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تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات 

 2006لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 



 شكر وتقدير
 

 األسر الفلسطينية في محافظة القدس،       لجميع نيـتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير الجزيلي        

حـيث لـم يكن لهذا العمل أن ينجح ويرى النور بدون التعاون البناء الذي أبدته األسر الفلسطينية في محافظة القدس    

 . مع فرق العمل الميداني من خالل تقديمهم للبيانات المطلوبة
 

يق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني        بقيادة فر  2010لقـد تـم تنفيذ المسح االجتماعي لمحافظة القدس          

وعدد من أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية      ) PNA(وبـدعم مالي مشترك بين كل من السلطة الوطنية الفلسطينية           

 ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، الوكالة السويسرية           2010لعام  ) CFG(للجهـاز   

 ).SDC(اون للتنمية والتع
 

 مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز          ءبجزيل الشكر والتقدير إلى أعضا    يـتقدم الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني        

)CFG (على مساهمتهم القيمة في تمويل تنفيذ المسح. 
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 تقديم
 

 على   1993مركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ تأسيسه ومباشرته العمل انطالقا من مدينة القدس في أيلول،      يعمل الجهاز ال

بعيد   إبراز اإلحصاءات المتعلقة بمحافظة القدس، وخصوصا ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة        

 .1967احتاللها للضفة الغربية في عام   
 

حالة الفلسطينية، واستهدافها من قبل إسرائيل بالضم والتهويد، فقد حاول الجهاز       ونظراً لخصوصية وضع القدس في ال    

وقد عمل     .منذ انطالق أعماله تخصيص جزء هام من الموارد لتأمين تدفق البيانات اإلحصائية المنتظمة حول المحافظة           

ميمها في المسوح اإلحصائية في كل العينات التي يتم تص الجهاز على تثبيت محافظة القدس كوحدة إحصائية مستقلة  

كما شرع الجهاز منذ    .  المختلفة من أجل إتاحة المجال لنشر تقديرات إحصائية ذات مصداقية على مستوى هذه المنطقة       

 بإصدار كتاب القدس اإلحصائي السنوي لرصد التطورات التي تطرأ على المؤشرات االجتماعية               1998عام 

 .واالقتصادية في محافظة القدس 
 

 وهو أحد المسوح المتخصصة في       2003ذات السياق تم تنفيذ المسح االجتماعي لمحافظة القدس ألول مرة عام      وفي 

دراسة األوضاع االجتماعية وظروف المعيشة، وبالتالي يوفر إحصاءات أكثر تفصيالً مما يتيح المجال للتعمق في    

لديمغرافية، واستمراراً لهذا الجهد، فقد تم تنفيذ المسح      دراسة الواقع الفلسطيني في القدس وتحليل األوضاع االجتماعية وا      

 بهدف تحديث اإلحصاءات المتوفرة حول    2010، وللمرة الثالثة عام   2005االجتماعي لمحافظة القدس للمرة الثانية عام    

انات حول المؤشرات األساسية للمحافظة في المجاالت االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية بهدف تحديث قاعدة البي     

 . خصائص السكان في المحافظة باإلضافة إلى الخصائص المختلفة للمساكن وظروف السكن في المحافظة        
 

 ويركز على تناول المجاالت االجتماعية 2010يعرض هذا التقرير النتائج األساسية للمسح االجتماعي لمحافظة القدس    

كما يعرض نتائج خاصة حول االنتهاكات    .  المعيشيةوالتعليمية والصحية، باإلضافة إلى ظروف المسكن والظروف       

اإلسرائيلية ضد المقدسيين في مجال مصادرة األراضي والممتلكات واإلجراءات األخرى الموجهة ضد التواجد                

ويحاول التقرير إجراء مقارنات  .  الفلسطيني في القدس بما فيه اثر بناء جدار الضم والتوسع على السكان في المحافظة       

فصل بين شطري المحافظة والتي نتجت بالضرورة عن الوضع القائم المتمثل بالسياسات اإلسرائيلية تجاه كل      بشكل م

 .جزء من هذه المحافظة  
 

نأمل أن تشكل النتائج الواردة في هذا التقرير أداة معلوماتية مهمة في يد صانع القرار الفلسطيني للمساهمة في تثبيت               

 .محافظة القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة     وتحسين الحالة الفلسطينية في    
 
 

 واهللا ولي التوفيق،،،
 
 
 

 عال عوض

 رئيس الجهاز
 2011آذار، 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تنويه
 

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

 .وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب للعمليات الحسابية
 

 :تم إستخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هذا التقرير، حيث ندرج داللة هذه الرموز كالتالي
 

 )-( ال يوجد
  

 )0( القيمة أقل من نصف وحدة   
  

 (.) التصنيف ال ينطبق   
  

 (..) البيانات غير متوفرة  
  

 (:) البيانات غير متاحة للنشر 
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 ملخص 
 

 

 السكان: أوالً

 فرداً  237,301 فرداً، منهم    382,041 حوالي   2010بلغ عدد السكان المقدر في محافظة القدس في منتصف العام            •

مجموع من  % 9.4، ويشكل عدد السكان في المحافظة ما نسبته         J2 فرداً في منطقة     144,740 و J1فـي مـنطقة     

من مجموع السكان في الضفة الغربية، وقد بلغ عدد السكان المقدر في            % 15.2السكان في األراضي الفلسطينية و    

 103.5وبلغت نسبة الجنس في محافظة القدس       .  1020 فرداً في منتصف العام      4,048,403األراضي الفلسطينية   

 .ذكر لكل مائة أنثى

 نسبة  كانت، في حين    %38.6 في محافظة القدس   2010عام   سنة   15عن   نسبة األفراد الذين تقل أعمارهم       بلغـت  •

 %. 5.7 فأكثر سنة 60 أعمارهم بلغتاألفراد الذين 

 .2005 أفراد خالل عام 5.3مقارنة مع  ،2010 خالل العام  أفراد4.7بلغ متوسط حجم األسرة في محافظة القدس  •

من مجموع األسر الخاصة في محافظة      % 83.1ه  ت ما نسب  2010 في محافظة القدس عام      تـشكل األسـر النووية     •

 .2005من مجموع األسر الخاصة في محافظة القدس عام % 79.3، في حين شكلت حوالي القدس
 

 الصحة العامة: ثانياً

، حيث لوحظ انخفاض النسبة إلى     %94.8 في محافظة القدس     2010بلغـت نسبة المشمولين بالتأمين الصحي عام         •

 %. 99.5 والتي بلغت J1نة مع منطقة  مقارJ2في منطقة % 87.0

عام % 4.3 مقابل   J1في منطقة   % 5.2من األفراد في محافظة القدس يعانون من صعوبة في النظر بواقع            % 4.8 •

 .J2 في منطقة 2010
 

 التعليم : ثالثاً

 في% 47.2بواقع  % 37.7في محافظة القدس    )  سنوات 5-3(بلغـت معـدالت االلتحاق برياض األطفال لألفراد          •

 سـنوات فأكثر في    10، كما بلغت نسـبة األمية لألفـراد الذين أعمارهم         J2فـي منطقة    % 24.0، و J1مـنطقة   

 .J2في منطقة % 5.9 وJ1في منطقة % 3.6بواقع % 4.5محافظة القدس 

من مجموع  % 23.9تـشير النـتائج إلـى أن نسبة األفراد المتسربين من التعليم في محافظة القدس بلغت حوالي                   •

 . إناث% 22.1ذكور و% 25.7 سنوات فأكثر بواقع 5اد في العمر األفر
 

 القوى العاملة: رابعاً

في % 043.، بواقع   %42.5  فأكثر ة سن 15 في القوى العاملة في محافظة القدس بين األفراد          المشاركةنسبة  بلغت   •

 .J2في منطقة % 41.7 وJ1منطقة 

% 18.4 و J1في منطقة   % 7.8بواقع  % 11.8افظة القدس    في مح   فأكثر ةسن 15بين األفراد   بلغـت نسبة البطالة      •

 . J2في منطقة 

والراضين % 4.4بلغـت نسبة األفراد في محافظة القدس الراضين تماماً عن طلب خدمة من المكاتب اإلسرائيلية                 •

 %. 24.7إلى حد ما 
 
 



 المسكن وظروف السكن: خامساً

    J1 غرفة في منطقة     3.2 غرفة بواقع    3.3القدس   في محافظة    2010بلـغ متوسط عدد الغرف في المسـكن عام          •

 .J2 غرفة في منطقة 3.7و

 1.5 و J1 فرد في منطقة     1.3 فرد لكل غرفة بواقع      1.4 في محافظة القدس     2010بلـغ متوسط كثافة السكن عام        •

 .J2فرد في منطقة 
 

 مستويات المعيشة: سادساً

صادر الدخل الرئيسية التي تعتمد عليها األسر في         أهم م  2010شـكلت األجور والرواتب من القطاع الخاص عام          •

، يليها الدخل من    J2في منطقة   % 36.4 و J1في منطقة   % 28.3بواقع  % 31.3محافظة القدس حيث بلغت نسبتها      

 .J2في منطقة % 13.9، وJ1في منطقة % 30.1بواقع % 24.1القطاعات اإلسرائيلية كمصدر دخل رئيسي بنسبة 

برحالت % 11.3و% 22.8 الذين يقومون برحالت محلية      2010افظة القدس عام    بلغـت نـسبة الـسكان في مح        •

 .خارجية

ومـن وجهة نظر األسرة في محافظة القدس، بلغت نسبة األسر الفلسطينية التي تقيم وضعها المعيشي بالجيد حوالي    •

 .قيمت وضعها المعيشي بالفقيرة جدا% 1.8و% 5.4، فقيرة %57.5، متوسطة 35.3%
 

 كة السكان بين جانبي جدار الضم والتوسعحر: سابعا

 سنوات فاكثر بأنهم يتوجهون إلى الجانب اآلخر من الجدار للحصول على الخدمات             10مـن األفراد    % 4.1أفـاد    •

21.للعمل و % 2.4للسياحة وممارسة نشاطات ثقافية وترفيهية و     % 32.2منهم لزيارة األقارب و   % 38.9الطبية و 

إن واقع الحركة بين جانبي الجدار يتخذ       .  ور عالقة مع الدوائر الخدماتية المختلفة     لمـتابعة أم  % 2.8للتعلـيم و  % 

 . صفة الدورية وبشكل عام، أي ضمن الحياة اليومية وغير مرتبطة بفترة زمنية محددة
 

 : البيئة االجتماعية المحيطة: ثامنا

لمخدرات في البيئة المحيطة وان     من األسر يعتقدون بوجود أشخاص يتعاطون ا      % 44.2أشـارت النـتائج إلى أن        •

وتعتقد األسر أن أهم ثالث     .  مـن األسـر تعرض أفرادها لمضايقات وضغوطات من هؤالء األشخاص          %  7.3

، %25.1أسـباب لوجـود هذه الظاهرة هي المشاكل االجتماعية واالحتالل اإلسرائيلي وعدم مراقبة األهل بنسبة                

 .على التوالي% 15.3، 22.8%
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 الفصل األول
 

 المقدمة
 

  مقدمة 1.1

نظرا ألهمية محافظة القدس لما تتمتع به من خصوصية عن باقي المحافظات، وتعرضها لإلجراءات اإلسرائيلية       

المستمرة في تهويد القدس وعدم توفر بيانات كافية حول الخصائص االجتماعية واالقتصادية للسكان المقدسيين، ارتأى          

اء الفلسطيني تحديث بيانات الوضع الديموغرافي واالجتماعي واالقتصادي للسكان في محافظة           الجهاز المركزي لإلحص 

،   2003، والذي سبق وأن تم تنفيذه خالل األعوام   2010القدس من خالل تنفيذ دوره ثالثة للمسح االجتماعي خالل العام    

2005 . 
 

  أهداف المسح2.1

 :ى توفير البيانات اإلحصائية حول الجوانب اآلتية     إل2010يهدف المسح االجتماعي لمحافظة القدس    

 أهم الخصائص الديمغرافية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني في محافظة القدس للتعرف على التركيب العمري     .1

 .والنوعي للسكان وتوزيعاتهم الجغرافية   

 .وأسبابهالخصائص التعليمية للسكان المقدسيين كنسب األمية وااللتحاق بالتعليم، والتسرب       .2

 .سمات القوى العاملة ومعدالت البطالة والمهنة والنشاط االقتصادي، والحالة العملية ومكان العمل واألجور          .3

المساكن وظروف السكن وتشتمل على نوع المسكن وحيازته ومادة البناء وعدد الغرف، وتوفر المرافق والخدمات                  .4

ي األنشطة المنزلية، وتعرض مسكن األسرة لبعض    والسلع المعمرة، ومصدر الطاقة الذي تستخدمه األسرة ف     

المشاكل البيئية مثل الروائح والضجيج والغبار والدخان، وعدد الوحدات السكنية التي تحتاجها األسرة خالل العشر                   

 .سنوات القادمة وقدرتها على البناء    

والمساعدات التي حصلت عليها     المستويات المعيشية لألسر المقدسية ومصادر الدخل الرئيسية والثانوية لألسرة،           .5

 . شهر الماضية 12األسرة خالل  

 .الضرائب المفروضة على السكان المقدسيين والمزايا التي يحصلون عليها        .6

 .توفير بيانات حول األفعال اإلجرامية وضحاياها ومنفذ الجريمة واألضرار الناجمة عنها     .7
 
 هيكلية التقرير  3.1

ويحتوي الفصل  .  الفصل األول باإلضافة إلى المقدمة على هيكلية التقرير       يـتألف التقريـر من خمسة فصول، يحتوي         

أما الفصل الثالث فيستعرض نتائج المسح      .  الثانـي علـى قائمـة المفاهيم والمصطلحات التي تم استخدامها في المسح            

ويعرض الفصل  .  سحاألساسـية، ويتطرق الفصل الرابع من التقرير إلى المنهجية التي استخدمت في تخطيط وتنفيذ الم              

 . األخير في هذا التقرير تقييما لجودة البيانات، هذا ويشتمل التقرير على الجداول الرئيسية التي خلص إليها المسح
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 الفصل الثاني
 

 المصطلحات المفاهيم و
 

 :األسرة المعيشية

ناولون الطعام معا ويشتركون في توفير احتياجاتهم المعيشية        فرد أو مجموعة أفراد يعيشون في نفس الوحدة السكنية ويت         

 .وقد تربطهم عالقة قرابة ليشكلوا عائلة أو ال تربطهم هذه العالقة
 

 :الفرد في األسرة

هـو الفرد الموجود في الوحدة السكنية ويعتبر على انه فرد في األسرة أو عضو فيها إذا كانت هذه الوحدة السكنية هي                      

 . المعتادة له أو مكان اإلقامة الوحيد لهمكان اإلقامة
 

 :رب األسرة

 الـشخص المقيم إقامة معتادة مع األسرة والذي عرف بأنه يحمل هذه الصفة من قبل باقي أفراد األسرة، وعادة ما                     هـو 

 . االقتصادية لألسرة وقد يشاركه اآلخرون في ذلكالشؤونيكون هذا الشخص صاحب السلطة والمسئول عن تدبير 
 

 :غرفةال

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

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

ة غرفة، وال يعتبر كل من المطبخ والحمام والمرحاض والممرات          ألي غـرض من األغراض المعيشية، وتعتبر الصال       

 .من ضمن الغرف كما ال يعتبر من الغرف تلك المخصصة للحيوانات والدواجن وكذلك الغرف المستخدمة للعمل فقط
 

 :J1منطقة 

  وتضم .1967  الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام          محافظة القدس وتـشمل ذلك الجزء من      

 بيت حنينا، مخيم شعفاط، شعفاط، العيسوية، الشيخ جراح، وادي الجوز، باب الساهرة، الصوانة،            (تجمعـات    J1مـنطقة 

، الشياح، راس العامود، سلوان، الثوري، جبل المكبر، السواحرة الغربية، بيت صفافا،            "بيت المقدس "الطـور، القـدس     

 ).كفرعقب، شرفات، صور باهر، أم طوبا
 

 :J2طقة من

رافات، مخماس، مخيم قلنديا، التجمع البدوي جبع، قلنديا، بيت دقو، جبع،           (تجمعات  وتـشمل باقي المحافظة والتي تضم       

الجديـرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب، بير نباال، بيت إجزا، القبيبة، خربة أم اللحم، بدو، النبي صموئيل،                   

يت سوريك، بيت اكسا، عناتا، التجمع البدوي الخان األحمر، الزعيم، العيزرية، أبو            حـزما، بـيت حنينا التحتا، قطنة، ب       

 ).الشيخ سعد ديس، التجمعات البدوية العيزرية وأبو ديس، السواحرة الشرقية،
 

 :العمر

 .كاملةالسنوات الهو الفترة الزمنية بين تاريخ الميالد وتاريخ اإلسناد، معبرا عنه ب
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 :تاريخ الميالد

اريخ ميالد الفرد ويتكون من اليوم والشهر والسنة الميالدية حسب الوثائق الرسمية مثل تباليغ الوالدة أو شهادات                 هـو ت  

 .الميالد أو جواز السفر أو أي مستند رسمي
 

 :نسبة الجنس

 .عدد الذكور لكل مائة من اإلناث ضمن السكانهي 
 

 ):األسرة النواة(أسرة نووية 

 من نواة أسرية واحدة، وتتشكل من أسرة مؤلفة من زوجين فقط أو من زوجين                كلية ي تتكون وهـي األسرة المعيشية الت    

لديها ) رب األسرة (لديه ابن أو إبنة أو أكثر أو أم         ) رب األسرة (أو أب   ) بالدم فقط وليس بالتبني   (مع إبن أو إبنة أو أكثر       

 .و من غيرهمإبن أو إبنة أو أكثر، مع عدم وجود أي شخص من األقرباء اآلخرين أ
 

 :أسرة ممتدة

 . هي األسرة المكونة من أسرة نووية أو اكثر مع وجود فرد أو أفراد يعيشون معهم وتربطهم عالقة قرابة بتلك األسرة
 

 :أسرة مركبة

 .هي األسرة المكونة من أسرة نووية أو اكثر مع وجود فرد أو أفراد يعيشون معها وال تربطهم عالقة قرابة بهذه األسرة
 

 :توسط حجم األسرةم

 ويساوي مجموع األفراد لفئة معينة مقسوما على عدد األسر لتلك            الواحدة يمـثل متوسـط عدد األفراد لألسرة الخاصة       

 .الفئة
 

 :حالة اللجوء

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

 .هم وأحفادهمالذكور من

 -:وتصنف إلى

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

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

 . أو الجئاً غير مسجلليس الجئاً مسجالًكل فلسطيني هو : اًليس الجئ .3
 

 :المرض المزمن

 وقد شخص من    ،هـو المرض الذي يصيب اإلنسان بصورة مزمنة ويحتاج إلى تناول عالج بصورة مستمرة ومنتظمة              

 .أمراض القلب، وغيرهاوضغط الدم، وقبل طبيب اختصاصي ومن األمثلة على ذلك مرض السكري، 
 

 :التأمين الصحي

 .تبط بتغطية التكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما وعالجهاخسارة مادية ترهو تعويض عن 

:لقد تم استخدام أنواع محددة من التأمينات في هذا المسح وهي كالتالي  
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التامين اإلجباري، االختياري، انتفاضة األقصى، شؤون األسرى، العقود        (التامـين الحكومـي والـذي يشمل         .1

 ).والشركات، تامين عمال الخط األخضر

 .لعسكريالتأمين ا .2

 .تأمين وكالة الغوث الدولية .3

 .التأمين الخاص .4

 .تأمين الضمان االجتماعي .5

 .التأمين اإلسرائيلي كوبات حوليم .6
 

 :اإلعاقة

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

وال تعتبر حاالت ). ستة أشهر فأكثر(ة عقلية أو مشكلة صحية طال أمدها   صعوبات مستمرة تعزى إلى حالة بدنية أو حال       

 .الناتجة عن حالة طارئة ككسر في الساقين أو مرض من ضمن اإلعاقات) أقل من ستة أشهر(العجز قصيرة األمد 
 

 :االلتحاق بالتعليم النظامي

ن منتظماً أو منتسباً ومراحل التعليم النظامي تشمل        ويقصد بااللتحاق تسجيل الفرد بأحد مراحل التعليم النظامية، سواء كا         

أو الثانوية أو الكليات أو المعاهد األكاديمية أو المهنية التي تعطي شهادات            ) األساسية(المـرحلة االبتدائـية أو اإلعدادية       

 :دبلوم متوسط أو المراحل الجامعية وتكون إحدى الحاالت التالية

 .فرد ال يزال مسجالً أحد مراحل التعليم النظاميةأي أن ال: ملتحق حالياً بالتعليم •

 أي أن الفرد التحق بالتعليم سابقاً ولو ليوم واحد وترك المرحلة التعليمية التي كان يلتحق                :التحق بالتعليم وترك   •

 .بها قبل إنهائها

مرحلة ويعني ذلك    أي أن الفرد التحق بالتعليم سابقاً وتوقف عن التعليم عند نهاية ال            :الـتحق بالتعلـيم وتخرج     •

 .حصول الفرد على شهادة نهاية المرحلة بنجاح

 . أي أن الفرد لم يسبق له فرصة االلتحاق بالتعليم بتاتاً ولو ليوم واحد:لم يلتحق أبداً بالتعليم •
 

 :الحكوميةالمدارس 

 . مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم، أو أي وزارة أو سلطة حكوميةهي اي
 

 :وكالة الغوث الدوليةمدارس 

 .كل مؤسسة تعليمية غير حكومية أو خاصة تديرها أو تشرف عليها وكالة الغوث لتشغيل الالجئين الفلسطينيين
 

 :رس الخاصةاالمد

كل مؤسسة تعليمية أهلية أو أجنبية غير حكومية مرخصة يؤسسها أو يرأسها أو يديرها أو وينفق عليها فرد أو أفراد أو                     

 .ئات فلسطينية أو أجنبيةجمعيات أو هي
 

 :مدرسة بلدية القدس والمعارف

 .كل مؤسسة تعليمية تديرها سلطة التعليم التابعة لوزارة المعارف والبلدية اإلسرائيليتين
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 : األطفالرياض

كـل مؤسـسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم األساسي بسنتين على األكثر، وتحصل على ترخيص مزاولة             

مرحلة البستان، يكون األطفال فيها عادة في سن الرابعة         : وتقسم إلى مرحلتين  .  هـنة مـن وزارة التـربية والتعليم       الم

 .ومرحلة التمهيدي ويكون األطفال فيها عادة في سن الخامسة
 

 :المتسربالطالب 

 .ىالطالب الذي ترك المدرسة نهائياً خالل العام الدراسي الماضي ولم ينتقل إلى مدرسة أخر
 

 :عدد السنوات الدراسية التي أتمها الفرد بنجاح

بالنسبة للفرد الملتحق حالياً أو الذي التحق وترك أو الذي التحق وتخرج، تكون عدد سنوات الدراسة النظامية التي أتمها                   

نة الحالية  بـنجاح هي السنوات الكاملة، وال تشمل سنوات االنقطاع وسنوات الرسوب وسنوات اإلعادة، كما ال تشمل الس                

 .التي لم تنتِه للملتحق حاليا وال تعتبر الدورات التدريبية ضمن عدد سنوات الدراسة النظامية
 

 :القوى العاملة

 .تشمل هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة
 

 :األفراد خارج القوى العاملة

ولكنهم ال يعملون وال يبحثون     ) ضمن القوة البشرية  (لسكان جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل        تـشمل هذه الفئة من ا     

عـن عمل وال حتى مستعدين للعمل سواء بسبب عدم رغبتهم في العمل أو الستغنائهم عن التكسب عن طريق العمل أو                     

 .ألسباب أخرى
 

 :العامل

 سواء كان    ولو لساعة واحدة خالل الفترة المرجعيةً       معينا  عمالً  يباشر  سنة فاكثر، والذي   15 عمره   هـو الفـرد الـذي     

، او كان غائبا عن عمله بشكل مؤقت بسبب                 جر أو في مصلحة العائلة    أجـر أو بدون     ألحـسابه أو لحـساب الغيـر، ب       

شتغلين ويصنف المشتغلون حسب عدد ساعات العمل األسبوعية إلى م     ،  )المرض، عطله، توقف مؤقت أو أي سبب آخر       (

 في األسبوع، وكذلك األفراد الغائبون عن أعمالهم بسبب المرض أو إجازة             ساعة فاكثر  15سـاعة، ومشتغلين    ) 1-14(

 . ساعة14-1مدفوعة اآلجر، أو إغالق، أو إضراب، أو توقيف مؤقت وما شابه ذلك، يعتبر عاملين من 
 

 : عن العملالمتعطل

إلسناد ولم يكن مرتبطا بعمل معين، وهو قادر على العمل ويرغب في    هـو الفـرد الـذي لـم يعمل مطلقا خالل فترة ا            

الحـصول علـى عمل وقد قام بالبحث عن فرصة عمل في هذه الفترة، كذلك فان الرد المتوقف عن العمل، يعتبر غائبا                      

 عن العمل إلى    عن العمل حتى ولو كان يتوقع العودة او كان مستعدا للعودة في حال استدعائه للعمل، وينقسم المتعطلون                

 .المتعطلين الذين سبق لهم العمل، والمتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل: مجموعتين
 

 : الرئيسيةالمهنة

المقـصود بالمهـنة هي الحرفة أو نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان عامال أو الذي باشره سابقا إذا كان عاطال عن              

لتي يعمل فيها وبغض النظر عن مجال الدراسة او التدريب الذي تلقاه            بغـض النظر عن طبيعة عمل المنشأة ا       العمـل،   

 .الفرد
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 : الرئيسيالنشاط االقتصادي

تمارسه المؤسسة والذي قامت من اجله حسب التصنيف الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية                 العمـل الذي    طبـيعة   هـو   

 .لة تعدد األنشطة داخل المؤسسة الواحدةويسهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في حا) التنقيح الثالث(
 

 :الحالة الزواجية

ـ  سنة فأكثر وقت فترة اإلسناد،      12ي حالـة الفرد الشخصية الحالية التي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلغ من العمر                ه

 .والمتعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها في الدولة

 :وقد تكون إحدى الحاالت التالية

 سنة فأكثر، ولم يتزوج زواجاً فعلياً وفقاً للعرف         12هو الفرد الذي يبلغ عمره       ):لم يتزوج أبدا  (باء  عـز / أعـزب  .1

 . ولم يعقد قرانه ولم يكن قد تزوج في السابق) أي لم يتم الدخول بعد(السائد 

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

وليس مطلقاً أو أرمالً من زواج      ) أي لم يتم الدخول بعد    (قـبل المحكمـة ولكنه لم يتزوج فعلياً وفقا للعرف السائد            

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

زواجاً فعلياً وفقا للعرف السائد سواء كان        سنة فأكثر والمتزوج     12هو الفرد الذي يبلغ عمره       :متزوجة/ متـزوج  .3

وبغض النظر عن حالته السابقة، ويعتبر الرجل المتزوج أكثر         .  الـزوجان مقيمان معاً وقت اإلسناد الزمني أم ال        

  .من زوجة ويوجد حالياً واحدة أو أكثر في عصمته متزوجاً

آخر زواج  ) انحل(له الزواج فعالً وانفصم      سنة فأكثر وسبق     12هو الفرد الذي يبلغ من العمر       : مطلقـة / مطلـق  .4

 سنة فأكثر وسبق له     12هو الفرد الذي يبلغ عمره       :أرملة/  أرمل .بـالطالق المسجل شرعاً ولم يتزوج مرة أخرى       

 .آخر زواج له بوفاة الطرف اآلخر، ولم يتزوج مرة أخرى) انحل(الزواج فعالً ولكن انفصم 

 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعالً وانفصل آخر زواج له بسبب ما             12ره  هو الفرد الذي يبلغ عم     :منفصلة/ منفصل .5

 .ودون أي إثبات مسجل رسمياً وقانونياً، ولم يتزوج مرة أخرى
 

 :العمر عند الزواج األول

 .هو عمر الفرد بالسنوات الكاملة في وقت إتمام الزواج الفعلي
 

 :الوحدة السكنية

كن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى              هـي مبنـى أو جـزء من مبنى معد أصالً لس           

الطـريق أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى، وقد تكون الوحدة السكنية غير معدة أصالً للسكن إال أنها                     

.  أو مغلقة أو خالية   وجـدت مـسكونة وقت تنفيذ المسح، وقد تكون الوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو العمل أو لكليهما                  

 .وقد تكون الوحدة السكنية مشغولة بأسرة واحدة أو أكثر وقت تنفيذ المسح
 

 :حيازة المسكن

 :ويمثل كيفية حيازة األسرة للمسكن، وتكون إحدى الحاالت التالية

 . وذلك إذا كان المسكن ملكاً لألسرة أو ألحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادة:ملك .1

، وقد يكون المسكن     شهرياً أو كل مدة معينة      بشكل دوري   يتم دفعه   إيجار لمستأجرا مقاب  كان المسكن     إذا :مستأجر .2

 ).بدون أثاث(مستأجر مفروش مع أثاث، او مسكن غير مفروش 
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 وذلـك فـي حالة حيازة المسكن بدون دفع أي مبالغ كأن يكون المالك أب أو أم أو أحد أقارب رب                      :دون مقابـل   .3

 .رادها الذين ال يقيمون بالمسكن أو مقدما من جهة أخرى دون مقابلاألسرة أو أحد أف

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

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

 .مسكن غير ما ذكرإذا كان ال: أخرى .5
 

 :كثافة المسكن

يمثل متوسط عدد األفراد للغرفة الواحدة، وتحسب بقسمة مجموع أفراد األسرة لفئة معينة على مجموع عدد الغرف التي                  

 .يشغلها األفراد في هذه األسرة ويعتبر هذا المتوسط أحد مقاييس الكثافة السكانية
 

 :التسريب

 .الفلسطينية عبر شرائها من طرف ثالث عند رفض مالكها البيع إلسرائيلهو أحد أشكال المصادرة للعقارات 
 

 :الجريمة

وهي كل فعل يخالف أحكام قانون العقوبات أو يعتبر تعدياً على الحقوق العامة أو خرقاً للواجبات المترتبة على الدولة أو                    

 .المجتمع بوجه عام
 

 :الضحية

بة، أو وقع فريسة لكارثة أو فعل إجرامي أو تهديد، والشخص           وهـو الـشخص الذي تعرض العتداء أو ضرر أو إصا          

 .الذي لحقه أذى حادث أو اعتداء، أو الشخص الذي أتلفت ممتلكاته أو تضررت جزئياً أو كلياً
 

 :الممتلكات

غير سواء أكانت داخل المسكن أم خارجه من األموال المنقولة و         ) أفراد األسرة (وهـي كافة األشياء التي بحوزة األفراد        

، والملكية بالنسبة للفرد صاحب الحق في التمتع والتصرف في هذا الملك إطالقا وعلى آي وجهة قانوني، سواء                  المنقولة

 .أكان الملك ماديا أو معنويا، مرئيا أو غير مرئي، والملك كذلك هو كل ما له قيمة سوقية
 

 :االعتداء

، ويميز هنا بين االعتداء الشديد واالعتداء البسيط، أما         يقـصد به التهجم البدني على شخص آخر، بما في ذلك الضرب           

الشديد فهو االعتداء المصحوب بنية ارتكاب جريمة أخرى، باإلضافة إلى مجرد االعتداء في ظروف خطرة أو وحشية،                 

دى كـأن يـستعمل سالحا قاتال أو يتهجم على أطفال أو نساء أو ينشأ عن فضيحة أو يقصد به ارتكاب فعل فاجر بالمعت                      

وأمـا االعتداء البسيط وهو ما ال يتعدى مجرد اعتداء وال يتجاوزه إلى قصد جنائي آخر، ومنه رفع اليد تهديدا                  .  علـيه 

 .بالضرب أو وقوف الضرب عند حد المحاولة كأن يهوي شخص على آخر ليضربه فال يصيبه
 

 :السرقة

 المنازل واقتحامها كما تشمل سرقة السيارات، أما        يقـصد بها أخذ المال أو الممتلكات دون موافقة مالكه، وتشمل سرقة           

 . ضمن السرقاتفتصنفنشل الحوانيت وسائر المخالفات الصغرى، مثل السرقات البسيطة والطفيفة 
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 :الموقع من الجدار

يعـتمد الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تصنيفا محددا لتحديد موقع التجمعات واألسر من الجدار وهذا التصنيف                 

 :مليش

 جميع التجمعات التي أصبحت نتيجة بناء الجدار محصورة بين الجدار من جهة وبين الخط األخضر                :داخل الجدار  .1

مـن جهـة أخرى، أي أصبحت مفصولة عن األراضي الفلسطينية التي تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث ال                  

نية، وغالبا ما يكون تنقل األسر من والى تلك         يعنـي ذلـك أنها فصلت إداريا بالكامل عن السلطة الوطنية الفلسطي           

الـتجمعات بحاجـة إلى تصاريح ووثائق خاصة لتسهيل تنقلها والسبب في ذلك وجود بوابات أو حواجز عسكرية                  

 .على مداخل تلك التجمعات

ة   جمـيع الـتجمعات التـي لم يتم فصلها تماما عن األراضي الفلسطينية التابعة للسلطة الوطني                 :خـارج الجـدار    .2

الفلـسطينية، أي تلك التجمعات التي بقيت خارج الجدار وان تم فصلها عن تجمعات أخرى مجاورة، أو صودرت                  

أراضـيها، وقد يكون التنقل من وإلى تلك التجمعات صعبا بسبب وجود حواجز وغيرها من المعوقات المصاحبة                 

ل والعقبات فيما يتعلق بالحاجة إلى تصاريح       لبناء الجدار، ولكن بشكل عام فإن تلك التجمعات ال تواجه نفس المشاك           

 .للمرور من والى أماكن سكنها في تلك التجمعات كما هو الحال في التجمعات التي وقعت داخل الجدار
 

 :أقرباء درجة أولى

 .األب، أالم، االبن، االبنة، الزوج، الزوجة
 

 :أقرباء درجة ثانية

 .حفيد، الحفيدةاألخ، األخت، العم، العمة، الخال، الخالة، ال
 

 :التحويالت الدورية

 .هي المبالغ النقدية التي تصل لألسرة من الخارج بشكل دوري وليس لمرة واحدة فقط
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 الفصل الثالث
 

 النتائج الرئيسية
 

  السكان 1.3

 237,301 فرداً، يتوزعون بواقع     382,041 حوالي   2010بلغ عدد السكان المقدر في محافظة القدس في منتصف العام           

من مجموع  % 9.4، ويشكل عدد السكان في المحافظة ما نسبته         J2 فرداً  في منطقة      144,740 و J1فـرداً فـي منطقة      

 .من مجموع السكان في الضفة الغربية% 15.2السكان في األراضي الفلسطينية و
 

ع النسبة في كل من  ذكر لكل مائة أنثى وتتساوى م    103.5 في محافظة القدس     2010بلغـت نسبة الجنس منتصف العام       

 ذكر لكل مائة أنثى وبنفس النسبة في كل         103.1، في حين تبلغ نسبة الجنس في األراضي الفلسطينية          J2 و J1منطقتـي   

 .من الضفة الغربية وقطاع غزة
 

 2010التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة وفئات العمر، : 1شكل
Figure1: Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate 

by Area and Age Groups, 2010 
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    مسح إلى أن نسبة األفراد الذين     اليمـتاز المجـتمع الفلـسطيني في محافظة القدس بأنه مجتمع فتي، حيث تشير بيانات                

، حيث بلغت نسبة كل من الذكور       %38.6 بلغت   2010 خالل العام    حافظة القدس  سنة في م   15تقـل أعمـارهم عـن       

 60 أعمارهم   بلغتعلى التوالي، في حين بلغت نسبة األفراد الذين         % 38.4و،  %38.8 سنة حوالي    15واإلنـاث دون    

 %.5.7 فأكثرسنة 
 

من مجموع السكان الفلسطينيين في % 33.2أشارت البيانات إلى أن نسبة الالجئين الفلسطينيين في محافظة القدس بلغت 

 .J2في منطقة % 44.9 مقابل J1في منطقة % 26.3المحافظة حيث بلغت هذه النسبة 
 

:  توزعت على النحو التالي    2010في محافظة القدس عام     )  سنة فأكثر  12(كما بينت النتائج أن الحالة الزواجية لألفراد        

% 52.6في حين بلغت نسبة األفراد المتزوجين بواقع   .  لإلناث% 39.1للذكور مقابل   % 43.3لـم يتـزوج أبداً، بواقع       

 .لإلناث% 51.2للذكور مقابل 
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، في حين بلغ متوسط حجم األسرة في األراضي 2010أفراد عام  4.7بلـغ متوسـط حجـم األسرة في محافظة القدس      

 تشكل األسر النووية ما     ،حية أخرى من نا   .2009في الضفة الغربية خالل العام        أفراد 5.6و  أفـراد  5.8الفلـسطينية   

، أما في األراضي الفلسطينية فقد بلغت للعام        2010 عام   من مجموع األسر الخاصة في محافظة القدس      % 83.1نـسبته   

 .في الضفة الغربية لنفس العام% 85.7، في حين بلغت %84.4 حوالي 2009
 

  الصحة العامة 2.3

، حيث  %94.8 نسبة المشمولين بالتأمين الصحي في محافظة القدس قد بلغت           أشارت البيانات المتوفرة من المسح إلى أن      

أما في الضفة الغربية فقد بلغت      .  J1في منطقة   % 599. مقابل   J2في المنطقة   % 087.لـوحظ انخفاض النسـبة إلى      

األعلى في  ) مكوبات حولي (وقد سـجلت نسبة المؤمنين في محافظة القدس بالتأمين اإلسـرائيلي          .  2007لعام  % 73.4

 فقد  J1 في منطقة    1، أما نسبة المؤمنين بالتأمين الحكـومي     J2في منطقة   % 9.8مقابل  % 98.6 إذ بلغـت     J1مـنطقة   

 .J2في منطقة % 65.6مقابل % 0.4بلغت 
 

، %3.5يليها صعوبة في الحركة     % 4.8 في محافظة القدس الذين يعانون صعوبة في النظر          نبلغـت نـسبة الفلسطينيي    

ومن أسباب صعوبة النظر في محافظة القدس فكانت مرضي    %.  0.8والتواصل  %1.0، الفهم واإلدراك    %2.9الـسمع   

يليها السبب  % 54.7أما صعوبة السمع من أسبابها كبر السن بنسبة         % 36.4يلـيه كبـر السن بنسبة       % 47.8بنـسبة   

 .%25.7المرضي بنسبة 
 

  2010 لقدس حسب المنطقة ونوع الصعوبة، نسبة األفراد الذين لديهم صعوبات في محافظة ا: 2شكل
Figure2: Percentage of Individuals Who Have Difficulties in Jerusalem Governorate by 

Area and Type of Difficulty, 2010 
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ض السكري وضغط الدم ويتلقون  حـسب معطـيات المـسح بلغت نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس المصابين بأمرا             

 .من مجموع السكان على التوالي% 5.3و% 5.4عالجاً 
 

                                                           
  تعني السلطة الوطنية الفلسطينية 1
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  التعليم 3.3

في منطقة  % 47.2بواقع  % 37.7في محافظة القدس    )  سنوات 5-3(بلغـت معدالت االلتحاق برياض األطفال لألفراد        

J1 فـي منطقة    % 24.0 وJ2        في منطقة   % 67.2بواقع  % 74.4، وتركز الملتحقون برياض األطفال الخاصة بنسبةJ1  

 .J2في منطقة % 95.7و
 

في % 62.8 وJ1في منطقة % 13.8بواقع % 31.4أمـا الملـتحقون بالتعلـيم فقد بلغت نسبتهم في المدارس الحكومية        

  J1في منطقة   % 051.بواقع  % 33.5، والطلبة الملتحقون في مدارس المعارف والبلدية اإلسرائيليتين بنسبة          J2مـنطقة   

في منطقة  % 13.5موزعين بواقع   % 12.0، وبلغت نسبة الطلبة الملتحقين في المدارس الخاصة         J2في منطقة   % 2.0و

J1 في منطقة   % 9.3 وJ2         في منطقة   % 1.4بواقع  % 4.0، وبلغت نسبة الملتحقين في مدارس وكالة الغوثJ1 8.8 و %

أما الطلبة الملتحقون في التعليم العالي      .  رجمن الطلبة ملتحقين في مؤسسات تعليمية في الخا       % 0.5، و J2فـي منطقة    

 .J2في منطقة % 10.8 وJ1في منطقة % 8.2، بواقع %9.2فقد تركزوا في الجامعات الفلسطينية بنسبة 
 

  2010في محافظة القدس حسب فئات العمر، )  سنوات فأكثر5(معدالت االلتحاق بالتعليم للسكان الفلسطينيين : 3شكل
Figure3: Educational Enrollment for Palestinian Population (5 Years and Above) in 

Jerusalem Governorate by and Age Groups, 2010 
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% 4.5 سـنوات فأكثر في محافظة القدس قد بلغت         10أشـارت نتائج المسح إلى أن نسبة األمية لألفراد الذين أعمارهم            

% 6.1للذكور و % 2.9، وتوزعت هذه النسبة حسب الجنس بواقع        J2في منطقة   % 5.9 و J1ي منطقة   ف% 3.6بواقـع   

لإلناث، أما في الضفة  % 8.3للذكور  % 2.6بواقع  % 5.4لإلنـاث، في حين بلغت نسبة األمية في األراضي الفلسطينية           

 أفادت النتائج بأن نسبة األفراد . 2009لإلناث، وذلك للعام % 8.7للذكور و% 2.6بواقع % 5.6الغـربية فقـد بلغـت       

 . سنوات فأكثر5من مجموع األفراد في العمر % 23.9المتسربين من التعليم في محافظة القدس بلغت حوالي 
 

يستخدمون اإلنترنت،  % 80.4 سنوات فاكثر يستخدمون الكمبيوتر، منهم       5من األفراد   % 68.1كمـا أشارت النتائج أن      

 .يمتلكون هاتف نقالمن األفراد % 60.2وتبين أن 
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  القوى العاملة 4.3

،  %42.5 بلغت    فأكثر ة سن 15 في القوى العاملة في محافظة القدس بين األفراد          المشاركة نسبة   أفـادت نتائج المسح بأن    

في األراضي الفلسطينية       % 41.6، في حين بلغت هذه النسبة       J2في منطقة   % 41.7 و J1فـي منطقة    % 43.0بواقـع   

 .2009لضفة الغربية، حسب نتائج مسح القوى العاملة في ا% 43.8و
 

         J1في منطقة   % 7.8بواقع  % 11.8 في محافظة القدس فقد بلغت        فأكثر ة سن 15بـين األفراد    أمـا نـسـبة الـبطالة       

  %  24.5، وبلغت نسبة البطالة في األراضي الفلسطينية والضفة الغربية لنفس الفئة العمرية             J2فـي مـنطقة     % 18.4و

% 9.5وتوزع العـاملون في محافظة القدس حسـب الحالة العملية بواقع          .  2009علـى التوالي، في العام      % 17.8و

يعملون كأعضاء أسرة غير    % 0.3مستخدمون بأجر، و  % 81.2يعملــون لحـسـابهم، و    % 9.0أصـحاب عمـل، و    

 .مدفوعي األجر
  

 2010افظة القدس حسب المنطقة والعالقة بقوة العمل، في مح)  سنة فأكثر15(التوزيع النسبي للفلسطينيين : 4شكل
Figure4: Percentage Distribution of Palestinians (15 Years and Above) in Jerusalem 

Governorate by Area, Sex and Labor Force Status, 2010 
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 من العاملين يعملون كفنيين   % 33.2 حسب المهنة، فقد بينت النتائج أن        وعلى صعيد توزيع العاملين من محافظة القدس      

يعملون في المهن   % 21.5و ،J2في منطقة   % 23.6 و J1في منطقة   % 38.0ومتخصـصين ومـساعدين وكتبة بواقع       

ة  بنسب وما إليها من المهن   العاملون في الحرف     يليها ،J2في منطقة   % 29.7 و J1في منطقة   % 17.3األولـية، بواقـع     

 يعملون في الخدمات والباعة في األسواق       الذينومن ثم    ،J2في منطقة   % 18.0 و J1في منطقة   % 15.0بواقع  % 16.0

 بواقع  %8.5  بنسبة هاو اآلالت ومجمع  و، ومشغل J2في منطقة   % 13.5 و J1في منطقة   % 15.7 بواقع   %14.9بنـسبة   

% 5.1 بواقع   %5.6ة   بنسب وموظفي إدارة عليا  يعملون كمشرعين   الذين  ، و J2في منطقة   % 7.9 و J1في منطقة   % 8.9

 بنسبة ال تكاد تذكر في      %0.3 بنسبةصيد  ال وأخيراً الذين يعملون في الزراعة و      ،J2في منطقة   % 6.6 و J1فـي منطقة    

 .J2في منطقة % 0.7 وJ1منطقة 
 

والراضين إلى  % 4.4بلغـت نسبة األفراد في محافظة القدس الراضين تماماً عن طلب خدمة من المكاتب اإلسرائيلية                

 %. 24.7حد ما 
 



 39

  المساكن وظروف السكن 5.3

 غرفة في   3.2 غرفة بواقع    3.3تبـين مـن نـتائج المسح أن متوسط عدد الغرف في المسـكن في محافظة القدس بلغ                  

افة ، كما بلغ متوسط كث2009 غرفة لعام 3.6، بينما بلغ في األراضي الفلسطينية   J2 غرفة في منطقة     3.7 و J1مـنطقة   

، في حين كانت      J2 فرد في منطقة     1.5 و J1 فرد في منطقة     1.3 فرد لكل غرفة بواقع      1.4المـسكن في محافظة القدس      

من األسر في محافظة    % 99.0وتشير البيانات أن حوالي     .  2009 فـرد لكل غرفة في األراضي الفلسطينية لعام          1.6

% 90.9سر التي تتصل مساكنها بشبكة كهرباء عامة عربية القـدس تتـصل مساكنها بشبكة مياه عامة، وبلغت نسبة األ        

من األسر تتصل مساكنها بشبكة كهرباء عامة إسرائيلية، وبلغت نسبة األسر التي تتصل مساكنها بشبكة               % 9.1مقابـل   

 .من األسر في محافظة القدس% 81.4صرف صحي حوالي 
 

 2010المسكن، متوسط عدد الغرف في محافظة القدس حسب المنطقة ونوع : 5شكل
Figure5: Average Number of Rooms in Jerusalem Governorate by Area and Type of 

Housing Unit, 2010 
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يالحـظ مـن نـتائج المسح أن هناك ارتفاعاً في نسبة أسر محافظة القدس التي يتوفر لديها جهاز كمبيوتر والتي بلغت                       

ـ مقارن% 64.1 ، وبلغت نسبة توفر خدمة     2009في األراضي الفلسطينية لعام     % 49.2في الضفة الغربية، و   % 51.1ة ب

وقد بلغت نسبة توفر    .  توفر خدمة اإلنترنت اإلسرائيلي   % 37.2 مقابل   %10.2اإلنترنت الفلسطيني في محافظة القدس      

 التي، كما أن نسبة األسر      2009ية عام   في األراضي الفلسطين  % 28.5في الضفة الغربية و   % 27.2خدمـة اإلنتـرنت     

في الضفة الغربية   % 95.7و% 97.0 في محافظة القدس بينما كانت       %99.2 بلغـت     لـديها جهـاز تلفـزيون      يتوفـر 

حيث بلغت في   األسر  لدى  ) ستااليت( القط فضائي لتوفر  نسبة  أما بال .  2009واألراضـي الفلسطينية على التوالي عام       

 . 2009في األراضي الفلسطينية للعام % 92.0في الضفة الغربية و% 92.4ل  مقاب% 94.1محافظة القدس 
 

  مستويات المعيشة 6.3

أشـارت بـيانات المسح إلى أن األجور والرواتب من القطاع الخاص كانت من أهم مصادر الدخل الرئيسية التي تعتمد                    

، يليها  J2في منطقة   % 36.4 و J1 منطقة   في% 28.3بواقع  % 31.3عليها األسر في محافظة القدس حيث بلغت نسبتها         

في % 13.9 و J1في منطقة   % 30.1، بواقع   %24.1الـدخل مـن القطاعـات اإلسرائيلية كمصدر دخل رئيسي بنسبة            

  J1في منطقة   % 23.7بواقع  % 15.1، ومن ثم مخصصات من التامين الوطني كمصدر دخل رئيسي بنسبة            J2مـنطقة   
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سرة فبلغت نسبة االعتماد عليها كمصدر دخل رئيسي لألسرة في محافظة القدس           ، أما مشاريع األ   J2في منطقة   % 0.4و

 .J2في منطقة % 15.5 وJ1في منطقة % 9.6، بواقع 11.7%
 

 كانت األجور والرواتب من القطاع الخاص من أهم مصادر الدخل الرئيسية            2009ومقارنـة مـع الضفة الغربية لعام        

مشاريع % 15.1و% 18.2 بنسبة   واتب من قطاعات العمل اإلسرائيلية    أجور ور ، تليها    %30.7لألسـر حـيث بلغت      

 %.12.1أما المساعدات االجتماعية فبلغت %  14.7لألسرة، أجور ورواتب من الحكومة بنسبة 
 

% 19.8 وJ1في منطقة % 24.5% ( 22.8بلغـت نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تقوم برحالت محلية            

 دوالر أمريكي، يليها األنشطة الترفيهية،      74.2وبلغ معدل اإلنفاق لهذه األسر على الطعام والشراب         ،   )J2فـي منطقة    

وبلغت نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تقوم برحالت          .   دوالر أمريكي  60.6الثقافـية، الرياضية بمعدل     

 505لغ معدل إنفاقها على التسوق حوالي       حيث ب  ) J2في منطقة   % 4.5 و J1في منطقة   % 15.2% ( 11.3خارجـية   

 . دوالر أمريكي470.4دوالر أمريكي يليها اإلنفاق على مكاتب السياحة والسفر بمعدل 
 

، %57.5، متوسطة   %35.3بلغـت نسبة األسر الفلسطينية التي تقيم وضعها المعيشي بالجيد في محافظة القدس حوالي               

 .فقيرة جداقيمت وضعها المعيشي بال% 1.8و% 5.4فقيرة 
 

  حركة السكان بين جانبي جدار الضم والتوسع7.3

 سنوات فاكثر بأنهم يتوجهون إلى الجانب اآلخر من الجدار للحصول على الخدمات الطبية               10من األفراد   % 4.1أفـاد   

عة لمتاب% 2.8للعمل و % 2.4للسياحة وممارسة نشاطات ثقافية وترفيهية و     % 32.2مـنهم لزيارة األقارب و    % 38.9و

إن واقع الحركة بين جانبي الجدار يتخذ صفة الدورية         .  للتعليم% 21.أمـور عالقـة مـع الدوائر الخدماتية المختلفة و         

 .وبشكل عام، أي ضمن الحياة اليومية وغير مرتبطة بفترة زمنية محددة
 

  البيئة االجتماعية المحيطة 8.3

%  7.3شخاص يتعاطون المخدرات في البيئة المحيطة وان        من األسر يعتقدون بوجود أ    % 44.2أشـارت النتائج إلى أن      

وتعتقد األسر أن أهم ثالث أسباب لوجود هذه        .  من األسر تعرض أفرادها لمضايقات وضغوطات من هؤالء األشخاص        

على % 15.3،  %22.8،  %25.1الظاهـرة هـي المشاكل االجتماعية واالحتالل اإلسرائيلي وعدم مراقبة األهل بنسبة             

 .التوالي
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 الفصل الرابع
 

 المنهجية
 

 استمارة المسح 1.4

باإلضافة إلى البيانات التعريفية والسيطرة النوعية الموجودة على الغالف تتكون استمارة المسح االجتماعي لمحافظة           

 : ، من األقسام الرئيسية التالية  2010القدس 
 

الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية لجميع      ويحتوي على بيانات حول الخصائص :القسم األول بيانات أفراد األسرة 

 : حيث  يشتمل هذا القسم على    أفراد األسرة 

البيانات التعريفية لألسرة والعالقة برب األسرة، والجنس، والعمر، وحالة اللجوء، وتوفر التأمين الصحي ونوعه،                -

 .باإلضافة إلى بيانات حول الحالة الزواجية والعمر عند الزواج األول        

وتمثل بيانات األفراد خالل األسبوع السابق لوقت زيارة األسرة وقد تم جمع البيانات في الربع            : ت العملبيانا -

وتتناول العالقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط االقتصادي، ومكان العمل، والحالة العملية          .  2010الثالث من عام  

 . واألجور، والوقت المستغرق للوصول إلى مكان العمل      

وتشمل بيانات حول االلتحاق بالتعليم ونوع المؤسسة الملتحق بها الفرد، وعدد السنوات الدراسية           :  التعليمبيانات -

 .التي أتمها الفرد بنجاح، والحالة التعليمية، والتسرب من التعليم وأسبابه      

ى الجانب األخر،  وتشمل وجود أقرباء في الجانب اآلخر من الجدار، وأسباب التوجه إل    : بيانات عن الجدار الفاصل  -

 .باإلضافة إلى مؤشرات عن األسرى المحكومين ومدة الحكم واألسرى المحررين والمشاكل التي يواجهونها        
 

 ويوفر هذا القسم بيانات حول المسكن الذي تقيم فيه األسرة من حيث نوع     :القسم الثاني المسكن وظروف السكن 

، واتصال مسكن األسرة بالشبكات العامة        )للمساكن المستأجرة  (المسكن والحيازة، وعدد غرف المسكن وقيمة اإليجار        

، وكذلك يحتوي هذا القسم على أسئلة حول المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في            )مياه، كهرباء، صرف صحي(

ات   ومصدرها وأوق  )  ضجيج، روائح، غبار، دخان  (األنشطة المنزلية المختلفة، والمشاكل البيئية التي يتعرض لها المسكن         

التعرض لها، وأيضاً طرق جمع النفايات والتخلص منها والجهة المسؤولة عن التخلص منها بشكل نهائي، وعن توفر        

السلع المعمرة لدى األسرة، باإلضافة إلى حاجة األسرة من الوحدات السكنية خالل العشر سنوات التالية للمسح، وكم              

 . لمذكورةوحدة سكنية تستطيع األسرة أن تبني خالل الفترة ا      
 

 وقد شملت بيانات خاصة بمستويات المعيشة لألسرة من مصادر   :القسم الثالث مستوى المعيشة والمزايا واإلجراءات 

 شهراً الماضية من حيث النوع والقيمة      12دخل رئيسية وثانوية لألسرة، وأيضاً المساعدات التي تتلقاها األسرة خالل        

تتلقاها األسرة والضرائب المفروضة على األسر، وكذلك اإلجراءات اإلسرائيلية        والجهة التي قدمتها، واالمتيازات التي  

، وهدم وإغالق منازل والحرمان من المخصصات         1967التي تعرضت لها األسرة مثل مصادرة العقارات منذ عام      

 .وغيرها وأثر بناء جدار الضم والتوسع حسب رأي األسر المقدسية        
 

 التي تعرضت لها األسرة أو أحد أفرادها       ةيوفر هذا القسم بيانات حول األفعال اإلجرامي   :القسم الرابع األمن والعدالة 

 شهراً الماضية لتاريخ الزيارة من حيث النوع وعدد المرات، والجهة التي قامت بآخر فعل إجرامي، وكذلك         12خالل 

 .تبليغها، ونوع األضرار الناجمة عنه  وقت حدوث آخر فعل إجرامي ومكانه، وفيما إذا تم التبليغ عنه والجهة التي تم       
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  العينة واإلطار   2.4
 

   مجتمع الهدف  1.2.4

 .2010من األسر واألفراد الفلسطينيين المقيمين بصفة اعتيادية في محافظة القدس عام  الدراسة في المسحيتكون مجتمع 
 

  إطار المعاينة 2.2.4

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي نفذه الجهاز          من بيانات  ) J1(و) J2(للقدس   إنشاء إطار المعاينة  تم 

تم استخدام هذه المناطق      يو واإلطار عبارة عن قائمة مناطق عد،  .  2007الفلسطيني في نهاية عام  المركزي لإلحصاء

 .في المرحلة األولى من عملية اختيار العينة   )  PSUs(كوحدات معاينة أولية 
 

  حجم العينة  3.2.4

 J1، حيث بلغ حجم العينة في القدس )محافظة القدس( أسرة على المستوى اإلجمالي 2,075 حجم العينة لتكون تم تقدير

 .أسرة) 875 (J2أسرة، وفي القدس ) 1,200(
 

  نوع العينة 4.2.4

 : مرحلتين عنقودية عشوائية منتظمة ذات   طبقية عينة  هي العينة 

  35 وJ1 منطقة في القدس  40( منطقة عد  75ائية منتظمة مكونة من  هي اختيار عينة طبقية عشو: المرحلة األولى  هي

 ).J2منطقة في القدس  
 

 30 من األسر من مناطق العد المختارة بحيث يتم اختيار           )بطريقة ميدانية  ( عشوائية اختيار عينة    هي:  الثانية المـرحلة 

 أسرة  بطريقة عشوائية     25 ويتم اختيار    ).J1(األولى للقدس    عد تم اختيارها في المرحلة       منطقة من كل     مكتملة أسـرة 

 أسرة كحد أدنى    20على أن يتم استيفاء بيانات      ) J2(األولى للقدس    عد تم اختيارها في المرحلة       منطقةمن كل   منـتظمة   

    .) J2(من كل منطقة عد في القدس 
 

  طبقات العينة 5.2.4

  : وهي مستويين حسب  العينة طبقات تم تقسيم 

 ).J2القدس    , J1القدس    ( المحافظة  -1

 ).J2 القدس –مخيم , ريف , حضر, J1القدس –مخيم /حضر  ( نوع التجمع  -2

 . طبقات5أي أن إجمالي عدد الطبقات الفعلية هو     
 

  حساب أوزان األسر3.4

 وعينة مسح   في العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة،    ) وحدة المعاينة  (يعرف وزن الوحدة اإلحصائية    

بالتالي يتم حساب وزن كل مرحلة لعملية   .  االجتماعي هي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات مرحلتين  القدس 

 .اختيار الوحدة اإلحصائية ووزن األسرة النهائي هو حاصل ضرب وزن المرحلتين          
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 :وزن المرحلة األولى 

المحافظة ونوع    (تمع وطبقة التصميم هي    في هذه المرحلة تم اختيار عينة مناطق عد من كل طبقة تصميم في المج         

وحدة    (المرحلةووزن هذه المرحلة يسمى وزن منطقة العد من الطبقة النه تم اختيار مناطق عد في هذه     ) التجمع

 ). المعاينة هي منطقة العد
  

 مناطق   حجم عينة على   hفي الطبقة   مناطق العد     حسب التصميم بقسمة عدد    hطبقة  ال  من  وزن منطقة العد    يتم حساب

 ):1(ويتم استخدام المعادلة   ، hمن الطبقة   العد التي تم اختيارها في المرحلة األولى    
 

)1(  
 

 : حيث 

 .محافظة ونوع التجمع حسب ال hةرمز الطبق      : 

  .h من الطبقة  iمنطقة العدوزن       : 

 .2007اكن والمنشآت عام  حسب  إطار التعداد العام للسكان والمس h في الطبقةمناطق العدعدد       : 

 .h من الطبقة حجم عينة مناطق العد :      
 

 :وزن المرحلة الثانية

 في هذه المرحلة تم اختيار عينة اسر من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى حسب طبقات التصميم التي تتبع             

وحدة    (المرحلة  اسر في هذه ةنه تم اختيار عينلها ووزن هذه المرحلة يسمى وزن األسرة من منطقة العد من الطبقة ال    

 ).المعاينة هي األسر
 

حجم عينة األسر   على  kمنطقة العد    في األسر   حسب التصميم بقسمة عدد     kوزن األسرة من منطقة العد         يتم حساب

 ):2(ويتم استخدام المعادلة   ، k منطقة العد   منالتي تم اختيارها في المرحلة الثانية   
 

)2(  
 : حيث 

 . iمنطقة العد لألسرةرمز      :  

 .k منطقة العد من  iاألسرةوزن       : 

   .2007تعداد السكان   بياناتمن k منطقة العدفي األسر عدد       : 

 .k حجم عينة األسر من منطقة العد:       
 
 .وزن األسرة األولى قبل التعديل هو حاصل ضرب وزن المرحلتين األولى والثانية •

يل الوزن األولي لألسر لتتوافق أوزان األسر مع حجم المجتمع وذلك باستخراج معامل تعديل الوزان األسر           يتم تعد •

باستخدام تقديرات األسر حسب فئات التعديل لسنة إسناد المسح وهي        )  المحافظة ونوع التجمع  (حسب فئات التعديل 

 ):3(  من خالل المعادلة   2010تقديرات األسر لسنة  
 

           )                                                                         3( 
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 .hأوزان األسر حسب فئة التعديل معامل تعديل  :        
 .2010من تقديرات األسر لسنة  h عدد األسر حسب فئة التعديل :        

 .hمجموع أوزان األسر األولية حسب فئة التعديل         : 
 
 في الوزن األولي لألسرة حسب فئة        fhوأمـا الوزن النهائي لألسرة المعدل هو حاصل ضرب معامل تعديل األوزان           *

 ):4(وتستخدم المعادلة.  لكل اسرة ) المحافظة ونوع التجمع(التعديل 
 
 =وزن النهائي لألسرة المعدلال )4 (

  (fh(معامل تعديل األوزان) * المحافظة ونوع التجمع( الوزن األولي لألسرة حسب فئة التعديل 
 

 :حساب اوزان االفراد

وبعد . ات عن جميع أفراد األسرة، ولذلك يتم إعطاء الفرد وزن أولي هو وزن األسرة األولي              انبيالذ  اخم   ت سحلم ا ذا ه في

 . انه تم اختيار جميع أفراد األسرة 1من األسرة وهو ) األولى(اب وزن الفرد من األسرة ذلك يتم احتس
 

األولية لألفراد،  وزان  األتم تعديل   يوبمراعاة التقديرات السكانية    .  ويتم احتساب وزن الفرد األولي وهو وزن أسرة الفرد        

القدس داخل الحواجز، القدس خارج الحواجز،       : المنطقة (المستوياتلـتكون التقديـرات المـستخرجة من العينة حسب          

,       39–35, 34–30, 29–25, 24–20, 19–15, 14-10, 9-5, 4-0(الفـئات العمرية    ذكـور وإنـاث،     : الجـنس 

 :كما يلي، ويتم تعديل األوزان ) فاكثر80, 79–75, 74–70, 69–65, 64–60, 59–55, 54–50, 49–45, 44–40

 .إضافة الوزن األولي لألسرة يتم على ملف بيانات األفراد  .1

القدس : المنطقة(يـتم علـى ملف بيانات األفراد عمل متغير لفئات تعديل األوزان لألفراد وهي حسب المستويات                  .2

, 19–15, 14-10, 9-5, 4-0(ذكور وإناث، الفئات العمرية     : داخـل الحواجز، القدس خارج الحواجز، الجنس      

20–24 ,25–29 ,30–34 ,35–39 ,40–44 ,45–49 ,50–54 ,55–59 ,60–64 ,65–69 ,70–74 ,75–

 .فئات التعديلحسب األولية لألفراد مجموع األوزان وبعد ذلك يتم استخراج , ) فأكثر80, 79

 . لنفس سنة إسناد المسحالمقدرتعديل السكان  فئاتتوزيع السكان حسب يتم استخراج  .3

 .2 على الناتج من خطوة 3مة الناتج من الخطوة  وذلك بقسات التعديلفئ  حسب fgمعامل التعديل يتم حساب  .4

 .في معامل التعديل للفئة التابع لهامضروبا  الوزن األولي للفرد عبارة عن للفرد  النهائيوزنال .5
 

 :آلية حساب األوزان النسبية

وسط الذي  األوزان النهائية لألسر، وبعد ذلك تم قسمة الوزن النهائي لكل أسرة على المت            ) معدل(يتم حساب متوسط     .1

 .تم احتسابه لألوزان النهائية، والناتج هو الوزن النسبي لألسرة في عينة المسح

بعـد حـساب األوزان النـسبية لألسـر يجب أن يكون مجموع األوزان النسبية لألسر يساوي حجم عينة األسر                           .2

 ).1,709(وهو 

ون مجموع األوزان النسبية لألفراد يساوي      يـتم تطبـيق نفس الخطوات السابقة بالنسبة لملف األفراد ويجب أن يك             .3

 ).8,189(حجم عينة األفراد وهو 
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  العمليات الميدانية 4.4
 

 :اختيار طاقم العمل الميداني وتحديد هيكلية الفريق

  إال أنه تم تجهيز الحد األدنى من     J1رغـم صـعوبة توفير طاقم العمل الميداني في محافظة القدس وخاصة في منطقة               

 . مطلوب، حيث تم تقييم أفراد الطاقم قبل البدء بتدريبه وتأهيله للعملالعدد ال
 

 من محافظة القدس، وذلك     J2 ومنطقة   J1 باحثة ومشرفة ومدققة للعمل في منطقة        13وشاركت في عملية جمع البيانات      

 بما يتناسب مع المنطقتين      استمارات للباحثة الواحدة ومدة العمل وحجم العينة       5-4بما يتفق مع معدالت اإلنجاز اليومية       

J1 و J2               وتم تقسيم طاقم العمل الميداني ضمن مجموعات حيث توزعت المجموعات الى منطقتين منطقة ،J1   4 وتشمل 

 . باحثين ومشرفين ومدقق9 تشمل J2باحثين ومشرف ومدقق أما منطقة 
 

 : تدريب فريق العمل الميداني

 أيام، تم خالل الدورة شرح أجزاء االستمارة وآلية         7سي واستمرت لمدة    تـم عقد دورة تدريبية لطواقم عمل المسح الرئي        

اسـتيفائها، باإلضافة إلى منهجية المسح وآلية العمل الميداني والخرائط ومعالجة البيانات، وتمت عملية التدريب من قبل                 

 .متخصصين في الدوائر الفنية المختلفة ذات العالقة بالمسح

 متدرب  14 وصلت إلى    J1عض المشاكل وتمثلت في االنسحابات في طاقم العمل في منطقة           وقد رافقت عملية التدريب ب    

 .J1  باحثات ومشرفة للعمل في منطقة 8منسحب وتم عقد دورة تدريبية إضافية  شملت 
 

 :جمع البيانات من الميدان

ولكن بسبب  . 08/07/2010  بتاريخ J2 و J1بدأت عملية جمع البيانات من الميدان في محافظة القدس لكل من منطقتي             

  تم االستعانة بطاقم عمل ميداني جديد        J1كثـرة االنـسحابات مـن أفـراد طاقم العمل الميداني وخصوصا في منطقة               

، حيث انتهت عملية جمع البيانات      J2 من محافظة القدس مع استمرار العمل في منطقة          J1السـتئناف العمل في منطقة      

، وقد تزامنت عملية جمع     26/09/2010 بتاريخ   J1في حين انتهت في منطقة      ،  30/08/2010 بتاريخ   J2فـي منطقة    

البـيانات مـع الظـروف األمنية الصعبة السائدة في األراضي الفلسطينية، مما أعاق عملية وصول الباحثات للمناطق                  

ي، وقد أدت أيضا إلى     المستهدفة في المسح، باإلضافة إلى تأثر عملية التواصل بين إدارة المشروع وفريق العمل الميدان             

 . صعوبة نقل االستمارات من وإلى الميدان
     

وقـد تمـت معالجـة بعـض االشكاالت الفنية واإلدارية وغيرها، من خالل عملية التواصل مع فريق العمل الميداني                    

لعمل الميداني  والزيارات الميدانية وفحص بعض االستمارات المستوفاة، وإصدار التعميمات والتوصيات الالزمة لفريق ا           

 .في سبيل توحيد المفاهيم واالستفادة القصوى من األخطاء
 

  آلية اإلشراف والمتابعة 5.4
 

 :نماذج ضبط العمل

تـم إعـداد نمـاذج خاصـة بالمسح لضبط عملية اإلنجاز اليومي واستالم وتسليم االستمارات ما بين مستويات المسح                    

وكانت المشرفة تقوم بإعداد تقرير إنجاز يومي عن        .   والباحثة والمدققة  اإلشـرافية، المنسقة والمشرفة، وكذلك المشرفة     

 .العمل يتضمن عدد االستمارات المكتملة وغير المكتملة والرفض لكل فريق ورفعه إلى إدارة المشروع
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 :الزيارات الميدانية

 المباشرة للفريق على المنسق     نظـرا لألوضـاع التـي كانت سائدة أثناء فترة جمع البيانات فقد تركزت عملية المتابعة               

، حيث كان من الصعب وصول أي من األطراف اإلدارية والفنية األخرى للميدان             J1الميدانـي المعـتمد لمنطقة القدس       

، حيث أنيط بالمنسق الميداني دور توزيع الفريق على مناطق العمل، وإيصال كل باحثة إلى بداية               J1خاصـة في منطقة     

وزيارة بعض األسر التي تم زيارتها لفحص آلية استيفاء الباحثة لالستمارة، وكتابة التقارير بشكل      منطقة العد المستهدفة،    

يومـي ورفعها إلدارة المشروع، كما تم القيام بزيارات ميدانية مع بعض الباحثات من قبل ذوي الخبرات في المجاالت                   

،  وتم بناءاً على هذه الزيارات رفع تقارير تتضمن          J2المحددة، وتركزت الزيارات الميدانية لألطراف الفنية في منطقة         

 التي تم مواجهتها في الميدان، ورفع هذه التقارير إلدارة المشروع والتي            تالمالحظـات حـول سـير العمل واإلشكاليا       

لة بدورها تتخذ القرارات والتوصيات المناسبة بخصوصها وتعميمها في مذكرات خاصة لجميع فرق العمل الميدانية العام              

 .في المسح
 

  معوقات متابعة اإلشراف الفني على العمل الميداني 6.4

عـدم تمكـن الفـريق الفني المشرف على المشروع من زيارة الميدان بشكل منتظم لكافة مراكز العمل من أجل                     .1

 .J1االطالع على سير العمل ومقابلة الباحثات وتوجيههن، وخاصة في منطقة 

 مثل بعض مناطق    J2ى األسر بسبب بناء الجدار الفاصل وخصوصا في منطقة          كانت هناك صعوبة في الوصول إل      .2

العـد فـي الرام وأيضا في منطقة بير نباال والعيزرية والزعيم وابوديس وعناتا حيث تم استبدال مناطق عد كاملة               

 أيضا كان   . بمناطق إضافية أخرى بسبب عدم االكتمال الناتج عن عدم وجود اسر بالمنطقة بسبب الجدار الفاصل              

 خاصة في البلدة القديمة حيث انه لم يتوفر العدد  الكافي من األسر              J1هناك استبدال لبعض مناطق العد في القدس        

 .  العربية ووجود سكان يهود يمثلون األغلبية في سكان هذه المناطق

 .لم يكن من السهل متابعة وضبط دوام الباحثات بسبب الظروف األمنية السائدة .3
 

 ة ضبط جودة البيانات في الميدان  آلي7.4

كانـت عملـية مـتابعة جودة البيانات ميدانياً من خالل التواجد مع الفريق وحضور مقابالت مع الباحثات وتقييم                    •

عملهـن مـن خـالل مراجعة وتدقيق بعض االستمارات المنجزة، والتأكد من عدم خروج الباحثة عن خط السير                   

 .المحدد لها

اطق العد المختلفة لفحص بداية منطقة العد المنجزة من قبل الباحثة، وعدم حدوث تداخل              إجراء زيارات فحص لمن    •

 .في مناطق العد وصحة خط السير في المنطقة والمبنى والتسلسل في االستمارات

كانت تتم عملية مراجعة االستمارات المنجزة من قبل المدققة، والتأكد من قيام الباحثة بالحصول على إجابات لكل                  •

ألسـئلة فـي االستمارة، والتقيد بتعليمات االنتقال، وتسجيل اإلجابة بالشكل الصحيح والربط بين إجابات األسئلة                ا

 .المختلفة

دراسة التقارير الواردة بأهم المالحظات واالشكاالت التي تم مواجهتها في الميدان من خالل المشرفة أو المدققة أو                  •

 .يتم إصدار التعليمات لفريق العملمن الزيارات الميدانية، وبناءاً علية 

المـتابعة على تدفق االستمارات بشكل يومي من الميدان، واالستمارات المرتجعة للميدان لتعديل األخطاء الواردة                •

 .فيها
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   معالجة البيانات8.4
 

 :تجهيز برامج اإلدخال

ال والتدقيق وكذلك تم وضع     ، وقد صممت شاشات اإلدخ    Accessتـم تـصميم بـرنامج اإلدخـال بالحزمة البرمجية           

فحوصـات التدقـيق اآللـي خـالل اإلدخـال ومن ثم برمجة قواعد التنظيف لفحص األسئلة والمتغيرات على مستوى         

 .االستمارة
 

 :إدخال البيانات

  بوشر العمل على إدخال البيانات وذلك بعد أن       ،بعـد االنتهاء من تصميم برامج اإلدخال واختبارها والتأكد من جاهزيتها          

ولغاية  26/07/2010بتاريخ   بيانات المسح بدأ العمل على إدخال     .  تم تدريب المدخلين على التعامل مع برامج اإلدخال       

 مدخلين كحد أدنى، حيث كان عدد العاملين        5وقد كان عدد المدخلين الذين عملوا على إدخال البيانات          .  28/11/2010

ستمارات، علماً بأن تدفق االستمارات على اإلدخال لم يمكن منتظماً نظراً           على إدخال البيانات يتناسب مع عملية تدفق اال       

لـصعوبة المواصالت بسبب الظروف األمنية، وتم تدقيق االستمارات المرتجعة من اإلدخال من قبل مدققين الستكمالها                

 .وإعادة تعديلها ومن ثم إعادة إدخالها بشكلها النهائي بعد وصولها من الميدان
   

 :وتنظيف البياناتتدقيق 

وإعادة االستمارات التي تحوي    .  تـم تنظـيف البيانات بتشغيل استعالمات الفحوصات وتعديل أخطاء اإلدخال مباشرة           

 .أخطاء استمارة إلى مدير المشروع لمعالجتها
 

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

 . االنتقاالت والقيم المسموح بهاتدقيق .1

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

تم استخراج قائمة باالستمارات غير       بحيث ، علـى عالقات معينة بين األسئلة المختلفة       اًإجـراء فحوصـات بـناء      .3

 وإذا كانت   ً، فورا تعديلها كان يتم    وجد هناك أخطاء في اإلدخال    الخلل فيها، وإذا    المتطابقة ومراجعتها وتحديد مصدر     

 وتصحيح األخطاء الموجودة في     ،أخطاء ميدان فكان يتم تحويلها إلى العمل الميداني إلعادة الزيارة مرة أخرى           هناك  

لمسح من حيث اتساقها    مرحلة تنظيف بيانات ا   : ، وقـد تـضمنت مـرحلة تنظيف البيانات مرحلتين هما          االسـتمارة 

ومنطقيـتها وربطهـا بالعمر وتاريخ الميالد والحالة التعليمية وغيرها للفرد الواحد، واتساق أسئلة كل قسم من أقسام     

 والمسح  2010االسـتمارة لألسـر، أما المرحلة الثانية فتضمنت فحص االتساق بين نتائج أسئلة المسح االجتماعي                

والمسوح األخرى مثل مسح أثر جدار الضم والتوسع على التجمعات  .  2005 االجتماعـي لمحافظـة القـدس للعام      

 . 2010الربع الثالث -، وكذلك مسح القوى العاملة2008السكانية، 
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 لفصل الخامسا
 

 جودة البيانات
 

   مقدمه1.5

ة النشر وفهم البيانات واالستفادة    يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءاً بالتخطيط األولي للمسح وانتهاء بكيفي      

 . والموثوقية والمصداقية  ،المالءمة، ومدى التوفر في البيانات  : عناصر للجودة اإلحصائية    وهناك ثالثة مكونات أو   .منها
 

   دقة البيانات2.5
 

  األخطاء اإلحصائية1.2.5

س حصرا شامال لوحدات مجتمع الدراسة، إن بـيانات هـذا المـسح تتأثر باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام عينة ولي             

 التباين  حساب تم   وقد.  ولذلك من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل التعدادات              

 على مستوى محافظة القدس، أما       في التقرير  المذكورة في مستويات النشر للتقديرات      إشكاليةيوجد   الوهم المؤشرات،   أل

 فتوجد قيم التباين فيها عالي وتم اإلشارة إلى هذه القيم في جداول النشر، وهذا               J2 و J1توى محافظة القدس    علـى مـس   

 :الجدول التالي يبين أهم مؤشرات األسر واألفراد وحسابات التباين
 

 :جدول حساب التباين والتقديرات
 

% 95فئة الثقة   

 الحد األدنى الحد األعلى
 الخطأ النسبي

الخطأ 

 المعياري
قيمة التقدير  رالمتغي  

6.8 3.8 0.143 0.7 5.15 
نـسبة الذكور الذين يعانون من صعوبة النظر في محافظة          

 القدس 

6.0 3.4 0.142 0.6 4.5 
نسبة اإلناث اللواتي يعانين من صعوبة النظر في محافظة         

 القدس 

 J1 في القدس نسبة الذكور الذين يعانون من صعوبة النظر 5.9 1.2 0.195 4.0 8.7

 J1نسبة اإلناث اللواتي يعانين من صعوبة النظر في القدس  4.4 0.9 0.2 2.9 6.6

 J1نسبة الذكور العاطلين عن العمل في القدس  8.2 2.3 0.27 4.7 14.1

 J2نسبة الذكور العاطلين عن العمل في القدس  18.4 2.1 0.11 14.6  23.0

 كور الملتحقين بالتعليم في محافظة القدس نسبة الذ 96.6 0.5 0.005 95.6 97.4

  نسبة اإلناث الملتحقات بالتعليم في محافظة القدس 94.2 0.7 0.007 92.6 95.5

40.2 25.7 0.11 3.7 32.5 
 سنة  18نسبة الذكور المتسربين من التعليم الذين أعمارهم        

 J1فأكثر في القدس 
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% 95فئة الثقة   

 الحد األدنى الحد األعلى
 الخطأ النسبي

الخطأ 

 المعياري
مة التقدير قي  المتغير

6.8 1.9 0.32 1.2 3.6 
 نـسبة الذكـور العاطلـين عـن العمل ومؤهلهم العلمي           

 بكالوريوس فاعلى في محافظة القدس

75.8 48.6 0.11 7.0 63.2 
نسبة األسر الفلسطينية التي ترى أن عدم توفر فرص عمل          

 قدسهو أهم أسباب فقرها في محافظة ال

 J1نسبة األسر التي نوع حيازة مسكنها هو ملك في القدس  78.5 3.6 0.04 70.4 84.8

36.4 21.4 0.13 3.8 28.3 
نـسبة األسـر التـي مصدر دخلها هو رواتب وأجور من       

 J1القطاع الخاص في القدس 

41.6 31.5 0.07 2.5 36.4 
نـسبة األسـر التـي مصدر دخلها هو رواتب وأجور من       

 J2اص في القدس القطاع الخ

91.8 66.7 0.075 6.2 82.5 
نـسبة األسـر التي تبعد المواصالت العامة عنها اقل من  

 J1 كم في القدس 1

93.6 82.1 0.03 2.8 89.1 
نـسبة األسـر التي تبعد المواصالت العامة عنها اقل من  

 J1 كم في القدس 1

 
  األخطاء غير اإلحصائية2.2.5

 :التي يمكن تلخيصها بما يلي  ناتجة من خصوصية هذا المسح      فهيغير اإلحصائيةأما بخصوص األخطاء  

 . تدخل في أدق تفاصيل الحياة الشخصية لهذه األسر       أن استيفاء البيانات المطلوبة هو   اعتبار عدد كبير من األسر    -

ها بسبب وقوعها    أثر االحتالل وإجراءاته، حيث هناك تجمعات لم يتمكن فريق العمل الميداني من الوصول إلي       -

 . داخل الجدار  

   .اعتقاد بعض األسر أن المسح مرتبط بالمساعدات االجتماعية أو الضرائب      -

  مثل  االمتيازاتإجراءات إسرائيلية مضادة تحرمهم من بعض   احتمال  من )J1 (تخوف األسر في منطقة القدس   -

ية حيث كانت الباحثة تزور اكثر في عينة مساح) J1(والن منهجية العمل في القدس  مخصصات التأمين الوطني، 

من أسرة لتستوفي بيانات أسرة كاملة، بمعنى أن من بين كل أسرتين كانت تزورهن الباحثة كانت تتجاوب أسرة               

 .  واحدة  
 

  خالل)ال أحد في البيت  ( صاحب مجريات المسح أخطاء عدم االستجابة بسبب عدم وجود األسرة في الوحدة السكنية       وقد

رفض األسرة التعاون في    أو  أو الوحدة السكنية خالية من األسرة    ، %13.2ة وكانت نسبتها   الميدانيةالباحث زيارات

 إذا ما قورنت مرتفعةوتعتبر هذه النسبة ) J2القدس (% 38.2 بلغت نسبة عدم االستجابة اإلجمالية وقد.  إعطاء بيانات

كذلك بلغت نسبة حاالت الرفض حوالي    و، 2005المسوح األسرية في الجهاز ومسح القدس االجتماعي الذي نفذ في    ب

حاالت السفر، ال أحد في البيت، وحدة غير موجودة، وحدة غير مأهولة،    : يشمل(، وبلغت نسبة غير المكتمل فقط% 8.3

وهي نسب مرتفعة بالمقارنة مع األعوام السابقة وذلك يعود إلى صعوبة الظروف     % 32.2) لم يتوفر معلومات، أخرى

 .  تجمعات القدسالميدانية ل 
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   قيم معدالت اإلجابة 3.5

 أسرة  2,075لمحافظة القدس وهو عبارة عن حجم العينة األصلي والذي يساوي     أسرة ممثلة  ) 2,374(تم اختيار 

وبلغ عدد األسر التي تم       ،وكان معظمها في تجمع الرام والعيزرية ) J2( أسرة كعينات إضافية للقدس   299باإلضافة إلى 

وقد جرى تعديل       .)J2( أسرة في القدس    683 و،)J1(القدس أسرة في   )  1,026( أسرة، منها ) 1,709(ناتها استيفاء بيا

 طبقات التصميم لتعديل تأثير نسـب حاالت الرفض وعدم التجاوب، وبلغت نسبة التجاوب في األوزان على مستوى 

نفيذها في القدس، وكان عدم التجاوب     وهي نسبة مقبولة مقارنة مع المسوح األخرى التي يتم ت  % J2 (61.8( القدس 

موزعا بشكل عشوائي على طبقات التصميم ولم يتمركز في طبقة معينة وفي النهاية تم الحصول على العدد المطلوب                   

 .  من األسر مناسبا لمستويات النشر والتي تم تحديدها عند تصميم العينة     
 

بحيث    من)بطريقة ميدانية  (عشوائية اختيار عينة بحيث يتم  أسرة  1,200فقد كانت ) J1( بالنسبة لعينة القدس  : مالحظة

 . منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى   40 من   مكتملة من كل منطقة عد   أسرة30يتم اختيار 
 

بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية وصعوبة الوصول إلى األسرة وحاالت    ) J1(وبسبب صعوبة العمل في تجمعات القدس 

 منطقة عد وتم إضافة منطقة عد        36خاصة تجمع بيت المقدس وبيت حنينا تم تخفيض حجم العينة إلى     الرفض المتكررة و 

  1,110 منطقة عد وحجم العينة المتوقع الحصول عليه هو        37ليصبح حجم عينة مناطق العد هو     من تجمع كفر عقب

ها كاملة حيث تم إيقاف العمل في بعض    أسرة تم استيفاء بيانات  1,026أسرة وفي نهاية العمل الميداني تم الحصول على         

 أسرة من   30المناطق العد واالكتفاء بالحجم الذي تم الوصول إليه أي أن هناك مناطق عد تم الحصول على اقل من            

منطقة العد لألسباب السابقة وبسبب انتهاء فترة جمع البيانات التي تم تمديدها أصال سابقا، وبالتالي ال يمكن حساب نسبة                 

 ).J1(ب لعينة القدس   التجاو
 
 

 )j2القدس(حجم العينة الكلي 1,174

 األسر المكتملة 683 رفض التعاون 98

 عدد األسر المسافرة 81 وحدة غير مأهولة 59

 وحدة غير موجودة 10 لم يتوفر معلومات 6

 ال أحد في البيت 155 أخرى 67

  أسرة15: ة بسبب الظروف الميدانيJ2عدم قدرة الوصول لألسرة في القدس 
 

 :معادالت التجاوب وعدم التجاوب 

 x100%    مجموع حاالت زيادة الشمول  =  نسبة أخطاء زيادة الشمول   

                                   عدد حاالت العينة األصلية               

 %5.8= وتساوي 
 

 % x   100 مجموع حاالت عدم االستجابة = نسبة عدم االستجابة  

       العينة الصافية                                     

 %38.2=  وتساوي 

 ) حاالت زيادة الشمول  (–العينة األصلية   = العينة الصافية  
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 .نسبة عدم االستجابة  -% 100= نسبة االستجابة 

 %61.8=  وتساوي 
 

 :معالجة حاالت عدة االستجابة باستخدام فئات التعديل
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 مجموع األوزان التي تعتبر زيادة شمول   :   

 

∑rg
wi    :    مجموع األوزان المستجيبة في المسح 

 : التالية باستخدام المعادلة'iw للفئة التي تقع فيها وفي النهاية نحصل علىfgيتم إعطاء كل وحدة قيمة 
                        

fgiwigiw *' = 
 

  المقارنات 4.5

لقد تم إجراء المقارنات بين نتائج هذا المسح والمسوح السابقة، وقد تمت المقارنات على مستوى الفرد وقد تم إدراج               

 .نتائج هذه المقارنات ضمن النتائج الرئيسية في الفصل الثالث   
 

 الجودة  إجراءات ضبط 5.5

تم تقليص أثر األخطاء على جودة البيانات بفضل الكفاءة العالية واألداء المتميز لفريق العمل الميداني الذي تم اختياره                 

 .وتدريبه بعناية فائقة
 

 :ولقد حرصت إدارة المسح على وضع آلية للعمل الميداني، من أجل الحصول على بيانات دقيقة، ومن أبرزها     

، وتحديد أهداف هذه الزيارات والبيانات التي يتم جمعها في    فترة جمع البيانات  لألسر خالل  وضع برنامج زيارات •

 .كل زيارة

قبل االنتهاء من العمل الميداني لسهولة الرجوع إلى       وذلك  الميدانية والمعالجة  وضع مجموعة من قواعد المراجعة     •

 .فترة جمع البيانات األسرة خالل  

 لتنظيف   البيانات فقد تم وضع عالقات لكشف األخطاء آلياً، كما تم وضع آلية أما فيما يتعلق بفحوص معالجة •

 . البيانات ومراجعة االستمارات بعد اإلدخال
 

  مالحظات فنية أخرى  6.5

هناك مجموعة من المالحظات الفنية الهامة والتي يجب أخذها بعين االعتبار عند االطالع على هذا التقرير، وهي على 

 : اآلتيوالنح
 

∑
∑ ∑−

=
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wiwi
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 .بسبب خصوصية المسح فقد تم إلغاء إعادة المقابلة لما تشكله من عبئ إضافي على الباحثة وعلى األسرة •

بسبب الظروف  ) J2(في القدس   ) عدم القدرة على الوصول   ( حالـة أو أسـرة كانت نتيجة المقابلة لها           15هـناك    •

 ) . J2(الميدانية في القدس 

 .بسبب االسباب المذكورة اعاله )J1(سبة التجاوب في القدستم االشارة سابقا الى انه لم يتم احتساب ن •

تـم تمديد فترة جمع البيانات في الميدان شهر كامل عن المدة المقررة سابقا بسبب ارتفاع نسب عدم التجاوب في                     •

 ).J1(المسح للقدس 
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  )2010منتصف العام (عدد السكان المقدر في األراضي الفلسطينية حسب الجنس والمنطقة، : 1جدول 
Table1: Estimated Population in the Palestinian Territory by Sex and Region, (Mid Year 2010) 

 

Sex                                                       الجنس 
Region إناث 

Females 
 ذكور

Males 

  الجنسينكال
Both Sexes 

 المنطقة

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

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

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

Jerusalem Governorate  187,706 194,335 382,041  محافظة القدس 

Area J1 116,592 120,709 237,301  منطقةJ1 

Area J2 71,114 73,626 144,740  منطقةJ2 

 
 
 

 2010التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس ونوع التجمع وحالة اللجوء، : 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by Area, 

Sex, Type of Locality and Refugee Status, 2010   
 

 J2 منطقة
Area J2 

 J1 منطقة
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem Governorate 

Type of 
Locality / 

Refugee Status  ناثإ 
Females 

 ذكور
Males 

كال 

 الجنسين
Both 
Sexes 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

كال 

 الجنسين
Both 
Sexes 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

كال 

 الجنسين
Both 
Sexes 

/ نوع التجمع 

 حالة اللجوء 

Type of 
Locality           نوع التجمع 

Urban  63.9 64.0 64.0 91.2 90.6 90.9 80.8 80.6 80.7  حضر 

Rural  30.9 30.1 30.5 - - - 11.7 11.4 11.5  ريف 

Camps  5.2 5.9 5.6 8.8 9.4 9.1 7.4 8.0 7.7  مخيمات 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100  المجموع 

Refugee Status           حالة اللجوء 

 Refugee  43.7 45.0 44.4 26.3 26.3 26.3 32.9 33.4 33.2  الجئ 

Non-Refugee  56.3 55.0 55.6 73.7 73.7 73.7 67.1 66.6 66.8 غير الجئ 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 
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 2010التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس وفئات العمر، : 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by Area, 

Sex and Age Groups, 2010 
 

J2 منطقة 
Area J2 

J1 منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem Governorate  

Age 
Groups  إناث 

Females 
 ذكور

Males 

كال 

 الجنسين
Both 

Sexes 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

كال 

 الجنسين
Both 

Sexes 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

كال 

 الجنسين
Both 

Sexes 

 فئات العمر

14-0 37.8 38.3 38.1 38.8 39.1 38.9 38.4 38.8 38.6 0-14 

29-15  27.5 28.0 27.8 27.7 26.6 27.1 27.6 27.1 27.4 15-29 

44-30  17.8 17.9 17.9 18.8 19.0 18.9 18.4 18.6 18.5 30-44 

59-45  10.2 10.2 10.2 9.3 9.9 9.6 9.6 10.0 9.8 45-59 

60+ 6.5 5.6 6.1 5.5 5.3 5.4 5.9 5.5 5.7 60+ 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 

 
 
 

  2010التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب نوع التجمع والجنس وفئات العمر، : 4جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by Type of 

Locality, Sex and Age Groups, 2010 
 

Camp       مخيم               Rural       ريف                Urban       حضر               
 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate  
Age 

Groups 
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  العمرفئات

14-0 47.1 53.8 50.7 38.8 36.0 37.4 37.6 37.7 37.6 38.4 38.8 38.6 0-14 

29-15  25.0 19.7 22.2 28.2 30.4 29.3 27.8 27.4 27.6 27.6 27.1 27.4 15-29 

44-30  17.7 16.3 17.0 15.3 18.5 16.9 18.9 18.8 18.9 18.4 18.6 18.5 30-44 

59-45  7.1 7.1 7.1 10.3 9.5 9.9 9.8 10.4 10.1 9.6 10.0 9.8 45-59 

60+ 3.1 3.1 3.1 7.4 5.6 6.5 5.9 5.7 5.8 5.9 5.5 5.7 60+ 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 
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 2010في محافظة القدس حسب الحالة الزواجية والجنس والمنطقة، )  سنة فأكثر12( لألفراد الفلسطينيينالتوزيع النسبي : 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Palestinians (12 Years and Above) in Jerusalem Governorate 

by Marital Status, Sex and Area, 2010 
 

  Marital Status and Sex                                 الحالة الزواجية والجنس 

 المجموع
Total منفصل 

Separated  
 أرمل

Widowed 
 مطلق

Divorced 
 متزوج

Married 

قد قران ألول ع

 مرة 
Legally 
Married 

 لم يتزوج أبداً
Never 

Married  
Area 
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 المنطقة

Jerusalem 
Governorate 100 100 0.3 0.2 5.8 1.4 2.0 1.0 51.2 52.6 1.5 1.5 39.1 43.3 محافظة القدس

Area J1 100 100 0.4 0.3 5.7 1.7 2.4 1.3 52.1 53.7 1.2 1.4 38.2 41.7  J1منطقة 

Area J2 100 100 0.2 - 6.1 0.9 1.5 0.5 49.6 50.9 2.1 1.6 40.6 46.0  J2منطقة 

 
 
 

 2010ي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب حجم األسرة، التوزيع النسب: 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Household Size, 2010 
 

Household Size محافظة القدس 
Jerusalem Governorate 

 األسرةحجم 

1 7.4 1 

2 14.7 2 

3 13.6 3 

4 15.7 4 

+5  48.6 5+  

Total 100 المجموع 

Average of Household Size 4.7 األسرة حجم متوسط  
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 2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب جنس رب األسرة وحجم األسرة، : 7جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by  

Sex of Head of Household and Household Size, 2010  
 

 محافظة القدس
Jerusalem Governorate Household Size 
 إناث

Females 
 ذكور

Males 

 األسرةحجم 

1 35.5 3.0 1 

2 27.5 12.6 2 

3 13.0 13.7 3 

4 7.9 17.0 4 

+5  16.1 53.7 5+  

Total 100 100 المجموع 

Average of Household Size 2.6 5.0 األسرة حجم متوسط 

 
 
 

 2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة ونوع األسرة، : 8جدول 
Table 8: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area 

and Type of Household, 2010 
 

Type of Household   منطقةJ2 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 
 نوع األسرة 

One Person Household  3.6 9.7 7.5  أسرة من فرد واحد 

Nuclear Household  86.7 81.1 83.1  أسرة نووية 

Extended Household  9.7 9.0 9.2  أسرة ممتدة 

Composite Household  0.0 0.2 0.2  أسرة مركبة 

Total  100 100 100  المجموع 

 
 
 

  2010 نسبة األفراد الذين لديهم صعوبات في محافظة القدس حسب المنطقة ونوع الصعوبة، : 9جدول 
 Table 9: Percentage of Individuals Who Have Difficulties in Jerusalem Governorate by Area and 

Type of Difficulty, 2010 
 

 J2منطقة 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem Governorate 

Type of Difficulty 
 إناث

Females 
 ذكور

Males 

كال 

 الجنسين
Both 

Sexes 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

كال 

 الجنسين
Both 

Sexes 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

كال 

سينالجن  
Both 

Sexes 

 نوع الصعوبة

Seeing 4.8 3.7 4.3 4.4 5.9 5.2 4.5 5.1 4.8 النظر 

Hearing 2.9 2.4 2.6 3.0 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 السمع 

Movement 2.1 1.8 2.0 4.5 4.3 4.4 3.7 3.4 3.5 الحركة 
Understanding and 
Awareness 0.8 0.8 0.8 1.0 1.4 1.2 0.9 1.2 1.0 الفهم واإلدراك 

Communication 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 التواصل 
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 2010التوزيع النسبي لألفراد الذين  لديهم صعوبة في محافظة القدس حسب سبب الصعوبة التي يعاني منها الفرد والمنطقة، : 10جدول 
Table10: Percentage Distribution of Individuals Who Have Difficulties in Jerusalem Governorate 

by Cause of Difficulty and Area, 2010 
 

Cause of Difficulty التواصل**  
Communication** 

 الفهم واإلدراك
Understanding and 

Awareness 

 الحركة
Movement 

 السمع
Hearing 

 النظر
Seeing 

 سبب الصعوبة

Jerusalem 
Governorate      محافظة القدس 

Congenital 23.6 19.8 4.8 12.6 6.9 خلقي 

Conditions related 
to childbirth 18.2 15.6 6.8 1.9 2.0 

ظروف متعلقة 

 بالوالدة

Sick  29.0 29.8 30.0 25.7 47.8 مرضي 
Physical and 
psychological 
abuse 

- 2.4 0.2 0.3 - 
سوء المعاملة 

 الجسدية والنفسية

Aging 20.3 28.9 46.7 54.7 36.4 نكبر الس  

Injury/ Accident* 5.8 3.2 10.9 4.8 4.6 حادث/ إصابة*  

Israeli measures 2.5 - 0.6 - 1.1 إجراءات إسرائيلية 

War - - - - - حرب 

Other 0.6 0.3 - - 1.2 أخرى 

Total 100 100 100 100 100 المجموع 

Area J1       منطقةJ1 

Congenital 13.9 9.7 4.2 7.2 3.7 خلقي 

Conditions related 
to childbirth 25.0 19.7 7.9 2.9 1.1 

ظروف متعلقة 

 بالوالدة

Sick  20.0 23.8 21.7 17.6 40.2 مرضي 
Physical and 
psychological 
abuse 

- 3.3 - 0.5 - 
سوء المعاملة 

 الجسدية والنفسية

Aging 28.7 38.5 55.0 69.9 47.4 كبر السن 

Injury/ Accident* 7.7 4.5 10.6 1.9 4.5 حادث/ إصابة*  

Israeli measures 3.8 - 0.6 - 1.6 إجراءات إسرائيلية 

War - - - - - حرب 

Other 0.9 0.5 - - 1.5 أخرى 

Total 100 100 100 100 100 المجموع 

* Include Work injury, Traffic accident, Another type of accident. *   ،حادث من نوع آخر تشمل إصابة عمل، حادث سير. 

* *High Variance for this Indicator. **  التباين مرتفع في هذا المؤشر . 
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2010التوزيع النسبي لألفراد الذين  لديهم صعوبة في محافظة القدس حسب سبب الصعوبة التي يعاني منها الفرد والمنطقة، ): تابع(10جدول   
Table10 (Cont.): Percentage Distribution of Individuals Who Have Difficulties in Jerusalem 

Governorate by Cause of Difficulty and Area, 2010 
 

Cause of 
Difficulty 

**التواصل  
Communication** 

 الفهم واإلدراك
Understanding 
and Awareness 

 الحركة
Movement 

 السمع
Hearing 

 النظر
Seeing 

 سبب الصعوبة

Area J2       منطقةJ2 

Congenital 42.0 45.6 6.7 22.9 13.3 خلقي 
Conditions 
related to 
childbirth 

5.4 5.0 3.1 - 3.8 
ظروف متعلقة 

 بالوالدة

Sick  45.9 45.3 58.3 41.4 62.9 مرضي 
Physical and 
psychological 
abuse 

- - 1.1 - - 
سوء المعاملة 

 الجسدية والنفسية

Aging 4.4 4.1 18.5 25.5 14.3 كبر السن 

Injury/ Accident* 2.3 - 12.3 10.2 *حادث/ إصابة 4.8  

Israeli measures - - - - - 
إجراءات 

 إسرائيلية

War - - - - - حرب 

Other - - - - 0.9 أخرى 

Total 100 100 100 100  المجموع 100
* Include Work injury, Traffic accident, Another type of accident. *  تشمل إصابة عمل، حادث سير، حادث من نوع آخر . 
* *High Variance for this Indicator. **  التباين مرتفع في هذا المؤشر . 
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 2010نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس حسب نوع التأمين الصحي وبعض الخصائص الخلفية، : 11جدول 
Table 11: Percentage of Palestinians in Jerusalem Governorate by Type of Insurance and 

Selected Background Characteristics, 2010 
 

Health Insurance Type نوع التأمين الصحي                                                

Background 
Characteristics 

بدون تأمين 

صحي 
Without 
Health 

Insurance 

 خاص
Private 

كوبات (إسرائيلي 

)حوليم  
Copat 

Holim/Sick 
Funds 

*عسكري UNRWA وكالة   
Military* 

*حكومي
Governmental* 

الخصائص 

 الخلفية 

Area       المنطقة 
Jerusalem 
Governorate  5.2 1.3 65.0 29.9 0.1 25.1  محافظة القدس 

Area J1 0.5 0.6 98.6 22.3 - 0.4  منطقةJ1 

Area J2 13.0 2.4 9.8 42.3 0.3 65.6  منطقةJ2 

Sex         الجنس 

Both Sexes 5.2 1.3 65.0 29.9 0.1 25.1 كال الجنسين 

Males 5.6 1.4 64.8 30.6 0.1 25.0  ذكور 

Females  4.9 1.2 65.1 29.2 0.1 25.2  إناث 

Type of Locality        نوع التجمع 

Urban  4.7 1.1 72.4 23.3 0.1 20.3  حضر 

Rural  12.3 2.4 7.4 50.3 .3 68.8  ريف 

Camps  0.4 1.6 73.3 67.7 - 10.3 مخيمات 

Total  5.2 1.3 65.0 29.9 0.1 25.1 المجموع 

Refugee Status       حالة اللجوء 

Refugee  0.6 1.4 52.3 89.1 - 35.1  الجئ 

Non-Refugee  7.5 1.2 71.3 0.5 0.1 20.2 غير الجئ 

Total  5.2 1.3 65.0 29.9 0.1 25.1 المجموع 

                               Means Palestinian National Authority *تعني السلطة الوطنية الفلسطينية                                                               * 
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الخصائص الخلفية نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس الذين أفادوا بأنهم مصابون بأمراض مزمنة ويتلقون عالجاً حسب بعض : 12دول ج

 2010ونوع المرض، 
Table 12: Percentage of Palestinians in Jerusalem Governorate Who Reported Diagnosed 
Chronic Diseases and Receiving Treatment by Selected Background Characteristics and 

Disease, 2010   
 

Background Characteristics  الخصائص الخلفية  

Refugee Statusنوع التجمع              حالة اللجوء Type of Locality الجنس                            Sex 
Type of 
Disease  
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Diabetes 5.5 5.2 5.4 4.2 4.9 5.6 5.4 6.5 4.3 5.4 سكري 

Hypertension 5.3 5.4 5.3 4.6 3.8 5.6 5.3 6.4 4.2 5.3 دم مرتفعضغط  
Cardiac 
Disease 2.1 2.4 2.2 2.0 1.9 2.2 2.2 1.8 2.6 2.2 أمراض القلب 

Fat, 
cholesterol 3.4 2.9 3.3 3.2 0.8 3.6 3.3 3.6 2.9 3.3 

, دهنيات

 كوليسترول

cancer 0.1 0.2 0.2 - - 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 سرطان 

Ulcer 0.6 1.0 0.7 2.2 0.4 0.6 0.7 0.4 1.0 0.7 في المعدةقرحة  

Asthma 1.0 0.9 0.9 2.5 0.5 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9  أزمة(ربو( 

Osteoporosis 0.8 0.8 0.8 1.6 0.1 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 هشاشة عظام 
Headache or 
chronic 
Headache 

0.6 1.0 0.7 0.5 0.3 0.8 0.7 1.0 0.5 0.7 
وجع راس أو 

 صداع مزمن

Rheumatism 2.0 2.4 2.1 2.9 2.6 2.0 2.1 2.9 1.4 2.1 أمراض المفاصل 

Anemia 0.3 0.4 0.3 0.6 0.2 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3 فقر الدم 

Depression 0.5 0.4 0.5 - 0.1 0.6 0.5 0.3 0.6 0.5 اكتئاب 
Disk(Back 
pain) 2.4 2.0 2.2 4.0 0.9 2.3 2.2 2.6 1.9 2.2 وجع ظهر(ديسك( 

Nephrology 0.6 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 أمراض الكلى 

Liver disease 0.2 0.1 0.1 - 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 أمراض الكبد 

Thalassemia 0.2 0.2 0.2 - 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ثالسيميا 

 
 
 

 2010 والجنس، في محافظة القدس حسب المنطقة)  سنوات5-3(معدالت االلتحاق برياض األطفال لألفراد الفلسطينيين : 13جدول 
Table 13: Educational Enrollment in Kindergartens for Palestinians (3-5 Years) in Jerusalem 

Governorate by Area and Sex, 2010  
 

Sex  منطقةJ2 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem Governorate 

 الجنس

Both Sexes 24.0 47.2 37.7 سينكال الجن 

Males 22.3 46.0 36.3 ذكور 

Females 25.9 48.6 39.3 إناث 
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 2010في محافظة القدس حسب الجنس وفئات العمر، )  سنوات فأكثر5(معدالت االلتحاق بالتعليم للسكان الفلسطينيين : 14جدول 
Table 14: Educational Enrollment for Palestinian Population (5 Years and Above) in Jerusalem 

Governorate by Sex, and Age Groups, 2010 
 

 Jerusalem Governorate محافظة القدس 
Age Groups إناث 

Females 
 ذكور

Males 
 كال الجنسين

Both Sexes 

 فئات العمر

5-11 96.7 95.0 95.9 5-11  

12-14 98.9 95.7 97.3 12-14  

15-17 89.2 77.3 82.9 15-17  

18+ 10.6 7.9 9.2 18+  

Total 41.9 39.3 40.6 المجموع 

 
 
 

في محافظة القدس حسب الجنس وفئات )  سنوات فأكثر5(للسكان الفلسطينيين ) لم يلتحق/ التحق(معدالت فرص االلتحاق بالتعليم : 15جدول 

 2010العمر، 
Table 15: Ever Attending School for Palestinian Population (5 Years and Above) in Jerusalem 

Governorate by Sex and Age Groups, 2010  
 

 Males                                   ذكور Females                                   إناث Both Sexes   كال الجنسين              
Age 

Groups 
 لم يلتحق أبداً

Never 
Attended 

 التحق
Attended 

 المجموع 
Total 

 لم يلتحق أبداً
Never 

Attended 

 التحق
Attended 

 المجموع 
Total 

 لم يلتحق أبداً
Never 

Attended 

 التحق
Attended 

 المجموع 
Total 

 فئات العمر

5 25.2 74.8 100 23.2 76.8 100 26.8 73.2 100 5 

-116 1.2 98.8 100 0.9 99.1 100 1.5 98.5 100 6-11  

12-14 0.1 99.9 100 0.2 99.8 100 0.0 100 100 12-14  

15-19 0.5 99.5 100 0.3 99.7 100 0.8 99.2 100 15-19  

20-24 0.6 99.4 100 0.5 99.5 100 0.8 99.2 100 20-24  

25-34 1.1 98.9 100 1.5 98.5 100 0.7 99.3 100 25-34 

35-44 1.7 98.3 100 2.5 97.5 100 0.9 99.1 100 35-44 

45-54 4.3 95.7 100 7.2 92.8 100 1.6 98.4 100 45-54  

55-64 14.7 85.3 100 21.3 78.7 100 8.4 91.6 100 55-64  

65+ 50.6 49.4 100 64.0 36.0 100 36.3 63.7 100 65+  

Total 4.6 95.4 100 5.8 94.2 100 3.4 96.6 100 المجموع 
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الملتحقين برياض األطفال في محافظة القدس حسب المنطقة ونوع المؤسسة التعليمية)  سنوات5-3 (نالتوزيع النسبي للفلسطينيي: 16جدول   

2010 والجنس،   
Table16: Percentage Distribution of Palestinians (3-5 Years) Attending Kindergartens in 

Jerusalem Governorate by Area, Type of Educational Institution and Sex, 2010 
 

Sex and Type of Educational 
Institution 

J2 منطقة  
Area J2 

J1 منطقة  
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate  
 الجنس ونوع المؤسسة التعليمية 

Both Sexes      كال الجنسين 

Private Kindergarten  95.7 67.2 74.4 روضة أطفال خاصة 
Israeli Municipality and Culture 
Committee Kindergarten 4.3 32.8 25.6  روضة معارف والبلدية اإلسرائيليتين 

Total 100 100 100 المجموع 

Males     ذكور 

Private Kindergarten  95.8 64.3 72.3 روضة أطفال خاصة 
Israeli Municipality and Culture 
Committee Kindergarten 4.2 35.7 27.7  روضة معارف والبلدية اإلسرائيليتين 

Total 100 100 100 المجموع 

Females     إناث 

Private Kindergarten  95.5 70.3 76.7 روضة أطفال خاصة 
Israeli Municipality and Culture 
Committee Kindergarten 4.5 29.7 23.3 معارف والبلدية اإلسرائيليتين روضة  

Total 100 100 100 المجموع 
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حسب المنطقة ونوع المؤسسة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية في محافظة القدس )  سنوات فأكثر5( نسبة األفراد الفلسطينيين: 17جدول 

 2010، التعليمية والجنس
Table 17: Percentage of Palestinians (5 Years and Above) in Jerusalem Governorate Who are 

Enrolled in Educational Institutions by Area, Type of Educational Institution and Sex, 2010 
 

Sex and Type of Educational 
Institution 

J2 منطقة  
Area J2 

J1منطقة  
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate  
لمؤسسة التعليمية الجنس ونوع ا  

Both Sexes      كال الجنسين 

Government School   62.8 13.8 31.4  مدرسة حكومية 
Israeli Municipality and Culture 
Committee School  2.0 51.0 33.5 مدرسة معارف والبلدية اإلسرائيليتين 

UNRWA School  8.8 1.4 4.0 مدرسة وكالة الغوث 

Private School   9.3 13.5 12.0  مدرسة خاصة 

Palestinian Community College  0.3 1.1 0.8  كلية مجتمع فلسطينية 

Palestinian University  10.8 8.2 9.2  جامعة فلسطينية 

Israeli Higher Education Institution  0.0 2.6 1.7  مؤسسة تعليم عالي إسرائيلية 

Educational Institution Abroad 0.5 0.5 0.5  مؤسسة تعليمية في الخارج 

Males     ذكور 

Government School 64.4 10.9 29.5  مدرسة حكومية 
Israeli Municipality and Culture 
Committee School  1.8 53.2 35.3 مدرسة معارف والبلدية اإلسرائيليتين 

UNRWA School  4.7 1.3 2.5 مدرسة وكالة الغوث 

Private School  12.8 14.5 13.9  مدرسة خاصة 

Palestinian Community College  0.2 0.4 0.3  كلية مجتمع فلسطينية 

Palestinian University  9.8 6.6 7.7  جامعة فلسطينية 

Israeli Higher Education Institution  0.1 2.9 1.9  مؤسسة تعليم عالي إسرائيلية 

Educational Institution Abroad 0.8 0.7 0.7  مؤسسة تعليمية في الخارج 

Females     إناث 

Government School   61.4 16.8 33.2  مدرسة حكومية 
Israeli Municipality and Culture 
Committee School  2.3 48.9 31.7 مدرسة معارف والبلدية اإلسرائيليتين 

UNRWA School  12.4 1.5 5.5 لة غوثمدرسة وكا 

Private School   6.1 12.5 10.1  مدرسة خاصة 

Palestinian Community College  0.5 1.8 1.3  كلية مجتمع فلسطينية 

Palestinian University  11.8 9.8 10.5  جامعة فلسطينية 

Israeli Higher Education Institution  - 2.4 1.5  مؤسسة تعليم عالي إسرائيلية 

Educational Institution Abroad 0.2 0.2 0.2  مؤسسة تعليمية في الخارج 
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في محافظة القدس حسب فئات العمر وعدد سنوات الدراسة المكتملة والجنس )  سنوات فأكثر10(التوزيع النسبي للفلسطينيين : 18جدول 

   2010والمنطقة، 
Table 18: Percentage Distribution of Palestinians (10 Years and Above) in Jerusalem Governorate 

by Age Groups, Completed Years of Schooling, Sex and Area, 2010 
 

Age Groups                فئات العمر Area, Sex and 
Completed Years 

of Schooling  
 المجموع
Total 45+  35-44  25-34  20-24  15-19  10-14  

المنطقة والجنس 

وسنوات الدراسة 

 المكتملة
Jerusalem 
Governorate        محافظة القدس 

Both Sexes        كال الجنسين 

0 4.5 18.0 1.7 1.1 0.6 0.5 0.2 0 

1-6 19.2 26.3 12.9 7.2 3.6 2.7 55.5 1-6 

7-9 23.4 19.5 25.2 17.4 10.9 21.3 44.3 7-9 

10-12 32.1 21.1 34.3 40.3 39.9 65.6 - 10-12 

13+ 20.9 15.1 25.9 34.0 45.0 9.8 - 13+ 

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 

Males        ذكور 

0 2.8 11.1 0.9 0.7 0.8 0.8 0.1 0 

1-6 20.2 25.4 13.7 9.7 6.3 2.9 56.2 1-6 

7-9 25.0 21.6 25.4 18.3 13.8 25.9 43.7 7-9 

10-12 31.4 23.5 30.8 38.3 40.7 63.7 - 10-12 

13+ 20.6 18.4 29.2 33.1 38.4 6.7 - 13+ 

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 

Females        إناث 

0 6.1 25.2 2.5 1.5 0.5 0.3 0.2 0 

1-6 18.2 27.3 12.2 4.7 0.9 2.5 54.8 1-6 

7-9 21.7 17.3 25.0 16.6 7.9 16.5 44.9 7-9 

10-12 32.8 18.6 38.0 42.4 39.0 67.6 - 10-12 

13+ 21.2 11.7 22.4 34.9 51.7 13.1 - 13+ 

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 

Area J1        منطقة J1  

Both Sexes        كال الجنسين 

0 3.6 15.7 0.7 1.2 - 0.3 0.1 0 

1-6 17.3 23.7 7.2 5.3 3.5 2.3 55.0 1-6 

7-9 21.8 20.5 21.3 13.3 9.0 19.6 44.9 7-9 

10-12 32.4 22.7 37.6 40.6 35.8 65.5 - 10-12 

13+ 24.9 17.3 33.3 39.7 51.7 12.4 - 13+ 

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 

Males        ذكور 

0 2.7 11.8 0.8 0.5 - 0.1 0.1 0 

1-6 18.0 21.5 7.6 8.5 5.6 1.9 55.0 1-6 

7-9 23.6 23.2 23.0 13.2 10.6 24.1 44.9 7-9 

10-12 31.7 23.6 32.5 39.6 37.4 66.8 - 10-12 

13+ 24.0 19.8 36.2 38.3 46.5 7.1 - 13+ 

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 
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ئات العمر وعدد سنوات الدراسة المكتملة في محافظة القدس حسب ف)  سنوات فأكثر10(التوزيع النسبي للفلسطينيين ): تابع(  18جدول 

  2010والجنس والمنطقة، 
Table 18 (Cont.): Percentage Distribution of Palestinians (10 Years and Above) in Jerusalem 

Governorate by Age Groups, Completed Years of Schooling, Sex and Area, 2010 
 

Age Groups                  فئات العمر Area, Sex and 
Completed Years 

of Schooling  
 المجموع
Total 45+  35-44  25-34  20-24  15-19  10-14  

المنطقة والجنس 

وسنوات الدراسة 

 المكتملة

Females        إناث 

0 4.6 19.9 0.6 1.8 - 0.5 - 0 

1-6 16.6 26.1 6.7 2.0 1.5 2.7 55.1 1-6 

7-9 20.0 17.7 19.4 13.4 7.4 15.0 44.9 7-9 

10-12 33.1 21.6 43.1 41.6 34.3 64.1 - 10-12 

13+ 25.8 14.7 30.2 41.1 56.8 17.8 - 13+ 

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 

Area J2        منطقة J2  

Both Sexes        كال الجنسين 

0 5.8 21.5 3.4 1.0 1.6 0.9 0.3 0 

1-6 22.3 30.3 22.6 10.5 3.8 3.4 56.4 1-6 

7-9 25.9 17.9 31.9 24.7 13.9 23.9 43.3 7-9 

10-12 31.6 18.6 28.6 39.8 46.3 65.9 - 10-12 

13+ 14.4 11.7 13.4 24.0 34.4 5.9 - 13+ 

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 

Males        ذكور 

0 3.0 10.0 1.2 1.1 2.0 1.9 - 0 

1-6 23.8 31.6 24.0 11.6 7.4 4.4 58.3 1-6 

7-9 27.3 19.1 29.6 26.8 18.8 28.8 41.7 7-9 

10-12 30.8 23.3 27.9 36.1 45.9 59.0 - 10-12 

13+ 15.1 16.0 17.3 24.5 26.0 6.0 - 13+ 

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 

Females        إناث 

0 8.7 32.7 5.7 0.9 1.2 - 0.7 0 

1-6 20.8 29.0 21.3 9.4 - 2.3 54.4 1-6 

7-9 24.4 16.7 34.2 22.4 8.7 18.8 45.0 7-9 

10-12 32.4 14.1 29.4 43.7 46.8 73.0 - 10-12 

13+ 13.7 7.4 9.4 23.6 43.3 5.8 - 13+ 

Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 70

  2010في محافظة القدس حسب المنطقة وفئات العمر والجنس، )  سنوات فأكثر10(لقراءة والكتابة للفلسطينيين معدالت معرفة ا: 19جدول 
Table 19: Literacy Rate for Palestinians (10 Years and Above) in Jerusalem Governorate by Area, 

Age Groups and Sex, 2010  
 

Sex and Age Groups  J2 منطقة 
Area J2 

J1 منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem  

Governorate 
 الجنس وفئات العمر

Both Sexes      كال الجنسين 

10-14 99.7 99.8 99.8 10-14 

15-19 99.1 99.6 99.4 15-19 

20-24 98.5 100.0 99.4 20-24 

25-34 98.7 98.9 98.8 25-34 

35-44 96.5 99.3 98.3 35-44 

45-54 94.8 96.5 95.8 54-45 

55-64 80.4 88.0 84.9 64-55 

65+ 41.7 54.4 49.2 65+ 

Total  94.1 96.4 95.5 المجموع 

Males     ذكور 

10-14 100.0 99.7 99.8 10-14 

15-19 98.2 100.0 99.3 15-19 

20-24 97.9 100.0 99.2 20-24 

25-34 98.3 99.5 99.1 25-34 

35-44 98.3 99.3 98.9 35-44 

45-54 97.5 99.0 98.4 54-45 

55-64 93.6 89.7 91.3 64-55 

65+ 66.0 62.4 63.8 65+ 

Total  96.6 97.3 97.1 المجموع 

Females    إناث 

10-14 99.5 100.0 99.8 10-14 

15-19 100.0 99.2 99.5 15-19 

20-24 98.5 100.0 99.4 20-24 

25-34 99.1 98.2 98.6 25-34 

35-44 94.6 99.3 97.5 35-44 

45-54 91.3 93.8 93.1 54-45 

55-64 67.5 86.1 78.2 64-55 

65+ 19.7 46.5 35.4 65+ 

Total  91.2 95.5 93.9 المجموع 
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 2010في محافظة القدس حسب المنطقة والحالة التعليمية والجنس، )  سنوات فأكثر10(التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين : 20جدول 
Table 20: Percentage Distribution of Palestinians (10 Years and Above) in Jerusalem Governorate 

by Area, Educational Attainment and Sex, 2010 
 

Sex and Educational 
Attainment 

J2   منطقة 
Area J2 

J1   منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 
ة التعليميةالجنس والحال  

Both Sexes    كال الجنسين 

Illiterate 5.9 3.6 4.5  أمي 

Can Read and Write  12.1 9.7 10.6  ملم 

Elementary  25.3 19.2 21.5  ابتدائي 

Preparatory  31.2 24.8 27.2  إعدادي 

Secondary  15.1 22.3 19.6  ثانوي 

Associate Diploma  3.1 7.4 5.8 وسط دبلوم مت 

Bachelor and above  7.3 12.9 10.8  بكالوريوس فأعلى 

Total 100 100 100 المجموع 

Males    ذكور 

Illiterate 3.3 2.7 2.9  أمي 

Can Read and Write  12.3 9.4 10.5  ملم 

Elementary  27.8 20.5 23.3  ابتدائي 

Preparatory  31.2 27.0 28.6  إعدادي 

Secondary  14.1 20.0 17.7  ثانوي 

Associate Diploma  2.8 6.4 5.0  دبلوم متوسط 

Bachelor and above 8.5 13.9 11.9  بكالوريوس فأعلى 

Total 100 100 100 المجموع 

Females    إناث 

Illiterate 8.7 4.5 6.1  أمي 

Can Read and Write  11.9 10.1 10.8  ملم 

Elementary  22.6 17.8 19.6  ابتدائي 

Preparatory  31.1 22.5 25.8  إعدادي 

Secondary  16.2 24.8 21.5  ثانوي 

Associate Diploma  3.5 8.5 6.6  دبلوم متوسط 

Bachelor and above  6.0 11.8 9.6  بكالوريوس فأعلى 

Total 100 100 100 المجموع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72

 2010في محافظة القدس الجنس وفئات العمر، )  سنوات فأكثر5(فراد الفلسطينيين نسب التسرب من التعليم لأل: 21جدول 
Table 21: Education Drop-Out Rates for Palestinians (5 Years and Above) in Jerusalem 

Governorate by Sex and Age Groups, 2010 
 

Jerusalem Governorate محافظة القدس 
Age Groups إناث 

Females 
 ذكور

Males 
 كال الجنسين

Both Sexes 

 فئات العمر

-115 - 0.2 0.1 5-11  

12-14 0.6 4.3 2.5 12-14  

15-17 4.3 15.2 10.1 15-17  

18+ 34.3 38.6 36.5 18+  

Total 22.1 25.7  المجموع 23.9

 
 
 

 في محافظة القدس حسب الجنس والسبب الرئيسي المتسربين من المدارس)  سنة18-5( التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين :22جدول 

2010للتسرب،   
Table 22: Percentage Distribution of Palestinians (5-18 Years) Who Dropped-Out of School in 

Jerusalem Governorate by Sex, and Main Reason for Drop-Out From Schools, 2010 
 

Jerusalem Governorate محافظة القدس 
Main Reason for Drop-Out 

From Schools  إناث 
Females 

 ذكور
Males 

 كال الجنسين
Both Sexes 

 السبب الرئيسي للتسرب من المدارس 

Not Interested in Education  19.7 44.1 33.2 عدم الرغبة في التعليم األكاديمي 
Multi Repetition  2.1 3.1 2.7  الرسوب المتكرر 
Education Negligence 8.4 12.4 10.6  غير مهتم بالدراسة 
Economic Difficulties  10.1 21.7 16.5   سوء الوضع االقتصادي لألسرة 
Household Problems  5.6 3.1 4.2  وجود مشاكل أسرية 
Care of Household Members  10.9 6.9 8.7  العناية بأفراد األسرة 
Marriage  32.1 0.5 14.6  الزواج 
The absence of nearby school 4.8 1.7 3.1 عدم وجود مدرسة قريبة 
Mistreatment in School  0.6 2.4 1.6 سوء المعاملة في المدرسة 
Security Issues   2.7 1.9 2.3  الوضع األمني 
Other*  3.0 2.2 2.5 أخرى * 
Total 100 100 100 المجموع 
*Other: include Not Interested in Coeducation, Illness, Disability, Wall, 
Dismissal from school due to exceeding the legal age. 

تشمل عدم الرغبة في التعليم المختلط، المرض، اإلعاقة، الجدار، الفصل من المدرسة بسبب : أخرى*

 تجاوز السن القانوني
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 حسب استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والجنس في محافظة القدس)  سنوات فأكثر5(لسطينيين التوزيع النسبي لألفراد الف: 23جدول 

  2010والمنطقة، 
Table 23: Percentage Distribution of Palestinians (5 Years and Above) in Jerusalem Governorate 

by Use Some of ICT Tools, Sex and Region, 2010 
 

Selected  Indicators  إناث 
Female 

 ذكور
Male 

 كال الجنسين
Both Sex 

 مؤشرات مختارة

Jerusalem  Governorate    محافظة القدس 
Use Computer  65.3 70.9 68.1  يستخدم الكمبيوتر 
Don’t Use  Computer 34.7 29.1 31.9 ال يستخدم الكمبيوتر 
Total 100 100 100 المجموع 
Use Internet  inside house 51.6 49.2 50.3 استخدام اإلنترنت داخل المنزل 
Use Internet outside house 15.8 17.2 16.5 استخدام اإلنترنت خارج المنزل 

Both 12.3 14.8 13.6 كالهما 

Don’t Use Internet 20.3 18.8 19.6 ال يستخدم اإلنترنت 
Total 100 100 100 المجموع 
Have Palestinian Mobile 10.2 13.1 11.7 امتالك هاتف نقال فلسطيني 

Have Israeli Mobile 42.6 48.2 45.5 امتالك هاتف نقال اسرائيلي 
Both 2.1 4.0 3.0 كالهما 

Don’t Have Mobile 45.1 34.7 39.8 ال يمتلك هاتف نقال 
Total 100 100 100 المجموع 
Area J1    J1 منطقة  
Use Computer  73.0 76.5 74.8  يستخدم الكمبيوتر 
Don’t Use  Computer 27.0 23.5 25.2 ال يستخدم الكمبيوتر 
Total 100 100 100 المجموع 
Use Internet  inside house 55.0 52.8 53.8 استخدام اإلنترنت داخل المنزل 

Use Internet outside house 12.2 12.0 12.1 لاستخدام اإلنترنت خارج المنز 

Both 16.3 19.6 18.0 كالهما 

Don’t Use Internet 16.5 15.6 16.1 ال يستخدم اإلنترنت 
Total 100 100 100 المجموع 
Have Palestinian Mobile 1.1 0.5 0.8 امتالك هاتف نقال فلسطيني 
Have Israeli Mobile 60.6 65.8 63.2 امتالك هاتف نقال اسرائيلي 

Both 2.1 2.5 2.3 هماكال 

Don’t Have Mobile 36.2 31.2 33.7 ال يمتلك هاتف نقال 
Total 100 100 100 المجموع 
Area J2    J2 منطقة  
Use Computer  52.6 61.6 57.2  يستخدم الكمبيوتر 

Don’t Use  Computer 47.4 38.4 42.8 ال يستخدم الكمبيوتر 
Total 100 100 100 المجموع 
Use Internet  inside house 43.9 41.9 42.8 استخدام اإلنترنت داخل المنزل 

Use Internet outside house 24.2 27.7 26.1 استخدام اإلنترنت خارج المنزل 

Both 3.0 5.0 4.1 كالهما 
Don’t Use Internet 28.9 25.4 27.0 ال يستخدم اإلنترنت 
Total 100 100 100 المجموع 
Have Palestinian Mobile 25.2 34.1 29.7 امتالك هاتف نقال فلسطيني 

Have Israeli Mobile 13.1 19.0 16.1 امتالك هاتف نقال إسرائيلي 

Both 2.0 6.4 4.2 كالهما 

Don’t Have Mobile 59.9 40.5 50.0 ال يمتلك هاتف نقال 
Total 100 100 100 المجموع 
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 2010في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس والعالقة بقوة العمل، ) ثر سنة فأك15(التوزيع النسبي للفلسطينيين : 24جدول 
Table 24: Percentage Distribution of Palestinians (15 Years and Above) in Jerusalem 

Governorate by Area, Sex and Labor Force Status, 2010  
  

J2 منطقة  
Area J2 

J1منطقة  
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

Labor Force Status  
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بقوة العمل العالقة   

Inside Labor Force  11.0 71.5 41.7 17.3 68.0 43.0 14.9  داخل القوى العاملة  42.5 69.4

Outside Labor Force 89.0 28.5 58.3 82.7 32.0 57.0 85.1  خارج القوى العاملة  57.5 30.6

Total  100 100 100 100 100 100 100  المجموع  100 100

Employed  81.6 81.6 81.6 94.2 91.8 92.2 90.5  عامل 88.2 87.8

Unemployed 18.4 18.4 18.4 6.0 8.2 7.8 9.5  متعطل عن العمل 11.8 12.2

Total  100 100 100 100 100 100 100  المجموع  100 100
Persons Outside 
Labor Force by 
Reason 

         
األفراد خارج القوى 

 العاملة حسب السبب

Study  23.0 50.0 29.7 23.3 52.8 31.7 23.2 سة طالب متفرغ للدرا 30.9 51.8  

Housekeeping 68.1 1.6 51.6 66.2 1.4 47.7 67.0  متفرغ ألعمال المنزل  49.3 1.5

Old / Illness  6.4 36.2 13.8 9.7 38.9 18.0 8.4 37.9 16.4 
عاجز عن 

كبار السن /مرضى/العمل  

Revenues / Retired   متقاعد\وجود إيراد 1.2 4.2 0.1 0.9 2.8 0.1 1.8 6.7 0.2

Other  أخرى 2.2 4.6 1.3 1.7 4.1 0.7 3.1 5.5 2.3

Total  100 100 100 100 100 100 100  المجموع  100 100
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  2010فئات العمر والجنس، والعالقة بقوة العمل   حسبالقدسفي محافظة )  فأكثر سنة15(التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين : 25 جدول
Table 25: Percentage Distribution of Palestinians (15 Years and Above) in Jerusalem Governorate 

by Labor Force Status, Age Groups and Sex, 2010 
 

 Labor Force Status                                                                  العمل  بقوة العالقة

 In Labor Force Sex and Age                         العاملةالقوى داخل
Groups 

 المجموع
Total 

 

 القوى خارج
 العاملة

Outside 
Labor Force 

داخل القوى 

 العاملة
In Labor 

Force 

 المجموع
Total 

 عن العمل متعطل
Unemployed  

 عامل
Employed 

 لعمرا فئات والجنس

Both Sexes        الجنسين كال 

24-15 100 72.2 27.8 100 28.8 71.2 24-15 

34-25 100 40.5 59.5 100 8.2 91.8 34-25 

44-35 100 41.5 58.5 100 6.0 94.0 44-35 

+45 100 67.6 32.4 100 7.6 92.4 45+  

Total  100 57.5 42.5 100 11.8 88.2 المجموع 

Males       ذكور 

24-15 100 52.5 47.5 100 29.2 70.8 24-15 

34-25 100 4.8 95.2 100 8.5 91.5 34-25 

44-35 100 8.4 91.6 100 5.6 94.4 44-35 

+45 100 45.4 54.6 100 8.7 91.3 45+  

Total  100 30.6 69.4 100 12.2 87.8 المجموع 

Females        إناث  

24-15 100 92.2 7.8 100 26.4 73.6 24-15 

34-25 100 76.9 23.1 100 7.2 92.8 34-25 

44-35 100 76.5 23.5 100 7.5 92.5 44-35 

+45 100 90.6 9.4 100 1.3 98.7 45+  

Total  100 85.1 14.9 100 9.5 90.5 المجموع 

   ..                          
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م سمات القوى العاملةفي محافظة القدس حسب الحالة التعليمية وأه)  سنة فأكثر15(التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين : 26جدول   
  2010 والجنس، 

Table 26: Percentage Distribution of Palestinians (15 Years and Above) in Jerusalem Governorate 
by Educational Attainment, Labor Force Status and Sex, 2010 

 
 الحالة التعليمية

Educational Attainment 
Sex and Labor Force Status  المجموع 

Total  بكالوريوس

 فأعلى
 إعدادي فأقل ثانوي دبلوم متوسط

 الجنس وسمات القوى العاملة 

Both Sexes      كال الجنسين 

In Labor Force  42.5 80.3 61.6 33.6 35.2  داخل القوى العاملة 

Outside Labor Force  57.5 19.7 38.4 66.4 64.8  خارج القوى العاملة 

Total  100 100 100 100 100  المجموع 

Employment  88.2 94.9 96.6 90.6 82.0  العمالة 

Unemployment  11.8 5.1 3.4 9.4 18.0  البطالة 

Total 100 100 100 100 100 المجموع 

Males      ذكور 

In Labor Force  69.4 90.8 88.7 67.4 62.8  داخل القوى العاملة 

Outside Labor Force  30.6 9.2 11.3 32.6 37.2  خارج القوى العاملة 

Total  100 100 100 100 100  المجموع 

Employment  87.8 96.4 96.2 91.4 82.0  العمالة 

Unemployment  12.2 3.6 3.8 8.6 18.0  البطالة 

Total  100 100 100 100 100  المجموع 

Females      إناث 

In Labor Force  14.9 66.9 40.1 4.9 5.1  داخل القوى العاملة 

Outside Labor Force  85.1 33.1 59.9 95.1 94.9  خارج القوى العاملة 

Total  100 100 100 100 100  المجموع 

Employment  90.5 92.3 97.3 80.7 82.1  العمالة 

Unemployment  9.5 7.7 2.7 19.3 17.9  البطالة 

Total 100 100 100 100 100 المجموع 
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 2010من محافظة القدس حسب المنطقة والجنس والمهنة، )  سنة فأكثر15(التوزيع النسبي للعاملين الفلسطينيين : 27جدول 
Table 27: Percentage Distribution of Employed Palestinians (15 Years and Above) from 

Jerusalem Governorate by Area, Sex and Occupation, 2010 
  

J2 منطقة  
Area J2 

J1 منطقة  
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

Occupation 
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 المهنة

Legislators, Senior 
Officials and Managers  4.2 7.0 6.6 1.0 6.2 5.1 1.8 6.5 5.6 

المشرعون وموظفو اإلدارة 

 العليا 
Professionals, 
Technicians, Associates 
and Clerks  

60.5 18.0 23.6 82.8 26.7 38.0 77.1 23.6 33.2 
الفنيون والمتخصصون 

 والمساعدون والكتبة

Service, Shop and 
Market Workers  9.1 14.2 13.5 10.8 16.9 15.7 10.4 15.9 14.9 

عمال الخدمات والباعة في 

 األسواق 

Skilled Agricultural and 
Fishery Workers  2.7 0.4 0.7 - - - 0.7 0.2 0.3 

العمال المهرة في الزراعة 

 والصيد 

Craft and Related Trade 
Workers  12.5 18.8 18.0 1.5 18.4 15.0 4.3 18.5 16.0 

العاملون في الحرف وما 

 إليها من المهن 
Plants and Machine 
Operators and 
Assemblers  

 مشغلو اآلالت ومجمعوها  8.5 10.4 - 8.9 11.1 - 7.9 9.1 -

Elementary Occupations  11.0 32.5 29.7 3.9 20.7 17.3 5.7 24.9 21.5  المهن األولية 

Total  100 100 100 100 100 100 100  المجموع  100 100

 
 
 

  2010من محافظة القدس حسب المنطقة والجنس والنشاط االقتصادي، )  سنة فأكثر15(التوزيع النسبي للعاملين الفلسطينيين : 28جدول 
Table 28: Percentage Distribution of Employed Palestinian Persons (15 Years and Above) from 

Jerusalem Governorate by Area, Sex and Economic Activity, 2010  
  

 J2منطقة 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

Economic Activity 
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 النشاط االقتصادي

Agriculture, Hunting and 
Fishing  2.7 2.1 2.2 - 0.2 0.2 0.7 0.9 0.9 

الزراعة والصيد والحراجة 

 وصيد األسماك 

Mining, Quarrying and 
Manufacturing  12.1 22.2 20.9 1.5 9.9 8.2 4.2 14.4 12.6 

تعدين والمحاجر والصناعة ال

 التحويلية 

Construction  - 22.0 19.1 0.7 14.9 12.0 0.6  البناء والتشييد  14.5 17.5

Commerce, Hotels and 
Restaurants  7.9 20.2 18.5 7.0 33.7 28.3 7.3  التجارة والمطاعم والفنادق  25.0 28.8

Transportation, Storage 
and Communication  - 6.7 5.8 1.8 9.7 8.1 1.3  النقل والتخزين واالتصاالت  7.3 8.6

Services and Other 
Branches  77.3 26.8 33.5 89.0 31.6 43.2 85.9  الخدمات والفروع األخرى  39.7 29.8

Total  100 100 100 100 100 100 100  المجموع  100 100
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 2010من محافظة القدس حسب المنطقة والجنس والحالة العملية، )  سنة فأكثر15(ين التوزيع النسبي للعاملين الفلسطيني: 29جدول 
Table 29: Percentage Distribution of Employed Palestinians (15 Years and Above) from 

Jerusalem Governorate by Area, Sex and Employment Status, 2010 
  

J2 منطقة  
Area J2 

J1 منطقة  
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

Employment Status 
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 الحالة العملية

Employer  2.3 11.3 10.2 2.2 10.9 9.1 2.2  صاحب عمل  9.5 11.1

Self Employed 6.4 8.0 7.8 5.0 10.8 9.7 5.4  يعمل لحسابه  9.0 9.8

Wage Employee 88.8 80.4 81.4 92.8 78.1 81.0 91.8  مستخدم بأجر 81.2 78.8

Unpaid Family Member  2.5 0.3 0.6 0.0 0.2 0.2 0.6  عضو أسرة بدون أجر  0.3 0.3

Total 100 100 100 100 100 100 100  المجموع 100 100

 
 
 

 2010 والمنطقة،  مختارةومؤشرات  الجنسحسب من محافظة القدس لعاملينا)  سنة فأكثر15( للفلسطينيينالنسبي  التوزيع: 30 جدول  
Table 30: Percentage Distribution of Employed Palestinians (15 Years and Above) from 

Jerusalem Governorate by Sex, Selected Indicators and Area, 2010 
 

             Sex  الجنس 
Area and Selected Indicators  إناث 

Females 
 ذكور

Males 

الجنسين كال  
Both Sexes 

 المنطقة ومؤشرات مختارة

Jerusalem Governorate    محافظة القدس 

Place of Work    العملمكان  

Palestinian Territory 98.0 82.4 85.2 األراضي الفلسطينية 

Israel and Settlements 2.0 17.6 14.8 إسرائيل والمستوطنات 

Total 100 100 100 المجموع 

Area J1     منطقةJ1 

Place of Work    العملمكان  

Palestinian Territory 98.1 79.8 83.5 األراضي الفلسطينية 

Israel and Settlements 1.9 20.2 16.5 إسرائيل والمستوطنات 

Total 100 100 100 المجموع 

Area J2     منطقة J2 

Place of Work    العملمكان  

Palestinian Territory 97.8 87.0 88.5 األراضي الفلسطينية 

Israel and Settlements 2.2 13.0 11.5 إسرائيل والمستوطنات 

Total 100 100 100 موعالمج  

Time to Reach at Work (Hour)     ساعة(الوقت المستغرق للوصول إلى مكان العمل(  

Less than 1:0 65.2 62.5 62.9  1:0أقل من  

1:0-less than 1:30 29.9 28.2 28.5  1:30أقل من -1.0من  

2:0-1:30من  5.6 5.7 4.9 1:30-2:0  

More than 2:0 0.0 3.6 3.0  2:0أكثر من  

Total 100 100 100 المجموع 
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التوزيع النسبي لألسر واألفراد الفلسطينيين في محافظة القدس حسب بعض الخصائص الخلفية والموقع من جدار الضم     : 31جدول 

 2010 والتوسع،
Table 31: Percentage Distribution of Palestinian Households and Individuals in Jerusalem 

Governorate by Selected Background Characteristics and Location from the Expansion and 
Annexation Wall, 2010 

 
 الموقع من جدار الضم والتوسع

Location from The Expansion and Annexation Wall 
Background Characteristics 

 المجموع
Total 

 خارج جدار الضم والتوسع
Out of the Expansion 
and Annexation Wall 

 داخل جدار الضم والتوسع
Inside of the Expansion 

and Annexation Wall 

 الخصائص الخلفية

Distribution of Persons by  Sex    توزيع األفراد حسب الجنس 

Males 50.9 50.9 50.9 ذكور 

Females 49.1 49.1 49.1 إناث 

Total 100 100 100 المجموع 

Refugee Status    حالة اللجوء 

Refugee 33.2 44.9 26.3 الجئ 

Non Refugee 66.8 55.6 73.7 غير الجئ 

Total 100 100 100 المجموع 

Age     العمر 

14-0 38.6 38.6 38.6 0-14  

15-24 19.2 19.8 18.8 15-24  

25-34 15.4 15.1 15.5 25-34  

35-44 11.3 11.0 11.6 35-44  

45-54 7.3 7.2 7.5 45-54  

55-64 4.7 5.0 4.4 55-64  

65+ 3.5 3.3 3.6 65+  

Total 100 100 100 المجموع 

Qualification for Persons 10 
Years and Above    

 10المؤهل العلمي لألفراد 

 سنوات فاكثر

Illiterate 4.5 5.5 3.8 أمي 

Can Read and Write  10.6 11.2 10.3 ملم 

Elementary 21.5 24.3 19.1 ابتدائي 

Preparatory 27.2 31.3 24.4 إعدادي 

Secondary 19.6 16.4 21.9 ثانوي 

Lower Diploma 5.8 3.4 7.6 دبلوم متوسط 

Bachelor and Over 10.8 7.9 12.9 بكالوريوس فأعلى 

Total 100 100 100 المجموع 

Labor Force Status for Persons 
15 Years and Above    

 15العالقة بقوة العمل لألفراد 

 سنة فاكثر

In Labor Force 42.5 41.6 43.2 داخل القوى العاملة 

Outside Labor Force 57.5 58.4 56.8 خارج القوى العاملة 

Total 100 100 100 المجموع 

Unemployment Rate 11.8 16.6 8.2 نسبة البطالة 
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صداقة في الجانب اآلخر من الجدار /في محافظة القدس الذين أفادوا بأنه تربطهم عالقة قرابة)  سنوات فاكثر10(نسبة األفراد : 32ل جدو

  2010 نوع العالقة وبعض الخصائص الخلفية، بحس
Table 32: Percentage of Persons (10 Years and Above) in Jerusalem Governorate Who Reported 
That They Have Relationship\Friends with Others in the Other Side of Expansion and Annexation 

Wall by Type of Relationship and Selected Background Characteristics, 2010 
  

Type of Relationship  نوع عالقة القرابة  
Background 

Characteristics آخرون 
Others 

 ومعارف أصدقاء
Friends 

 ثانية درجة
Relatives Second 

Level 

 درجة أولى
Relatives First Level 

 الخصائص الخلفية 

Type of Locality      نوع التجمع 

Urban 1.2 16.0 32.4 26.7 حضر 

Rural - 5.0 15.8 14.3 ريف 

Camps 1.1 5.5 40.7 18.4 مخيمات 

Total  1.0 14.0 31.0 24.7 مجموعال  

Sex       الجنس 

Both Sexes 1.0 14.0 31.0 24.7 كال الجنسين 

Males 1.3 14.7 31.5 23.6  ذكور 

Females  0.8 13.3 30.5 25.9  إناث 

Area     المنطقة 

Jerusalem Governorate  1.0 14.0 31.0 24.7  محافظة القدس 

Area J1 1.7 18.5 33.5 26.9  منطقةJ1 

Area J2 - 6.7 27.0 21.1  منطقةJ2 

Refugee Status     حالة اللجوء 

 Refugee  1.0 12.2 31.6 29.0  الجئ 

Non-Refugee  1.1 14.9 30.7 22.7 غير الجئ 

Total  1.0 14.0 31.0 24.7 المجموع 
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 السبب وبعض بون إلى الجانب اآلخر من الجدار حسفي محافظة القدس الذين أفادوا بأنهم يتوجه)  سنوات فاكثر10(نسبة األفراد : 33جدول 

  2010الخصائص الخلفية، 
Table 33: Percentage of Persons (10 Years and Above) in Jerusalem Governorate Who Reported 

That They Move to the Other Side of Expansion and Annexation Wall by Cause and Selected 
Background Characteristics, 2010   

 

Reason  السبب                                                                

Background 
Characteristics أخرى 

Other 

لمتابعة أمور عالقة 

 مع الدوائر الخدماتية
Follow up 

With Services 
Departments 

لزيارة 

 األقارب
Visiting 

Relatives 

للسياحة، وممارسة 

نشاطات ترفيهية 

 وثقافية
Practicing 

Culture and 
Entertainment 

Activities 

 العمل
Labor 

الحصول 

على 

الخدمات 

 الطبية
Health 
Care 

 التعليم
Education 

الخصائص 

 الخلفية 

Area        المنطقة 

Jerusalem 
Governorate  0.5 2.8 38.9 32.3 2.4 4.1 1.2 

محافظة 

 القدس 

Area J1 0.3 3.4 53.8 49.8 0.8 1.2 1.5  منطقةJ1 

Area J2 0.8 1.6 14.6 3.8 4.9 9.0 0.7  منطقةJ2 

Sex          الجنس 

Both Sexes 0.5 2.8 38.9 32.3 2.4 4.1 1.2 كال الجنسين 

Males 0.6 3.9 38.1 33.1 4.1 3.6 0.9  ذكور 

Females  0.3 1.6 39.8 31.6 0.6 4.6 1.5  إناث 

Type of Locality         نوع التجمع 

Urban  0.5 2.9 44.4 37.0 1.9 3.5 1.3  حضر 

Rural  0.2 1.9 5.2 3.1 6.2 8.0 0.1  ريف 

Camps  1.2 - 4.9 5.7 2.4 8.2 - مخيمات 

Total  0.5 2.8 38.9 32.3 2.4 4.1 1.2 المجموع 

Refugee Status        حالة اللجوء 

Refugee  1.0 1.7 38.3 22.8 2.5 4.5 0.8 الجئ 

Non-Refugee  0.3 3.3 39.3 36.8 2.3 3.9 1.4 غير الجئ 

Total  0.5 2.8 38.9 32.3 2.4 4.1 1.2 المجموع 
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 2010 وتقديراتهم بتأثير بناء الجدار، ة حسب المنطقالقدس في محافظة ة الفلسطينينسبة األسر: 34جدول 
Table 34: Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area and Their 

Views of the Impacts from the Construction of the Expansion and Annexation Wall, 2010 
 

Impacts of  the Construction 
of the Wall 

 J2منطقة 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 
 آثار بناء الجدار

Difficulties in Visiting Relatives 53.7 68.9 62.7 صعوبة زيارة األهل واألقارب 

Difficulties in Enjoying Social  Activities 61.9 71.1 67.4 شاطات االجتماعيةصعوبة ممارسة الن  

Difficulties in Accessing Culture and 
Entertainment Activities 84.8 59.2 69.6 

صعوبة ممارسة النشاطات الترفيهية 

 والثقافية والدينية
Difficulties in Access  Education 
institution 18.2 29.1 24.7 صعوبة الوصول لمؤسسات التعليم 

Difficulties in Personal Business with 
Different Institutions 35.9 28.0 31.2 

صعوبة متابعة شؤون األسرة مع الدوائر 

 الخدماتية المختلفة

Chang or Left Work 51.7 31.4 39.6 تغير العمل/ترك  

Difficulties in Economic Relations  17.3 24.2 21.4 ةتدهور العالقات االقتصادي  

Difficulties in Health Care 78.4 18.4 42.8 صعوبة  الوصول للخدمات الصحية 

Increase in cost of Transportation  83.4 80.7 81.8 زيادة تكلفة المواصالت 

changing Place of Residence 5.9 21.1 14.9 تغير مكان اإلقامة 

Income Decrease   67.9 37.6 49.9 انخفاض الدخل 

Difficulties in Agriculture 4.5 17.8 12.4 تدهور الزراعة 

Other Difficulties  0.5 2.3 1.6 أخرى 

 
 
 

التوزيع النسبي لألفراد الذين توجهوا لطلب خدمة من أي من مكاتب العمل اإلسرائيلي في محافظة القدس حسب الرضى عن  : 35جدول 

 2010الخدمة، 
Table 35: Percentage Distribution of Individuals Who Have Requested Service from any of the 

Offices of the Israeli Labour, by Satisfaction with the service, 2010 
 

 محافظة القدس
Jerusalem Governorate Satisfaction with the Service 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 كال الجنسين
Both Sexes 

 الرضى عن الخدمة

Completely Satisfied 14.3 3.3 4.4 راضي تماما 

Somewhat satisfied  11.6 26.0 24.7  راضي إلى حدا ما 

Not Satisfied some extent  15.6 27.0 26.0  غير راضي إلى حدا ما 

Not satisfied at all  58.4 43.7 45.0  غير راضي مطلقا 

Total 100 100 100 المجموع 
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في محافظة القدس حسب تعرضهم لالعتقال والوضع الحالي للمعتقل       )  سنوات فاكثر10(التوزيع النسبي للفلسطينيين : 36جدول 

 2010والمنطقة، 
Table 36: Percentage Distribution of Palestinians (10 Years and Above) in Jerusalem Governorate 

by Exposure to Arrest by Israeli Troops, their Current Status and Area, 2010 
 

Exposure to Arrest  منطقةJ2 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem Governorate 

 التعرض لالعتقال

Arrested 6.0 2.9 4.1 اعتقل 

Not Arrested  94.0 97.1 95.9 لم يعتقل 

Total 100 100 100 المجموع 

Current statues for detainee    الوضع الحالي للمعتقل 

Liberated 91.2 94.3 92.6 محرر 

Convicted 4.4 4.6 4.5 محكوم 

Suspended 3.7 1.1 2.5 موقوف 

Administrative Detainee 0.7 - 0.4 إداري 

Total 100 100 100 المجموع 
 

 
 

 2010ظة القدس حسب المنطقة ومؤشرات مختارة للمسكن، التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محاف: 37جدول 
Table 37: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area 

and Selected Indicators for Housing Unit, 2010 
 

Selected Indicators  منطقةJ2 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem Governorate 

 مؤشرات مختارة

Type of Housing Unit    نوع المسكن 
Villa\ House 59.2 49.1 52.8 دار / فيال 

Apartment 39.0 46.1 43.5 شقة 

Independent Room 0.5 4.8 3.2 غرفة مستقلة 
Other* 1.3 - 0.5 أخرى* 
Total 100 100 100 المجموع 
Tenure of Housing Unit      حيازة المسكن 
Owned 79.3 78.5 78.8  ملك 
Rented 11.7 19.1 16.4 مستأجر 

Without Payment 9.0 2.4 4.8 دون مقابل 
Total  100 100 100  المجموع 
Accessibility of Housing Unit      صفة أشغال المسكن 
Residential Only  99.5 97.4 98.2  للسكن فقط 
Multi Usage 0.5 2.6 1.8  متعدد األغراض 
Total  100 100 100  المجموع 
Housing Density    كثافة السكن 
Less Than 1.00 16.8 24.6 21.7  1.00أقل من 
1.00-1.99 50.6 56.7 54.5 1.00- 1.99 
2.00-2.99 23.8 14.5 17.9 2.00-2.99 
3.00+ 8.9 4.2 5.9 3.00+ 
Total  100 100 100 وع المجم 
Average Housing Density  1.5 1.3 1.4  متوسط كثافة السكن 
*Other: Includes Tent Or Marginal Or Other.  *تشمل خيمة أو وبراكية أو أخرى: أخرى  . 
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  2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب حجم األسرة ونوع المسكن وعدد الغرف، : 38جدول 
Table 38: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Household Size, Type of Housing Unit and Number of Rooms, 2010  
 

Household Size                       حجم األسرةType of Housing Unit and 
Number of Rooms  

 المجموع
Total 7+ 5-6 3-4 1-2 

نوع المسكن وعدد الغرف 

Villa\ House      دار / فيال 
1 100 10.1 2.8 65.2 21.9 1 
2 100 10.2 22.8 28.5 38.5 2 
3 100 16.0 24.5 34.5 25.0 3 
4 100 24.5 28.6 37.2 9.6 4 
5+ 100 49.3 25.3 19.4 6.0 +5 
Total 100 21.7 25.6 33.0 19.7 المجموع 

Average Number of Rooms 3.4 3.8 3.5 3.5 2.9 متوسط عدد الغرف 
Apartment      شقة 
1 100 4.0 38.8 19.3 37.9 1 
2 100 8.2 12.1 33.7 46.0 2 
3 100 19.0 24.2 32.3 24.6 3 
4 100 30.3 35.6 22.2 11.9 4 
5+ 100 38.6 40.8 14.1 6.5 +5 
Total 100 24.0 29.0 26.4 20.5 المجموع 

Average Number of Rooms 3.5 3.8 3.7 3.3 3.0 متوسط عدد الغرف 
Other* 100 9.7 4.8 12.8 72.6 أخرى* 
Average Number of Rooms 1.1 1.7 1.0 1.1 1.0 متوسط عدد الغرف 
Total      المجموع 
1 100 3.7 8.7 19.5 68.0 1 
2 100 11.1 18.5 30.0 40.4 2 
3 100 17.4 24.4 33.4 24.9 3 
4 100 26.9 31.6 30.9 10.6 4 
5+ 100 43.8 33.3 16.7 6.2 5+ 
Total 100 22.3 26.3 29.4 22.0 المجموع 

Average Number of Rooms 3.3 3.8 3.6 3.3 2.7 متوسط عدد الغرف 
*Other: Includes Independent Room, or &Tent, or Marginal.  *تشمل غرفة مستقلة أو خيمة أو براكية: أخرى  
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  2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب حجم األسرة والمنطقة ونوع المسكن، : 39جدول 
Table 39: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Household Size, Area and Type of Housing Unit, 2010 
 

Household Size                    حجم األسرة

Area and Type of 
Housing Unit 

متوسط عدد 

 الغرف
Average 

Number of 
Rooms 

 المجموع
Total 7+ 5-6 3-4 1-2 

المنطقة ونوع 

 المسكن

Jerusalem Governorate        قدسمحافظة ال 

Villa\ House 3.4 100 21.7 25.6 33.0 19.7  دار/ فيال 

Apartment 3.5 100 24.0 29.0 26.4 20.5 شقة 

Other* 1.1 100 9.7 4.8 12.8 72.6 أخرى* 

Total 3.3 100 22.3 26.3 29.4 22.0 المجموع 

Area J1        منطقةJ1 

Villa 3.2 100 9.3 22.4 42.9 25.4  فيال 

Apartment 3.3 100 19.3 27.7 28.9 24.1 شقة 

Other* 1.0 100 1.5 3.1 10.5 84.8 أخرى* 

Total 3.2 100 13.5 23.9 34.9 27.7 المجموع 

Area J2        منطقةJ2 

Villa 3.6 100 39.4 30.3 18.8 11.4  فيال 

Apartment 3.8 100 33.6 31.7 21.5 13.2 شقة 

Other* 1.6 100 47.6 12.9 23.4 16.1 أخرى* 

Total 3.7 100 37.3 30.6 19.9 12.2 المجموع 

*Other: Includes Independent Room, or Tent, or Marginal.  *تشمل غرفة مستقلة أو خيمة أو براكية: أخرى  
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لمنطقة ونوع        التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب عدد الغرف في المسكن وعدد غرف النوم وا: 40ول جد

 2010المسكن، 
Table 40: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Number of Rooms, Number of Bedrooms, Area and Type of Housing Unit, 2010 
 

 عدد غرف النوم
Number of  Bedrooms 

 عدد الغرف
Number of Rooms Area and Type of Housing Unit  

3+ 2 1 3+ 2 1 
 المنطقة ونوع المسكن

Jerusalem Governorate        محافظة القدس 

Villa\ House  35.2 49.9 14.9 81.9 17.2 0.9 دار/ فيال 

Apartment 32.4 52.8 14.8 87.2 11.7 1.1 شقة 

Other* - 7.3 92.7 1.2 9.2 89.6 أخرى* 

Total 32.7 49.6 17.7 81.3 14.5 4.2 المجموع 

J1 Area         منطقةJ1 

Villa\ House  29.8 53.5 16.7 77.5 21.3 1.2 دار/ فيال 

Apartment 26.8 56.4 16.8 83.6 15.2 1.2 شقة 

Other* - - 100.0 - 0.8 99.2 أخرى* 

Total 27.0 52.3 20.7 76.6 17.5 5.9 المجموع 

J2 Area        منطقة J2 

Villa\ House  42.9 44.7 12.4 88.2 11.3 0.4 دار/ فيال 

Apartment 43.8 45.4 10.8 94.6 4.6 0.8 شقة 

Other* - 40.8 59.2 6.8 47.6 45.6 أخرى* 

Total 42.5 44.9 12.6 89.3 9.4 1.4 المجموع 
*Other: Includes Independent Room, or Tent, or Marginal.   *غرفة مستقلة أو خيمة أو براكيةتشمل : أخرى. 

 
 
 

 2010 القدس حسب المنطقة ومادة بناء الجدران الخارجية للمسكن، ةالتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظ: 41جدول 
Table 41: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area, 

Building Material for Outer Walls of the House, 2010 
 

Type of Construction 
Material 

 J2منطقة 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 
 نوع مادة البناء

Stone clean 55.1 27.9 37.9 حجر نظيف 

Stone and cement 13.1 30.0 23.8 حجر وإسمنت 

Reinforced concrete 12.0 4.1 7.0 إسمنت مسلح 

Brick concrete 16.1 19.8 18.4 طوب إسمنتي 

Coffee mud 0.3 0.9 0.7 لبن طيني 

Old stone 2.1 17.3 11.7 حجر قديم 

Other 1.3 - 0.5 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 
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 تصال بخدمات البنية التحتيةالتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة واال: 42جدول 
 2010، )مياه وكهرباء وصرف  صحي (

Table 42: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area 
and Connection to Infrastructure Services (Water, Electricity, and Sewage), 2010  

 

Connection to Public 
Networks 

 J2 منطقة 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 
 االتصال بالشبكات العامة

Water    مياه 

Public Network 97.2 100.0 99.0 شبكة عامة 

Purchase Water Tanks 2.4 - 0.9 شراء تنكات مياه 

Demotic Water Well  0.3 - 0.1 بئر منزلي 

Gallons of Mineral Water 0.1 - - جالونات مياه معدنية 

Total 100 100 100 المجموع 

Electricity    كهرباء 

Arab Public Network 99.7 85.9 90.9 شبكة عامة عربية 

Israeli Public Network 0.3 14.1 9.1 شبكة عامة إسرائيلية 

Total 100 100 100 المجموع 

Sewage    صرف صحي 

Public Network 50.2 99.5 81.4 شبكة عامة 

Porous Cesspit 38.8 0.4 14.5 حفرة امتصاصية 

Tight Cesspit 10.2 - 3.8 حفرة صماء 

None 0.8 0.1 0.3 ال يوجد 

Total 100 100 100 المجموع 
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2010طقة واستخدام ونوع الطاقة في المسكن، التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المن: 43جدول   
Table 43: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area, 

Usage and Type of Energy in the Housing Unit, 2010 
 

 في المسكن الطاقة الرئيسية المستخدمة
Main Energy Used in the Housing Unit 

Area and Usage المجموع 
Total سوالر 

Diesel 

الطاقة 

 الشمسية
Solar 
Energy 

كيروسين 

 )كاز(
Keros
ene 

 حطب
Wood 

 كهرباء
Electricity 

 غاز
LBG 

 ال يوجد
No 

Source 

 المنطقة واالستخدام

Jerusalem 
Governorate         محافظة القدس 

Cooking  100 - - - 0.5 0.8 97.8 0.9  الطبيخ 

Baking 100 - - - 4.8 22.3 39.9 33.0 الخبيز 

Water Heating  100 - 43.4 - 0.7 45.8 9.0 1.1  تسخين المياه 

Conditioning  100 - - - - 69.3 2.4 28.3  التكييف 

Heating   100 2.5 - 2.9 4.5 67.7 17.7 4.7  التدفئة 

Lighting 100 - - - - 99.1 0.9 -  اإلنارة 

Area J1          منطقةJ1 

Cooking  100 - - - - 1.2 98.1 0.7  الطبيخ 

Baking 100 - - - 0.3 27.8 52.4 19.5 الخبيز 

Water Heating  100 - 37.8 - - 58.3 3.0 0.9  تسخين المياه 

Conditioning 100 - - - - 68.5 1.9 29.6  التكييف 

Heating   100 2.7 - 2.4  التدفئة  3.5 8.1 80.3 3.0

Lighting 100 - - - - 98.6 1.4 -  اإلنارة 

Area J2          منطقةJ2 

Cooking  100 - - - 1.4 - 97.3 1.3  الطبيخ 

Baking 100 - - - 12.6 12.8 18.3 56.3 الخبيز 

Water Heating  100 - 53.0 - 1.9 24.4 19.5 1.3  تسخين المياه 

Conditioning 100 - - - - 70.6 3.2 26.2  التكييف 

Heating   100 2.0 - 3.7  التدفئة  6.7 34.4 46.0 7.2

Lighting 100 - - - - 100.0 - -  اإلنارة 
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  2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة والمشاكل البيئية المحيطة في المسكن، : 44جدول 
Table 44: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area 

and Environmental Problems Surrounding the Housing Unit, 2010 
 

Presence of Environmental Problems وجود مشاكل بيئية 
Area and 
Problem المجموع 

Total 
 باغال

Mostly 
 أحيانا

Sometimes 
 نادرا

Rarely 
 ال

No 

 المنطقة والمشكلة

Jerusalem 
Governorate      محافظة القدس

Noise 100 18.9 12.4 18.0 50.7 الضجيج 

Smell 100 10.4 13.6 17.4 58.6  الروائح 

Dust 100 11.2 11.0 18.5 59.3 الغبار 

Smoke 100 6.9 11.3 16.3 65.5 الدخان 

Area J1       نطقة مJ1 

Noise 100 20.8 14.8 22.3 42.1 الضجيج 

Smell 100 8.9 15.7 22.4 53.0  الروائح 

Dust 100 8.6 13.1 22.8 55.5 الغبار 

Smoke 100 7.9 15.5 20.2 56.4 الدخان 

Area J2        منطقةJ2 

Noise 100 15.7 8.4 10.5 65.4 الضجيج 

Smell 100 12.8 10.1 9.0 68.1 الروائح  

Dust 100 16.0 7.2 11.1 65.7 الغبار 

Smoke 100 5.2 4.0 9.7 81.1 الدخان 
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البيئية في محيط المسكن حسب المنطقة ونوع المشكلة    التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تتعرض للمشاكل: 45جدول 

  2010ومصدرها، 
Table 45: Percentage Distribution of Palestinian Households Exposed to Environmental 

Problems in Jerusalem Governorate by Type of Problem, Source and Area, 2010 
 

Type and Source of Problem  منطقةJ2 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 
 نوع المشكلة ومصدرها

Noise      الضجيج 

Traffic 68.3 57.8 60.8  حركة مرور 

Airplanes 0.8 1.1 1.0 طائرات 

Queries and Stone Cutting 6.4 - 1.8 محاجر وتقطيع أحجار 

Construction  7.1 12.0 10.6 أعمال بناء 

Industrial Activities  4.2 2.8 3.2  نشاطات صناعية 

Other 13.2 26.3 22.6 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

Smell      الروائح 

Wastewater  31.9 29.2 30.1  مياه عادمة 

Dumping Site  39.1 55.7 49.9  مكب للنفايات 

Public W.C 0.8 0.5 0.6  حمامات عامة 

Transportation 2.2 8.1 6.1 مواصالت 

Agricultural Waste 21.2 3.8 9.9  يةنباتية وحيوان(نفايات زراعية( 

Industrial Activities  3.2 1.4 2.0  أنشطة صناعية 

Other 1.6 1.3 1.4 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

Dust     الغبار 

Unpaved Roads 66.3 36.0 47.6 طرق غير معبدة 

Queries and Stone Cutting 8.7 1.1 4.0 محاجر وتقطيع أحجار 

Construction  12.8 50.1 35.8 مال بناءأع 

Industrial Activities  5.7 6.7 6.3  أنشطة صناعية 

Other 6.5 6.1 6.3 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

Smoke       الدخان 

Industrial Activities  16.0 7.5 9.1  أنشطة صناعية 

Waste Burning 64.1 62.1 62.4  حرق للنفايات 

Transportation 5.4 24.3 20.8 واصالتم 

Construction  5.3 5.3 5.3 أعمال بناء 

Other 9.2 0.8 2.4 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 
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 2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب طريقة التخلص من النفايات من المنزل والمنطقة، : 46جدول 
Table 46: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Solid 

Waste Disposal Method From Home and Area, 2010 
 

من المنزل ت النفاياالتخلص منطريقة   
Solid Waste Disposal Method From Home 

Area لمجموعا 
Total أخرى 

Other 

دفنها في 

 حفر
Buried 
in Pits 

تحرق في 

 المسكن
Burned 

In 
Home 

يتم إلقائها 

 بشكل عشوائي
Disposed 
Randomly 

إلقائها في حاويات 

 مفتوحة
Disposed in 

Open 
Containers 

إلقائها في حاويات 

 مغلقة
Disposed in 

Close 
Containers 

من قبل عامل 

 النظافة
Garbage 
Collector 

 المنطقة

Jerusalem 
Governorate  100 0.1 0.1 1.6 0.8 52.1 26.5 18.9 

محافظة 

 القدس

Area J1 100 - - - - 43.8 31.1 25.1  منطقةJ1 

Area J2 100 0.2 0.4 4.4 2.0 66.3 18.5 8.2  منطقةJ2 

 
 
 

  2010 حسب المنطقة والجهة المسؤولة عن التخلص من النفايات،  في محافظة القدسالتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية: 47جدول 
Table 47: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area 

and Doer of Solid Waste Disposal, 2010 
 

Doer of Solid Waste Disposal  منطقةJ2 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 
 الجهة المسؤولة عن التخلص من النفايات

Jerusalem Municipality* 1.3 91.3 58.2 بلدية القدس* 

A Family Member 6.7 0.6 2.8 أحد أفراد المنزل 

Local Authority (Palestinian) 84.8 4.8 34.2  فلسطينية(سلطة محلية( 

UNRWA 7.0 3.3 4.7 وكالة الغوث 
A Family Member as Well as for 
Others 0.2 - 0.1 فة للجهات األخرىأحد أفراد األسرة باإلضا 

Total 100 100 100 المجموع 
  *:includes Jerusalem "Municipality and Local Israeli Authority "  :* إسرائيلية(تشمل بلدية القدس وسلطة محلية( 
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 2010ارجية،  حسب المنطقة وقيامها بتنفيذ رحالت سياحية محلية وخفي محافظة القدس نسبة األسر الفلسطينية: 48جدول 
in Jerusalem Governorate by Area and  Percentage of Palestinian Households :48Table  

implementing Domestic and Outbound Trips, 2010 

 
 
 

على الرحالت السياحية المحلية حسب المنطقة ونوع        بالدوالر األمريكيفي محافظة القدسمعدل إنفاق األسر الفلسطينية : 49جدول 

 2010اإلنفاق، 
Table 49: Average Expenditure of the Palestinian Households in Jerusalem Governorate in U.S. 

Dollars on the Domestic Tourism Trips by Area, and Type of Expenditure, 2010 
 

Type of Expenditure   ونوع اإلنفاق 

Area 
 المبيت في الفندق

Overnight at 
the Hotel 

 

 رياضية, ثقافية, ترفيهية
Recreational, 

Cultural, Sports 

احة مكاتب السي

 والسفر
Offices of 
Tourism 

 التسوق
Shopping 

 الطعام والشراب
Food and 

Drink 
 

 المنطقة

Jerusalem 
Governorate 40.4 60.6 44.4 45.6 74.2 محافظة القدس 

Area J1 58.1 68.9 61.8 54.7 79.5  منطقةJ1 

Area J2 2.3 43.1 6.8 26.4 63.0  منطقةJ2 

 
 
 

 بالدوالر األمريكي على الرحالت السياحية الخارجية حسب المنطقة ونوع     في محافظة القدسلسطينيةمعدل إنفاق األسر الف: 50جدول 

 2010اإلنفاق، 
Table 50: Average Expenditure of the Palestinian Households in Jerusalem Governorate in U.S. 

Dollars on the Outbound Tourism Trips by Area, and Type of Expenditure, 2010
 

Type of Expenditure   ونوع اإلنفاق 

Area 
 المبيت في الفندق

Overnight at 
the Hotel 

 

 رياضية, ثقافية, ترفيهية
Recreational, 

Cultural, Sports 

مكاتب السياحة 

 والسفر
Offices of 
Tourism 

 التسوق
Shopping 

 الطعام والشراب
Food and 

Drink 
 

 المنطقة

Jerusalem 
Governorate 245.64 119.57 470.44 504.99 422.70 محافظة القدس 

Area J1 240.41 118.42 499.72 539.30 449.31  منطقةJ1 

Area J2 277.27 126.32 294.64 308.02 269.95  منطقةJ2 

 

Boat Trip  منطقةJ2 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem Governorate 

 الرحلة السياحية

Domestic 19.8 24.5 22.8 محلية 

Outbound 4.5 15.2 11.3 خارجية 
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  2010رة، نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة وتوفر السلع المعم: 51جدول 
Table 51: Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area and 

Availability of Durable Goods, 2010   
 

Durable Goods  منطقةJ2 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 
 السلع المعمرة

Cooking Gas  97.8 99.0 98.6  طباخ غاز 

Refrigerator  98.5 99.8 99.3 ثالجة كهربائية 

Washing Machine  94.9 99.2 97.6  غسالة مالبس 

Private Car  33.4 52.8 45.7  سيارة خاصة 

Television  98.7 99.4 99.2  تلفزيون 

Video 21.9 44.9 36.4 فيديو 

Dish (Satellite) 91.7 95.6 94.1  ستاليت 

Solar Boiler  72.9 77.1 75.6  سخان شمسي 

Central Heating 5.6 19.7 14.5  تدفئة مركزية 

Vacuum 34.3 59.9 50.5  مكنسة كهربائية 

Home Library  21.8 44.8 36.4  مكتبة منزلية 

Computer  52.9 70.7 64.1  كمبيوتر 

Telephone Line  44.7 59.3 53.9  خط هاتف 

Palestinian Internet service  25.9 1.1 10.2 خدمة إنترنت فلسطيني 

Israeli Internet Service 6.8 54.8 37.2 خدمة إنترنت اسرائيلي 

Israel Mobile 52.9 92.5 77.9 هاتف خلوي إسرائيلي 

Palestinian Mobile 72.0 7.3 31.0 هاتف خلوي فلسطيني 

Tumble Drier   3.5 22.6 15.6 نشافة مالبس 

Radio / Recorder 55.1 79.2 70.3 مسجل/راديو  

Microwave 42.5 64.3 56.3 ميكرويف 

DVD 25.0 53.7 43.1 DVD 

 
 

 
 2010 ، سنوات القادمة والمنطقةالعشر حسب حاجة األسرة من الوحدات السكنية خالل محافظة القدس لألسر في النسبيالتوزيع  :52 جدول

Table 52:  Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate  by Household’s 
Need of Housing Units During the Next Ten Years and Area, 2010 

 

Household Need 
from Housing Units 

 J2منطقة 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

حاجة األسر من الوحدات 

 السكنية 

0 44.8 42.6 43.4 0 

1 23.7 32.5 29.3 1 

2 14.4 14.5 14.5 2 

3 7.9 6.1 6.7 3 

4+ 9.2 4.3 6.1 4+ 

Total 100 100 100 المجموع 
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 خالل العشر سنوات القادمة بناؤها حسب عدد الوحدات السكنية التي تستطيع األسرة  محافظة القدس لألسر فيالنسبيالتوزيع : 53 جدول

 2010 ،والمنطقة
Table 53:  Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate by Number of 

Housing Units Which Household Can Build During the Next Ten Years and Area, 2010 
 

Number of Housing Units Which 
Household Can Build  

 J2منطقة 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

عدد الوحدات السكنية التي 

 بناؤهاتستطيع األسرة 

0 67.8 52.6 58.1 0 

1 27.9 41.9 36.9 1 

2+ 4.3 5.5 5.0 2+ 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 

 
2010صول لبعض الخدمات، التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المسافة المقطوعة للو: 54جدول   

Table 54: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 
Distance to Access the Services, 2010  

 

 Distanceالمسافة                                                   

Area and Usage المجموع 
Total 

  كيلو متر5اكثر من 
More Than 5 

Kilometers 

 كيلو متر 5-1 من
1-5 Kilometers 

  كيلو متر1اقل من 
Less Than 1 

Kilometer 

 االستخدامالمنطقة و

Jerusalem Governorate     محافظة القدس 

Public Transportation 100 0.5 14.5 85.0 المواصالت العامة 

Nearest Elementary School 100 2.6 20.6 76.8 اقرب مدرسة ابتدائية 

Nearest Private Clinic 100 8.4 24.3 67.3 اقرب عيادة طبيب خاص 

Medical Center 100 9.2 24.3 66.5 المركز الصحي 
Nearest Private or Public 
Hospital 100 57.3 26.1 16.6 اقرب مستشفى عام أو خاص 

Area J1      منطقةJ1 

Public Transportation 100 1.0 16.5 82.5 المواصالت العامة 

Nearest Elementary School 100 1.5 22.3 76.2 اقرب مدرسة ابتدائية 

Nearest Private Clinic 100 8.3 21.9 69.8 اقرب عيادة طبيب خاص 

Medical Center 100 8.1 23.6 68.3 المركز الصحي 
Nearest Private or Public 
Hospital 100 48.7 27.6 23.7 اقرب مستشفى عام أو خاص 

Area J2      منطقةJ2 

Public Transportation 100 - 10.9 89.1 المواصالت العامة 

Nearest Elementary School 100 4.4 17.7 77.9 اقرب مدرسة ابتدائية 

Nearest Private Clinic 100 8.6 28.4 63.0 اقرب عيادة طبيب خاص 

Medical Center 100 11.0 25.5 63.5 المركز الصحي 
Nearest Private or Public 
Hospital 100 72.2 23.6 4.2 اقرب مستشفى عام أو خاص 
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نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي كانت ضحية ألفعال إجرامية خالل العام الماضي للمسح حسب المنطقة ونوع الفعل : 55جدول 

  2010مي، اإلجرا
Table 55: Percentage of Palestinian Victimized Households in Jerusalem Governorate Within the 

Last Year by Area and Type of Criminal Offense, 2010 
 

Type of Criminal Offense  منطقةJ2 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 
 الفعل اإلجرامينوع 

Property Theft  2.1 2.7 2.5  سرقة بعض الممتلكات 

Vehicle or Part of it Theft  1.6 2.2 2.0  سرقة سيارة أو بعض محتوياتها 

Property Damage - 0.0 0.0 إتالف أو حرق بعض الممتلكات 

Robbery or Theft Attempt  0.3 0.5 0.4  محاولة سطو أو سرقة 
Confiscation / Demolished All or Part of a 
Real  Estate  - 0.1 0.0  هدم عقار أو جزء من عقار/ مصادرة 

Harassment and Assault by  Israeli 
Soldiers or Settlers  1.6 1.7 1.7 

تحرشات واعتداءات قوات االحتالل أو 

 نالمستوطنين اإلسرائيليي

Threat/ Assault 0.2 0.4 0.3 االعتداء/ دالتهدي 

Percentage of Households Victimized 5.5 7.8 6.9 نسبة األسر التي تعرضت لفعل إجرامي 

 
 
 

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي كانت ضحية ألفعال إجرامية خالل العام الماضي للمسح حسب نوع الفعل : 56جدول 

2010اإلجرامي وعدد مرات التعرض له،   
Table 56: Percentage Distribution of Palestinian Victimized Households Within the Last Year in 

Jerusalem Governorate by Type of Criminal Offense and Frequency, 2010 
 

Frequency          عدد المرات

Type of Criminal Offense المجموع 
Total 2+ 1 

 نوع الفعل اإلجرامي 

Property Theft  100 24.9 75.1  سرقة بعض الممتلكات 

Vehicle or Part of it Theft  100 13.8 86.2  سرقة سيارة أو بعض قطعها 

Property Damage 100 - - إتالف أو حرق بعض الممتلكات 

Robbery or Theft Attempt  100 26.6 73.4  محاولة سطو أو سرقة 
Confiscation / Demolished All or 
Part of a Real  Estate  100 - -  هدم عقار / مصادرة 

Harassment and Assault by  Israeli 
Soldiers or Settlers  100 64.7 35.3 

تحرشات واعتداءات قوات االحتالل أو 

 نالمستوطنين اإلسرائيليي

Threat/ Assault 100 84.8 15.2 االعتداء/ التهديد 
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التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي كانت ضحية ألفعال إجرامية حسب بعض المؤشرات المختارة: 57جدول   
2010عن آخر فعل إجرامي تعرضت له األسرة،   

Table 57: Percentage Distribution of Palestinian Victimized Households in Jerusalem  
Governorate by Selected Indicators about the Last Criminal Offense, 2010  

 

Selected Indicators محافظة القدس 
Jerusalem Governorate 

 مؤشرات مختارة

Perpetrator    منفذ الجريمة 

Israeli Soldiers or Settlers  24.7  جيش االحتالل أو المستوطنين 

A Relative  -  أحد األقارب 

Non Relative From the Same Locality  23.9  أحد أبناء التجمع السكاني من غير األقارب 

Others Known  7.0  آخرون تم التعرف عليهم 

Others Unknown  44.4  آخرون لم يتم التعرف عليهم 

Total 100 المجموع 

Location    مكان حصول الجريمة 

Inside the House 40.3  داخل المنزل 

Near the House 44.9  بجوار المنزل 

Inside Locality  9.4  داخل التجمع السكاني 

Outside Locality 5.4 خارج التجمع السكاني 

Total  100  المجموع 
 

 
 

إجرامية حسب التبليغ عن آخر فعل إجرامي   التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي كانت ضحية ألفعال : 58جدول 

  2010والمكان، 
Table 58: Percentage Distribution of Palestinian Victimized Households in Jerusalem 

Governorate by Crime Reporting of the Last Criminal Offense and Place, 2010  
 

  Crime Reportingالتبليغ عن الجريمة            
Place of the Last Criminal 

Offense 
موعالمج  

Total  لم يتم التبليغ 
Not Reported  

 تم التبليغ 
Reported  

 مكان آخر فعل إجرامي 

Inside the House 100 60.0 40.0  داخل المنزل 

Near the House 100 65.9 34.1  بجوار المنزل 

Other Place Inside Locality  100 66.7 33.3  مكان آخر داخل التجمع السكاني 

Outside Locality 100 100.0 0.0 خارج التجمع السكاني 

Total  100 65.3 34.7  المجموع 
Note: High Variance for these Indicators. التباين مرتفع في هذه المؤشرات: مالحظة. 
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    2010سطينية في محافظة القدس حسب المنطقة والمصدر الرئيسي للدخل، لتوزيع النسبي لألسر الفلا: 59جدول 
Table 59: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area 

and Main Source of Income, 2010 
 

Main Source of Income  منطقةJ2 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 لقدسمحافظة ا
Jerusalem 

Governorate 
 المصدر الرئيسي للدخل

Agriculture and Fishing 1.1 0.5 0.7 الزراعة وتربية الحيوانات وصيد األسماك 

Household’s Business  15.5 9.6 11.7  مشاريع األسرة 

Wages and Salaries from the PNA  12.1 4.6 7.3  أجور ورواتب من الحكومة 

Wages and Salaries from the Private Sector  36.4 28.3 31.3  أجور ورواتب من القطاع الخاص 

Income from Israeli Sectors 13.9 30.1 24.1  دخل من القطاعات اإلسرائيلية 

National Insurance 0.4 23.7 15.1 مخصصات من التأمين الوطني 

Transfers from Inside Palestinian Territory  9.6 1.7 4.6 تحويالت من داخل األراضي الفلسطينية 

Transfers from Abroad  2.7 0.5 1.3  تحويالت من الخارج 

Social Assistance  5.5 0.2 2.2  مساعدات اجتماعية 

Other 1.8 0.6 1.0 أخرى 

No Sources 1.0 0.2 0.7 ال يوجد مصادر 

Total 100 100 100 المجموع 
 

 
 

لتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تأتيها تحويالت نقدية من الخارج بشكل دوري حسب قيمة التحويالت، ا: 60جدول 

    2010حزيران -نيسان
Table 60: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate Receiving 

Regular Transfers from Outside the Country by Value of Transfers, April-June 2010 
 

Indictors 
 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 
 المؤشر

Value of  Remittances (NIS)  قيمة التحويالت بالشيكل 

1000 NIS and Less  54.8 1000شيكل فأقل  

1001-3000 34.5 1001-3000  

3001-5000 8.2 3001-5000 

5001+ 2.5 5001+  

Total 100 المجموع 
Percentage of Households Receiving any Regular 
Transfers  from Outside the Country 2.5  نسبة األسر التي تأتيها تحويالت نقدية من الخارج بشكل دوري

 
 
 

   2010  من وجهة نظر األسرة،  حسب وضعها المعيشيالفلسطينية في محافظة القدس التوزيع النسبي لألسر: 61جدول 
Table 61: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by their 

living Condition Status from the Viewpoint of Household, 2010  
 

living Condition Status                    محافظة القدس
Jerusalem Governorate 

 الوضع المعيشي

Well 35.3 جيدة 

Average  57.5 متوسطة 

Poor 5.4 فقيرة 

Very poor 1.8 فقيرة جدا 

Total 100 المجموع 
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   2010  حسب السبب الرئيسي للفقر،  في محافظة القدس الفقيرة الفلسطينيةالتوزيع النسبي لألسر: 62جدول 
Table 62: Percentage Distribution of Poor Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

the Main Reason of Poverty, 2010 
 

Main Reason of Poverty              محافظة القدس
Jerusalem Governorate 

 السبب الرئيسي للفقر

Lake of employment opportunities 34.2 عدم توفر فرص العمل 

Few sources of income 34.1 قلة مصادر الدخل 

Low wages and salaries 4.8 انخفاض األجور والرواتب 

High cost of living 11.6 ارتفاع تكاليف المعيشة 

Large family size 2.1 كبر حجم األسرة 

Disease/Disability/Aging head of the family 2.0  شيخوخة رب األسرة/ عجز/ مرض 

The death of the former head of the family 5.5 المعيل( وفاة رب األسرة السابق ( 

Dept 4.2 الديون 

Other 1.4 أخرى 

Total 100 المجموع 

 
 
 

   2010 الفلسطينية الفقيرة في محافظة القدس حسب أهم الوسائل للتخلص من حالة الفقر التي تعانيها،  التوزيع النسبي لألسر: 63جدول 
Table 63: Percentage Distribution of Poor Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

the Most Important Means to Get Rid of Poverty Being Experienced, 2010 
 

The means to get rid of poverty                       محافظة القدس
Jerusalem Governorate  

 خلص من الفقرالوسائل للت

Job Creation 48.4 إيجاد فرص العمل 

Increase of wages and Salaries 6.8 زيادة األجور والرواتب 

Receiving Aids 24.1 الحصول على المساعدات 

Increase the Income of the household 2.9 زيادة دخل األسرة 

Get rid of Debt 14.7 التخلص من الديون 

Other* 3.1 أخرى* 

Total 100 المجموع 

* Other Include Provision of Housing and Family Planning  :*أخرى تشمل توفر مساكن وتنظيم األسرة  
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 قيمة المبلغ الذي ب الماضية حس12التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي حصلت على قروض خالل الشهور : 64جدول 

    2010حزيران -لقرض لتغطية نفقات األسرة، نيسانخصص من ا
Table 64: Percentage Distribution of Palestinian Households Received Any Loans During the Last 

12 Months in Jerusalem Governorate by Value of Loan Used to Cover Household Expenditure,              
April-June 2010 

 

Indictors 
محافظة القدس          

Jerusalem 
Governorate  

 المؤشر

Total Value of  Loan Used to Cover Household 
Expenditure in (NIS)  

قيمة المبلغ الذي خصص من القرض لتغطية نفقات األسرة 

 بالشيكل

1000 NIS and Less  7.3 1000شيكل فأقل  

1001-3000 15.7 1001-3000  

3001-5000 9.6 3001-5000 

5001+ 67.4 5001+  

Total 100 المجموع 

Percentage of Households Received any Loan 
During the Last 12 Months 6.2 

 12التي حصلت على قروض خالل الشهور نسبة األسر 

 الماضية

 
 
 

 الماضية، 12 الشهور لافظة القدس حسب المنطقة والتغير في نفقات األسرة الشهرية خالالتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في مح: 65جدول 

2010حزيران-نيسان  

Table 65: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area 
and Change of Monthly Household Expenditures During the last 12 Months, April-June 2010 

 

Change in Household Expenditures  منطقةJ2 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 
 تأثر نفقات األسرة

Decreased  26.8 3.5 12.0  انخفضت 

No Change  54.9 69.6 64.2  لم تتأثر 

Increased  18.3 26.9 23.8  ازدادت 

Total 100 100 100 المجموع 
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 الماضية،           12نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي انخفضت نفقاتها حسب المنطقة والبند خالل الشهور : 66جدول 

    2010حزيران -نيسان
Table 66: Percentage of Palestinian Households That Decreased their Expenditures in Jerusalem 

Governorate During the last 12 Months by Area and Item, April-June 2010 
 

 Decreased Expenditures                           انخفضت النفقات

Item  منطقةJ2 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

 البند

Food 74.7 46.1 69.5 الغذاء 

Cloth 84.5 91.8 85.8 الملبس 

Education Expenditure 25.8 21.9 25.1 نفقات التعليم 

Health Expenditure 48.0 29.9 44.7 نفقات الصحة 

House Expenditure 48.7 68.3 52.3 نفقات المسكن 

Water Expenditure 50.5 34.7 47.6 نفقات المياه 

Transportation 31.8 67.0 37.4 السفر/الترفيه 

Other 0.4 1.7 0.6 غير ذلك 

 
 
 

نسبة األسر الفلسطينية التي انخفضت نفقاتها في محافظة القدس حسب المنطقة وتغير النمط الغذائي لألسر خالل الشهور         : 67جدول 

    2010حزيران - الماضية، نيسان12
Table 67: Percentage of Palestinian Households That Decreased their Expenditures in Jerusalem 
Governorate by Area and Changing Nutrition Behavior of Households During the Last 12 Months, 

April-June 2010 
 

 لم تتأثر
No Change 

 انخفضت
Decreased 

Nutrition Behavior 
 J2منطقة 

Area J2 
 J1منطقة 

Area J1 

 لقدسمحافظة ا
Jerusalem 

Governorate 

 J2منطقة 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

 النمط الغذائي

Quantity of Food  3.9 27.7 6.8 96.1 72.3 93.2 
كمية الطعام الذي يتناوله 

 أفراد األسرة 

Quality of Food  4.9 18.7 6.6 95.1 81.3 93.4 
نوعية الطعام الذي يتناوله 

 فراد األسرة أ

Quantity of Monthly 
Bought/ Consumed Meat 

(Meat, Chicken, Fish) 
2.6 4.0 2.8 97.4 96.0 97.2 

كمية اللحوم 

المستهلكة شهريا /المشتراة

 )لحوم، دجاج، سمك(

Quantity of Monthly 
Bought/ Consumed Fruits  9.0 10.2 9.2 91.0 89.8 90.8 

 /كمية الفواكه المشتراه

 المستهلكة شهرياً 
Quantity of Monthly 
Bought/ Consumed Milk 
and Its Products   

12.2 35.8 15.0 87.8 64.2 85.0 
كمية الحليب أو مشتقاته 

المستهلكة شهرياً /المشتراه
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 الماضية حسب نوع 12خالل الشهور التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تلقت على األقل مساعدة واحدة : 68جدول 

    2010حزيران -المساعدة، نيسان
Table 68: Percentage Distribution of Palestinian Households That Received At Least One 

Assistance in the Last 12 Months in Jerusalem Governorate by Type of Assistance,                  
April-June 2010 

 

Type of Assistance 
  محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 
 نوع المساعدة

Food  43.3  غذاء 

Working 2.6 تشغيل 

Assistance - in Cash 47.4  مساعدات نقدية 

Other* 6.7 أخرى* 

Total 100 المجموع 
*Other: Included (Free Medical Treatment, Clothes, Martyrs 
Compensation, Health Insurance, Multi).  

). عالج مجاني، مالبس، تعويضات الشهداء، تامين صحي، متعددة(تشمل : أخرى*  

 
 
 

 التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تلقت على األقل مساعدة واحدة حسب الجهة التي قدمت المساعدة،: 69جدول 
    2010حزيران -نيسان 

Table 69: Percentage Distribution of Palestinian Households That Received At Least One 
Assistance in Jerusalem Governorate by the Source of Assistance, April-June 2010 

 

Source of Assistance  
  محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 
 الجهة التي قدمت المساعدات 

Ministry of  Social Affairs  26.8  وزارة الشؤون االجتماعية 

Other PNA Institutions 2.1 مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية األخرى 

Charity (Zakat) Committees 3.6 لجنة زكاة 

International Institutions 1.5 هيئة دولة/مؤسسات تنموية 

UNRWA 31.4  وكالة غوث الالجئين 

Families, Relatives 21.2 من األهل واألقارب 

Friends, Neighbors  5.1 األصدقاء والمعارف والجيران 

Other*  8.3 أخرى *  

Total 100 المجموع 
*Other: Included (Political Parties, Arab country, Charity / 
Religious Institutions, Local Reform Committee, Local Banks).  

، دينية/مؤسسات خيرية، دول عربية، أحزاب سياسية أخرى/فصائل(تشمل : أخرى*

). بنوك محلية لجنة إصالح محلية،  
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    2010حزيران -نيسانالتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تلقت مساعدات حسب مؤشرات مختارة، : 70جدول 
Table 70: Percentage Distribution of Palestinian Households That Received Assistance in 

Jerusalem Governorate by Selected Indicators, April-June 2010 
 

Selected Indicators 
محافظة القدس        

Jerusalem 
Governorate  

 مؤشرات مختارة

Satisfaction with the assistance  لمساعدةالرضى عن ا 

Totally Satisfied 24.9 راض تماما 

Partially  Satisfied 32.7 راض إلى حد ما 

Not Totally Satisfied 23.9 غير راض إلى حد ما 

Completely Not Satisfied 18.5 غير راض مطلقا 

Total 100 المجموع 

Number of Times  عدد مرات تلقي المساعدة 

1 33.5 1 

2 27.1 2 

3+ 39.4 +3 

Total 100 المجموع 

Percentage of Households that Need Assistance 32.4 نسبة األسر التي ترى بأنها بحاجة إلى مساعدة 
Percentage of Households that Not Sure if Need 
Assistance 3.3 نسبة األسر غير المتأكدة  بأنها بحاجة إلى مساعدة 

Percentage of Households Did Not  Need 
Assistance 64.3  نسبة األسر التي ال تحتاج إلى مساعدة 

Total 100 المجموع 
Percentage of Households that Have Assistance 
During the Last 12 Months 8.1  الماضية12نسبة األسر التي تلقت مساعدات خالل الشهور  

Percentage of Households that Didn’t Have 
Assistance During the Last 12 Months 91.9  الماضية12نسبة األسر التي لم تتلق مساعدات خالل الشهور  

Total 100 المجموع 

 
 
 

     2010نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تتلقى مخصصات حسب نوع المخصصات، : 71جدول 
Table 71: Percentage of Palestinian Households That Received Allowances in Jerusalem 

Governorate by Type of Allowance, 2010 
 

Type of Allowance 
 نسبة األسر 

Percentage of 
Households  

 نوع المخصصات

Widows Allowances  5.3  مخصصات أرامل 

Children Allowances 34.2  مخصصات أوالد 

Pension Allowances 10.9  مخصصات شيخوخة 

Disability Allowances 6.8  مخصصات عجز 

Unemployment Allowances 0.8  مخصصات بطالة 

Difference in Minimum Wage 1.4 فرق الحد األدنى من األجور 

Other  0.9  أخرى 
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  2010نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تدفع ضرائب حسب نوعها، : 72جدول 
Table 72: Percentage of Palestinian Households That Pay Taxes in Jerusalem Governorate by 

Type of Tax, 2010 
 

Type of Tax 
 نسبة األسر 

Percentage of 
Households  

 نوع الضريبة

Arnona  77.5  أرنونا 

"National" Insurance  71.7  وطني"تأمين " 

Television 29.3  تلفزيون 

Health Insurance 74.5 تامين صحي 

Income Tax 46.3 ضريبة دخل 

 
 
 

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تقدمت بطلب رخصة بناء خالل العشر سنوات الماضية حسب مؤشرات : 73جدول 

 2010مختارة، 
Table 73: Percentage Distribution of Palestinian Households That Applied for Building License 

During the Past 10 Years in Jerusalem Governorate by Selected Indicators, 2010 
 

Selected Indicators             محافظة القدس
Jerusalem Governorate  

 مؤشرات مختارة

Year of the First Application to the Building 
License  سنة تقديم أول رخصة بناء 

Before 1994 11.0  1994قبل 

1994-2000 24.1 1994-2000 

After 2000 64.9  2000بعد 

Total 100 المجموع 

Frequency of Applying   عدد مرات تقديم الطلب 

1 81.1 1 

2 7.3 2 

3+ 11.6 3+ 

Total 100 المجموع 

Frequency of Follow Up   عدد مرات المراجعة 

0 1.2 0 

1 39.1 1 

2+ 59.7 2+ 

Total 100 المجموع 

Reply on the Final Request   نوع الرد على الطلب األخير 

Refusal 22.0 رفض 

Acceptance 50.8  قبول 

Still in the Process  27.2  ما زالت قيد المعالجة 

Total 100 المجموع 
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 2010نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب مؤشرات مختارة للبناء خالل العشر سنوات الماضية، : 74جدول 
Table 74: Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Selected Indicators 

for Buildings Through the Past 10 Years, 2010  
 

Selected Indicators 
 نسبة األسر 

Percentage of 
Households  

 مؤشرات مختارة

Percentage of Households Which Added 
Parts  to its Housing Unit by  نسبة األسر التي قامت باإلضافة للوحدة السكنية حسب : 

One Room or More  62.1  غرفة أو أكثر 

Toilet  20.3 مرحاض 

Balcony  13.8  فرندة 

Other  12.8  أخرى 
Percentage of Households Repaired Their 
Housing Unit or Part of it  29.2  نسبة األسر التي قامت بترميم مسكنها أو أي جزء منه 
Percentage of Households Need to Repair 
their Housing Units and Didn’t by Main 
Reason:  

 
 يحتاج مسكنها للترميم ولم السبب الرئيسي لألسر التي

 : تقم به

Financial  79.0  مالي 

Legal  17.8  قانوني 

Other  3.2  أخرى 

Total 100 المجموع 

 
 
 

لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تمت مصادرة عقاراتها حسب نوع العقار ومكان وسبب المصادرة،  التوزيع النسبي :75جدول 

1967- 2010 
Table 75: Percentage Distribution of Palestinian Households With  Confiscated Real Estate in 

Jerusalem Governorat by Type, Place and Confiscation Reason, 1967- 2010 
 

Type of Estate منشأة 
Facility 

 مسكن
Housing Unit 

 أرض
Land 

 نوع العقار

Place of Confiscation    ن المصادرةمكا 

In Same Locality 49.4 7.8 44.2 في نفس التجمع 

In Other Locality of the Governorate 50.6 59.4 32.8 في تجمع آخر من المحافظة 

In Other Governorate - 18.9 10.5  في محافظة أخرى 

In 1948 Land - 13.9 12.5  1948في أراضي 

Total 100 100 100 المجموع 

Reason of Confiscation    سبب المصادرة 

Military and Settlement Setting 100.0 60.4 63.9 لغرض عسكري، واستيطاني  

Building the Roads or Services - - 19.5 شق الشوارع أو الخدمات 

Construction of the Annexation Wall - 34.6 16.1 بناء جدار الضم والتوسع 

Other - 4.9 0.6 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 
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 حسب مؤشرات         1967 التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تسلمت إخطار بهدم مبنى منذ عام: 76جدول 

 2010مختارة، 
Table 76: Percentage Distribution of Palestinian Households That Received a Demolition Order 

Since 1967 in Jerusalem Governorate  by Selected Indicators, 2010 
 

Selected Indicators 
محافظة القدس          

Jerusalem 
Governorate  

 مؤشرات مختارة

Percentage Households Who Received a 
Demolition Order Since 1967 1.4 1967مت إخطار بهدم مبنى منذ عام  التي تسلرنسبة األس  

Affected Persons  األفراد المتضررين 

Males  56.2  الذكور 

Females  43.8  اإلناث 

Total 100 المجموع 

Affected Persons Less than 18 Years  سنة 18 من لاألفراد المتضررين أق  

Males  52.2  الذكور 

Females  47.8  اإلناث 

Total 100 المجموع 
 
 

 
التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب وجود أشخاص يتعاطون المخدرات في البيئة المحيطة حسب المنطقة : 77جدول 

 2010 ومؤشرات مختارة،
Table 77: Percentage Distribution of Palestinian Households That Have  Drug Addicts in Their 

Locality  in Jerusalem Governorate Area and Selected Indicators, 2010 
 

Selected Indicators  منطقةJ2 
Area J2 

 J1منطقة 
Area J1 

 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 
 مؤشرات مختارة

Palestinian Households by Drug Addicts 
in their Locality,    

خاص يتعاطون األسر الفلسطينية حسب وجود أش

 المخدرات في البيئة المحيطة

Yes 24.7 55.5 44.2  نعم 

No  75.3 44.5 55.8 ال 

Total 100 100 100 المجموع 

Palestinian Households That Report  
Being Abused by Drug addicts    

األسر الفلسطينية التي واجهت مضايقات من 

 هؤالء األشخاص 

Yes 3.1 9.8 7.3 م نع 

No  96.9 90.2 92.7 ال 

Total 100 100 100 المجموع 

Main Reason of the Phenomena by 
Households Perception    

السبب الرئيسي وجود هذه الظاهرة حسب رأي 

 األسر

Lack of  Household’s Control of its Sons 31.2 6.0 15.3 عدم مراقبة األهل 

Association With Bad Friends 6.1 9.2 8.1 مرافقة أصدقاء السوء 

Economic Problems 7.5 14.0 11.6 المشاكل االقتصادية 

Social problems 20.1 28.1 25.1 المشاكل االجتماعية 

Psychological problems 7.5 1.9 3.9 مشاكل نفسية 

The lack of control on schools 7.8 16.3 13.2 عدم مراقبة المدارس 

Israeli occupation 19.9 24.5 22.8 االحتالل اإلسرائيلي 

Total 100 100 100 المجموع 
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رام اهللا والبيرة

أريحا واألغوار

القدس

بيت لحم
البحر الميت

Dead Sea

Ramallah & Al Bireh
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Bethlehem

 Jericho & Al Aghwar

J2  منطقة

J1منطقة 

73,625 71,115
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130,000 130,000
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2011الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011

)2010منتصف العام (عدد السكان المقدر في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس، : 2خريطة 

Map 2: Estimated Population in Jerusalem Governorate by Area and Sex, (Mid Year 2010)

/ 0 2 4 61

Kilometers

2010نسبة األفراد الذين لديهم صعوبات في محافظة القدس حسب المنطقة ونوع الصعوبة، : 3خريطة   

Map 3: Percentage of Individuals who have Difficulties in Jerusalem Governorate
 by Area and Type of Difficulty, 2010
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رام اهللا والبيرة

أريحا واألغوار

القدس

بيت لحم
البحر الميت

Dead Sea

Ramallah & Al Bireh

Jerusalem

Bethlehem

 Jericho & Al Aghwar

J2  منطقة

J1منطقة 
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2011الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011

في محافظة القدس )  سنوات فأآثر10(معدالت معرفة القراءة والكتابة للفلسطينيين : 4خريطة 
2010، حسب المنطقة والجنس

Map 4: Literacy Rates for Palestinians (10 Years and Above) in Jerusalem Governorate by Area and Sex, 2010

/ 0 2 4 61

Kilometers

2010في محافظة القدس حسب المنطقة والعالقة بقوة العمل، )  سنة فأآثر15(التوزيع النسبي للفلسطينيين : 5خريطة   

Map 5: Percentage Distribution of Palestinians (15 Years and Above) in Jerusalem Governorate
 by Area and Labor Force Status, 2010
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Preface 
 

Since its establishment in Jerusalem in 1993, PCBS has made all efforts to provide reliable 
and up-to-date statistics about the Jerusalem Governorate in all fields of its statistical 
program, while acknowledging the special Palestinian situation in Jerusalem, especially that 
part of the Governorate that was annexed illegally by Israel in 1967. PCBS decided also to 
consider the annexed part of Jerusalem as a domain of study in selecting the samples for all 
statistical activities to ensure the availability of reliable statistics for the annexed part to 
enable researchers to make in-depth analysis.   
 
In addition, PCBS established in 1998 a special statistical unit mandated to produce regular 
statistics  for Jerusalem. The Jerusalem Statistics Department is responsible for producing the 
annual statistical yearbook for Jerusalem, and conducting special surveys at the Governorate 
level including the Social Survey of Jerusalem.   
 
The main objective of the Social Survey of Jerusalem is to provide reliable and up-to-date 
basic statistical information on the demographic, social and economic conditions of the 
Palestinian community in Jerusalem. In particular, the survey provides detailed statistics about 
education, health, labor force, and Israeli violations against the Palestinian people in 
Jerusalem. 
 
This report presents the main findings of the Social Survey of Jerusalem. The Findings of the 
survey cover demographic, social, health, educational and living standards indicators. The 
report also presents basic information about Israeli violations against the Palestinian people in 
Jerusalem, including confiscation of land and other properties and the effect of the Expansion 
and Annexation Wall. 
 
PCBS hopes that the information provided in this report will serve as an informational 
instrument for decision makers, policy makers and the research community for the process of 
developing Jerusalem, the capital of the independent state of Palestine 
 
 
 
 
 
 
 
March, 2011 Ola Awad 
 President  of PCBS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Note 
 
There are some minor differences between the values of the same variable or their total 
in some tables due to the roundings. 
 
A set of symbols were used in the tables of this report as follows:  
 
(-) Nill 

(0)   Less than half of the unit 

(.) Category not applicable 

(..) Data not available 

(:) Data not available for publication 
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Summary 
 
1. Population:  

• The total estimated population in Jerusalem governorate in midyear 2010 was 382,041 
persons, of whom 237,301 persons in Area J1 and 144,740 persons in Area J2. The 
population in Jerusalem governorate constitutes 9.4% of the total population in the 
Palestinian Territory and 15.2% of the population in the West Bank. The sex ratio in 
Jerusalem governorate amounts to 103.5 males per hundred females.  

• Persons aged less than 15 years in 2010 comprises 38.6% of the total population in 
Jerusalem governorate compared to 5.7% for persons aged 60 years and over .  

• The average household size in Jerusalem governorate was 4.7 persons in 2010 compared 
to 5.3 persons in 2005.  

• Nuclear households constitute about 83.1% of the total private households in Jerusalem 
governorate in 2010 compared to 79.3% in 2005.  

2. Public Health:  
• 94.8% of persons in Jerusalem Governorate in 2010 reported having some sort of health 

insurance (99.5% in Area J1 and 87.0% in Area J2). 
• 4.8% of persons in Jerusalem Governorate in 2010 reported having difficulties in seeing 

(5.2% in Area J1 and 4.3% in Area J2). 
 
3. Education:  

• The enrollment rate in kindergartens was 37.7% of total children aged 3-5 years in 
Jerusalem governorate (47.2% in Area J1 and 24.0% in Area J2). Illiteracy rate in 
Jerusalem governorate was to 4.5% of total persons aged 10 years and over (3.6% in Area 
J1 and 5.9% in Area J2). 

• The drop-out rate in Jerusalem governorate was 23.9% of total persons aged 5 years and 
over (25.7% for males and 22.1% for females). 

 
4. Labor force: 

• Labor force participation rate for persons aged 15 years and over in Jerusalem 
governorate was 42.5% (43.0% in Area J1 and 41.7% in Area J2). 

• Unemployment rate in Jerusalem governorate for persons aged 15 years and over was 
11.8% (7.8% in Area J1 and 18.4% in Area J2). 

• The percentage of individuals in Jerusalem governorate who are completely satisfied 
from the received services of Israeli employment offices was 4.4% compared to  24.7% 
as somewhat satisfied .  

 
5. Housing and Housing Conditions:  

• The average number of rooms per housing unit in Jerusalem governorate in 2010 was 3.3 
rooms (3.2 rooms in Area J1 and 3.7 in Area J2).  

• The average housing density in Jerusalem governorate in 2010 was 1.4 persons per room 
(1.3 persons in Area J1 and 1.5 persons in Area J2). 

 
6. Living Levels:  

• Wages from the private sector in 2010 is considered the main source of income for 
household in Jerusalem governorate. About 31.3% of the total households (28.3% in Area 
J1 and 36.4% in Area J2) receive income from the private sector, compared to 24.1% 
(30.1% in Area J1 and 13.9% in Area J2) from the Israeli sectors. 



• The Percentage of Palestinian Households who live in Jerusalem Governorate and 
implemented Domestic trips was 22.8%, compared to 11.3% for Outbound Trips . 

• About 35.3% of Palestinian households in Jerusalem Governorate reported good living 
conditions compared to 57.5% as average living conditions, 5.4% as poor and 1.8% as 
very poor. 

 
7. Population Movement Between Both Sides of the  Expansion and Annexation Wall: 

• Results showed that 4.1% of Palestinians 10 years and over in the governorate were 
forced to move to other side of the Wall to get medical care services, 38.9% to visit 
relatives, 32.2% for tourism and practicing cultural and entertainment activities, 2.4% for 
work, 1.2% for education, and 2.8% for other services. The movement between both 
sides of the  Expansion and Annexation Wall is considered as regular daily practice and 
not related to particular reference period. 

 
8. Surrounding Social Environment:  

• The survey results showed that 44.2% of the households in the governorate believe that 
there are persons in their surrounding area (the locality) who take drugs, and 7.3% of the 
household have members who were harassed by these drug addicts.. Households in 
Jerusalem governorate believe that the main three reasons for drug addiction are the 
Social problems, Israeli occupation and Lack of Household’s Control of their Sons with 
25.1%, 22.8%, 15.3% respectively.   
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Chapter One 
 

Introduction 
 
1.1 Introduction 
The Jerusalem Household Social Survey 2010 is one of the most important statistical 
activities that have been conducted by PCBS. Although PCBS covers the governorate in its 
regular statistical program, the Household Social Survey is the most detailed and 
comprehensive statistical activity that PCBS has conducted in Jerusalem.. The survey is based 
on a relatively large scale sample, which provides researchers with a good opportunity for 
more in-depth analysis.  The survey provides up-to-date statistical data on demography, 
economics, living levels and housing conditions of the population in Jerusalem governorate 
 
1.2 Survey Objectives 
The main objective of the Jerusalem Household Social Survey, 2010 is to provide basic 
information about demographic, social and economic characteristics of the Palestinian people 
in Jerusalem.  In particular, the survey aims to provide statistical information about the 
following aspects:   

1. Demographic and social characteristics for the Palestinian society in Jerusalem 
governorate including age-sex structure.   

2. Illiteracy rate, enrollment and drop-out rates by background characteristics.  
3. Labor force status, unemployment rate, occupation, economic activity, 

employment status, place of work and wage levels.  
4. Housing and housing conditions, including type and tenure of housing unit, 

construction material of external walls, number of rooms, availability of services 
and durable goods, main source of energy, and surrounding environment (odor, 
noise, dust and smoke). 

5. Living levels, main and secondary sources of income as well as assistance 
received during last 12 months. 

6. Criminal offence, its victims, and injuries caused. 
7. Other related indicators.  

 
1.3 Report Structure  
This report consists of five chapters.  The first chapter presents the survey’s objectives and 
report structure.  The second chapter presents definitions and concepts used in developing the 
questionnaire and other research tools.  The third chapter describes the main findings, the 
fourth chapter presents the methodology used in the survey, questionnaire design, sampling 
design, and response rate, in addition to the fieldwork operation and data processing. Finally, 
chapter five presents an assessment of data quality. The main tables are also provided. 
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Chapter Two 
 

Definitions and Concepts 
 
Area J1: 
Includes that part of Jerusalem which was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. This part includes the following localities: (Beit 
Hanina, Shu’fat Refugee Camp, Shu’fat, Al’ Isawiya, Jerusalem “Al-Quds”(Sheikh Jarrah, 
Wadi Al-Joz, Bab Al-Sahira, As Suwwana, At-Tur, Ash-Shayyah, Ras Al- Amud), Silwan, 
Ath-Thuri, Jabal Al- Mukabbir, As-Sawahira Al-Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat, Sur Baher, 
and Um Tuba, Kufr A’qab). 
 
Area J2: 
Includes the remaining parts of Jerusalem governorate, namely: Rafat, Mikhmas, Qalandya 
Refugee Camp, the Bedouin Community-Jaba’, Qalandya, Beit Duqqu, Jaba’, Al-Judeira, Beit 
Anan, Al-Ram, Dahiat Al-Bareed, Al Al-Jib, Bir Nabala, Beit Ijza, Al-Qubeiba, Khirbet Um 
Al- Lahem, Biddu, An-Nabi Samu’eil, Hizma, Beit Hanina Al Tehta, Qatanna, Beit Surik, 
Beit Iksa, A’nata, The Bedouin Community – Al-Khan Al-Ahmar, Az Za’eem, Al-Sawahreh 
Al- Sharqiyeh, Ash- Sheikh Sa’d, The Bedouin Communities. Al-Eizariya, Abu Dis. 
 
Age: 
The completed age in years of the enumerated person, which is the difference between the 
date of birth and the survey reference period. 
 
Assault: 
Refers to physical attack against another person, including beating.  Some criminal or penal 
codes distinguish between aggravated and simple assault depending on the degree of the 
resulting injury. For instance, aggravated assault involves attack with intentions to commit 
other crimes; attack under serious and inhuman conditions; the use of destructive weapons; 
attack on children; and any other dissolute attack. Simple assault involves attack not 
associated with criminal intentions, i.e. raising of a hand as a threat or unsuccessful attempt to 
beat. 
 
Average of Household Size: 
It is the average number of private household members calculated through dividing the total 
number of members for a certain category by the number of households for that particular 
category. 
 
Age at First Marriage: 
refers to the age (completed years) of the person in the actual marriage date. 
 
Average of Housing Density 
It refers to the average number of persons living in the room. This average calculated through 
dividing the total number of individuals for a certain category by the total number of rooms 
for that particular category. 
 
Composite Household: 
Refers to family consisting of at least one nuclear family with other non-relatives. 
 
Chronic Disease: 
A disorder or impairment of the normal state of well-being which need continuous treatment, 
diagnosed by a specialist. 
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Crime: 
Any act involving a violation of the law or public rights and duties 
towards the state or society in general. 
 
Date of Birth: 
It refers to the date in which the person was born.  It is normally comprised of three parts: 
day, month and year according to the official identification documents such as the birth of 
certificate, passport, ..etc. 
 
Disability: 
The disabled is defined as the person suffering from a clear and evident weakness in 
performing certain activities due to continuous Difficulties emanating from a physical, mental 
or health state that lasted for more than six months. 
 
Drop-Out Student: 
A student who left school during the last scholastic year and who did not transfer to another 
school. 
 
Drain: 
It is an indirect confiscation type of land or property or estates.  It is used by Israeli authorities 
to buy Palestinian property through third party, when Palestinian people refuse to sell Israeli 
side. 
 
Extended Household: 
A family of at least one nuclear family together with other relatives. 
 
Educational Attendance: 
Attendance means registering the person in any formal education stage irrespective of 
whether it took the form of continuous attendance or distant learning. Formal education stages 
include the elementary stage, preparatory stage  (both of which are referred to as the basic 
stage), secondary stage, and higher education stage 
 
Employed: 
Persons aged 15 years and over who were work at least one hour during the reference period, 
or who were not at work during the reference period, but held a job or owned business from 
which they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily stoppage, or 
any other reason) he\ she was employer, self employed, wage employed, unpaid family 
member or other. The employed person is normally classified in one of two categories 
according to the number of weekly work hours, i.e. 1–14 work hours and 15 work hours and 
above. Also the absence due to sick leave, vacation, temporarily stoppage, or any other reason 
considered employed from 1-14 hours. 
 
Main Economic Activity: 
Is the main work of the enterprise based on the (ISIC, rev3) and that contribute by the large 
proportion of the value added, whenever more than one activity exist in the enterprise. 
 
Government School: 
Any educational institution run by MoE or any other ministry or governmental instrument. 
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Household: 
The household was defined as one person or a group of persons with or without a family 
relationship, who live in the same housing unit or part of a housing unit, share meals and 
make joint provision of food and other essentials of living.                            
 
Household Membership: 
Persons staying in the same dwelling unit are considered members of the household if the 
dwelling unit is their usual or only place of residence. 
 
Head of Household: 
The person who usually lives with the household and is recognized as head of household by 
its other members. Often he/she is the main decision-maker or responsible for financial 
support and welfare of the household. 
 
Housing Unit: 
A building or part of a building constructed for one household only, with one or more 
independent entrance leading to the public road without passing through another housing unit. 
The unit might not be constructed for living purposes but found occupied with  a household 
during the enumeration. Likewise, the unit might be utilized for habitation or for work 
purposes or both purposes. Also, it might be closed, vacant or occupied by one or more 
households during the survey. 
 
Health Insurance: 
Indemnity coverage against financial losses associated with occurrence or treatment of health 
problems. 
 
Jerusalem Municipality and the Israeli Ministry of Education School: 
Any school run or supervised by the Jerusalem municipality and the Israeli Ministry of 
Education. 
 
Kindergarten: 
Any educational institution licensed by MoE offering education to four or five year olds. 
Kindergarten Consists of the first and second grades. 
 
Location from Expansion and Annexation Wall: 
Refers to the location place of the locality or land of the locality, or household from the wall: 

1. Inside the wall: Includes all the Location Located between the Green Line and the 
wall. 

2. Outside the wall: Includes all the Localities Located outside the wall. 
 
Labor Force: 
All persons aged 15 years and over who are either employed or unemployed. 
 
Marital Status: 
The status of those 12 years old and over in terms of marriage traditions and laws in the 
country. 

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

• Legally married: It applies if the person-aged 12 years 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. 
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• Married: It applies if the person aged 12 years 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 
married. 

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

• Widowed: The married person aged 12 years whose marriage was split 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. 

 
Nuclear household: 
It is the living household comprised of a couple only; a couple and a son or a daughter (own 
not adopted son or daughter) or more; or a male head of a household with a son or a daughter 
or more; or a female head of a household with a son or a daughter or more. It is worthy to 
note that no other relatives or non – relatives live with this household. 
 
Occupation: 
Occupation refers to the kind of work done during the reference period by the employed 
person, or the kind of work done previously if unemployed, irrespective of the Economic 
Activity or the employment status of the person. Occupations are grouped together mainly on 
the basis of the similarity of skills required to fulfill the tasks and duties of the job. 
 
Properties: 
All movable and fixed assets belonging to the individuals (household’s members) regardless 
of whether they were inside or outside the house. Normally, the owner of a property is entitled 
to use it the way he\she deems appropriate, provided in accordance with the provisions of the 
effective law. A property applies to physical, nonphysical, tangible and intangible assets as 
well as any item that has a market value. 
 
Persons Outside Labor force: 
The population not economically active comprises all persons 15 years and over, who were 
neither employed nor unemployed because they don’t have any desire to work or because of 
the availability of another source of income. 
 
Private School: 
Any licensed local or foreign nongovernmental educational institution. 
 
Room: 
The housing unit or part of the housing unit surrounded with walls and has a ceiling, provided 
that its area is not less than 4 squared meter. If the area of the glassy balcony equals or 
surpasses more than 4 squared meter and is used for living purposes, it is considered a room. 
Likewise, the salon or living room is considered a room.  The kitchen, bathroom, paths and 
toilet are not considered rooms. Areas allocated for animals and poultry along with those used 
for work purposes only, are not considered rooms. 
 
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 sons and male grandchildren and it can 
be one of the following categories: 
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1. Refugee: It applies to registered refugees holding refugee registration cards 
issued by UNRWA.  

2. It applies to unregistered refugees who do not hold refugee registration cards 
issued by UNRWA.  

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

 
Relatives First level: 
Mother, Father, son, Husband, wife 
 
Relatives Second level: 
Uncle, Aunt , Grand son, Grand daughter 
 
Regular Remittances: 
Palestinian household receiving regular remittances but not for one time. 
 
Sex Ratio: 
The ratio of males to females, usually expressed as the number of males per 100 females. 
 
Tenure of Housing Unit: 
It refers to the household’s tenure of the housing unit that could be one of the following 
categories: Owned, rented and other which includes for work or without payment. 
 
Theft: 
The removal of property without the property owner’s consent. Theft includes burglary and 
house breaking; it includes the theft of motor vehicles, shoplifting and other minor offenses, 
e.g. pilfering and petty theft considered as thefts. 
 
UNRWA School: 
Any school run or supervised by UNRWA. 
 
Unemployed: 
It refers to all persons who did not work at all during the reference period, (not engaged in a 
certain work) although they are able to work, were available for work and actively seeking 
work during the reference period. The unemployed persons are normally divided into two 
categories: Unemployed ever worked and unemployed never worked. 
 
Victim: 
The person affected by an offense or loss or is prey to catastrophic, criminal or brutal events. 
Any person subject to an offense or whose properties were partially or totally affected by a 
criminal act or incident is classified as victim. 
 
Years of Schooling Completed: 
For persons currently attending, attended and left, or successfully graduated, reference shall 
be made to the successfully completed formal educational years (completed years.) It neither 
includes drop out years, failure years nor on – going educational year. Educational training 
courses are not included among the years of regular study. 
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Chapter Three 
 

Main Findings 
 
3.1 Population  
The total population in Jerusalem governorate in mid 2010 was estimated  to 382,041 persons, 
of whom 237,301 were in Area J1 and 144,740 were in Area J2. The population in Jerusalem 
governorate constitutes 9.4% of the total population in the Palestinian Territory, and 15.2% of 
the population in the West Bank.  
 
The sex ratio in Jerusalem governorate was to 103.5 males per hundred females (103.5 in 
Area J1 and 103.5 in Area J2). The corresponding figure for the Palestinian Territory is 103.1 
(103.1 was in the West Bank and 103.1 in Gaza Strip).   
 
The percentage of persons aged less than 15 years is 38.6% of the total population, 38.8% for 
males and 38.4% for females, while those aged 60 years and over was at 5.7% of the total 
population in Jerusalem governorate.  
 
Palestinian refugees comprises 33.2% of the total population of Jerusalem governorate; 26.3% 
in Area J1 and 44.9% in Area J2.   
 
The percentage of never married or legally married (engaged) persons aged 12 years and over 
in Jerusalem governorate was 43.3% for males and 39.1% for females.  On the other hand, the 
percentage of married persons in Jerusalem governorate was 52.6% for males and 51.2% for 
females.  
 
The average household size is 4.7 persons; compared to 5.8 persons in the Palestinian 
Territory, and 5.6 persons in the West Bank for the year 2009. On the other hand, nuclear 
households constitute 83.1% of the total private households in Jerusalem governorate 
compared to 84.4% in the Palestinian Territory and 85.7% in the West Bank. 
 
3.2 Public Health  
The results showed that 94.8% of persons in Jerusalem governorate reported having some 
kind of a health insurance (99.5% in Area J1 and 87.0% in Area J2) compared to 73.4% in the 
West Bank for the year 2007. Concerning the most used health insurance in Area J1, about 
98.6% reported using Israeli insurance (Kopat Holim/Sick Funds), compared to 9.8% in Area 
J2. As  for governmental1 insurance and 0.4% in Area J1 while 65.6% in Area J2.  
 
The percentage of Palestinians in Jerusalem governorate who had difficulty in seeing 4.8%, 
followed by difficulty in movement of 3.5%, 2.9% difficulty of hearing, Understanding and 
Awareness difficulty was 1.0% and communication difficulty was 0.8%. 
 
The reasons for seeing difficulties in Jerusalem Governorate due to sickness reason is 47.8% 
followed by aging with 36.4%. Regarding causes of hearing  impairs, aging constitues 54.7% 
followed by 25.7% due to sickness. 
 
Results also indicated that 5.4% of total persons in Jerusalem governorate are suffering from 
diabetes and 5.3% from high blood pressure and receive treatment. 

 

                                                           
1 Palestinian National Authority. 
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3.3 Education  
The enrollment rate in kindergartens was to 37.7% of total persons (3-5 years) in Jerusalem 
governorate (47.2% in Area J1 and 24.0% in Area J2). The total enrolled children in 
kindergartens are distributed by supervising authority as 74.4% supervised by private sector 
(67.2% in Area J1 against 95.7% in Area J2). The total enrolled students in education are 
distributed by supervising authority as 31.4% in governmental schools (13.8% in Area J1 and 
62.8% in Area J2), 33.5% in Israeli municipality and cultural committee schools (51.0% in 
Area J1 against 2.0% in Area J2), 12.0% in private schools (13.5% in Area J1 and 9.3% in 
Area J2), and 4% in UNRWA schools (1.4% in Area J1 and 8.8% in Area J2), and 0.5% are 
enrolled in abroad educational institutions. On the other hand 9.2% are in the Palestinian 
universities (8.2% in Area J1 against 10.8% in Area J2). 
 
The illiteracy rate in Jerusalem governorate was to 4.5% of total persons aged 10 years and 
over (3.6% in Area J1 and 5.9% in Area J2) and distributed by sex as 2.9% for males and 
6.1% for females, compared to the illiteracy rate of 5.4% in the Palestinian Territory (2.6% 
for males and 8.3% for females) and 5.6% in the West Bank (2.6% for males and 8.7% for 
females) for the year 2009.  
 
The drop-out rate in Jerusalem governorate was 23.9% of total persons aged 5 years and over.  
 
The results showed that 68.1% of persons 5 years and over use computers, 80.4% of them use 
the internet, and 60.2% of the persons 5 years and over own a mobile phone.  
 
3.4 Labor Force  
The labor force participation rate for persons aged 15 years and over in Jerusalem governorate 
was 42.5% (43.0% in Area J1 and 41.7% in Area J2), compared with 41.6% in the Palestinian 
Territory and 43.8% in the West Bank in 2009.  
 
The unemployment rate in Jerusalem governorate for persons aged 15 years and over was 
11.8% (7.8% in Area J1 and 18.4% in Area J2) compared with 24.5% in the Palestinian 
Territory and 17.8% in the West Bank in 2009.  
 
Employed persons in Jerusalem governorate are distributed by employment status as follows: 
9.5% employers, 9.0% self-employed, 81.2% wage employees and 0.3% unpaid family 
members. The distribution of employed persons in Jerusalem governorate by occupation was 
as follows: 21.5%, elementary occupations (17.3% in Area J1 and 29.7% in Area J2); 33.2%, 
professionals technicians, associates and clerks (38.0% in Area J1 and 23.6 in Area J2); 
16.0%, craft and related trade workers (15.0% in Area J1 and 18.0% in Area J2); 14.9%, 
service, shop, market workers (15.7% in Area J1 and 13.5% in Area J2); 8.5%, plants and 
machine operators (8.9% in Area J1 and 7.9% in Area J2); 5.6%, legislators and senior 
officials (5.1% in Area J1 and 6.6% in Area J2); and 0.3%, skilled agricultural workers (0.0% 
in Area J1 and 0.7% in Area J2).  
 
Percentage of individuals in Jerusalem governorate who are completely satisfied and 
somewhat satisfied with the received services from Israeli employment offices is 30.3%; 
23.3% at area J1 and 39.3% at area J2 while the unsatisfied to some extent and unsatisfied at 
all reached 69.7% (76.7% in Area J1 and 60.1% in Area J2). 
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3.5 Housing and Housing Conditions  
The average number of rooms per housing unit in Jerusalem governorate was 3.3 rooms (3.2 
rooms in Area J1 and 3.7 rooms in Area J2), compared with 3.6 rooms in the Palestinian 
Territory for the year 2009. The average housing density in Jerusalem governorate was 1.4 
persons per room (1.3 persons per room in Area J1 and 1.5 persons per room in Area J2), 
compared with 1.6 persons per room in the Palestinian Territory for the year 2009.  
 
About 99.0% of housing units in Jerusalem governorate were connected to the water network. 
In contrast, about 90.9% of the housing units were connected to the Arab electricity network 
while 9.1% were connected to the Israeli network; the percentage of housing units connected 
to a sewage network totaled 81.4% of total households in Jerusalem governorate.  
 
In addition, 64.1% of Jerusalem households have a computer, compared with 51.1% in the 
West Bank and 49.2% in the Palestinian Territory as a whole for the year 2009. About 10.2% 
of households in Jerusalem governorate have Palestinian internet service compared with 
37.2% have Israeli internet service, compared with 27.2% in the West Bank and 28.5% in the 
Palestinian Territory. The percentage of households who have a television in Jerusalem 
governorate total 99.2%, compared with 95.7% in the Palestinian Territory and 97.0% in the 
West Bank. About 94.1% of households in Jerusalem governorate have satellite connections 
compared with 92.0% in the Palestinian Territory and 92.4% in the West Bank for the year 
2009.  
 
3.6 Living Levels  
The income from the private sector is the main source of household income for 31.3% of 
households in Jerusalem governorate (28.3% in Area J1 and 36.4% in Area J2). The wages 
from Israeli sectors was 24.1% (30.1% in Area J1 and 13.9% in Area J2), and income from 
“national” insurance allowances as the main source of income was 15.1% (23.7% in Area J1 
and 0.4% in Area J2). Income from household’s businesses as a main source of income was 
11.7% (9.6% in Area J1 and 15.5% in Area J2).  In comparison with the West Bank, wages 
from the private sector was the main source of household’s income for 30.7% of households 
in the West Bank. Wages from the government sector reached 14.7% and from households’ 
businesses was 15.1% of households, while from social assistance was for 12.1%. 
 
The Percentage of Palestinian Households in Jerusalem governorate who were implementing 
Domestic trips was 22.8% (24.5% in Area J1 and 19.8% in the J2. The Average expenditure 
of the Domestic Tourism Trip on food and drink was $74.2., followed by $60.5 for 
recreational, cultural, sports. The percentage of Palestinian Households in Jerusalem 
Governorate who were implementing Outbound trips was 11.3% (15.2% in Area J1 and 4.5% 
in the J2), and the average expenditure in Outbound Trip on shopping reached $504, followed 
by $470.4 spending on travel and tourism offices. 
 
About 35.3% of Palestinian households in Jerusalem Governorate reported good living 
conditions compared to 57.5% as average living conditions, 5.4% as poor and 1.8% as very 
poor 
 
3.7 The Movement Between Both Sides of the  Expansion and Annexation Wall 
Results showed that 4.1% of Palestinians 10 years and over in the governorate were forced  to 
move to other side of the Wall to get medical care services, 38.9% to visit relatives, 32.2% for 
tourism and practicing cultural and entertainment activities, 2.4% for work, 1.2% for 
education, and 2.8% for other services. The movement between both sides of the Expansion 
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and Annexation Wall is considered as regular daily practices and not related to particular 
reference period. 
 
3.8 Surrounding Social Environment  

The survey results showed that 44.2% of the households in the governorate believe that there 
are persons in their surrounding area (the locality) who take drugs, and 7.3% of the 
household have members who were harassed by these drug addicts.. Households in 
Jerusalem governorate believe that the main three reasons for drug addiction are the Social 
problems, Israeli occupation and Lack of Household’s Control of their Sons with 25.1%, 
22.8%, 15.3% respectively.   
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Chapter Four 
 

Methodology 
 
4.1 The Survey Questionnaire  
In addition to the identification information, quality control, interviewing schedule, and 
interview results, the Household Social Survey of Jerusalem 2010 questionnaire contains the 
following parts:  
 

1. Household roster: This part contains the household roster, demographic and social 
characteristics for all household members, including refugee status, availability of 
health insurance, marital status, age at first marriage. This part included also labor force 
data which refers to previous week before visiting household, occupation, economic 
activity, place of work, employment status and wages. It included also items about 
educational enrollment, type of educational institution, completed years of schooling, 
educational attainment, and drop out from schools. 

 
2. Housing questionnaire: This includes questions on housing conditions, such as type of 

housing unit, tenure, area, number of rooms, connection to the public networks (water, 
electricity, sewage). This part also contains questions about the main source of energy 
used in the housing unit, environmental problems affect the housing unit (noise, odor, 
dust, smoke) including source and time of these problems, solid waste collection 
methods, availability of durable goods, and the number of units the household can build 
in the next decade. 

 
3.  Living levels and allowances questionnaire: includes living levels for the household, 

main and secondary sources of income, average monthly consumption, in addition to 
food modules, and assistance received during last 12 months by type, value and the 
source of the assistance. Also included are the household’s allowances and taxes, the 
impact of Israeli measures on Palestinian households in Jerusalem governorate, 
including confiscation of ID’s, real estates and demolishing or closing houses and other 
properties.  

 
4.  Security and justice questionnaire: includes questions about criminal offenses that the 

households or any of its members have been exposed to during previous 12 months by 
type of criminal offense, number of times, perpetrator, place of occurrence, whether 
reported, and type damage caused by criminal offenses. 

 
4.2 Sampling and Sampling Frame 
 
4.2.1 Target Population 
It consists of all Palestinian households and persons who are staying normally in the   
Jerusalem governorate during 2010. 
 
4.2.2 Sampling Frame 
The sampling frame for Jerusalem (J1 and J2) was based  census data which was collected by 
PCBS in 2007, and the frame consists from enumeration areas. These enumeration areas are 
used as primary sampling units (PSUs) in the first stage of the sampling selection.  
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4.2.3 Sample size 
The estimated sample size is 2,075 household for the Jerusalem governorate level, distributed 
to (1,200) households in J1 and (857) households in J2. 
 
4.2.4 Sample design 
The sample is two stage stratified cluster sample with two stages: 
 
First stage: selection of a systematic random sample of 75 enumeration areas (40 EAs in J1 
and 35 EAs in J2 ). 
Second stage: A random area sample of 30 households from each enumeration area selected 
in the first stage in J1, and systematic random sample of 25 household from each enumeration 
area selected in the first stage in J2, providing that  20 household are selected at minimum 
from each enumeration area. 
 
4.2.5 Sample strata: 
The population was divided by: 
1- Governorate( J1, J2) 
2- Type of Locality 
 (Urban in J2, rural in J2, refugee camps in J2), (urban in J1, refugee camps in J1) 
It means that the sample has 5 strata. 
 
4.3 Weights Calculation of households 
The weight of statistical units (sampling unit) in the sample is defined as the mathematical 
inverse of the selection probability where the sample of the survey is two stage stratified 
cluster sample. Thus, the weights are calculated for each stage and the final household’s 
weights is the multiplication of the two weights. 
 
First stage weight: 
The sample of enumeration areas is selected and the weight is called enumeration areas 
weight (the sampling unit is enumeration areas). 
 
The weight for enumeration areas from stratum h by the design of sample is calculated by 
dividing the # of enumeration areas in stratum h on the sample size of enumeration areas in 
stratum h by the following equation (1): 
 

1.   
 
 
Where 
 

The code of stratum h by Governorate and locality type 
The weight of enumeration area i in stratum h 
The # of enumeration areas in the stratum h from 2007 census frame  
The sample size of enumeration areas in stratum h 

 
 
Second stage weight: 
The sample of households is selected and the weight is called household weight (the sampling 
unit is household). 
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Household’s weight is calculated from enumeration area (cluster) k by dividing number of 
households in each cluster with the sample size of households within the cluster k, using the 
following formula equation (2): 
 

2.  
 

Where 
 

Cluster code for the household i  
Weight of household i   in the cluster k 
Number of households in the cluster k from the population census in 2007  
The sample households from cluster k 

 
The primary weight of households before modification is the multiplication of the weights of 
the first and second stages. 
 
primary weights for the households are then adjusted to compensate for the non response of 
households and to be compatible with population size by calculate calculating the adjustment 
factor for households’ weights by adjustment levels (Governorate and locality type) using 
households’ estimates of households for 2010 by the following equation (3) : 
 
 
3. 
 

 
 
 

 The adjustment factor for the adjustment levels h 
 

The # of households in adjustment level h from households projections in 2009 
 

The sum of the primary households weights in adjustment level h 
 
Then the final weight for the households (FHW) is a multiplication of the adjustment factor 
(fh) by the primary weights for the household by the following equation (4): 
 
4. 
 
Weights Calculation of persons: 
Based on the information about all the persons of the household, the primary person’s weight 
was calculated  as follows:  : 
 
1-In the roster file, the household weights (wh) is added for each person in the household. 
2- In the roster file, a variable is made to adjust the primary weights of persons to be 

compatible with the population persons size by these adjusted levels (region (west bank, 
Gaza strip), gender (male, female), five-year age group (0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 
25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80 and 
above), and then we calculate the sum of  the primary persons weights by these adjusted 
levels. 
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3- The distribution of the population by these adjusted levels for the same year of the survey 
was then calculated. 

4- The adjusted factor (fg) is computed according to the adjusted levels by dividing the result 
from step 3 over the result from step 2. 

5- The final person weight is the multiplication of the primary person weights and the 
adjusted factor (fg) for the adjusted level which the person belong to. 

 
Relative Weights Calculations:  

1- We compute the average for the final household weights, then we divide the final 
weight for each household by the previous computed average , and the result is 
the relative household weight (RHW) for the survey sample. 

2- The sum of the relative households weights must equal the household’s sample 
size (1,709 household). 

 
We apply the previous steps for the roster file (persons) and the sum of the relative persons 
weights must equal the person sample size (8,189 persons). 
 
4.4 Fieldwork Operations  
  
Recruitments: 
In spite of difficulties in the availability of the fieldwork team in Jerusalem governorate 
especially in Area J1, the minimum number of fieldworkers was used. PCBS screened all 
available applicants, and designed a scale to rank applicants using objective criteria. 
Subsequently, 13 interviewers, supervisors and editors were selected to work in the survey. 
The fieldwork team was divided into groups, the first group in J1 consisting of 4 interviewers, 
a supervisor and editors, and second group in J2 consisting of 9 interviewers, a supervisor and 
editors.  
 
Training: 
The main training was conducted for the main survey through a 7-day intensive training 
course. The training materials consisted of the following basic survey documents: 
questionnaires, interviewer manual and supervisor instruction manual, objectives and 
organization of the survey and also detailed explanation of all parts of the questionnaire,  in 
addition to the methodology, maps and data processing, principles of interviewing including a 
demonstration of interviews through role-playing and practice interviews; the training was 
conducted by specialized trainers from PCBS. 
 
There have been some problems during the training process, the drop-out in the crew of Area 
J1 reached to14 trainees dropouts, so complementary training course was conducted that 
included 8 additional fieldworkers and supervisor to work in Area J1  
 
Data Collection:  
Data collection began on July 8, 2010 for both J1 and J2 areas. Fieldwork was completed in 
Area J2 on August 30, 2010, while in Area J1 it was completed on September 26, 2010 
because of the Israeli closure, which imposed a number of field difficulties.  
 
4.5 Supervision  
Special forms were designed in order to control completion of questionnaires, receiving and 
handling of questionnaires between all supervision levels. The supervisor had to prepare a 
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daily progress report about the work, containing the number of completed or incomplete 
questionnaires and refused cases. 
 
Many difficulties in the data collection period were reported. Project management was unable 
to visit fieldworkers on a continuous basis; only fieldwork supervisors were able to carry out 
such duties especially in Area J1. Therefore fieldwork supervisors had to be able to meet, 
visit, and communicate with the fieldworkers, check the work of fieldworkers, and ensure 
continuity of fieldwork during times of closures, returning incorrect questionnaires to the field 
to be completed again, make reports about the daily work, and send it to project management 
to take decisions.   
 
4.6 Obstacles of Fieldwork Supervision  
The fieldwork supervision encountered the following obstacles: 

1. Project technical team was unable to meet, visit, or communicate with the 
fieldworkers for all duty stations in order to see the progress of work and 
interview fieldworkers and direct them especially in the area J1. 

2. There were difficulties in reaching the households because of the Expansion and 
Annexation Wall, especially in the area of J2, such as  Al-RAM and Bir Nabala, 
Beit Hanina and Al Az za’ayyem,  Abu Dis and Anata,  

3. There were difficulties supervising fieldworkers on a daily basis because of the 
prevailing security conditions. 

 
4.7 Measures of Data Quality  
A set of rules and measures have been taken to ensure data quality: 

• Supervisors were responsible for data quality in the field. A supervisor was the 
only person to follow up the field team and to evaluate their work through 
revising the questionnaires and attending interviews. 

• Completed questionnaires were revised by the editor, to ensure that the 
fieldworkers completed all questions, calculated age accurately, and completed all 
data for eligible children and women. 

• Fieldwork coordinators carried out quick revision of samples of received 
questionnaires at headquarters. Field coordinators also followed up questionnaires 
to be returned to the field with the editors. 

 
4.8 Data Processing  
The statistical package Access was used in data entry, which was organized in a number of 
files corresponding to the main parts of the questionnaire. A data entry template was designed 
to reflect an exact image of the questionnaire. It included various electronic checks such as 
logical checks, consistency checks, and cross-validation. Continuous thorough checks on the 
overall consistency of the data files and sample allocation were made and questionnaires sent 
back to the field for corrections. 
 
Data entry began on July 26, 2010 and finished on November 28, 2010. Data cleaning and 
checking processes were initiated simultaneously with the data entry. Thorough data quality 
checks and consistency checks were carried out.  SPSS for Windows version 10.0 was used to 
perform final tabulation of results. 
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Chapter Five 
 

Data Quality 
 
5.1 Introduction 
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: relevancy, reliability, and credibility. 
Relevancy includes demographic variables, reference period, statistical measures, details of 
data, and comparability of results. 

 
5.2 Accuracy of the Data 
 
5.2.1 Statistical Errors 
Since the study is based on a sample survey and not on a complete enumeration, the data is 
subject to sampling errors as well as non-sampling errors. 
 
Data of this survey can be affected by statistical errors due to use of the sample. Therefore, 
certain differences are expected in comparison with the real values obtained through censuses. 
Variations were calculated for the most important indicators and that shows the ability to 
disseminate results at the Jerusalem Governorate. However, dissemination of data at the (J1, 
J2) level indicates values with high variations as explained in the following  
 
Statistical Tables: 
 

 
95% confidence 

Interval Variable Estimate 
 

Standard 
Error 

C.V % 

Lower Upper 
Percent of males who suffer difficulty in 
seeing in Jerusalem governorate 5.15 0.7 0.143 3.8 6.8 
Percent of females who suffer difficulty in 
seeing in Jerusalem governorate 4.5 0.6 0.142 3.4 6 
Percent of males who suffer difficulty in 
seeing in Jerusalem (J1) 5.9 1.2 0.195 4.0 8.7 
Percent of households who suffer difficulty 
in seeing in Jerusalem (J1) 4.4 0.9 0.2 2.9 6.6 
Percent of unemployment males in 
Jerusalem (J1) 8.2 2.3 0.27 4.7 14.1 
Percent of unemployment males in 
Jerusalem (J2) 18.4 2.1 0.11 14.6 23 
Percent of males attending school in 
Jerusalem governorate 96.6 0.5 0.005 95.6 97.4 
Percent of females attending school in 
Jerusalem governorate 94.2 0.7 0.007 92.6 95.5 
Percent of males 18 year and over who 
drop-out of education in Jerusalem (J1) 32.5 3.7 0.11 25.7 40.2 
Percent of unemployment males who have 
bachelor level and over in Jerusalem 
governorate 

3.6 1.2 0.32 1.9 6.8 

Percent of households that see the Lack of 
employment opportunities as  the main 
reason for their poverty in Jerusalem 
governorate  

63.2 7.0 0.11 48.6 75.8 
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95% confidence 

Interval Variable Estimate 
 

Standard 
Error 

C.V % 

Lower Upper 
Percent of households that own housing 
unit in Jerusalem (J1)  78.5 3.6 0.04 70.4 84.8 
Percent of households which the (Wages 
and Salaries from The Private Sector)  is 
the main source of their income in 
Jerusalem (J1)  

28.3 3.8 0.13 21.4 36.4 

Percent of households for whom the 
Wages and Salaries from The Private 
Sector is the main source of her income in 
Jerusalem (J2)  

36.4 2.5 0.07 31.5 41.6 

Percent of households for which  the 
distance between their housing unit and the 
Public Transportation is Less Than 1 
Kilometer in Jerusalem (J1)  

82.5 6.2 0.075 66.7 91.8 

Percent of households for which the 
distance between her house and the Public 
Transportation is Less Than 1 Kilometer in 
Jerusalem (J2)  

89.1 2.8 0.03 82.1 93.6 

 
5.2.2 Non-Statistical Errors 
Non-statistical errors in general referred to the nature of Social Survey of Jerusalem, which 
can be summarized as follows: 

• Many households considered the specific details of the survey as intervention into their 
own life. 

• Israeli impact on the Palestinian Territory (curfew and closure). 
• Some households thought the survey is related to social assistance or to taxes. 
• Hesitation of households in the Jerusalem area to give data because they were afraid of 

the Israeli procedures against them if they participate in any Palestinian survey or 
activity. The fieldwork methodology in J1 is based on area sample so the fieldworker 
visits more than one household to collect completed questionnaire. From every two 
households visited by fieldworker, one household agree to participate with the survey. 

• Non-statistical errors in the survey: Reasons such as households were away from home 
or refused to participate or the housing unit is vacant,  accounted for  13.2% of the non-
responses. The overall non response rate reached 38.2% in (J2) which is high once 
compared to other household survey conducted by PCBS  including the previous social 
Jerusalem survey - 2005. 

 
The overall refusal rate reached to 8.3 % only. 
 
The non completed questionnaires (travelling household, no one in house, non-exist house 
housing unit, on inhabited housing unit, no information, other) reached 32.2%, and these 
percentages are more than previous years due to the difficult field circumstances in Jerusalem 
localities. 
 
5.3 Response Rates 
The survey sample consists of about 2,374 households representing the Jerusalem governorate 
which contain the original sample size (2,075 HH) as well as another 299 HH as an additional 
sample in (J2). The additional  sample households were in Al 'Eizariya and al Ram localities. 
The number of households that completed the interview reached 1709 households of which  
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683 households from J2 and 1026 households in J1. Weights were modified to account for 
non-response rate. The response rate in the Jerusalem outside walls was 61.8%. and this is 
acceptable  percentage compared with other surveys conducted in Jerusalem. The non-
response  is  distributed randomly on the strata of the sample.     
 
Remark: 
The sample size of J1 was 1,200 households based on the  selection of a random area sample 
of 30 households from each of the 40 enumeration area selected in the first stage. Because of 
the difficulties to work at localities of J1 due to the Israeli measures and the inability to reach 
the household and due to frequent refusal cases specially in Bet –Elmaqdes locality and Beit-
Hanena locality,  PCBS decreased the sample size in J1 from 40 enumeration area to be 36 
enumeration area and another enumeration area was added in Kufar-Aqab locality. 
Accordingly,  the 37 enumeration and the expected final sample size must yield 1,110 
households at the end of the fieldwork. PCBS managed to collect 1,026 completed 
questionnaire. For the previous mentioned reasons, the non response rate for (J1) sample 
could not be calculated 
 
 
Total sample size(J2): 1,174 Households 

Household completed 683 Refused to cooperate 98 

Traveling households 81 Vacant Housing unit 59 

Unit does not exist 10 No available information 6 

No one at home 155 Other 67 

unable to reach household J2 Because of the field circumstances:     15 households 
 
Response and non-response formulas: 
 
Response and non-response rates 
 
Percentage of over coverage errors =  Total cases of over coverage            * 100% 
                                                             Number of cases in original sample  
                                                         = 5.8% 
Non response rate =    Total cases of non response * 100% 
                                         Net Sample size 
                                   = 38.2% 
 
Net sample = Original sample – cases of over coverage 
Response rate = 100% - non-response rate 
                              = 61.8% 
 
 
Treatment of non-response cases using adjustment groups: 
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Where 
 
Total weights in group g 
Total weights considered over coverage 
Total weights responded in the survey 
Each unit is given the value fg to the group that belongs to it, then iw' is calculated 

using the following formula: 
fgiwigiw *' =  

 
5.4 Data Comparison  
A comparison between survey data and previous surveys were conducted. The results of 
comparisons were presented into the main findings chapter. 
 
5.5 Quality control 
The impact of errors on the data quality was reduced to the minimal due to the high efficiency 
and outstanding selection, training, and performance of the fieldworkers. 

 
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 survey fieldwork. The 

objectives of the visits and the data that is collected on each visit were predetermined. 
 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. 
 
5.6 Technical Notes 
There are important technical notes that should be taken into consideration when reviewing 
this report, which are as follows: 
 Re- interviewing was cancelled to reduce the burden off the household as well as the 

fieldworker. 
 Because of the difficult field circumstances in Jerusalem outside the wall (J2), 15 

household were not interviewed (unable to reach household). 
 The non response rate for J1: The period of data collection was extended by 1 month over 

the original period to compensate for  non response cases in J1. 
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