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 كر وتقديرش
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل أسرة فلسطينية ساهمت في هذا المسح، والى      

 . جميع العاملين فيه لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم    
 

من الجهاز المركزي لإلحصاء    ، بقيادة فريق فني   2010يذ مسح الهجرة في األراضي الفلسطينية     فنط وت م تخطيلقد ت

  ة ينطو ال ةسلطلا  نم كل  بين  كرتشم  ي مالم عوبد). UNFPA(الفلسطيني، وصندوق األمم المتحدة للسكان    

ة   لممثلي اب  بمكت مثلة م  2010 معال) CFG (ة للجهازيسرئيل ا  التمويل ةعموجمو )UNFPA( و)PNA (نيةطيلسفلا

 ).SDC( ون ا تعلاو نمية رية للتيسسوالالة كالو  نية،يطسلفلطنية ا و اللسلطةادى  لة يجيورنلا
 

تجدر اإلشارة إلى أن محتويات هذا .  تم تمويل جزء من جمع ومعالجة بيانات هذا النشاط من االتحاد األوروبي  

 .التقرير من مسؤولية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  
 
جهاز       للئيسية  لرتمويل ا   الةعموجم ءضاع  أىإلر يقدتلوا  رشكل ازيلجب  ء الفلسطينياصحي لإلزكرز الم اهجدم القتي

)CFG (و)UNFPA(   مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح     ىلويل عم لتاوا بماهسذين  ل واالتحاد األوروبي ا. 
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 تقديم

 على البيانات   تعـتمد عملـيات التخطيط ورسم السياسات في مختلف النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية أساساً             

 .والمعطيات اإلحصائية الموثوقة والدقيقة
 

صاء الفلسطيني في إنتاج     ضمن سياسة الجهاز المركزي لإلح     2010ويأتـي تنفيذ مسح الهجرة في األراضي الفلسطينية         

 لتكون متاحة لواضعي السياسات والمخططين      ،ونـشر المؤشـرات اإلحـصائية حول مختلف جوانب الحياة الفلسطينية          

عدم توفر إحصاءات دقيقة ومكتملة حول       كما تنبع أهمية هذا المسح من        . وصـناع القـرار والباحثين والمجتمع الدولي      

 كونها العنصر الثالث من عناصر التغير       ،أهمية إحصاءات الهجرة  من  رغم  ى ال علالهجـرة فـي األراضي الفلسطينية،       

 . في الحالة الفلسطينية وأكثرها تأثيراً،السكاني
 
همة التي أوالها الجهاز اهتماماً خاصاً، نظراً لكونه األول من نوعه الذي ينفذ في              ممسح من المسوح ال   هـذا ال  يعتبـر   و

 لذا فقد صمم هذا المسح لتوفير بيانات تفصيلية         . اسة لتوفير بيانات تتعلق بالهجرة    لحاجة الم ل و ،األراضـي الفلـسطينية   

اتجاهات السكان الفلسطينيين   ووخصائصها واتجاهاتها،    ودقيقة حول ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية من حيث حجمها        

لتي تؤثر على اتخاذ قرار الهجرة،      دراسة العوامل ا  وتحويالت المهاجرين،   وغيـر المهاجرين نحو الهجرة إلى الخارج،        

 . العودةوأسبابخصائص المهاجرين العائدين من الخارج و
 

 التي خرج بها المسح، وسيتم الحقاً إصدار مجموعة من التقارير التحليلية            الرئيسيةيـستعرض هـذا التقريـر النـتائج         

 .ستخدام العاموالتقارير اإلحصائية األخرى، باإلضافة إلى إصدار ملف البيانات الخام لال
 

نأمـل في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يوفر هذا المسح معلومات أساسية لمساعدة متخذي القرارات                إنـنا   

 .ها وتقويمتهاراسمي السياسات في رسم السياسات المتعلقة بالهجرة ومتابعو
 
 
 
 

2011آذار،  عال عوض

  رئيس الجهاز
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 ملخص تنفيذي
 

في الضفة  % 39.4ن،  السكا لمجم نم% 41.3  سنة في األراضي الفلسطينية    15د أقل من    افـر األبة  نـس بلغـت    •

 .زةع غقطا في% 44.4الغربية مقابل 

من مجمل السكان في    % 43.4ت  أظهـرت النـتائج أن نـسبة الالجئين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية بلغ             •

 ).في قطاع غزة% 67.3في الضفة الغربية و% 29.7(األراضي الفلسطينية 

 %.11.0من مجمل األسر الفلسطينية، في حين بلغت نسبة األسر الممتدة % 85.9بلغت نسبة األسر النووية  •

، علما أن هذا العدد ال      2009-2007 ألف فرد هاجروا لإلقامة خارج األراضي الفلسطينية خالل الفترة           22حوالي   •

 .يشمل األسر التي هاجرت بالكامل

من % 3.4من األسر الفلسطينية لديها مهاجر واحد على األقل للخارج، بواقع     % 6.7أشـارت نـتائج المـسح أن         •

 .من األسر الفلسطينية لديها مهاجرين اثنين للخارج% 1.1األسر لديها مهاجر واحد فقط للخارج، و

سنة، وجاءت  ) 29-15(من المهاجرين هم ضمن الفئة العمرية المصنفة كشباب         % 33.0تائج أن   كمـا أظهرت الن    •

 .من المهاجرين للخارج% 25.6سنة في المرتبة الثانية بنسبة ) 44-30(الفئة العمرية 

هاجروا إلى دول الخليج    % 20.4من المهاجرين للخارج هاجروا إلى األردن و      % 23.5أشـارت النـتائج إلى أن        •

 .هاجروا إلى أمريكا%) 21.6(ربي، واكثر من خمس المهاجرين الع

من إجمالي  % 34.4أظهـرت النتائج أن األسباب أو الدوافع الرئيسية للهجرة للخارج كانت التعليم والدراسة بواقع                •

  من المهاجرين هو لتحسين مستوى المعيشة            % 14.6المهاجـرين للخـارج، فـي حين كان الدافع الرئيسي لنحو            

 .من المهاجرين هاجروا لعدم توفر فرص العمل في األراضي الفلسطينية% 13.7و

من إجمالي المهاجرين للخارج،    % 35.7بلغت نسبة المهاجرين للخارج وتحصيلهم العلمي بكالوريوس فأعلى نحو           •

رين من إجمالي المهاج  % 1.3فـي حـين لـم تتجاوز نسبة المهاجرين للخارج ممن ال يحملون أي مؤهل علمي                 

 .للخارج

 .  آالف عائداً سنويا لألراضي الفلسطينية خالل السنوات الخمس الماضية7-5أشارت النتائج إلى أن هناك ما بين  •

من مجمل % 5.9أظهـرت النتائج أن نسبة األفراد الذين لديهم مكان إقامة سابق خارج األراضي الفلسطينية بلغت                 •

 ).في قطاع غزة% 3.0غربية في الضفة ال% 7.6(سكان األراضي الفلسطينية 

، ثم تأتي دول    %36.1أشـارت النـتائج إلـى أن األردن هي الدولة التي عاد منها أعلى نسبة من العائدين بواقع                    •

 .من إجمالي العائدين% 29.0الخليج العربي كثاني أكبر المناطق التي عاد منها الفلسطينيون وبنسبة 

في الخارج،  ) أب، أم، أبن، ابنه، أخ، أخت     ( من الدرجة األولى     سنة لديهم أقارب  ) 59-15(مـن األفراد    % 38.1 •

وأشـارت النتائج إلى أن النسبة األكبر من األقارب لألفراد متواجدون حالياً في األردن إذ بلغت نسبة األقارب من                   

 .من مجمل األفراد الذين لديهم أقارب في الخارج% 60.0الدرجة األولى في األردن 

% 12.4و% 13.4سنة يرغبون بالهجرة للخارج، فبلغت في الضفة الغربية         ) 59-15(عمر  من األفراد ب  % 13.3 •

 .في قطاع غزة

سنة الراغبون بالهجرة انهم يرغبون بالهجرة إلى دول الخليج العربي،          ) 59-15(من إجمالي األفراد    % 23.1أفاد   •

 %.15.1األمريكية في حين بلغت نسبة األفراد الذين يرغبون بالهجرة إلى الواليات المتحدة 

وحـول األسـباب الرئيـسية لـرغبة األفراد بالهجرة للخارج كانت األسباب المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية                          •

 .هي اكثر األسباب التي تدفع الفلسطينيين للهجرة للخارج%) 18.7(، والتعليم والدراسة %)39.3(



  

، وفلسطين ارض مباركة ومقدسة هي أهم األسباب لعدم         )األراضي الفلسطينية (الـشعور بالـراحة فقط في بلدي         •

سنة الذين ال يرغبون    ) 59-15(رغـبة الفلـسطينيين فـي الهجرة للخارج، وبنسبة تجاوزت ثالث أرباع األفراد              

 .بالهجرة

نظرا للفصل الجغرافي وسياسات االحتالل للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فان حركة السكان الداخلية بين                 •

 .ضفة الغربية وقطاع غزة محدودة للغايةال

 .تشير النتائج أن معظم الهجرات الداخلية للسكان تكون داخل المحافظة الواحدة، ومن ثم المحافظات القريبة •

، كما أن هناك    )منها% 50نحو  ( سنوات فأكثر    10معظـم الهجـرات الداخلية بين المحافظات وداخلها تمت منذ            •

 .وات الخمس الماضية باتجاه وداخل عدد من المحافظات الفلسطينيةنشاط هجرة ملحوظ خالل السن

، وبسبب المرافقة   %36.4بلغـت نسبة األفراد الذين غيروا مكان إقامتهم داخل األراضي الفلسطينية بسبب الزواج               •

 .من مجمل األفراد الذين غيروا مكان إقامتهم السابق% 32.9
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 الفصل األول 
 

 المقدمة
 

  مقدمة1.1

، نتيجة لمجموعة من     في اآلونة األخيرة   عملية سكانية زادت معدالتها بصورة ملحوظة     بشكل عام     فـي العالم   ةالهجـر  

 حجم وشكل   فيترتب على الهجرة مجموعة من التغيرات         وي  . االجتماعية واالقتصادية والسياسية   العـوامل والظـروف   

 . والمستوردة على حد سواءعات المصدرةالمجتمع حيث تطرح هذه القضية إشكاليات عديدة على مستوى المجتم
 

ن دراسة هذه الظاهرة وما ينتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية سواء كانت             فإ الهجرة   معدالتوبالـرغم مـن تزايد      

 .  المتصلة بتلك الظاهرةاإلحصائية نقص المعلومات والبيانات فيإيجابية أم سلبية، تواجه بعقبة أساسية تتمثل 
 

لمسح أهداف ا2.1  
 
الهدف الرئيسي للمسح    

حول  اإلحصائية   المؤشرات سياسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في إنتاج ونشر          يأتـي تنفيذ هذا المسح ضمن     

  . القرار والباحثين والمجتمع الدولي   وصناع السياسات والمخططين    لواضعي وإتاحتها ، جوانب الحياة الفلسطينية   مخـتلف 

ءات دقيقة ومكتملة حول الهجرة في األراضي الفلسطينية، رغم أهمية إحصاءات الهجرة كونها             ونظرا لعدم توفر إحصا   

 .العنصر الثالث من عناصر التغير السكاني وأكثرها تأثيرا في الحالة الفلسطينية
   

للمسحاألهداف المحددة   

 . وخصائصها واتجاهاتها توفير بيانات ومؤشرات حول ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية من حيث حجمها  -

 . إلى الخارج نحو الهجرة  غير المهاجريناتجاهات السكان الفلسطينيين  -

 .  تحويالت المهاجرين -

 . الهجرةاتخاذ قرار دراسة العوامل التي تؤثر على   -

 .  خصائص المهاجرين العائدين من الخارج واسباب العودة-
 

  هيكلية التقرير3.1

ن خمسة  فصول باإلضافة إلى التقديم، يتناول الفصل األول مقدمة عامة حول موضوع المسح               يـتكون هـذا التقرير م     

وأهدافـه وهيكلـية التقرير، بينما يعرض الفصل الثاني المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في المسح، ويتطرق الفصل                

ى منهجية تخطيط وتنفيذ المسح،      في حين يتطرق الفصل الرابع من التقرير إل       .  الـثالث إلـى نـتائج المـسح الرئيسية        

 .ويتطرق الفصل الخامس إلى جودة البيانات
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 الفصل الثاني
 

لمفاهيم والمصطلحاتا  
 

 :العمر

 . الزيارة معبراً عنه بالسنوات الكاملةلتاريخالفترة الزمنية بين تاريخ الميالد ولحظة اإلسناد الزمني 
   

 :ألسرةا

 في  أو تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في المأكل                أفراد مجموعة فرد أو    هـي 

 :حسب تركيبها األسري إلى األنواع اآلتية) المعيشية (الخاصة األسر وتقسم.  أي وجه متعلق بترتيبات المعيشة

 . األسرة التي تتكون من شخص واحد فقطوهي : فرد واحدمن أسرة

 أسرية واحدة، وتتشكل من أسرة      نواة  من كافةً األسر المعيشية التي تتكون      وهي ):النواةاألسـرة    (نـووية  أسـرة 

لديه ابن ) رب األسرة(أبأو أكثر أو   ) بالدم فقط وليس بالتبني   ( زوجين فقط أو من زوجين مع ابن أو ابنة         منمـؤلفة   

د أي شخص من األقرباء اآلخرين أو        عدم وجو  معلديها ابن أو ابنة أو أكثر،       ) رب األسرة (أو ابـنة أو أكثـر أو أم       

 .غيرهم

 وتربطهم عالقة   معهم األسرة المكونة من أسرة نووية أو أكثر مع وجود أفراد آخرين يعيشون              هي :ممـتدة  أسـرة 

 .بتلك األسرة

 وال تربطهم عالقة    معها األسرة المكونة من أسرة نووية أو أكثر مع وجود فرد أو أفراد يعيشون               هي: مركبة أسـرة 

 .ة بهذه األسرةقراب
 

 :  الجنسنسبة

 . لكل مائة من اإلناث ضمن السكانالذكور عدد
 

 :  الزواجيةالحالة

وقت (اإلسناد   فاكثر وقت فترة     سنة 12 الفرد الشخصية الحالية التي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلغ من العمر              حالة هي

 .البلدي ، والمتعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها ف)المقابلة

أي ( زواجا فعليا وفقا للعرف السائد       يتزوج سنة فأكثر، ولم     12 الفرد الذي يبلغ عمره      وهو : )أبدالم يتزوج    (أعزب

 . قد تزوج في السابقيكنولم يعقد قرانه ولم ) لم يتم الدخول بعد

سمي له من قبل      سنة فأكثر، وقد تم تسجيل عقد زواج ر        12 الذي يبلغ عمره     الفرد هـو  : قـران ألول مـرة     عقـد 

 أو أرمالً من زواج سابق، وليس مطلقاً) أي لم يتم الدخول بعد  (السائد ولكـنه لم يتزوج فعليا وفقا للعرف         المحكمـة 

 . حالياً وعقد قرانه للمرة الثانية حيث يعتبر متزوجج المتزوالذكروال يشمل 

 الزوجان كانا وفقا للعرف السائد سواء  سنة فأكثر والمتزوج زواجا فعلي 12 الذي يبلغ عمره     الفـرد  هـو  :متـزوج 

 النظر عن حالته السابقة، ويعتبر الرجل المتزوج أكثر من زوجة  وبغض.  مقـيمان معـا وقت اإلسناد الزمني أم ال        

 . حاليا واحدة أو أكثر في عصمته متزوجاًويوجد

 المسجل  بالطالق زواج   آخر) لانح( سنة فاكثر وسبق له الزواج فعال وانفصم         12 الذي يبلغ عمره     الفرد هو :مطلق

 .أخرىشرعا ولم يتزوج مرة 



 

 26 

 بوفاة  له زواج   آخر) انحل( سنة فاكثر وسبق له الزواج فعال، ولكن انفصم          12  عمره  الذي يبلغ  الفرد هـو  :أرمـل 

 .أخرى، ولم يتزوج مرة األخرالطرف 

 وبدون أي   ما، زواج له بسبب     آخر سنة فاكثر وسبق له الزواج فعال وانفصل         12 الذي يبلغ عمره     الفرد هو :منفصل

 .أخرى مسجل رسميا وقانونيا، ولم يتزوج مرة إثبات
 

 :المستوى التعليمي  

 :ويصنفون كالتالي .   سنوات فأكثر 10الذين أعمارهم    هو أعلى مؤهل أتمه الفرد بنجاح لألفراد      

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

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

 .وكتابة جملة بسيطة 

، دبلوم    يإذا كان الفرد حاصالً على مؤهل دراسي مثل االبتدائية، اإلعدادية، ثانو              :أعلى مؤهل أتمه الفرد بنجاح    

ويعتبر مؤهل كل من أنهى   .  بشرط أن يكون قد أتمها بنجاح   متوسط، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه،    

وكل من أنهى الصف التاسع بنجاح من المرحلة األساسية     ) ابتدائي(الصف السادس بنجاح من المرحلة األساسية     

وإذا كان الفرد   ) ثانوي( من المرحلة الثانوية  بنجاح ) وجيهيالت (العامة وكل من أنهى امتحان الثانوية    ) إعدادي (

 .)ملم(سنوات فأكثر يعتبر )  10(ملتحقاً حالياً في المرحلة االبتدائية وعمره    
 

 :  حالة اللجوء

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

 -:  تصنف إلى.ر منهم وأحفادهمالذكو

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

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

 .مسجالً أو الجئاً غير مسجل   ليس الجئاً  كل فلسطيني هو   : اًليس الجئ
 

 : الجنسية األصلية  

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

 :الهجرة

از الفرد حدود      يجتأن ، أي بشرط  أخرى إلى   دولة   أو من     آخر  إلى كاملة من تجمع سكاني    األسرة  أو  الشخص   انتقالهي 

 . مكان آخرإلى  زيارة بسيطة فتراتلو قام ب  حتى الوصول   في مكان اإلقامة واقام أو ينوي   الدولة، هذا التجمع أو      
 

 :  اإلقامةمكان

 الذي تواجد      ه كان المكان نفسإذا بغض النظر عما )  اكثرأو ستة اشهر (  السنة أيام الذي يقيم فيه الفرد معظم   المكان هو

 .األصلية   أسرته المكان الذي تقيم فيه   أو  نشاطه  أو  عملة فعليا المكان الذي يمارس فيه    أو  المقابلة ت فيه الفرد وق
 

 : إقامة األم وقت والدة الفرد   مكان

 .  في وقت والدة الفرد   ة  الفرد المعتاد أم   إقامة مكان هو
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 : اإلقامة المعتادة الحالي  مكان

 كان هو المكان نفسه الذي        إذا وذلك بغض النظر عما       )ستة اشهر فاكثر  (   ة  الذي يقيم فيه الفرد معظم أيام السن     المكان   هو

 . ونشاطه أو المكان الذي تقيم فيه أسرته األصلية       عمله أو المكان الذي يمارس فيه     المقابلةتواجد فيه الفرد وقت   
 

 : اإلقامة في مكان اإلقامة المعتادة الحالي   مدة

  المقابلة وهو المكان الذي أقام فيه الفرد حتى تاريخ      .حالياً إقامته المعتادة  وهي مدة إقامة الفرد المتواصلة في مكان     

 .بالسنوات الكاملة مع إهمال الشهور واأليام     
 

 : اإلقامة المعتادة السابقمكان

ة في  االنتقال مباشرة لإلقام   قبلالذي أقام فيه الفرد فعليا لفترة متصلة بلغت ستة اشهر فاكثر وذلك          )  إن وجد  (هو المكان   

    .مكان اإلقامة الحالي 
 

 :المهاجر العائد

 .ةهو الفرد الذي عاد إلى األراضي الفلسطينية لإلقامة فيها بعدما كان مقيماً في وقت سابق خارج األراضي الفلسطيني          
 

 :سبب تغير مكان اإلقامة السابق

 .البحث عن عمل أو تغيير مكان العمل   إذا كان سبب تغيير مكان اإلقامة السابق لألفراد خاصاً بالعمل سواء         :العمل

 .إذا كان السبب خاص بالدراسة للفرد نفسه      :الدراسة

 .ذا كان الفرد قد غير مكان إقامته أي انتقل من تجمع آلخر بسبب الزواج       إ  :الزواج

 آخر،   إذا كان السبب هو مرافقة أحد أفراد األسرة أو االلتحاق باألسرة أو أحد أفرادها دون وجود سبب                     :المرافقة

باستثناء التهجير، والجدار، واإلجراءات      (وينطبق ذلك على زوجة وأبناء رب األسرة الذين ينتقلون برفقته ألي سبب           

 .، ما لم يكن للفرد سبب آخر خاص به  )اإلسرائيلية

ان ذا كان السبب إجبار الفرد لظروف معينة وقسرية لترك مكان إقامته واالنتقال إلى مك    إ ):بسبب الجدار (تهجير 

سبب التهجير القسري الناتج عن الجدار وإن كان بسبب التهجير المباشر لألفراد، ويسجل لجميع األفراد مهما               بآخر

 . كان عمر الفرد

ا كان السبب إجبار الفرد لظروف معينة وقسرية لترك مكان إقامته          ذ  إ): اإلجراءات اإلسرائيلية واالحتالل  (تهجير

عدا اإلجراءات الخاصة بالجدار، أو        (جير القسري الناتج عن إجراءات إسرائيلية      واالنتقال إلى مكان آخر بسبب الته   

، ويسجل لجميع األفراد مهما كان عمر الفرد، ويشمل المبعدين وعائالتهم واألسرى والمعتقلين وكذلك            )الحروب

 ). بشرط أن تكون مكان اإلقامة السابقة إسرائيل   (المفرج عنهم 

ذا كان السبب االنتقال من مكان اإلقامة السابق للبحث عن مكان أقل تكلفة نتيجة       إ: وء الوضع المادي لألسرة س

   .لسوء الوضع المالي لألسرة    

لإلقامة بشكل دائم دون     )  أرض الوطن (م األفراد الذين عادوا من الخارج إلى فلسطين          ه:إلى ارض الوطن العودة

 .وجود أسباب  أخرى   

اص الذين اضطروا لإلقامة في محافظة القدس للحفاظ على هويتهم       م األشخه :الحفاظ على الهوية المقدسية 

 .المقدسية

 .ذلك ألي أسباب أخرى غير ما ذكر سابقاً   و :أخرى
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 الفصل الثالث
 

 النتائج الرئيسية
 

  السكان واألسرة  1.3

 سنة في   15د أقل من    افراألبة  نستمع الفلسطيني مازال فتياً، إذ بلغت        إلى أن المج   2010أشـارت نـتائج مسح الهجرة،       

 سنة في قطاع غزة أعلى منها في        15د أقل من    افراألن، ويالحظ أن نسبة     السكا لمجم نم% 41.3 األراضي الفلسطينية 

 .زةع غقطا في% 44.4ية مقابل غربة الفضل ايف% 39.4الضفة الغربية، حيث بلغت 
 

من إجمالي السكان، وهي متساوية ما بين       % 29.4سنة في األراضي الفلسطينية     ) 29-15(الشباب  كمـا بلغـت نسبة        

 في األراضي الفلسطينية      ) ركثأفة  ن س 60 (مرهأعما غبلت نذيالد  افر األ بةالـضفة الغـربية وقطـاع غزة، كما بلغت نس         

 .غزةقطاع  في% 3.7و ة الغربيةففي الض% 4.8 عواق، ب4.4%
 

من مجمل السكان في األراضي     % 43.4ائج أن نسبة الالجئين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية تبلغ          وأظهـرت النت  

 ).في قطاع غزة% 67.3في الضفة الغربية و% 29.7(الفلسطينية 
 

من % 57.1 سنة فاكثر في األراضي الفلسطينية       15من جانب آخر أظهرت النتائج أن نسبة المتزوجين من بين األفراد            

، كما بلغت نسبة المطلقين واألرامل      )في قطاع غزة  % 58.7في الضفة الغربية و   % 56.2( سنة فاكثر    15 السكان   مجمل

 .على التوالي% 0.1، %3.5، %0.6والمنفصلين في األراضي الفلسطينية 
 

انت نسبة  ، وك %5.1 سنة فاكثر في األراضي الفلسطينية بلغت        15وأشـارت النـتائج الـى ان نسبة األمية بين األفراد            

.  في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي      % 4.5و% 5.4األمـية في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة بواقع            

من مجمل  % 11.5كمـا بلغت نسبة األفراد الذين يحملون درجة البكالوريوس فأعلى على مستوى األراضي الفلسطينية               

 ارتفاع نسبة التحصيل العلمي بكالوريوس فأعلى في قطاع غزة عنها في             سنة فاكثر، كما أشارت النتائج إلى      15السكان  

 .في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي% 13.3و% 10.5الضفة الغربية أيضاً إذ بلغت 
 

مـن مجمل السكان في األراضي الفلسطينية يحملون جنسية أخرى باإلضافة إلى جنسيتهم  % 5.9أظهـرت النـتائج أن      

 الذين يحملون جنسية إضافية عدا الفلسطينية       نألصلية، وعلى مستوى المنطقة فقد ارتفعت نسبة الفلسطينيي       الفلـسطينية ا  

 .فقط في قطاع غزة% 0.1مقابل % 9.2في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة حيث بلغت في الضفة الغربية 
 

في الضفة الغربية   % 84.4(ر الفلسطينية   من مجمل األس  % 85.9وحول التركيب األسري فقد بلغت نسبة األسر النووية         

في % 10.0في الضفة الغربية مقابل     % 11.4% (11.0، وبلغت نسبة األسر الممتدة      )فـي قطاع غزة   % 88.6مقابـل   

 ).قطاع غزة
 

  المهاجرون للخارج2.3

 العدد ال   ، علما أن هذا   2009-2007 ألـف فـرد هاجروا لإلقامة خارج األراضي الفلسطينية خالل الفترة             22حوالـي   

من األسر الفلسطينية لديها مهاجر واحد على       % 6.7يـشمل األسـر التي هاجرت بالكامل، كما أشارت نتائج المسح أن             

من األسر الفلسطينية لديها مهاجرين     % 1.1من األسر لديها مهاجر واحد فقط للخارج، و       % 3.4األقـل للخارج، بواقع     
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من إجمالي األسر في األراضي     % 1.2 مهاجرين فاكثر للخارج     5 لديها   اثنـين للخارج، في حين بلغت نسبة األسر التي        

 .الفلسطينية
 

، 2000من المهاجرين للخارج هاجروا قبل عام       % 51.2وعند توزيع المهاجرين حسب سنة الهجرة أظهرت النتائج ان          

 .2005 عام دمن المهاجرين ما بع% 28.4في حين هاجر 
 

سنة، وجاءت الفئة   ) 29-15(مهاجرين هم ضمن الفئة العمرية المصنفة كشباب        من ال % 33.0كمـا أظهرت النتائج ان      

من المهاجرين للخارج، ومن المالحظ ان هناك تقارب في         % 25.6سـنة في المرتبة الثانية بنسبة       ) 44-30(العمـرية   

اجرات اإلناث  التـركيب العمـري للمهاجـرين حسب الجنس، وترتفع نسبة المهاجرين للخارج من الذكور مقارنة بالمه               

 . مهاجرة من اإلناث100 مهاجر ذكر لكل 152.2فبلغت نسبة الجنس للمهاجرين للخارج بواقع 
 

من % 36.5وعـند دراسـة المهاجـرين للخارج حسب العالقة برب األسرة وفق نتائج هذا المسح أظهرت النتائج أن                   

كزوجة ابن أو زوج ابنة لرب األسرة، وعلى        صنفوا  % 23.7المهاجـرين صنفوا كأبناء لرب االسرة الفلسطينية، ونحو         

من المهاجرين الذكور هم أبناء أرباب األسر، في حين كانت هذه النسبة لإلناث المهاجرات                  % 43.1مستوى الجنس كان    

26.1  .% 
 

ألردن من المهاجرين للخارج هاجروا إلى ا     % 23.5وحـول الدول التي هاجر إليها الفلسطينيون، أشارت النتائج الى ان            

وحول أسباب  .  هاجروا إلى أمريكا  %) 21.6(هاجروا الى دول الخليج العربي، واكثر من خمس المهاجرين          % 20.4و

من % 34.4الهجرة للخارج أشارت النتائج أن األسباب أو الدوافع الرئيسية للهجرة للخارج كانت التعليم والدراسة بواقع                

من المهاجرين هو لتحسين مستوى المعيشة          % 14.6ع الرئيسي لنحو    إجمالـي المهاجـرين للخارج، في حين كان الداف        

 . من المهاجرين هاجروا لعدم توفر فرص العمل في األراضي الفلسطينية% 13.7و
 

وأشارت النتائج أن أكثر من ثلث المهاجرين من حملة الشهادات العليا والجامعات، إذ بلغت نسبة المهاجرين للخارج          

من إجمالي المهاجرين للخارج، وبلغت نسبة المهاجرين من حملة     % 35.7كالوريوس فأعلى نحو  وتحصيلهم العلمي ب 

في حين لم تتجاوز نسبة المهاجرين للخارج ممن ال   .  من إجمالي المهاجرين للخارج  % 35.7الشهادة الثانوية العامة    

 .من إجمالي المهاجرين للخارج  %  1.3يحملون أي مؤهل علمي   
 

  الخارج العائدون من 3.3

 آالف عائد سنويا لألراضي الفلسطينية خالل السنوات الخمس الماضية، كما           7-5أشـارت النتائج إلى أن هناك ما بين         

من مجمل سكان   % 5.9أظهرت النتائج أن نسبة األفراد الذين لديهم مكان إقامة سابق خارج األراضي الفلسطينية بلغت               

وتظهر البيانات أن العائدين توزعوا حسب      ).  في قطاع غزة  % 3.0ية  في الضفة الغرب  % 7.6(األراضـي الفلـسطينية     

وهي فترة شهدت   ) 1999-1995(عادوا خالل الفترة    % 31.0،  1990عادوا حتى عام    % 25.5سـنة العودة كما يلي      

يالحظ كما  .   من الخارج نتيجة التفاقيات السالم وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية         نعـودة عـدد كبيـر من الفلسطينيي       

وهي الفترة التي شهدت فيها األراضي الفلسطينية االنتفاضة        ) 2009-2000(انخفـاض نـسبة العائـدين خالل الفترة         

وشهدت اجتياحات واسعة من قبل القوات اإلسرائيلية لمعظم مناطق السلطة الوطنية           ) انتفاضة األقصى (الفلسطينية الثانية   

 . العائدين من الخارج خالل تلك الفترة بصورة ملحوظةالفلسطينية مما كان له األثر بانخفاض نسبة
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، ثم تأتي دول الخليج %36.1وأشـارت النـتائج إلى ان األردن هي الدولة التي عاد منها أعلى نسبة من العائدين بواقع        

وجود ومن المالحظ   .  من إجمالي العائدين  % 29.0العربـي كثانـي أكبر المناطق التي عاد منها الفلسطينيون وبنسبة            

 إلى الضفة الغربية ممن كانوا      نفروق واضحة حسب دولة العودة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فكان معظم العائدي             

، في حين كان معظم العائدين إلى قطاع غزة ممن كانوا يقيمون في الخليج العربي               %42.7يقـيمون فـي األردن بواقع       

 .وباقي الدول العربية باستثناء األردن
 

دراسـة السبب الرئيسي للعودة من الخارج لإلقامة في األراضي الفلسطينية كانت العودة للوطن مع قيام السلطة                 وعـند   

كانت العودة للوطن   % 38.6الفلسطينية والزواج ولم شمل األسرة هما السببان الرئيسيان للعودة، فقد أظهرت النتائج أن              

 %.20.7لم شمل األسرة مع قيام السلطة الفلسطينية، في حين كانت الزواج و
 

  االتجاهات نحو الهجرة 4.3

أب، أم، أبن،   (سنة لديهم أقارب من الدرجة األولى       ) 59-15(من األفراد   % 38.1أشـارت نـتائج المسح الى ان نحو         

ذ في الخارج، وأشارت النتائج الى ان النسبة األكبر من األقارب لألفراد متواجدون حالياً في األردن إ               ) ابـنه، أخ، أخت   

من مجمل األفراد الذين لديهم أقارب في الخارج، في حين          % 60.0بلغـت نسبة األقارب من الدرجة األولى في األردن          

وفي الواليات المتحدة   % 22.8وفي دول الخليج العربي     % 6.1بلغـت نـسبة األقـارب من الدرجة األولى في مصر            

سب االقارب في الخارج بين الضفة الغربية وقطاع ومـن المالحظ ان هناك اختالف في توزيع ن     %.  16.0األمـريكية   

غـزة، حـيث بلغـت نسبة األقارب من الدرجة األولى لسكان الضفة الغربية في األردن والواليات المتحدة األمريكية                      

في األردن والواليات   % 4.4و% 18.2علـى التوالـي، امـا في قطاع غزة فقد بلغت هذه النسب              % 18.6و% 66.4

 .يكية على التواليالمتحدة األمر
 

سنة يرغبون بالهجرة للخارج، ورغم الظروف الصعبة       ) 59-15(من األفراد بعمر    % 13.3كما أشارت النتائج الى ان      

).  في قطاع غزة  % 12.4في الضفة الغربية و   % 13.4(فـي قطـاع غزة تبدو النسبة قريبة مقارنة مع الضفة الغربية             

سنة الراغبون بالهجرة  ) 59-15(من إجمالي األفراد    % 23.1هجرة إليها أفاد    وحـول الدول التي يرغب الفلسطينيون بال      

،     %15.1انهم يرغبون بالهجرة الى دول الخليج العربي، في حين بلغت نسبة األفراد الذين يرغبون بالهجرة الى أمريكا                  

من األفراد الذين   % 17.5 يقرر ما نسبته     ويـرغبون بالهجـرة إلـى دول أجنبية أخرى، في حين لم يحدد أ             % 27.8و

 .يرغبون بالهجرة الدول التي يرغبون بالهجرة إليها
 

وعند االستقصاء عن األسباب الرئيسية لرغبة هؤالء بالهجرة للخارج كانت األسباب المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية               

اب التي تدفع الفلسطينيين للهجرة     وعدم توفر العمل المناسب في األراضي الفلسطينية، والتعليم والدراسة هي اكثر األسب           

وال .  التعليم والدراسة % 18.7 مناسب، و  لعدم توفر فرص عم   % 15.2لتحـسين مستوى المعيشة، و    % 39.3بواقـع   

يـوجد اخـتالف كبير في هذا الجانب ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء الرغبة بالهجرة النعدام األمن فكانت                    

 .في الضفة الغربية% 5.6في القطاع مقارنة % 13.8 بالضفة الغربية، إذ بلغت أعلى في قطاع غزة مقارنة
 

وعند دراسة أسباب عدم رغبة األفراد بالهجرة من األراضي الفلسطينية كانت من أهم األسباب الشعور بالراحة فقط في                  

فــراد                   ، وفلــسطين ارض مــباركة ومقدســة بنــسب تجــاوزت ثــالث أربــاع األ)األراضــي الفلــسطينية(بلــدي 

 .سنة والذين ال يرغبون بالهجرة) 15-59(
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  الهجرة الداخلية5.3

نظـرا للفـصل الجغرافـي وسياسات االحتالل للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فان حركة السكان الداخلية بين                   

ج المسح إذ أن نسبة محدودة جدا من        الـضفة الغـربية وقطـاع غـزة محـدودة للغاية، وهذا يبدوا جلياً من خالل نتائ                

 .الفلسطينيين المقيمين في غزة حاليا لهم مكان إقامة سابق في الضفة الغربية
 

كمـا تشير النتائج أن معظم الهجرات الداخلية للسكان تكون داخل المحافظة الواحدة، ومن ثم المحافظات القريبة، وهذا                  

ففي محافظة رام اهللا .  ديهم مكان إقامة سابق حسب مكان اإلقامة الحالي    يـبدو واضحاً عند دراسة توزيع السكان الذين ل        

من القادمين إليها ممن كانوا يقيمون في محافظة القدس، وكذلك الحال في محافظة شمال غزة حيث              % 12.5والبيرة كان   

من % 23.9 فإن   مـن القادمـين إليها ممن كانوا يقيمون في محافظة غزة، وكذلك الحال في محافظة رفح               % 25.5أن  

 .خانيونسكانوا يقيمون في محافظة  ممنالقادمين إليها 
 

من السكان يطابق لديهم مكان إقامة أمهاتهم وقت والدتهم مع مكان إقامتهم            % 95.0وتظهـر البيانات أيضاً أن أكثر من        

 إجمالي السكان في فقط من% 66.1الحالـي حـسب المحافظة باستثناء محافظة اريحا واالغوار حيث بلغت هذه النسبة          

من إجمالي سكان المحافظة    % 98.4محافظـة اريحـا واالغوار، في حين كانت أعالها في محافظة شمال غزة، إذ أن                

 . كانت تقيم أمهاتهم وقت والدتهم في المحافظة ويقيمون حالياً في نفس المحافظة
 

باب أسرية كالزواج والمرافقة، إذ بلغت نسبة       وحـول أسـباب الهجرة الداخلية يالحظ ارتفاع نسبة الهجرة الداخلية الس           

، في حين   %32.9، وبسبب المرافقة    %36.4األفراد الذين غيروا مكان إقامتهم داخل األراضي الفلسطينية بسبب الزواج           

 .كانت منخفضة...) كالعمل والدراسة(يالحظ أن األسباب األخرى 
 

سنة ) 29-15(رتفاع نسبة المهاجرين داخليا من الفئة العمرية        وعـند دراسة التوزيع العمري للمهاجرين داخليا يالحظ ا        

وهذا يعود الن هذه الفئات هي األكثر حركة بالنظر % 30.0سنة وبنسبة   ) 44-30(، والفـئة العمرية     %33.4وبنـسبة   

 .حالى أسباب الهجرة وهو الزواج، باإلضافة الى كون الهجرة الداخلية قد تكون حدثت قبل سنوات من تنفيذ المس
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 الفصل الرابع
 

 المنهجية
 

 مقدمة 1.4
ويهدف  .  األول حول الهجرة في األراضي الفلسطينية     الوطني   مسح الهجرة في األراضي الفلسطينية المسح     يعتبر

 ودقيقة حول ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية من حيث حجمها وخصائصها       تفصيليةالمشروع إلى توفير بيانات  

 المهاجرين العائدين    وخصائص المهاجرين ودراسة العوامل التي تؤثر على اتخاذ قرار الهجرة،            تحويالت  واتجاهاتها،

   وذلك .   غير المهاجرين نحو الهجرة إلى الخارج       الفلسطينيين  من الخارج واسباب العودة، باإلضافة إلى اتجاهات السكان         

  الهجرةحصاءات الهجرة بشكل عام وإحصاءات       هذه المؤشرات في ظل النقص الحاد في مجال إ       لمثل الحاجة الماسة   لسد 

 .الدولية بشكل خاص   
 

 في األراضي الفلسطينية لمساعدة متخذي القرارات في    الهجرة   يهدف المشروع إلى توفير معلومات أساسية حول   كما

 يمكنث  المتعلقة بالهجرة، وتمكين راسمي السياسات من تحليل وتقويم المعلومات بحي السياساترسم ومتابعة وتقويم 

 .   متابعة وتقييم البرامج والسياسات السكانية  
 

  العمل على تنفيذ المسحمراحل 2.4
 

  اإلعداد والتحضيرمرحلة

 لكونه األول من نوعه الذي ينفذ في        نظراً أولـى الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اهتماماً خاصة لمسح الهجرة،          

، بالتخطيط واإلعداد إلجراء    2009لبيانات، فقد بدأ الجهاز منذ بداية عام         ا هذهالمـنطقة العربية، والحاجة الماسة لتوفير       

، حيث تم تشكيل لجنة وطنية للمشروع ضمت ممثلين         2010 وقد تسارعت خطوات العمل مع بداية العام           المسح،هـذا   

 الفلسطينية،  ، والجامعات )UNFPA( لإلحصاء الفلسطيني وصندوق األمم المتحدة للسكان        المركزيعن كل من الجهاز     

 .   والمؤسسات، بهدف اإلشراف على تنفيذ المشروعالوزاراتباإلضافة إلى عدد من 
 

 بالتعاون    المديستات  ضمن مشروع  للهجرة  المعيارية  بدء التحضير والتخطيط للمشروع، تم االطالع على االستمارة        منذ

رات التي سيشملها المسح وبشكل يلبي      الخروج بتصور أعم وأشمل للمؤش     أجلمع الدول المشاركة بالمشروع، من    

 حوار المنتجين والمستفيدين الذي ينظمه الجهاز قبل     برنامج عقد ورشة عمل ضمن تم.   الفلسطينيالمجتمعاحتياجات 

 هذه الورشة عرض المؤشرات على المشاركين، وتم الخروج بقائمة متكاملة من      خاللتنفيذ أي مسح، حيث تم 

 .    المسح وحاجات المجتمع المحلي    تخدم أهداف  التيالمؤشرات  
 

، وقد تم تصميم  2010 من عام  األول  العمل على إعداد االستمارة وكتيب التدريب للتجربة القبلية خالل الربع        تم

 ضمن مشروع ميدستات وروعي أثناء تصميم وإعداد االستمارة     المعدةاالستمارة باالعتماد على االستمارة المعيارية 

 .الفلسطينيلمجتمع  متطلبات وخصوصية ا  
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  المسحاستمارة 3.4

 : استمارة المسح أربع استمارات فرعية كاآلتي   تضمنت

 الديمغرافية واالجتماعية والتعليمية والعملية      الخصائص هذه االستمارة أسئلة تفصيلية حول    تتضمن:  األسرةاستمارة

 . لمهاجرين للخارج  المسكن، والقسم الخاص بتحديد ا    لقسم والزواجية لألفراد باإلضافة   
 

 هذه االستمارة أسئلة تتعلق بالهجرات القصيرة والمواطنة للمهاجرين للخارج              تضمنت : المهاجرين إلى الخارج استمارة

 االجتماعية في الخارج،   العالقات  سنة فأكثر، الخصائص الخلفية للمهاجر، دوافع الهجرة للخارج،       15 حالياً  وأعمارهم

 حول تجربة الهجرة للخارج، باإلضافة إلى تحويالت       االنطباعات ارج، الرغبة في العودة،    تاريخ عمل المهاجر في الخ  

 .المهاجرين
 

 15 وأعمارهم   1990 الذين عادوا منذ عام      للعائدين  هذه االستمارة أسئلة حول تاريخ الهجرة      تتضمن:  العائديناستمارة

العالقات االجتماعية خارج األراضي الفلسطينية، تاريخ   للخارج، شبكات الهجرة،   الهجرة سنة فأكثر وقت العودة، دوافع    

 .  الخارج وعند العودة  في دوافع العودة، التصورات حول تجربة الهجرة، وتحويالت العائدين أثناء اإلقامة           العمل،
 

قة تضمنت هذه االستمارة أسئلة حول الهجرات المؤقتة والساب      :  اتجاهات غير المهاجرين نحو الهجرة للخارج  استمارة

) 59-15( كل أسرة لهذا القسم ضمن الفئة العمرية       من تم اختيار فرد واحد  وقد.   ودوافعها  للخارجوالرغبة في الهجرة  

 .سنة فقط وفق جدول كش  
 

  العينة واإلطار   4.4
 

 الدراسة  مجتمع 1.4.4

 ).طاع غزةالضفة الغربية وق( األفراد في األراضي الفلسطينية جميع مجتمع الدراسة في المسح من يتكون
 

 العينة   تصميم  2.4.4

 :عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات مرحلتين

 206 منطقة عد في الضفة الغربية و      178 منطقة عد على مستوى األراضي الفلسطينية،        384اختيار  : المـرحلة األولى  

 .في منطقة عد قطاع غزة

 أسرة من مناطق العد في      25 مناطق عد الضفة الغربية و      أسرة بطريقة عشوائية منتظمة من     50اختيار  : المرحلة الثانية 

 .قطاع غزة
 

  المعاينة  إطار 3.4.4

 ،2007 تم تحديدها في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات في العام            التي إطـار المعاينة من مناطق العد        يـتكون 

 . معاينة أوليةكوحداتستخدام مناطق العد  تتكون من مجموعة من المساكن التي تعيش فيها األسر وقد تم االعدومنطقة 
 

  العينة  حجم 4.4.4

                   الغربية الضفة   فيأسرة   9,900 منها أسرة،  15,050 الفلسطينية  حجم عينة مسح الهجرة في األراضي     بلغ

 . قطاع غزةفي أسرة   5,150و
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  الميدانيالعمل 5.4

 التدريبية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة فقد تم اختيار نحو             للدورة على نتائج تقييم المتدربين الذين خضعوا        بناء

 وخالل  الغربية، في الضفة    4/2010-2وقد تم تنفيذ المسح ميدانياً خالل األشهر        .  على المشروع  للعمـل  باحـث    200

 . في قطاع غزة2010/ 7-6شهري 
 

  البياناتمعالجة 6.4
 

  واإلدخالالبرمجة

 كذلك.   شاشات اإلدخال  تصميم في   ا برمجة االستمارة وذلك لسهولة التعامل معه      يف ACCESS) (ة استخدام حزم  تـم 

 .  البرنامج على جميع األجهزة بغض النظر عن سرعة الجهاز ونوعه وطبيعة تعمل بحيث اعليهسهولة العمل ل
 
  إدخال البياناتمرحلة

 والفحوصاتعرفة مدى فاعلية البرنامج      استمارتين واحده مغلوطة وأخرى صحيحه من اجل م        على تجريب البرنامج    تم

 .التي تم تحميلها على البرنامج قبل البدء بعملية إدخال البيانات
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 الفصل الخامس
 

 جودة البيانات
 

  دقة البيانات 1.5

من و.  يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءا بالتخطيط للمسح واالنتهاء بالنشر وفهم البيانات واالستفادة منها              

 .الدقة، والقابلية للمقارنة، وإجراءات ضبط الجودة: أهم مكونات عناصر الجودة اإلحصائية
 
 أخطاء بسبب استخدام عينة، وكذلك      اإلحصائية األخطاء أبرزها متعددة في المسح من      بدقة البيانات جوان  فحص   شملي

االستجابة في المسح واهم آثارها على      ، باإلضافة إلى معدالت      المسح وأدوات العمل   طاقم إلى تـرجع    إحـصائية غيـر   

 :ويشمل هذا القسم على اآلتي. التقديرات
 

 اإلحصائية  األخطاء1.1.5

 لوحدات مجتمع الدراسة،    لإن بـيانات هذا المسح تتأثر باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام العينة وليس الحصر الشام             

ع الحصول عليها، هذا وقد تم حساب التباين ألهم مؤشرات حـيث مـن المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوق      

 .المسح
 

 الضفة الغربية لمؤشرات مختارةجدول حساب التباين على مستوى 
 

%95فئة الثقة   عدد 
 الحد األدنى الحد األعلى المشاهدات

معامل 

 االختالف
الخطأ 

 المعياري
  التقديرنسبة

 
 المتغير

 
  سنة فاكثر60األفراد  4.8% 0.2% 0.034 4.5% 5.2% 2,996

 الالجئون المسجلون 28.0% 1.7% 0.059 24.9% 31.4% 14,713

  سنوات األميون10األفراد  4.5% 1.2% 0.036 4.2% 4.5% 1,935

 نوع المسكن دار 64.6% 1.2% 0.026 61.2% 67.8% 6,271

 حيازة المسكن ملك  84.5% 0.9% 0.010 82.7% 86.2% 8,182

181 18.7% 13.3% 0.087 1.4% 15.8% 
  للهجرة الى الخارج هو لتحسين       يالـسبب الرئيـس   

 مستوى المعيشة

 الحالة التعليمية للعائد قبل الهجرة ثانوي 34.2% 1.6% 0.070 31.0% 37.5% 376

 العودة للوطن من دوافع العودة لألراضي الفلسطينية 21.9% 1.5% 0.070 19.0% 25.1% 361

655 40.1% 33.9% 0.027 1.6% 37.0% 
العائـد نفسه هو صاحب القرار في العودة لألراضي         

 الفلسطينية

 التقييم العام للهجرة اإليجابيات اكثر من السلبيات 35.0% 1.6% 0.046 31.9% 38.3% 623

248 94.8% 85.3% 0.026 2.3% 91.1% 
إرسـال العائد أموال أثناء إقامته بالخارج عن طريق         

 األموالمكاتب ووكاالت تحويل 

 وجود أقارب خارج األراضي الفلسطينية 38.5% 1.5% 0.039 35.6% 41.5% 3,422

 الرغبة في الهجرة للخارج 13.4% 0.7% 0.052 12.1% 14.9% 1,109

 الهجرة المؤقتة هي الهجرة المفضلة للراغبين بالهجرة 70.9% 3.3% 0.047 63.9% 77.0% 157
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 قطاع غزة لمؤشرات مختارةجدول حساب التباين على مستوى 

 
%95فئة الثقة   عدد 

 الحد األدنى الحد األعلى المشاهدات

معامل 

 االختالف
الخطأ 

 المعياري
 نسبة

 التقدير

 
 المتغير

 
934 4.0%  3.4%  0.045 0.2%  3.7%   سنة فاكثر60األفراد  

19,371 70.9%  62.5%  0.032 2.2%  66.8%  الالجئون المسجلون 

644 4.1%  3.3%  0.053 0.2%  3.7%   سنوات األميون10األفراد  

1,796 38.6%  32.1%  0.047 1.6%  35.3%  نوع المسكن دار 

4,329 87.9%  83.8%  0.012 1.0%  86.0%  حيازة المسكن ملك  

96 50.8%  35.7%  0.09 3.9%  43.1%  الحالة التعليمية للعائد قبل الهجرة ثانوي 

183 52.5%  37.9%  0.083 3.7%  45.1%  لعودة للوطن من دوافع العودة لألراضي الفلسطينيةا 

174 46.2%  36.7%  0.059 2.4%  41.3%  
العائـد نفـسه هـو صاحب القرار في العودة لألراضي           

 الفلسطينية

154 42.5%  29.4%  0.094 3.3%  35.6%  التقييم العام للهجرة اإليجابيات اكثر من السلبيات 

39 96.2%  75.8%  0.054 4.8%  89.9%  
ـ  ال العائـد أمـوال أثناء إقامته بالخارج عن طريق          إرس

 مكاتب ووكاالت تحويل األموال

1,725 39.1%  32.5%  0.047 1.7%  35.8%  وجود أقارب خارج األراضي الفلسطينية 

617 14.0%  10.9%  0.062 0.8%  12.4%  الرغبة في الهجرة للخارج 

67 75.2%  53.8%  0.085 5.5%  65.3%  جرة المفضلة للراغبين بالهجرةالهجرة المؤقتة هي اله 

 
 

أظهـرت نـتائج حـساب التـباين دقـة عالـية فـي البـيانات حـيث من المالحظ أن معامل االختالف يتراوح بين                                          

 .للمؤشرات) 0.09- 0.02(
 

 اإلحصائية غير  األخطاء2.1.5

ـ  قـد ل حثين ار ب اتيخم ا تكن، ف مم  حد ىأدن ة إلى يئاإلحص ا ير غ اءخطأل ا يرأث ت يلقل ت لى ع لعمللت  ءاراإجة  عدذ  خـا اتم   ت

 مدهيوتز ىإل ةافضاإلب ،األسرن  رة م الستمافاء ا يتسية ا وآلني  يدالما العمل   بهلين تم تدريبهم بدقة على أسالي     ؤن م يميداني

ـ  ببكتـي  ع  م ملاعالتب  لوس وأ اهئاتيفسا ةيوآل يحتوي على مفتاح خاص بأسئلة االستمارة        يالذوني  اميدلث ا حلـبا ايل   دل

 . ير المنحازةمعدالت الرفض، واإلدالء بالبيانات الصحيحة وغ ليلقمان تضل ين،وثبحلما
  

  ى لل إ يقل ا مم،نيةاميد لء اا خطألعن ا كشف   والاراتستمق اال  تدقي اص ل خمقا ط بريدت تم د قفي بتمكلعمل ال ا ص وصخ بامأ

  ن ن أ كي يم تلاخطاء  أل اسبة  نضخفل  جأ من و .  يانيدلم ا مل لع ااء أثن ن تحصل كن أ خطاء التي يم  األعدالت ممن   د كبيرح

 سقية تناءاطأخ أيبسمح ث ال يا بحيديق ج ل دقج إدخامارنيم بمصت مت دقف ،بوسل االستمارة إلى الحا اإدخ  تحصل أثناء

 .  لدخا اإل ةمليعناء ل أث  تحصن أنيمك
 
  ألسئلة ض ا بعمهي فة فبصعو  يانحاأل بعض ا فياجهو ين و بحوث المى أن  ن إلانيييدم لا نثيباحالر رياقت تداف أقدو

 عام كان تقبل  بشكلمشاكل، و لا   هذه ىعللب  تغل ا تمقدفن نييدا ميالن ت، إال انه نتيجة التأهيل الجيد للباحثي      حاالمصطل و

 .  جيداًةالمبحوثين لالستمار  

 : اء تنفيذ المسح بما يلينالتي برزت أث ة ئيصاحير اإلغخطاء ض األ ع بخيص مصادر ن تلمكوي
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 .من قبل الباحث الميداني الؤلس ارح طقةطرين عة مجناء طاأخ. 1

 . لذلكاًء على فهمهنبة ابجاإل والسؤللث حومبالم فهأخطاء في . 2
 

  إجراءات ضبط الجودة  2.5

تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان ضبط الجودة في المسح، حيث تم تدريب فريق العمل الميداني على آلية استيفاء        

ضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للباحثين الميدانيين للتأكد من سالمة جمع البيانات، تم تدقيق    االستمارة من الميدان، باإل 

سمح  تال االستمارات مكتبيا قبل ترحيلها إلى اإلدخال، ثم تم إدخالها عن طريق برنامج تم تحميله بقواعد واستعالمات           

لوها من األخطاء التي لم يتم اكتشافها سابقا، وبعد     ، وبعد ذلك تم فحص البيانات المدخلة للتأكد من خ      أخطاءبإدخال 

استالم ملف البيانات الخام تم العمل على تنظيف البيانات وفحص القيم الشاذة وفحص التناسق بين األسئلة المختلفة في               

 .االستمارة
 
  تقييم البيانات     3.5 

 :هناك طرق مختلفة اتبعت لتقييم البيانات وهي تشمل  

وفحص عدم االتساق بين األقسام المختلفة، إضافة إلى فحص         " ال أعرف "و  " أخرى"فقودة وإجابات   تكـرارات القـيم الم    

.   من منطقية البيانات واكتمالها، ومقارنة البيانات مع المسوح السابقة ومصادر أخرى         ءاالتـساق الداخلـي للبيانات كجز     

 .وقد أظهرت نتائج تلك الفحوصات أن البيانات ذات جودة واتساق عالي
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 2010 الهم  المؤشرات الديمغرافية  في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة، لخصم
Main Demographic Indicators in the Palestinian Territory by Region, 2010 

 
Region المنطقة 

 Indicator الضفة الغربية غزةقطاع 

Gaza Strip West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 
 رشؤملا

Sex Ratio 103.1 103.1 103.1 سنجلا ةبسن 

Age    العمر 

0-4 44.4 39.4 41.3 0-14 

15-29 29.4 29.3 29.4 15-29 

30-44 14.8 17.3 16.4 30-44 

45-59 7.6 9.1 8.5 45-59 

60+ 3.7 4.8 4.4 60+ 

Refugee Status    حالة اللجوء 

Registered Refugee 66.8 28.0 42.1 الجئ مسجل 

Non - Registered Refugee 0.5 1.7 1.3 الجئ غير مسجل 

Non-Refugee 32.6 70.3 56.6 ليس الجئ 

Marital Status*    الحالة الزواجية * 

Never Married 36.3 37.1 36.8 ًلم يتزوج أبدا 

Legally Married 1.0 2.3 1.8  مرة ولم يتم الدخولعقد الول 

Married 58.7 56.2 57.1 متزوج 

Divorced 0.5 0.7 0.6 مطلق 

Widowed 3.5 3.5 3.5 أرمل 

Separated 0.1 0.2 0.1 منفصل 

Educational Attainment*    الحالة التعليمية * 

Illiterate 4.5 5.4 5.1 أمي 

Can Read and Write 3.3 6.6 5.4 ملم 

Elementary 11.0 15.4 13.8 ابتدائي 

Preparatory 34.3 34.5 34.4 إعدادي 

Secondary 28.1 22.8 24.7 ثانوي 

Associate Diploma 5.4 4.9 5.1 متوسطدبلوم  

Bachelor and Above 13.3 10.5 11.5  فأعلىبكالوريوس 

Labor Force Components    العملبقوة العالقة * 

In Labor Force 37.6 42.5 40.7 العاملة  القوىداخل 

Out of Labor Force 62.4 57.5 59.3 العاملة  القوىخارج 

Nationality    الجنسية 

Palestinian Nationality only 99.8 90.8 94.1 فلسطينية فقط 
Palestinian holds another 
nationality 0.1 9.2 5.9 فلسطيني يحمل جنسية أخرى 

Non-Palestinian Nationality .00 .00 .00 غير فلسطينية 
Percentage of Households 
which have at Least one 
Emigrant   

 نسبة األسر التي لديها مهاجر واحد على األقل للخارج 6.7 - -

Percentage of Persons who 
have Previous Place of 
Residence 

 إقامة سابقنسبة األفراد الذين لديهم مكان  16.4 19.2 11.3
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Region المنطقة 

 Indicator الضفة الغربية غزةقطاع 

Gaza Strip West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 
 رشؤملا

Percentage of Persons who 
have Previous Place of 
Residence Outside Palestinian 
Territory 

3.0 7.6 5.9 
نـسبة األفـراد الذين لديهم مكان إقامة سابق خارج          

 األراضي الفلسطينية

Percentage of Persons (15-59) 
years who have Relatives 
Abroad 

35.8 38.5 38.1 
سنة الذين لديهم أقارب درجة     ) 59-15(نسبة األفراد   

 أولى في الخارج

Sex Ratio (Emigrants) - - 152.2 نسبة الجنس من بين المهاجرين للخارج 
Sex Ratio within Palestinian 
Returnees 100 107.7 106.3  نسبة الجنس من بين األفراد العائدين من الخارج 

Sex Ratio within Palestinians 
who have Previous Place of 
Residence 

60.6 61.1 61.0 
نسبة الجنس للذين لديهم مكان إقامة سابق داخل 

 األراضي الفلسطينية

* Persons 15 years and above     * سنة فاكثر15لألفراد  
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 2010التوزيع النسبي لألفراد حسب العمر والجنس والمنطقة، : 1جدول 
Table 1: Percentage Distribution of Persons by Age, Sex and Region, 2010 

 

Sex and  Region                            الجنس والمنطقة 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian Territory 

Age إناث 
Females 

 ذكور
Males 

كال 

 الجنسين
Both 
Sexes 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

كال 

 الجنسين
Both 
Sexes 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

كال 

 الجنسين
Both 
Sexes 

 العمر

0-4 16.2 16.4 16.3 13.7 13.8 13.7 14.7 14.8 14.7 0-4 

9-5 14.4 14.7 14.6 12.9 13.0 13.0 13.5 13.7 13.6 5-9 

14-10 13.5 13.6 13.5 12.6 12.8 12.7 12.9 13.1 13.0 10-14 

19-15 12.1 12.1 12.1 11.8 12.0 11.9 11.9 12.0 12.0 15-19 

24-20 9.8 9.8 9.8 9.7 9.9 9.8 9.7 9.9 9.8 20-24 

29-25 7.5 7.6 7.5 7.6 7.7 7.6 7.5 7.6 7.6 25-29 

34-30 6.0 6.1 6.0 6.6 6.7 6.6 6.4 6.4 6.4 30-34 

39-35 4.8 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 5.4 5.4 5.4 35-39 

44-40 3.9 4.0 4.0 4.9 4.9 4.9 4.5 4.6 4.6 40-44 

49-45 3.2 3.4 3.3 4.0 4.1 4.1 3.7 3.9 3.8 45-49 

50-54 2.5 2.6 2.5 3.0 3.0 3.0 2.8 2.9 2.8 50-54 

55-59 1.8 1.7 1.8 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 55-59 

60-64 1.4 1.2 1.3 1.6 1.5 1.5 1.5 1.3 1.4 60-64 

65+ 2.9 2.0 2.4 3.8 2.8 3.3 3.5 2.5 3.0 65+ 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 
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 2010في األراضي الفلسطينية حسب العمر والجنس والحالة الزواجية، )  سنة فاكثر15(التوزيع النسبي لألفراد : أ-2جدول 

Table 2-A: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Over in the Palestinian Territory by Age, Sex and Marital Status, 2010 
 

Sex and Marital Status الجنس والحالة الزواجية 
 المجموع
Total منفصل 

Separated 
 أرمل

Widowed 
 مطلق

Divorced 
 متزوج

Married 
 * يتزوج أبداًلم

Never Married* Age 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ورذك
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 العمر

15-19 100 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.8 90.0 99.2 15-19 

20-24 100 100 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1 48.1 13.8 51.2 86.1 20-24 

25-29 100 100 0.1 0.0 0.5 0.1 1.2 0.2 76.0 56.1 22.2 43.6 25-29 

30-34 100 100 0.2 0.0 1.4 0.1 1.5 0.3 82.0 87.2 14.9 12.5 30-34 

35-39 100 100 0.5 0.0 1.8 0.1 1.2 0.3 86.0 95.4 10.6 4.1 35-39 

40-44 100 100 0.3 0.1 3.4 0.2 2.1 0.3 85.2 97.4 9.0 2.0 40-44 

45-49 100 100 0.4 0.0 5.9 0.3 1.5 0.2 83.0 98.5 9.1 1.0 45-49 

50-54 100 100 0.8 0.0 10.9 0.4 2.3 0.5 78.2 98.1 7.8 1.0 50-54 

55-59 100 100 0.4 0.0 17.2 1.5 1.9 0.4 73.8 97.5 6.6 0.7 55-59 

60-64 100 100 1.0 0.1 32.7 2.7 1.1 0.2 58.9 96.1 6.3 0.8 60-64 

65+ 100 100 0.6 0.2 57.8 11.4 1.4 0.5 34.7 87.4 5.6 0.6 65+ 

Not Stated 100 100 0.0 0.0 85.7 18.5 0.0 0.0 7.9 50.0 6.5 31.5 غير مبين 

Total 100 100 0.2 0.0 6.4 0.7 1.0 0.2 57.9 56.4 34.5 42.8 المجموع 

*Include Legally Married         *يشمل العاقد قرانه ألول مرة ولم يتم الدخول 
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 2010في الضفة الغربية حسب العمر والجنس والحالة الزواجية، ) ر سنة فاكث15(التوزيع النسبي لألفراد : ب-2جدول 
Table 2-B: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Over in the West Bank by Age, Sex and Marital Status, 2010 

 

Sex and Marital Status والحالة الزواجيةالجنس  
 المجموع
Total منفصل 

Separated 
 أرمل

Widowed 
 مطلق

Divorced 
 متزوج

Married 
 * يتزوج أبداًلم

Never Married* Age 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 العمر

15-19 100 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.6 91.8 99.3 15-19 

20-24 100 100 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 45.6 9.9 53.9 90.0 20-24 

25-29 100 100 0.1 0.0 0.3 0.0 1.3 0.2 75.5 47.9 22.8 52.0 25-29 

30-34 100 100 0.3 0.0 0.9 0.0 1.7 0.3 80.0 84.6 17.1 15.0 30-34 

35-39 100 100 0.4 0.0 1.1 0.0 1.6 0.4 84.9 93.8 12.0 5.8 35-39 

40-44 100 100 0.3 0.0 3.6 0.1 2.1 0.2 84.0 97.4 9.9 2.3 40-44 

45-49 100 100 0.5 0.0 5.5 0.3 1.6 0.2 81.3 98.5 11.1 1.0 45-49 

50-54 100 100 1.3 0.0 10.7 0.2 2.0 0.5 76.8 97.9 9.2 1.4 50-54 

55-59 100 100 0.5 0.0 18.1 1.3 2.1 0.4 72.0 97.6 7.2 0.6 55-59 

60-64 100 100 1.5 0.2 28.6 2.7 1.4 0.3 61.8 95.7 6.8 1.3 60-64 

65+ 100 100 0.7 0.2 57.4 11.5 1.6 0.6 33.9 87.0 6.4 0.7 65+ 

Not Stated 100 100 0.0 0.0 85.7 18.5 0.0 0.0 7.9 50.0 6.5 31.5 مبينغير  

Total  المجموع 43.7 35.0 55.4 57.1 0.2 1.2 0.7 6.4 0.0 0.3 100 100

*Include Legally Married        *يشمل العاقد قرانه ألول مرة ولم يتم الدخول 
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 2010في قطاع غزة حسب العمر والجنس والحالة الزواجية، )  سنة فاكثر15(التوزيع النسبي لألفراد : ج-2جدول 
Table 2-C: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Over in Gaza Strip by Age, Sex and Marital Status, 2010 

 

Sex and Marital Status الجنس والحالة الزواجية 
 المجموع
Total منفصل 

Separated 
 أرمل

Widowed 
 مطلق

Divorced 
 متزوج

Married 
 * يتزوج أبداًلم

Never Married* Age 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 العمر

15-19 100 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 1.1 87.3 98.9 15-19 

20-24 100 100 0.0 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 52.3 20.2 46.7 79.7 20-24 

25-29 100 100 0.1 0.0 0.7 0.3 1.0 0.2 76.9 69.8 21.2 29.8 25-29 

30-34 100 100 0.0 0.0 2.3 0.1 1.2 0.1 85.5 91.7 11.0 8.0 30-34 

35-39 100 100 0.6 0.0 3.1 0.3 0.3 0.3 88.1 98.5 7.9 0.9 35-39 

40-44 100 100 0.2 0.2 2.9 0.4 2.2 0.4 87.5 97.4 7.2 1.6 40-44 

45-49 100 100 0.3 0.0 6.8 0.4 1.2 0.2 86.5 98.4 5.2 1.1 45-49 

50-54 100 100 0.0 0.0 11.1 0.8 2.8 0.5 81.0 98.5 5.1 0.2 50-54 

55-59 100 100 0.3 0.0 15.6 1.8 1.6 0.3 77.1 97.2 5.3 0.8 55-59 

60-64 100 100 0.0 0.0 40.7 2.9 0.6 0.0 53.2 97.1 5.6 0.0 60-64 

65+ 100 100 0.3 0.0 58.6 11.2 0.9 0.0 36.4 88.3 3.8 0.5 65+ 

Total 100 100 0.1 0.0 6.3 0.7 0.8 0.1 59.4 58.1 33.3 41.1 المجموع 

*Include Legally Married      *يشمل العاقد قرانه ألول مرة ولم يتم الدخول 
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 2010 لألسر حسب نوع األسرة والمنطقة ونوع التجمع، يالنسبالتوزيع : 3 جدول
Table 3: Percentage Distribution of Households by Type of Household, Region and Type of 

Locality, 2010 
 

Type of Locality التجمع  نوع Region    المنطقة            
Type of Household  مخيمات 

Camps 
 ريف

Rural 
 حضر

Urban 
  غزةقطاع

Gaza Strip 
  الغربيةالضفة

West Bank 

 الفلسطينية األراضي
Palestinian 

Territory 
  األسرةنوع

One Person Household 2.1 3.8 3.0 1.2 4.0 3.1 من شخص واحدأسرة  

Nuclear Household 82.7 84.4 86.6 88.6 84.4 85.9 نوويةأسرة  

Extended Household 15.2 11.8 10.3 10.0 11.4 11.0 ممتدةأسرة  

Composite Household 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 مركبةأسرة  

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

 
 
 

 2010 نوع المسكن والمنطقة ونوع التجمع، بالتوزيع النسبي لألسر حس: 4جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Households by Type of Housing Unit, Region and Type of 

Locality, 2010 
 

Type of Locality   نوع التجمع Region          المنطقة
Type of  Housing Unit مخيمات 

Camps 
 ريف

Rural 
 حضر

Urban 
 قطاع غزة

Gaza Strip 
 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 
 نوع المسكن

Villa 0.1 2.9 1.1 0.4 1.8 1.3 فيال 

House 59.7 74.0 49.5 35.3 64.6 54.6 دار 

Apartment  38.7 21.1 48.1 62.3 32.5 42.7 شقة 

Independent Room 0.9 1.5 1.0 1.6 0.9 1.1 غرفة مستقلة 

Tent 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 خيمة 

Marginal 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 براكية 

Other 0.4 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 أخرى 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

 
 

 

 2010التوزيع النسبي لألسر حسب عدد غرف المسكن والمنطقة ونوع التجمع، : 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Households by Number of Rooms in Housing Unit, Region 

and Type of Locality, 2010 
 

Type of Locality   نوع التجمع Region              المنطقة 
Number of Rooms مخيمات 

Camps 
 ريف

Rural 
 حضر

Urban 
 قطاع غزة

Gaza Strip 
 الضفة الغربية
West Bank 

                         
 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 عدد الغرف

1 6.0 4.1 3.1 4.7 2.9 3.5 1 

2 19.6 16.1 15.5 16.9 15.5 16.0 2 

3 37.8 33.0 34.7 37.0 33.4 34.6 3 

4 22.3 28.7 29.6 28.1 29.2 28.8 4 

+5 14.3 18.1 17.2 13.3 19.0 17.1 5+ 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 
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 2010نسبة األسر حسب توفر السلع المعمرة والمنطقة ونوع التجمع، : 6جدول 
Table 6: Percentage of Households by Availability of Durable Goods, Region and Type of 

Locality, 2010 
 

Type of Locality     نوع التجمع Region       المنطقة

Durable Goods مخيمات 
Camps 

 ريف
Rural 

 حضر
Urban 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West 
Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 
 السلع المعمرة

Private Car 8.6 20.2 24.8 11.2 28.8 22.8 سيارة خاصة 

Electric Fridge 94.2 94.9 95.9 93.9 96.6 95.6 ثالجة كهربائية 

Solar Heater 67.9 71.9 79.1 77.2 77.2 77.2 سخان شمسي 

Washing Machine 93.1 92.8 94.8 94.2 94.4 94.4 غسالة مالبس 

Gas Stove 98.6 97.7 98.8 96.9 98.5 98.6 طباخ غاز 

Dish Washer 0.2 1.3 3.9 0.6 4.7 3.3 جالية صحون 

Central Heating 0.7 2.4 7.0 3.8 6.5 5.6 مركزيةتدفئة  

Vacuum Cleaner 13.5 21.2 35.4 14.5 39.1 30.7 مكنسة كهربائية 

Home Library 20.4 25.4 26.7 21.9 27.6 25.7 نشافة مالبس 

Home Library 8.9 14.0 18.8 9.7 21.2 17.3 مكتبة منزلية 

TV Set 96.7 96.8 97.8 96.7 98.0 97.6 تلفزيون 

Video Player 6.5 16.6 18.4 7.1 22.4 17.2 فيديو 

Telephone Line 36.9 39.5 48.1 39.7 48.5 45.5 خط هاتف 

Palestinien Mobile Phone 
(Jawwal, Wataniah) 93.4 82.3 85.8 95.7 79.6 85.1 

نقال فلسطيني 

 )وطنية/ جوال(

Israeli Mobile Phone 7.9 33.0 21.9 0.9 34.7 23.2 خلوي إسرائيلي 

Computer 44.5 41.9 50.9 46.6 49.9 48.8 كمبيوتر 

Satellite Dish 88.5 89.9 91.9 90.9 91.6 91.4 ستاليت 

Internet Service 24.5 20.9 31.5 32.2 27.5 29.1 ط إنترنتخ 

DVD 8.0 14.6 18.9 4.7 23.7 17.3 DVD 
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  2010 ، الذين غيروا مكان إقامتهم داخل األراضي الفلسطينية حسب مكان اإلقامة الحالي ومكان اإلقامة السابقالتوزيع النسبي لألفراد: 7جدول 

Table 7: Percentage Distribution of Persons who have Changed their Place of Residence in the Palestinian Territory by Current and Previous 
Place of Residence, 2010 

 

 Previous Place of Residence مكان اإلقامة السابق

خانيونس رفح البلح دير  غزة
 شمال

 غزة
 القدس لحم بيت الخليل

ا أريح

 واألغوار
والبيرة اهللا رام سلفيت  Current Place of جنين طوباس طولكرم نابلس قلقيلية

Residence 
التوزيع النسبي

Percentage 
Distribution

 المجموع
Total 

Rafah Khan 
Yunis 

Deir Al-
Balah Gaza North 

Gaza Hebron Bethlehem Jerusalem Jericho & 
Al Aghwar

Ramallah &
Al-Bireh Salfit Qalqiliya Nablus Tulkarm Tubas Jenin

مكان اإلقامة الحالي

Jenin  7.0 100 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 1.6 0.0 0.5 0.2 2.0 0.0 1.2 2.8 5.2 1.1 84.7   جنين

Tubas  1.4 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 9.2 0.9 65.1 23.9  طوباس 

Tulkarm 5.3 100 0.0 0.5 0.0 1.2 0.0  2.4 1.9 0.0 0.7 1.4 0.5 1.6 10.8 67.2 1.9 9.9 طولكرم 

Nablus  7.6 100 0.0 0.0 1.0 0.5 0.3 0.3 0.5 1.5 1.8 5.3 3.3 3.9 63.9 8.5 3.9 5.3 نابلس 

Qalqiliya  2.5 100 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 1.5 0.0 0.5 0.5 6.6 9.6 46.5 16.7 11.1 4.0 0.0 قلقيلية 

Salfit  1.5 100 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.7 0.0 0.8 0.0 37.8 39.6 4.2 10.9 3.4 0.8 0.0 سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh 15.7 100 1.0 0.6 0.2 4.0 0.0 11.7 1.3 12.5 1.9 51.9 0.6 0.3 8.4 2.6 0.9 2.1 اهللا والبيرةرام  

Jericho & Al Aghwar 0.6 100 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 2.0 22.0 20.0 26.0 2.0 0.0 0.0 16.0 0.0 2.0 2.0 واألغوارأريحا  

Jerusalem 19.3 100 0.1 0.3 0.0 0.8 0.0 9.3 1.8 71.0 0.8 11.5 0.1 0.1 2.6 0.3 0.1 1.2 القدس   

Bethlehem 6.5 100 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 14.7 70.1 8.9 1.0 2.9 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.8 لحمبيت  

Hebron  5.4 100 0.2 0.2 0.2 1.8 0.0 75.1 6.0 8.5 2.5 3.9 0.2 0.0 0.2 0.7 0.0 0.5 الخليل 

North Gaza  9.7 100 0.6 3.6 1.8 25.5 68.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 غزةشمال  

Gaza  2.3 100 11.2  غزة 0.0 0.0 0.0 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2.1 14.4 54.2 3.7 12.3

Deir Al-Balah  6.5 100 10.5   البلحدير 1.5 0.0 0.0 1.3 0.2 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0 0.4 8.0 16.0 42.8 18.3

Khan Yunis  4.1 100 12.3  خانيونس 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 3.4 8.0 6.5 68.6

Rafah 4.6 100 56.2  رفح 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 2.7 8.2 6.0 23.9

Total 100 100 4.3 6.0 3.7 6.6 7.7 9.1 5.7 17.2 1.0 12.2 1.2 1.8 8.4 5.5 1.6 8.0 المجموع
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 2010ومكان اإلقامة الحالي، اقامة األم  حسب مكان التوزيع النسبي لألفراد: 8جدول 
Table 8: Percentage Distribution of Persons by Mother Place of Residence and Current Place of 

Residence, 2010 
 

Current Place of Residence مكان اإلقامة الحالي 
Mother Place of 

Residence   
 

 واألغوارأريحا
Jericho 
and Al 
Aghwar 

والبيرة اهللا رام
Ramallah & 

Al-Bireh 

 سلفيت
Salfit  

 قلقيلية
Qalqiliya 

 نابلس
Nablus 

 طولكرم
Tulkarm 

 طوباس
Tubas  

 جنين
Jenin 

 
 اقامة األممكان 

 

Jenin  0.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.6 0.3 97.0 جنين  

Tubas  0.1 1.1 0.1 0.6 3.3 0.9 92.9 0.8  طوباس 

Tulkarm 0.0 0.8 0.1 0.5 1.5 95.0 0.0 0.8 طولكرم 

Nablus 0.1 1.7 0.2 0.5 94.9 0.7 0.1 0.2 نابلس 

Qalqiliya 0.0 0.3 0.3 96.7 1.3 0.3 0.0 0.2 قلقيلية 

Salfit  0.0 0.7 95.6 1.4 0.9 0.1 0.1 0.1 سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh 0.0 95.8 0.4 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 اهللا والبيرةرام  
Jericho and Al 
Aghwar 66.1 11.4 0.4 0.7 5.0 1.8 0.9 0.0 واألغوارأريحا  

Jerusalem 0.1 2.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 القدس   

Bethlehem 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 لحمبيت  

Hebron 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 الخليل 

North Gaza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غزةشمال  

Gaza 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 غزة 

Deir El-Balah 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 البلحدير  

Khanyunis 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خانيونس 

Rafah 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 رفح 

Outside Palestinian 
Territory  0.1 17.4 2.9 3.7 9.6 7.7 0.8 8.0 

 األراضي خارج

 الفلسطينية

Total 0.2 8.8 1.5 2.4 8.2 4.6 1.2 6.8 المجموع 
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 2010 اإلقامة الحالي، ومكان األم اقامة النسبي لألفراد حسب مكان التوزيع ):تابع( 8جدول 
Table 8 (Cont.): Percentage Distribution of Persons by Mother Place of Residence and Current 

Place of Residence, 2010 
 

Current Place of Residence مكان اإلقامة الحالي

Mother Place of 
Residence   

المجموع
Total

 األراضي خارج

 الفلسطينية
Outside 

Palestinian 
Territory 

 

 رفح
Rafah

 خانيونس
Khanyunis

البلح دير
Deir   
    El-
Balah

 غزة
Gaza 

غزة شمال
North 
Gaza 

 الخليل
Hebron

 لحم بيت
Bethlehem

 القدس
Jerusalem

 
مكان إقامة االم

 

Jenin  100 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 جنين  

Tubas  100 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  طوباس 

Tulkarm 100 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 طولكرم 

Nablus 100 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 نابلس 

Qalqiliya 100 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 قلقيلية 

Salfit  100 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 سلفيت 
Ramallah & Al-
Bireh 100 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 2.1 اهللا والبيرةرام  

Jericho and Al 
Aghwar 100 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.9 2.4 7.8 واألغوارأريحا  

Jerusalem 100 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.8 0.8 95.3 القدس   

Bethlehem 100 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 97.0 0.7 لحمبيت  

Hebron 100 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.1 0.6 1.4 الخليل 

North Gaza 100 0.0 0.2 0.3 0.7 0.3 98.4 0.0 0.0 0.0 غزةشمال  

Gaza 100 0.1 0.3 0.3 0.9 94.3 3.0 0.1 0.1 0.2 زةغ 

Deir El-Balah 100 0.0 0.6 0.5 97.0 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0 البلحدير  

Khanyunis 100 0.0 1.3 96.1 1.4 0.5 0.4 0.0 0.0 0.1 خانيونس 

Rafah 100 0.0 96.4 0.9 1.5 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 رفح 
Outside 
Palestinian 
Territory  

100 1.2 5.0 7.5 5.1 7.4 4.9 6.8 5.3 6.4 
 األراضي جخار

 الفلسطينية

Total 100 0.4 5.0 8.1 5.6 11.9 7.3 14.2 4.8 8.9 المجموع 
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التوزيع النسبي لألفراد الذين لديهم مكان إقامة سابق في األراضي الفلسطينية حسب مدة اإلقامة في مكان اإلقامة الحالي ومكان : 9جدول 

  2010 ،اإلقامة الحالي
Table 9: Percentage Distributions of Persons who have Previous Place of Residence in the 

Palestinian Territory by the Duration of Residence in the Current Usual Place of Residence and 
the Current Place of Residence, 2010 

 

 )تبالسنوا(اإلقامة الحالي  مكان يمدة اإلقامة ف
          Duration of Residence in the Current Usual Place of Residence (years) 
 أقل من سنة 1 2 3 4 7-5 9-8 + 10 غير مبين

Current Place of 
Residence 

 المجموع
Total 

Not Stated        Less than 
one year 

مكان اإلقامة 

 يالحال

 Jenin  100 0.0 69.5 4.8 12.3 1.8 3.2 2.7 3.7 2.0 جنين  

Tubas  100 0.0 51.5 14.0 16.8 1.9 0.9 1.9 9.3 3.7  طوباس 

Tulkarm 100 0.0 58.7 4.7 12.6 3.7 4.2 6.8 6.3 3.0 طولكرم 

Nablus  100 0.0 58.4 2.5 8.7 7.1 8.9 7.7 3.9 2.8 نابلس 

Qalqiliya  100 0.0 48.2 4.6 13.7 7.6 4.6 7.6 3.0 10.7 قلقيلية 

Salfit  100 0.0 44.6 1.7 16.5 0.0 8.3 5.0 13.2 10.7 سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh 100 0.0 42.7 8.2 13.5 4.5 9.3 10.2 8.5 3.1 اهللا والبيرةرام  

Jericho & Al Aghwar 100 0.0 61.4 2.0 16.3 0.0 2.0 2.0 16.3 0.0 واألغوارأريحا  

Jerusalem 100 0.0 35.7 7.4 13.7 7.6 9.5 10.4 12.2 3.5 القدس   

Bethlehem 100 0.0 55.8 11.4 12.9 2.7 6.6 3.1 4.8 2.7 لحمبيت  

Hebron  100 0.4 59.9 6.5 8.8 7.8 8.3 2.3 4.6 1.4 الخليل 

North Gaza  100 1.1 45.7 3.2 31.4 3.4 3.0 4.6 5.3 2.3 غزةشمال  

Gaza  100 0.6 69.5 8.0 7.5 1.6 8.6 1.6 2.1 0.5 غزة 

Deir Al-Balah  100 0.0 57.8 4.0 12.6 8.2 6.1 2.9 5.7 2.7 البلحدير  

Khan Yunis  100 0.0 63.2 3.1 14.5 4.9 2.8 2.8 6.5 2.2 خانيونس 

Rafah 100 0.0 64.1 8.9 7.9 6.0 2.7 4.1 3.3 3.0 رفح 

Total المجموع 3.4 7.3 6.8 6.9 5.3 14.1 6.1 50.0 0.1 100
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    2010 ،الذين لديهم مكان إقامة سابق في األراضي الفلسطينية حسب سبب تغيير مكان اإلقامة والمنطقةالنسبي لألفراد  التوزيع: 10دول ج
Table 10: Percentage Distribution of Persons who have  Previous Place of Residence in the 

Palestinian Territory by Reason for Changing Place of Residence and Region, 2010  
 

Region المنطقة 

 Reason for Changing Place of  الغربيةالضفة غزة قطاع
Residence 

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 
 سبب تغيير مكان اإلقامة

Work 1.5 7.6 6.1 العمل 

Study 0.3 2.7 2.1 الدراسة 

Marriage 35.6 36.7 36.4 الزواج 

Accompany 35.4 32.1 32.9 المرافقة 

due to Expansion and (Displacement 
)Annexation Wall 0.0 1.5 1.1 بسبب الجدار (تهجير( 

due to measures of (Displacement 
)Israeli occupation 2.2 1.5 1.7 االحتاللو اإلجراءات اإلسرائيلية( تهجير( 

Poor financial situation of the family  6.0 4.1 4.6 الوضع المادي لألسرةسوء  

To Keep the Jerusalem ID 0.1 1.8 1.4 الهوية المقدسية على الحفاظ 

Other 18.9 12.0 13.7 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

  2010 ،الذين لديهم مكان إقامة سابق في األراضي الفلسطينية حسب العمر والمنطقةالنسبي لألفراد  التوزيع: 11جدول  
Table 11: Percentage Distribution of Persons who have Previous Place of Residence in the 

Palestinian Territory by Age and Region, 2010 
 

Region المنطقة 

  Age  الغربيةالضفة غزة قطاع

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian Territory 

 العمر 

0-14 15.6 13.3 13.9 0-14 

15-29 34.4 33.0 33.4 15-29 

30-44 28.0 30.8 30.0 30-44 

45-59 16.6 16.0 16.2 45-59 

60+ 5.4 6.9 6.5 60+ 

Total 100 100 100 المجموع 
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 للخارج المهاجرون
Emigrants 
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   2009 - 2005عدد المهاجرين للخارج والعائدين خالل الفترة، : 1جدول 
Table 1: Number of  Emigrants and Returnees, 2005 - 2009 

 

*المهاجرون للخارج نالعائدو  

Year 
Returnees Emigrants* 

 السنة

2005 7,077 5,841 2005 

2006 6,054 5,205 2006 

2007 5,000 7,290 2007 

2008 5,854 7,390 2008 

2009 6,426 7,122 2009 

* Does not include totally emigrated household   *ال يشمل األسر المهاجرة بالكامل 

 
 
 

 2010التوزيع النسبي لألسر حسب عدد المهاجرين خارج األراضي الفلسطينية، : 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Households by Number of Emigrants, 2010  

 

 النسبة
Number of Emigrants 

Percentage 
 عدد المهاجرين للخارج

0 93.3 0 

1 3.4 1 

2 1.1 2 

3 0.6 3 

4 0.4 4 

5 + 1.2 5 + 

Total 100 المجموع 

  
 
 

  2010مهاجرين للخارج حسب سنة الهجرة والجنس، التوزيع النسبي لل: 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Emigrants by Year of Emigration and Sex, 2010  

 

Sex الجنس 

 Year of Emigration كورذ ناثإ

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 سنة الهجرة

Before 2000 55.8 48.3 51.2 2000ام قبل ع 

2000-2004 16.4 15.5 15.9 2000-2004 

2005 and After 22.6 32.2 28.4 2005فما بعد  

Not Stated 5.2 4.0 4.5 غير مبين 

Total 100 100 100 المجموع 
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 2010 ،لحالي والجنسحسب العمر ا  للخارج للمهاجرينالنسبي التوزيع: 4جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Emigrants by Age and Sex, 2010 

 

Sex الجنس 

  ذكور إناث
Age 

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 العمر 

0-14 23.8 18.4 20.6 0-14 

15-29 31.3 34.2 33.0 15-29 

30-44 26.5 25.1 25.6 30-44 

45-59 11.7 14.7 13.5 45-59 

60+ 5.2 6.2 5.8 60+ 

Not Stated 1.5 1.4 1.5 مبينغير  

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

  2010العالقة برب األسرة والجنس،  حسب 2000للخارج منذ عام  للمهاجرين النسبي التوزيع: 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Emigrants Since Year 2000 by Relation to Head of the 

Household and Sex, 2010 
 

Sex الجنس 

 Relation to Head of the ذكور إناث
Household 

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 العالقة برب األسرة

Head of household 0.0 3.3 2.0 ةرب األسر 

Spouse 0.9 1.8 1.4 زوجة/ زوج 

Son / Daughter 26.1 43.1 36.5 ابنة/ ابن 

Father / Mother 1.0 0.7 0.8 أم/أب 

Brother / Sister 12.2 14.9 13.8 أخت/ أخ 

Grand Father/Mother 21.3 15.8 18.0 جدة/ جد 

Grandchild 8.2 0.6 3.6 حفيدة/ حفيد 

Son / Daughter in Law 30.0 19.6 23.7 زوج بنت/ زوجة ابن 

Other Relatives 0.3 0.2 0.2 أقرباء آخرون 

Total 100 100 100 المجموع 
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 2010 حسب دولة اإلقامة والجنس، 2000التوزيع النسبي للمهاجرين للخارج منذ عام : 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by the Country of Residence, 2010 

 

Sex الجنس 

 Country of Residence ذكور إناث

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 دولة اإلقامة

Jordan 42.7 15.8 23.5 األردن 

Egypt 0.7 5.4 4.0 مصر 

Arab Gulf Countries 15.1 22.6 20.4 دول الخليج العربي 

Other Arab Countries 2.0 5.0 4.1 باقي الدول العربية 

USA 17.6 23.2 21.6 الواليات المتحدة األمريكية 

Other Foreign Countries 21.4 27.8 26.0 الدول األجنبية األخرى 

Not Stated 0.4 0.3 0.4 غير مبين 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

 2010 ، حسب الديانة والجنس2000منذ عام   للخارج للمهاجرينالنسبي التوزيع: 7جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by Religion, 2010 

 

Sex الجنس 

 Religion ذكور إناث
 

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 الديانة

Muslim 92.9 95.4 94.7 مسلم 

Christian 7.1 4.6 5.3 مسيحي 

Total 100 100 100 المجموع 
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   2010 ، حسب مؤشرات مختارة والجنس2000المهاجرين للخارج منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 8جدول 
Table 8: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by Selected Indicators  

and Sex, 2010 
 

Sex الجنس 
Selected Indicators إناث 

Females 
 ذكور

Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 مؤشرات مختارة

Emigrant’s  Place of Birth    مكان والدة المهاجر 

In the Palestinian Territory 76.4 85.0 82.5  األراضي الفلسطينية في 

Abroad 23.6 15.0 17.5  في الخارج 

Total 100 100 100 المجموع 
Have a Citizenship of  Country of Current 
Residence     ًحمل المهاجر جنسية بلد اإلقامة حاليا 

Have a Citizenship 44.0 25.0 29.4 يحمل الجنسية 

Don’t Have 43.1 61.9 57.5 ال يحمل الجنسية 

Don’t Know 13.0 13.1 13.1 ال أعرف 

Total 100 100 100 المجموع 
Currently a Citizen of any other Countries 
(Except the Palestinian and the Country of 
Residence) 

   
حـصول المهاجر على جنسيات أخرى عدا       

 الفلسطينية وبلد اإلقامة

Yes 8.3 7.4 7.7 نعم 

No 89.2 91.8 91.0 ال 

Don’t Know 2.6 0.8 1.3 ال أعرف 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 

 
   2010، الحالة التعليمية للفرد عند الهجرة إلى أول بلد في الخارج والجنس  حسب2000 عام منذ  للخارج للمهاجرينالنسبي التوزيع: 9 جدول

Table 9: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by Educational Attainment 
at Emigration to the First Country Abroad and Sex, 2010 

 

Sex سالجن 

 Educational Attainment ذكور إناث

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 الحالة التعليمية

Less than Elementary 5.0 2.4 3.2 أقل من ابتدائي 

Elementary 10.0 4.4 6.0 ابتدائي 

Preparatory 25.9 12.3 16.2 إعدادي 

Secondary 28.8 46.3 41.3 ثانوي 

Associate Diploma 5.7 4.7 5.0 لوم متوسطدب 

Bachelor and Above 24.0 30.0 28.2 فاعلىبكالوريوس  

Not Stated 0.5 0.0 0.1 ال أعرف 

Total 100 100 100 المجموع 
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 جالحالة الزواجية للفرد عند الهجرة إلى أول بلد في الخار  حسب2000منذ عام   للخارج للمهاجرينالنسبي التوزيع: 10 جدول
   2010،  والجنس

Table 10: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by Marital Status at Emigration to   the 
First Country Abroad and Sex, 2010 

 

Sex الجنس 
Marital Status إناث 

Females 
 ذكور

Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 الحالة الزواجية

Never Married 26.3 73.9 60.2 عزباء/أعزب 

Legally Married 13.5 2.6 5.8 عقد ألول مرة ولم يتم الدخول 

Married 58.8 22.5 32.9 متزوجة/متزوج 

Divorced 0.5 1.0 0.9 مطلقة/مطلق 

Widowed 0.9 0.0 0.3 أرملة/أرمل 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

  2010الحالة التعليمية الحالية والجنس، حسب  2000منذ عام   للخارج للمهاجرينالنسبي التوزيع: 11ل جدو
Table 11: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by Current Educational Attainment 

and Sex, 2010 
 

Sex الجنس 
 Educational Attainment ذكور إناث

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 الحالة التعليمية

Less than Elementary 2.5 0.8 1.3 أقل من ابتدائي 

Elementary 9.1 3.2 4.9 ابتدائي 

Preparatory 25.3 11.6 15.4 إعدادي 

Secondary 26.5 39.3 35.7 ثانوي 

Associate Diploma 7.6 5.6 6.2 متوسطدبلوم  

Bachelor and Above 28.5 38.5 35.7  فأعلىبكالوريوس 

Not Stated 0.5 1.0 0.8 غير مبين 

Total 100 100 100 المجموع 
 
 
 

   2010، الحالة الزواجية الحالية والجنس  حسب2000منذ عام   للخارج للمهاجرينالنسبي التوزيع: 12 جدول
Table 12: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by Current Marital Status and  

Sex, 2010 
 

Sex الجنس 

 Marital Status ذكور إناث

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 الحالة الزواجية

Never Married 14.7 56.3 44.3 عزباء/أعزب  

Legally Married 0.7 5.4 4.1 قد ألول مرة ولم يتم الدخولع  

Married 82.3 37.5 50.3 متزوجة/متزوج  

Divorced 0.9 0.8 0.8 مطلقة/مطلق  

Widowed 1.4 0.0 0.4 أرملة/أرمل  

Total 100 100 100 المجموع 
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 2010ئيسي للهجرة والجنس،  حسب السبب الر2000منذ عام   للخارج للمهاجرينالنسبي التوزيع: 13 جدول
Table 13: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by the Main Reason of Emigration and 

Sex, 2010 
  

Sex الجنس 

 Reason ذكور إناث

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 السبب

Unemployed and Seeking Work / Lack of 
Jobs in Country 1.4 18.6 13.7 

عدم وجود فرص عمل  / عاطل عن العمل

 في البالد 

To Improve Living Standard 2.4 19.5 14.6  لتحسين مستوى المعيشة 

To Obtain more Education for Self 11.2 43.8 34.4  التدريب/ التعليم 

To Reunite with Family 64.0 4.9 21.9  المرافقة/  العائلةشمل لم  

 Other 20.9 12.9 15.1  أخرى  

Not Stated 0.0 0.3 0.2 غير مبين 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

 2010 حسب الشخص صاحب القرار األول في الهجرة والجنس، 2000منذ عام   للخارج للمهاجرينالنسبي التوزيع: 14جدول 
Table 14: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by the Decision Maker to Emigrate 

and Sex, 2010 
 

Sex الجنس 

 Decision Maker to Emigrate ذكور إناث

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 صاحب القرار األول

Emigrant him Self 20.8 84.2 66.0  المهاجر نفسه  

Spouse 60.8 2.2 19.0 وجةالز/ الزوج 

Children 1.5 0.2 0.6   األبناء 

Parents 15.6 11.4 12.6   باأل/االم  

Other Relative\ Friends 0.0 0.8 0.5  أصدقاء/أقارب آخرون  

Employer 0.4 0.3 0.4  العمل صاحب  

 Other 1.0 1.0 1.0 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 
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   2010 ،حول الهجرة للخارج والجنس معلومات محددة حسب توفر 2000منذ عام  نسبة األفراد المهاجرين للخارج: 15جدول 
Table 15: Percentage of Emigrants Since 2000 by the Availability of Specific Information About 

the Emigration and Sex, 2010 
 

Sex الجنس 

 Information ذكور إناث

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 المعلومات

Levels of Income / Salaries 38.4 44.4 42.7 الرواتب /  الدخل مستوى 

Work Opportunities 30.1 47.1 42.2  العملفرص  

Cost of Living 51.9 53.0 52.7  المعيشة مستوى 

Health Care System 31.0 31.2 31.1 الصحيةنظام الرعاية   
Regulation about Entry and Resident 
Permits to Non-Nationals 36.1 40.4 39.2  حول دخول وتصاريح إقامة لغير المواطنين 

Schools and Education System 33.6 41.8 39.5  المدارس ونظام التعليم 

Attitudes Towards Foreigners 29.3 32.0 31.2 اتجاهات السكان نحو األجانب  

 
 
 

   2010 ،فيزا تسمح بالدخول لدولة الهجرة والجنس/ ول حول توفر تأشيرة دخ2000عام منذ   للخارج للمهاجرينالنسبي التوزيع: 16جدول 
Table 16: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by Availability of Visa/Documents 

Allowing Entry to the Country Abroad and Sex, 2010 
 

Sex الجنس 

  Availability of Visa ذكور إناث
 

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 أشيرة دخولتوفر ت

Available Visa 66.0 78.6 75.0 تتوفر تأشيرة دخول 

Do not have a Visa 3.8 4.0 4.0 ال تتوفر تأشيرة الدخول 

Don’t know 2.6 4.1 3.7 ال اعرف 

Did not need Visa  27.6 13.2 17.3 لم يكن هناك حاجة لتأشيرة 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

  حسب المقدرة على التحدث بلغة دولة الهجرة عند االنتقال إليها2000منذ عام   للخارج للمهاجرينالنسبي التوزيع: 17جدول 
   2010 ،والجنس 

Table 17: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by How well do the Emigrant Speak 
the Language of Country Abroad at Emigrated  and Sex, 2010 

 

Sex الجنس 

 ذكور إناث
How well do the Emigrant 

Speaks the Language of Country 
Abroad 

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 القدرة على التحدث بلغة دولة الهجرة

The Same Language Used here 63.0 51.3 54.7  نفس اللغة المستخدمة هنا  

Good 13.0 22.0 19.4  جيد  

To Certain Extent 8.1 6.7 7.1  نوعا ما  

Not well 5.2 3.4 3.9  ليس على ما يرام  

Not at all 8.4 15.5 13.4  اإلطالقعلى يستطيع  ال  

Don’t know 2.4 1.2 1.5 ال أعرف 

Total 100 100 100 المجموع 
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   2010 ،والجنس  حسب المقدرة على التحدث بلغة دولة الهجرة اآلن2000منذ عام   للخارج للمهاجرينالنسبي التوزيع: 18جدول 
Table 18: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by How well do the Emigrant Speak 

the Language of Country Abroad Now and Sex, 2010 
 

Sex الجنس How well do the Emigrant 
Speaks the Language of Country 

Abroad Now 
 إناث

Females 
 ذكور

Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 القدرة على التحدث بلغة دولة الهجرة اآلن

Fluent 33.5 53.4 48.7  بطالقة  

Good 30.7 33.7 33.0  جيد  

To Certain Extent 23.0 7.2 10.9  نوعا ما  

Not well 1.9 2.8 2.6  ليس على ما يرام  

Not at all 5.8 1.1 2.2  اإلطالقعلى يستطيع  ال  

Don’t know 5.1 1.8 2.6 ال أعرف 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

   2010، والجنس الجهة الممولة لتكاليف الهجرةحول   2000منذ عام  نسبة األفراد المهاجرين للخارج: 19 جدول
Table 19: Percentage of Emigrants Since 2000 by Who Funded the Cost of Emigration 

and Sex, 2010 
 

Sex الجنس 
Who Funded the Cost of 

Emigration إناث 
Females 

 ذكور
Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 الجهة الممولة لتكاليف الهجرة

Household 87.0 79.5 81.6 األسرة 

Relatives 8.2 8.9 8.7 األقارب 

Friends  .5 1.5 1.2 األصدقاء 

Borrowed Money 1.3 7.4 5.6 دين/ قرض 

Sale of Property 1.5 2.8 2.4 بيع ممتلكات 

By Self 11.0 25.4 21.2 تمويل نقدي ذاتي 

Other  7.9 4.9 5.8 أخرى 

 
 
 

   2010، والجنس طبيعة العمل التي يعمل بها المهاجر في دولة اإلقامة  حسب2000منذ عام   للخارج للمهاجرينالنسبي التوزيع: 20 جدول
Table 20: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by the Current Work Status  

and Sex, 2010 
 

Sex الجنس 

 Current Work Status ذكور إناث

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 طبيعة العمل

Long-term Employee with  a Written Contract 43.6 32.2 33.4   عقد مكتوب /وظيفة دائمة  

Long-term Employee without  a Written Contract 14.1 17.7 17.3   عقد مكتوب بدون  /وظيفة دائمة 

Temporary Employee with a Written Contract 20.7 12.4 13.3  عقد مكتوب /ة مؤقتوظيفة  

Temporary Employee without a Written Contract 9.9 12.9 12.5  عقد مكتوب بدون  /ة  مؤقتوظيفة 

Day Labor, Casual Work 6.6 15.9 14.9  لمياومةبا عمل  

Other  5.1 8.9 8.5 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 
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   2010،  حسب الرغبة بالهجرة من دولة اإلقامة الحالية والجنس2000منذ عام   للخارج للمهاجرينالنسبي التوزيع: 21 دولج
Table 21: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by Desire to Migrate from the 

Residence country and Sex, 2010 
 

Sex الجنس 
 Desire to Migrate ذكور إناث

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 الرغبة بالهجرة

Yes 20.3 27.0 25.1 نعم 

No 69.8 55.3 59.5 ال  

Don’t know 9.9 17.7 15.5 أعرفال   

Total 100 100 100 المجموع 

 
 

 
   2010،  حسب سبب الرغبة بالبقاء في دولة اإلقامة الحالية والجنس2000منذ عام   للخارج للمهاجرينالنسبي التوزيع: 22 جدول

Table 22: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by Reason of Desire to Stay  on the 
Currently Residence Country and Sex, 2010 

 
Sex الجنس 

 Reason of Desire to Stay ذكور إناث

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 سبب الرغبة بالبقاء في دولة اإلقامة

Have a Good Job and Satisfactory Income 7.7 42.1 30.3 جيدالدخلو لديه وظيفة جيدة   

Good School System there 3.0 5.8 4.8  جيد التعليم لألبناءنظام 

Good Health Care System there 1.2 1.3 1.2  جيدنظام الرعاية الصحية  

Spouse would like to Stay there 70.8 9.8 30.8 يود البقاء هناك الزوجة/ الزوج  

Settled in a Good House 2.0 1.0 1.3 مناسب في منزل السكن  

Difficult to Find a Good job in other Country 2.4 7.1 5.5  في مكان أخرمن الصعب العثور على وظيفة جيدة  

Low Level of Crime, General Security 0.5 0.7 0.7  في تلك الدولةانخفاض مستوى الجريمة  

Low Cost of Living 0.9 1.9 1.6 اض تكلفة المعيشة انخف 

Other  11.4 30.2 23.8  أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 
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   2010،  حسب سبب الرغبة بالهجرة من دولة اإلقامة الحالية والجنس2000المهاجرين للخارج منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 23 جدول
Table 23: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by Reason of Desire to Migrate  from 

the Currently Residence Country and Sex, 2010 
 

Sex الجنس 

 Reason of Desire to Migrate  from the ذكور إناث
Current  Country of Residence  

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 سبب الرغبة بالجرة من دولة اإلقامة الحالية

No Relatives and Friend in that Country 16.8 8.3 10.2  في تلك الدولةأصدقاء / عدم وجود أقارب  

Unemployed, can’t find Jobs 10.3 15.2 14.1 فرص عمل مناسبةأو /ال يوجد فرص عمل  

Better Job Opportunities  5.1 3.3 3.7  فرص عمل في الوطن افضل 

Low Pay in that Country 2.0 3.6 3.3  في تلك الدولةتدني األجور 

Poor Working Condition 2.2 9.7 8.0 ناك هسوء ظروف العمل  

Different Values and Culture  1.9 4.0 3.5 اختالف القيم والثقافة هناك 

Spouse/Family couldn’t get Visa to Join 
him/her 2.6 3.4 3.2 

 تأشيرة العائلة لم تتمكن من الحصول على/ الزوج

  لإلقامة

Marriage 2.7 3.0 3.0  الزواج  

High Cost of Living 7.0 1.8 3.0 ارتفاع تكاليف المعيشة 

Visa and Residency Problems  0.0 4.1 3.2 مشاكل تتعلق باإلقامة والفيزا  

Other 49.4 43.5 44.7  أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 
 
 
 

   2010، الجنس و حول تجربة الهجرة للخارج مختارةمؤشراتحسب  2000المهاجرين للخارج منذ عام  التوزيع النسبي لألفراد: 24 دولج
Table 24: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by Selected Indicators of the 

Perceived Experience of  Migration and Sex, 2010 
 

Sex الجنس 

 Selected Indicators ذكور إناث
 

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 مؤشرات مختارة

Perceived Experience of  Migration    تجربة الهجرة إلى الخارجتقييم  

Positive 44.8 43.0 43.5 إيجابية  

Negative  22.6 22.9 22.8 سلبية  

Neither Positive nor Negative 24.9 25.1 25.1 إيجابية وال سلبية ال  

Don’t know 7.7 9.0 8.6 أعرف ال  

Total 100 100 100 موعالمج 
Desire of any Household Member 
Join the Emigrant     في الخارجبالمهاجرمن أفراد األسرة االلتحاق  أحد رغبة  

Yes  16.4 28.3 24.9  نعم 

No 83.6 71.7 75.1 ال 

Total 100 100 100 المجموع 

The Household Opinion     حول هجرة هؤالء األفراد للخارج سرةاأل رأي  

Nothing 0.7 6.7 5.5  شيء ال  

Encourage them to Move there 58.8 50.1 51.7 على االنتقال إلى هناك تشجيعهم  

Discourage them from Moving there  35.9 40.2 39.4 تشجعهم على االنتقال إلى هناك ال  

Other  4.6 3.1 3.4 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 
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ضيين عدد مرات الزيارة لألراضي الفلسطينية خالل العامين الماحسب  2000المهاجرين للخارج منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 25 جدول

   2010، والجنس
Table 25: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by Number of Visits to the Palestinian 

Territory During the Last Two years and Sex, 2010 
 

Sex الجنس 

 Number of Visits ذكور إناث

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 عدد مرات الزيارة

0 29.2 43.0 39.0 0 

1 32.6 23.8 26.3 1 

2 23.9 19.3 20.7 2 

3 6.3 6.7 6.6 3 

4 2.2 3.3 3.0 4 

5+ 5.8 3.9 4.3 5+ 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 
 

   2010،  حسب مصدر األموال التي أخذها المهاجر عند هجرته والجنس2000المهاجرين للخارج منذ عام سبي لألفراد الن التوزيع: 26 جدول
Table 26: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by the Source of Money Taken by 

Emigrant and Sex, 2010 
 

Sex الجنس 

 Source of Money ذكور إناث

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 مصدر األموال

Personal Savings  23.6 28.3 27.7 للمهاجر المدخرات الشخصية   
Savings of Household Head or other 
Household Member(s) 65.7 65.1 65.2  المدخرات من رب األسرة أو غيرها من أفراد األسرة 

Gifts from Friends or Relatives Outside 
the Household 5.3 0.3 0.9  هدايا من األصدقاء أو األقارب من خارج األسرة  

Loans from Friends or Relatives 1.9 4.0 3.7  قروض من األصدقاء أو األقارب  

Loan from Bank, Government Agency 0.0   قرض من البنك ، وكالة حكومية  0.9 1.1
Pledge or Sale of Land, House or 
Household Assets 1.6 0.3 0.5   منزل األسرة /أو بيع األراضيرهن 

Other 1.9 1.0 1.1 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 
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 وال أو سلع لألسرة من الخارج منذ الهجرة حسب إرسال أم2000المهاجرين للخارج منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 27 جدول
   2010،  والجنس

Table 27: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by Sending Money or Goods to their 
Household and Sex, 2010 

 

Sex الجنس 

 Sending Money or Goods ذكور إناث

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 لخارجإرسال األموال أو السلع من ا

Yes 9.7 31.1 25.0 نعم 

No 90.3 68.9 75.0 ال 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 

 
قامة إلى األراضي الفلسطينية  حسب طرق إرسال األموال من دولة اإل2000المهاجرين للخارج منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 28 جدول

   2010، والجنس
Table 28: Percentage Distribution of Emigrants Since 2000 by the Methods Used to Send Money 

and Sex, 2010 
 

Sex الجنس 
 Methods Used to  Send Money رذكو إناث

Females Males 

 ال الجنسينك
Both Sexes 

 طرق إرسال األموال من دولة اإلقامة

Banks  62.8   البنوك  60.2 60.0

Money Transfer Agencies 0.0 20.7 18.9 وكاالت أو مكاتب  
Post Office of Money Order 0.0 4.7 4.3   مكتب بريد  

Sent through Friends/Relatives  23.0   من خالل األصدقاء أو األقارب  12.5 11.5

Personally Carried it 14.2   يحملها الشخص نفسه 4.1 3.1

Total 100 100 100 المجموع 
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Returned Immigrants 
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   2010 ،العائدين حسب العمر عند العودة  والجنس والمنطقةالنسبي لألفراد  التوزيع: 1جدول 
Table1: Percentage Distribution of Returnees by Age, Sex and Region, 2010  

 

Region المنطقة 

  Age  الغربيةالضفة غزة قطاع

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 
 العمر 

Both Sexes    كال الجنسين 

0-14 43.2 37.5 38.5 0-14 

15-29 33.2 37.1 36.4 15-29 

30-44 17.7 18.1 18.1 30-44 

45-59 5.1 5.7 5.6 45-59 

60+ 0.8 1.4 1.3 60+ 

Not Stated 0.0  0.2 0.1 مبينغير  

Total 100 100 100 المجموع 

Males    ذكور 

0-14 42.2 38.5 39.3 0-14 

15-29 33.1 32.3 32.4 15-29 

30-44 17.0 20.1 19.5 30-44 

45-59 6.8 7.3 7.2 45-59 

60+ 0.9 1.6 1.4 60+ 

Not Stated 0.0 0.2 0.2 مبينغير  

Total 100 100 100 المجموع 

Females    إناث 

0-14 44.1 36.4 37.9 0-14 

15-29 33.5 42.0 40.3 15-29 

30-44 18.4 16.2 16.6 30-44 

45-59 3.2 4.0 3.9 45-59 

60+ 0.7 1.2 1.1 60+ 

Not Stated 0.0 0.1 0.1 ين مبغير 

Total 100 100 100 المجموع 
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   2010 ،العائدين حسب سنة العودة والمنطقةالنسبي لألفراد  التوزيع: 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Returnees by Year of Return and Region, 2010   

 

Region المنطقة 

 Year of Return الغربية الضفة غزة قطاع

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينية األراضي
Palestinian Territory 

 العودة سنة

1990 and before 18.0 27.3 25.5 1990وما قبل  

1991-1994 23.3 17.9 18.9 1991-1994 

1995-1999 40.3 28.8 31.0 1995-1999 

2000-2004 10.7 10.3 10.4 2000-2004 

2005 and after 7.7 15.5 14.0 2005فما بعد  

Not Stated 0.0 0.2 0.2 مبينغير  

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

   2010 ، حسب أول دولة إقامة في الخارج والمنطقة1990العائدين منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Returnees Since 1990 by the First Country of Residence 

 Abroad and Region, 2010  
 

Region المنطقة 

 First Country of الغربية لضفةا غزة طاعق
Residence Abroad 

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينية ألراضيا
Palestinian 

Territory 
 أول دولة إقامة في الخارج

Jordan 5.5 21.4 18.1 األردن 

Egypt 11.6 1.9 3.9 مصر 

Arab Gulf Countries 15.3 20.2 19.2 دول الخليج العربي 

Other  Arab Countries 14.7 3.6 5.9 باقي الدول العربية 

USA 0.4 7.3 5.9 الواليات المتحدة األمريكية 

Other Foreign Countries 52.4 45.5 47.0 دول األجنبية األخرىال 

Not Stated 0.0  0.1 0.1 مبين غير 

Total 100 100 100 المجموع 
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   2010 ، حسب آخر دولة إقامة في الخارج والمنطقة1990العائدين منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 4جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Returnees Since 1990 by the Last Country of Residence 

 Abroad and Region, 2010  
 

Region المنطقة 

 Last Country of Residence الغربية الضفة غزة قطاع
Abroad 

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينية األراضي
Palestinian 

Territory 
  دولة إقامة في الخارجآخر

Jordan 6.5 42.7 36.1 األردن 

Egypt 18.0 2.2 5.1 مصر 

Arab Gulf Countries 33.2 28.1 29.0 الخليج العربيدول  

Other  Arab Countries 28.6 4.6 8.9 الدول العربيةباقي  

USA 1.1 11.4 9.5 األمريكية المتحدة الواليات 

Other Foreign Countries 12.3 10.8 11.1 األخرى األجنبية الدول 

Not Stated 0.3 0.2 0.3 مبينغير  

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 
 

 2010 والمنطقة،  األراضي الفلسطينيةالوضع المادي قبل الهجرة منحسب  1990العائدين منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع :5 جدول
Table 5: Percentage Distribution of  Returnees Since 1990  by the Financial Situation before 

Emigration and Region, 2010 
 

Region المنطقة 

 Financial Situation  الغربيةالضفة غزة قطاع

Gaza Strip West Bank 

   الفلسطينيةاألراضي
Palestinian Territory 

 الوضع المادي

More than Sufficient 2.3   أكثر من كافي  2.9 3.1

Sufficient 50.0   كافي  56.4 57.9

Less than Sufficient 27.5   أقل من كافي  24.5 23.8

Not Sufficient 14.3   ال يكفي  13.0 12.7

Don’t know 6.0   ال أعرف 3.2 2.6

Total 100 100 100 المجموع 
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   2010 ،سبب الهجرة للخارج والمنطقةحسب  1990العائدين منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of  Returnees Since 1990  by Main Reason of Emigration and 

Region, 2010 
 

Region المنطقة 

  Main Reason of Emigration  الغربيةالضفة غزة قطاع

Gaza Strip West Bank 

 األراضي

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 سبب الهجرة للخارج

Unemployed/ Lack of Job Opportunities 
in the Country 15.1 8.5 9.7 

ل عدم وجود فرص عم/ العمل  عن عاطـل 

 في البالد
Inadequate Income in the Country of 
Origin / High Wage in the New Country 1.6 2.9 2.6 األجور هناك ارتفاعو/ الدخل هنا  كفاية عدم 

To Improve the Standards of Living  11.3 15.8 15.0 المعيشة مستوى لتحسين 

Education and Study  23.1 21.4 21.7 والدراسة التعليم 

Family Reunion / Accompany/ Marriage  33.2 33.2 33.2 الزواج/ المرافقة /العائلةشمل  لم 

Absence of Security here  3.3 2.6 2.7 هنا األمن انعدام 

Other  12.5 15.7 15.1 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

  2010 ،والمنطقة العالقة برب األسرة حسب العائدين فرادلأل التوزيع النسبي: 7جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Returnees by Relation to the Head of the Household  

and Region, 2010 
 

Region المنطقة 

 Relation to Head of the الغربية الضفة غزة قطاع
Household 

Gaza Strip West Bank 

 الفلسطينية األراضي
Palestinian 

Territory 
 العالقة برب األسرة

Head of Household 35.7 32.7 33.2 رب األسرة 

Spouse 31.1 28.5 29.0 زوجة/ زوج 

Son / Daughter 29.9 33.8 33.3 ابنة/ ابن 

Father / Mother 1.4 1.6 1.5 أم/أب 

Brother / Sister 0.7 1.5 1.3 أخت/ أخ 

Grand Father/Mother 0.1 0.0 0.0 جدة/ جد 

Grandchild 0.2 0.6 0.5 حفيدة/ حفيد 

Son / Daughter in Law 0.9 1.0 1.0 زوج بنت/ زوجة ابن 

Other Relatives 0.0 0.3 0.2 أقرباء آخرون 

Total 100  100  100 المجموع 
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   2010 ،صاحب القرار األول في الهجرة إلى الخارج والمنطقةحسب  1990العائدين منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 8جدول 
Table 8: Percentage Distribution of Returnees Since 1990 by Decision Maker to Emigrate and 

Region, 2010 
 

Region المنطقة 

 Decision Maker  to Emigrate  الغربيةالضفة غزة قطاع

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 
 صاحب القرار األول في الهجرة

Myself 50.2  العائد شخصيا 49.0 48.7

Spouse 25.6  الزوجة/ الزوج 26.8 27.0

Children 1.0  األبناء 0.6 0.5

Parents 21.8  األب/ األم 21.2 21.0

Other Relative /Friends 0.0  أصدقاء/ أقارب آخرون 0.8 0.9

Employer 0.0  صاحب العمل 0.3 0.3

Other  1.4  أخرى 1.4 1.5

Total 100 100 100 المجموع 

 
 

 
 ينية حسب المقدرة على التحدث بلغة دولة الهجرة اآلن إلى األراضي الفلسط1990العائدين منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 9جدول 

   2010 ،والمنطقة
Table 9: Percentage Distribution of Returnees Since 1990 by How Well do the Immigrant Speaks 

the Language of Country Abroad Now and Region, 2010 
 

Region المنطقة 

غزة طاعق  الغربية لضفةا 
How Well Immigrant Speaks 

the Language of Country 
Abroad 

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينية ألراضيا
Palestinian 

Territory 
 القدرة على التحدث بلغة دولة الهجرة

Fluent 53.5 47.4 48.2  بطالقة  

Good 36.1 29.8 30.6  جيد  

To Certain Extent 7.9 14.8 13.9   نوعا ما 

Not well 0.0 5.3 4.7  ليس على ما يرام  

Not at all 2.5 2.7 2.6  اإلطالقعلى أستطيع  ال  

Total 100 100 100 المجموع 
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   2010، الحالة التعليمية قبل الهجرة للخارج والمنطقة  حسب1990العائدين منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 10 جدول
Table 10: Percentage Distribution of  Returnees Since 1990  by the Educational Attainment 

Emigrated  Abroad and Region, 2010 
 

Region المنطقة 

 Educational Attainment الضفة الغربية قطاع غزة

Gaza Strip West Bank 

 ةاألراضي الفلسطيني
Palestinian 

Territory 
 الحالة التعليمية

Less than Elementary 18.3 17.8 18.0 اقل من ابتدائي 

Elementary 3.4 13.0 11.3 ابتدائي 

Preparatory 13.1 18.2 17.3 إعدادي 

Secondary 43.1 34.2 35.8 ثانوي 

Associate Diploma 10.6 8.4 8.8 دبلوم متوسط 

Bachelor and Above 11.5 8.2 8.8 فاعلىبكالوريوس  

Not Stated 0.0 0.2 0.1 ال أعرف 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

   2010،  حسب وضع العمل الحالي والمنطقة1990العائدين منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 11 جدول
Table 11: Percentage Distribution of  Returnees Since 1990  by the Current Work  Situation and 

Region, 2010 
 

Region المنطقة 

 Current Work  Situation الضفة الغربية قطاع غزة
 

Gaza Strip  West Bank  

 ةاألراضي الفلسطيني
Palestinian 

Territory 
 وضع العمل الحالي

Employer 7.7 12.2 11.3  صاحب عمل  

Working for Family 0.7 1.8 1.5 يعمل لدى األسرة 

Working for Someone Else 9.2 19.7 17.4  يعمل لصالح شخص أخر  

Other 25.7 6.4 10.4  أخرى 

Does not Work 56.8 60.0 59.3 يعملال   

Total 100 100 100 المجموع 
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   2010،  حسب طبيعة العمل الحالي والمنطقة 1990العائدين منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 12 جدول
Table 12: Percentage Distribution of  Returnees Since 1990  by the Current Work Status and 

Region, 2010 
 

Region المنطقة 

 Current Work Status الضفة الغربية قطاع غزة

Gaza Strip  West Bank  

 ةاألراضي الفلسطيني
Palestinian 

Territory 
 طبيعة العمل الحالي

Long-term Employee with  a Written Contract 76.4 40.1 49.3 عقد مكتوب عمل دائم مع  
Long-term Employee without  a Written 
Contract 5.6 24.3 19.6 دون عقد مكتوب عمل دائم ب 

Temporary Employee with a Written Contract 6.9 3.8 4.6  موظف مؤقت مع عقد مكتوب 
Temporary Employee without a Written 
Contract 1.8 7.9 6.4  موظف مؤقت دون عقد مكتوب 

Day Labor, Casual Work 5.9 18.8 15.6 عامل بالمياومة  

Other  3.5 5.1 4.7 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

   2010، ةوالمنطق  حسب سبب العودة1990العائدين منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 13 جدول
Table 13: Percentage Distribution of  Returnees Since 1990  by the Reasons of Return and 

Region, 2010 
 

Region المنطقة 

 Reasons of Return الضفة الغربية قطاع غزة

Gaza Strip West Bank 

األراضي 

 ةالفلسطيني
Palestinian 

Territory 

 أسباب العودة

Graduated Abroad 8.6 7.5 7.7 انتهاء المرحلة التعليمية المطلوبة في الخارج 

Has Better Job Opportunity 2.7 2.1 2.2 فرصة عمل أفضلالحصول على  

Educate the Children by the Palestinian 
Values and Ethics 3.3 4.2 4.0 

الرغبة في تعليم وتربية األبناء وفق العادات 

 والتقاليد والقيم الفلسطينية

Marriage\Family Reunion 15.9 21.9 20.7  ولم شمل العائلة/  الزواج 

Second Gulf War 2.3 6.7 5.8 حرب الخليج الثانية 

Homecoming 45.1 37.0 38.6 العودة مع قيام السلطة الفلسطينية/ العودة للوطن 

Other  22.1 20.6 20.9 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 
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   2010،  حسب صاحب القرار بالعودة والمنطقة1990 العائدين منذ عامالنسبي لألفراد  التوزيع: 14 جدول
Table 14: Percentage Distribution of  Returnees Since 1990  by who Have the Decision to Return 

and Region, 2010 
 

Region المنطقة 
 who Have the First Decision to الضفة الغربية قطاع غزة

Return 
Gaza Strip West Bank 

 ةاألراضي الفلسطيني
Palestinian 

Territory 
 حب القرار في العودةصا

Myself 50.2 48.7   أنا شخصيا  49.0

Spouse 25.6 27.0   الزوجة/  الزوج 26.8

Children 1.0 0.5   األبناء  0.6

Parents 21.8 21.0  األب/ األم 21.2
Other Relative /Friends 0.0 0.9    أصدقاء/ أقارب آخرون  0.8

Employer 0.0 0.3  عمل ال صاحب  0.3

Other  1.4 1.5  أخرى  1.4

Total 100 100 100 المجموع 

 
 

 
   2010،  حسب تقييم تجربة الهجرة للخارج والمنطقة1990ائدين منذ عام العالنسبي لألفراد  التوزيع: 15 جدول

Table 15: Percentage Distribution of  Returnees Since 1990  by the Perceived Experience of  
Migration and Region, 2010 

 

Region المنطقة 
Experience of  Emigration قطاع غزة 

Gaza Strip 
 الضفة الغربية
West Bank 

 ةاألراضي الفلسطيني
Palestinian 

Territory 
 تقييم تجربة الهجرة

Positives more than Negatives 35.6 35.0  اتهاسلبياتها اكثر من  إيجابي 35.1

Negatives more than Positives 20.3 26.3   اتها اكثر من إيجابياتها سلبي 25.0

Neither Positive nor Negative 39.3 34.4  لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية متعادلة  35.4

Don’t know 4.8 4.3  ال أعرف  4.4

Total 100 100 100 المجموع 
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  2010 ،والمنطقة الوضع المالي للعائد قبل العودة والوضع المالي بعد العودةسب ح 1990العائدين منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 16 جدول
Table 16: Percentage Distribution of  Returnees Since 1990  by the Financial Situation Before and 

After Return and Region, 2010 
  

Region المنطقة 
Financial Situation غزةقطاع  

Gaza Strip 
 الغربية الضفة

West Bank 

 يةالفلسطين األراضي
Palestinian 

Territory 
 الوضع المالي 

Much Better  14.4 11.4  أفضل بكثير الوضع الحالي   12.0

Better 26.2 26.7  أفضل الوضع الحالي  26.6

Neither Better nor Worse 16.2 28.8  ال تغيير 26.1

Worse 20.6 24.0  أسوأ الوضع الحالي  23.3

Much Worse 19.7 8.0  أسوأ بكثير الوضع الحالي  10.5

Don’t know 2.8 1.1  ال أعرف  1.4

Total 100 100  المجموع 100

 
 
 

   2010 ،عند العودة لألراضي الفلسطينية والمنطقةالصعوبات التي واجهت العائد حسب  1990العائدين منذ عام  نسبة األفراد: 17 جدول
Table 17: Percentage of  Returnees Since 1990  by Difficulties Faced at Return and Region, 2010 

 

Region المنطقة 

 Difficulties Faced at Return الضفة الغربية قطاع غزة

Gaza Strip  West Bank  

 ةاألراضي الفلسطيني
Palestinian 

Territory 

عند الصعوبات التي واجهت العائد 

 العودة لألراضي الفلسطينية

Difficulty to Access to Housing 22.4 16.9 18.1   الحصول على السكن صعوبة في 

Difficulty to Readapt 42.4 32.3 34.4 تكيف والتأقلمالإعادة ة في  صعوب  

Difficulty to Educate the Children  7.6 9.4 9.0 صعوبات في تعليم األبناء 

Difficulty to Find the Entertainment 
Centers 24.3 20.5 21.3 صعوبات في إيجاد مراكز الترفيه 

Difficulty to Find the Job 26.9 23.1 23.9 ةصعوبة في إيجاد فرص عمل مناسب 

Difficulty to High Cost in  Living Condition  14.4 24.6 22.4 صعوبات في ارتفاع تكاليف المعيشة  

Difficulty to the Investment Environment 4.1 4.3 4.3 صعوبات في البيئة االستثمارية 

Other Difficulties 10.0 4.1 5.3  صعوبات أخرى  

No difficulty 27.1 40.7 37.8 صعوبة ال يوجد  
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 2010،  حسب طرق إرسال األموال إلى األراضي الفلسطينية والمنطقة1990العائدين منذ عام النسبي لألفراد  التوزيع: 18 جدول
Table 18: Percentage Distribution of  Returnees Since 1990  by Methods Used to Send Money  

and Region, 2010 
 

Region المنطقة 
Methods Used to Send Money غزةقطاع  

Gaza Strip 
 الغربية الضفة

West Bank 

 الفلسطينية األراضي
Palestinian 

Territory 
 طريق إرسال األموال 

Banks  42.3 44.2 43.9 البنوك 

Money Transfer Organization 12.5 9.3 9.8 مكاتب أو وكاالت 

Post Office of Money Order 0.0 2.1 1.8 العملة تبديل محالت 

Sent through Friends/Relatives  34.3 31.0 31.5 األصدقاء أو األقارب خالل من 

Personally Carried it 10.8 12.3 12.1 شخصيا أنا احملها 

Other 0.0 1.1 0.9 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

   2010 ،طرق صرف األموال التي أحضرها العائد من الخارج والمنطقةحسب  1990العائدين منذ عام  نسبة األفراد: 19 جدول
Table 19: Percentage of  Returnees Since 1990  by Methods Money Spent and Region, 2010 

 

Region المنطقة 

 Methods Money Spend الغربية الضفة  غزةقطاع

Gaza Strip West Bank 

 الفلسطينية األراضي
Palestinian 

Territory 
 طرق صرف األموال

Daily Needs 92.5 82.5 84.6  االحتياجات اليومية 

Buy other Household’s Goods 64.3 39.9 45.0 شراء السلع المنزلية األخرى  

Pay for Schooling/Vocational 
Training of Household Members          51.0 31.8 35.8 

 تدريب أفراد التدريب المهني /  للتعليم صرف

 األسرة 

Pay of Medical Bills 30.0 23.5 34.8 العالج  

Pay of Debts 5.4 9.5 8.7  سداد الديون 

Buy Apartment/House Construction 41.4 20.1 24.4  بناء منزل / شقة شراء 

Buy or Rent Lands 7.3 5.8 6.1 ار أراضياستئج/ شراء األراضي  

Investment in Project  2.9 8.7 7.5 مشروع استثماري  

Save Money 11.8 13.0 12.8 االدخار  

Assist Family and  Relatives  33.5 16.9 20.2 مساعدة األهل واألقارب 

Other 4.2 7.4 6.7  أخرى 
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 االتجاهات نحو الهجرة
Perception Towards Emigration 

 



 82

   2010 ،سنة الذين لديهم أقارب في الخارج حسب دولة اإلقامة والمنطقة) 59-15(نسبة األفراد : 1جدول 
Table 1: Percentage of Persons (15-59 years) who have Relatives Abroad by Country of 

Residence and Region, 2010  
 

Region المنطقة 

 Country of Residence  الغربيةالضفة غزة قطاع

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian Territory 

 دولة اإلقامة

Jordan 18.2 66.4 60.0 األردن 

Egypt 29.4 2.5 6.1 مصر 

Arab Gulf Countries 45.6 19.3 22.8 ليج العربي الخدول 

Others Arab Countries 22.2 4.1 6.5 الدول العربيةباقي  

USA 4.4 18.6 16.0 المتحدة األمريكية الواليات 

Europe 5.0 7.2 7.0 أوروبا 

Other Foreign Countries 10.7 6.1 6.7 أجنبية أخرىدول  

 
 
 

    2010 ،هجرة والمنطقةسنة حسب الرغبة في ال) 59-15(النسبي لألفراد  التوزيع: 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Persons (15-59 years) by Desire to Migrate and Region, 2010  

 

Region المنطقة 

 Desire to Migrate  الغربيةالضفة غزة قطاع

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 
 الرغبة في الهجرة

Desire to Migrate 12.4 13.4 13.3 يرغب بالهجرة 

No Desire to Migrate 81.7 83.0 82.8 ال يرغب بالهجرة 

Hesitant 5.9 3.6 3.9 متردد 

Total 100 100 100 المجموع 
 
 
 

   2010 والمنطقة،  التي يرغبونهاجرةنوع الهحسب الذين يرغبون بالهجرة ة سن) 59-15( لألفراد النسبي التوزيع: 3 جدول
Table 3: Percentage Distribution of Persons (15-59 years) who Desire to Emigrate by Type of 

Migration and Region, 2010 
  

Region المنطقة 

 Type of Migration  الغربيةالضفة غزة قطاع
Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 
 نوع الهجرة

Permanent Migration 34.7 29.1 29.7 دائمة هجرة 

Temporary Migration 65.3 70.9 70.3 مؤقتة هجرة 

Total 100 100 100 المجموع 
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 سنة الراغبون في الهجرة إلى الخارج حسب الدولة التي يفضلون الهجرة إليها) 59-15(النسبي لألفراد  التوزيع: 4  جدول
   2010 ،والمنطقة

Table 4: Percentage Distribution of Persons (15-59 years) who Desire to Emigrate  
by the Preferred Country of Destination and Region, 2010   

  

Region المنطقة 

 Preferred Country of  الغربيةالضفة غزة قطاع
Destination 

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian Territory 

 دولة الهجرة

Jordan 4.0 9.3 8.6 األردن 

Egypt 12.3 3.4 4.6 مصر 

Arab Gulf Countries 23.5 23.0 23.1 ليج العربي الخدول 

Others Arab Countries 4.2 3.1 3.3 الدول العربيةباقي  

USA 2.0 17.1 15.1 المتحدة األمريكية الواليات 

Other Foreign Countries 34.7 26.7 27.8 أجنبية أخرىدول  

Not Decided 19.3 17.4 17.5 لم يقرر بعد 

Total 100 100  100 المجموع 

 
 
 

    2010 ،سنة الراغبون في الهجرة إلى الخارج حسب سبب الرغبة في الهجرة والمنطقة) 59-15(النسبي لألفراد  التوزيع: 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Persons (15-59 years) who Desire to Emigrate by Main 

Reason and Region, 2010  
 

Region المنطقة 

غزة قطاع الغربية الضفة   Main Reason for Desire to Emigrate 

Gaza Strip West Bank 

الفلسطينية األراضي  
Palestinian 

Territory 
 سبب الهجرة للخارج

Unemployed / Lack of Job Opportunities 
in the Country 17.2 14.9 15.2 

 وجود فرص عدم/ العمل  عن عاطل

 عمل في البالد

Inadequate Income in Country of Origin / 
High Wage in the New Country 4.5 6.4 6.2 

األجور  ارتفاعو/ الدخل هنا  كفاية عدم

 هناك

Place of Work was Changed 0.2 0.5 0.5 العمل مكان انتقال 

There are Good Business Opportunities  1.6 3.7 3.4 الجيدة هناك التجارية الفرص 

To Improve the Standards of Living  42.9 38.8 39.3 المعيشة مستوى لتحسين 

Personal Problems with the Employer or 
Others at Work  0.5 0.2 0.2 

مع صاحب العمل أو  الشخصية المشاكل

 اآلخرين في العمل

Education and Study  8.2 20.3 18.7 والدراسة التعليم 

To get Better Education for Children  0.4 0.9 0.8 تعليم أفضل لألطفال على للحصول 

Availability of Social and Health Services 
there  4.3 1.1 1.5 

االجتماعية والصحية  الخدمات توفير

 هناك

Family Reunion / Company/ Marriage  1.1 1.5 1.4 المرافقة /العائلةشمل  لم 

Away from Family Problems  0.6 1.2 1.1 المشاكل األسرية عن االبتعاد 

For Political Asylum  0.5 0.7 0.7 لجوء سياسي على للحصول   

Absence of Security here  13.8 5.6 6.6 هنا األمن انعدام 

Other  4.2 4.2 4.4 أخرى 

Total  100 100   100 المجموع 

 
 



 84

صاحب القرار األول في الهجرة إلى الخارج حسب سنة الراغبون في الهجرة إلى الخارج ) 59-15(النسبي لألفراد  التوزيع: 6جدول 

   2010 ،والمنطقة
Table 6: Percentage Distribution of Persons (15-59 years) who Desire to Emigrate by Decision 

Maker to Emigrate and Region, 2010 
 

Region المنطقة 

 Decision Maker to Emigrate  الغربيةالضفة غزة قطاع
 

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 
 صاحب القرار

Just me 65.7 71.3 70.6 فقطأنا   

Husband / Wife 22.2 11.6 13.0 الزوجة/ الزوج  

Sons 0.4 0.5 0.5  األبناء/االبن  

Parents 10.3 15.3 14.6  اآلباء 

Other Relatives 0.5 0.7 0.7 أقارب آخرون  

Friends 0.1 0.3 0.3  أصدقاء 

Other 0.7 0.2 0.3 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
  
 

    2010 ،سنة الذين ال يرغبون في الهجرة إلى الخارج حسب أسباب عدم الرغبة في الهجرة والمنطقة) 59-15(نسبة األفراد : 7جدول 
Table 7: Percentage of Persons (15-59 years) who Don’t Desire to Emigrate by Reasons and 

Region, 2010 
 

Region المنطقة 

 Reason for no Desire to Emigrate  الغربيةالضفة غزة قطاع

Gaza Strip West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 
 سبب عدم الرغبة بالهجرة للخارج 

Have a Job and Good Income 7.7 8.4 8.3 وظيفة ودخل جيد لدي 

Have a Successful Business here 4.4 9.9 9.1 ناجح هنا عمل لدي 

Feel Comfortable only in my Country 65.4 73.1 72.0 فقط في بلدي بالراحة الشعور 
Husband / Wife does not Want to 
Immigrate 21.7 15.4 16.3 يرغب بالهجرة الالزوجة /الزوج 

Cannot Travel on my Own 14.1 14.6 14.5 ستطيع السفر بمفرديال أ  

To Look After Parents / Family 17.3 24.6 23.6 األسرة/الوالدينب لعنايةل 

Low Level of Crime here 1.2 5.4 4.8  هناانخفاض مستوى الجريمة  

Low Cost of Living here 2.4 5.8 5.3  انخفاض تكلفة المعيشة هنا 

Palestine is a Blessed and Holy Land 77.2 74.1 74.5 فلسطين ارض مباركة ومقدسة 

Other 1.8 4.3 3.9 أخرى 

 



 
 

Palestinian National Authority 
Palestinian Central Bureau of Statistics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migration  Survey in the Palestinian Territory, 2010  
Main Results 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

March, 2011 



PAGE NUMBERS OF ENGLISH TEXT ARE PRINTED IN SQUARE BRACKETS. 
TABLE ARE PRINTED IN THE ARABIC ORDER (FROM RIGHT TO LEFT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©March, 2011. 
All rights reserved 
 
Suggested Citation: 
 
Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011.  Migration  Survey in the Palestinian 
Territory, 2010 Main Results.   Ramallah - Palestine. 
 
All correspondence should be directed to: 
Palestinian Central Bureau of Statistics 
P.O.Box 1647, Ramallah City- Tokyo St. opposite to Ramallah Cultural Palace- Palestine  
 
Tel: 00 (972/970) 2-298 2700  
Fax: 00 (972/970) 2-298 2710  
Toll Free:1800300300 
E-Mail :diwan@pcbs.gov.ps 
Web-Site:  http://www.pcbs.gov.ps 

This document is prepared in accordance with the standard
procedures stated in the Code of Practice for Palestine 
Official Statistics 2006 



 Acknowledgment  
 

PCBS would like to thank the survey's team for their efforts in the implementation of 
the project. PCBS also expresses it gratitude to Palestinian households for their 
outstanding cooperation in responding to the survey's questionnaire. 
 
The planning and implementation of migration survey in the Palestinian Territory-2010 
was led by a technical team from the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) 
and United Nations Population Fund (UNFPA). 
 
Financial support for the implementation of the survey was provided by the Palestinian 
National Authority (PNA), (UNFPA), and the Core Funding Group (CFG) represented 
by the Representative Office of Norway to the PNA and Swiss Agency for Development 
and Cooperation (SDC). 
 
PCBS extends its gratitude to the Core Funding Group (CFG) and (UNFPA) for their 
support. 
 
Parts of the collection and processing of the survey's data were financially supported by 
the European Union.  
 
The content of this document is the responsibility of the Palestinian Central Bureau of 
Statistics. 





Explanatory Notes 
 

1. Percentages in some tables may not equal 100% due to rounding. 
2. (0.0) less than 0.05%. 
3. (-) Data cannot be published at this level. 





Team Work 
 

• National Committee   
 Mohammed Duraidi Palestinian Central Bureau of Statistics 
 Mahmoud Ataia Ministry of Planning and  Administrative Development 
 Khalied Al-Atiany Political Guidance Commission 
 Sadeh Hamodeh Ministry of  Education and Higher Education 
 Mohammad Diab Ministry of  Foreign Affairs  
 Ka’inat Jaradat Ministry of  Detainee’s  Affaires 
 Dr. Taher Far’oun Al-Quds University 
 Dr. Suliman Al-Rabdi World Bank 
 Yasser Shalabi Ministry of Planning and  Administrative Development 
 Rasha Abu Shabab UNFPA 

• Technical Committee  
 Mohammed Duraidi Head of Committee 
 Ali Husien  
  Fida’ Abu Aisheh  
 Lubna Sumoor  
 Rabah Al-Jamal  

• Report Preparation  
 Hana Bukhari  
 Hatem Qararyeh  

• Dissemination Standard  
 Hanan Janajreh  

• Preliminary Review  
 Mohammed Duraidi  
 Yousef Falah  
 Omayma Al-Ahmad  

• Final Review   
 Mahmoud  Jaradat   
   

• Overall Supervision  
 Ola Awad President of PCBS 

 





Preface 
 

Sound planning and policy-making in various social, economic and political aspects require 
reliable, accurate and relevant statistics.  Since its establishment, the PCBS has adopted the 
policy of providing relevant statistical indicators on the various aspects of Palestinian life to 
serve policy makers, planners, researchers and the international community. 
 
PCBS implemented the Migration Survey-2010 to compensate for the lack of accurate and 
comprehensive statistics on migration in the Palestinian Territory due to the importance of 
such statistics in measuring the change in population structure. 
 
The migration survey-2010 in the Palestinian Territory was the first of its kind to be 
conducted by PCBS.  The survey of migration in the Palestinian Territory-2010 was designed 
to provide detailed and accurate statistics about internal and external migration in terms of 
size, characteristics and trends.  In addition, the survey provides insights about the perception 
of the Palestinian non-emigrant population on emigration, emigrant's money transfers, factors 
that influence the decision of emigration, the characteristics of returned emigrants and the 
reasons behind their return. 
 
This report presents the main resultes of the Migration Survey-2010.  Other reports based on 
this survey shall be disseminated including final results, analytical results in addition to Public 
Use Data File to serve all segments of users. 
 
PCBS hopes that the findings of the Migration Survey-2010 will be utilized by decision 
makers in the formulation and monitoring of migration policies, and by researchers and 
interested users for further analysis of migration in the Palestinian Territory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
March, 2011 Ola Awad, 

  President of PCBS 
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Executive Summary 
 
• Persons aged 15 years and above comprises 41.3% of total population in the Palestinian 

Territory; 39.4% in the West Bank and 44.4% in Gaza Strip. 
• Refugees comprises about 43.4% of total population in the Palestinian Territory; 29.7% in 

the West Bank and 67.3% in Gaza Strip. 
• Regarding household types, about 85.9% of households are nuclear whereas 11.0% are 

extended households. 
• About 22 thousand person emigrated during the period 2007-2009. This does not include 

households that emigrated with all of its members. 
• About 6.7% of Palestinian households have at least one member as emigrant (3.4% of 

households have only one member as emigrant, 1.1% have two members as emigrants. 
• About one third of emigrants are youth (15-29 years) compared to about one quarter of 

emigrants in the age group 30-34 years. 
• As to countries of destination, about 23.5% of emigrants left to Jordan, 20.4% to Arab 

Gulf Countries, and more than fifth of emigrants (21.6%) settled in the United States of 
America. 

• As to reasons or motives behind emigration, about 34.4% of total emigrants left for 
education and studying purposes, 14.6% for improving living conditions, while 13.7% left 
because of the lack of job opportunities in the Palestinian Territory. 

• More than one third of emigrants hold university and higher degrees, while 1.3% of 
emigrants hold no qualification. 

• There has been 5-7 thousand returned emigrant during the past five years. 
• The percentage of persons who have previous place of residence outside of the Palestinian 

Territory reached 5.9% of total population (7.6% for the West Bank and 3.0% for Gaza 
Strip). 

• About 36.1% of returnees came from Jordan followed by 29.0% from the Arab Gulf 
Countries. 

• About 38.1% of persons aged (15-59 years) in the Palestinian Territory have first degree 
relatives (father, mother, son, daughter, brother, sister) abroad of whom about 60.0% 
reside in Jordan. 

• About 13.3% of persons aged (15-59 years) in the Palestinian Territory desire to emigrate 
(13.4% in the West Bank compared to 12.4% in Gaza Strip). 

• From those persons who desire to emigrate, about 23.1% favor the Arab Gulf Countries  
as destination compared to 15.1% favors the United States. 

• Regarding main reasons behind the desire to emigrate, 39.3% of those who desire to 
emigrate wish to do so to improve living conditions while 18.7% due to education and 
learning. 

•  Three quarters of persons who do not desire to emigrate claimed that the reason is that 
they only feel comfortable at home (Palestinian Territory) or because of the holiness of the 
land of Palestine. 

• The internal movement of Palestinians between the West Bank and Gaza is extremely 
limited, given the geographical separation and the policies of Israeli occupation. 



• Most of the internal migration of the population is within the same governorate, and to 
nearby ones. 

• About 50.0% of internal migration between and within governorates had occurred 10 
years ago or more.  There is also a noticeable movement during the past five years towards 
and within a number of Palestinian governorates. 

• As for the causes of internal migration, 36.4% of persons changed their place of residence 
in the Palestinian Territory for marriage purposes compared to 32.9% for accompanying. 
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Chapter One 
 

Introduction 
 
 

1.1 Introduction 
Migration has recently attracted greater attention due to its significant increase that is resulted 
from different social, economic and political factors. Migration affects the size and structure 
of society with greater impact on small localities either the source or the destination of 
migration. 
 
One of the challenging aspects of migration is the provision of accurate statistics to monitor 
migration and its social and economic effects. 
 
1.2 Objectives of the Survey 
 
Main Objective: 
The survey aimed to fulfill the urgent need for migration indicators in the light of the severe 
shortage in the field of migration statistics in general and international migration statistics in 
particular. 
 
Other Objectives: 
• To provide detailed and accurate statistics about internal and external migration in terms 

of size, characteristics and trends. 
• To identify perception of non-imigrant Palestnians towards emigration 
• To Provide details about migrant's money transfers 
• To identify factors that influence the decision of emigration 
• To shed light on the characteristics of returned emigrants and the reasons behind their 

return.  
 
1.3 Structure of the Report 
This report consists of five chapters in addition to the preface. The first chapter presents 
general introduction about the migration survey and its objectives. The second chapter 
presents the concepts and definitions used in the survey; while the third one deals with the 
main findings of the survey. The fourth chapter presents the methodology of the survey 
including planning, fieldwork operations, sampling as well as data processing. The last 
chapter deals of issues related to data quality. 
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Chapter Two 
 

Concepts and Definitions 
 
Age:  
The duration in completed years between the date of birth of the person being enumerated and 
the date of interview. 
 
Household: 
It refers to the private household whose head holds the Palestinian nationality. As for non 
Palestinian household, it refers to the household whose head holds non Palestinian nationality 
irrespective of the nationality of other household members. Special types of Households: 

A one-person-Household: It refers to the household comprised of one individual. 
Nuclear Household: It refers to the household comprised of a couple only; a couple and a 
son or a daughter (not adopted son or daughter) or more; or a male head of a household 
with a son or a daughter or more; or a female head of a household with a son or a daughter 
or more. It is worthy to note that no other relatives or non-relatives live with this household. 
Extended Household: A household of at least one nuclear household together with other 
relatives. 
Composite Household: Refers to household consisting of at least one nuclear household 
with other non-relatives. 

 
Sex Ratio:  
The ratio of males to females, usually expressed as the number of males per 100 females. 

 
Marital Status: 
The status of those 12 years old and over in terms of marriage traditions and laws in the 
country.  May be one of the following cases: 

Never married: It applies if the person aged 12 years and over has not been married or 
legally engaged (according to customs and traditions applicable in the country). 
Legally Engaged: It applies if the person aged 12 years and over has an official marriage 
document (issued by a competent court) but has not been actually married yet according to 
customs and traditions applicable in the country. The divorced, widowed, and married 
twice do not belong to this category. 
Married: It applies if the person aged 12 years and over is actually and officially married 
(according to customs and traditions applicable in the country) irrespective of his / her past 
marital status as well as of whether the couple were together during the reference period or 
not. The person married to more than one wife is classified as married. 
Divorced: The person aged 12 years and over who previously married and legally divorced 
but was not married again. 
Widowed: The married person aged 12 years and over whose marriage was ended by the 
death of the spouse and was not married again. 
Separated: The individual 12 years old and over who was married, but his/her marriage 
was revoked for some reason without any legal or official registration, and he/she did not 
marry again. 

 
Educational Attainment:  
It refers to the highest successfully completed educational attainment level. The educational 
level for persons aged 10 years and over . 
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Illiterate: It applies to persons unable to read or write in any language and who were never 
awarded a certificate from any formal education system. 
Can Read and Write: It applies to persons who are able to read and write without 
completing any of the educational stages. Such persons are generally able to read and write 
simple sentences. 
Qualification (The highest successfully completed educational attainment): It refers to 
the highest educational attainment level (elementary and higher) the person successfully 
completed. Elementary is the educational level for persons who successfully completed 
the sixth elementary grade. Those who successfully completed the ninth grade shall be 
classified under the preparatory level. Likewise, persons who successfully completed the 
general secondary certificate examination shall be classified under the secondary level. As 
for the rest of levels, they are as follows: Associate diploma, bachelor degree (BA/BS), 
higher diploma, masters degree (MA/MS), doctorate (Ph.D). 

 
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. 

Registered Refugees: It applies to registered refugees holding refugee registration cards 
issued by UNRWA. 
Non-Registered Refugees: It applies to unregistered refugees who do not hold refugee 
registration cards issued by UNRWA. 
Non-Refugee: It applies to any Palestinian not categorized under any of the two 
aforementioned status types. 

 
Nationality of Origin: 
It refers to the political identity of the individual as Palestinian, Jordanian, Egyptian, 
Brazilian, French, etc. 
 
Migration: 
The movement of a person or a household from one locality to another or from one country to 
another, provided that he/she crosses the boundaries of that locality or country for the purpose 
of establishing a new residence. 
 
Place of Residence:  
Place of residence if refers to the name of the locality in which the person spends most of his 
time during the year (lived there six months and above), irrespective of whether it is the 
person same place of residence at the date of interview, or the place in which he works and 
performs related activates or the place in which his original. 
 
Mothers Usually Place of Residence (Place of Birth) 
The mother's usual place of residence at the time of her child's birth. 
 
Current Usual Place of Residence:  
It refers to the name of the locality in which the person spends most of his/her time during the 
year (lived there six months and above), irrespective of whether it is the person’s same place 
of residence at the date of interview, or the place in which he/she works and performs related 
activities or the place in which his/her original household is based or not. 
 
Duration of Residence:  
It refers to the duration the person has stayed in the current place of residence  till the date of 
interview, in completed years without any attention to the months or days. 
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Previous Usual Place of Residence:  
It refers to the place (if existing) where the person stayed for a minimum of six months before 
he moved to the current usual place of residence. 
 
Returned Immigrant:  
The person who was residing abroad and returned to the Palestinian Territory for residency. 
 
Reason for Changing Previous Place of Residence: 

Work:  When the person changed previous place of residence to seek work or as a result of 
changing place of work 
Study: When the reason for changing previous place of residence was to study 
Marriage: When the reason behind changing previous place of residence was marriage. 
Accompanying: When the reason behind changing previous place of residence is to 
accompany other household member or family reunion without any other reason. This is 
applicable to the spouse and children of the head of the household  who change previous 
place of residence for the sole reason of accompanying the head. 
Displacement (because of the annexation wall): When the reason for the forced 
displacement of the person is due to the annexation wall. This is applicable to all household 
members regardless of their age.  
Displacement (Israeli Measures): When the reason for the forced displacement of the 
person is due to Israeli measures other than the annexation wall or war. This is applicable to 
all household members regardless of their age including deported persons, detainees and 
ex-detainees (providing that the previous place of residence is in Israel). 
Poor Financial Situation:  Changing previous place of residence to seek cheaper place due 
to poor financial situation.  
Return to Homeland: Includes Palestinians who decided to return and reside in Palestine 
permanently without any other reason 
Hold on Jerusalem Identity: Includes Palestinians who involuntarily resided in Jerusalem 
to keep Jerusalem identity 
Other: Includes reasons not stated above 
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Chapter Three 
 

Main Results 
 
3.1 Demographic and Household Characteristics 
The findings of the migration survey-2010 showed that the Palestinian society is a young one 
as persons in the age group (0-14) reached 41.3% of the total population. As for the West 
Bank, the percentage reached 39.4% compared with 44.4% for Gaza Strip. 
 
The youth (aged 15-29 years) constitute 29.4% of the total population in the Palestinian 
Territory with equal distribution in the West Bank and Gaza Strip. Persons aged 60 years and 
above represent 4.4% of total population (4.8% in the West Bank and 3.7% in Gaza Strip). 
 
Palestinian refugees in the Palestinian Territory amounted to 43.4% of the total population 
(29.7% in the West Bank and 67.3% in Gaza Strip). 
 
On the other hand, the results showed that 57.1% of persons aged 15 years and above in the 
Palestinian Territory are married distributed to 56.2% in the West Bank and 58.7% in Gaza 
Strip; whereas divorced persons reached 0.6% compared to 3.5% widowed and 0.1% 
separated. 
 
The illiteracy rate among persons 15 years and over in the Palestinian Territory amounted to 
5.1% distributed to 5.4% in the West Bank and 4.5% in Gaza Strip. In the same context, 
11.5% of persons aged 15 years and above in the Palestinian Territory have bachelor degree 
or higher (10.5% in the West Bank  and 13.3% in Gaza Strip). 
 
The results showed that 5.9% of the total population in the Palestinian Territory have another 
citizenship in addition to their Palestinian one, while the percentage reached 9.2% in the West 
Bank compared to 0.1% in Gaza Strip.  
 
Regarding structure of households, about 85.9% of Palestinian households have nuclear 
structure (84.4% in the West Bank and 88.6% in Gaza Strip) while extended type of 
households reached 11.0%  (11.4% in the West Bank and 10.0% in Gaza Strip) 
 
3.2 Emigrants 
 
About 22 thousands persons emigrated during 2007-2009, excluding families who are totally 
emigrated. The results of the survey showed that 6.7% of Palestinian households have at least 
one member as emigrant  (3.4% of households have only one member as emigrant, 1.1% have 
two members as emigrants, while 1.2% of the total households in the Palestinian Territory 
have five members or more as emigrants). 
 
Regarding year of emigration, 51.2% of total emigrants left the Palestinian Territory before 
year 2000 compared to 28.4% left after year 2005. 
 
Out of total emigrants, youth (15-29 years) represent 33.0% compared to 25.6% for persons 
aged (30-44 years). The findings of the survey showed similarities in the age structure of 
emigrants by sex, while the percentage of male emigrants is higher than female ones with sex 
ratio 152.2 males per 100 female.  
 



 

 [26] 
 

As for the relationship of emigrants to the head of the household, 36.5% of emigrants are 
classified as sons, while about 23.7% classified as son/daughter in law. In addition, 43.1% of 
male emigrants are classified as sons to the head of the household compared to 26.1% as 
daughters. 
 
As to countries of destination to which Palestinians emigrate, 23.5% of emigrants left to 
Jordan, 20.4% to Arab Gulf Countries, and more than fifth of emigrants (21.6%) settled in the 
United States of America. Regarding reasons or motives behind emigration, 34.4% of total 
emigrants left for education and studying purposes, 14.6% for improving living conditions, 
while 13.7% left because of the lack of job opportunities in the Palestinian Territory. 
 
More than one third of emigrants (35.7%) hold university and higher degrees, and 35.7% of 
total emigrants have secondary education, compared to 1.3% with no qualification. 
 
3.3 Returned Immigrants 
During the past five years, there has been 5-7 thousands returnees to the Palestinian Territory, 
and the percentage of returnees reached 5.9% of total population (7.6% for the West Bank and 
3.0% for Gaza Strip). About one quarter of total returnees (25.5%) returned to the Palestinian 
Territory prior to 1990,  while 31.0% returned during the period (1995-1999) as a result to the 
peace agreement and establishment of the Palestinian National Authority. The percentage of 
returnees to the Palestinian Territory had declined during the period (2000-2009) as a result of 
the second Palestinian uprising (Intifada) and the large scale Israeli incursions. 
 
The majority of returnees came from Jordan (36.1%) followed by the Arab Gulf Countries 
(29.0%). As by region, the majority of returnees to the West Bank came from Jordan while 
the majority of returnees to Gaza Strip came from the Arab Gulf Countries as well as other 
Arab countries.  
 
The establishment of the Palestinian Authority as well as marriage and family reunion were 
main reasons behind the return of emigrants to reside in the Palestinian Territory. About 
38.6% of emigrants returned as a result of the establishment of the Palestinian National 
Authority compared to 20.7% returned for family reunion or marriage. 
 
3.4 Perception Towards Emigration 
The findings of the Migration Survey-2010 showed that 38.1% of persons aged (15-59 years) 
in the Palestinian Territory have first degree relatives (father, mother, son, daughter, brother, 
sister) abroad of whom 60.0% reside in Jordan, 6.1% in Egypt, 22.8% in the Arab Gulf 
Countries and 16.0% in the United States of America. The results indicated that 66.4% of 
persons (15-59 years) in the West Bank have first degree relatives residing in Jordan and 
18.6% in the United States of America while 18.2% of persons in Gaza Strip have first degree 
relatives residing in Jordan compared to 4.4% in the United States. 
 
The results showed that 13.3% of persons aged (15-59 years) in the Palestinian Territory 
desire to emigrate (13.4% in the West Bank compared to 12.4% in Gaza Strip). From those 
persons who desire to emigrate, the favorable country of destination is the Arab Gulf 
Countries 23.1%, United States 15.1%, other foreign countries 27.8%, while 17.5% were 
undecided regarding the country of destination. 
 
Regarding main reasons behind the desire to emigrate, 39.3% of those who desire to emigrate 
wish to do so to improve living conditions, 15.2% due to lack of job opportunities and 18.7% 
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for education and studying.  The significant difference in the distribution of main reasons 
behind the desire to emigrate between persons in the West Bank and Gaza Strip is the lack of 
security (13.8% in Gaza Strip compared to 5.6% in the West Bank). 
 
The results showed that more than 75.0% of persons who do not desire to emigrate claimed 
that the reason is that they only feel comfortable at home (Palestinian Territory) or because of 
the holiness of the land of Palestine. 
 
3.5 Internal Migration 
The internal movement of Palestinians between the West Bank and Gaza is extremely limited, 
given the geographical separation and the policies of Israeli occupation. This reality seems 
evident from the results of the survey as very limited percentage of Palestinians living now in 
Gaza Strip had previous place of residence in the West Bank and vice versa. 
 
Most of the internal migration of the population is within the same governorate, and to nearby 
ones. Such findings become obvious when studying the distribution of the persons  by 
previous and current place of residence. For example, 12.5% of persons moved to Ramallah 
and Al-Bireh governorate were previously residing in Jerusalem while 25.5% of persons who 
moved to North Gaza governorate were previously residing in Gaza governorate. In addition, 
23.9% of persons moved to Rafah governorate were previously residing in Khan Yunis 
governorate. 
 
More than 95.0% of the population have same place of residence as it was at birth (mother’s 
place of residence at birth); while in Jericho and Al Aghwar the percentage reached only 
66.1%  compared to 98.4% in North Gaza governorate. 
 
As for the causes of internal migration,  36.4% of persons changed their place of residence in 
the Palestinian Territory for marriage purposes compared to 32.9% for accompanying. 
 
Regarding the age distribution of persons who changed their place of residence within the 
Palestinian Territory, 33.4% of them fall in the age group (15-29 years) and 30.0% in the age 
group (30-44) years.  
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Chapter Four 
 

Methodology 
 

4.1 Introduction 
The migration survey-2010 is the first specialized national survey on migration to be 
conducted in the Palestinian Territory. The survey aimed to provide detailed and accurate 
statistics about internal and external migration in terms of size, characteristics and trends, 
migrant's money transfers, factors that influence the decision of emigration, the characteristics 
of returned emigrants and the reasons behind their return. The survey also aimed to fulfill the 
urgent need for migration indicators in the light of the severe shortage in the field of 
migration statistics in general and international migration statistics in particular. 
 
Moreover the survey aimed to provide basic information on migration in the Palestinian 
Territory to help decision makers in the formulation, monitoring and evaluation of migration 
policies as well as population policies and programs. 
 
4.2 Survey's Main Stages 
 
Preparatory Stage 
The migration survey-2010 in the Palestinian Territory was the first of its kind to be 
conducted by PCBS has given the migration survey special attention because of the urgent 
needs for migration data.  It is worth mentioning that this survey is the first of its kind to be 
conducted in the Arab region. 
 
The PCBS has started the preparation to conduct the migration survey in 2009.  A national 
committee was formed including as members PCBS, UNFPA, local universities and other 
relevant ministries and institutions 
 
During the preparation stage, PCBS examined the standard migration questionnaire that was 
developed by MEDSTAT in cooperation with member states.  In addition, PCBS conducted a 
national workshop to consult with stakeholders and main beneficiaries about the content of 
the proposed migration survey.  
 
The questionnaire and fieldwork manuals for the pilot survey were developed during the first 
quarter of 2010. 
 
4.3 Survey's Questionnaire 
 

Household Questionnaire: The questionnaire includes detailed questions about the 
demographic, social, educational, and marital status characteristics of persons. In addition, 
this questionnaire includes questions on housing and emigrants. 
 
Emigrant's Questionnaire: This questionnaire includes questions regarding short-term 
migration and citizenship of emigrants who are now 15 years old and above. In addition, there 
are sections on the background characteristics of emigrants, motives for emigration, 
emigrants' social relations abroad, the date on which emigrant started to work abroad, the 
desire to return, impressions of emigrant's experience abroad, as well as emigrant's money 
transfers. 
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Returned Emigrant's Questionnaire: this questionnaire includes questions regarding date of 
return for emigrants who came back since 1990 and were returned 15 years or above, motives 
for emigration, emigration networks, emigrant's social relations outside the Palestinian 
Territory, date of work, motivates behind return, perceptions about the experience of 
emigration, and the money transfers of returnees during their stay abroad, and date of returne. 
 
Non-immigrant's Perception Towards External Migration: This questionnaire includes 
questions about temporary and past emigration as well as the desire and motives to emigrate. 
One person within the age group  (15-59) years was selected from each sampled household 
using Kish table. 
 
4.4 Sample and Frame 
 
4.4.1 Target Population 
The targeted population of the migration survey – 2010 includes all persons in the Palestinian 
Territory (West Bank and Gaza Strip). 
 
4.4.2 Sample Design 
The sample is stratified clustered systematic random sample. The design is comprised of two 
phases: 

1. Random sample of 384 enumeration areas (178 in the West Bank and 206 in Gaza 
Strip) 

2. Systematic random selection of 50 households from each enumeration area in the 
West Bank and 25 random households from each selected enumeration area in Gaza 
Strip. 

 
4.4.3 Sampling Frame 
The sampling frame consists of enumeration areas that were used in the Population, Housing 
and Establishment Census 2007. Each enumeration area consists of inhabited housing units. 
The enumeration areas were used as Preliminary Sampling Units (PSUs)  
 
4.4.4 Sample Size 
The sample size of the migration survey was 15,050 household distributed as 9,900 household 
in the West Bank and 5,150 household in Gaza Strip. 
 
4.5  Fieldwork Operations 
About 200 fieldworkers were recruited and trained to participate in the data collection of the 
survey's data. Fieldwork operations were implemented during the months 2-4/2010 for the 
West Bank and 6-7/2010 for Gaza strip. 
   
4.6  Data Processing 
 
Programming and Data Entry 
The data entry program for the migration survey was designed using MS Access Database. 
 
Data Entry Stage 
Data entry program was tested using correct and erroneous questionnaires to ensure 
consistency and validation checks were fully incorporated.  
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Chapter Five 
 

Data Quality 
 

5.1 Accuracy of the Data 
There are many aspects to the concept of data quality that includes the initial planning of the 
survey to the dissemination of the results and how well users understand and use the data. 
There are three components to the quality of statistics: accuracy, data comparability, and 
quality control.  

 
Accuracy of data includes different aspects of the survey mainly statistical errors due to the 
use of statistical sample, as well as non-statistical errors due to the staff and survey tools, in 
addition to response rates in the survey and its effects on  estimates. This section covers the 
following: 
 
5.1.1 Statistical Errors 
Since the data reported in this survey is based on a sample survey and not on a complete 
enumeration, it is subject to sampling errors as well as non-sampling errors. 
 
Data of this survey affected by statistical errors due to use of the sample; therefore, the 
emergence of certain differences from the real values obtained through censuses is possible. 
 

Variance Calculations on the Level of the West Bank for Selected Indicators 
 

95% Confidence 
Interval Variable Estimate 

% 
Standard 

Error 
Coefficient 

of 
Variation Lower Upper 

Observations 

Persons 60 years and above 4.8% 0.2% 0.034 4.5% 5.2% 2,996 

Registered refugees 28.0% 1.7% 0.059 24.9% 31.4% 14,713 
Illiterate persons 10 years and 
above 4.5% 1.2% 0.036 4.2% 4.5% 1,935 

Type of housing unit as a House 64.6% 1.2% 0.026 61.2% 67.8% 6,271 

Owned housing unit 84.5% 0.9% 0.010 82.7% 86.2% 8,182 
Main reason for emigration to 
improve living conditions 15.8% 1.4% 0.087 13.3% 18.7% 181 

Returned emigrant’s education 
level before emigration was 
Secondary 

%34.2  1.6% 0.070 31.0% 37.5% 376 

Residing in the homeland as 
one of the reason for returning  21.9% 1.5% 0.070 19.0% 25.1% 361 

Returning to home land was the 
returnee’s own decision  37.0% 1.6% 0.027 33.9% 40.1% 655 

Advantages of emigration are 
more than the disadvantages 35.0% 1.6% 0.046 31.9% 38.3% 623 

The emigrant transfers money 
through money transfer 
agencies 

91.1% 2.3% 0.026 85.3% 94.8% 248 

Have relatives abroad %38.5  1.5% 0.039 35.6% 41.5% 3,422 

Desire to emigrate %13.4  0.7% 0.052 12.1% 14.9% 1,109 
Temporality emigration is more 
preferable by emigrants %70.9  3.3% 0.047 63.9% 77.0% 157 
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Variance Calculations on the Level of Gaza Strip for Selected Indicators 
 

95% Confidence 
Interval Variable Estimate 

% 
Standard 

Error 
Coefficient 

of 
Variation Lower Upper 

Observations 

Persons 60 years and above 3.7% 0.2% 0.045 3.4% 4.0% 934 

Registered refugees 66.8% 2.2% 0.032 62.5% 70.9% 19,371 
Illiterate persons 10 years and 
above 3.7% 0.2% 0.053 3.3% 4.1% 644 

Type of housing unit as a 
House 35.3% 1.6% 0.047 32.1% 38.6% 1,796 

Owned housing unit 86.0% 1.0% 0.012 83.8% 87.9% 4,329 
Returned emigrant’s education 
level before emigration was 
Secondary 

43.1% 3.9% 0.09 35.7% 50.8% 96 

Residing in the homeland as 
one of the reason for returning 45.1% 3.7% 0.083 37.9% 52.5% 183 

Returning to home land was 
the returnee’s own decision 41.3% 2.4% 0.059 36.7% 46.2% 174 

Advantages of emigration are 
more than the disadvantages 35.6% 3.3% 0.094 29.4% 42.5% 154 

The emigrant transfers money 
through money transfer 
agencies 

89.9% 4.8% 0.054 75.8% 96.2% 39 

Have relatives abroad 35.8% 1.7% 0.047 32.5% 39.1% 1,725 

Desire to emigrate 12.4% 0.8% 0.062 10.9% 14.0% 617 
Temporality emigration is more 
preferable by emigrants 65.3% 5.5% 0.085 53.8% 75.2% 67 

 
The above tables indicates high level of data accuracy, where coefficient of variation ranges 
from 0.02 to 0.09  
 
5.1.2 Non-Statistical Errors 
Procedures were developed to ensure that non-statistical errors were minimized as much as 
possible. Fieldworkers were selected based on strict criteria with adequate qualifications and 
experience in data collection.  All fieldworkers had gone training on data collection best 
practices, topics of the questionnaires, and how to interview and obtain accurate answers from 
respondents. 
 
In addition, office editors were also trained on editing guidance to ensure data is consistent 
and complete.  Data entry programs were also designed to resemble the structure of the 
questionnaire itself to ensure consistency within the data in each record and cross records as 
well. All entered data was verified by different data entry clerk to ensure that all data are 
entered correctly. 
 
The fieldworkers reported that the respondents faced sometimes difficulty in understanding 
some of the questions and terminology.  However, fieldworkers were able to overcome such 
difficulties due to the good training and proper understanding of the survey's instruments.  
 
Main non-statistical errors emerged during the implementation of the survey can be 
summarized as: 

1. Errors resulting from the way the question was presented by the fieldworker during 
the interview. 



 

 [33] 
 

2. Errors resulting from the way the respondent understood and answered the questions 
of the survey. 

 
5.2 Quality Control Procedures 
Procedures adopted during the fieldwork of the survey were considered a necessity to ensure 
the collection of accurate data, notably: 
 
• Develop schedules to conduct field visits to households during fieldwork by survey’s 

management team. 
• Fieldwork editing rules were applied during the data collection to ensure corrections were 

implemented before the end of fieldwork activities. 
• Validation rules were embedded in the data processing systems along with procedures to 

verify data entry and data editing. 
 
5.3 Assessment of Data 
Different methods were applied in the assessment of survey's data including:  

1. Occurrences of missing values and answers like "other" and "Do not know" . 
2. Examining inconsistencies between the various sections of the questionnaire, 

including within record and cross records consistencies. 
3. Comparability of data with previous surveys and other sources.  

 
The results of these assessment procedures shows that the data is of high quality and 
consistency as supported by the table of  variance calculations. 
 

 


