة للبلد عن طريق الموانئ البرية والبحرية والجوية، التي والخدم السلع إجمـاليهو 

 .التصديرملكيتها لتغطية االحتياجات المحلية لالستهالك النهائي والوسيط وإعادة 
  

  

 واقعة حيوية
، أو والدة حية أو وفاة أو وفاة جنينية أو زواج، أو طالق، أو تبن، أو تثبيت للنسـب، أو اعتـراف بالولـد   

  .بطالن زواج قانوني، أو تفريق قانوني

  

  :الواسطة

التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون االلتزام بأصول العمل والكفاءة الالزمة مثل تعيـين شـخص فـي    

  .أو مستحق سباب تتعلق بالقرابة أو االنتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤمنصب معين أل

  

 :)المسكن(الوحدة السكنية 
زء من مبنى معد أصالً لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر مـن مـدخل   هي مبنى أو ج

يؤدي إلى الطريق أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى، وقد تكون الوحدة السكنية غير معدة 

لعمـل أو  أصال للسكن إال أنها وجدت مسكونة وقت المسح، وقد تكون الوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو ا

  .وقد تكون الوحدة السكنية مشغولة بأسرة واحدة أو اكثر وقت المسح.  لكليهما أو مغلقة أو خالية
 

 :وضع البناء المطلوب ترخيصه
  :يمكن أن يكون وضع البناء المطلوب ترخيصه حسب إحدى الحاالت التالية

زء قائم مطلوب ترخيصـه،  ، إضافة مقترحة لمبنى قائم ومرخص، إضافة مقترحة وج)مقترح(مبنى جديد 

  .مبنى قائم، إضافات قائمة
 

 :الوفاة
  . هي الزوال الدائم لجميع األدلة على الحياة في أي وقت بعد حدوث الوالدة الحية

 
  

 :وفيات الرضع
  .وفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن السنة
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  ي
 :يعمل بأجر

معينة وتحت إشرافها ويحصل مقابل عمله  هو الفرد الذي يعمل لحساب فرد آخر أو لحساب منشأة أو جهة

على أجر محدد سوءا كان على شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو على القطعة أو أي طريقـة دفـع   

ويندرج تحت ذلك العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات باإلضـافة إلـى الـذين    .  أخرى

  .غيريعملون بأجر في مصلحة خاصة بالعائلة أو لدى ال
 

 :يعمل لحسابه
وليس بالمنشأة أي مستخدم يعمل بـأجر  ) شريك(هو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءاً منها 

  .ويشمل األشخاص الذين يعملون لحسابهم خارج المنشآت
 

 :الينابيع
سـطح   هي المياه المتدفقة من تحت سطح األرض والناتجة عن نقطة التقاء منسوب الميـاه الجـوفي مـع   

  .األرض، قد تكون دائمة أو موسمية
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Preface 
 

Since its inception, the PCBS has sought to build an official database of statistics 
based on local needs and in accordance with standards that guarantee full 
membership in the international statistical community. PCBS adopted a gradual 
approach to realizing current Palestinian priorities. It has been able to accomplish 
several statistical tasks by relying on primary sources, including censuses and 
surveys. In addition, it has cooperated with public and private sector institutions in 
using secondary sources, such as administrative records, to derive further statistical 
data. 
 
We are pleased to present the Twelfth Statistical Yearbook of Palestine 2011. This 
report is part of our efforts to provide a continuous time series that make it possible 
to study general trends in different fields through a comprehensive statistical 
reference that covers most demographic, social, economic, and geographic fields. 
 
This report provides official statistics on various aspects of life in the Palestinian 
Territory, along with available statistics on Palestinians all over the world. This 
Yearbook presents Palestinian demographic, social and economic status over three 
sections in the first chapter. 
 
The first section in chapter one discusses the conditions of Palestinians in those parts 
of the Palestinian Territory that are still under military Israeli occupation. The 
chapter covers social, economic, medical, educational, and cultural conditions, in 
addition to other areas.  
 
The second section in chapter one discusses the conditions of Palestinians in the 
Palestinian Territory occupied in 1948, who live under full Israeli administration and 
jurisdiction. 
 
The third section in chapter one addresses the most prominent characteristics of 
Palestinians in the Diaspora, particularly in the host countries of Palestinian 
refugees: Jordan, Syria, and Lebanon. 
 
The second chapter deals with the most important Concepts and Definitions used in 
this Yearbook. 
 
We hope that this Yearbook will bridge informational gaps as well as providing one 
of the main basic references for Palestine official statistics. The information 
provided by this Yearbook  should enhance development and assist decision makers 
in formulating decisions and plans based on informed and professional foundations.  
 

 
 

December, 2011 Ola Awad 
PCBS President 



Statistical Yearbook of  Palestine 2011 

 

 

 



Statistical Yearbook of  Palestine 2011 

 

Important Note 
 
 
In the first chapter, statistical data were derived from PCBS 
publications. Readers can, if necessary, refer to these publications. 
 
In the second and the third chapters of this Yearbook, the 
multiplicity and variety of sources, concepts and reference periods 
complicate the effort to present statistical data in a complete and 
consistent manner. 
 
There are some minor differences between the value of some 
variables and their aggregates in tables as a result of rounding 
and calculations. 
 
For greater detail for English readers about any topic in this 
Yearbook, please refer to the tables in the Arabic section, which 
are in both Arabic and English. 
 
 
A set of special symbols were used in the tables of this book. The 
representations of these symbols are as follows: 
 

 (-) Nil 
(.) Category not applicable
(..) Data not available
(:) Data not available for publication
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Chapter One 
 

Summary 
 

Palestinians in the Palestinian Territory 
(West Bank and Gaza Strip)  

 
1. Agriculture and Land Use 
• There were 111,310 agricultural holdings in the Palestinian Territory: 90,908 in the 

West Bank, an increase of 81.7%, and 20,402 in the Gaza Strip, an increase of 
18.3% during the agricultural year 2009/2010. 
 

• There were 79,175 
plant holdings, which 
constitutes 71.1% of all 
holdings in the 
Palestinian Territory. 
There were 17,894 
mixed holdings, which 
constitute 16.1% of all 
holdings. The total 
number of animal 
holdings was 14,241 
and constituted 12.8% 
of all holdings during 
the agricultural year 
2009/2010. 
 

• During the agricultural 
year 2009/2010, the 
area of cultivated  land 
was 957.2 Km2, which 
is 15.9% of the total 
area of  the Palestinian 
Territory.  
  

• There were 34,097 
breeding cattle in the 
Palestinian Territory: 24,462 in the West Bank and 9,635 in the Gaza Strip on 
01/10/2010.  

 
• There were 568,287 breeding sheep in the Palestinian Territory: 506,884 in the West 

Bank and 61,403 in the Gaza Strip on 01/10/2010.   
 
• There were 220,085 breeding goats in the Palestinian Territory: 207,935 in the West 

Bank and 12,150 in the Gaza Strip on 01/10/2010. 

1.1 
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• The total quantity of pressed olives in 2010 was 102,162 tons and the quantity of 

extracted oil was 23,754 tons.  
 

•  The value added of olive pressing activity totaled US$8.0 million, while the 
intermediate consumption and output of olive presses totaled US$3.2 and US$11.2 
million respectively.   
 

• The population density in the Palestinian Territory was 693 capita/ km2 at mid-year 
2011: regionally it was 456 capita/ km2 in the West Bank and 4,353 capita/ km2 in 
the Gaza Strip.  

 
For more details regarding agriculture and land use, see the tables in chapter 1.1 of 
the Arabic section, pages 19-28. 
 

2. Environment and Natural Resources   
• In 2010, 86.9% of health care centers (governmental and non-governmental) in the 

West Bank obtained water from the water network compared to 84.0% in 2007.  
 

• In 2010, the monthly estimated quantities produced by health care centers 
(governmental  and 
non-governmental) 
in the West Bank 
were about 340.0 
tons: 76.8 tons in 
the North of the 
West Bank, 215.9 
tons in the Middle 
West Bank,  and 
47.3 tons in the 
South of the West 
Bank.   

 
• During 2010, there 

were 109 localities 
without a water 
network, 
representing 19.6% 
of all localities in 
the Palestinian 
Territory. The 
number of localities 
without a water 
network had 
decreased from 123 
during 2008 
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• During 2010, there were 463 localities without a sewage network, representing 
83.1% of all localities in the Palestinian Territory.  

 
• In 2011, 77.4% of educational establishments in the West Bank received water from 

a water network, while 8.0% received water through buying water tanks. 
 

For more details about the environment and natural resources, see the tables in 
chapter 1.2 of the Arabic section, pages 29-44. 
 

3. Population                                                          
• The population of the Palestinian Territory was estimated at 4.17 million at mid-

2011: 2.58 million in the West Bank and 1.59 million in the Gaza Strip. 
 

• The population of the Palestinian Territory is young: 40.8% of the total population 
were aged below 14 years in mid-2011: 38.9% in the West Bank and 44.1% in the 
Gaza Strip.  Persons aged 65 and over made up 3.0% of the total population: 3.4% in 
the West Bank and 2.5% in the Gaza Strip.  
 

• The total fertility rate in 
the Palestinian Territory 
during 2010 was 4.2 
births: 3.8 births in the 
West Bank and 4.9 births 
in the Gaza Strip. 
 

• The average household 
size in the Palestinian 
Territory was 5.8 in 
2010: 5.5 in the West 
Bank and 6.4 in the Gaza 
Strip. 
 

• The  natural increase rate 
of the Palestinian 
population was 2.98% in 
the Palestinian Territory 
in 2011: 2.59% in the 
West Bank and 3.37%  in 
the Gaza Strip. 
 

• The percentage of 
Palestinian refugees in 
the Palestinian Territory 
in 2010 was 43.4% of  the  total population: 29.7% in the West Bank and 67.3 % in 
the Gaza Strip. 
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• In 2011, life expectancy at birth in the Palestinian Territory was 72.4: 71.0 years for 
males and 73.9 years for females. 

 
• 9.7% of households were headed by females in the Palestinian Territory in 2010. 

 
• 82.1% of private households were nuclear households in the Palestinian Territory in 

2010. 
 

For more details on population, see the tables in chapter 1.3 in the Arabic section, 
pages 45-52. 

 
4. Vital Statistics             
• There were 20,102 registered marriages in 2010 in Shariah courts and churches in 

the West Bank.  Hebron governorate recorded the highest number of marriages with 
5,489 contracts and Jericho & Al Aghwar governorate recorded the lowest number 
of marriages with 293 contracts.  
 

• There were 3,273 registered divorces in 2010 in Shariah courts in the West Bank. 
Hebron governorate recorded the highest number of divorce cases with 628 and 
Tubas governorate recorded the lowest number of divorces of 73 cases. 
 

• The median age at first marriage in the West Bank was 20.1 years for females and 
25.4 years for males in 2010.   
 

• The number of registered live births in the West Bank for 2008, 2009, and 2010 was 
68,597, 66,273, and 65,131 births respectively. The number of registered deaths for 
the same years was 6,099, 6,140, and 5,961 deaths respectively. 

 
For more details about vital statistics, see the tables in chapter 1.4 of the Arabic 
section, pages 53-76. 

 
5. Health                                 
• In 2010, there were 76 governmental and non-governmental hospitals in the 

Palestinian Territory with a capacity of 5,108 beds.  The average number of days 
spent in hospital in 2010 was 2.4.  The bed occupancy rate in 2010 in the Palestinian 
Territory was 62.1. 
 

• In 2010, the main causes of child mortality (0-4) years were conditions in the 
prenatal period (38.0%), followed by congenital malformations (18.0%). 

 

• In 2011, physical diabilities were the most prevalent form of disability in the 
Palestinian Territory (1.3%), while hearing difficulties and mental health problems 
were the least prevalent (0.4%).  82.2% of the total population of the Palestinian 
Territories had insurance in 2011: the percentage was higher in the Gaza Strip than 
in the West Bank (96.7% and 73.2% respectively). 
 
For more details on health, see the tables in chapter 1.5 of the Arabic section, pages 
77-80. 
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6. Education                                
• The total number of schools in the Palestinian Territory in 2010/2011 was 2,652, 

comprising 1,975 in the West Bank and 677 in the Gaza Strip. 
 

• The total number of students was 1,116,991: 967,300 at basic level and 149,691 at 
secondary level. 
 

• The average number of students per teacher in schools by supervising authority was 
23.0 in government schools, 29.0 in UNRWA schools, and 16.7 in private schools. 

 
• The average number of 

students per class in primary 
schools by supervising 
authority was 30.8 in 
government schools, 36.0 in 
UNRWA schools, and 23.7 
in private schools. The 
average number of students 
per class in secondary 
schools was 28.6 in 
government schools and 
18.7 in private schools. 

 
For more details about 
education, see the tables in 
chapter 1.6 of the Arabic 
section, pages 81-92. 
 

7. Culture                                
• In 2010, there were six 

museums operating in the 
Palestinian Territory.  
 

• In 2010, there were 471 
licensed cultural centers 
operating in the Palestinian Territory. 

 
• There were 15 theaters in the Palestinian Territory. 

 
For more details about culture, see the tables in chapter 1.7 of the Arabic section, 
pages 93-98. 
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8. Information Society 
• In 2011, 50.9% of households had a computer compared to 49.2% in 2009.  

 
• In 2011, 30.4% of households in the Palestinian Territory had an Internet 

connection.   95.0% of households in the Palestinian Territory had a mobile phone. 
 

• In 2010, there were 3,790 workers employed in research and development, 
representing 2,072 full-time equivalent (FTE) workers. 

 
• There were 2,348 researchers, representing 1,312 FTE researchers.  

 
For more details on the information society, see the tables in chapter 1.8 of the 
Arabic section, pages 99-104. 

 
9. Housing and Housing Conditions                                
• The results of the Housing Conditions Survey in 2010 indicated that 0.9% of 

households in the Palestinian Territory lived in a villa , 47.8% lived in a house, and 
50.2% lived in an apartment. 
 

• The average housing density in the Palestinian Territory was 1.6 persons per room. 
The average for the West Bank was 1.5 compared to 1.8 persons per room in the 
Gaza Strip.   
 

• According to the results of the Housing Conditions Survey 2010, the average 
number of rooms per housing unit in the Palestinian Territory was 3.6: 3.6 in the 
West Bank and 3.7 in the Gaza Strip. 

 
For more details on housing and housing conditions, see the tables in chapter 1.9 of 
the Arabic section, pages 105-110. 
 

10. Living Standards 
• Per Capita Monthly Average Expenditure: Per capita monthly expenditure was 147.3 

JD: 174.0 JD in the West Bank and JD 102.9 in the Gaza Strip. Per capita monthly 
expenditure on food groups was 53.6 JD: 59.4 JD in the West Bank and 43.9 JD in the 
Gaza Strip. Per capita monthly average expenditure on non-food groups was 81.5 JD: 
100.6 JD in the West Bank and 49.5 JD in the Gaza Strip., The food share of total 
expenditure was 36.4%: 34.1% in the West Bank and 42.6% in the Gaza Strip. 
 

• Per Capita Monthly Average Consumption: Average per capita monthly 
consumption in the Palestinian Territory was 155.2 JD: 183.1 JD in the West Bank and 
108.7 JD in the Gaza Strip.  Per capita monthly consumption of food was 55.3 JD: 61.8 
JD in the West Bank and 44.4 JD in the Gaza Strip.  Per capita monthly consumption of 
non-food was 99.9 JD: 121.3 JD in the West Bank and 64.4 JD in the Gaza Strip. 
 
For more details on living standards, see the tables in chapter 1.10 of the Arabic 
section, pages 11-116. 
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11. Governance 
• 19.7% of public officials in the West Bank were exposed to or witnessnessed an act 

of corruption during the previous three years up to March-April, 2010. 
 
• 13.0% of individuals (18 years and over) in the Palestinian Territory were exposed 

to or witnessed an act of corruption during the previous three years up to February-
March, 2010. 

 
• 76.6% of individuals (18 years and over) in the Palestinian Territory had difficulties 

in reporting corruption during the previous three years up to February-March, 2010.  
 

For more details on governance, see the tables in chapter 1.11 of the Arabic section, 
pages 117-120. 
 

12. Security and Justice                                
• Criminal offenses reported: There were 16,402 criminal offenses reported in 2009 

in the West Bank, representing 7.40 criminal offenses per 1000 population. 
 

• The criminal offenses reported in West Bank governorates in 2009 comprised assault 
(38.2%), theft (18.4%), battery (20.9%), fraud (6.1%), and the remainder were 
kidnapping, attempted kidnapping, threats, drugs and murder, etc. The number of 
criminal offenses in the West Bank in 2009 (16,402) had risen compared with 2005 
(13,705). 
 

• Juvenile offenders: There were 336 juvenile offenders admitted to reform 
institutions in the West Bank in 2009. The criminal offenses committed by these 
juveniles were burglary, theft, 137 m, 115 cases of assault and 18 offenses against 
morality. 

 
• Road traffic accidents:  There were 5,408 road traffic accidents in the West Bank 

in 2010, including 3,566 accidents causing injuries and 1,842 accidents with 
material losses only. There were 7,052 injuries caused by road accidents as follows: 
5,962 minor injuries, 807 moderately injured, 151 seriously injured and 132 
fatalities. 

 
For more details on security and justice, see the tables in chapter 1.12 of the Arabic 
section, pages 121-126. 
 

13. Labor and Wages                                
• In 2010, the labour force participation rate in the Palestinian Territory was 41.1%: 

66.8% for males and 14.7% for females. 
 

• In 2010, the unemployment rate was 23.7% in the Palestinian Territory: 23.1% for 
males and 26.8% for females. 

 
• Most workers (67.6%) in the Palestinian Territory in 2010 were waged employees; 

95.1% of workers in Israel and Israeli settlements are waged employees. 
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• 3.7% of children in the Palestinian Territory were in employment: 6.3% male and 

1.1% female. 
 

For more details on labor and wages, see the tables in chapter 1.13 of the Arabic 
section, pages 127-138. 
 

14. National Accounts 
• The value of the Gross Domestic Product rose by 9.3% in 2010 compared with 2009 

to US$ 5,728.0  million. 
 

• GDP per capita was US$1,502.4 in 2010, an increase of 6.1% compared with 2009. 
 

• Gross national income totaled US$6,245.6 million in 2010, an increase of 9.3% 
compared with 2009. GNI per capita was US$1,638.8. 

 
• Gross disposable income totaled US$8,420.3 million in 2010, an increase of 9.6% 

compared with 2009. GDI per capita was US$2,209.4. 
 

For more details on National Accounts, see the tables in chapter 1.14 of the Arabic 
section, pages 139-146. 
 

15. Prices and Price Indices                                
15.1 Changes in Consumer Price Indices during 2010 compared to 2009:  
• Consumer Price Index in the Palestinian Territory increased by 3.75%. 

 

• Consumer Price Index in the West Bank increased by 4.24%. 
 

• Consumer Price Index in Jerusalem-J1 increased by 5.25%. 
 

• Consumer Price Index in Gaza Strip increased by 1.72%. 
 

15.2 Changes in Producer Price Indices during 2010 compared to 2009 
• Total Producer Price Index increased by 3.36%. 

 
• Producer Price Index for locally consumed products increased by 3.60%. 

 
• Producer Price Index for exported products increased by 1.95%. 

 
15.3 Changes in Wholesale Price Indices during 2010 compared to 2009  
• Total Wholesale Price Index increased by 3.70%. 

 
• Wholesale Price Index for local products increased by 4.91%. 

 
• Wholesale Price Index for imported products increased by 2.92%. 

 

For more details on prices and price indices, see the tables in chapter 1.15 of the 
Arabic section, pages 147-160. 
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16. Transport and Communication                                
16.1 Transport and Storage 
• There were 521 enterprises engaged in these enterprises in the Palestinian Territory.  

 
• There were 4,990 individuals employed in these enterprises: 4,714 males and 276 

females.  
 

• The value of output of enterprises in transport and storage activities was US$125.0 
million, intermediate consumption was US$38.4 million, while the value added was 
US$86.6 million. 

 
16.2 Information and Communication: 
• There were 446 enterprises engaged in this sector in the Palestinian Territory. 

  
•  There were 4,377 individuals employed in these enterprises: 3561 males and 816 

females. 
 

• The value of output of enterprises in information and communications activities was 
US$588.9 million, intermediate consumption was US$62.1 million, while the value 
added was US$526.8 million. 

 
For more details on transport and communication, see the tables in chapter 1.16 of 
the Arabic section, pages 161-172. 
 

17. Construction 
• There were 438 enterprises engaged in this sector in the Palestinian Territory. 

   
• There were 5,754 individuals employed in these enterprises: 5,496 males and 258 

females. 
 

• The value of output of enterprises in the construction sector was US$379.4 million, 
intermediate consumption totaled US$202.1 million, and the value added, including 
internal trade activities, was US$177.3 million. 
 

17.1 Building Licenses 
• The total number of building licenses for the fourth quarter of 2010 rose by 4.8% 

compared with the third quarter of 2010.  In addition, there  was an increase of 2.0% 
in the total number of building licenses issued in the fourth quarter of 2010 
compared with the fourth quarter of 2009. 

• The number of new dwellings in the fourth quarter of 2010 increased by 27.5% 
compared with the same quarter of 2009.  There was also an increase of 10.7% in the 
number of new dwellings in the fourth quarter of 2010 compared with the third 
quarter of 2010. 
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17.2 Existing Buildings 
• The value of constructing new buildings and additions in the West Bank increased 

by 23.2% compared with 2009. 
 

• The cost of current maintenance on existing buildings increased by 17.7% compared 
with 2009: the cost value of capital additions, repairs and improvements on buildings 
increased by 43.6% for 2010 compared with 2009. 

 
For more detail on construction, see the tables in chapter 1.17 of the Arabic section, 
pages 173-180. 
 

18. Industry                               
• There were 15,617 enterprises engaged in this sector in the Palestinian Territory .  

 
• There were 65,538 individuals employed in these enterprises: 57,753 males and 

7,785 females.  
 

• The value of output of enterprises in industrial activities was US$2,700.3 million, 
intermediate consumption totaled US$1,388.3 million, and the value added with 
internal trade activities was US$1,312.0 million. 

 
For more details on industry, see the tables in chapter 1.18 of the Arabic section, 
pages 181-184. 

 
19. Tourism                            
• There were 95 operating hotels in December 2010: the average number of rooms 

was 4,929 and the average number of beds was 10,543. 
 

• During 2010, the total number of guests in hotels in the Palestinian Territory was 
577,383, an increase of 82.2% compared with 1999 and an increase of 27.6% 
compared with 2010. 

 
• The total number of guest nights was 1,285,661 during 2010, an increase of 43.6% 

compared with 1999 and an increase of 23.3% compared with 2009. 
 

• There were 1,795 hotel workers: 1,534 males and 261 females. The number of 
workers rose by 32.6% during 2010 compared with 1999, reflecting an increase of 
19.4% compared with 2009. 

 
• Room occupancy was 35.4% in 2010, an increase of 5.7% compared with 1999 and 

an increase of 8.9% compared with 2009. The average length of stay in Palestinian 
hotels was 2.2 nights per guest during 2010. 
 
For more details on tourism, see the tables in chapter 1.19 of the Arabic section, 
pages 185-192. 
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20. Services 
• There were 26,519 enterprises engaged in the services sector in the Palestinian 

Territory. 
 

• There were 92,653 individuals employed in services: 60,524 males and 32,129 
females. 

 

• The value of output of enterprises in the services sector was US$1313.8 million, 
intermediate consumption totaled US$342.6 million and the value added was 
US$971.2 million. 
 
For more details on the services sector, see the tables in chapter 1.20 of the Arabic 
section, pages 193-196. 
 

21. Internal /Domestic Trade 
• There were 60,226 enterprises engaged in this sector in the Palestinian Territory. 

 

•  There were 121,864 individuals employed in these enterprises: 110,941 males and 
10,923 females. 

 

• The value of output of enterprises in internal trade activities was US$2,258.1 
million, intermediate consumption totaled US$399.3 million and the value added 
was US$1,858.8 million. 
 
For more details on trade, see the tables in chapter 1.21 of the Arabic section, pages 
197-200. 
 

22. Registered Foreign Trade 
• The total value of imports of commodities increased in 2009 by 3.9% compared to 

2008 and totaled US$3,600.8 million compared to US$3,466.2 million in 2008.  
 

Distribution of Imports, Exports in Goods and Net Trade Balance in the 
Palestinian Territory, 1995 - 2009 
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22.1 Exports in Goods 
• The total value of exports in 2009 was US$ 518.4 million, a decrease of 7.2% 

compared to 2008.  The total value of exports in 2008 was US$558.4 million.  
 

22.2 Trade Balance 
• The trade balance deficit totaled US$3,082.4 million in goods in 2009, an increase of 

6.0% compared to 2008.  
 
For more details on registered foreign trade, see the tables in chapter 1.22 of the 
Arabic section, pages 201-206. 
 

23. Balance of Payments  
23.1 Current Account 
• The current account deficit was US$736.8 million (10.9% of the GDP at current 

prices), compared with a surplus of US$764.4 million in 2008. The current account 
deficit was caused mainly by the deficit in the balance of trade of goods, which was 
US$3,502.0 million (51.8% of GDP at current prices). This deficit increased by 
8.3% compared with 2008. 
 

• The deficit in the services balance was US$281.5 million, a decrease of 17.3% 
compared with 2008. The decrease in this deficit was caused by the growth of 
exports in travel and transport services, in addition to a fall in imports in travel 
services. 
 

23.2 Income Balance 
• The surplus in the income balance (employee compensations and investments 

income) decreased by 12.1% compared with 2008. The surplus in the income 
balance totaled US$808.1 million due to a surplus in employee compensations of 
employees working in Israel. These totaled  US$626.7 million, reflecting a decrease 
of 4.4% in 2009 compared with 2008.  Received investments income totaled 
US$124.7 million, a decrease of 63.2% in 2009 compared with 2008. The decline 
was mainly caused by lower rates of interest received on Palestinian deposits in 
overseas banks. 
 

23.3 Current Transfers 
• According to net current transfers, the surplus value totaled US$2,238.6 million, a 

decrease of 34.5% compared with 2008. Current transfers by donors made up 79.2% 
of the total value of receipts from abroad. This decline in the surplus of net current 
transfers was due to the decrease in donor transfers to both governmental and private 
sectors, and also the decrease in the household sector, which fell by 21.6% compared 
with 2008.  
 

23.4 Capital and Financial Account 
• The surplus value of the capital and financial account totaled US$802.6 million, 

mainly due to the surplus in the capital account (US$ 719.0 million), surplus from 
the capital transfers of donors, and the surplus in the financial account (direct 
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investments, portfolio investments, other investments, and reserve assets) which 
totaled US$83.6 milion. 
 

• The financial account surplus was mainly due to the surplus in net foreign direct 
investments (US$279.9 million) and in net foreign other investments (US$217.8 
million).  The deficit in net foreign portfolio investments totaled US$366.7 million. 

 
• Changes in reserve asset flows (increase) totaled US$47.4 million in 2009, as 

reflected in the overall balance surplus due to the absence of other financing 
resources. 
 
For more details on the balance of payments, see the tables in chapter 1.23 of the 
Arabic section, pages 207-210. 
 

24. Finance and Insurance 
• There were 48 enterprises operating in financial intermediation activities in 2010, of 

which 38 were financial institutions and 10 were insurance enterprises. 
 

• There were 6,618 employees in financial intermediation enterprises, an increase of 
2.3% compared with 2009 and distributed as follows: 5,503 workers in financial 
institutions and 1,115 workers in insurance enterprises: 73.3% of employees were 
male and 26.7% female. 

 
• The value of employee compensations during 2010 in financial intermediation 

enterprises was US$140.3 million, an increase of 7.8% compared with 2009: 
US$120.1 million in financial institutions and US$20.2 million in insurance 
enterprises. 

 
• The value of output in financial intermediation enterprises was US$ 403.7 million, 

an increase of 17.1% compared with 2009: US$340.9 million in financial institutions 
and US$62.8 million in insurance enterprises. 

 
• The value of intermediate consumption in financial intermediation enterprises was 

US$96.4 million, an increase of 30.5% compared with 2009: US$63.5 million in 
financial institutions and US$32.9 million in insurance enterprises.   
 

• The gross value added in financial intermediation enterprises was US$307.4 million, 
an increase of 30.5% compared with 2009: US$277.5 million in financial institutions 
and US$29.9 million in insurance enterprises. 
 
 For more details on finance and insurance, see the tables in chapter 1.24 of the 
Arabic section, pages 211-214. 
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Palestinians in the Palestinian Territory   
Occupied in 1948      

 

 
• The total population of Palestinians in the Palestinian Territory Occupied in 1948 at 

the end of 2010 was 1,252,000 (excluding the residents of Occupied East Jerusalem 
and the Golan Heights). They comprise 16.9% of the total population in the 
Palestinian Territory Occupied in 1948. 
 

• The average size of a Palestinian household in the Palestinian Territory Occupied in 
1948 was 4.37 persons. 
 

• The total fertility rate for Palestinian women in the Palestinian Territory Occupied in 
1948 during 2010 was 3.8 births. 
 

• 92.9% of Palestinian households in the Palestinian Territory Occupied in 1948 own 
the housing unit they live in. 
 

• 41.6% of Palestinian households live in housing units with an area of 120 – 159 m2, 
7.7% live in housing units with an area less than 80 m2, and 11.1% live in housing 
units with an area exceeding 200 m2.  
 

• The percentage of enrollment in education among 18 year olds and above was 7.6%: 
7.2% of males and 7.9% of females.  
 

• 94.2% of Palestinians in the Palestinian Territory Occupied in 1948 (15 years and 
above) are literate. 
 

• The dropout rate among the 15–17 age group was 5.4%: it decreases among females 
to 2.2% and increases to 8.6% among males. 
 

• The labor force participation rate among Palestinians in the Palestinian Territory 
Occupied in 1948 over the age of 15 was 46.9% and the unemployment rate was 
7.1%: 10.5% among females and 5.6% among males. 
 

• 50.3% of Palestinian households in the Palestinian Territory Occupied in 1948 
depend on wages and salaries as their main source of income: 21.6% from the 
private sector, 15.9% from the private Arab sector, and 12.8% from the public 
sector. 
 

• 82.6% of Palestinians in the Palestinian Territory Occupied in 1948 aged 10 years 
and above reported that they had not read a book during the month prior to the 
survey. 
 

• 14.8% of Palestinians in the Palestinian Territory Occupied in 1948 suffer from 
chronic diseases: 15.5% of females and 14.1% of males.  
 

• 24.1% of Palestinian households in the Palestinian Territory Occupied in 1948 are 
exposed to a noise problem in their housing vicinity, dust is an environmental 
problem for 16.2%, bad odours affect 19.1% of Palestinian households in their 
housing area, and 10.1% of Palestinian households are exposed to a problem of 
fumes in their home. 

1.2 
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• 8.7% of Palestinian households in the Palestinian Territory Occupied in 1948 have 
agricultural holdings. 
 

• 5.8% of Palestinian households were victimized during the 12 months prior to the 
survey. 

 
For more details on Palestinians in the Palestinian territory occupied in 1948, see 
the  tables in chapter 2 of the Arabic section, pages 215-276. 
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Palestinians in the Diaspora 
 

 
• The estimated number of Palestinians in the world at the end of 2010 was 11 million: 

4.1 million in the Palestinian Territory (37.5% of all Palestinians); 1.4 million 
(12.4%) in the Palestinian Territory Occupied in 1948; 4.9 million (44.4%) in Arab 
countries. The number of Palestinians living in foreign countries was estimated to be 
627 thousand (5.7%) of all Palestinians in the world. 
 

• There were 4.9 million registered Palestinian refugees in Jordan, Syria, Lebanon, 
and the Palestinian Territory. 
 

• The average family size of registered refugees in Jordan was 4.8, Syria 4.1, and 
Lebanon 3.9 in 2010. 
 

• The total fertility rate in Jordan was 3.5, Syria 2.5, and in Lebanon 3.2 in 2010. 
 

• The crude birth rate in Jordan was 29.2, Syria 19.6, and Lebanon 25.8 in 2010. 
 

• There were no hospitals belonging to UNRWA in Jordan, Syria and Lebanon in 
2010. 
 

• The number of primary health care centers in Jordan was 24, Syria 23, and Lebanon 
29 in 2010.  
 

• The total number of refugee students in UNRWA schools was 119,678 in Jordan, 
32,191 in Lebanon, and 66,400 in Syria in 2010.  
 

• The total number of UNRWA schools was 172 schools in Jordan, 118 schools in 
Syria, and 74 schools in Lebanon in 2010. 
 

• The total number of  teaching staff in UNRWA schools was 4,764 in Jordan, 2,301 
in Syria, and 1,516 in Lebanon in 2010.  
 
For more details on Palestinians in the Diaspora, see the tables in chapter 3 of the 
Arabic section, pages 277-292. 

1.3 
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Chapter Two 
 

Concepts and Definitions 
 

A 
Admissions: 
Admitted patients to hospital for treatment or diagnosis and their stay at hospital for one night 
or more. 
 
Age at Death: 
The age of the individual in years at the time of death. 
 
Age-Sex Structure: 
The composition of a population as determined by the number or proportion of males and 
females in each age category. The age-structure of a population is the cumulative result of 
past trends in fertility, mortality, and migration rates. Information on age-sex composition is 
an essential prerequisite for the description and analysis of demographic data. 
 
Age-Specific Fertility Rate: 
The number of births by women of a given age group per 1000, women in that age 
group. 
 
Agricultural Census: 
Is the total process of collecting, compiling, processing, analysing, evaluating and 
disseminating to provide the statistical data on agricultural holdings, characteristics and 
agricultural applications in a specific reference period, for all holdings within the country. 
 
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). 
 
Agricultural Year: 
The period covering first of October to the end of September of the next year. 
 
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 
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(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. 
 
A one–person– household: 
It is the household comprised of one individual. 
 
Assets: 
It is tangible or intangible (computer software, artistic original) that comes as an 
output of the production process .It is used frequently or continuously in other 
production process for more than one year period. 
 
Availability of Phone Line: 
This section refers to the phone line owned by the household.  (other than mobile 
phones). 
 
Availability of Private Car: 
This section refers to the private car owned by the household. 
 
Available Beds and Rooms: 
It refers to beds and rooms which are ready for use during the reference period. 
Closed rooms for maintenance or repairs are excluded. 
 
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. 
 
Average Length of Stay:     
Represents the total of guest nights by nationality divided by number of guests of the 
same nationality. 
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B 
Base Period: 
It is the period to which the current period is compared. 
 
Base Prices: 
Refers to the prices of goods and services in a period in which current prices are compared 
with. 
 
Bed: 
Available beds in room and hospital halls, which are occupied by patients for at least 24 
continuous hours for receiving medical care. 
 
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 . 
 
Building Ownership: 
Private, Governmental, Local Authority, Cooperative Society, Charitable Society, 
Other. 
 
Building Utilization: 
Residential, Non-Residential, The boundary wall. 
 
Built –Up land in Occupation Sites: 
It refers to all areas of human activity within a settlement including built- up areas, service 
facilities, public parks, squares, and roads. It excludes any land that is planned for 
construction according to the master plan of the occupation site or confiscated land to be 
annexed later to the occupation site. 
 
Bypass Road: 
It is a road Constructed by Israeli Occupation to link the Settlements with each other and with 
Israel. 
 
Bribery: 
To obtain money or other benefits for the implementation of an action or to refrain from 
implementing it in violation of accepted practices. 
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C 
Clearance Voucher for the Value Added Tax: 
It is a unified invoice for both Israeli and Palestinian parties.  On it appears the name 
of the Authorized from both parties, his taxation Number; the exchanged material, 
the invoice Number and the value added taxation. This shows the movement of trade 
exchange between the Palestinian territory and Israel only. 
 
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. 
 
Compensations of Employees:     
Compensation of employees is the total remuneration, in cash or in kind, including 
social security contributions, payable by an enterprise to an employee in return for 
work done by the latter. 
 
Compensations of Employees: 
Compensation of employees is the total remuneration, in cash or in kind, including 
social security contributions, payable by an enterprise to an employee in return for 
work done by the latter. 
 
Composite Household:  
Refers to household consisting of at least one nuclear household with other non-
relatives. 

 
Compensations of Employees: 
Compensation of employees is the total remuneration, in cash or in kind, including 
social security contributions, payable by an enterprise to an employee in return for 
work done by the latter. 
 
Computer Use: 
It is defined for this survey’s  purposes as the basic uses of the computer (during the 
last twelve months), such as: opening the computer and files, creating, copying, 
pasting, and saving files. 
 
Consumer Basket: 
The categories of classified goods and services used by the consumer. 
 
Conflict of Interest: 
Is a situation where an employment position or public office is exploited for giving 
priority or probable priority to favor special interests at the expense of public 
interest. 
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Consumer Price: 
A price paid by household to gain a commodity or service. 
 
Consumer Price Index: 
It is a table  contain  consumer price index during current period compare with previous 
period.  
 
Composite Family:  
Refers to family consisting of at least one nuclear family with other non-relatives. 
 
Corruption: 
To break a law or the regulations based on such law or to violate the approved general 
policies by the public servants for own or other people benefits or to consciously abuse the 
absence of the law for such benefits. 
It is also the work resulted from the misuse or exploitation of public office to serve private 
purposes or obtain  personal material or moral benefits. 
Consumption: 
Includes the following: 
Cash spent on purchase of goods and services for living purposes. The value of 
goods and service payments or part of payments received from the employer. 
Estimated rent value of the dwelling. 
 
Country of Consignments  (Charging Destination): 
It refers to the country from which goods were dispatched to the importing country, 
without any commercial transaction or other operations which change the legal 
status of the goods as imports from the country of purchase. 
 
Court Maters: 
Written proceedings involving all aspects of a disputed issue filed according to the 
law and submitted to the judge for settlement. Court cases involve civil cases, 
divorce, inheritance, etc. Also, they include criminal and petty offenses referred to 
as such by penal codes. 
 
Court Matters Carried from Last Year: 
The number of court matters carried over from the last year by the various courts in 
the Palestinian Territory. 
 
Crime: 
Any act involving a violation of the law or public rights and duties towards the state or 
society in general. 
 
Customs Declaration: 
An Israeli document contains all the data related to the Palestinian direct imports 
from other countries via the Israeli entries and ports and, additionally, Damyah 
Bridge, and Allenby Bridge. A photocopy of the statement arrives the Ministry of 
Finance without any enclosures, Palestinian customs started issuing Palestinian 
custom declaration at ASYCUDA program since copy of the mentioned declaration 
is issued on the imports from abroad. 
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D 
Daily Wage: 
Cash net wages paid to the waged employee from the employer. Wages received 
in different currencies are converted into New Israeli Shiekels according to the 
exchange rate in the survey period. 
 
Death: 
The permanent disappearance of all evidence of life at any time after live birth has 
taken place. 
 
Decided Matters: 
The number of decided court matters by the various courts in the Palestinian 
Territory out of total number of court matters which submitted to the various court 
during the year and the total number of court matters carried over from last year. 
 
Depreciation: 
It is the value of the assets which can be reproduced and depreciated during the year, 
depreciation is calculated on the current substitutive value. 
 
Depreciation: 
It is the value of the assets which can be reproduced and depreciated during the year, 
depreciation is calculated on the current substitutive value. 
 
Depreciation: 
It is the value of the assets which can be reproduced and depreciated during the year, 
depreciation is calculated on the current substitutive value. 
 
Direct Investment: 
Investment over which the owner exercises control.  The distinguishing criterion for 
inclusion in this category is that the owner should hold at least 10 percent of the 
ordinary shares in the company. 
 
Discharges: 
Discharged patient from a hospital after having the diagnostic and curative health care 
regardless of the discharged case (cured or dead). 
 
Drop-out Student: 
A student who left school during the last scholastic year and who did not transfer to another 
school. 
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E 
E-Commerce: 
It is the conducting of business communication and transactions over computer 
networks and through individual computers linked to the Word Wide Web. Strictly 
defined, e-commerce is the buying and selling of goods and services, and the 
transfer of funds, through digital communications. 
 
Economic Territory: 
Area scope of a country administrated by a government, in which persons, goods, 
and capital freely travel inside it.  It is also connected with the concept of residence, 
and without relation necessarily to the political boundaries of a country. 
Electrical Energy: 
Work done to move an electric charge in a conductor. It is measured in kilowatt-
hour. 
Electric Energy = Power (KW) X Time (Hours). 
 
Employed: 
Persons aged 15 years and over who were work at  least one hour during the reference period, 
or who were not at work during the reference period, but held a job or owned business from 
which they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily stoppage, or 
any other reason)  he\ she was employer, self employed, wage employed, unpaid family 
member or other. The employed person is normally classified in one of two categories 
according to the number of weekly work hours, i.e. 1–14 work hours and 15 work hours and 
above. Also the absence due to sick leave, vacation, temporarily stoppage, or any other reason 
considered employed from 1-14 hours. 
 
Employed Persons: 
Males and females working in the enterprise including owners, self-employed, 
unpaid family members, or waged workers who receive their compensations in cash 
or in kind during a specific reference period. However, this term does not include 
trainees or those on assignments outside the enterprises or in long unpaid leaves. 
 
Employed Persons: 
Males and females working in the enterprise including owners, self-employed, 
unpaid family members, or waged workers who receive their compensations in cash 
or in kind during a specific reference period. However, this term does not include 
trainees or those on assignments outside the enterprises or in long unpaid leaves. 
  
Employed Persons: 
Males and females working in the enterprise including owners, self-employed, 
unpaid family members, or waged workers who receive their compensations in cash 
or in kind during a specific reference period. However, this term does not include 
trainees or those on assignments outside the enterprises or in long unpaid leaves.  
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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. 
Employer: 
A person who operates his or her own economic enterprise or engages independently 
in a profession or trade, and hires one or more waged employees. 
 
Equivalent Metric Ton of Petroleum:    
Energy unit; an Equivalent Metric Ton of Petroleum is defined as the energy 
resulting from burning one ton of petroleum. Due to having many types of 
petroleum, it was fixed on a certain value. 
A metric ton of petroleum = 41.9 giga joule, 10 giga calorie, 1.43 metric ton of coal, 
1200 m3  metric tons of natural gas, 7 barrels of petroleum, 39.68 Mega of British 
Thermal Units. 
 
Extended Family:  
A family of at least one nuclear family together with other relatives. 
 
Expenditure: 
Includes the following: 
Cash spent on purchase of goods and services for living purposes.The value of 
goods and services payments or part of payments received from the employer. 
Cash expenditure spent as taxes (non-commercial or non-industrial), gifts, 
contributions, interests on debts and other non-consumption items. 
 
Extortion: 
Obtaining funds from a particular party in society for the implementation of interest 
associated with the job of the person described as corrupted. 
 
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. 
 

F 
Favoritism: 
Any work implemented on behalf of an individual or an entity to which the person is 
affiliated   such as a party or a family or a  region,… etc., without deserving it. 
 
Final Consumption by Government and Non-Profit Institutions: 
It is measured as the value of the output minus receipt from sales. Expenditures. It is 
divided into two categories: individual; and collective.   The first comprises those 
incurred for the benefit of individuals, e.g. medical services.  Collective 
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expenditures have a public character; for example government spending on defense 
and public security would be included in this category. 
 
Financial Corporation Sector: 
The financial corporations sector is mainly banks, insurance companies, and 
auxiliary financial institutions, for example, money exchangers that maintain a 
complete set of accounts for their activities. 
 
Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM): 
 Defined as services provided by financial intermediaries and do not get the cost 
directly. Can be measured on the basis of the total entry property received by 
financial intermediaries minus total interest they pay, and excludes the value of any 
income property they receive from the investment of their own money, where that 
income did not come from the financial intermediation, ie it is an income property 
arrested minus income property paid are thus part of the main components of the 
production. 
 
First level of Education According to the International Standard Classification 
of Education (1997): 
Represents the primary education or the first stage of basic education; the stage 
ranges between 4-6 years. 
 
Forests and Other Wooded Land: 
This means land used permanently (i.e. for five years and more) for forests.  
Permanent meadows and pastures on which trees and shrubs are grown should be 
recorded under this heading only if the growing of trees and shrubs is the most 
important use of the area. 
 

G 
Government School: 
Any educational institution run by MOE or any other ministry or governmental instrument. 
 
Government Sector: 
The general government sector consists mainly of central, state and local government units 
together with social security funds imposed and controlled by those units. In addition, it 
includes NPIs engaged in non-market production that are controlled and mainly financed by 
government units or social security funds. 
 
Gross Disposable Income (GDI): 
This item equals Gross National Income (GNI) plus net current transfers from 
abroad. 
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Gross Domestic Product (GDP): 
The summary measure of the output or production during a certain period in time. 
Estimate of GDP, like the output and the value added, can vary according to taxes 
and subsidies taken into consideration.  GDP is usually estimated at market prices, 
producers’ prices, or basic prices. 
 
Gross Fixed Capital Formation:     
 It is the value of what producers own less what they spend on new and used capital 
goods. 
 
Government Public Sector: 
Includes all institutions of the three branches: legislative, judicial and executive. 

 
Governance: 
Governance expresses the practice of a political authority and the administration of 
such authority of the society’s affairs and resources as well as its socioeconomic 
development. Governance is a larger concept compared with government since it 
embodies the operations of the unofficial institutions, the civil society organizations, 
and the private sector in addition to the operations of the official state agencies 
including the executive, legislative, and judicial authorities as well as the public 
administration. The concept of governance also reflects the political, economic, and 
social practices of the authorities in running public affairs at all centralized and 
decentralized levels, i.e. the national, regional, and local levels. 
 
Gross Fixed Capital Formation: 
 It is the value of what producers own less what they spend on new and used capital 
goods. 
 
Gross Fixed Capital Formation: 
 It is the value of what producers own less what they spend on new and used capital 
goods. 
Gross National Income (GNI): 
This item equals Gross Domestic Product (GDP) plus net factor income from 
abroad, which equals the net compensation of employees, and net capital income 
received by residents. 
 
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. 
 

H 
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. 
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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”. 
 
Health Insurance: 
Indemnity coverage against financial losses associated with occurrence or treatment of health 
problems. 
 
Hearing (Auditory) Disability: 
It 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. 
 
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. 
 
Hotel Workers: 
It refers to all persons working in the hotel on full or part time bases including owners and 
paid or unpaid household members. 
 
Household: 
The household is defined as one person or a group of persons with or without a family 
relationship, who live in the same housing unit or part of the housing unit, share meals and 
make joint provision of food and other essentials of living. 
 
 
Household Final Consumption: 
Consists of household expenditure on all goods and services, with the exception of 
spending on dwellings which is considered gross fixed capital formation of the 
owner. 
 
Household Sector: 
A household is defined as a group of persons who share the same living accommodation, who 
pool some, or all, of their income and wealth and who consume certain types of goods and 
services collectively, mainly housing and food.  Households are mainly consumers, but they 
may also be producers.  All economic activity taking place within the production boundary 
and not performed by an entity maintaining a complete set of accounts is considered to be 
undertaken in the household sector. 
 
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 
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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). 
 

I 
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.   
 
Income: 
Covers international transactions associated with income on factors of production, 
i.e., labour and capital. In the balance of payments, income on capital is referred to 
as income on financial assets. 
 
Infant Mortality: 
Refers to  infant deaths (infants who are less than a year old ), the infant mortality rate refers 
to the number of infant deaths in a given year per 1,000 live births during the year. 
 
Infant Mortality Rate:     
refers to the number of infant deaths in a given year per 1,000 live births during the year. 
 
Information and Communication Technology (ICT): 
It is used to describe the tools and the process to access, retrieve, store, organize, 
manipulate, produce, present and exchange information by electronic and other 
manual automated means. 
Institutional Sector: 
The institutional sector is a group of resident institutional units have similar legal entity and 
type of activity and constitute the economy, there are five institutional sectors in the system of 
national accounts: government; non-profit institutions serving households; financial 
corporations; households; and non-financial corporations, In addition to the Rest of world 
sector that has separate account. 
 
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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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. 
 
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. 
 
Internet: 
A worldwide public computer network. Organizations and persons can connect their 
computers to this network and exchange information across a country and/or across 
the world. The Internet provides access to a number of communication services 
including the World Wide Web and carries email, news, entertainment and data 
files. 
 
Internet Use: 
It is defined for this survey’s purposes as the basic uses of the Internet (during the 
last twelve months), such as: access to certain sites, reading newsletters, and 
download files or programs from the web. 
 
 
Investment Portfolio: 
 Is a collection of investments made by financial institutions, insurance companies, 
divided into two types: financial investments (stocks, bonds, Treasury Bills and 
other securities), and investments in real assets (real estate, land, precious metals, 
etc.). 
 

J 
Jerusalem J1: 
Includes that part of Jerusalem which was annexed forcefully by Israel following 
its occupation of the West Bank in 1967. This part includes the following 
localities: (Beit Hanina, Shu’fat Refugee Camp, Shu’fat, Al’ Isawiya, Jerusalem 
“Al-Quds”(Sheikh Jarrah, Wadi Al-Joz, Bab Al-Sahira, As Suwwana, At-Tur, 
Ash-Shayyah, Ras Al-Amud), Silwan, Ath-Thuri, Jabal Al-Mukabbir, As-
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Sawahira Al-Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat, Sur Baher, and Um Tuba, Kufr 
A’qab). 
 
Jerusalem J2: 
Includes the Remaining parts of Jerusalem governorate, namely: Rafat, Mikhmas, 
Qalandya Refugee Camp, the Bedouin Community-Jaba’, Qalandya, Beit Duqqu, 
Jaba’, Al-Judeira, Beit Anan, Al-Ram, Dahiat Al-Bareed, Al Al-Jib, Bir Nabala, Beit 
Ijza, Al-Qubeiba, Khirbet Um Al-Lahem, Biddu, An-Nabi Samu’eil, Hizma, Beit 
Hanina Al Tehta, Qatanna, Beit Surik, Beit Iksa, A’nata, The Bedouin Community – 
Al-Khan Al-Ahmar, Az Za’eem, Al-Sawahreh Al- Sharqiyeh, Ash-Sheikh Sa’d, The 
Bedouin Communities. Al-Eizariya, Abu Dis. 
 
Joule Unit: 
Energy unit, defined as the energy resulting from the movement of a one-Newton 
body to a distance of one meter. 
1 Joule = 1 Newton * m. Meter. 
 

K 
Killed in Road Traffic Accident 
A person who died as a result of the accident, or died of his injuries within 30 days 
of the accident. 
 
Kindergarten: 
Any educational institution licensed by MOE offering education to four or five year olds. 
Kindergarten Consists of the first and second grades. 
 

L 
Labor Force: 
The economically active population (Labor Force) consisting of all persons aged 15 
years and over who were either employed or unemployed. 
 
Laspeyres Equation: 
An equation used for calculating price indices, which measures comparative period 
prices in relation to base period prices multiplied by proportional weight of 
commodity or goods groups throughout the base periods. 
Learning Disability 
Inability to understand things or dealing with others. It includes difficulty with 
intellectual functions due to a condition such as acquired brain injury, Down 
Syndrome, brain damage at birth, difficulty with interpersonal skills due to any 
condition such as autistic spectrum disorders, difficulty in learning everyday skills 
such as reading, writing, using simple tools. 
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Library 
Any organized collection of printed books and periodicals or of any other graphic or audio-
visual materials, and the services of the staff to provide and facilitate the use of such materials 
as are required to meet the informational, research, educational. 
 
Live Birth 
It is any live birth who shouted, cried or shown any signs of live upon delivery, irrespective of 
whether he died after that or not. 
 
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. 
 
Local Road 
Serves the internal traffics within a locality. 
 
Local Authority: 
The body which is authorized to supervise the provision of public services and administer the 
affairs of the whole  population whole in a locality. 
 
Looting of Public Funds: 
Obtaining state funds and dispose it unlawfully under various names. 
 

M 
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. 
 
Main Road 
Serves for national or inter district traffic and including road extension within a locality. 
 
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. 
Mental health disability 
Persons who suffer from stress, anxiety and uncertainty and excess neurons, as well 
as to have difficulties in performing daily activities because of drug abuse and 
addiction and alcohol. 
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Mixed Holding 
If the holder  hasplant and animal holdings according to Plant and Animal Holding definition 
prviding, both  animal and plant activities , share the same production means, such as labour, 
farm buildings, machinery or draught animals.  
 
Mobility Disability 
Persons who have some difficulties to navigate and walk on foot, which may limit or 
not limit the performance of daily activities, for example, may find it difficult to 
walk a short distance, or a problem with the ups and downs on the stairs and the 
stairs and uneven terrain, and can not walk any distance without a break or stop, or 
can not walk without relying on a stick or crutch or walking devices, or can not 
stand on its feet for more than a minute and needs a chair on wheels for movement 
from one place to another. It covers disabilities or difficulties that people with 
disability face inside or outside homes. It also covers difficulties that people face 
during walking fro more than 15 minutes. 
 
Monthly Work Days 
Number of days at work during the month, excluding week-ends, holidays, sick and other 
paid or unpaid leaves. One hour of work in a given day is considered as one work-day. 
 
Mother's usual place of residence (place of birth) 
The mother's usual place of residence at the time of her child's birth. 
 
Motor Vehicle 
A vehicle fitted with auto propulsive engine, it is normally used for carrying persons or 
goods, and drawing vehicles. 

N 
Natural Increase Rate 
The rate at which a population is increasing (or decreasing) in a given year due to a 
surplus (deficit) of births over deaths, expressed as a percentage of the base 
population. 
 
Net Balance Trade Goods     
It is measured as the value of the exports of goods minus imports of goods. 
 
Nepotism: 
Any preference in the service of one party over another without any right for the 
purpose of obtaining certain interests. 
 
Newspaper Reading: 
Whether the person is accustomed to reading a newspaper regardless of time of reading. 
 
Newspapers: 
Periodic publications intended for the general public and mainly designed to be a primary 
source of written information on current events connected with public affairs, international 
questions, politics..., etc. 
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Non-Financial Corporation Sector: 
The non-financial corporations sector contains all other entities whose principal 
activity is production of market goods and services.   They are distinguished from 
productive units in the household sector by the fact that they maintain a complete set 
of accounts.  A considerable part of value added in the remaining activities is 
attributable to this sector. 
 
Non-Profit Institution Serving Households Sector: 
As the name indicates, in spite of producing goods and services, non-profit 
institutions do not generate income or profit for those entities that own them.  They 
may be divided into three groups: those serving businesses (e.g., a chamber of 
commerce which is grouped in the non-financial corporation sector); those which 
form part of the government sector (e.g., a government-owned hospital) and non-
profit institutions serving households. The latter consists mainly of trade unions, 
professional unions, churches, charities and privately financed aid organizations. 
 
North of West Bank Region: 
Jenin, Tubas, Tulkarm, Nablus, Qalqiliya, and Salfit governorates. 
 
Non-government organizations: 
An independent entity established by agreement of at least seven persons to achieve 
legal purposes of public concern, without aiming to gain financial profits to be 
shared among them or for personal gain. 

 
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. 
 
Nuclear household 
It is the living household comprised of a couple only; a couple and a son or a daughter (own 
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 worthy to 
note that no other relatives or non – relatives live with this household. 
 

O 
Occupation 
Occupation refers to the kind of work done during the reference period by the employed 
person, or the kind of work done previously if unemployed, irrespective of the Economic 
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Activity or the employment status of the person.  Occupations are grouped together mainly on 
the basis of the similarity of skills required to fulfill the tasks and duties of the job. 
 
Olive Pressing: 
A process of extraction oil from olive. 
 
Operating surplus     
Value added minus (compensation of employees plus net taxes on production minus 
subsidies and custom fees plus depreciation). 
 
Other Investment: 
Included are all transactions in financial assets and liabilities which are not classified 
under any of the three other broad categories.  The most important of these are 
currency, deposits and loans (including trade credits). 
 
Output (Production): 
Production is measured during a certain period of time by the value of the final products of 
goods and services produced by a certain establishment capable of being provided to other 
units though they can be self-consumed or for the purposes of self gross fixed capital 
formation. Production includes two categories: Final products and the so-called               
under-operating products, which means products that take a long time to produce such as 
livestock and establishment works. The value of the majority of goods can be estimated at the 
moment the production process is completed. However, the production of some goods may 
exceed the accounting period (such as the case of under-operating products). The value of 
such products is estimated and registered during that accounting period as, for example, the 
case of establishment works and winter crops. 
  
Output of Financial Intermediations: 
This is the value of the final products of goods and services produced by an 
establishment, used by other units as self-consumed or for the purposes of self gross 
fixed capital formation. Production includes two categories: Final products and the 
so-called under operating products. Production can be classified as follows: market 
outputs, outputs of private account, and other non-market outputs. 
 
This means that production = value of production from main activity + value of 
production of secondary activities. 
 
Own-account Worker (Self-Employed): 
A person who operates his or her own economic enterprise or engages independently 
in a profession or trade, and hires no employees. 
 

P 
Percentage of (Rooms, Beds)  Occupancy:     
It is defined as the average occupancy of (rooms, beds) divided by available (rooms, 
beds) multiplied by one hundred. 
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Persons Outside Labor Force: 
The population not economically active comprises all persons 15 years and over, 
who were neither employed nor unemployed accordingly to the definitions 
mentioned above. 
 
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. 
 
Population Register: 
a mechanism for the continuous recording of selected information pertaining to each member 
of the resident population of a country or area, making it possible to determine up-to-date 
information about the size and characteristics of the population at selected points in time.  
 
Porous Cesspit: 
A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with porous 
walls. 
 
Port, In or Out Center: 
The customs center (air, land and sea) through which services, goods and 
commodities go in/out of the country.  It is the place of general customs procedures. 
 
Portfolio Investment: 
Refers to an investment for transactions in shares, bonds, bills, notes, money market 
instruments and financial derivatives. 
 
 
Postal Material: 
Includes: letters, printed matters, postal packets, parcels, and telegrams. 
 
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. 
 
Price Index: 
It is statistical tool used for measuring changes in prices of purchased goods and services 
during different temporal intervals. 
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Private School: 
Any licensed local or foreign non-governmental educational institution. 
 
Private sector: 
Includes all institutions owned by individual/s or part of an organization and its 
propose is for profit in most cases. 
 
Producer’s Price: 
The producer’s price, as defined in SNA93, is the amount receivable by the producer from the 
purchaser for a unit of a good or service produced as output minus any VAT, or similar 
deductible tax, invoiced to the purchaser.  The producer prices exclude any transport charges 
invoiced separately by the producer. 
 
Productivity: 
The average production of an area unit (kg/dunum). 
 
Properties: 
All movable and fixed assets belonging to the individuals (household members) regardless of 
whether they were inside or outside the house. Normally, the owner of a property is entitled to 
use it the way he\she deems appropriate, provided in accordance with the provisions of the 
effective law. A property applies to physical, nonphysical, tangible and intangible assets as 
well as any item that has a market value. 
 
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. 
 
Pumped Water: 
It is quantity of water that pumped from groundwater wells. 
 

Q 
Quantity of Oil: 
Quantity of olive oil in kilograms extracted from the pressed olives. 
   
Quantity of Olives: 
Quantity (in kilograms) of olive fruits pressed in one shift. 
 

R 
Radio Listening: 
Whether the person is accustomed to listening to radio and follows up broadcasted programs 
regardless of place and time of listening. 
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Re-Export: 
It refers to the whole commodities, that are exported outside the country, in the same state as 
imported. 
 
Regional Road: 
Branching off from, or lining, main roads. 
 
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. 
 
Regular Flight: 
A series of flights fulfilling at least the following conditions: they are performed by a 
passenger aircraft, their tickets are open for free sale to the general public; they are planned 
and adjusted according to the needs of traffic, carried out according to existing aviation 
agreements, The operating license and the fixed timetables are also available to the general 
public. 
 
Remembering and Concentrating Disability: 
Include the difficulty in the following: memory, concentration, decision-making, 
understand speech, read something written, identify the persons, to infer the regions 
and use the map, calculations, reading and thinking, such as persons who have 
difficulty in understanding and recognition for their daily activities, for example, 
finds it difficult to inference on the house and places in the ocean, can not focus on 
work, or forget where it is or remember the month or the one before it, not 
understanding what someone, forget about taking medications or not eating, lack of 
understanding and knowledge of what is going on around him. It also includes the 
person's inability to understand things or dealing with others.  It includes 
(remembering to do something important, people who suffer from lack of 
memorizing in continuous manner like difficulty remembering where things have 
been put in the house, as well as difficulty in concentrating on doing things for 10 
minutes). 
 
Repeater Student: 
A student who fails one or more subjects and therefore is not promoted to the 
following grade. 
 
Rule of Law: 
There is no precise definition for the term "rule of law", and can have different 
meaning in the context of the legal tradition from one country to another. 
In general, it can be the legal system, which restricts the government through the 
promotion of freedom and the imposition of the law and the ability to predict how a 
state will perform its functions. The basis for the rule of law is to protect the rights 
of citizens from abuse by the state. 
 
Research and Experimental Development (R&D): 
Comprise creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the 
stock of knowledge, including knowledge of humanity, culture and society, and the 
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use of this stock of knowledge to devise new applications. The term R&D covers 
three activities: basic research, applied research and experimental development and 
studies. 
 
Reserve Assets: 
Are assets that must be controllable by the  Monetary Authority, they must be accessible to 
the Monetary Authority at relatively short notice for balance of payments purposes, and they 
must be denominated in a convertible currency. 
 
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). 
 
Road Accident: 
An accident which occurred as a result of the vehicle being in a state of motion on 
the road and in which people were injured. 
 
Room Occupancy: 
Number of booked and paid rooms.  Such rooms are considered occupied whether 
they were actually used or not. 
 

S 
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. 
 
Seeing (Visual) Disability: 
It 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. 
 
Seriously Injured: 
A person who was hospitalized as a result of the accident for a period of 24 hours or more. 
 
 
 
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. 
 
Sex ratio at Birth: 
Number of males born alive per 100 females born alive. 
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Slightly Injured: 
A person who was injured as a result of a road traffic accident and was not hospitalized, or 
was hospitalized for a short period (up to 24 hours). 
 
Springs: 
It is water that discharged from the ground at an intersection point between the 
topographic surface and the ground water table; it could be permanent or seasonal. 
 
Statistical Unit: 
It is an economic entity that is capable, in its own right, of owning assets, incurring 
liabilities and engaging in economic activities and in transactions with other entities. 
 
Status of the Building to be Licensed: 
New, when the building site is entirely vacant, Addition to an already existing 
licensed building, Addition to non-licensed existing building (or part of building) 
that needs licensing, Existing building, Existing extensions. 
 
Submitted Matters: 
The number of court matters submitted to the various courts in the Palestinian 
Territory during the year. 
 
Supplied Water: 
It is the quantity of water which has been distributed from its different resources 
after collection and treatment for consumers (industrial and commercial 
establishment, irrigation utilities and public institutions). 
 

T 
Taxes: 
Those are taxes that are compulsory cash or in kind payments payable by producers to the 
general government. it consist of taxes on products payable on goods and services at 
production, sale, or exchange and other taxes payable on production by resident producers as 
a result of carrying out the production process. 
 
Taxes on Product: 
Those are taxes that are compulsory cash or in kind payments payable by producers to the 
general government. it consist of taxes on products payable on goods and services at 
production, sale, or exchange and other taxes payable on production by resident producers as 
a result of carrying out the production process. 
 
Television Viewing: 
Whether the person is accustomed to watching T.V programs regardless of type or place and 
time of watching. 
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Temporarily Closed Presses: 
Includes all non operating olive presses during the year due to administrative, 
technical, or economic reasons. 
 
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). 
 
The Certificate of Origin: 
It is a document of the Chambers of Commerce in the governorates and certified by 
the Ministry of National Economy and reflect data on exports of national origin and 
which are re-exported to Jordan and the Arab states and other countries of the world 
except Israel, in addition to the certificate of origin for the European Partnership 
issued by the Directorate general of Customs and reflect Palestinian exports of 
national origin to the countries of Europe.  
 
Theft: 
The removal of property without the property owner’s consent. Theft excludes 
burglary and house breaking; it includes the theft of motor vehicles, shoplifting and 
other minor offenses, e.g., pilfering and petty theft may or may not be considered as 
thefts. 
 
Tight Cesspit: 
A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with tight 
walls. 
 
Total Fertility Rate (TFR):     
The average number of children that would be born alive to a woman (or group of 
women) during her life time if she were to pass through her child bearing years 
conforming to the age-specific fertility rates of a given year. 
 
Total of Gross Operating Surplus: 
This item is defined as gross value added at basic prices minus total compensation of 
employees (including that payable to non-residents), minus taxes less subsidies on 
products. 
 
Transactions: 
Defined as acts in which two parties exchange or transfer financial assets, services, 
goods or non-financial, non-produced assets, e.g., land, patents and copyrights, or as 
acts in which new financial claims and liabilities are created and cancelled. 
 
 
Transfers: 
Unrequited transactions, i.e., transactions in which a unit provides another unit with 
a real resource (good or service) or a financial asset without any flow in the opposite 
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direction. In the balance of payments, a distinction is made between current and 
capital transfers. 
 

U 
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. 
 
Unemployed (According to the Relaxed Definition): 
The Number Of Unemployed Persons was calculated under the definition by adding 
to unemployed Persons according to the ILO Standards, those Persons outside labor 
force because they were frustrated. 
 
Unpaid Family Member: 
A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related person 
living in the same household. 
 
 
UNRWA School: 
Any school run or supervised by UNRWA. 
 
Utilization of the Building: 
It refers to the way the building is currently used, regardless of the purpose of its 
construction. The utilization could be (Habitation Only, Habitation and Work, Work 
Only, Closed or Vacant. 
 

V 
Value Added: 
Value added is a central concept of production and refers to the generated value of 
any unit that carries out any productive activity.  Gross value added is defined as the 
value of gross production less the value of intermediate consumption. 
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Value of Agricultural Production: 
The market value of agricultural products assuming farm gate prices. These products 
do include also the intermediate products like green forages, straw, manure, and 
cereals for feed and feed mixes. 
 
Victim: 
The person affected by an offense or loss or is prey to catastrophic, criminal or brutal events. 
Any person subject to an offense or whose properties were partially or totally affected by a 
criminal act or incident is classified as victim. 
 
Vital Event: 
Live births, deaths, fetal deaths, marriage, divorce, adoption, legitimating, 
recognition of parenthood, annulment of marriage, or legal separation. 
 
Vital Statistics: 
Information systematically collected and complied in numerical form, relating to or 
derived from vital event records. 
 

W 
 
Wasta: 
Intervene on behalf of an individual or group without complying with work practices 
and necessary competence, such as the appointment of a person in a specific post for 
reasons of kinship or party affiliation despite the fact he/she is incompetent or does 
not deserve it. 
 
Weights: 
The percent which reflects the relative significance of commodities and services 
within the consumer basket or in the economy. 
 
Wholesale price index: 
The prices of wholesale goods as defined in ISIC means the resale (sale without 
transformation) of new and used goods to retailers, to industrial, commercial, 
institutional or professional users, or to other wholesalers, or to those acting as 
agents or brokers in buying merchandise for, or selling merchandise to, such persons 
or companies; this price includes local and imported products. 
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