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 6182، تشرين أول – ه 8341، محرم. 

 .جميع الحقوق محفوظة
 

 :كالتاليفي حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة 
 

  الظححرو  و 4102 ،علححى قطححاع غححزة اإلسححرائيلياثححر العححدوان  مسححح .6102 الجهاااز المركاازي لإلحصاااء الفلسااطيني،
 .النتائج األساسية  .ية واالقتصادية لألسر الفلسطينيةاالجتماع
 .فلسطين –رام اهلل 

 
   :جميع المراسالت توجه إلى

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 .فلسطين –، رام اهلل 7461.  ب.ص
 

 2982700  2 (970/972): هات 
 2982710  2 (970/972): فاكس

 0011011011: الرقم المجاني

 diwan@pcbs.gov.ps     : بريد إلكتروني

 2221: الرقم المرجعي                                            http://www.pcbs.gov.ps  :صفحة إلكترونية
 

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات 
 4112لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 

mailto:%20%20diwan@pcbs.gov.ps
http://www.pcbs.gov.ps/
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 شكار وتقديار
 

يتقادم الجهااز المركازي لإلحصااء الفلساطيني بالشاكر والتقادير إلاى كال األسار الفلساطينية التاي سااهمت فاي إنجاا  جماع 
 .لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهمبيانات المسح، والى جميع العاملين في هذا المسح 

 
لألساار الظااروف االجتماعيااة واالقتصااادية و  4102 ةعلااى قطاااع غااز  اإلساارائيليمسااح أثاار العاادوان لقااد تاام ت طاايط وتنفيااذ 

ومسااهمة فنياة مان الشاركاء فاي قطااع األمان بقياادة فرياق فناي مان الجهااز المركازي لإلحصااء الفلساطيني،  الفلساطينية
لغذائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وبدعم مالي مشترك بين كل من دولة فلسطين ووحدة األمن الغذائي ا

ووكالة غوث وتشاغيل الججئاين ( FAO)ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ( WFP)ممثلة ببرنامج الغذاء العالي 
والبناااك الااادولي ( ESCWA)دية واالجتماعياااة لغرباااي آسااايا وكاااذلك مااان اللجناااة االقتصاااا( UNRWA)الفلساااطينيين 
 (.UNICEF)واليونيسيف 

  
( UNDP)كما يتقدم الجهااز المركازي لإلحصااء الفلساطيني بجزيال الشاكر والتقادير إلاى برناامج األمام المتحادة اإلنماائي 

 .على دعمهم للمشروع من  جل توفير األجهزة اللوحية التي است دمت في جمع البيانات
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 فريق العمل
 

 اللجنة الفنية    
   رئيس اللجنة مصطفى الخواجا
  عصام الخطيب  محمد المصري  

  عالء الدين سالمة  معن سلحب
  أيمن قنعير  ماهر صبيح

   محمد عبيات  رانيا أبو غبوش
  زاهر طنطيش  زياد قاللوة

  أميمة األحمد  فداء أبو عيشة  
  قحمانمحمد   أحمد عطية

    
 إعداد التقرير    

    معن سلحب                
    ماهر صبيح         

    محمد المصري                  
    رانيا أبو غبوش      

    عصام الخطيب
    
 تدقيق معايير النشر    

    حنان جناجره
    
 المراجعة األولية    

    مصطفى الخواجا                              
    
 المراجعة النهائية    

    محمد قاللوة
    
 اإلشراف العام    

   رئيس الجهاز عوض   عال
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 تنويه للمست دمين 
  

الجداول تمثل فترة ، وعليه فان البيانات المعروضة في 4102تم جمع بيانات المسح خالل شهري نيسان وأيار من عام 
 .جمع البيانات المذكورة

 
 :تم استخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هذا التقرير، وداللة هذه الرموز كاآلتي

  ال يوجد(: -)
 القيمة أقل من نص  وحدة(: 1)
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة  الموضوع
   

     قائمة الجداول 
  المقدمة 
   

 40 النتائج األساسية       :الفصل األول

 68 الخصائص الديمغرافية 0.0 

 62 خصائص المسكن 4.0 

 29 المساعدات                         1.0 

 42 األفعال/الصدمات/تعرض أي من أفراد أسرتهم إلى أي من األحداث 2.0 

 42 عدم قدرة األسر على تغطية التكالي  1.0 

 43            جنس المعيل الرئيسي في األسرة 1.0 

 37 (الوضع االقتصادي)وضع األسرة المعيشي  1.0 

 41 وضع األسر الفلسطينية                 1.0 

 40 الهجرة          1.0 

 40              على قطاع غزة                            4102اثر العدوان اإلسرائيلي  01.0 
   

 24 المنهجية وجودة البيانات       :الفصل الثاني

 33 استمارة المسح 0.4 

 33 العينة واإلطار 4.4 

 39 حساب األوزان                                                                            1.4 

 39         العمليات الميدانية                                                                 2.4 

 24 معدالت االستجابة 1.4 

 23 معالجة البيانات 1.4 

 22  دقة البيانات 1.4 

 22  إجراءات ضبط الجودة 1.4 

 22 المالحظات الفنية 1.4 
   

 74 المفاهيم والمصطلحات       :الفصل الثالث

 65  المراجع 
   

 67  لجداولا 
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة  الجدول
   

 69 4102التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين حسب أهم الخصائص الديموغرافية والمنطقة،  : 0جدول 

   

 71 4102المسكن والمحافظة، التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب نوع  : 6جدول 

   

 72 4102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب عدد الغر  في المسكن والمحافظة،  : 3جدول 

   

        التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب عدد الغر  المخصصة للنوم في المسكن : 4جدول 
 4102والمحافظة، 

73 

   

 74 4102لألسر في فلسطين حسب حيازة المسكن والمحافظة، التوزيع النسبي  : 5جدول 

   

 75 4102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المصدر الرئيسي للمياه والمحافظة،  : 2جدول 

   

       لمصدر الرئيسي لالتصال بالكهرباءالتوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب ا : 7جدول 
 4102والمحافظة، 

76 

   

    التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المصدر الرئيسي لالتصال بالصر  الصحي : 8جدول 
 4102والمحافظة، 

77 

   

      التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب االنقطاع في خدمة شبكة المياه العامة : 9جدول 
 4102والمحافظة، 

78 

   

        اع في خدمة شبكة الكهرباء العامةحسب االنقطالتوزيع النسبي لألسر في فلسطين  :01جدول 
 4102والمحافظة، 

79 

   

 80 4102نسبة األسر في فلسطين حسب مصدر مياه الشرب والمحافظة،  :00جدول 

   

 81 4102نسبة األسر في فلسطين التي يتوفر لديها سلع معمرة حسب النوع والمنطقة،  :06جدول 

   

 82 4102في فلسطين التي تلقت مساعدات حسب المحافظة،  نسبة األسر :03جدول 

   

       التوزيع النسبي لألسر في فلسطين التي تلقت مساعدات حسب الخصائص الخلفية :04جدول 
 4102لألسرة، 

83 

   

        التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب نوع المساعدة :05جدول 
 4102والمنطقة، 

84 

   

حسب نوع المساعدة التي ( بغض النظر عن تلقيها مساعدات ام ال)نسبة األسر في فلسطين  :02جدول 
 4102تحتاجها األسرة او احد أفرادها والمنطقة، 

 

85 
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 الصفحة  الجدول
     فلسطين حسب مصدر المساعدة التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في :07جدول 

 4102والمنطقة، 
86 

   

       التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب طبيعة المساعدة :08جدول 
 4102والمنطقة، 

86 

   

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مدى الرضى عن المساعدة  :09جدول 
 4102والمنطقة، 

87 

   

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين ولم تكن راضية عنها حسب السبب  :61جدول 
 4102الرئيسي لعدم الرضى عن المساعدة والمنطقة، 

87 

   

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب نوع المساعدة وطبيعة  :60جدول 
 4102المساعدة والمنطقة، 

88 

   

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب نوع المساعدة ومدى الرضى  :66جدول 
 4102عن المساعدة، 

89 

   

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين ولم تكن راضية عنها حسب نوع  :63جدول 
 4102الرئيسي لعدم الرضى عن المساعدة، المساعدة والسبب 

90 

   

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مصدر المساعدة وطبيعة  :64جدول 
 4102المساعدة والمنطقة، 

91 

   

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مصدر المساعدة ومدى  :65جدول 
 4102عن المساعدة، الرضى 

92 

   

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين ولم تكن راضية عنها حسب مصدر  :62جدول 
 4102المساعدة والسبب الرئيسي لعدم الرضى عن المساعدة، 

93 

   

لعدم تلقي  التوزيع النسبي لألسر في فلسطين التي لم تتلقى مساعدات حسب السبب الرئيسي :67جدول 
 4102المساعدة والمنطقة، 

94 

   

حسب درجة ( بغض النظر عن كونها تلقت مساعدات أم ال)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين  :68جدول 
 4102الحاجة للمساعدة والمحافظة، 

95 

   

رأيهم  حسب ( بغض النظر عن كونها تلقت مساعدات أم ال)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين  :69جدول 
 4102في مدى وصول المساعدات للقطاعات المحتاجة والمحافظة، 

96 

   

حسب رأيهم في أثر ( بغض النظر عن كونها تلقت مساعدات أم ال)نسبة األسر في فلسطين  :31جدول 
 4102المساعدات والمنطقة، 

97 
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 الصفحة  الجدول
 الصدمات/ األحداث إلى أي مننسبة األسر في فلسطين حسب تعرض أي من أفرادها  :30جدول 

 4102األفعال والمنطقة، /
97 

   

لعدم المقدرة )نسبة األسر في فلسطين التي تقوم بشراء احتياجاتها من المواد الغذائية بالدين  :36جدول 
 4102حسب المحافظة، ( على تغطية التكالي 

98 

   

 98 4102المعيل الرئيسي لألسرة والمنطقة، التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب جنس  :33جدول 

   

لعدم )التوزيع النسبي لألسر في فلسطين التي تقوم بشراء احتياجاتها من المواد الغذائية بالدين  :34جدول 
 4102حسب الخصائص الخلفية لألسرة، ( المقدرة على تغطية التكالي 

99 

   

الوضع )رأيهم حول وضع أسرهم المعيشي  التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب :35جدول 
 4102مقارنة مع النص  الثاني من العام ( وقت إجراء المقابلة)بشكل عام ( االقتصادي
 4102والمحافظة، 

100 

   

الوضع )التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب رأيهم حول وضع أسرهم المعيشي  :32جدول 
 4102مقارنة مع النص  الثاني من العام ( المقابلةوقت إجراء )بشكل عام ( االقتصادي

 4102والخصائص الخلفية لألسرة، 

101 

   

 102 4102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب رأيهم حول حال أسرهم والمحافظة،  :37جدول 

   

     التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب رأيهم حول حال أسرهم والخصائص الخلفية :38جدول 
 4102لألسرة، 

103 

   

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المدة الزمنية التي تعتقد أنها تستطيع الصمود فيها  :39جدول 
 4102والمحافظة، ( في حال بقاء الوضع على ما هو عليه)ماديًا في المستقبل 

104 

   

المدة الزمنية التي تعتقد أنها تستطيع التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب رأيهم حول  :41جدول 
والخصائص الخلفية ( في حال بقاء الوضع على ما هو عليه)الصمود فيها ماديًا في المستقبل 

 4102لألسرة، 

105 

   

 108 4102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المصدر الرئيسي للدخل والمنطقة،  :40جدول 

   

 108 4102فلسطين التي تمتلك حيازة زراعية حسب نوع الحيازة الزراعية والمنطقة، نسبة األسر في  :46جدول 

   

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب أثر القيود على حركتهم خالل النص  الثاني من  :43جدول 
 والمحافظة 4102العام 

109 

   

حركتهم خالل النص  الثاني من التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب أثر القيود على  :44جدول 
 والخصائص الخلفية لألسرة 4102العام 

110 
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 الصفحة  الجدول
حسب  4111التوزيع النسبي لألسر في فلسطين التي فكرت أو أحد أفرادها بالهجرة منذ العام  :45جدول 

 4102عدد األفراد الذين فكروا بالهجرة والمحافظة، 
111 

   

 112 والمحافظة 4102النسبي لألسر في قطاع غزة حسب تغيير السكن بسبب عدوان التوزيع  :42جدول 

   
   

وتوزيعهم النسبي  4102نسبة األفراد في قطاع غزة الذين تركوا مسكنهم األساسي خالل عدوان  :47جدول 
 حسب المحافظة والمكان األول الذي تم االنتقال إليه

113 

   

وتوزيعهم النسبي  4102قطاع غزة الذين تركوا مسكنهم األساسي خالل عدوان نسبة األفراد في  :48جدول 
 حسب عدد مرات االنتقال والمحافظة

114 

   

التوزيع النسبي للعاملين بأجر في قطاع غزة حسب التغيرات التي حصلت على أجورهم خالل  :49جدول 
 ، والجنس والمحافظة4102عدوان 

115 

   

النسبي ألصحاب العمل والعاملين لحسابهم في قطاع غزة حسب التغيرات التي حصلت التوزيع  :51جدول 
 ، والمحافظة4102على عملهم بعد عدوان 

115 

   

، ومعدل مدة 4102نسبة األفراد في قطاع غزة الذين تغيبوا قسرا عن عملهم خالل عدوان  :50جدول 
األجر خالل فترة الغياب القسري،  الغياب القسري لهم، وتوزيعهم النسبي حسب طريقة تقاضي

 والجنس والمحافظة

116 

   

حسب  4102التوزيع النسبي لألفراد في قطاع غزة الذين تغيبوا قسرا عن العمل خالل عدوان  :56جدول 
 السبب الرئيسي والمحافظة

117 

   

غزة حسب التغيرات على ساعات عملهم خالل عدوان  عالتوزيع النسبي لألفراد العاملين في قطا :53جدول 
 ، والجنس والمحافظة4102

118 

   

 119 4102، غزة التي تلقت مساعدات حسب فترة تلقي المساعدة والمحافظة عنسبة األسر في قطا :54جدول 

   

      المساعدة ونوعغزة التي تلقت مساعدات حسب فترة تلقي  عنسبة األسر في قطا :55جدول 
 4102، المساعدة

119 

   

 141 4102، غزة التي تلقت مساعدات حسب فترة تلقي المساعدة ومصدرها عنسبة األسر في قطا :52جدول 

   

غزة التي لم تتلقى مساعدات خالل النص  الثاني من العام  عالتوزيع النسبي لألسر في قطا :57جدول 
 حسب المحافظة والسبب الرئيسي لعدم تلقي المساعدة 4102
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 المقدمة
 

أححد أهححم  لألسحر الفلسحطينيةالظحرو  االجتماعيححة واالقتصحادية و  4102علحى قطحاع غحزة  اإلسححرائيليمسحح أثحر العحدوان يمثحل 
ولمححا كانححت المهمححة الرئيسححية للجهححاز المركححزي ليحصححاء الفلسححطيني هححي  ،مجححاالت عمححل اإلحصححاءات الرسححمية الفلسححطينية

 رأسحهاكافة التغيرات التي تطحرأ علحى المجتمعحات وعلحى  بما فيهمواكبة الظرو  التي يعيشها المجتمع وتوفير البيانات حولها 
المسححح اسححتجابة عمليححة لتلبيححة احتياجححات مسححتخدمي البيانححات اإلحصححائية فححي جححاء العمححل علححى هححذا  ،آثححار الحححروب والكححوارث

منظمحة األغذيحة و المجاالت االجتماعية واالقتصادية فحي فلسحطين وذلحك بالتعحاون بحين الجهحاز المركحزي ليحصحاء الفلسحطيني 
 ،(االسكوا)دية واالجتماعية لغربي آسيا والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي ووكالة الغوث الدولية واللجنة االقتصا

 .واليونيس  ،والبنك الدولي ،وبرنامج االمم المتحدة االنمائي
 

والظحححرو  االجتماعيحححة واالقتصحححادية لألسححححر  4102أثحححر العححححدوان اإلسحححرائيلي علحححى قطحححاع غححححزة مسحححح المؤشحححرات الخاصحححة ب
تححوفير قاعححدة بيانححات  يححتمحيححث  ،واالقتصححادية والبيئيححة هححي مؤشححرا ت تطححال كثيححرا مححن نححواحي الحيححاة االجتماعيححة ،الفلسححطينية

عينحة كافحة  تتبحعتحم حيحث  اإلحصحاءاتنقلحة نوعيحة فحي مجحال  لمسححا اهذتصميم وتنفيذ شكل يو .  شاملة حول هذه المؤشرات
ممححا  ،األصححلية األسححرالمنفصححلة عححن  األسححر اسححتيفاء بيانححاتباإلضححافة الححى  ،"Panel" 4100 األسححر فححي دورة المسححح للعححام

 .للعامين األخيرين المستوى التفصيلييسمح بتوفير قاعدة بيانات متكاملة تسمح بالمقارنة على 

 
خحالل العحدوان  واألسر الفلسطينية على األفراد أثرت التيالمؤشرات االقتصادية واالجتماعية والنفسية والبيئية تطال كافة كما 

 .4102على قطاع غزة في النص  الثاني من العام  اإلسرائيلي
 

للمسححح، بينمححا الفصححل الثححاني يحتححوي  األساسححيةثالثححة فصححول رئيسححية حيححث يشححمل الفصححل األول النتححائج يتضححمن هححذا التقريححر 
ومعالجححة اسححتمارة المسححح واإلطحار والعينححة وشححمولية المسحح والعمليححات الميدانيححة  بمححا فيحهوالتححي  البيانحات علحى المنهجيححة وجححودة

 .يشمل المفاهيم والمصطلحات التي تم استخدامها في هذا المسحفالفصل الثالث ما أو وجدولتها،  البيانات
 

وفير أحد المراجع األساسية نأمل أن نكون قد وفقنا في سد فجوة إضافية من الفجوات المعلوماتية، وان نكون قد أسهمنا في ت
مختل  مواقعهم لصحياغة القحرارات والخطحط علحى  يليحصاءات الرسمية الفلسطينية لخدمة المسيرة التنموية وصناع القرار ف

 .أسس مهنية علمية
 

 واهلل ولي التوفيق،،،
 

 
 
 

 4102، تشرين أول عج عوض

  رئيس الجهاز
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 الفصل األول
 

 النتائج األساسية

 
والظرو  االجتماعية  4102أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة مسح ض هذا الفصل النتائج األساسية لر عي

الظرو  االجتماعية واالقتصادية لألسر ، حيث يتناول المواضيع األساسية المتعلقة بواقع واالقتصادية لألسر الفلسطينية
 .الفلسطينية في فلسطين

 
 الديمغرافيةال صائص  7.7

واالجتماعيحة، وذلحك كمقدمحة لعحرض نتحائج  السحكانيةيتم فحي هحذا الجحزء اسحتعراض أهحم الخصحائص ألفحراد العينحة محن النحواحي 
 .المسح

 
 التركيب العمري 7.7.7

، بواقحححع %0.92الحححذين كانحححت أعمحححارهم دون الخامسحححة عشحححرة فحححي فلسحححطين أظهحححرت بيانحححات المسحححح أنحححه بلغحححت نسحححبة األفحححراد 
فأكثر في  سنة 52أعمارهم كانت الذين في قطاع غزة، في حين بلغت نسبة األفراد % 2490في الضفة الغربية و% 0.90

 .في قطاع غزة% 492في الضفة الغربية و% 090، بواقع %091فلسطين 
 

 4176المسح حسب المنطقة والفئة العمرية، التوزيع النسبي لألفراد في عينة 
 

 
 

 حالة اللجوء 4.7.7
الجئححون، حيححث كانححت نسححبة الالجئححين فححي فلسححطين هححم مححن السححكان الفلسححطينيين فححي % 20.4أوضحححت بيانححات المسححح أن 

 إجمححاليمححن % 50.0فححي قطححاع غححزة  تهمسححكان الضححفة الغربيححة، فححي حححين بلغححت نسححب إجمححاليمححن % 0..4الضححفة الغربيححة 
 .سكان القطاع
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 4176اللجوء،  التوزيع النسبي لألفراد في عينة المسح حسب المنطقة وحالة
 

 

 

 التأمين الصحي 1.7.7
% 4295لحيس لحديهم أي نحوع محن التحأمين الصححي، وذلحك بواقحع  في فلسحطينمن األفراد % 0.90ان ما نسبته  بينت النتائج

في فلسطين قد فقط في قطاع غزة، كما بينت النتائج ان نسبة األفراد الذين لديهم تأمين حكومي % .29في الضفة الغربية و
 راألسحححفحححي المقابحححل، ححححوالي ربحححع أفحححراد . فحححي قطحححاع غحححزة% .409فحححي الضحححفة الغربيحححة و% .209، بواقحححع %0590بلغحححت 

محححن األفحححراد الضحححفة الغربيحححة وححححوالي % 0192، بواقحححع %(4290)الفلسحححطينية لحححديهم تحححامين مصحححدره الحكومحححة ووكالحححة الغحححوث 
 %(....2)نص  األفراد قطاع غزة 

 
 4176التوزيع النسبي لألفراد في عينة المسح حسب المنطقة والتامين الصحي، 

 

 
 

 االلتحاق بالتعليم 6.7.7
% 5..0فحي المقابحل  ملتحقحون حاليحا بحالتعليم، فحي فلسحطين( سحنوات فحأكثر 2)من األفراد % 0.92 أننتائج المسح  أشارت

فحي قطححاع غحزة  ملتحقححون حاليححا ( سحنوات فححأكثر 2)مححن األفححراد % 2490فحي الضححفة الغربيحة و( سحنوات فححأكثر 2)محن األفححراد 
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 2)محن األفحراد % .09بحالتعليم، و أبحدايلتحقوا  في فلسطين لم( سنوات فأكثر 2)من األفراد % .09بالتعليم، من جهة أخرى 
 .بالتعليم أبدافي قطاع غزة لم يلتحقوا % 092و الغربية في الضفة( سنوات فأكثر

 
 4176في عينة المسح حسب المنطقة وااللتحاق بالتعليم، ( سنوات فأكثر 5) التوزيع النسبي لألفراد 

 
 

 الحالة التعليمية 5.7.7
، فحي %0094فحأعلى  سالحاصحلين علحى شحهادة البكحالوريو في فلسطين ( سنة فأكثر 02)نسبة األفراد  أنبينت نتائج المسح 

فححي قطححاع غححزة ( سححنة فححأكثر 02)مححن األفححراد % 0294فححي الضححفة الغربيححة و( سححنة فححأكثر 02)مححن األفححراد % 0490حححين 
 .فأعلى سالحاصلين على شهادة البكالوريو 

 
 4176في عينة المسح حسب المنطقة والحالة التعليمية، ( كثرسنة فأ 75)التوزيع النسبي لألفراد 
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 ة الزواجيةالحال 4.7.7
محن األفحراد فحي الضحفة الغربيحة  % 2490فحي فلسحطين، فحي ححين % 2490أظهرت نتائج المسحح ان نسحبة األفحراد المتزوجحون 

 .من األفراد في قطاع غزة متزوجون% ..24و
 

 4176المسح حسب المنطقة والحالة الزواجية،  التوزيع النسبي لألفراد في عينة
 

 
 

 بين المتزوجين درجة القرابة/ صلة 1.7.0
قرابحة،  عالقحةال تحربط بيحنهم أي  أفحرادتزوجحوا محن  العينة في فلسحطين أفرادمن % .259أن  4102بينت نتائج المسح للعام 

على صعيد   .كانوا من نفس الحمولة% 0590، و%4590 المتزوجين من أفراد تربطهم عالقة قرابة األفراد فيما بلغت نسبة
% .2.9 ال تححربط بيححنهم أي صححلة قرابححة أفححرادتزوجححوا مححن   الضححفة الغربيححة الححذينالعينححة فححي  أفححراد المنطقححة، فقححد بلغححت نسححبة

فحي % 0194فحي الضحفة الغربيحة مقابحل  %..40ة قرابحة فيما بلغت نسحبة محن تحربطهم عالقحفي قطاع غزة، % 2494مقابل 
 .في قطاع غزة% 0.95في الضفة الغربية مقابل  كانوا من نفس الحمولة% 05.2، وقطاع غزة

 

 4176، بين المتزوجين درجة القرابة/ صلةو  والجنسالمنطقة التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين حسب 
 

 
 خال أو خالة بنت/بنت عم او عمة أو ابن/تشمل ابن: عالقة قرابه*
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  صائص المسكن  4.0
 

 نوع المسكن 7.4.0
مححن األسححر % 2194فححيال، فححي حححين  نوعهححامسححاكن تسححكن فححي  األسححر فححي فلسححطينمححن % 192أن  إلححى المسحححتشححير نتححائج 

أن نسححبة  إلححىبيانححات الأشححارت  المنطقححة صححعيدعلححى .  شححقةمححن األسححر تسححكن فححي % .2.9دار، و نوعهححاتسححكن فححي مسححاكن 
فيمححا بلغححت ، قطححاع غححزة فحححي% 4.94مقابححل % 5494الضححفة الغربيححة بلغححت دار فححي  نوعهححامسححاكن األسححر التححي تسححكن فححي 

 .في قطاع غزة% 090. الضفة الغربية مقارنة معفي % 0295 شقة هانوعمساكن نسبة األسر التي تسكن في 
 

 4176نوع المسكن، المنطقة و التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية حسب 
 

 

 مسكن عام/إيواءغرفة مستقلة وخيمة وبراكية وكرفان ومركز : أخرى تشمل* 
 

 حيازة المسكن 4.4.0
ألسحححرة لالتحححي تعحححيش فحححي مسحححاكن تعحححود ملكيتهحححا  األسحححر فحححي فلسحححطيننسحححبة أن  4102أظهحححرت نتحححائج المسحححح خحححالل العحححام 

 األسحرمن % 91.و ،من األسر في فلسطين %.009 فقد بلغت نسبتهم ملكية المسكن دون مقابلوعلى صعيد %.  90..
 . في فلسطين تسكن في مساكن مستأجرة

 

 4176التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية حسب حيازة المسكن والمنطقة، 
 

 
 مقابل عمل أخرى تشمل، ومستأجر تشمل مفروش وغير مفروش، (مرهون/)ملك عن طريق قرضملك تشمل * 
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 المسكن فيتوفر  دمات شبكة المياه  1.4.0
، (دون انقطاع)تسكن في مساكن تتوفر فيها خدمة المياه بشكل مستمر  من األسر في فلسطين% .0.9أظهرت النتائج أن 

التحي  وأن نسحبة األسحر فحي فلسحطين%.  290أمحا فحي قطحاع غحزة فكانحت % 2590وقد بلغت هحذه النسحبة فحي الضحفة الغربيحة 
حيححث تتححوزع هححذه النسححبة بواقحححع  ،%0190ميحححاه أكثححر مححن مححرة باألسححبوع تسححكن فححي مسححاكن تعححاني مححن انقطححاع فححي خدمححة ال

 . قطاع غزة في% 2291الضفة الغربية مقابل  في% 0592
  

 4176والمنطقة،  المياه العامة ةانقطاع في توفير ال دمة من شبك التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية حسب وجود
 

 
 

 المسكن توفر  دمات شبكة الكهرباء في 6.4.0
دون )تسحححكن فححي مسحححاكن تتحححوفر فيهححا خدمحححة الكهربححاء بشحححكل مسحححتمر  مححن األسحححر فحححي فلسححطين% 5090أظهححرت النتحححائج أن 

كحذلك أظهحرت النتحائج أن %.   .09أمحا فحي قطحاع غحزة فكانحت % 090.، وقد بلغت هذه النسبة في الضفة الغربيحة (انقطاع
فحي خدمحة الكهربحاء ( سحاعات مححدودة خحالل اليحوم)يوميحا التي تسكن في مساكن تعاني من انقطحاع  نسبة األسر في فلسطين

 .  قطاع غزة في% 595.الضفة الغربية مقابل  في% 194حيث تتوزع هذه النسبة بواقع  ،0090%
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 4176والمنطقة،  العامة ءالكهربا ةانقطاع في توفير ال دمة من شبك التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية حسب وجود
 

 

 
 المسكن مصدر مياه الشرب في 5.4.0

والخاصححة بمصححدر ميححاه الشححرب ألفححراد األسححرة، أن الميححاه المنقولححة باألنابيححب كححان  4102أظهححرت نتححائج المسححح خححالل العححام 
فحي قطحاع % 590في الضحفة الغربيحة و% .49.من األسر في فلسطين، حيث توزعت هذا النسبة بواقع % 5094مصدرا لح 

فحي الضحفة % .019من االسر، حيث توزعحت هحذه النسحبة بواقحع % 0590بينما شراء المياه بالصهاريج كان مصدرا لح . غزة
 . في قطاع غزة% 0290الغربية مقارنة مع 

 

 4176والمنطقة،  المسكن نسبة األسر الفلسطينية حسب مصدر مياه الشرب في
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 توفر السلع المعمرة 4.4.7
% .0.9ان أظهرت النتائج 

تمتلك  من األسر في فلسطين
% 4590سيارة خاصة بواقع 
في % 92.في الضفة الغربية و

في حين تبلغ .  قطاع غزة
نسبة األسر التي يتوفر لديها 
او لدى أي من أفرادها خطوط 

% 194.نقال فلسطيني 
في % 0590توزعت بواقع 

في  .59.الضفة الغربية، و
وتشير البيانات إلى . قطاع غزة

من األسر في % 0095أن 
ها خط هات ، فلسطين لدي

في الضفة % 0590بواقع 
في % 4092الغربية مقابل 

% 4190كما أن .  قطاع غزة
من األسر في فلسطين لديها 
خط نقال إسرائيلي بواقع 

في الضفة الغربية % 0192
فيما .  في قطاع غزة% 192و

بلغت نسبة األسر التي يتوفر 
، %2090لديها هات  ذكي 

 جهازونسبة األسر التي لديها 
(Tablet )0090% ونسبة ،

األسر التي لديها جهاز 
كمبيوتر محمول 

(laptop/note book )
، وأظهرت النتائج أن 4.91%
من األسر في % 4.90
يتوفر لديها أجهزة  فلسطين
 .حاسوب

  

 4176نسبة األسر الفلسطينية حسب توفر السلع المعمرة، 
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 المساعدات  1.7

، وذلحك بواقحع 4102من األسر أو أحد أفرادها في فلسطين قد تلقت مساعدات خالل العام % 0.92أشارت النتائج إلى أن 
وقد سجلت محافظات قطاع غزة أعلى النسب في تلقي  . من األسر في قطاع غزة% 0290في الضفة الغربية، و% 0590

، فحي ححين كانحت اقحل نسحبة %495.المسحاعدات بنسحبة في محافظة رفح على أعلى نسب  األسرالمساعدات حيث حصلت 
 %.592التي حصلت على مساعدات فيها  األسرمحافظة القدس حيث بلغت نسبة 

 
 4176نسبة األسر الفلسطينية التي تلقت مساعدة حسب المحافظة، 

 

 
 

في  4100مقارنة بالعام  4102التي تلقت مساعدات خالل العام  األسرارتفاع في نسبة أشارت نتائج المسح حدوث 
في الضفة الغربية مقارنة مع رتفاع طفي  وتباين هذا االرتفاع على مستوى المنطقة حيث كان اال %.94.بنسبة  فلسطين
 4102العام مقابل االرتفاع الكبير الذي حصل في ، في الضفة الغربية %094حيث ارتفعت النسبة بمقدار .  القطاع

 %.0092 في قطاع غزة بمقدار 4100مقابل العام 

 

 2014، 4171المنطقة  جل األعوام حسب  اتنسبة األسر التي تلقت مساعد
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 نوع المساعدة 7.3.0
، من المساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين هي مساعدة غذائية% 0.95أن  4102بينت نتائج المسح خالل العام 

، في من المساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين هي مساعدة سكنية% 0092و، %(0.92)نقدية المساعدات التليها 
 %0194 ، بالمقابل هناك%0192على شكل كوبونات غذاء  المساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين بلغت نسبةحين 

 .تأمين صحيمن المساعدات كانت عبارة عن 
 

 مصدر المساعدة 4.3.0
فيما احتلت وزارة الشؤون االجتماعية  ،االنروا في فلسطينمن المساعدات مصدرها % 0590أظهرت نتائج المسح ان 

المرتبة الثالثة  تنمويةالمؤسسات وال دولية، بينما احتلت الهيئات ال%0094 نسبتهاالمصدر الثاني للمساعدات، حيث بلغت 
 .%0090المساعدات  ةحيث بلغت نسب

 
 4100مقارنحة محع العحام  نقابات العمال في نسبة المساعدات التي مصدرها انخفاض 4102بينت نتائج المسح خالل العام 

فحي نسححبة المسححاعدات التححي مصححدرها األهححل واألقححارب بمقححدار  انخفححاضكححان هنححاك  لنقابححات العمححال، إضححافة %0090بمقحدار 
بمقححدار  4102االنححروا فححي العححام  مصححدرها  نسححبة المسححاعدات التححي فححي المقابححل بينححت النتححائج إن هنححاك ارتفححاع فححي%.  295

هنححاك ارتفححاع فححي نسححبة المسححاعدات التححي مصححدرها الهيئححات الدوليححة والمؤسسححات  وكححان، 4100مقارنححة مححع العححام % 0491
ت الخيريحة المؤسسحاو  الشحؤون االجتماعيحةهناك ارتفحاع فحي نسحبة المسحاعدات التحي مصحدرها كما أن ، %0294بواقع  التنموية
 .%0290بواقع  والدينية

 

 2014و 4171األعوام  بين المساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مصدر المساعدةنسبة مقدار التغير في 
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 طبيعة المساعدة 1.3.0
، 4102خالل العام  من مجموع المساعدات% 24.0المساعدات الدورية في فلسطين ما نسبته  أننتائج المسح  أشارت

في قطاع غزة، فيما بلغت نسبة المساعدات الطارئة % 24.2في الضفة الغربية مقابل % 0090 إلىحيث تتوزع النسبة 
 .في قطاع غزة% 2..2في الضفة الغربية و% .009في فلسطين، منها % ...2

 
 4176المساعدة والمنطقة، التوزيع النسبي للمساعدات التي تتلقاها األسر الفلسطينية حسب طبيعة 

 

 
 

ارتفححاع فححي نسححبة المسححاعدات التححي طبيعتهححا طارئححة مقارنححة مححع العححام أن هنححاك  4102بينححت نتححائج المسححح خححالل العححام كمححا 
كححان هنححاك ارتفححاع طفيحح  فححي  حيححث.  علححى حسححاب المسححاعدات التححي طبيعتهححا دوريححة% 0292بمقححدار  فححي فلسححطين 4100

علحى حسحاب المسحاعدات % 091فحي الضحفة الغربيحة بمقحدار  4100نسبة المساعدات التي طبيعتها طارئة مقارنحة محع العحام 
 .4100مقارنة مع العام % 2090بمقدار  4102وكان االرتفاع كبير في قطاع غزة في العام .  التي طبيعتها دورية

 
 الرضى عن المساعدة مدى 6.3.0
في فلسطين خالل العام  األسر عن المساعدات التي تتلقاها( تشمل راض وراض جدا)نتائج المسح ان هناك رضى  أظهرت
 .في قطاع غزة% 0090في الضفة الغربية مقابل % 0190ما بلغت النسبة ، في%0092بواقع ، 4102
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 4176األسر الفلسطينية حسب مدى الرضى عن المساعدة والمنطقة، التوزيع النسبي للمساعدات التي تتلقاها 
 

 
 

والتي تلقتهحا األسحر فحي فلسحطين رضى  هاعنارتفاع في نسبة المساعدات التي يوجد  4102بينت نتائج المسح خالل العام و 
فححي  قطححاع غححزةالتغيححر فححي نسححبة الرضححى عححن المسححاعدات أكبححر فححي  نسححبة، وكححان %.409بمقححدار  4100مقارنححة مححع العححام 

، في المقابل بينت النتائج ان هناك ارتفاع فحي نسبحححة %4.90حيث بلغ مقدار التغير  4100مقارنة مع العام  4102العام 
 .4100مقارنة مع العام % .009بمقدار  4102عححححححدم الحححرضى عن المساعدات في قطاع غزة في العام 

 

 الرضى عن المساعدة مالسبب الرئيسي لعد 5.3.0
في فلسطين التي تلقتها خالل  األسرعنها من قبل  (غير راض وغير راض مطلقا) المساعدات ال يوجد رضىمن % 0595
السحبب  أن أفحادت األسحر محن% 0491، مقابحل %(.0.9)، حيث كان السبب الرئيسي لعد الرضى هحو الكميحة 4102العام 

لعحدم الرضحى السحبب الرئيسحي  أن األسحر% 0095 أفحادهو الكمية والنوعية معحا، فيمحا  لعدم الرضى عن المساعدات الرئيسي
هحو نوعيحة لعدم الرضى عنها السبب الرئيسي  أن أفادت األسر من% 591هو عدد مرات تلقي المساعدة، و ن المساعداتع

 .المساعدة
 

 4176والمنطقة،  الفلسطينية حسب السبب الرئيسي لعدم الرضى عن المساعدة التوزيع النسبي للمساعدات التي تتلقاها األسر
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انخفاض في نسبة المساعدات التي ال يوجد رضى عنها بسبب كميتها فقط في  4102بينت نتائج المسح خالل العام 
رضى عنها بسبب ، مقابل ارتفاع في نسبة المساعدات التي ال يوجد %95.بمقدار  4100فلسطين مقارنة مع العام 

في نسبة المساعدات التي ال يوجد رضححححى عنحححححححها بحححححححححسبب % 0192، وكان هناك ارتفاع بمقدار %090النوعية فقط بمقدار 
عدد المرات التي تم فيها وكان انخفاض في نسبة المساعدات التي ال يوجد رضى عنها بسبب .   والنوعية معاً  الكحححححححمية

 %.90.المساعدة بمقدار تقديم هذه 

 

 2014و 4171الرضى عن المساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين بين األعوام نسبة مقدار التغير في 
 

 
 

 تقديم طلبات المساعدات 4.3.0
فححي الضححفة % .09.مححن األسححر فححي فلسححطين أفححادت بأنهححا لححم تتقححدم بطلححب مسححاعدة، بواقححع % 590.إلححى أن البيانححات تشححير 

% .019وفيمحا يخحص أسحباب عحدم تلقحي األسحر لمسحاعدات يتضحح محن النتحائج أن . في قطحاع غحزة% 2291الغربية، مقابل 
فحي ححين أن األسحر . دم تلقحي المسحاعدةلع معرفة السبب دونحصل على مساعدة تبطلب ولم  تتقدممن األسر أفادت بأنها 

 %.095األسرة فقد بلغت في  أكثر أوعمل فرد  بسببحصل على مساعدة تولم التي تقدمت بطلب مساعدة  
 

 تقديم طلبات المساعدات 1.3.0
أفحادت بأنهحا بحاجحة كبيحرة  (المسحاعدة أم ال تتلقحهحا بغحض النظحر عحن كون)محن األسحر % 0090يتضح من نتحائج المسحح أن 

أفحححادت بأنهححا بحاجحححة نوعحححا محححا  (المسحححاعدة أم ال تتلقحححهححا بغحححض النظحححر عحححن كون)محححن األسححر % 4292وهنحححاك .  للمسححاعدات
 . من األسر أنها ال تحتاج للمساعدة% .249بالمقابل أفادت .  (حاجة متوسطة) للمساعدة
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  حسب السبب الحاجة لتلقي المساعدة  (المساعدة أم ال تتلقها بغض النظر عن كون)التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية 

 4176والمنطقة، 

 
 

 

 للقطاعات المحتاجةوصول المساعدات  8.3.0
مححن % 091، فقححد أشححارت البيانححات إلححى أن للقطاعححات المحتاجححةوفيمححا يتعلححق بححرأي األسححر حححول توزيححع ووصححول المسححاعدات 

المسحاعدات تصحل محن األسحر أن % 5192فحي ححين يحرى . األسر في فلسطين ترى بأن المساعدات تصل أساسحا للمحتحاجين
يحتم توزيحع المسحاعدات الغذائيحة بحدون ، أمحا األسحر التحي تحرى بأنحه أيضاً  يتلقونهاللمحتاجين لكن بعض الناس غير المحتاجين 

 . %4091بشكل عام فقد بلغت نسبتها  المحتاج وغير المحتاجتفرقة بين 
 

للقطاعات المساعدات ل وصو في حسب رأيهم   (المساعدة أم ال تتلقها بغض النظر عن كون)التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية 
 4176ة والمنطقة، المحتاج

 
 

بدون تفرقة بين  هابأن المساعدات يتم توزيع رأتفي فلسطين التي  األسرهناك ارتفاع  في نسبة  إنبينت نتائج المسح 
ويعتبر هذا التغيير سلبيا  4100مقارنة مع العام % 5.6بمقدار  4102حيث ارتفعت في العام  المحتاج وغير المحتاج

، في المقابل كان هناك انخفاض في 4100مقارنة بالعام  4102تشير الى وجود تفرقة أعلى عام  األسرحيث توجهات 
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، 4100مقارنة مع العام % 1.4بمقدار  4102في العام  المساعدات تصل أساسا للمحتاجين بأن رأتالتي ألسر نسبة ا
المساعدات تصل أساسًا للمحتاجين لكن بعض الناس غير المحتاجين  بأن رأتالتي في نسبة األسر  وارتفاع طفي 
 .4100مقارنة مع العام % 190بمقدار  4102في العام  يتسلموها أيضاً 

 

حسب رأيهم  في وصول المساعدات للقطاعات ( بغض النظر عن كونها تلقت المساعدة أم ال)ألسر انسبة مقدار التغير في 
 2014و 4171بين األعوام  المحتاجة

 

 
 

 اثر المساعدات على واقع األسرة التوجهات حول 9.3.0
مححن األسححر فححي فلسححطين تححرى بححأن % 0.91، فقححد أشححارت البيانححات إلححى أن لححق بححرأي األسححر حححول اثححر المسححاعداتوفيمححا يتع

المساعدات ساهمت في تحسين وضع األسرة، بينما نجد نسحبة األسحر التحي تحرى بحأن المسحاعدات سحاهمت فحي تحسحين وضحع 
اهمت فححي بالمقابححل نجححد أن نسححبة األسححر التححي تححرى بححأن المسححاعدات سحح%.  194.بلغححت ( التجمححع/ الحححارة/ الحححي)المنطقححة 

 %..49.بلغت ( على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة)تحسين وضع المنطقة 
 

حسب رأيهم  حول اثر المساعدات على  (المساعدة أم ال تتلقها بغض النظر عن كون)نسبة األسر الفلسطينية 
 4176التحسين والمنطقة، 
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 األفعال/اتالصدم/األحداث أي من أسرتهم إلى أفرادتعرض أي من  6.0
التحي تعحرض لهحا  األححداث أكثحراو صحدمات، أفعحال، فقحد بينحت النتحائج ان  أححداثالحى  األسحرة أفحرادفيما يتعلق بتعرض اححد 

، وتتحوزع هحذه النسحبة بواقحع %194.كانت تتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث بلغحت النسحبة فحي فلسحطين  األسر أفراد
تعرضحوا لحنقص فحي  أفرادهامن األسر ان % 0292في قطاع غزة، فيما أفادت % 090.في الضفة الغربية مقابل % 0095
فحي قطحاع غحزة، وفيمحا يتعلحق بالصحدمات واألححداث الخاصحة % 091.فحي الضحفة الغربيحة و األسحرمن هذه % .029المياه، 

، وتتحوزع النسحبة العحالج علحى دفحع تكحالي لعحدم القحدرة  اتعرضحو من األسحر أن أفرادهحا % .459بالجانب الصحي، فقد أفادت 
عدم القدرة على تلقي الخدمات الصحية لحنقص فحي في قطاع غزة، كذلك % 2590في الضفة الغربية مقابل % 0595بواقع 
فحي % 0592في الضفة الغربيحة مقابحل % 0490في فلسطين، وتتوزع بواقع % 4195 نسبتهمبلغت حيث واألدوات و  األدوية

 .قطاع غزة
 

 على تغطية التكاليف األسرعدم قدرة  5.7
تقوم بشراء احتياجاتها الغذائية بالدين لعدم قدرتها على تغطية التكالي ، حيحث  بأنها أفادتفي فلسطين  األسرمن % 2292

تقحوم التحي  األسحرفي قطحاع غحزة، امحا علحى صحعيد توزيحع % 5295الغربية مقابل  الضفةفي % 0292تتوزع هذه النسبة الى 
فحي محافظحات  األعلىبشراء احتياجاتها الغذائية بالدين لعدم قدرتها على تغطية التكالي  حسب المحافظة، فقد كانت النسبة 

، امحا فحي قطحاع غحزة، %4094، وادنى نسبة في محافظة رام اهلل والبيرة %.509 واألغوار أريحاالضفة الغربية قي محافظة 
 %. 2.90، وادنى نسبة محافظة غزة %292. فقد بلغت اعلى نسبة في دير البلح

 
 (لعدم المقدرة على تغطية التكاليف)من المواد الغذائية بالدين  هاشراء احتياجاتنسبة األسر الفلسطينية التي تقوم ب

 4176حسب المحافظة، 
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التي تقوم بشراء احتياجاتها بالدين لعدم المقدرة على تغطية التكالي  خالل العام  األسرتشير النتائج الى ارتفاع في نسبة 
 4102في العام االرتفاع طفيفا في الضفة الغربية كان  على صعيد المنطقة، و %590بمقدار  4100مقارنة بالعام  4102
 .قطاع غزة خالل نفس الفترة في% 0092ان هناك ارتفاعا بمقدار ك، في حين 4100مقارنة مع العام % 490بمقدار 

 

حسب ( لعدم المقدرة على تغطية التكاليف)مقدار التغير في نسبة األسر التي تقوم بشراء احتياجاتها من المواد الغذائية بالدين 
 2014و 6103المنطقة بين االعوام 
 

 
 

 األسرةجنس المعيل الرئيسي في  4.0
، امحا فحي الضحفة أنثحى بأنهحا أكدوامنهم % .09ان المعيل الرئيسي لها هو ذكر مقابل  أكدتالفلسطينية  األسرمن % 090.

، وفحي قطحاع غحزة أنثحى بأنهحا أكحدوامحنهم % 090الفلسطينية المعيل الرئيسي لها هو ذكر مقابل  األسرمن % .09.الغربية، 
 .إناثهم % 0192الفلسطينية المعيل الرئيسي لها هو ذكر مقابل  األسرمن % 0.95فان 
 

 4176، لألسرةالتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية حسب جنس المعيل الرئيسي 

 
 

 (الوضع االقتصادي)المعيشي  األسرةوضع  1.0
انه لم يطرأ تغيير يذكر على  وضعها المعيشي مقارنة مع النص  الثاني محن العحام  أفادتفي فلسطين  األسرمن % .209

 .في قطاع غزة% 4.92في الضفة الغربية مقابل  األسرمن % 20.5، تتوزع النسبة الى 4102
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مقارنحة فحي الربحع الثحاني محن العحام  األسحوا إلحىالمعيشي في قطاع غحزة قحد تراجحع  األسروضع  إنمن الواضح بحسب النتائج 
 4102 حد ما مقارنة مع النص  الثاني محن العحام إلى أسوءوضعه اليوم  إن أفادت األسرمن % 0591 إن، حيث 4102
وضعها المعيشحي اليحوم  إن أفادتفي قطاع غزة  األسرمن % 4.90 إنفي الضفة الغربية، كما  األسرمن % 4092مقابل 
 . الغربية الضفةفي  األسرفقط من % .09بكثير مقابل  أسوء

 
   (وقت إجراء المقابلة) بشكل عام( الوضع االقتصادي)المعيشي  األسرةالتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية حسب رأيهم مقارنة وضع 

 4176والمنطقة،  4176مقارنة مع النصف الثاني من العام 

 
 

 الفلسطينية األسر وضع 8.0
فحي الضححفة الغربيححة % .009ان حالتهحا الماديححة متوسحطة، تتححوزع هححذه النسحبة بواقححع  أفححادتفحي فلسححطين  األسححرمحن % 292.
فقيحرة وفقيحرة  أنهحافحي فلسحطين صحنفت حالتهحا الماليحة علحى  األسحرمحن % 4095في قطاع غزة، في حين ان % 2.92مقابل 

 %.0090غزة  في قطاع أضعا في الضفة الغربية، مقابل ثالثة % 04.0جدا، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 

 
 4176التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية حسب رأيهم حول حال أسرهم والمنطقة، 
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 الفلسطينية ماديا األسرصمود  7.8.0
فححي الضححفة % 0191الفلسححطينية تسححتطيع الصححمود بغححض النظححر عححن المححدة، تتححوزع هححذه النسححبة بواقححع  األسححرمححن % 5092

الفلسححطينية بالكححاد تسححتطيع تححدبير  األسححرمححن % 4.95فححي قطححاع غححزة، فححي حححين بينححت النتححائج ان % .049الغربيححة، مقابححل 
 .في قطاع غزة% 2.90مقابل  في الضفة الغربية األسرمن هذه % 0290او تعاني من وضع مادي خطير،  أمورها

 
 المصدر الرئيسي للد ل 4.8.0

الفلسحطينية  األسحرمحن % 0190 أفحادتيتصدر القطاع الخاص الفلسطيني قائمة اعلى المصادر للدخل فحي فلسحطين، حيحث 
فحي % 4491فحي الضحفة الغربيحة مقابحل % 0292ان المصحدر الرئيسحي للحدخل لهحا هحو القطحاع الخحاص، تتحوزع النسحبة بواقحع 

، حيحث تتحوزع %.419، فقحد بلغحت النسحبة فحي فلسحطين ثحاني للحدخل كمصحدر رئيسحيالقطاع الحكومي يأتي قطاع غزة، فيما 
رئيسححي الالمصححدر  اإلسححرائيليةع غححزة، وقححد تصححدرت قطاعححات العمححل فححي قطححا% .029فححي الضححفة الغربيححة و% 0091 إلححى

 %..049للدخل، حيث بلغت النسبة في فلسطين الثالث 
 

 الحيازة الزراعية 1.8.0
% .009فحي الضحفة الغربيحة مقابحل % .429، حيث تتحوزع النسحبة بواقحع أراضيالفلسطينية لديها حيازة  األسرمن % 4192

الفلسحطينية لحديها ثحروة  األسحرمحن % 92.للثروة الحيوانيحة، فقحد بينحت النتحائج ان  األسرفي قطاع غزة، اما فيما يتعلق بحيازة 
 .في قطاع غزة% 0191في الضفة الغربية و% 94.حيوانية، وتتوزع النسبة بواقع 

 
الفلسطينية التي لديها حيازة ارض او حيازة ثروة حيوانية في فلسطين  األسرارتفاع في نسبة  4102ج العام بينت نتائ

مقارنة مع العام % 090بمقدار  4102في العام  لديها حيازة ارضحيث ارتفعت نسبة األسر التي ، 4100مقارنة بالعام 
مقارنة % 090بمقدار  4100/4102خالل العام  الزراعي  ة لديها حيازة ثروة حيواني، وارتفعت نسبة األسر التي 4100

 .4104/4100مع العام الزراعي 
 

لحيازة  2014و 4171بين األعوام  الفلسطينية التي لديها الحيازة الزراعية حسب النوع والمنطقة األسرنسبة مقدار التغير في 
 للثروة الحيوانية 4171/4176و 4174/4171األرض وبين األعوام الزراعية 
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 لألسرةالقيود على الحركة  6.8.0
فحي الضحفة  األسحرمحن هحذه % 90.الفلسطينية ان القيحود علحى الحركحة تشحكل لهحا مشحكلة كبيحرة،  األسرمن % .429 أعربت

% 4192ان القيود على الحركة تشكل لها مشكلة قليلة،  األسرمن % 4492 أعربتفي قطاع غزة، فيما % 2290الغربية و
 .في قطاع غزة% 4591في الضفة الغربية مقابل  األسرمن هذه 

 
مقارنة بالعام  4102الفلسطينية خالل العام  لألسرمن الواضح من النتائج ان القيود على الحركة شكلت مشكلة كبيرة 

 4102في العام  بأن القيود على الحركة شكلت لها مشكلة كبيرة أفادتي فلسطين التي ف األسر، فقد ارتفعت نسبة 4100
بمقدار  4102، وكان االرتفاع األكبر في قطاع غزة حيث كان االرتفاع في العام 4100مقارنة مع العام % 0.94بمقدار 
مقارنة مع  4102غربية في العام هو مقدار االرتفاع في الضفة ال% 495في المقابل . 4100مقارنة مع العام % 2090
 .4100العام 

 
 2014و 6103مقدار التغير في نسبة األسر الفلسطينية حول رأيهم ألثر القيود على حركتهم بين األعوام 

 

 

 

 الهجرة 9.0
او  األسحرةلحم تفكحر  .411انحه ومنحذ العحام  أفادتالفلسطينية  األسرمن % ..00ان  4102بينت نتائج المسح خالل العام 

 .في قطاع غزة% 1.0.في الضفة الغربية و% 195.بالهجرة، بواقع  أفرادهااحد 
 

الفلسطينية فيها فرد واححد علحى  األسرمن % 90.اما على صعيد تفكير األسرة أو احد أفرادها بالهجرة، فقد بينت النتائج ان 
 .بالهجرة أفرادهافكر جميع  األسرمن % 092فكر أكثر من فرد بالهجرة، وبنفس النسبة و% 092فكر بالهجرة و األقل

 
 على قطاع غزة 4176اثر العدوان اإلسرائيلي  71.7

جتماعية على واقع الظرو  اال 4102وفيما يأتي ملخصًا لنتائج أهم المؤشرات اإلحصائية لمسح أثر العدوان اإلسرائيلي 
 .واالقتصادية في قطاع غزة
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 أثر العدوان على مكان السكن 7.71.7

          ، وعند الرجوع4102من األسر في قطاع غزة قامت بتغير مكان سكنها بسبب عدوان % .09بينت نتائج المسح أن 
إلى البيانات حسب المحافظة نجد ان محافظتي غزة ورفح كانت اعلى المحافظات من حيث نسب األسر التي غيرت مكان 

          ا، وان محافظة دير البلح كانت اقلهم حيث بلغتلكل منه% 0090سكنها بسبب العدوان حيث بلغت نسبتهم 
 %.  291نسبتهم 

 
 بسبب العدوان حسب المحافظة في قطاع غزة نسبة األسر التي قامت بتغيير مكان السكن

 
 

 (ان األول الذي تم االنتقال اليهللمك)لتهجير والنزو  ا 4.71.7

% 092.، وقد بينت النتائج أن %.209حوالي  4102بلغت نسبة األفراد الذين تم تهجيرهم في قطاع غزة خالل عدوان 
رباء أو أصدقاء أو منزل منزل أوالد أو أهل أو أقإلى  لجئوا 4102من األفراد الذين تركوا مكان سكنهم خالل العدوان 

، أو فندق/استئجار منزلتنوعت بين % .09، ومدرسةمنهم ذهبوا الى % .0.9ثانوي لألسرة كمكان أول تم االنتقال إليه، و
 .، او مكان عبادة او ساحات وأماكن عامةمستشفىالذهاب الى 

 

 الذي تم االنتقال إليه األولعدوان حسب المكان الالذين تركوا مسكنهم األساسي  جل  في قطاع غزة ألفرادالتوزيع النسبي ل
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 االنتقالعدد مرات  1.71.7

قاموا باالنتقال بوتيرة مختلفة،  4102قطاع غزة خالل عدوان  في  األساسيوبينت النتائج أن األفراد الذين تركوا مسكنهم 
منهم % 90.قاموا بترك سكنهم مرتين، و% 4090من األفراد قاموا بترك مكان سكنهم مرة واحدة فقط، و% 5091حيث ان 

  .قاموا بترك مكان سكنهم أربع مرات% .29تركوا سكنهم ثالث مرات، و
 

 عدد مرات االنتقالعدوان حسب الالذين تركوا مسكنهم األساسي  جل  في قطاع غزةألفراد التوزيع النسبي ل
 

 

 
 أثر العدوان على العمل 6.71.7

يعمححححححل لححححححدى % 4و نحححححححو  عححححححاملين بححححححأجر% 85.0مححححححن العححححححاملين هححححححم عححححححاملين لحسححححححابهم وأصحححححححاب عمححححححل، و% 13.1
محححححن العحححححاملين لحسحححححابهم وأصححححححاب العمحححححل لحححححم يطحححححرأ علحححححى عملهحححححم % 42.1، وتشحححححير النتحححححائج الحححححى أن األسحححححرة دون أجحححححر

حصححححححلت تغيححححححرات علححححححى عملهححححححم بعححححححد العححححححدوان حيححححححث تغيححححححر عملهححححححم لألسححححححوأ، فيمححححححا % 59.0أي تغييححححححر، وأن مححححححا نسححححححبته 
  .لألفضلتغير % 1.1، وتوقفت أعمالهم كليا% 16.0

 
 حسب التغيرات التي طرأت على عملهم بعد العدوانفي قطاع غزة التوزيع النسبي ألصحاب العمل والعاملين لحسابهم 

 

 
  

محححححنهم لحححححم يطحححححرأ أي تعحححححديل علحححححى أجحححححورهم، % 11.1أمحححححا بالنسحححححبة للعحححححاملين بحححححأجر، فأشحححححارت النتحححححائج الحححححى ان محححححا نسحححححبته 
                          .أجورهم ارتفعت% 1.2انخفضت أجورهم، ومنهم % 1.1منهم انقطعت أجورهم  كليا، و% 11.1وأن 
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 التوزيع النسبي للعاملين بأجر حسب التغيرات التي حصلت على أجورهم  جل العدوان 
 

 
 

 
، فقححد بلغححت نسححبة األفححراد الححذين تعطلححوا عححن العمححل قسححريًا 4102أمححا فيمححا يخححص التعطححل القسححري عححن العمححل خححالل عححدوان 

يومححًا، فيمححا غححاب  11كمححا بلححغ معححدل عححدد أيححام الغيححاب القسححري .  كححان غيححابهم غيححر مححدفوع األجححر% 11.2مححنهم ، 64.3%
 .من الذين تعطلوا قسريًا جميع أيام العدوان% 14.1

 
 عن العمل  جل العدوان حسب السبب قسريًا التوزيع النسبي لألفراد الذين تغيبوا 

 

 
 

 

 التحتيةأثر العدوان على البنية  5.71.7
لخدمحححححة التحححححزود  أكثحححححر محححححن محححححرة فحححححي األسحححححبوعالنقطحححححاع محححححن األسحححححر فحححححي قطحححححاع غحححححزة تعرضحححححوا % .0بينحححححت النتحححححائج أن 

لخدمححححة  سححححاعات محححححدودة خححححالل اليححححوموخححححالل  النقطححححاع يححححوميتعرضححححوا % ..بالميححححاه مححححن الشححححبكة العامححححة، فححححي المقابححححل 
 .التزود بالكهرباء من الشبكة العامة

 
 العدوان جل وبعدتلقي المساعدات   4.71.7

% .29.مححححن األسححححر فححححي قطححححاع غححححزة قححححد تلقححححت مسححححاعدات خححححالل العححححدوان، بينمححححا % 2595أظهححححرت نتححححائج المسححححح أن  
 .منها تلقت مساعدات بعد انتهاء العدوان

 لم يطرأ أي تعديل 
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 فترة تلقي المساعدةحسب  ر التي تلقت مساعداتألسنسبة ا
 

 
 

 نوع المساعدة 1.71.7

هحي األعلحى محن بحين أنحواع المسحاعدات التحي ( وتشمل الغذاء، كوبونات الغذاء، التغذيحة المدرسحية)كانت المساعدات الغذائية 
مححن مجمححوع % 5492تلقتهححا األسححر فححي قطححاع غححزة، حيححث بلغححت نسححبة األسححر التححي تلقححت مسححاعدات غذائيححة خححالل العححدوان 

العححدوان، تلتهححا  انتهححاءالتححي تلقححت مسححاعدات بعححد  األسححرمححن % 04.1األسححر التححي تلقححت مسححاعدات خححالل العححدوان، مقابححل 
مححن األسححر التححي تلقححت مسححاعدات خححالل العححدوان، % 0090بنسححبة  (مسححكن، كرفححان أجححرة، إيححواءمركححز )المسححاعدات السححكنية 

األسحر  محن%.محن األسحر التحي تلقحت مسحاعدات بعحد انتهحاء العحدوان، ومحن ثحم المسحاعدة النقديحة التحي بلغحت % .449مقابل 
 .  من األسر التي تلقت مساعدات بعد انتهاء العدوان% 0090التي تلقت مساعدات خالل العدوان، مقابل 

 
 مصدر المساعدة 8.71.7

التححي تلقححت  األسححرمححن % 0292شححكلت وكالححة الغححوث الدوليححة المصححدر األول للمسححاعدات، حيححث كانححت مصححدرًا لمسححاعدات 
التححي تلقححت مسححاعدات بعححد انتهححاء العححدوان، تلتهححا المؤسسححات  األسححرمححن % 5190، مقابححل 4102مسححاعدات خححالل عححدوان 

مححن % 0090التححي تلقححت مسححاعدات خححالل العححدوان و األسححرمححن % .009الدينيححة التححي كانححت مصححدرًا لمسححاعدات / الخيريححة
درًا لمسححاعدات المؤسسححات التنمويححة كانححت مصحح/ التححي تلقححت مسححاعدات بعححد انتهححاء العححدوان، ومححن ثححم الهيئححات الدوليححة األسححر
التححي تلقححت مسححاعدات بعححد انتهحححاء  األسححرمححن % 4094التححي تلقححت مسححاعدات خححالل العححدوان، مقابححل  األسححرمححن % 0092

التححي تلقحت مسححاعدات خحالل العححدوان  األسحرمححن % 090العحدوان، فحوزارة الشححؤون االجتماعيحة التححي كانحت مصححدرًا لمسحاعدات 
 . التي تلقت مساعدات بعد انتهاء العدوان األسرمن % 4594مقابل 

 
 القروض 9.71.7

فححححي قطححححاع غححححزة حصححححلت علححححى قححححروض  أو سححححل   أو ديححححن %( 22)أشححححارت النتححححائج إلححححى أن مححححا يزيححححد عححححن نصحححح  األسححححر 
شحححححهر  04، بينمحححححا كانحححححت نسحححححبة األسحححححر التحححححي حصحححححلت علحححححى قحححححروض أو سحححححل  أو ديحححححن خحححححالل  4102خحححححالل العحححححدوان 

وفحححححي مجححححال آخحححححر بلغحححححت .  منهححححا قحححححد أنفقحححححت هححححذه القحححححروض علحححححى المعيشححححة او الغحححححذاء %..، علمحححححا أن %24الماضححححية 
 %.20نسبة األسر التي قامت بشراء احتياجاتها من المواد الغذائية بالدين خالل العدوان 

 التعرض للصدمات 71.71.7
نقص في المياه خحالل النصح  الثحاني ل قد تعرضمن األسر في قطاع غزة أو أحد أفرادها % 0.أوضحت نتائج المسح ان 

مححن األسححر فححي قطححاع غححزة عانححت مححن عححدم القححدرة علححى دفححع تكححالي  العححالج، فيمححا % 25، فيمححا تبححين أن 4102مححن العححام 
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محن األسحر % 44تلقي الخدمات الصحية لحنقص فحي األدويحة واألدوات، و في اً من األسر في قطاع غزة عجز % 05 واجهت
 .الممتلكاتواجهت خسارة في 

 
 4176الصدمات  جل النصف الثاني من العام /بعض األحداث إلىنسبة األسر حسب تعرض أي من أفرادها 

 

 
 

 حالة الد ل 77.71.7

حافظت % 22حوالي مستوى دخلها خالل فترة العدوان، في حين أن  أنخفض نص  األسرتقريبا أظهرت نتائج المسح أن 
 .مقارنة مع واقع دخلها قبل العدوان على مستوى دخلها خالل العدوان

 
  جل العدوان مقارنة بما قبل العدوان حسب تغير الد لألسر ل التوزيع النسبي

 

 
 

 
 مدة صمود األسر 74.71.7

أما بالنسبة للمدة الزمنية التي تستطيع األسرة فيها الصمود ماليًا في ظل بقاء الظرو  على ما هي عليه، فقد أشارت 
صمودها بغض النظر عن طول المدة، فيما بلغت نسبة  إمكانيةعبرت عن %( .049)أن ما يقارب ثلث األسر النتائج إلى 
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في حين توزعت النسبة المتبقية على % 0294 عتاشتعر  كي  تعاني من وضع مادي خطير وال األسر التي أفادت أنها ت
 . م كاملإمكانيات الصمود بفترات متفاوتة ال تزيد في أحسن حاالتها على عا

 
 التوزيع النسبي لألسر حسب المدة الزمنية التي تعتقد أنها تستطيع الصمود فيها ماليًا في المستقبل 

 

 
 

التفكير بالهجرة 71.71.7  
حتى قبل عدوان  .411منذ عدوان )أوضحت نتائج المسح أن نسبة األسر التي فكرت أو أحد أفرادها بالهجرة قبل العدوان 

 .من األسر أو أحد أفرادها تفكر حاليا بالهجرة% 0..4مقابل ، %.409 (4102
 

 نسبة األسر التي فكرت أو أحد أفرادها بالهجرة حسب الفترة والمحافظة
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 الفصل الثاني
 

 المنهجية وجودة البيانات
 

جححراءات الجححودة التححي اتبعححت فححي تخطححيط وتنفيححذ  العححدوان اإلسححرائيلي علححى أثححر مسححح يعححرض هححذا الفصححل المنهجيححة العلميححة واج
الفتححححرة خححححالل الححححذي تححححم تنفيححححذه الظححححرو  االجتماعيححححة واالقتصححححادية لألسححححر الفلسححححطينية فححححي فلسححححطين و  4102قطححححاع غححححزة 

، وتشححمل تصححميم أدوات البحححث األساسححية وطححرق جمححع ومعالجححة وتحليححل البيانححات الخاصححة 4102/حزيححران – 4102/آذار
جراءات ضبط الجودة المتبعةبموضوع الدراسة، باإلضافة إلى دقة الب  .يانات واج

 
 استمارة المسح 7.4

تمثل استمارة المسح األداة الرئيسية لجمحع المعلومحات، لحذلك ال بحد أن تحقحق المواصحفات الفنيحة لمرحلحة العمحل الميحداني، كمحا 
واالقتصحادية محن عحدة حيث تتكون اسحتمارة مسحح الظحرو  االجتماعيحة يتوجب أن تحقق متطلبات معالجة البيانات وتحليلها، 

 :أقسام
  يشمل هذا القسم على البيانات التعريفية: القسم األول . 
  هذا القسم يتعلق بالسيطرة النوعية: القسم الثاني. 
 يشمل هذا القسم األسئلة المتعلقة ببيانات أفراد األسرة والبيانات االجتماعية: القسم الثالث. 
  بيانات المسكنالمتعلقة  ةيشمل هذا القسم األسئل: القسم الرابع. 
  إستراتيجية التأقلم "يشمل هذا القسم األسئلة المتعلقة : القسم الخامس." 
  يشمل هذا القسم األسئلة المتعلقة  باألنفاق واالستهالك: القسم السادس. 
  يشمل األسئلة المتعلقة  بالتنوع الغذائي ومواجهة نقص الطعام: القسم السابع. 
  األسئلة المتعلقة بالدخل  يشمل: القسم الثامن. 
  الزراعة والثروة الحيوانيةيشمل األسئلة المتعلقة : القسم التاسع. 

  حرية التنقليشمل األسئلة المتعلقة ب: القسم العاشر. 

 يشمل األسئلة المتعلقة بالهجرة: القسم الحادي عشر. 

 الشهداءيشمل األسئلة المتعلقة ب: القسم الثاني عشر 

 االستضافةيشمل األسئلة المتعلقة ب: القسم الثالث عشر 

  وتشمل األسئلة المتعلقة بواقع المعاناة وجودة الحياة: سنة فأكثر 00باإلضافة إلى استمارة الفرد.     
 

 واإلطار العينة  4.4
 .فلسطينمن األسر المقيمة في  ثالث مراحلمنتظمة ذات العينة في المسح عينة عشوائية طبقية عنقودية 

 
 مجتمع الهدف 7.4.4
 إسححنادفححي فلسححطين لفتححرة  أسححرهمواألفححراد الفلسححطينيين المقيمححين بصححفة اعتياديححة مححع  األسححرمححن جميححع  مجتمححع الهححد  يتكححون

خححاص  إضححافيالسححتيفاء نمححوذج  وأكثححرسححنة  00مححن الفئححة العمريححة  األفححراد، سححيكون هنححاك تركيححز علححى 4102المسححح وهححو 
 . من هذه الفئة باألفراد
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 المعاينةإطار  4.4.4
، والحذي هحو عبحارة عحن قائمحة  .411معاينحة مشحتق محن بيانحات التعحداد  أطحارفي الدورات السحابقة للمسحح تحم االعتمحاد علحى 

وححدة سحكنية،  042بمناطق العد، ومنطقة العد هي عبارة عن منطقة جغرافية تحتوي على مباني فيها وحدات سكنية بمعدل 
 .PSUs أوليةت معاينة ويتم اعتبارها في تصميم المسح كوحدا

 
للحدورة السحابقة بتثبيحت نفحس العينحة السحابقة، محع  اإلطحاراما بالنسبة للدورة الحالية فسيتم االعتماد في سحب العينة على نفس 

 .الكلي لتحسين تمثيل بعض المناطق اإلطارعدد من مناطق العد من  إضافة

 
والمكتححب الفرعحي للجهححاز فححي قطححاع غححزة والمتعلقححة بمححدى تضححرر منححاطق تحم اسححتخدام المعلومححات الححواردة مححن الجهححات الدوليححة 

       العحححد فحححي قطحححاع غحححزة كمعلومحححات مسحححاعدة لمعرفحححة محححدى تمثيحححل العينحححة للمنحححاطق المتضحححررة بفعحححل العحححدوان علحححى القطحححاع فحححي
 .4102العام 

 
 حجم العينة 1.4.4

 :مقسمة كالتالي أسرة 0422استجاب للمسح   اإلجماليعلى المستوى   أسرة 142. مسحالحجم عينة  بلغ
أسرة في الدورة السابقة  210.والتي بلغت  4100 تثبيت عينة مسح الظرو  االجتماعية والمعيشية -0

(household-panel)  4102، والتي تم تنفيذها ميدانيًا في شهري كانون ثاني وشباط . 

 .ي الضفة الغربية لتحسين تمثيل العينة واالستجابةف أسرة 021في قطاع غزة و أسرة 211عينة إضافية بمقدار  -4

 . لتعويض النقص الحاصل بسبب عدم االستجابة j1في القدس  أسرة .0بمقدار  إضافيةعينة  -0

 .أسرة 00. أسرهمالمنفصلين عن  األفرادالجديدة التي تكونت من   األسرعينة  -2

 
 تصميم العينة 6.4.4

 :ثالث مراحلالعينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات 
 

والتححي بلححغ فيهححا عححدد  4100لححدورة السححابقة لمسححح الظححرو  االجتماعيححة مثلححت ا اختيححار منححاطق العححد التححي :األولااىالمرحلااة 
 41)ة منطقحة عحد بطريقحة عشحوائية منتظمح 45، كما تحم إضحافة وذلك بطريقة عشوائية منتظمةمنطقة عد  011مناطق العد 

منطقححة عححد فححي  045، وبالتححالي يكححون عححدد منححاطق العححد الكلححي (منححاطق فححي الضححفة الغربيححة 5منطقححة عححد فححي قطححاع غححزة و 
 .للمعاينة األولىالمرحلة 

 
 42 وهحي ححوالي 4100التحي تحم زيارتهحا فحي الحدورة السحابقة لمسحح الظحرو  االجتماعيحة  األسحرزيحارة نفحس : المرحلة الثانية

سيتم تتبع األسر التي غيرت مكان سكنها وعنوانها المتوفر في قاعدة البيانحات السحابقة الحى مكحان )من كل منطقة عد، أسرة  
محن منحاطق العحد خحارج عينحة أسحرة  42مقحدارها  منتظمحة يتم الوصحول إلحى عينحة عشحوائيةسح الستيفاء االستمارة منها كما آخر

وشحكلوا  أسحرهممن الدورة السابقة الذين انفصلوا عحن  األفرادفيما سيتم تتبع  ،((اإلضافيةالعينة ) 4100الظرو  االجتماعية 
 .األزواجاسر جديدة باستثناء حاالت الطالق واالنفصال بين 
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سنة فأكثر باستخدام جداول  00اختيار فرد ذكر أو أنثى من كل أسر العينة في المرحلة الثانية من األفراد  :المرحلة الثالثة
 .فأكثرسنة  00 األفرادكش الستيفاء نموذج 

 

 طبقات العينة 5.2.2
 :طبقات كما يلي إلىتقسيم المجتمع  تم

 .(J1محافظة بما فيها القدس  16) المحافظة .0
 (.مخيم ،حضر، ري ) التجمع نوع .4

 
 حساب األوزان 1.4

وعينة مسح  في العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة،( وحدة المعاينة)يعر  وزن الوحدة اإلحصائية 
حيث يتم في المرحلة األولى حساب وزن مناطق العد  ،ثالث مراحلذات ( PPS)عنقودية  طبقية عينةالظرو  هي 

ثم في المرحلة الثانية يتم حساب وزن األسرة من كل منطقة  ،(PPSعينة )باالعتماد على احتمال اختيار كل منطقة عد 
يل ثم نقوم بتعد ،ثم نجد حاصل ضرب وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة الثانية فنحصل على وزن األسر األولي  ،عد

باالعتماد على تقديرات األسر  األوزانبعد ذلك نقوم بتعديل ( attrition)هذه األوزان على معامل السقوط من العينة 
 .وبالتالي نحصل على وزن األسر النهائي( نوع التجمع  ،محافظة ) وتكون فئة التعديل هي الطبقة   4102منتص  

 

 أوزانالنهائي وهو وزن الفرد األولي ويتم تعديل  أسرتهكل فرد وزن  إعطاءبفي المسح  األسرة أفرادمل   أوزانيتم حساب  -
التي يقع فيها الفرد حسب تقديرات (فئة  .0)حسب المنطقة و جنس الفرد و الفئات العمرية الخماسية  األولية األفراد

بع لها ثم نقوم بدمج هذه وبذلك نكون قد حصلنا على الوزن النهائي للفرد في الفئة التا 4102لعام   5منتص  شهر 
 .سنة فأكثر  00 األفرادلمل   األوزان

 
 العمليات الميدانية 6.4

لححذلك فححإن .  تمثححل العمليححات الميدانيححة، العمححل الحقيقححي للمسححح فححي الحصححول علححى البيانححات المطلوبححة مححن مصححادرها األوليححة
ذلحك  أشحتملضمان وجود مقومات النجاح في هذه المرحلة من القضايا األساسية التحي تحم العمحل عليهحا بشحكل تفصحيلي، وقحد 

ا في ذلك عمليحات التعيحين والتحدريب وتحوفير المسحتلزمات الماديحة الالزمحة ألداء على توفير كل المستلزمات الفنية واإلدارية بم
 .العمل بأفضل صورة

 
 التدريب 1.4.2

 أشححتمللقححد .  لقححد تححم تححدريب البححاحثين الميححدانيين علححى العمليححات الميدانيححة المختلفححة بشححكل عححام وذلححك قبححل بدايححة تنفيححذ المسححح
تدريب الباحثين الميدانين على عمليات جمع البيانات وأدبيات العمل الميحداني بمحا فحي ذلحك طحرح األسحئلة وتسحجيل اإلجابحات 

 .  وأدبيات إجراء المقابالت
 

 :       دورة على القضايا األساسية اآلتيةالبرنامج التدريب في  أشتملوقد 
 .مسح وأهدافهالالتعري  بمعنى  .0
 .االستمارة المستخدمة فيتعري  المصطلحات  .4
 .آلية استيفاء االستمارة .0
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 اإلسناد الزمني 4.6.4
أسححبوع، وأسححئلة أخححرى لححبعض األسححئلة حسححب طبيعححة السححؤال فعححال سححبيل المثححال كححان اإلسححناد الزمنححي الزمنححي  اختلحح  اإلسححناد

 .الزمني لها سنة وستة شهور اإلسنادخالل الشهر الماضي، وكذلك كان هناك أسئلة 
 

 العمليات الميدانية  1.6.4
عحدد  إجمحالي، كحان 45/0/4102وانتهى يوم الخميس الموافحق  40/0/4102بدأ التدريب على المسح يوم السبت الموافق 

 آخحر، علما بأنه قد حدث بعحض االنسححابات خحالل الحدورة وتحم اسحتدعاء عحدد 24وفي قطاع غزة  ..المتدربات في الضفة 
 .24 أصلمن  21الضفة، وفي قطاع غزة استقر العدد على  في .. أصلمن  0.ليستقر العدد على 

 

 :كاآلتي ش ص( 771) للعاملين في المشروعبلغ العدد النهائي 
 العد الوظيفة

 44 مشر  ميداني
 2. باحث ميداني

 
 :ا تيار الطاقم

تم بناء هيكلية فريق العمل الميداني بناءا على حجم العينة والية جمع البيانات، حيث تم جمع البيانات في محافظات الضفة  
فكححان جمححع البيانححات ورقيححا، وكانححت الدرجححة العلميححة لفريححق العمححل مححن  J1التابلححت، امححا القححدس  أجهححزةوقطححاع غححزة مححن خححالل 

% 1.المتوسط من جميع التخصصحات محن خصحائص فريحق العمحل ،علحى ان يكحون  الحاصلين على البكالوريوس أو الدبلوم
 . إناثباحثين جدد، وكان فريق العمل في الميدان جميعهم % 01من فريق العمل من الباحثين القدامى و

 
 :التجربة القبلية

موزعحححححححححة علحححححححححى ثحححححححححالث تجمعحححححححححات، تجمحححححححححع بيحححححححححت  0/0/4102تحححححححححم تنفيحححححححححذ تجربحححححححححة قبليحححححححححة فحححححححححي قطحححححححححاع غحححححححححزة بتحححححححححاري  
 0وتحححححححححم اسحححححححححتيفاء  011اسحححححححححتمارات وتجمحححححححححع مدينحححححححححة غحححححححححزة منطقحححححححححة عحححححححححد  .وتحححححححححم اسحححححححححتيفاء  .0نون منطقحححححححححة عحححححححححد ححححححححححا

اسححححححححححححتمارات، وكححححححححححححان عححححححححححححدد البححححححححححححاحثين  0وتححححححححححححم اسححححححححححححتيفاء  0اسححححححححححححتمارات وتجمححححححححححححع عبسححححححححححححان الكبيححححححححححححرة منطقححححححححححححة عححححححححححححد 
 .التابلت أجهزةوفترة العمل يومين وتم جمع البيانات من خالل  .العاملين في التجربة 

 
 :البياناتفترة جمع 

تححححححححم البححححححححدء  الغربيححححححححة فححححححححي قطححححححححاع غححححححححزة وفححححححححي محافظححححححححات الضححححححححفة 01/0/4102بححححححححدأ جمححححححححع البيانححححححححات يححححححححوم االثنححححححححين 
محافظححححححححححات الضححححححححححفة  فححححححححححي، وتححححححححححم االنتهححححححححححاء مححححححححححن عمليححححححححححة جمححححححححححع البيانححححححححححات 2/2/4102فححححححححححي العمححححححححححل يححححححححححوم السححححححححححبت 

لعمححححححححححححل يححححححححححححوم عمححححححححححححل، وتححححححححححححم االنتهححححححححححححاء مححححححححححححن ا 24بواقححححححححححححع  2/4102/ 45بتححححححححححححاري   J1باسححححححححححححتثناء القححححححححححححدس  ةالغربيحححححححححححح
يحححححححححوم عمحححححححححل، وتحححححححححم االنتهحححححححححاء محححححححححن عمليحححححححححة جمحححححححححع  22بواقحححححححححع  42/2/4102فحححححححححي محافظحححححححححات قطحححححححححاع غحححححححححزة بتحححححححححاري  

 إدخحححححححححححاليحححححححححححوم عمحححححححححححل وتحححححححححححم االنتهحححححححححححاء محححححححححححن عمليحححححححححححة  20بواقحححححححححححع  5/4102/.بتحححححححححححاري   J1البيانحححححححححححات فحححححححححححي القحححححححححححدس 
 . 01/5/4102التابلت من قبل فريق رام اهلل  بتاري   أجهزةعلى  J1استمارات القدس 
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توصححححححححححية اللجنححححححححححة الفنيححححححححححة بتشححححححححححغيل جميححححححححححع المتححححححححححدربين فححححححححححي الححححححححححدورة التدريبيححححححححححة بمححححححححححا فححححححححححيهم االحتيححححححححححاط  وبنححححححححححاءا علححححححححححى
فححححححححححأعلى،  1.والتحححححححححي تنطبحححححححححق علحححححححححيهم شحححححححححروط التعيححححححححححين فحححححححححي الجهحححححححححاز علحححححححححى ان يكححححححححححون التقيحححححححححيم النهحححححححححائي للمتحححححححححدرب 
لحححححححححم  الغربيحححححححححة تحححححححححم تعيحححححححححين جميحححححححححع المتحححححححححدربين باسحححححححححتثناء واححححححححححدة فحححححححححي قطحححححححححاع غحححححححححزة وأخحححححححححرى فحححححححححي محافظحححححححححات الضحححححححححفة

مشحححححححححرفة  04باحثحححححححححة و 51محححححححححنهم  4.بحححححححححق علحححححححححيهم شحححححححححروط التعيحححححححححين، وبلحححححححححغ حجحححححححححم فريحححححححححق العمحححححححححل فحححححححححي الضحححححححححفة تنط
باحثحححححححححة، وفحححححححححي قطحححححححححاع غحححححححححزة بلحححححححححغ حجحححححححححم الفريحححححححححق  .2وفحححححححححي اليحححححححححوم الثحححححححححاني انسححححححححححبت باحثحححححححححة ليسحححححححححتقر العحححححححححدد علحححححححححى 

   .مشرفات 01باحثة و .0منهم  .2

 
 :مراحل وهي عأربوالنجاز العينة المطلوبة من المسح فقد تم جمع البيانات على 

 (.عينة العام السابق)  األصليةللعينة  األسراستيفاء استمارات  .0

 .األولىوالتي تم زيارتها للمرة  اإلضافيةاستيفاء العينة  .4

المنتقلحححححححححة وتتبعهحححححححححا فحححححححححي مكحححححححححان سحححححححححكنها الجديحححححححححد سحححححححححواء داخحححححححححل منطقحححححححححة العحححححححححد او  األسحححححححححراسحححححححححتيفاء بيانحححححححححات  .0
 .أخرىفي محافظات  راألسخارجها أو خارج التجمع ، كذلك تم تتبع بعض 

وتححححححححححم تتبعهححححححححححا سححححححححححواء فححححححححححي نفححححححححححس  األصححححححححححليةواألسححححححححححر المنفصححححححححححلين مححححححححححن العينححححححححححة  األفححححححححححراداسححححححححححتيفاء بيانححححححححححات  .2
أو فحححححححححححححي نفحححححححححححححس المحافظحححححححححححححة او  آخحححححححححححححرمنطقحححححححححححححة العحححححححححححححد او خارجهحححححححححححححا او فحححححححححححححي نفحححححححححححححس التجمحححححححححححححع او تجمحححححححححححححع 

 . أخرىمحافظة 

 

المسحححححححححح  إدارةعمليحححححححححة جمحححححححححع البيانحححححححححات تحححححححححم تنفيحححححححححذ زيحححححححححارات ميدانيحححححححححة شحححححححححملت جميحححححححححع المحافظحححححححححات محححححححححن قبحححححححححل  إثنحححححححححاء
 .اللجنة الفنية وأعضاء

 
 :معدل االنجاز

ومعحححححححححدل االنجحححححححححاز  اسحححححححححتمارات للباحثحححححححححة، 0الحححححححححى  492محححححححححن  الغربيحححححححححة بلحححححححححغ معحححححححححدل االنجحححححححححاز فحححححححححي محافظحححححححححات الضحححححححححفة
وبنحححححححود تتعلحححححححق فحححححححي اثحححححححر العحححححححدوان  أسحححححححئلةوجحححححححود  للباحثحححححححة والسحححححححبب يعحححححححود الحححححححى  494الحححححححى  4فحححححححي قطحححححححاع غحححححححزة محححححححن 

علحححححححححى قطحححححححححاع غحححححححححزة فحححححححححي اسحححححححححتمارة المسحححححححححح الخاصحححححححححة بقطحححححححححاع غحححححححححزة وتحححححححححم اسحححححححححتثناءها محححححححححن اسحححححححححتمارة الظحححححححححرو  فحححححححححي 
 . محافظات الضفة

 
 :مشاكل وصعوبات ميدانية

  ممحححححححححا سحححححححححبب الصحححححححححعوبة فحححححححححي الوصحححححححححول لعحححححححححدد محححححححححن  األرقحححححححححامبعحححححححححض خحححححححححرائط منحححححححححاطق العحححححححححد كانحححححححححت تخلحححححححححو محححححححححن
 .المباني الغير مرقمة

  غير مطابقة للواقع اإلضافيةتبين وجود بعض خرائط مناطق العد من العينة. 

  غححححححححزة  بسححححححححبب تضححححححححرر مسححححححححاكنها ممححححححححا ادى الححححححححى قطححححححححاع علححححححححى  األخيححححححححرمححححححححن العححححححححدوان  األسححححححححرتضححححححححرر بعححححححححض
 ،بعتهحححححححححا فحححححححححي مكحححححححححان سحححححححححكناها الجديحححححححححدوالحححححححححذي اسحححححححححتدعى متا أخحححححححححرىانتقالهحححححححححا محححححححححن منطقحححححححححة العحححححححححد الحححححححححى منطقحححححححححة 

الجديحححححححححد بسحححححححححبب عحححححححححدم وضحححححححححوح  األسحححححححححرةومنهحححححححححا صحححححححححعوبة الوصحححححححححول لمكحححححححححان  اإلشحححححححححكالياتوالتحححححححححي تبعهحححححححححا بعحححححححححض 
 .او ال تعمل او المعرفين غير صحيحة األسرةالتلفونات لرب  أرقامالعناوين  وكذلك 

  المنتقلحححححححححة ححححححححححول سحححححححححبب تتبعهحححححححححا فحححححححححي مكحححححححححان سحححححححححكنها الجديحححححححححد   األسحححححححححركحححححححححان هنحححححححححاك اسحححححححححتغراب واسحححححححححتهجان محححححححححن
 .وبخاصة لألسر التي تم قص  مساكنها مما تطلب جهد كبير لطمأنتها
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  في عملية  األسرةالى صعوبة التعامل مع  أدىمما   األسرةبأكملها او جزء كبير من  أبيدت األسركان هناك  عدد من
 .االستيفاء حيث كانت ظروفها النفسية صعبة

  وتم  كان هناك عدد من الحاالت التي لم تتوفر معلومات عنها وكان من الصعوبة مقابلتها األصليةفي العينة
 .إليهاومنه تعذر الوصول  إليهاالشخصية او المعرفين للوصول  الهوات االستعانة بأرقام 

  األسئلةمن طول االستمارة واستغراقها الوقت الكبير الستيفاء  األسرتذمر بعض . 

 مثحححححححححل  األسحححححححححرةمحححححححححن خصوصحححححححححيات  أنهحححححححححاوالتحححححححححي تعتبحححححححححر  األسحححححححححئلةمحححححححححن طبيعحححححححححة بعحححححححححض  األسحححححححححرذمر بعحححححححححض تححححححححح
 .المساعدات واإلنفاق والدخل وغيره

  مححححححححححن محححححححححححرة السححححححححححتيفائها  وممحححححححححححا  أكثححححححححححرالمححححححححححوظفين ممحححححححححححا يسححححححححححتدعي زيارتهحححححححححححا  األسححححححححححرصححححححححححعوبة تواجححححححححححد بعحححححححححححض
 .استدعى زيارتها خالل يوم السبت او بعد ساعات الدوام

  الححححححححذكور ممححححححححا تطلححححححححب  األفححححححححرادصححححححححعوبة مقابلححححححححة الفححححححححرد المختححححححححار عشححححححححوائيًا  السححححححححتيفاء اسححححححححتمارة الفححححححححرد وبخاصححححححححة
مكانية مقابلتهم  .التنسيق لزيارتهم حسب ظروفهم واج

  الفححححححححححرد  أسححححححححححرةرفححححححححححض : ومنهححححححححححا اإلشححححححححححكالياتالمنفصححححححححححلين فكححححححححححان العديححححححححححد مححححححححححن  األفححححححححححرادامححححححححححا بالنسححححححححححبة لمتابعححححححححححة
وجن وانححححححححححتقلن الححححححححححى اسححححححححححر ومنححححححححححاطق جديححححححححححدة  حيححححححححححث كححححححححححان تحفححححححححححظ اللححححححححححواتي تححححححححححز  اإلنححححححححححاثالمنفصححححححححححل وبخاصححححححححححة 

رقححححححححم  إعطححححححححاءالفححححححححرد المنفصححححححححل الجديححححححححدة وتححححححححرفض  أسححححححححرةتزويححححححححد الباحثححححححححة ببيانححححححححات حححححححححول  األسححححححححرلححححححححدى بعححححححححض 
 .التلفون او العنوان

  تعداد  إطارالمباني وأرقام الوحدات السكنية للوصول لألسرة حيث ان مناطق العد في المسح هي من  أرقامعدم وضوح
 .المناطق التي تم تحديثها إطاروليس من  .411

  كححححححححححان هنححححححححححاك صححححححححححعوبة لححححححححححدى بعححححححححححض الباحثححححححححححات فححححححححححي اسححححححححححتخدام  األجهححححححححححزةخححححححححححالل التححححححححححدريب علححححححححححى اسححححححححححتخدام
ذكيححححححححة  أجهححححححححزةالتححححححححي يححححححححتم فيهححححححححا اسححححححححتخدام  األولححححححححىالتابلححححححححت  وكححححححححان هنححححححححاك تخححححححححو  مححححححححن اسححححححححتخدامه ألنححححححححه المححححححححرة 

 .سهل لديهم األمر أصبحمن قبل الباحثة  ولكن فيما بعد 

  من مرة   أكثراالستمارة واالنتقاالت فيها ادى لتحديث البرنامج  أقسامعدم جهوزية البرنامج بشكل كامل ومتوائم مع
 . من مرة إلجراء التحديث عليها أكثرلتعطيل العمل  أدىوبشكل متكرر مما 

 خالل عملية نقل البيانات من التابلت  كانت ال تظهر نتيجة النقل للباحثة. 

  مثال زوجته وأوالده تظهر لكل فرد استمارة لوحده مما  أسرةاالستيفاء وفي حالة وجود فرد منفصل وله خالل عملية
 .يتطلب استيفاءها  وهذا يؤثر على معدل االنجاز اليومي للباحث

  غالق خالل عملية االستيفاء كان يحدث توق  للبرنامج وعدم االنتقال مما يضطر الباحثة للخروج من البرنامج واج
عادة تشغيله مرة الج  .أخرىهاز واج

  إمكانيةفليس هناك  األولمما يتطلب تعديلها وبخاصة في التكرار  أخطاءعدم وجود مرونة وبخاصة في حالة وجود 
 .مثال في حالة تسجيلهم بالخطأ األفرادلشطب 

 م والهجرة  والصدمات  في بداية العمل كان هناك عدم توائم بين البرنامج وأقسام االستمارة  وبخاصة في قسم التعلي
 .من السهل التعامل معه أصبحولكن بعد التعديل على البرنامج 

  األسرةمن السهل كتابة جميع المالحظات حول  أصبحمالحظات الباحث في البداية  وبعد تفعيلها  إيقونةعدم تفعيل 
 .او عملية االستيفاء

  تابلحححححححححت بشحححححححححريحة فحححححححححي محافظحححححححححات أريححححححححححا، سحححححححححلفيت وطوبحححححححححاس لعحححححححححدم تحححححححححوفر مكاتحححححححححب فحححححححححي  أجهحححححححححزةتحححححححححم اسحححححححححتخدام
 .تتعطل كثيرا تقريبا طوال فترة المسح األجهزةهذه المحافظات وكانت هذه 
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 االستجابةمعدالت  5.4
أسرة في الضفة  5095)) أسرة، منها( 0422) المكتملةبلغ عدد األسر حيث  ،لفلسطينأسرة ممثلة ( 142.)تم اختيار 
طبقات التصميم لتعديل تأثير نسحب حاالت  وقد جرى تعديل األوزان على مستوى ،في قطاع غزة أسرة( 3149)و الغربية،

 .الرفض وعدم االستجابة
 

 لألسر وعدم االستجابة حاالت االستجابة
 

 :معادالت التجاوب وعدم التجاوب 
 x011%   حاالت زيادة الشمولمجموع = نسبة أخطاء زيادة الشمول 

 عدد حاالت العينة األصلية                                  
 =09.% 

 x   011% مجموع حاالت عدم االستجابة= نسبة عدم االستجابة 
 العينة الصافية                              

 =.90% 

 
 00.0(= حاالت زيادة الشمول)  –العينة األصلية = العينة الصافية 
 .نسبة عدم االستجابة  -% 011= نسبة االستجابة 

 =.49.% 
 
 
 
 
 

  

 عدد الحاالت بنود نتيجة المقابلة
 8225 المكتملة األسر

 19 اكتملت جزئيا

 52 مسافرة األسرة

 131 ال احد في البيت

 335 رفض التعاون

 38 مأهولةوحدة غير 

 117 وحدة غير موجودة

 3 لم يتوفر معلومات

 100 أخرى

 5 األسرةلم يتم الوصول الى 

 9025 (حجم العينة الكلي ) المجموع 
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 لألفراد وعدم االستجابة حاالت االستجابة
 عدد الحاالت بنود نتيجة المقابلة

 7888 اكتملت

 21 اكتملت جزئي

 235 عدم التمكن من مقابلة الفرد

 70 رفض

 13 أخرى

 8227 المجموع

 
 :التجاوب معادالت التجاوب و عدم 

 
 x   011% مجموع حاالت عدم االستجابة=  نسبة عدم االستجابة 

 العينة                                 

 =09.% 

 
        نسبة عدم االستجابة -% 011= نسبة االستجابة 

 =.590% 
 

 معالجة البيانات 4.4
يحة إدخحال البيانحات فحي ملفحين ملتنظحيم عقد جحرى و  ACCESS ،SPSSالبيانات باستخدام حزمتي ة ت حوسبة ومعالجتم

ت االسححتمارة ان بيانححبححيت قححاالع ضححعو  مخدالمسححت لج اإلدخححاميمححثالن األجححزاء الرئيسححية لالسححتمارة، وروعححي عنححد تصححميم برنححا
  .ا  األخطاءتشى البيانات واكعلطرة يللس

 
  :العمل الم تلفة في المسحراحل م

وقحد تمثلحت هحذه الفتحرة  البيانحات،دء التحضحير وحتحى االنتهحاء محن تجهيحز ملح  معالجحة البيانحات بعحدة مراححل منحذ بح فترة مرت
 :بالمراحل التالية

، وتححم  Androidتحححت بيئححة  Net.باسححتخدام حزمححة  اإلدخححالتححم خححالل هححذه المرحلححة إعححداد بححرامج : البرمجااة مرحلااة .0
 . عالي من الدقةالبيانات بمستوى قواعد اإلدخال بشكل يضمن إدخال تزويد البرنامج بالعمل على 

وفححص  Tabletتحم خحالل هحذه المرحلحة تحميحل برنحامج اإلدخحال ألجهحزة ال : مرحلة تحميل برناامج اإلد اال لألجهازة .4
البرنامج قبل تسليم األجهحزة إلدارة المسحح وتوزيعهحا علحى البحاحثين، كمحا تمحت المشحاركة محن قبحل دائحرة معالجحة البيانحات 

 .جهزة والتدريب على البرنامجفي تدريب الباحثين على استخدام األ
وانتهحححى بتححححاري   10/12/4102بتحححاري   Tabletتحححم جمحححع البيانححححات محححن خحححالل أجهحححزة ال : جماااع البياناااات مرحلاااة .0

 .واألجهزةبرنامج اللموظفين على استخدام ا تدريب ، تم خاللها40/15/4102
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التححي تححم وضححعها فححي البرنححامج بحيححث تطبححق مححن خححالل قواعححد التححدقيق اآللححي تححتم هححذه المرحلححة : تاادقيق البيانااات مرحلااة .6
  .مباشرة خالل مرحلة جمع البيانات

قواعد تنظي  آليحة شحاملة بحين األسحئلة علحى مسحتوى االسحتمارة وذلحك لضحمان تناسحق  وضع تم: البيانات تنظيف مرحلة .5
التقارير التي توفر  كما تم إعداد مجموعة من.  مع بعض واإلجابات التي تكون خارج المدى أو غير المنطقية األسئلة

لمجموعحححة أخحححرى محححن تقحححارير االنجحححاز علحححى مسحححتوى الباححححث  باإلضحححافةبيانحححات مباشحححرة إلدارة المسحححح وبشحححكل يحححومي، 
والمحافظة إلتاحة المجال للعمل الميحداني لمتابعحة مراححل العمحل المختلفحة وتعحديل أيحة أخطحاء فحي البيانحات وصحواًل إلحى 

 .جمع كافة البيانات من الميدان
تزويحد إدارة المسحح جميع المراحل السابقة حيث تحم من  االنتهاءتتم بعد و المرحلة األخيرة،  وهي: البياناتتسليم  حلةمر  .4

عداد التقارير اإلحصائية الالزمة  .بالبيانات الخام ألغراض المراجعة النهائية والجدولة واج

  
 :ابرز المجحظات

جمحع البيانحات فحي الجهحاز، فقحد وفحرت هحذه األجهحزة الوقحت والجهحد  أدواتجديدة محن  أداةيعتبر  Tabletال  أجهزةحيث ان 
واختصححرت مراحححل العمححل القديمححة مثححل اسححتخدام االسححتمارات الورقيححة والترميححز ومححن ثححم التححدقيق فححي مرحلححة واحححدة هححي الجمححع 

 .والمعالجة في نفس الوقت وضمان دقة عالية للبيانات
 

 :المعوقات
بعححض المعوقححات التححي واجهححت فريححق العمححل مثححل الوقححت القصححير للمشححروع قياسححًا بعححدد البححاحثين كمححا ال بححد مححن التنويححه إلححى 

نهححاإلححى الجهححد المضححاع  خاصححة  باإلضححافةفححي الميححدان والحجححم الكبيححر للعينححة،  واألجهححزة المححرة األولححى التححي تسححتخدم فيهححا  واج
 .األجهزة بمرحلة جمع البيانات في قطاع غزة

  
 دقة البيانات 1.4
والقيمحة الحقيقيحة التحي تكحون بشحكل .  التعامل مع دقة البيانات على أنها تمثل اقرب تقحدير إلحى القيمحة الدقيقحة أو الحقيقيحةيتم 

عححام غيححر معروفححة هححي القيمححة التححي يححتم الحصححول عليهححا إذا مححا تححم جمححع البيانححات وتمححت معالجتهححا دون أي خطححأ فيمححا يتعلححق 
ئي  ويعححر  الخطححأ فححي تقححديرات مسححح معححين علححى انححه الفححرق بححين التقححدير والقيمححة بكافححة الوحححدات المكونححة للمجتمححع اإلحصححا

، وقححد تححم جمححع بيانححات هححذا المسححح بأسححلوب العينححة ولححيس الحصححر الشححامل، لححذا فهححي معرضححة الحقيقححة للكميححة التححي تححم تقححديرها
 :لنوعين رئيسيين من األخطاء

 

 أ طاء المعاينة 1.7.2
الظحرو  االجتماعيحة محن المجتمحع ولحيس كحل وححدات المجتمحع، وبمحا أن مسحح ( عينحة)ء هي األخطاء الناتجة عن دراسة جز 

ال بد محن  أخطاء المعاينة، وللتقليل من معاينةتم إجراؤه بالعينة فال بد من وجود أخطاء ، 4102واثر العدوان ,واالقتصادية 
يعنحي أن يوجحد لكحل وححدة فحي المجتمحع فرصحة استخدام عينة احتمالية ذات تصميم مالئم لحساب األخطاء علحى الحدوام وهحذا 

 .فلسطينعلى مستوى ، وقد تم احتساب التباين وتأثير تصميم العينة اختيار في العينة
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 ألبرز مؤشرات المسححساب التباين مل ص 

 المؤشر
قيمة 
 التقدير

ال طأ 
 المعياري

ال طأ 
 %النسبي

 %95فئة الثقة 
 الحد األعلى الحد األدنى

التي حصلت على أي نوع مساعدة       األسرنسبة 
الستة شهور الماضية        فلسطين خاللفي دولة 
 4100من عام 

0490 190% 495 019.% 02% 

بالشيكل خالل الستة شهور  األسرةمعدل استهالك 
 الماضية  في دولة فلسطين  

4525 02 090 42.. 4.00 

التي لم يتغير دخلها خالل الستة       األسرنسبة 
شهور الماضية في دولة فلسطين خالل              

 4100عام 
529. 090% 09. 5095% 5090% 

 
 :أ طاء غير المعاينة  6.7.6

خصوصحية هحذا المسحح واعتبحار عحدد كبيحر محن األسحر انحه تحدخل فحي  عحنفحي هحذا المسحح كانحت ناتجحة  أخطاء غيحر المعاينحة
وسحائل إلقنحاع هحذه  التعامحل معهحا باسحتخدامأدق تفاصيل الحياة الشخصية لهحذه األسحر وبالتحالي كحان هنحاك ححاالت رفحض تحم 

ي علححى جميححع تححدريب طححاقم العمححل الميححدان بححذل جهححود كبيححرة فححي وقححد تححم ،السححتجابة وتقليححل حححاالت الححرفض مححا أمكححنلاألسححر 
 .الوسائل الممكنة لمواجهة هذه اإلشكاليات

 
 إجراءات ضبط الجودة 8.6

تم تدريب مدخلي البيانات على  خالل المراحل المختلفة للعمل تم اتخاذ العديد من اإلجراءات لضمان ضبط الجودة، حيث
على صورة الوضع والحد  اإلطالعومن أجل  .برنامج اإلدخال قبل البدء بعملية إدخال البيانات فحصوتم  ،برنامج اإلدخال

على  علالضطال المستمرةالميدانية من خالل الزيارات طاقم العمل الميداني كان هناك اتصال دائم مع  ،من أية إشكاليات
م كذلك تتم عقد اجتماعات دورية مع الفريق الميداني خالل الزيارات الميدانية المختلفة، ، و سير العمل الميداني للمشروع

ووضع الحلول المناسبة لها من خالل أثناء العمل الميداني  ينها الباحثهإلى المشاكل التي واجبشكل مستمر التطرق 
     .إصدار التعليمات في حال عدم وضوح مفهوم معين أو في حال ظهور حاالت في الميدان بحاجة إلى مزيد من التوضيح

 
 المجحظات الفنية  9.6

 :التي برزت أثناء تنفيذ المسح بما يلي أخطاء غير المعاينةويمكن تلخيص مصادر بعض 
  عدم وجود أحد فحي البيحت، : في بعض االستمارات بسبب حاالت عدم االستجابة مثل عدم القدرة على استيفاء البيانات

 .رفضت ألنهاوهناك اسر لم يستطع الباحث مقابلتها 
 سؤال من قبل الباحث الميدانيأخطاء ناجمة عن طريقة طرح ال. 
  فهم المبحوث للسؤال واإلجابة بناء على فهمه لذلكسوء. 
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 الثالث الفصل
 

 المفاهيم والمصطلحات
   

  :السكاني التجمع
من ( مكان) مساحةمن سطح األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية، أو أي ( مكان) مساحةهو 

 سلطةلها  وليسلها ومعتر  بها عرفيا   مجاورسطح األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمع 
 .إدارية مستقلة

 
 :المبنى

السق   أو جدران بأربع محاطا المبنى ، ويكونمؤقتة أو دائمة بصفة الماء على أو األرض على ومثبت بذاته قائم مشيد كل
وكيفية  إنشائهوذلك بصر  النظر عن المادة المشيد منها، وبصر  النظر عن الغرض من . األقللطابق واحد على 

وقد يكون المبنى وقت الزيارة مستخدما للسكن او العمل او كليهما او خاليا او مغلقا او مهجورا او تحت .  استخدامه حاليا
   .التشطيب او تحت التشييد

 
 :(المسكن)نية السك الوحدة

مدخل يؤدي إلى الطريق  منأو جزء من مبنى معد أصاًل لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر  مبنى هي
الوحدة السكنية غير معدة أصال للسكن إال أنها وجدت  تكونأو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى، وقد 

 .أو خالية ةالوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلق تكونمسكونة وقت المسح، وقد 

 
 :األسرة

فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في المأكل أو في أي وجه 
 .  متعلق بترتيبات المعيشة

 
  :األسرة رب

هو الشخص المقيم إقامة معتادة مع األسرة، الذي عححححر  بأنه يحمحححل هذه الصفة من قبل باقي أفراد األسرة، وعادة ما يكون 
 .عن تدبير الشؤون االقتصادية لألسرة وقد يشاركه اآلخرون فحي ذلك والمسئولهذا الشخص صاحب السلطححححة 

 
  :األسرةفي  الفرد

الوحدة السكنية ويعتبر على انه فرد في األسرة أو عضو فيها إذا كانت هذه الوحدة السكنية هي مكان هو الفرد الموجود في 
 .اإلقامة المعتاد له أو مكان اإلقامة الوحيد له

 
  :بالسنوات الكاملة العمر

 .الكاملة بالسنوات  عنهمعبرا  اإلسناد وتاري هو الفترة الزمنية بين تاري  الميالد 
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 :اللجوء حالة
بناء الذكور منهم األوتشمل  0.20التي احتلتها إسرائيل عام  فلسطينوهي خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من 

 .وأحفادهم
 

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

 
 :الجئ مسجل

 .الصادرة عن وكالة الغوث( المؤن)في بطاقة  التسجيل إذا كان الفرد الجئًا وله اسم 
 

 :ليس الجئاً 
 .هو كل فلسطيني ليس الجئا مسجل أو الجئا غير مسجل

 
  :اإلقامة مكان
الذي تواجد  هكان المكان نفس إذابغض النظر عما ( أكثر أو أشهرستة ) السنة أيامالذي يقيم فيه الفرد معظم  المكان هو

 .األصلية أسرتهالمكان الذي تقيم فيه  أو نشاطه أو هعمل فعلياالمكان الذي يمارس فيه  أوفيه الفرد وقت العد 

 
 :الصحي التأمين

 .عن خسارة مادية ترتبط بتغطية التكالي  المتعلقة بمشكلة صحية ما وعالجها تعويض هو

  
  :المزمن المرض

مشخص من قبل طبيب مختص ويتناول له عالج لمرض الذي يصاحب الفرد بصفة مزمنة وال يمكن شفاؤه منه، ويكون ا
 .بشكل مستمر

 
   :بالتعليم النظامي االلتحاق
ومراحل التعليم النظامية تشمل . منتسباً تسجيل الفرد بأحد مراحل التعليم النظامية، سواء أكان منتظمًا أو  بااللتحاق، يقصد

دبلوم  شهاداتأو الثانوية أو الكليات والمعاهد األكاديمية أو المهنية التي تعطي ( األساسية) المرحلة االبتدائية أو اإلعدادية
 .متوسط أو المرحلة الجامعية

 
  :الفرد بنجا  أتمهاسنوات الدراسة التي 

جاح النظامية التي أتمها بن الدراسةالملتحق حاليًا أو الذي التحق وترك أو الذي التحق وتخرج، تكون سنوات  للفرد بالنسبة
الرسوب، كما ال تشمل السنة الحالية التي لم تنتِه للملتحق حاليا  وسنواتهي السنوات الكاملة، وال تشمل سنوات االنقطاع 

 .الدورات التدريبية ضمن سنوات الدراسة النظامية تعتبروال 

 
  :لحالة التعليميةا

 .سنوات فأكثر 01 أعمارهممؤهل علمي أتمه الفرد بنجاح ، ويكون المستوى التعليمي لألفراد الذين  أعلى هو

 



PCBS : 4102على قطاع غزة مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

29 

 

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

 
 :ملم

رحلة من المراحل التعليمية المذكورة بحيث يمكنه قراءة وكتابة جملة إذا كان الفرد يستطيع القراءة والكتابة دون إنهاء أي م
 .بسيطة

 
  :العمل

سواء كانت على شكل  معينةفي جميع األنشطة التي يمارسها األفراد بهد  الربح أو الحصول على أجرة  المبذول الجهدهو 
 كذلك.  الطرائق مننسبة من األرباح أو سمسرة أو غير ذلك  أوراتب شهري أو أجرة أسبوعية أو بالمياومة أو على القطعة 

 .يدخل ضمن مفهوم العمل للعائلةفإن العمل بدون أجر أو عائد في مصلحة أو مشروع أو مزرعة 

 
  :العامل
أو  لحسابهسواء كان ولو لساعة واحدة خالل الفترة المرجعية معينا  عمالً باشر  سنة فأكثر والذي 02عمره  الذي الفرد هو

بسبب المرض، عطلة، )أو كان غائب عن عمله بشكل مؤقت  لحساب الغير، باجر أو بدون اجر أو في مصلحة العائلة
ساعة، ( 02-0) عاملينعدد ساعات العمل األسبوعية إلى  حسب العاملون، ويصن  (توق  مؤقت أو أي سبب آخر

إضراب  أوب المرض، أو إجازة مدفوعة األجر، أو إغالق األفراد الغائبون عن أعمالهم بسب وكذلك فأكثرساعة  02 عاملين
 .ساعة 02-0من  عاملينأو توقي  مؤقت وما شابه ذلك، يعتبر 

 
  :عن العمل المتعطل

معين وهو قادر على العمل ويرغب في الحصول  بعملالذي لم يعمل مطلقا خالل فترة اإلسناد، ولم يكن مرتبطا  الفرد هو
في هذه الفترة، كذلك فان الفرد المتوق  عن العمل، يعتبر غائبا عن العمل  عملعلى عمل وقد قام بالبحث عن فرصة 

: عن العمل إلى مجموعتين المتعطلونويقسم . كان يتوقع العودة أو كان مستعدا للعودة في حال استدعائه للعمل ولوحتى 
 .لم يسبق لهم العمل الذينتعطلين الذين سبق لهم العمل، والمتعطلين الم

 
  :الرئيسية المهنة
له العمل، والمقصود  متعطحاًل سبق كانالفرد إذا كان مشتغال أو الذي باشره سابقا إذا  يباشرهأو نوع العمل الذي  الحرفة هي

أكثر من نص  وقت العمل أو األكثر تكرارا خالل األشهر الثالثة  المشتغلبالمهنة الرئيسية هي المهنة التي يقضي فيها 
 .للفترة المرجعيةالسابقة 

 
  :االقتصادي النشاط

تنفذ من قبل وحدة معينة والتي تستخدم العمل ورأس  التي يشير إلى عملية تدمج مجموعة من اإلجراءات واألنشطة مصطلح
كما يشير النشاط االقتصادي الرئيسي الى طبيعة العمل (. سلع وخدمات)المال والبضائع والخدمات لتنتج منتجات محددة 

ويسهم ( التنقيح الرابع)الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية  التصني جله حسب أالذي تمارسه المؤسسة والذي قامت من 
 . تعدد األنشطة داخل المؤسسة الواحدة حالةبأكبر قدر من القيمة المضافة في 
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  :صاحب عمل

ويعمل تحت إشرافه أو لحسابه مستخدم واحد على ( شريك)منها  وهو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءا
إشرافهم أو  ت خارج المنشتت بشرط أن يعمل تحتأصحاب العمل الذين يديرون مشاريع أو مقاوال ويشمل ذلك. األقل بأجر

 .الشركات المساهمة أصحاب عمل حتى ولو عملوا فيها لحسابهم مستخدم واحد على األقل بأجر وال يعتبر حملة األسهم في

 
  :لحسابه يعمل

بالمنشأة أي مستخدم يعمل بأجر ويشمل  وليس( شريك)وهو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءا منها 
 .المنشتتاألشخاص الذين يعملون لحسابهم خارج 

 
  :يعمل بأجر

جهة معينة وتحت إشرافها ويحصل مقابل عمله على أجر محدد  هو الفرد الذي يعمل لحساب فرد آخر أو لحساب منشأة أو
ويندرج   .أخرى أو علححى القطعة أو أي طريقة دفع راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو بالمياومة سواء كان بأجر على شكل

في مصلحة خاصة  بالوزارات والهيئات الحكومية والعاملون بالشركات باإلضافة إلى الذين يعملون بأجر تحت ذلك العاملون
 .بالعائلة أو لدى الغير

 
  :عضو أسرة غير مدفوع األجر

مصلحة أو مزرعة للعائلة وال يتقاضى نظير ذلك أي أجرة وليس له وهو الفرد الذي يعمل لحساب العائلة أي في مشروع أو 
 .نصيب في األرباح

 
  :الزواجية الحالة
، اإلسنادوقت فترة  فأكثر سنة 04الفرد الشخصية الحالية التي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلغ من العمر  حالة هي

 .البلدوالمتعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها في 
 

   :(أبدالم يتزوج ) أعزب 
ولم يعقد قرانه ( أي لم يتم الدخول بعد)زواجا فعليا وفقا للعر  السائد  يتزوجسنة فأكثر، ولم  04الفرد الذي يبلغ عمره  وهو
 .قد تزوج في السابق يكنولم 

 

  :قران ألول مرة عقد
ولكنه لم يتزوج فعليا وفقا  المحكمةسنة فأكثر، وقد تم تسجيل عقد زواج رسمي له من قبل   04الذي يبلغ عمره  الفرد هو

المتزوج حاليًا وعقد قرانه  الذكروليس مطلقا أو أرماًل من زواج سابق، وال يشمل ( أي لم يتم الدخول بعد) السائدللعر  
 .للمرة الثانية حيث يعتبر متزوجاً 

 
  :متزوج

الزوجان مقيمان معا وقت  كانسنة فأكثر والمتزوج زواجا فعليا وفقا للعر  السائد سواء  04الذي يبلغ عمره  الفرد هو
حاليا واحدة أو أكثر  ويوجدالنظر عن حالته السابقة، ويعتبر الرجل المتزوج أكثر من زوجة  وبغض.  اإلسناد الزمني أم ال
 .في عصمته متزوجاً 
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  :مطلق
المسجل شرعا ولم  بالطالقزواج  آخر( انحل)وسبق له الزواج فعال وانفصم  فأكثرسنة  04الذي يبلغ عمره  الفرد هو

 .أخرىيتزوج مرة 
 

  :أرمل
، ولم األخربوفاة الطر   لهزواج  آخر( انحل)وسبق له الزواج فعال، ولكن انفصم  فأكثرسنة  04الذي يبلغ  الفرد هو

 .أخرىيتزوج مرة 

 
  :منفصل

مسجل  إثباتوبدون أي  ما،زواج له بسبب  آخروسبق له الزواج فعال وانفصل  فأكثرسنة  04الذي يبلغ عمره  الفرد هو
 .أخرىرسميا وقانونيا، ولم يتزوج مرة 

 

  :عند الزواج العمر
 .الزواج الفعلي إتمامبالسنوات الكاملة في وقت  الفردعمر  هو
 

  :الغرفة
عزل المستخدمين لها  يسهلمحاطة بجدران وسق  ( أربعة أمتار مربعة فأكثر) 4م( 2)مساحة تساوي أو تزيد عن  أية هي

كانت مساحتها مساوية أو تزيد عن أربعة أمتار مربعة  إذاالمقززة غرفة ( الفرندات)عن اآلخرين، وتعتبر الشرفات 
 والحمامرفة، وال يعتبر من ضمن الغر  كل من المطب  المعيشية، وتعتبر الصالة غ األغراضومستخدمة ألي غرض من 

 .فقطمن الغر  تلك المخصصة للحيوانات والدواجن وكذلك الغر  المستخدمة للعمل  يعتبرال  كما.  والمرحاض والممرات
 

 :اإلنفاق
مقابل الحصول على السلع والخدمات التي تقدم لهم من  للبائعين دفعهاقيمة المبالغ التي يدفعها المشتري، أو يوافق على 
وقد ال يدفع المستفيد من الخدمة أو السلعة للوحدة المؤسسية التي .  قبل مزودي الخدمات أو إلى وحدات مؤسسية أخرى

قبل مزودي وفي المحاسبة الصحية، اإلنفاق على السلع والخدمات المقدمة من . تأخذ حيازة السلعة أو الخدمة بشكل مباشر
الخدمات الصحية في السوق يقاس من حيث المبالغ التي يتلقونها عن مبيعاتهم؛ أما عن النفقات في جزء الخدمات والسلع 
التي تقدم بشكل خدمات وسلع غير السوقية للنظام الصحي تقاس من حيث تكلفة السلع والخدمات المستخدمة إلنتاج 

 .الرعاية الصحية أو النشاط ذات الصلة
 

  :األسرة استهجك
قيمة السلع والخدمات التي يتلقاها أفراد  ، والذي يصر  على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشية النقد هو

السلع التي يتم استهالكها أثناء فترة التسجيل من إنتاج  ، واألسرة الستهالكاألسرة العاملين من رب العمل وتخصص 
 .لمسكن الملكا ألجرة التقديريةالقيمة و   ،األسرة الذاتي
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  :األسرة إنفاق
 أفرادالسلع والخدمات التي يتلقاها  قيمة و  .ألغراض معيشية المستخدمةالذي يصر  على شراء السلع والخدمات  النقدهو 

غير ) والضرائبالذي يتم إنفاقه على الرسوم  النقدو  .األسرة العاملين من رب العمل وتخصص الستهالك األسرة
 .واألمور غير االستهالكية األخرى الديون، الزكاة، التأمينات، الهدايا، التبرعات، الفوائد على (االستثمارية

 

 :(االتصال بشبكة مياه)االتصال بالشبكات العامة  

 :اتصال المسكن بالمياه وقد صنفت على النحو التالي
 .للمياه، التابعة لشركة المياه أو البلديات أو المجالس القرويةإذا كان المسكن متصاًل بالشبكة العامة : شبكة عامة. 0
إذا كان المسكن متصاًل بتمديدات خاصة للمياه من مصدر خاص بالمسكن فقط، أو مشترك بين : تمديدات خاصة. 4

 .مجموعة من األفراد
 .في حالة عدم اتصال المسكن بالمياه: ال يوجد. 0

 
  :التنقل

واء كان ذكرًا أو أنثى من مكان إلى آخر بهد  تنفيذ أنشطة مختلفة، وذلك باستخدام وسائل التنقل يقصد به انتقال الفرد س
 .المتعددة

  
 :المحافظة

. ...0عام  نهايةمحافظة حسب التقسيمات اإلدارية المعتمدة في  05وتشمل األراضي الفلسطينية  إدارية، منطقةهي 
 .وتضم كل محافظة عدة تجمعات

 
 :(االتصال بالكهرباء)بالشبكات العامة االتصال 

 :وقد صنفت على النحو التالي بالكهرباءاتصال المسكن 
 .للكهرباء، التابعة لشركة الكهرباء أو للمجلس البلدي أو القروي العامة إذا كان المسكن متصاًل بالشبكة: شبكة عامة. 0
 .ب المسكن أو مجموعة من األفرادصاح يملكهخاصًا  إذا كان مصدر الكهرباء مولداً : مولد خاص. 4
 .بالكهرباءالمسكن  في حالة عدم اتصال: ال يوجد. 0
 

  :الزراعية الحيازة

دارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة وكل األراضي المستغلة إلهي وحدة اقتصادية فنية لينتاج الزراعي تخضع 
وقد تكون إدارة الحيازة الواحدة بيد  .الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني اإلنتاج ألغراضكليا أو جزئيا 

وقد تتوالها عشيرة أو قبيلة أو قد تدار من قبل أ شخص واحد أو أسرة، وقد يشترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر،
أرض  الحيازة من جزء واحد أو أكثر، تقع  وقد تتكون  .شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالة حكومية

بشرط أن تشترك أجزاء الحيازة في واحدة أو أكثر من  في تجمع واحدة أو أكثر من التجمعات المنفصلة في محافظة واحدة
  .ال ... وسائل اإلنتاج مثل العمل والمباني واآلالت وحيوانات الجر 
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  :اآلبار االرتوازية
فرها للوصول إلى المياه الجوفية، من أجل ضخها واستغاللها كمصدر من مصادر المياه هي تلك اآلبار التي يتم ح

 .لألغراض المتعددة من ري أو شرب
 

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

 
 :اآلالت والمعدات الزراعية

 األدواتالزراعي، وهذا يشمل كل شيء من  اإلنتاجكمدخالت في  المستخدمة واألدواتوالمعدات  اآلالتجميع  تغطي
 .المعقدة مثل الحصادات اآلالت إلى الفأسمثل  البسيطةاليدوية 

 
  :الزراعية األراضي
التصني ، يتم مسح المساحة  وألغراضإلى األصنا  الرئيسية الستعماالت األراضي في الحيازات الزراعية،  يشيرمصطلح 

 المتناثرة،التي تقام عليها األبنية الزراعية  األراضي:  األراضي الزراعية وتشمل.  اإلجمالية لألرض، لتحديد صنفها
والممرات الزراعية، والقنوات  المزروعة،والحظائر وملحقاتها، واألراضي غير المزروعة بشكل دائم، مثل الرقع غير 

 .ا والبروزات واألكت
 

  :الزراعي العام
 .تشرين أول من العام ولغاية نهاية شهر أيلول من العام التالي شهر هو الفترة الزمنية الممتدة ما بين بداية

 

  :حقليةالمحاصيل ال
كالقمح والشعير والمحاصيل البقولية كالحمص والفول  محاصيل الحبوبهي مجموعة من المحاصيل المؤقتة وتشمل 

اليابس، والمحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس والسمسم وفستق العبيد، والمحاصيل الدرنية مثل البطاطا، واألبصال، 
مثل البرسيم والمحاصيل الطبية مثل اليانسون والميرمية والنعناع ومحاصيل التوابل مثل الكمون والقزحة، والمحاصيل العلفية 

 .والفصة والبيقيا
 
  : ضراواتال

هي مجموعة من المحاصيل المؤقتة والتي تستخدم بشكل رئيسي لالستهالك الطازج، وتشمل الخضار الثمرية مثل القرعيات 
لخضار والباذنجانيات والبامية والذرة السكرية والبقوليات الخضراء، وكذلك الخضار الجذرية مثل الجزر والفجل، واألبصال وا

 .الشمام، ويمكن أن تزرع الخضراوات مكشوفة أو محميةو البطي  و الفراولة  إلى باإلضافةالورقية مثل الخس والسبان  
 

 :(شجريةالبستنة ال أشجارتشمل )محاصيل دائمة 
تعمر لعدة و  ،ال تحتاج إلعادة زراعتها بعد كل موسم قطا هي المحاصيل التي تزداد دورة نموها عن سنة واحدة، والتي 

ومن الممكن زراعة المحاصيل الدائمة بطريقة . اتأشجار اللوزيوأشجار الحمضيات، و ل ذلك أشجار الزيتون، اومث.  سنوات
 .الزراعة المكثفة أو الزراعة المبعثرة، والمساحة تشمل المحاصيل المزروعة بالطريقتين
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 لمراجعا
 

 
 

.              العدد الثاني عشر –دليل نشر التقارير اإلحصائية .  6183الجهاز المركزي ليحصاء الفلسطيني،  .8
 .فلسطين –رام اهلل 

 

 .6182-معجم المصطلحات االحصائية المستخدمة في الجهاز .  6182الجهاز المركزي ليحصاء الفلسطيني،  .6

 .فلسطين –رام اهلل 
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

Age Groupsفئات العمر

4-01513.816.90-4

9-512.71213.75-9

14-1011.711.312.210-14

19-1511.211.111.315-19

24-2010.310.410.220-24

29-258.58.68.325-29

34-306.56.76.330-34

39-355.55.85.135-39

44-404.65.1440-44

49-453.94.23.345-49

54-503.23.52.750-54

59-552.32.52.155-59

64-601.61.71.460-64

+6533.32.5+65

100100100Totalالمجموع

Refugee Statusحالة اللجوء

 40.626.363Registered Refugeeالجئ مسجل

 0.60.80.3Non registered refugeeالجئ غير مسجل

 58.872.936.7Not a refugeeليس الجئا

100100100Totalالمجموع

Health Insuranceالتامين الصحي

17.825.65.7Noneال يوجد

 36.841.928.9Only governmentalحكومي فقط

 1210.314.5Only UNRWAوكالة فقط

 1.420.4Only privateخاص فقط

25.810.549.7Governmental and UNRWAحكومي ووكالة

 0.30.40.1Governmental and privateحكومي وخاص

 0.50.40.5UNRWA and privateوكالة وخاص

 Israeli-4.98.1إسرائيلي

0.50.80.2Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

 Education Enrollment (for persons 3( سنوات فأكثر3لألفراد ) االلتحاق بالتعليم

years and above)

 4.74.15.6Enrolled in kindergartenملتحق حاليا برياض األطفال

 35.534.437.4Enrolled in education (post kindergarten)ملتحق حاليا بالتعليم

 26.329.421.3Was enrolled and dropped outالتحق وترك

2014التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين حسب أهم الخصائص الديموغرافية والمنطقة، : 1جدول 
Table 1: Percentage Distribution of Palestinian Persons by Main Demographic Characteristics 

and Region, 2014

الخصائص الديموغرافية
فلسطين

Assistances Impact
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

24.923.926.6Was enrolled and graduatedالتحق وتخرج

8.68.29.1Never Enrolledلم يلتحق أبدا

100100100Totalالمجموع

 Educational Attainment (for persons 6( سنوات فأكثر6لألفراد ) الحالة التعليمية

years and above)

3.94.13.6Illiterateامي

20.92022.2Can read and writeملم

17.718.516.3Elementaryابتدائي

27.328.625.1Preparatoryاعدادي

16.115.517.2Secondaryثانوي

4.44.24.7Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

98.310.3BA/BScبكالوريوس

0.10.10.1Higher Diplomaدبلوم عالي

0.50.60.4Masterماجستير

0.10.10.1Phdدكتوراه

100100100Totalالمجموع

 41.841.941.6Never marriedلم يتزوج ابدا

 2.22.42first time contract without getting marriedعقد ألول مرة ولم يتم الدخول

52.352.152.7Marriedمتزوجة/متزوج

0.90.71Divorcedمطلقة/مطلق

2.72.82.6Widowارملة/ارمل

0.10.10.1Separatedمنفصلة/منفصل

100100100Totalالمجموع

 Relation to husband/wifeدرجة القرابة لالسم مع / ما هي صلة

 9.99.310.9son/daughter of father’s brotherبنت عم/ابن

 5.857.2son/daughter of father’s sisterبنت عمه/ابن

 4.64.45.1son/daughter of mother’s brotherبنت خال/ابن

4.33.65.3son/daughter of mother’s sisterبنت خاله/ابن

 1.71.61.7son/daughter of father/s brother and mother’sبنت خال وعمه/ابن/ بنت عم وخاله /ابن

sister/ son/daughter of mother’s brother and 

father’s sister

 16.816.417.6of same tribeمن نفس الحموله

56.959.752.2no family kinshipال يوجد عالقة قرابة

100100100Totalالمجموع

2014التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين حسب أهم الخصائص الديموغرافية والمنطقة، : 1جدول  (تابع) 
 (cont..) Table1: Percentage Distribution of Palestinian Persons by Main Demographic 

Characteristics and Region, 2014

الخصائص الديموغرافية
فلسطين

Assistances Impact
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

المجموع*أخرىشقةدارفيال
VillaHouseApartment  Other*Total

0.450.247.71.7100Palestineفلسطين

0.562.235.61.7100West Bankالضفة الغربية

1.584.612.61.3100Jeninجنين

 72.413.414.2100Tubas-طوباس

0.869.628.90.7100Tulkarmطولكرم

0.554.544.80.2100Nablusنابلس

57.133.69.3100Qalqiliya-قلقيلية

95.44.40.2100Salfit-سلفيت

 0.350.348.90.5100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

2.369.323.94.5100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 0.250.146.92.8100Jerusalemالقدس

 0.368.230.41.1100Bethlehemبيت لحم

0.561.936.80.8100Hebronالخليل

 0.127.271.11.6100Gaza Stripقطاع غزة

25.273.81100North Gaza-شمال غزة

18.678.82.6100Gaza-غزة

0.231.9661.9100Deir AL-Balahدير البلح

0.230.469.20.2100Khan Yunisخانيونس

0.243.854.81.2100Rafahرفح

 ,Other includes Independent room , Tent :*مسكن عام/أخرى تشمل غرفة مستقلة وخيمة وبراكية وكرفان ومركز ايواء* 

Barracks, Caravan, Shelter/ public house 

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب نوع المسكن والمحافظة، : 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Households in Palestine by Kind of Dwelling Unit 

and Governorate, 2014

المحافظة/المنطقة
Assistances Impactنوع المسكن

Region/Governorate
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

المجموع
12345+Total

3.916.2333115.9100Palestineفلسطين

315.934.531.714.8100West Bankالضفة الغربية

3.414.831.231.619100Jeninجنين

 10.722.139.3234.9100Tubasطوباس

4.11441.431.59100Tulkarmطولكرم

1.315.832.430.120.4100Nablusنابلس

8.622.439.524.35.2100Qalqiliyaقلقيلية

0.87.533.839.118.8100Salfitسلفيت

 1.512.128.433.424.6100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

113.4333220.6100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 2.514.238.933.111.3100Jerusalemالقدس

 21234.135.116.8100Bethlehemبيت لحم

3.620.63531.19.7100Hebronالخليل

 5.616.73029.718100Gaza Stripقطاع غزة

6192728.419.6100North Gazaشمال غزة

7.120.433.824.913.8100Gazaغزة

6.110.726.632.923.7100Deir AL-Balahدير البلح

311.530.935.519.1100Khan Yunisخانيونس

4.617.126.632.319.4100Rafahرفح

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب عدد الغرف في المسكن والمحافظة، : 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Households in Palestine by Number of Rooms in the 

Housing Unit and Governorate, 2014

عدد الغرفالمحافظة/المنطقة
Region/Governorate

Number of 

Rooms
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

المجموع
12345+Total

23.94229.340.8100Palestineفلسطين

24.344.728.12.50.4100West Bankالضفة الغربية

30.543.723.21.70.9100Jeninجنين

 100Tubas-41.843.413.21.6طوباس

26.75020.91.80.6100Tulkarmطولكرم

29.13828.931100Nablusنابلس

27.845.924.910.4100Qalqiliyaقلقيلية

15.847.434.61.50.7100Salfitسلفيت

 16.543.236.23.90.2100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

100Jericho and Al Aghwar-25.54824.52أريحا واألغوار

 100Jerusalem-19.850.926.23.1القدس

 13.942.9384.21100Bethlehemبيت لحم

26.544.527.11.50.4100Hebronالخليل

 23.336.931.76.81.3100Gaza Stripقطاع غزة

22.235.931.19.11.7100North Gazaشمال غزة

21.737.2355.30.8100Gazaغزة

25.733.732.37.11.2100Deir AL-Balahدير البلح

23.440.528.27.40.5100Khan Yunisخانيونس

26.436.128.46.92.2100Rafahرفح

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب عدد الغرف المخصصة للنوم في المسكن والمحافظة، : 4جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Households in Palestine by Number of Rooms for Sleeping 

in Housing Unit and Governorate, 2014

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة
Number of Rooms for Sleepingعدد الغرف المخصصة للنوم
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

ملك عن طريق ملك
مرهون/قرض

أخرىمقابل عملدون مقابلمستأجر مفروشمستأجر غير مفروش

OwnedMortgage/ 

loaned 

residence

Rented without 

furniture

Rented with 

furniture

For freeIn exchange of 

labor

OtherTotal

76.90.28.50.513.70.10.1100Palestineفلسطين

80.50.280.310.80.10.1100West Bankالضفة الغربية

100Jenin--4.40.57.2-87.9جنين

 100Tubas--12.10.68.5-78.8طوباس

100Tulkarm-78.60.39.40.610.80.3طولكرم

100Nablus-77.40.390.312.90.1نابلس

0.5100Qalqiliya-16.6-4.2-78.7قلقيلية

100Salfit--5.30.33.6-90.8سلفيت

 100Ramallah and Al-Bireh--72.60.417.90.78.4رام اهلل والبيرة

100Jericho and Al Aghwar--83.40.78.70.86.4أريحا واألغوار

 100Jerusalem--83.70.311.80.24القدس

 100Bethlehem--89.40.35.20.54.6بيت لحم

190.10.2100Hebron-2.7-78الخليل

 0.3100Gaza Strip-70.10.29.4119قطاع غزة

100North Gaza--7.50.420.4-71.7شمال غزة

62.90.112.4221.80.10.7100Gazaغزة

0.3100Deir AL-Balah-720.270.320.2دير البلح

100Khan Yunis--16.8-77.10.35.8خانيونس

100Rafah--74.40.412.61.411.2رفح

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب حيازة المسكن والمحافظة، :  5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Households in Palestine by Type of Tenure of Dwelling Unit and Governorate, 2014

المحافظة/المنطقة

حيازة المسكن

Region/Governorate

Tenure of Dwelling Unitالمجموع
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

شبكة مياه إسرائيلية شبكة مياه عامة محلية
(ميكروت)

أخرىبئر ارتوازيصهاريج تنكاتآبار جمع مياه األمطار

Local public water 

network

Israeli water 

Network 

(Mikrot)

Rain water 

collection well

TanksIrrigation wellOtherTotal

88.46.22.11.41.60.3100Palestineفلسطين

85.29.331.90.20.4100West Bankالضفة الغربية

85.44.14.72.91.71.2100Jeninجنين

 1.6100Tubas-74.65.73.314.8طوباس

100Tulkarm---0.3-99.7طولكرم

100Nablus--96.90.30.91.9نابلس

100Qalqiliya-----100قلقيلية

100Salfit---0.8-99.2سلفيت

 100Ramallah and Al-Bireh-0.2-1-98.8رام اهلل والبيرة

100Jericho and Al Aghwar--6.2-91.82أريحا واألغوار

 0.3100Jerusalem-39.659.10.10.9القدس

 100Bethlehem--0.50.5-99بيت لحم

0.3100Hebron-880.18.53.1الخليل

 94.70.10.30.24.30.4100Gaza Stripقطاع غزة

100North Gaza-2---98شمال غزة

0.43.70.9100Gaza--95غزة

100Deir AL-Balah-0.210.3-89.30.2دير البلح

100Khan Yunis-2-95.70.61.7خانيونس

0.66.20.3100Rafah--92.9رفح

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المصدر الرئيسي للمياه والمحافظة، : 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of Households in Palestine by Main Source of Water and Governorate, 2014

المحافظة/المنطقة

المجموعMain Source of Waterالمصدر الرئيسي للمياه

Region/Governorate
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

ال يوجدمولد خاصشبكة عامة
Public NetworkPrivate generatorNoneTotal

99.40.10.5100Palestineفلسطين

99.10.20.7100West Bankالضفة الغربية

100Jenin--100جنين

 86.21.612.2100Tubasطوباس

100Tulkarm--100طولكرم

0.1100Nablus-99.9نابلس

100Qalqiliya--100قلقيلية

100Salfit--100سلفيت

 0.2100Ramallah and Al-Bireh-99.8رام اهلل والبيرة

95.922.1100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 97.10.92100Jerusalemالقدس

 100Bethlehem--100بيت لحم

0.1100Hebron-99.9الخليل

 0.3100Gaza Strip-99.7قطاع غزة

0.2100North Gaza-99.8شمال غزة

0.5100Gaza-99.5غزة

100Deir AL-Balah--100دير البلح

100Khan Yunis--100خانيونس

99.10.30.6100Rafahرفح

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المصدر الرئيسي لالتصال بالكهرباء والمحافظة، :  7جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Households in Palestine by Main Source of 

Connection to Electricity, 2014

المحافظة/المنطقة

المجموع

Region/Governorate
Main Source of Connection to Electricity

المصدر الرئيسي لالتصال بالكهرباء

76



PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

ال يوجدحفرة صماءحفرة امتصاصيةشبكة عامة

Public networkPorous CesspitTight CesspitNoneTotal

58.228.512.80.5100Palestineفلسطين

43.436.619.30.7100West Bankالضفة الغربية

12.964.322.60.2100Jeninجنين

 1819.75012.3100Tubasطوباس

100Tulkarm-47.836.315.9طولكرم

55.732.211.90.2100Nablusنابلس

100Qalqiliya-53.623.922.5قلقيلية

100Salfit--18.781.3سلفيت

 100Ramallah and Al-Bireh-4912.138.9رام اهلل والبيرة

3.189.73.14.1100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 7616.46.11.5100Jerusalemالقدس

 33.241.225.40.2100Bethlehemبيت لحم

36.244.518.80.5100Hebronالخليل

 100Gaza Strip-86.812.90.3قطاع غزة

100North Gaza--99.30.7شمال غزة

100Gaza--95.34.7غزة

100Deir AL-Balah-92.57.10.4دير البلح

100Khan Yunis-60.838.30.9خانيونس

75.723.70.30.3100Rafahرفح

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المصدر الرئيسي لالتصال بالصرف الصحي والمحافظة، :  8جدول 
Table 8: Percentage Distribution of Households in Palestine by Main Source of Connection to 

Sewage System and Governorate, 2014

المحافظة/المنطقة

المجموع

Region/Governorate
Main Source of Connection to Sewage System

المصدر الرئيسي لالتصال بالصرف الصحي
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

االنقطاع مرة واحدة االنقطاع مرة واحدة في الشهرال يوجد انقطاع
باألسبوع

ساعات )االنقطاع يوميا االنقطاع أكثر من مرة باألسبوع
(محدودة خالل اليوم

المجموعأخرىالشبكة غير فعالة

No 

Disruption

disrupted once a 

month

disrupted once a 

week

Service disrupted 

more than once a 

week

Service disrupted 

on daily basis

Network not 

operating

OthersTotal

37.77.310.730.313.30.30.4100Palestineفلسطين

56.310.414.216.51.70.30.6100West Bankالضفة الغربية

100Jenin-49.65.916.925.81.60.2جنين

 100Tubas--795.91.23.710.2طوباس

100Tulkarm---9441.40.6طولكرم

100Nablus---56.29.414.619.8نابلس

100Qalqiliya-----98.11.9قلقيلية

100Salfit---962.60.90.5سلفيت

 100Ramallah and Al-Bireh--68.74.25.119.72.3رام اهلل والبيرة

100Jericho and Al Aghwar--58.68.16.33.923.1أريحا واألغوار

 100Jerusalem---67.711.712.68القدس

 100Bethlehem-26.433.427.38.91.42.6بيت لحم

34.612.823.2251.70.22.5100Hebronالخليل

 100Gaza Strip-5.82.14.65433.30.2قطاع غزة

5.30.52.79820.30.2100North Gazaشمال غزة

100Gaza-5.71.93.472.416.20.4غزة

100Deir AL-Balah--8712.364.58.2دير البلح

100Khan Yunis--30.25.145.146.6خانيونس

100Rafah--8.52.51.980.76.4رفح

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب االنقطاع في خدمة شبكة المياه العامة والمحافظة، : 9       جدول 
Table 9: Percentage Distribution of Households in Palestine by Water Public Networks Disrupted and Governorate, 2014

المحافظة/المنطقة

االنقطاع في خدمة شبكة المياه العامة

Region/Governorate

Water Public Networks Disrupted
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

االنقطاع مرة واحدة االنقطاع مرة واحدة في الشهرال يوجد انقطاع
باألسبوع

ساعات )االنقطاع يوميا االنقطاع أكثر من مرة باألسبوع
(محدودة خالل اليوم

المجموعأخرىالشبكة غير فعالة

No 

Disruption

disrupted once a 

month

disrupted once a 

week

Service disrupted 

more than once a 

week

Service disrupted 

on daily basis

Network not 

operating

OthersTotal

0.1100Palestine-61.830.8133.3فلسطين

0.1100West Bank-93.34.41.10.90.2الضفة الغربية

0.1100Jenin-92.82.12.71.90.4جنين

 100Tubas----91.96.91.2طوباس

100Tulkarm----90.98.50.6طولكرم

0.4100Nablus--93.74.40.70.8نابلس

100Qalqiliya-----97.62.4قلقيلية

100Salfit-----97.72.3سلفيت

 100Ramallah and Al-Bireh---93.63.21.12.1رام اهلل والبيرة

100Jericho and Al Aghwar--69.4165.76.32.6أريحا واألغوار

 0.1100Jerusalem-93.14.32.10.30.1القدس

 100Bethlehem----82.816.70.5بيت لحم

97.70.90.50.60.10.10.1100Hebronالخليل

 100Gaza Strip-1.70.20.31.196.60.1قطاع غزة

100North Gaza-0.398.80.2--0.7شمال غزة

100Gaza-0.499.30.1--0.2غزة

100Deir AL-Balah--0.798.1--1.2دير البلح

100Khan Yunis--2.70.11.3194.9خانيونس

0.2100Rafah-6.21.30.14.687.6رفح

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب االنقطاع في خدمة شبكة الكهرباء العامة والمحافظة، : 10       جدول 
Table 10: Percentage Distribution of Households in Palestine by Electricity Public Networks Disrupted and Governorate, 2014

المحافظة/المنطقة

Electricity Public Networks Disruptedاالنقطاع في خدمة شبكة الكهرباء العامة

Region/Governorate
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

مياه منقولة باألنابيب إلى 
المسكن

عربة ذات صهريج / صهريج مياه تجميع األمطارالبئر المحفورة المحمية
برميل/ صغير 

أخرىالمعبئة/مياه زجاجات

Transported via 

pipelines to the 

residence

Protected dug 

well

Rain water 

collection well

Tanks/ vehicle with 

small tank/ barrel

Bottled/ mineral 

water

Others

63.29.216.736.15.95Palestineفلسطين

92.913.625.210.782.4West Bankالضفة الغربية

88.815.738.126.18.71.2Jeninجنين

 81.52.127.21452.6Tubasطوباس

20.3Tulkarm-99.41.72.6طولكرم

94.44.124.50.32.20.6Nablusنابلس

2.40.5Qalqiliya-1000.74قلقيلية

Salfit-1.1-96.415.121سلفيت

 93.61.976.621.10.9Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

Jericho and Al Aghwar-9.22-94.12أريحا واألغوار

 97.46.57.62.26.90.5Jerusalemالقدس

 96.628.133.924.923.40.3Bethlehemبيت لحم

87.530.24817.747.8Hebronالخليل

 6.10.70.284.8210Gaza Stripقطاع غزة

16.82.40.281.41.99.7North Gazaشمال غزة

2.10.10.291.834Gazaغزة

1.40.20.792.12.46.7Deir AL-Balahدير البلح

70.60.823.8Khan Yunis-5.40.4خانيونس

6.90.60.2840.310Rafahرفح

Source of Drinking Water

2014نسبة األسر في فلسطين حسب مصدر مياه الشرب والمحافظة، :  11       جدول 
Table 11: Percentage of Households in Palestine by Source of Drinking Water and Governorate, 2014

المحافظة/المنطقة

مصدر مياه الشرب

Region/Governorate
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

19.726.17.4Private carسيارة خاصة

96.197.792.9Electric fridgeثالجة كهربائية

7.39.63Freezerفريزر

59.967.545.2Solar heaterسخان شمسي

52.453.151Water heater (wooden or boiler)(بويلر/كيزر)سخان مياه 

4042.435.5Automatic washing machineغسالة مالبس اتوماتيك

57.956.460.9Regular washing machineغسالة مالبس عادية

 43.35.6Dryerنشافة مالبس

 22.90.2Dishwasherجالية صحون

6.42.214.5Kerosene cooker (babour)بابور كاز

90.286.896.9Palestinian mobile lineخطوط النقال الفلسطيني

3545.914.1Vacuum cleanerمكنسة كهربائية

8181.879.4Electric fanمروحة كهربائية

96.598.193.5Gas/ electric cookerكهرباء/طباخ غاز

34.443.417.2Microwaveميكرويف

71.776.861.8Gas/ electric ovenكهرباء/فرن غاز

1.21.80.2Central heatingتدفئة مركزية

66.581.138.4Heaterدفاية

13.812.416.5Home libraryمكتبة منزلية

69.763.681.5Regular TVتلفزيون عادي

DVD912.52.2VCR/ DVD/ فيديو

94.196.689.1Satellite dishستااليت/ صحن القط 

33.636.328.5Phone lineخط هاتف

20.130.40.5Israeli mobile phone lineخطوط النقال اإلسرائيلي

29.130.127.1Computer (PC)اجهزة حاسوب

2728.224.6Computer (laptop)(نوت بوك)الب توب 

55.34.3Water Filter(Filter)منقي المياه 

58.863.949Smart mobile phonesأجهزة خلوية ذكية

13.317.16LCمكيف

0.50.70.1LC split unitتكييف مركزي

IPAD/ Tablet13.116.56.5IPAD/ Tabletجهاز

26.226.725.3Radio راديو

33.241.217.8TV/ LCD/ LED/ S-D screenثالثي  / LCD/ LEDتلفزيون 

x Box1.82.40.7Play station/ X-Box/بالي ستيشن

2014نسبة األسر في فلسطين التي يتوفر لديها سلع معمرة حسب النوع والمنطقة، : 12جدول 
Table 12: Percentage of Households in Palestine That Have Durable Goods by Type and 

Region, 2014

النوع
فلسطين

Type
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

النسبة
Percentage

39.5Palestineفلسطين

16.3West Bankالضفة الغربية

12.4Jeninجنين

 32.8Tubasطوباس

12.8Tulkarmطولكرم

18.5Nablusنابلس

25.6Qalqiliyaقلقيلية

13.1Salfitسلفيت

 9.2Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

26.7Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 6.4Jerusalemالقدس

 16.3Bethlehemبيت لحم

23.7Hebronالخليل

 84.1Gaza Stripقطاع غزة

84.4North Gazaشمال غزة

79.2Gazaغزة

88.4Deir AL-Balahدير البلح

84Khan Yunisخانيونس

92.6Rafahرفح

2014نسبة األسر في فلسطين التي تلقت مساعدات حسب المحافظة، : 13جدول 
Table 13: Percentage of Households in Palestine That Receive Assistance by 

Governorate, 2014 

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

نسبة األسر
Households 

Percentage

39.5Palestineفلسطين

Locality Typeنوع التجمع

74.7Urbanحضر

10.5Ruralريف

14.8Campsمخيم

100Totalالمجموع

Sex of the Head of Householdsجنس رب األسرة

86.7Maleذكر

13.3Femaleأنثى

100Totalالمجموع

Refugee Status of the Head of Householdsحالة اللجوء لرب األسرة

57.3Registered refugeeالجئ مسجل

0.4Non registered refugeeالجئ غير مسجل

42.3Not a refugeeليس الجئا

100Totalالمجموع

 Educational Attainment of the Head ofالحالة التعليمية لرب األسرة

Households 8.5Illiterateأمي

11.0Can Read and Writeملم

18.2Elementaryابتدائي

25.6Preparatoryإعدادي

17.3Secondaryثانوي

5.8Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

12.4BAبكالوريوس

0.2Higher Diplomaدبلوم عالي

0.7MAماجستير

0.3PHDدكتوراه

100Totalالمجموع

Household Sizeحجم األسرة

13.01
28.12
38.43
411.44
513.75
614.66
+740.87+

100Totalالمجموع

Number of workers at Householdsعدد العاملين في األسرة

158.71
224.92
39.23
+47.24+

100Totalالمجموع

Background Characteristics of Householdsالخصائص الخلفية لألسرة

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين التي تلقت مساعدات حسب الخصائص الخلفية لألسرة، :  14جدول 
Table 14: Percentage Distribution of Households in Palestine That Receive Assistance by 

Background Characteristics of Households, 2014

83



PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

39.631.740.9Foodغذاء

2.210.90.7Free treatment/ medicineدواء/عالج مجاني

     2.11.32.2Clothingمالبس

0.40.80.3Employment/ jobتشغيل

0.31.20.2Compensations for martyrsتعويضات شهداء

17.537.314.2Cash (money)مالية/نقدية

10.24.911.1Health insuranceتأمين صحي

10.56.111.3Food ratioكوبونات غذاء

0.1School nutrition-0.1تغذية مدرسية

بذور، أسمدة، أعالف، تنكات )مدخالت انتاج 
(مياه

-0.2-Production inputs (seeds, fertilizers, 

animal feed, water tanks)

2.10.22.4Drinking waterمياه شرب

0.31.10.1Electricity chargingشحن كهرباء

13.44.315housing (shelter, rent, caravan)(مركز ايواء، اجرة مسكن، كرفان)سكني 

1.5Other-1.3أخرى

100100100Totalالمجموع

2014التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب نوع المساعدة والمنطقة، :  15جدول 
Table 15: Percentage Distribution of Assistances those Households in Palestine Received 

by Assistance Type and Region, 2014

نوع المساعدة
فلسطين

Assistance Type
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

92.991.993.9Cash assistanceمساعدة نقدية

76.867.486.2Food assistanceمساعدة غذائية

34.942.227.6Health/medical insurance(صحي)تامين طبي 

87.78.4Disability allowanceمخصص معاق

14.317.411.1Elders allowanceمخصص مسن

3.13.52.8Orphans allowanceمخصصات أيتام

157.322.7Social interventionsتدخالت اجتماعية مع األسرة

29.629.529.7School/ university feesجامعية/ أعفاء رسوم مدرسية

55.135.574.8Contingency Assistanceمساعدة طارئة

 51.633.370Employmentتوظيف

28.218.737.8Trainingتدريب

60.446.174.8Startup projectمساعدة بمشروع

0.81.20.4customs duty exemptionاعفاء جمركي

مركز ايواء، ، اعمار، صيانة)مساعدة سكنية 
(اجرة مسكن، كرفان

43.735.452Housing assistance (remonstration, 

maintenance, shelter, rent, caravan)

 11.40.7Treatmentعالج

1.11.70.5Otherأخرى

حسب نوع المساعدة التي تحتاجها األسرة او احد أفرادها  (بغض النظر عن تلقيها مساعدات ام ال)نسبة األسر في فلسطين : 16جدول 
2014والمنطقة، 

Table 16: Percentage of Households in Palestine (Regardless of the fact that received 

assistance or not) Received by type of assistance the family or any member needs and 

Region, 2014

نوع المساعدة
فلسطين

Assistance Type
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

18.240.114.6Ministry of social affairsالشؤون االجتماعية

4.98.34.3Other PNA institutionsمؤسسات السلطة األخرى

2.90.33.3Political parties/ factionsأحزاب سياسية/فصائل

1.230.9Zakat committeesلجان الزكاة

11.84.613International/ development agencyمؤسسات تنموية/هيئة دولية

36.817.640.1UNRWAوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

10.61Arab or foreign statesدول عربية أو أجنبية

8.11.59.2Charitable/ Religions associationsدينية/مؤسسات خيرية

4.9163Family and relativesمن األهل واألقارب

 2.342Friends/ Acquaintance/ neighbors/doersمحسنين/الجيران/المعارف/من األصدقاء

of good deed

60.26.9Labor unionsنقابات عمال

Local banks---البنوك المحلية

0.1Local reform committee-0.1لجنة إصالح محلية

1.73.71.3Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

52.381.347.5Periodicمساعدة دورية

47.718.752.5Contingencyمساعدة طارئة

100100100Totalالمجموع

Table 18:  Percentage Distribution of Assistances those Households in Palestine Received 

by Periodicity of Assistance and Region, 2014

فلسطينطبيعة المساعدة
Periodicity of Assistance

2014التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مصدر المساعدة والمنطقة، : 17جدول 
Table 17: Percentage Distribution of Assistances those Households in Palestine Received 

by Assistance Source and Region, 2014

مصدر المساعدة
فلسطين

Assistance Source

2014التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب طبيعة المساعدة والمنطقة، :  18جدول 
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

المجموعغير راضراضراض جدا
Very satisfiedSatisfied Dissatisfied Total

8.275.213.5100Palestineفلسطين

10.969.914.6100West Bankالضفة الغربية

 7.87613.3100Gaza Stripقطاع غزة

غير ذلكعدد مرات تلقي المساعدةالكمية والنوعيةالنوعيةالكمية

Quantity Quality Quality and 

quantity

Frequency of 

Assistance

OtherTotal

39.763218.63.7100Palestineفلسطين

41.24.132.716.15.9100West Bankالضفة الغربية

 39.46.431.819.13.3100Gaza Stripقطاع غزة

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة

غير راض مطلقًا
Very dissatisfied

3.1

4.6

2.9

المجموع السبب الرئيسي لعدم الرضى عن المساعدة
Main reason behind dissatisfaction with Assistance

Level of Satisfaction with Assistanceمدى الرضى عن المساعدة

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين ولم تكن راضية عنها حسب السبب الرئيسي لعدم الرضى :  20       جدول 
2014عن المساعدة والمنطقة، 

Table 20:  Percentage of Assistances that Households in Palestine Received and 

dissatisfied by Reason of Dissatisfaction with Assistance and Region, 2014

2014التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مدى الرضى عن المساعدة والمنطقة، : 19       جدول 
Table 19:  Percentage of Assistances those Households in Palestine Received by Level of 

Satisfaction with Assistance and Region, 2014

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

Palestineقطاع غزةالضفة الغربية
المجموعمساعدة طارئةمساعدة دوريةالمجموعمساعدة طارئةمساعدة دوريةالمجموعمساعدة طارئةمساعدة دورية
PeriodicContingencyTotalPeriodicContingencyTotalPeriodicContingencyTotal

55.844.210080.619.410052.647.4100Foodغذاء

61.338.710080.219.810012.587.5100Free treatment/ medicineدواء/عالج مجاني

     3.896.210032.367.7100199100Clothingمالبس

100100Employment/ job-100100-100100-تشغيل

73.826.210091.78.310055.244.8100Compensations for martyrsتعويضات شهداء

67.132.910085.314.710059.140.9100Cash (money)مالية/نقدية

98.81.210090.99.110099.40.6100Health insuranceتأمين صحي

50.449.610096.13.910046.353.7100Food ratioكوبونات غذاء

24.375.7100School nutrition---24.375.7100تغذية مدرسية

بذور، أسمدة، )مدخالت انتاج 
(أعالف، تنكات مياه

-100100-100100-100100Production inputs (seeds, 

fertilizers, animal feed, water 

tanks)

10022.977.1100Drinking water-23.876.2100100مياه شرب

100100Electricity charging-54.545.510086.713.3100شحن كهرباء

مركز ايواء، اجرة مسكن، )سكني 
(كرفان

5.494.610051.948.11003.296.8100housing (shelter, rent, caravan)

3.896.2100Other---3.896.2100أخرى

52.347.710081.318.710047.552.5100Totalالمجموع

فلسطين
Region/Periodicity of Assistance

Gaza Strip West Bank

2014التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب نوع المساعدة وطبيعة المساعدة والمنطقة، : 21       جدول 
Table 21:  Percentage of Assistances those Households in Palestine Received by Assistance Type, Periodicity of Assistance and Region, 2014

نوع المساعدة

طبيعة المساعدة/ المنطقة

Assistance Type
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

غير راض مطلقًاغير راضراضراض جدًا
Very  satisfiedSatisfiedDissatisfied Very  dissatisfiedTotal

7.274.814.73.3100Foodغذاء

10.773.711.83.8100Free treatment/ medicineدواء/عالج مجاني

     6.974.613.94.6100Clothingمالبس

9.567.2185.3100Employment/ jobتشغيل

18.66512.44100Compensations for martyrsتعويضات شهداء

10.169.916.23.8100Cash (money)مالية/نقدية

10.187.52.20.2100Health insuranceتأمين صحي

7.775.7142.6100Food ratioكوبونات غذاء

7018.511.5100School nutrition-تغذية مدرسية

 ,100Production inputs (seeds, fertilizers-30.84623.2(بذور، أسمدة، أعالف، تنكات مياه)مدخالت انتاج 

animal feed, water tanks)

9.883.94.32100Drinking waterمياه شرب

100Electricity charging-27.267.55.3شحن كهرباء

7.573.615.33.6100housing (shelter, rent, caravan)(مركز ايواء، اجرة مسكن، كرفان)سكني 

170236100Otherأخرى

8.275.213.53.1100Totalالمجموع

2014التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب نوع المساعدة ومدى الرضى عن المساعدة، : 22جدول 
Table 22:  Percentage of Assistances those Households in Palestine Received by Assistance Type and Level of Satisfaction with 

Assistance, 2014

Assistance Typeنوع المساعدة

المجموعLevel of Satisfaction with Assistanceمدى الرضى عن المساعدة
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

غير ذلكعدد مرات تلقي المساعدةالكمية والنوعيةالنوعيةالكمية
Quantity Quality Quality  and 

quantity

Frequency  of 

Assistance

OtherTotal

36.74.740.114.73.8100Foodغذاء

8.226.635.59.320.4100Free treatment/ medicineدواء/عالج مجاني

     100Clothing-25.827.439.27.6مالبس

100Employment/ job-1137.2-51.8تشغيل

100Compensations for martyrs--83.6-16.4تعويضات شهداء

11.128.93.8100Cash (money)-56.2مالية/نقدية

100Health insurance-30.914.745.98.5تأمين صحي

25.9642.423.72100Food ratioكوبونات غذاء

100School nutrition-30.231.4-38.4تغذية مدرسية

بذور، أسمدة، )مدخالت انتاج 
(أعالف، تنكات مياه

---100-100Production inputs (seeds, 

fertilizers, animal feed, 

water tanks)

100Drinking water-27.713.640.318.4مياه شرب

100Electricity charging---79.720.3شحن كهرباء

مركز ايواء، اجرة )سكني 
(مسكن، كرفان

44.473112.94.7100housing (shelter, rent, 

caravan)

100Other-24.937.38.229.6أخرى

39.763218.63.7100Totalالمجموع

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين ولم تكن راضية عنها حسب نوع المساعدة والسبب الرئيسي لعدم الرضى عن : 23جدول 
2014المساعدة، 

Table 23:  Percentage of Assistances that Households in Palestine Received and dissatisfied by 

Assistance Type and Reason of Dissatisfaction with Assistance 2014

نوع المساعدة

المجموع

Assistance Type

السبب الرئيسي لعدم الرضى عن المساعدة
Reason of Dissatisfaction with Assistance
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
المجموعمساعدة طارئةمساعدة دوريةالمجموعمساعدة طارئةمساعدة دوريةالمجموعمساعدة طارئةمساعدة دورية
PeriodicContingencyTotalPeriodicContingencyTotalPeriodicContingencyTotal

91.68.410096.73.310089.210.8100Ministry of social affairsالشؤون االجتماعية

44.855.210078.721.310033.966.1100Other PNA institutionsمؤسسات السلطة األخرى

1001003.296.8100Political parties/ factions-3.296.8100أحزاب سياسية/فصائل

26.673.410057.942.11009.490.6100Zakat committeesلجان الزكاة

 316910084.315.710027.872.2100International/ developmentمؤسسات تنموية/هيئة دولية

agency 51.648.410088.611.410048.951.1100UNRWAوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

10.489.610049.250.81006.993.1100Arab or foreign statesدول عربية أو أجنبية

 6.493.610036.363.71005.694.4100Charitable/ Religionsدينية/مؤسسات خيرية

associations

55.144.910063.736.310047.552.5100Family and relativesمن األهل واألقارب

 /32.467.610043.956.110028.571.5100Friends/ Acquaintanceمحسنين/الجيران/المعارف/من االصدقاء

neighbors/doers of good deed

98.91.110044.155.910099.10.9100Labor unionsنقابات عمال

1003268100Local banks--3268100البنوك المحلية

100100Local reform committee-100100-100100-لجنة اصالح محلية

227810050.849.21008.691.4100Otherأخرى

52.347.710081.318.710047.552.5100Totalالمجموع

Palestine

2014التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مصدر المساعدة وطبيعة المساعدة والمنطقة، : 24       جدول 
Table 24:  Percentage of Assistances those Households in Palestine Received by Assistance Source, Periodicity of Assistance and Region, 2014

نوع المساعدة

Region/Periodicity of Assistanceطبيعة المساعدة/ المنطقة

Assistance Type
West BankGaza Strip
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غير راض مطلقًاغير راضراضراض جدًا
Very  satisfiedSatisfiedDissatisfied Very  dissatisfiedTotal

9.670.1164.3100Ministry of social affairsالشؤون االجتماعية

9.176.611.72.6100Other PNA institutionsمؤسسات السلطة األخرى

3.681.910.83.7100Political parties/ factionsأحزاب سياسية/فصائل

479.610.85.6100Zakat committeesلجان الزكاة

9.476.611.82.2100International/ development agencyمؤسسات تنموية/هيئة دولية

5.473.317.83.5100UNRWAوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

12788.21.8100Arab or foreign statesدول عربية أو أجنبية

7.176.512.63.8100Charitable/ Religions associationsدينية/مؤسسات خيرية

21.875.12.80.3100Family and relativesمن األهل واألقارب

 23.371.53.41.8100Friends/ Acquaintance/ neighbors/doers ofمحسنين/الجيران/المعارف/من االصدقاء

good deed

7.690.420100Labor unionsنقابات عمال

3632320100Local banksالبنوك المحلية

11.162.415.810.7100Local reform committeeلجنة اصالح محلية

1.886.98.62.7100Otherأخرى

8.275.213.53.1100Totalالمجموع

2014التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مصدر المساعدة ومدى الرضى عن المساعدة، :  25جدول 
Table 25:  Percentage of Assistances those Households in Palestine Received by Assistance Source and Level of Satisfaction with 

Assistance, 2014

نوع المساعدة
المجموعLevel of Satisfaction with Assistanceمدى الرضى عن المساعدة

Assistance Type
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غير ذلكعدد مرات تلقي المساعدةالكمية والنوعيةالنوعيةالكمية
Quantity Quality Quality  and 

quantity

Frequency  of 

Assistance

OtherTotal

21.8292.1100Ministry of social affairs-47.1الشؤون االجتماعية

29.422.334.57.46.4100Other PNA institutionsمؤسسات السلطة األخرى

23.512.334.624.25.4100Political parties/ factionsأحزاب سياسية/فصائل

39.213.715.921.79.5100Zakat committeesلجان الزكاة

248.643.420.33.7100International/ development agencyمؤسسات تنموية/هيئة دولية

43.64.935.313.42.8100UNRWAوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

12.425.642.11.718.2100Arab or foreign statesدول عربية أو أجنبية

22.412.333.5238.8100Charitable/ Religions associationsدينية/مؤسسات خيرية

25.911.927.2100Family and relatives-35من األهل واألقارب

 10.83.5100Friends/ Acquaintance/ neighbors/doers of-72.513.2محسنين/الجيران/المعارف/من االصدقاء

good deed

100Labor unions-16.5-62.820.7نقابات عمال

100Local banks----100البنوك المحلية

100Local reform committee-21.778.3--لجنة اصالح محلية

57.8613.716.36.2100Otherأخرى

39.763218.63.7100Totalالمجموع

2014التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين ولم تكن راضية عنها حسب مصدر المساعدة والسبب الرئيسي لعدم الرضى عن المساعدة، : 26جدول 
Table 26: Percentage of Assistances that Households in Palestine Received and dissatisfied by Assistance Source and 

Reason of Dissatisfaction with Assistance, 2014

نوع المساعدة

المجموع

Assistance Type

السبب الرئيسي لعدم الرضى عن المساعدة
Reason of Dissatisfaction with Assistance
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

.76.378.754.2Did not ask for assistanceلم تتقدم بطلب مساعدة

تقدمت بطلب ولم تحصل على مساعدة واالعتقاد ألن 
األسرة تسكن في منطقة نائية

1.21.21.5Submitted application but did not 

receive any because it dwells in remote 

area

تقدمت بطلب ولم تحصل على مساعدة واالعتقاد ألن 
األسرة تسكن في منطقة غنية

0.70.62.4Submitted application but did not 

receive any because it dwells in a rich 

neighborhood

تقدمت بطلب ولم تحصل على مساعدة واالعتقاد يعود 
ألسباب سياسية

0.20.11.2Submitted application but did not 

receive because of political reasons

تقدمت بطلب ولم تحصل على مساعدة لعدم انطباق 
شروط الحصول عليها

32.67.4Submitted application and did not 

receive for not fulfilling eligibility criteria

تقدمت بطلب ولم تحصل على مساعدة واالعتقاد يعود 
ألسباب عدم توفر التمويل

0.40.22Submitted application and did not 

receive for lack of available funding

تقدمت بطلب ولم تحصل على مساعدة واالعتقاد يعود 
لعمل فرد او أكثر في األسرة

3.63.18.7Submitted application but did not 

receive because one or more family 

members work

تقدمت بطلب ولم تحصل على مساعدة وال يوجد لديها 
معرفة عن السبب

10.71016.9Submitted application and did not 

receive but do not know why

3.93.55.7Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين التي لم تتلقى مساعدات حسب السبب الرئيسي لعدم تلقي المساعدة والمنطقة، : 27جدول 
Table 27: Percentage of Households in Palestine that not received Assistances by Main Reason 

of not received Assistance and Region, 2014

السبب الرئيسي لعدم تلقي المساعدة
  Main Reason of not receivedفلسطين

Assistance
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درجة الحاجة للمساعدة
ال يوجد حاجةحاجة متوسطةحاجة كبيرة

Great needNeed mediumNo needTotal

31.825.542.7100Palestineفلسطين

19.424.356.3100West Bankالضفة الغربية

22.823.853.4100Jeninجنين

30.93237.1100Tubasطوباس

2122.356.7100Tulkarmطولكرم

26.42251.6100Nablusنابلس

16.537.845.7100Qalqiiaقلقيلية

16.72459.3100Salfitسلفيت

14.620.864.6100Ramallah & AL-Birehرام اهلل والبيره

21.539.139.4100Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

13.115.571.4100Jerusalemالقدس

26.825.847.4100Bethlehemبيت لحم

17.128.754.2100Hebronالخليل

55.727.816.5100Gaza Stripقطاع غزة

54.13213.9100North Gazaشمال غزة

56.82320.2100Gazaغزة

52.033.614.4100Deir Al-Balahدير البلح

52.031.316.7100Khan Yunisخانيونس

65.622.112.3100Rafahرفح

حسب درجة الحاجة للمساعدة  (بغض النظر عن كونها تلقت مساعدات أم ال)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين : 28جدول 
2014والمحافظة، 

Table 28: Percentage of Households in Palestine (Regardless of the fact that you 

received assistance or not) by Level of Need the Assistance and Governorate, 2014

المحافظة/ المنطقة
المجموع

Region/Governorate

Level of Need the Assistance
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تصل المساعدات للمحتاجين لكن بعض الناس غير تصل المساعدات للمحتاجين
المحتاجين يتلقونها أيضًا

توزع المساعدات دون تفرقة بين المحتاجين وغير 
المحتاجين

ال أعرف

Assistance are mainly 

received by the needy

Assistance are mainly received by the 

needy but some not needy also 

receive assistance

Generally speaking assistance is 

distributed at random to needy and 

not needy

I don't KnowTotal

860.5238.5100Palestineفلسطين

1158.819.111.1100West Bankالضفة الغربية

11.75030.67.7100Jeninجنين

11.62953.55.9100Tubasطوباس

17.4100Tulkarm-7.874.8طولكرم

5.447.63413100Nablusنابلس

19.736.837.75.8100Qalqiiaقلقيلية

627.457.19.5100Salfitسلفيت

9.252.82315100Ramallah & AL-Birehرام اهلل والبيره

4.467.223.84.6100Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

30.2504.415.4100Jerusalemالقدس

8.671.210.49.8100Bethlehemبيت لحم

4.577.8107.7100Hebronالخليل

2.263.630.63.6100Gaza Stripقطاع غزة

1.953.740.93.5100North Gazaشمال غزة

2.169.324.34.3100Gazaغزة

1.24845.55.3100Deir Al-Balahدير البلح

3.280.214.32.3100Khan Yunisخانيونس

2.856.938.91.4100Rafahرفح

2014حسب رأيهم في مدى وصول المساعدات للقطاعات المحتاجة والمحافظة،  (بغض النظر عن كونها تلقت مساعدات أم ال)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين :  29جدول 
Table 29: Percentage Distribution of Households in Palestine (Regardless of the fact that you received assistance or not) by opinion how 

efficient or effective do you see the targeting of the needy sectors and Governorate, 2014

المحافظة/ المنطقة

المجموع

Region/Governorate

Effective do you see the targeting of the needy sectors

مدى وصول المساعدة للقطاعات المحتاجة
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

8784.292.3Improve household situation تحسين وضع األسرة

90.286.697.1Improve area status (neighborhood, community)(التجمع/ الحارة / الحي ) تحسين وضع موقع السكن 

/ على مستوى الضفة الغربية) تحسين وضع المنطقة 
(قطاع غزة

92.789.397.6Improve the situation in Region (West 

Bank/Gaza Strip

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

90.288.693.3High cost of food supplyارتفاع أسعار المواد الغذائية

4.34.83.5High cost of production inputارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج

35.415.973Shortage of waterنقص  في المياه

3.52.35.7Loss in assets (including land) and projectsوالمشاريع (بما يشمل األرض)خسارة في الممتلكات 

خسارة في الممتلكات أو المشاريع بسبب اإلجراءات 
اإلسرائيلية  

7.30.620.2Loss in assets or projects due to Israeli 

measures

3.22.15.3Restriction imposed on access to landالقيود المفروضة على الوصول إلى األراضي

17.49.233Inability to repay loansعدم القدرة على تسديد قرض  

 ,14.45.830.9Bad weather conditions (storm, inundation(عاصفة، فيضان، جفاف)ظروف جوية سيئة 

drought)

13.3725.5Loss of part or all of salary/ incomeالدخل/خسارة جزء أو جميع الراتب

ضرر / فشل المحصول / مرض )ضرر في المحاصيل 
(في التخزين

1.81.42.6Damage to crops (disease, failure, storage 

damage)

 3.33.23.4Serious illness that inhibits performance ofأمراض خطيرة اعاقة الفرد من القيام بمهامه االعتيادية

routine activities

 0.60.50.8Death of family’s main breadwinner (Godوفاة المعيل الرئيسي

forbids)

20.613.434.3Delay of payment of salaryالتأخر في الرواتب

6.42.713.4Loss of some/ all of assistanceجميع المساعدات/فقدان بعض

8.611.23.7Lack of permitsعدم الحصول على تصريح

عدم القدرة على تلقي الخدمات الصحية لنقص في 
االدوية واألدوات

20.612.336.4Inability to receive health care because of lack 

of medicine and equipment

26.716.646.1Inability to pay treatment costعدم القدرة على دفع تكاليف العالج

 0.90.71.4Inability to travel abroad for treatmentعدم القدرة على السفر للخارج بدواعي التعليم

 2.91.55.8Inability to travel abroad forعدم القدرة على السفر للخارج بدواعي العالج

غير )عدم القدرة على السفر للخارج بدواعي اخرى 
(التعليم والعالج

2.31.53.8Inability to travel abroad for other reasons 

(other than education or health)

Table 31: Percentage of Households in Palestine that any of the family members faced traumatic 

shocks and Region, 2014

األفعال/الصدمات/األحداث
فلسطين

Traumatic shocks

2014حسب رأيهم في أثر المساعدات والمنطقة،  (بغض النظر عن كونها تلقت مساعدات أم ال)نسبة األسر في فلسطين : 30جدول 
Table 30: Percentage of Households in Palestine (Regardless of the fact that you received 

assistance or not) by opinion on the Assistance Impact and Region, 2014

أثر المساعدات
فلسطين

Assistances Impact

2014األفعال والمنطقة، /الصدمات/نسبة األسر في فلسطين حسب تعرض أي من أفرادها إلى أي من األحداث: 31جدول 
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Palestineفلسطين

West Bankالضفة الغربية

Jeninجنين

Tubasطوباس

Tulkarmطولكرم

Nablusنابلس

Qalqiiaقلقيلية

Salfitسلفيت

Ramallah & AL-Birehرام اهلل والبيره

Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

Jerusalemالقدس

Bethlehemبيت لحم

Hebronالخليل

Gaza Stripقطاع غزة

North Gazaشمال غزة

Gazaغزة

Deir Al-Balahدير البلح

Khan Yunisخانيونس

Rafahرفح

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

91.191.989.6Maleذكر

8.98.110.4Femaleانثى

Breadwinner Sex

64.1

2014نسبة األسر في فلسطين حسب جنس المعيل الرئيسي لألسرة والمنطقة، : 33جدول 
Table 33:  Percentage of Households in Palestine by Sex of the Breadwinner and Region, 

جنس المعيل الرئيسي

65.2

22.5

41.9

21.2

61.7

21.7

45.6

44.6

64.6

65.7

59.8

74.5

38.8

حسب  (لعدم المقدرة على تغطية التكاليف)نسبة األسر في فلسطين التي تقوم بشراء احتياجاتها من المواد الغذائية بالدين : 32جدول 
2014المحافظة، 

Table 32:  Percentage of Households in Palestine that purchase its needs of food products 

on credit (because of inability to cover cost) by Governorate, 2014

Region/ Governorateالمحافظة/ المنطقة
النسبة

Percentage

45.4

35.4

36.7

50

29.4
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نسبة األسر
Households 

Percentage

45.4Palestineفلسطين

Locality Typeنوع التجمع

72.2Urbanحضر

15.4Ruralريف

12.4Campsمخيم

100Totalالمجموع

Sex of the Head of Householdsجنس رب األسرة

92.2Maleذكر

7.8Femaleأنثى

100Totalالمجموع

Refugee Status of the Head of Householdsحالة اللجوء لرب األسرة

44.5Registered refugeeالجئ مسجل

0.4Non registered refugeeالجئ غير مسجل

55.1Not a refugeeليس الجئا

100Totalالمجموع

Educational Attainment of the Head of Householdsالحالة التعليمية لرب األسرة

5.0Illiterateأمي

9.8Can Read and Writeملم

19.5Elementaryابتدائي

30Preparatoryإعدادي

16.9Secondaryثانوي

6Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

11.6BAبكالوريوس

0.2Higher Diplomaدبلوم عالي

0.8MAماجستير

0.2PHDدكتوراه

100Totalالمجموع

Household Sizeحجم األسرة

11.31
26.62
37.93
412.34
513.75
615.76
+742.57+

100Totalالمجموع

Number of workers at Householdsعدد العاملين في األسرة

161.51
222.72
38.83
+47.04+

100Totalالمجموع

حسب  (لعدم المقدرة على تغطية التكاليف)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين التي تقوم بشراء احتياجاتها من المواد الغذائية بالدين : 34جدول 
2014الخصائص الخلفية لألسرة، 

Table 34: Percentage Distribution of Households in Palestine that Purchase its Needs of Food 

Products on Credit (because of inability to cover cost) and Background Characteristics of 

Households, 2014

Background Characteristics of Householdsالخصائص الخلفية لألسرة
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لم يطرأ / تقريبا نفس الشيءأفضل الى حد ماأفضل بكثير
تغيير يذكر

ال أعرفأسوأ بكثيرأسوأ الى حد ما

Much 

better

Better to a 

certain extent

Almost the same/ 

nothing tangible 

changed

Worse to a 

certain extent

Much 

worse

don’t 

know

Total

3.58.948.726.412.40.1100Palestineفلسطين

5.111.158.621.43.70.1100West Bankالضفة الغربية

100Jenin-8.513.354.718.74.8جنين

100Tubas-6.517.753.719.82.3طوباس

100Tulkarm-2.516.943.234.82.6طولكرم

100Nablus-6.310.359.918.94.6نابلس

0.812.868.216.710.5100Qalqiiaقلقيلية

100Salfit-3.216.664.4132.8سلفيت

4.510.86417.42.90.4100Ramallah & AL-Birehرام اهلل والبيره

100Jericho & Al-Aghwar-0.29.873.416.30.3أريحا واألغوار

9.4664.317.32.80.2100Jerusalemالقدس

100Bethlehem-2.212.956.126.42.4بيت لحم

100Hebron-3.410.25625.35.1الخليل

0.44.929.53629.10.1100Gaza Stripقطاع غزة

0.35.730.229.933.30.6100North Gazaشمال غزة

100Gaza-0.3528.336.230.2غزة

0.48.127.738.525.10.2100Deir Al-Balahدير البلح

100Khan Yunis-0.52.531.141.424.5خانيونس

100Rafah-0.52.331.534.331.4رفح

 (وقت إجراء المقابلة)بشكل عام  (الوضع االقتصادي)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب رأيهم حول وضع أسرهم المعيشي :  35جدول 
2014 والمحافظة، 2014مقارنة مع النصف الثاني من العام 

Table 35: Percentage Distribution of Households in Palestine by Opinion on the household’s 

living conditions (economic situation) in general to the second half of 2014 and Governorate, 2014

المحافظة/ المنطقة

المجموع

Region/Governorate

Household Living Condition وضع األسرة
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

وضع األسرة
لم يطرأ / تقريبا نفس الشيءأفضل

تغيير يذكر
أسوأ

BetterAlmost the same/ 

nothing tangible 

changed

WorseTotal

Locality Typeنوع التجمع

68.171.875.872.9Urbanحضر

25.220.911.517.7Ruralريف

6.77.312.79.4Campsمخيم

100100100100Totalالمجموع

Sex of the Head of Householdsجنس رب األسرة

93.988.791.090.2Maleذكر

6.111.39.09.8Femaleأنثى

100100100100Totalالمجموع

 Refugee Status of the Head ofحالة اللجوء لرب األسرة

Households

27.533.349.638.9Registered refugeeالجئ مسجل

0.60.60.40.5Non registered refugeeالجئ غير مسجل

71.966.150.060.6Not a refugeeليس الجئا

100100100100Totalالمجموع

 Educational Attainment of the Head ofالحالة التعليمية لرب األسرة

Households

4.06.65.55.9Illiterateأمي

8.28.99.29.0Can Read and Writeملم

20.116.618.717.8Elementaryابتدائي

29.129.328.428.9Preparatoryإعدادي

17.116.516.716.7Secondaryثانوي

6.07.06.76.8Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

13.112.713.212.9BAبكالوريوس

0.20.40.30.3Higher Diplomaدبلوم عالي

1.81.50.91.3MAماجستير

0.40.50.40.4PHDدكتوراه

100100100100Totalالمجموع

Household Sizeحجم األسرة

11.74.12.23.11

212.013.58.111.22

39.311.88.410.23

414.412.611.712.54

514.314.613.614.25

617.513.915.615.06

+730.829.540.433.87+

100100100100Totalالمجموع

Number of workers at Householdsعدد العاملين في األسرة

160.162.361.361.71

222.823.322.923.12

310.18.98.99.03

+47.05.56.96.24+

100100100100Totalالمجموع

 (الوضع االقتصادي)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب رأيهم حول وضع أسرهم المعيشي : 36جدول 
2014 والخصائص الخلفية لألسرة، 2014مقارنة مع النصف الثاني من العام  (وقت إجراء المقابلة)بشكل عام 

Table 36: Percentage Distribution of Households in Palestine by Opinion on the household’s 

conditions (economic situation) in general to the second half of 2014 and Background Characteristics 

of Households, 2014

 Background Characteristics ofالخصائص الخلفية لألسرة

Households

Household Conditionالمجموع
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

فقيرة جدافقيرةمتوسطة(جيدة)غنية 
Rich (Good)MiddlePoorVery PoorTotal

3.075.416.65.0100Palestineفلسطين

3.583.710.52.3100West Bankالضفة الغربية

4.081.012.03.0100Jeninجنين

3.884.18.73.4100Tubasطوباس

2.876.119.81.3100Tulkarmطولكرم

2.183.610.83.5100Nablusنابلس

100Qalqiia-0.589.99.6قلقيلية

17.066.912.53.6100Salfitسلفيت

2.085.610.22.2100Ramallah & AL-Birehرام اهلل والبيره

19.366.211.72.8100Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

0.194.84.20.9100Jerusalemالقدس

5.386.58.00.2100Bethlehemبيت لحم

4.280.412.33.1100Hebronالخليل

2.259.428.210.2100Gaza Stripقطاع غزة

0.960.029.59.6100North Gazaشمال غزة

1.361.225.811.7100Gazaغزة

1.560.626.711.2100Deir Al-Balahدير البلح

5.855.330.68.3100Khan Yunisخانيونس

2.658.529.79.2100Rafahرفح

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب رأيهم حول حال أسرهم والمحافظة، : 37جدول 
Table 37: Percentage Distribution of Households in Palestine by Opinion on the 

household’s conditions and Governorate, 2014

المحافظة/ المنطقة
المجموع

Region/Governorate

Household Condition وضع األسرة
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

فقيرةمتوسطة(جيدة)غنية 
Rich (Good)MiddlePoor

3.075.421.6100Palestineفلسطين

Locality Typeنوع التجمع

73.372.972.672.9Urbanحضر

21.319.212.317.7Ruralريف

5.47.915.19.4Campsمخيم

100100100100Totalالمجموع

Sex of the Head of Householdsجنس رب األسرة

93.391.485.790.2Maleذكر

6.78.614.39.8Femaleأنثى

100100100100Totalالمجموع

Refugee Status of the Head of Householdsحالة اللجوء لرب األسرة

28.035.253.738.9Registered refugeeالجئ مسجل

0.60.50.40.5Non registered refugeeالجئ غير مسجل

71.464.345.960.6Not a refugeeليس الجئا

100100100100Totalالمجموع

 Educational Attainment of the Head ofالحالة التعليمية لرب األسرة

Households

2.34.610.95.9Illiterateأمي

4.18.012.89.0Can Read and Writeملم

8.716.523.617.8Elementaryابتدائي

18.629.827.528.9Preparatoryإعدادي

20.917.114.716.7Secondaryثانوي

8.97.53.86.8Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

26.914.26.512.9BAبكالوريوس

0.3Higher Diploma-0.4-دبلوم عالي

5.81.50.21.3MAماجستير

0.4PHD-3.80.4دكتوراه

100100100100Totalالمجموع

Household Sizeحجم األسرة

11.32.84.13.11

210.411.89.411.22

315.210.58.310.23

415.612.412.412.54

514.114.612.814.25

616.315.513.215.06

+727.132.439.833.87+

100100100100Totalالمجموع

Number of workers at Householdsعدد العاملين في األسرة

155.961.762.361.71

234.323.220.723.12

36.89.28.99.03

+43.05.98.16.24+

100100100100Totalالمجموع

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب رأيهم حول حال أسرهم والخصائص الخلفية لألسرة، :38جدول 
Table 38:Percentage Distribution of Households in Palestine by Opinion on the household’s living 

conditions and Background Characteristics of Households, 2014

Background Characteristics of Householdsالخصائص الخلفية لألسرة

وضع األسرة
Household Living Condition

المجموع

Total
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

تستطيع الصمود بغض 
النظر عن المدة

بالكاد تستطيع تدبير لعدة شهور فقطعام واحد
أمورها

تعاني من وضع مادي خطير وال 
تعرف كيف تعتاش

It can sustain 

regardless of time

One yearFor a few 

months only

We barely 

make it

Suffer serious financial 

constraints and we don’t 

know how we can make it

Total

63.52.54.323.36.4100Palestineفلسطين

80.02.32.813.21.7100West Bankالضفة الغربية

67.23.69.117.52.6100Jeninجنين

83.72.81.89.72.0100Tubasطوباس

75.41.43.216.33.7100Tulkarmطولكرم

82.62.42.011.71.3100Nablusنابلس

69.41.21.227.01.2100Qalqiiaقلقيلية

100Salfit-4.3--95.7سلفيت

92.90.61.34.50.7100Ramallah & AL-Birehرام اهلل والبيره

71.710.41.316.40.2100Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

87.43.62.35.90.8100Jerusalemالقدس

1.017.72.6100Bethlehem-78.7بيت لحم

76.02.52.616.92.0100Hebronالخليل

32.92.87.042.115.2100Gaza Stripقطاع غزة

37.74.16.936.115.2100North Gazaشمال غزة

37.41.83.242.215.4100Gazaغزة

24.93.98.942.719.6100Deir Al-Balahدير البلح

29.43.412.240.614.4100Khan Yunisخانيونس

27.31.77.852.610.6100Rafahرفح

2014والمحافظة،  (في حال بقاء الوضع على ما هو عليه)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المدة الزمنية التي تعتقد أنها تستطيع الصمود فيها ماديًا في المستقبل : 39جدول 
Table 39: Percentage Distribution of Households in Palestine by how long that thinks can sustain itself financially in the future 

and Governorate, 2014

المحافظة/ المنطقة

المجموع Sustain itself financiallyمدة الصمود ماديًا

Region/Governorate

104



PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

تستطيع الصمود بغض النظر 
عن المدة

بالكاد تستطيع لعدة شهور فقطعام واحد
تدبير أمورها

تعاني من وضع مادي خطير وال تعرف 
كيف تعتاش

It can sustain 

regardless of time

One yearFor a few 

months only

We barely 

make it

Suffer serious financial 

constraints and we don’t 

know how we can make it

Total

 Educational Attainment of the Head ofالحالة التعليمية لرب األسرة

Households

5.34.74.86.98.95.9Illiterateأمي

8.27.67.110.810.99.0Can Read and Writeملم

16.817.713.118.924.517.8Elementaryابتدائي

29.231.124.028.330.028.9Preparatoryإعدادي

16.815.119.417.113.216.7Secondaryثانوي

7.64.29.25.44.36.8Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

13.616.418.911.38.212.9BAبكالوريوس

0.3Higher Diploma-0.30.50.90.1دبلوم عالي

1.3MA-1.61.62.01.0ماجستير

0.4PHD-0.61.10.60.2دكتوراه

100100100100100100Totalالمجموع

2014والخصائص الخلفية لألسرة،  (في حال بقاء الوضع على ما هو عليه)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب رأيهم حول المدة الزمنية التي تعتقد أنها تستطيع الصمود فيها ماديًا في المستقبل : 40جدول 
Table 40: Percentage Distribution of Households in Palestine by how long that thinks can sustain itself financially in the future and 

Background Characteristics of Households, 2014

الخصائص الخلفية لألسرة

المجموع

Background Characteristics of Households

Sustain itself financially مدة الصمود ماديًا
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

تعاني من وضع مادي خطير وال بالكاد تستطيع تدبير لعدة شهور فقطعام واحدتستطيع الصمود بغض النظر عن 
It can sustain 

regardless of time

One yearFor a few 

months only

We barely 

make it

Suffer serious financial 

constraints and we 

don’t know how we can 

make it

Total

Household Sizeحجم األسرة

13.12.72.22.92.33.11

212.88.88.59.56.011.22

310.812.08.49.57.810.23

412.811.214.011.312.112.54

515.111.712.912.913.814.25

615.218.416.913.415.915.06

+730.235.237.140.542.133.87+

100100100100100100Totalالمجموع

Number of workers at Householdsعدد العاملين في األسرة

161.663.762.561.962.361.71

223.324.422.022.821.423.12

39.25.18.98.98.29.03

+45.96.86.66.48.16.24+

100100100100100100Totalالمجموع

والخصائص الخلفية  (في حال بقاء الوضع على ما هو عليه)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب رأيهم حول المدة الزمنية التي تعتقد أنها تستطيع الصمود فيها ماديًا في المستقبل : 40جدول  (تابع)
2014لألسرة، 

(cont..) Table 40:  Percentage Distribution of Households in Palestine by how long that thinks can sustain itself financially in the future and 

Background Characteristics of Households, 2014

الخصائص الخلفية لألسرة

المجموع

Background Characteristics of 

Households

Sustain itself financiallyومدة الصمود ماديا
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

تستطيع الصمود بغض النظر 
عن المدة

بالكاد تستطيع تدبير لعدة شهور فقطعام واحد
أمورها

تعاني من وضع مادي خطير وال تعرف 
كيف تعتاش

It can sustain 

regardless of time

One yearFor a few 

months only

We barely 

make it

Suffer serious financial 

constraints and we don’t know 

how we can make it

Total

63.52.54.323.26.4100Palestineفلسطين

Locality Typeنوع التجمع

72.766.768.673.976.772.9Urbanحضر

21.219.616.710.96.017.7Ruralريف

6.113.714.715.217.39.4Campsمخيم

100100100100100100Totalالمجموع

Sex of the Head of Householdsجنس رب األسرة

90.690.692.589.888.590.2Maleذكر

9.49.47.510.211.59.8Femaleأنثى

100100100100100100Totalالمجموع

 Refugee Status of the Head ofحالة اللجوء لرب األسرة

Households 30.843.853.454.557.838.9Registered refugeeالجئ مسجل

0.5Non registered refugee-0.50.91.00.6الجئ غير مسجل

68.755.345.644.942.260.6Not a refugeeليس الجئا

100100100100100100Totalالمجموع

والخصائص  (في حال بقاء الوضع على ما هو عليه)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب رأيهم حول المدة الزمنية التي تعتقد أنها تستطيع الصمود فيها ماديًا في المستقبل : 40جدول  (تابع)
2014الخلفية لألسرة، 

 (cont..) Table 40:  Percentage Distribution of Households in Palestine by how long that thinks can sustain itself financially in the 

future and Background Characteristics of Households, 2014

الخصائص الخلفية لألسرة

المجموع

Background Characteristics of 

Households

Sustain itself financiallyمدة الصمود ماديًا
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

2.22.61.5Agriculture, animal breeding, fishingالزراعة وتربية الحيوانات وصيد األسماك

9.712.34.7Family business (other than agriculture)(غير الزراعية)مشاريع لألسرة 

20.91335.9Government wage and salaryأجور ورواتب من الحكومة

30.134.422Private sector wage and salaryأجور ورواتب من القطاع الخاص

Wages from Israeli labor sectors-12.919.7أجور ورواتب من قطاعات العمل اإلسرائيلية

تشمل )تحويالت من داخل األراضي في فلسطين 
(التقاعد

9.28.99.8Transfers from Palestinian Territory 

(including pension)

1.11.30.8Transfers from abroadتحويالت من الخارج

2.30.26.2International organizations (assistance)مساعدات من هيئات دولية

6.42.613.6Social assistanceمساعدات اجتماعية

1.50.63.2Salary from international organizationsأجور ورواتب من هيئات دولية

National insurance (Jerusalem)-1.32(القدس)التأمين الوطني 

 1.21.30.9Property Incomeدخول ملكية

1.21.11.4Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

 20.424.911.9land (owned, leased or used)(ملك أو مستأجرة أو مستخدمة)أرض 

  2013/20149.59.210.0livestock during the agriculture yearثروة حيوانية خالل العام الزراعي 

2013/2014

Table 42: Percentage of Households in Palestine that Owned Agricultural by Type and Region, 

2014

نوع الحيازة الزراعية
فلسطين

Type

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المصدر الرئيسي للدخل والمنطقة، : 41جدول 
Table 41:  Percentage Distribution of Households in Palestine by Main Source of Income and 

Region, 2014

المصدر الرئيسي للدخل
فلسطين

Main Source of Income

2014نسبة األسر في فلسطين التي تمتلك حيازة زراعية حسب نوع الحيازة الزراعية والمنطقة، : 42جدول 
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

أثر القيود على الحركة
لم تؤثر مطلقًاأثرت قلياًلأثرت كثيرًا

Very much   MinorNot at allTotal

24.922.452.7100Palestineفلسطين

9.320.570.2100West Bankالضفة الغربية

11.17.581.4100Jeninجنين

9.517.373.2100Tubasطوباس

4.07.488.6100Tulkarmطولكرم

10.814.374.9100Nablusنابلس

8.22863.8100Qalqiiaقلقيلية

4.44.990.7100Salfitسلفيت

4.011.984.1100Ramallah & AL-Birehرام اهلل والبيره

3.47.289.4100Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

7.827.464.8100Jerusalemالقدس

27.249.623.2100Bethlehemبيت لحم

8.126.165.8100Hebronالخليل

54.82619.2100Gaza Stripقطاع غزة

59.823.916.3100North Gazaشمال غزة

41.332.626.1100Gazaغزة

54.536.98.6100Deir Al-Balahدير البلح

59.819.720.5100Khan Yunisخانيونس

77.27.515.3100Rafahرفح

 والمحافظة2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب أثر القيود على حركتهم خالل النصف الثاني من العام : 43جدول 
Table 43: Percentage Distribution of Households in Palestine by the Impact of Restrictions on 

mobility during the Second Half of 2014 and Governorate

المحافظة/ المنطقة
المجموع

Region/Governorate

Impact of Restrictions on mobility 
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PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

لم تؤثر مطلقًاأثرت قلياًلأثرت كثيرًا
Very muchMinorNot at allTotal

24.922.452.6100Palestineفلسطين

Locality Typeنوع التجمع

72.168.475.972.9Urbanحضر

20.120.413.617.7Ruralريف

7.811.210.59.4Campsمخيم

100100100100Totalالمجموع

Sex of the Head of Householdsجنس رب األسرة

92.493.295.990.2Maleذكر

7.66.84.19.8Femaleأنثى

100100100100Totalالمجموع

 Refugee Status of the Head ofحالة اللجوء لرب األسرة

Households

33.5414938.9Registered refugeeالجئ مسجل

0.40.70.30.5Non registered refugeeالجئ غير مسجل

66.158.350.760.6Not a refugeeليس الجئا

100100100100Totalالمجموع

 Educational Attainment of theالحالة التعليمية لرب األسرة

Head of Households

4.233.45.9Illiterateأمي

8.29.38.49Can Read and Writeملم

17.618.318.417.8Elementaryابتدائي

30.130.229.728.9Preparatoryإعدادي

17.317.516.416.7Secondaryثانوي

7.67.45.56.8Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

12.811.41612.9BAبكالوريوس

0.30.40.40.3Higher Diplomaدبلوم عالي

1.51.91.11.3MAماجستير

0.40.60.70.4PHDدكتوراه

100100100100Totalالمجموع

Household Sizeحجم األسرة

11.90.50.43.11

211.15.76.311.22

311.17.37.310.23

413.11312.712.54

514.915.415.414.25

616.11615.5156

+731.842.142.433.87+

100100100100Totalالمجموع

Number of workers at Householdsعدد العاملين في األسرة

163.454.257.661.71

222.627.223.623.12

38.810.29.893

+45.28.496.24+

100100100100Totalالمجموع

 والخصائص الخلفية لألسرة2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب أثر القيود على حركتهم خالل النصف الثاني من العام : 44جدول 
Table 44: Percentage Distribution of Households in Palestine by the Impact of Restrictions on 

mobility during the Second Half of 2014 and Background Characteristics of Households

الخصائص الخلفية لألسرة

المجموع
Background Characteristics of 

Households

أثر القيود على الحركة
Impact of Restrictions on mobility
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ال أحدكل أفراد األسرةأكثر من فردفرد واحد
one membermore than one 

member

all family 

members  

NoneTotal

9.33.53.583.7100Palestineفلسطين

5.91.71.890.6100West Bankالضفة الغربية

6.62.61.689.2100Jeninجنين

5.31.21.891.7100Tubasطوباس

6.71.21.490.7100Tulkarmطولكرم

6.92.31.689.2100Nablusنابلس

4.60.51.593.4100Qalqiiaقلقيلية

0.50.60.598.4100Salfitسلفيت

102.62.485100Ramallah & AL-Birehرام اهلل والبيره

0.397.5100Jericho & Al-Aghwar-2.2أريحا واألغوار

3.10.60.595.8100Jerusalemالقدس

6.615.786.7100Bethlehemبيت لحم

5.51.91.691100Hebronالخليل

15.97.16.970.1100Gaza Stripقطاع غزة

14.86.66.472.2100North Gazaشمال غزة

14.96.98.969.3100Gazaغزة

16.77769.3100Deir Al-Balahدير البلح

18.48.64.568.5100Khan Yunisخانيونس

15.46.25.672.8100Rafahرفح

 حسب عدد األفراد الذين فكروا بالهجرة 2009التوزيع النسبي لألسر في فلسطين التي فكرت أو أحد أفرادها بالهجرة منذ العام : 45جدول 
2014والمحافظة، 

Table 45: Percentage Distribution of Households in Palestine that it or any of its members 

considered immigration Since 2009 by Number of Members considered immigration and 

Governorate, 2014 

المحافظة/ المنطقة

المجموع

Region/Governorate

عدد األفراد الذين فكروا بالهجرة
Number of Members considered immigration
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النعم

YesNoTotal

8.791.3100Totalالمجموع

5.994.1100North Gazaشمال غزة

11.388.7100Gazaغزة

595100Deir Al - Balahدير البلح

892100Khan Yunisخانيونس

11.388.7100Rafahرفح

 والمحافظة2014التوزيع النسبي لألسر في قطاع غزة حسب تغيير السكن بسبب عدوان : 46جدول 
Table 46:  Percentage Distribution of Households in Gaza Strip by Changing the Residence 

due to Aggression of 2014 and Governorate 

المحافظة

المجموعتغيير السكن

Governorate
Changing the residence
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رفحخانيونسدير البلحغزة شمال غزة المجموع
TotalNorth GazaGazaDeir Al - BalahKhan YunisRafah

 201458.755.760.848.955.175.1Percentage of Persons who left their mainنسبة األفراد الذين تركوا مسكنهم خالل عدوان 

residence during aggression of 2014

7164.476.58652.176.1Children’s, family’s or relative’s houseمنزل أوالد أو أهل أو أقارب

17.727.711.26.529.316.4Schoolمدرسة

6.246.34.7123.6Friends’ or other people’s houseمنزل أصدقاء أو أفراد آخرون

1.81.91.91.41.22.1Rent house/ hotel roomفندق/استئجار منزل

Hospital-1.30.62.80.30.7مستشفى

1.21.40.71.11.91.2Secondary family or personal houseمنزل ثانوي لألسرة أو للفرد

Place of worship-1.6-0.6-0.5مكان عبادة

1.20.6Public places/ public yards---0.3ساحات عامة/أماكن عامة 

100100100100100100Totalالمجموع

 وتوزيعهم النسبي حسب المحافظة والمكان األول الذي تم االنتقال إليه2014نسبة األفراد في قطاع غزة الذين تركوا مسكنهم األساسي خالل عدوان : 47جدول 
Table 47:  Percentage of Persons in Gaza Strip who left their Main Residence during the Aggression of 2014 and their Percentage 

Distribution of Persons by Governorate and the first place that they moved to 

Assistance Typeنوع المساعدة

Governorate المحافظة
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المجموعأربع مراتثالث مراتمرتينمرة واحدة
Percentage of Persons who 

left their main residence 

during aggression of  2014

OnceTwiceThree 

times

Four 

times

Total

58.76323.87.35.9100Totalالمجموع

55.774.518.26.31100North Gazaشمال غزة

60.856.830.59.23.5100Gazaغزة

48.961.529.86.52.2100Deir Al - Balahدير البلح

55.171.217.74.96.2100Khan Yunisخانيونس

75.155.417.1720.5100Rafahرفح

 وتوزيعهم النسبي حسب عدد مرات االنتقال 2014نسبة األفراد في قطاع غزة الذين تركوا مسكنهم األساسي خالل عدوان : 48جدول 
والمحافظة

Table 48:  Percentage of persons in Gaza Strip who left their main residence during the 

aggression of 2014, and their percentage distribution of persons by number of

times they moved and governorate

المحافظة

نسبة األفراد الذين تركوا مسكنهم خالل عدوان 
2014

Governorate 

Number of times of moved

عدد مرات االنتقال
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انخفضانقطع كليًالم يطرأ أي تعديل
Percentage of Wage 

employees from the total of 

employees during the second 

half of 2014

No changeTotally 

stopped

Decreased

85.056.3385.3Both Sexكال الجنسين

83.956.140.92.7North Gazaشمال غزة 

86.456.538.25Gazaغزة 

81.865.928.55.4Deir Al - Balahدير البلح

85.643.550.94.9Khan Yunisخانيونس

86.361.92710.2Rafahرفح

85.554.539.25.9Malesذكور

84.655.341.52.8North Gazaشمال غزة 

85.754.839.65.4Gazaغزة 

83.963.330.16.3Deir Al - Balahدير البلح

85.742.850.55.9Khan Yunisخانيونس

8858.829.411.2Rafahرفح

82.166.730.72.3Femalesإناث

77.463.135.21.7North Gazaشمال غزة 

92.472.1261.9Gazaغزة 

75.373.923.52.6Deir Al - Balahدير البلح

85.147.152.20.7Khan Yunisخانيونس

77.577.214.65.8Rafahرفح

المجموعتوقفت كلياتغير لألفضلتغير لألسوألم يطرأ أي تغير
Percentage of employers and 

Self-employed from the total 

of employees

No changeWorseBetterStopped 

entirely 

Total

13.124.7590.316100Totalمجموع

16.6100North Gaza  -14.628.155.3شمال غزة 

14.3100Gaza  -11.719.366.4غزة 

14.831.849.71.117.4100Deir Al - Balahدير البلح

14.1100Khan Yunis  -13.320.165.8خانيونس

12.228.6500.520.9100Rafahرفح

، والجنس والمحافظة2014التوزيع النسبي للعاملين بأجر في قطاع غزة حسب التغيرات التي حصلت على أجورهم خالل عدوان : 49جدول 
Table 49:  Percentage distribution in Gaza Strip of wage employees by changes on their 

wages during the aggression of  2014, Sex and Governorate

الجنس والمحافظة

نسبة العاملين بأجر من مجموع العاملين 
2014خالل النصف الثاني من العام 

Sex and 

Governorate 
ارتفع

Increased

2014التغيرات التي حصلت على األجور خالل عدوان 
            Changes on the wages during the 

aggression of 2014

2.4

0.4

0.4

0.2

0.3

0.8

0.6

0.3

-  

-  

-  

-  

، 2014التوزيع النسبي ألصحاب العمل والعاملين لحسابهم في قطاع غزة حسب التغيرات التي حصلت على عملهم بعد عدوان : 50جدول 
والمحافظة

Table 50:  Percentage distribution of employers and Self-employed in Gaza Strip by changes 

on their work post of the  aggression of 2014,  and governorate

المحافظة

نسبة أصحاب العمل والعاملين لحسابهم من 
مجموع العاملين

التغيرات التي حصلت على 
العمل

Governorate 

Changes on the work

0.9

0.4

0.3

0.3

0.2

0.7
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مدفوع 
بالكامل

المجموعغير مدفوعمدفوع جزئيا

Fully 

paid

Partially 

paid

UnpaidTotal

64.350.082.321.03.675.4100Both Sexكال الجنسين

65.950.082.213.03.483.6100North Gazaشمال غزة 

62.950.084.218.44.377.3100Gazaغزة 

59.750.081.939.22.758.1100Deir Al - Balahدير البلح

67.050.086.317.33.679.1100Khan Yunisخانيونس

68.350.070.026.03.170.9100Rafahرفح

64.450.081.818.23.878.0100Malesذكور

64.550.080.910.73.186.2100North Gazaشمال غزة 

63.450.083.716.94.578.6100Gazaغزة 

59.750.082.733.23.463.4100Deir Al - Balahدير البلح

67.650.085.715.64.280.2100Khan Yunisخانيونس

68.150.069.423.02.974.1100Rafahرفح

64.050.085.339.12.158.8100Femalesإناث

78.852.092.030.45.963.7100North Gazaشمال غزة 

57.151.088.834.92.362.8100Gazaغزة 

39.7100Deir Al - Balah  -59.648.079.160.3دير البلح

73.7100Khan Yunis  -64.252.090.026.3خانيونس

69.049.073.542.54.153.4100Rafahرفح

Average 

duration of 

forced 

absence 

from work 

(day)

Percentage of 

persons who 

force absent from 

work in all days 

of aggression 

، ومعدل مدة الغياب القسري لهم، وتوزيعهم النسبي 2014نسبة األفراد في قطاع غزة الذين تغيبوا قسرا عن عملهم خالل عدوان : 51جدول 
حسب طريقة تقاضي األجر خالل فترة الغياب القسري، والجنس والمحافظة

Table 51:  Percentage of persons in Gaza Strip who forcefully absent from their work during 

2014 aggression, duration average of forced absence from work and their percentage 

distribution by wage payment, Sex and Governorate

 Sex andالجنس والمحافظة

Governorate 
Percentage of 

persons who 

forcefully 

absent from 

work

تقاضي األجر خالل مدة الغياب القسري عن العمل

Wage payment during the forced 

absence from work

نسبة األفراد الذين 
تغيبوا قسرا عن العمل

معدل مدة التعطل 
القسري عن العمل 

باليوم

نسبة األفراد الذين تغيبوا 
قسرا عن العمل جميع أيام 

العدوان
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عدم القدرة للوصول الى 
مكان العمل

المنشأة تضررت جزئيا أو الصحية/ الحالة النفسيةنقص المواد الخام بسبب اإلغالقإغالق المنشأة خالل الفترة
كليا

المجموع

Forced absence 

from work

Inability to access 

workplace

Establishment 

closed during this 

period

Lack of row materials 

because of closure

Psychological/ 

physical health

Establishment 

partially or fully 

damaged

Total

64.353.438.33.81.92.6100Totalالمجموع

65.961.432.23.82.20.4100North Gazaشمال غزة

62.941.148.14.11.35.4100Gazaغزة

59.737.151.82.75.72.7100Deir Al - Balahدير البلح

67.066.026.95.51.10.5100Khan Yunisخانيونس

1100Rafah  -68.37720.81.2رفح

 حسب السبب الرئيسي والمحافظة2014التوزيع النسبي لألفراد في قطاع غزة الذين تغيبوا قسرا عن العمل خالل عدوان : 52 جدول 
Table 52:  Percentage Distribution of Persons in Gaza Strip who force fully absent from their work during the aggression of 2014 by 

main reason and Governorate

المحافظة
التغيب القسري عن العمل

Governorate 

السبب الرئيسي للغياب القسري عن العمل
Main reason for forced absence from work
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زيادة ساعات العملتخفيض ساعات العملتوقف عن العمللم يطرأ أي تعديل
No changeWork disruptedWorking hours 

decrease

Working hours 

increase

Total

40.153.742.2100Both Sexكال الجنسين

36.854.35.93100North Gazaشمال غزة

36.855.74.82.7100Gazaغزة

54.540.24.11.2100Deir Al - Balahدير البلح

41.856.60.80.8100Khan Yunisخانيونس

33.759.83.62.9100Rafahرفح

38.954.842.3100Malesذكور

36.254.26.63100North Gazaشمال غزة

36.656.14.42.9100Gazaغزة

51.8424.71.5100Deir Al - Balahدير البلح

39.458.61.10.9100Khan Yunisخانيونس

34.560.42.13100Rafahرفح

47.847.24.10.9100Femalesإناث

2.3100North Gaza  -42.355.4شمال غزة

38.4528.41.2100Gazaغزة

100Deir Al - Balah  -63.134.62.3دير البلح

100Khan Yunis  -  -53.646.4خانيونس

29.156.412.32.2100Rafahرفح

، والجنس والمحافظة2014التوزيع النسبي لألفراد العاملين في قطاع غزة حسب التغيرات على ساعات عملهم خالل عدوان : 53جدول 
Table 53:  Percentage Distribution of Employed persons in Gaza Strip by the changes on their 

working hours during the aggression of 2014, sex and Governorate

الجنس والمحافظة

المجموع Changes on working hoursالتغيرات على ساعات العمل

Sex and Governorate
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بعد العدوانخالل العدوان
During the aggressionPost the aggression

56.674.7Totalالمجموع

57.269.0North Gazaشمال غزة

55.968.4Gazaغزة

4283.1Deir Al - Balahدير البلح

67.277.7Khan Yunisخانيونس

58.886.9Rafahرفح

 بعد العدوان خالل العدوان
During the aggressionPost the aggression

48.863.6Foodغذاء

1.70.5Free treatment/ medicineدواء/ عالج مجاني

2.45.0Clothingمالبس

 0.10.8Employment/ jobفرص عمل/ تشغيل

0.20.5Compensations for martyrsتعويضات الشهداء

933.3Cash (money)(مالية)نقدية 

13.223.6Health insuranceتأمين صحي

13.418.6Food ratioكوبونات غذاء

0.30.1School nutritionتغذية مدرسية

بذور، اسمدة، أعالف، )مدخالت إنتاج 
(تنكات مياه

-0.1Production inputs (seeds, fertilizers, 

animal feed, water tanks)

4.93.4Drinking waterمياه شرب

0.20.2Electricity chargingشحن كهرباء

13.322.7Housing (shelter, rent, caravan)(مركز ايواء، اجرة مسكن، كرفان)سكني 

2.32.5Otherأخرى

2014نسبة األسر في قطاع غزة التي تلقت مساعدات حسب فترة تلقي المساعدة والمحافظة، : 54جدول 
Table 54: Percentage of Households in Gaza Strip which received assistance by period of 

receiving assistance and governorate, 2014

Governorateالمحافظة

درجة الحاجة للمساعدة
Level of Need the Assistance

2014نسبة األسر في قطاع غزة التي تلقت مساعدات حسب فترة تلقي المساعدة ونوع المساعدة، : 55جدول 
Table 55:  Percentage of households in Gaza Strip which received assistance by period of 

receiving assistance, and type of assistance, 2014

نوع المساعدة

الفترة

Type of assistance
Period
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بعد العدوانخالل العدوان
During the aggressionPost the aggression

8.326.2Ministry of social affairsالشؤون االجتماعية

4.67.6Other PNA institutionsمؤسسات السلطة األخرى

4.65.9Political parties/ factionsأحزاب سياسية/فصائل

2.01.0Zakat committeesلجان الزكاة

11.521.2International/ development agencyمؤسسات تنموية/ هيئة دولية

35.560.3UNRWAوكالة الغوث الدولية

1.71.6Arab or foreign statesدول عربية او اجنبية

13.711.8Charitable/ Religions associationsدينية/مؤسسات خيرية

3.55.6Family and relativesمن األهل واألقارب

 /3.42.9Friends/ Acquaintanceمحسنين/ الجيران/المعارف/من األصدقاء

neighbors/doers of good deed

9.114.5Labor unionsنقابات العمال

Local banks-0.1البنوك المحلية

Local reform committee-0.3لجنة إصالح محلية

1.72.1Otherأخرى

2014نسبة األسر في قطاع غزة التي تلقت مساعدات حسب فترة تلقي المساعدة ومصدرها، : 56جدول 
Table 56: Percentage of households in Gaza Strip which received assistance by period of 

receiving assistance and source, 2014

مصدر المساعدة

الفترة

Source of Assistance
Period
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رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزةالمجموع
TotalNorth 

Gaza

GazaDeir Al - 

Balah

Khan 

Yunis

Rafah

54.235.958.948.164.949.2Did not ask for assistanceلم نتقدم بطلب المساعدة

It dwells in remote area   -7.0  -0.5  -1.5أن االسرة تسكن في منطقة نائية

It dwells in a rich neighborhood 2.44.82.70.31.10.9أن االسرة تسكن في منطقة غنية

Political reasons 1.03.3  -1.8  -1.2أسباب سياسية

7.411.07.25.74.19.5Not fulfilling eligibility criteriaعدم انطباق شروط الحصول عليها

Lack of available funding  -  -2.01.10.914.3أسباب لعدم توفر التمويل

 One or more family members 8.711.66.611.68.612.2يعود لعمل فرد او اكثر في االسرة

work

Do not know why 16.933.715.415.57.17.5ال يوجد لدينا معرفة عن السبب

5.71.96.04.56.217.4Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

نسبة األسر التي لم تتلقى مساعدات 
2014خالل النصف الثاني من العام 

15.915.620.811.616.07.4Percentage of Households 

who did not Received 

Assistance  During the 

second half of 2014

 حسب المحافظة والسبب الرئيسي 2014التوزيع النسبي لألسر في قطاع غزة التي لم تتلقى مساعدات خالل النصف الثاني من العام : 57جدول 
لعدم تلقي المساعدة

Table 57: Percentage distribution of households in Gaza Strip which did not receive assistance 

during the second half of 2014, by governorate and the main reason for not receiving assistance

السبب الرئيسي لعدم تلقي المساعدة
المحافظة

Main reason for not receiving 

assistance

Governorate
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رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزةالمجموع
TotalNorth 

Gaza

GazaDeir Al - BalahKhan 

Yunis

Rafah

93.993.996.190.992.394.4Cash assistanceمساعدة نقدية

86.287.286.586.986.183.3Food assistanceمساعدة غذائية

27.535.628.222.117.433.8Health/medical insurance(صحي)تامين طبي 

8.46.510.310.15.68.6Disability allowanceمخصصات معاقين

11.19.910.113.810.513.1Elders allowanceمخصصات مسنين

2.82.33.04.61.72.2Orphans allowanceمخصصات أيتام

22.732.018.328.915.122.6Social interventionsتدخالت اجتماعية مع األسرة

29.629.232.028.628.626.8School/ university feesجامعية/ اعفاء رسوم مدرسية

74.875.279.582.756.979.2Contingency Assistanceمساعدة طارئة

 70.076.969.473.359.572.2Employmentتوظيف

37.851.032.751.716.344.7Trainingتدريب

74.876.473.581.666.380.4Startup projectمساعدة بمشروع

0.41.0Customs duty exemption-0.40.50.3اعفاء جمركي

، اعمار، صيانة)مساعدة سكنية 
(مركز ايواء، اجرة مسكن، كرفان

51.853.048.653.748.560.8Housing assistance 

(remonstration, maintenance ,

shelter, rent, caravan(

2.00.93.62.01.11.2Otherأخرى

2014نسبة األسر في قطاع غزة حسب المحافظة ونوع المساعدة التي تحتاجها بغض النظر عن تلقيها، : 58جدول 
Table 58: Percentage of households in Gaza Strip by governorate and type of needed assistance 

regardless of receiving assistance or not, 2014

نوع المساعدة المحتاجة
Governorateالمحافظة

Type of needed assistance
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2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

بعد العدوانخالل العدوان
During the aggressionPost the aggression

53.852.2Totalالمجموع

60.758.3North Gazaشمال غزة

61.559.2Gazaغزة

44.148.9Deir Al - Balahدير البلح

45.241.0Khan Yunisخانيونس

45.444.1Rafahرفح

Palestineفلسطين

West Bankالضفة الغربية

Jeninجنين

Tubasطوباس

Tulkarmطولكرم

Nablusنابلس

Qalqiiaقلقيلية

Salfitسلفيت

Ramallah & AL-Birehرام اهلل والبيره

Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

Jerusalemالقدس

Bethlehemبيت لحم

Hebronالخليل

Gaza Stripقطاع غزة

North Gazaشمال غزة

Gazaغزة

Deir Al-Balahدير البلح

Khan Yunisخانيونس

Rafahرفح

2014دين حسب الفترة والمحافظة، /سلف/نسبة األسر في قطاع غزة التي حصلت على قروض: 59جدول 
Table 59: Percentage of households in Gaza Strip that got loan/advanced payment/ debt  by 

period and governorate, 2014

المحافظة

الفترة

Governorate
Period

28.8

2014 شهر الماضية، 12دين حسب المحافظة خالل /سلف/نسبة األسر التي حصلت على قروض: 60جدول 
Table 60: Percentage of households that got loan/advanced payment/ debt  by and  

governorate during the last 12 months, 2014

النسبةالمحافظة/ المنطقة
Region/ Governorate

Percentage

34.3

25.0

33.0

32.0

22.2

44.1

23.4

6.8

24.2

19.4

14.2

39.3

26.1

52.2

58.3

59.2

48.9

41.0
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2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزةالمجموع
TotalNorth 

Gaza

GazaDeir Al - 

Balah

Khan 

Yunis

Rafah

99.299.699.899.497.897.4Living or foodالمعيشة أو الغذاء

15.415.116.814.115.112.8Build/ expand/ maintain houseصيانة/توسعة المسكن/بناء

8.49.810.14.97.04.1Wed a family memberزواج أحد أفراد األسرة

10.69.413.010.97.07.9Purchase furniture, devicesشراء أثاث أو أجهزة

22.324.321.819.722.222.7Educate a family memberتعليم أحد أفراد األسرة

0.5Purchase/ expand real estate-1.62.51.62.3توسيع عقارات/شراء

1.52.50.52.22.71.1Purchase carتصليح سيارة/ شراء

19.420.817.920.621.118.8Treatment / medical expensesمصاريف طبية/عالج

 3.83.43.38.62.33.3Repayment of Other debtتسديد دين اخر

2.52.72.91.52.81.6Action Projectعمل مشروع

0.40.30.41.1Travel actions-0.4إجراءات سفر

0.80.20.51.60.63.1Otherأخرى

نسبة األسر في قطاع غزة التي حصلت 
 شهرا 12دين خالل /سلف/على قروض

الماضية

52.258.359.248.941.044.1Percentage of households in 

Gaza Strip that got 

loan/advanced payment/ debt 

during the past 12 months

2014 شهرا الماضية حسب المحافظة ومجموعات اإلنفاق، 12دين خالل / سلف/ نسبة األسر في قطاع غزة التي حصلت على قروض: 61جدول 
Table 61: Percentage of households in Gaza Strip that got loan/ advanced payment/ debt during 

the past 12 months by governorate and expenditure groups, 2014

مجموعات اإلنفاق
Governorateالمحافظة

Expenditure groups
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2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

Periodالفترة

 شهر الماضية12خالل 2014خالل عدوان 
During 2014 aggression During the last 12 Months

58.467.7Totalالمجموع

60.870.4North Gazaشمال غزة

53.862.5Gazaغزة

67.375.9Deir Al-Balahدير البلح

57.567.2Khan Yunisخانيونس

58.668.9Rafahرفح

2014نسبة األسر في قطاع غزة التي قامت بشراء احتياجاتها من المواد الغذائية بالدين حسب الفترة والمحافظة، : 62جدول 
Table 62: Percentage of households in Gaza Strip that buy their food needs in debt by period 

and Governorate, 2014

Governorateالمحافظة
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2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

المجموعال جواب/ ال أعرف بقي كما هو نقصازداد
Increased  Decreased Remained 

unchanged

 I don’t know/ 

no answer

Total

1.952.745.10.3100Totalالمجموع

1.447.750.60.3100North Gazaشمال غزة

2.956.839.70.6100Gazaغزة

0.446.253.00.4100Deir Al - Balahدير البلح

100Khan Yunis  -2.752.045.3خانيونس

100Rafah  -0.257.742.1رفح

المجموعال جواب/ ال أعرف بقي كما هو نقصازداد
Increased  Decreased Remained 

unchanged

 I don’t know/ 

no answer

Total

4.444.151.30.2100Totalالمجموع

6.035.558.10.4100North Gazaشمال غزة

3.848.847.30.1100Gazaغزة

5.939.454.00.7100Deir Al - Balahدير البلح

100Khan Yunis-3.244.951.9خانيونس

100Rafah-3.249.347.5رفح

 والمحافظة2014التوزيع النسبي لألسر في قطاع غزة حسب التغير الحاصل على دخل األسرة بعد عدوان : 64 جدول 
Table 64: Percentage distribution of households in Gaza Strip by change of household 

Income after the aggression of 2014, and governorate

المحافظة

Change in the household incomeالتغير في دخل األسرة

Governorate 

 والمحافظة2014التوزيع النسبي لألسر في قطاع غزة حسب التغير الحاصل على دخل األسرة خالل عدوان : 63جدول 
Table 63: Percentage distribution of households in Gaza Strip by change of household 

Income during the aggression of 2014, and governorate

المحافظة

Change in the household incomeالتغير في دخل األسرة

Governorate 
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2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

المجموع تراجع بقي كما هوتحسن
Improved   Remained the same  DeterioratedTotal

2.730.566.8100Totalالمجموع

4.430.964.7100North Gazaشمال غزة

2.225.572.3100Gazaغزة

2.731.465.9100Deir Al - Balahدير البلح

1.936.961.2100Khan Yunisخانيونس

2.333.264.5100Rafahرفح

المجموع تراجع بقي كما هوتحسن
Improved   Remained the same  DeterioratedTotal

12.358.229.5100Totalالمجموع

15.356.628.1100Jeninجنين

13.853.732.5100Tubasطوباس

16.545.538.0100Tulkarmطولكرم

17.253.029.8100Nablusنابلس

14.763.521.8100Qalqiiaقلقيلية

15.069.215.8100Salfitسلفيت

9.766.923.4100Ramallah & AL-Birehرام اهلل والبيره

9.168.722.2100Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

10.661.927.5100Jerusalemالقدس

10.555.034.5100Bethlehemبيت لحم

9.557.233.3100Hebronالخليل

المحافظة
التغير

التوزيع النسبي لألسر في الضفة الغربية حسب الوضع المعيشي لألسرة في الوقت الحالي مقارنة مع الوضع خالل النصف األول من : 66جدول 
 والمحافظة2014عام 

Table 66:  Percentage distribution of households in West Bank by the household’s current living 

standard compared to Second Half of 2014 and governorate

Change

Governorate 

 والمحافظة2014التوزيع النسبي لألسر في قطاع غزة حسب الوضع المعيشي لألسرة في الوقت الحالي مقارنة مع الوضع قبل عدوان : 65جدول 
Table 65: Percentage distribution of households in Gaza Strip by the household’s current living 

standard compared to the pre 2014 aggression and governorate

المحافظة
Changeالتغير

Governorate 
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2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

المجموعسيتراجع سيبقي كما هوسيتحسن
Will be Improved   Will Remained the 

same  

Will  be DeterioratedTotal

43.336.620.1100Palestineفلسطين

45.440.514.1100West Bankالضفة الغربية

66.023.110.9100Jeninجنين

66.729.24.1100Tubasطوباس

61.225.513.3100Tulkarmطولكرم

55.137.57.4100Nablusنابلس

41.549.09.5100Qalqiiaقلقيلية

39.644.715.7100Salfitسلفيت

40.043.017.0100Ramallah & AL-Birehرام اهلل والبيره

33.356.610.1100Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

45.138.216.7100Jerusalemالقدس

35.051.613.4100Bethlehemبيت لحم

33.348.518.2100Hebronالخليل

39.229.131.7100Gaza Stripقطاع غزة

30.732.936.4100North Gazaشمال غزة

43.022.234.8100Gazaغزة

41.129.629.3100Deir Al - Balahدير البلح

32.444.123.5100Khan Yunisخانيونس

50.618.830.6100Rafahرفح

2014 شهر القادمة والمحافظة، 12التوزيع النسبي لألسر حسب توقعها للوضع المعيشي لألسرة خالل : 67جدول 
Table 67: Percentage distribution of households by their expectation of  the household’s living 

standard during the coming 12 months and governorate, 2014

المحافظة

Changeالتغير

Governorate 
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2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

جنس المعيل
المجموعأنثىذكر

MaleFemaleTotal

89.610.4100Totalالمجموع

92.37.7100North Gazaشمال غزة

90.59.5100Gazaغزة

85.614.4100Deir Al-Balahدير البلح

88.311.7100Khan Yunisخانيونس

89.510.5100Rafahرفح

2014التوزيع النسبي لألسر في قطاع غزة حسب جنس المعيل الرئيسي والمحافظة، : 68جدول 
Table 68: Percentage distribution in the Gaza Strip of households by sex of the breadwinner and 

governorate, 2014

 Governorateالمحافظة

Sex of breadwinner

129



PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

رفحخانيونسدير البلحغزة شمال غزة المجموع
TotalNorth GazaGazaDeir Al - BalahKhan YunisRafah

1.53.20.41.41.61.7Agriculture, animal breeding, fishingالزراعة وتربية الحيوانات وصيد األسماك

)4.75.85.12.44.64.6Family business (other than agriculture(غير الزراعية)مشاريع لألسرة 

36.034.136.840.632.236.7Government wage and salaryأجور ورواتب من الحكومة

21.819.023.715.627.521.1Private sector wage and salaryأجور ورواتب من القطاع الخاص

)9.812.48.110.310.88.3Transfers from Palestine (including pension(تشمل التقاعد)تحويالت من داخل فلسطين 

0.80.70.51.20.51.5Transfers from abroadتحويالت من الخارج

)6.26.25.57.77.44.3International organizations (assistance(مساعدات)هيئات دولية 

13.614.213.215.610.216.5Social assistance مساعدات اجتماعية

3.22.52.64.23.14.7Salary from international organizationsأجور ورواتب من هيئات دولية

 0.90.81.60.40.60.1Property Incomeدخول ملكية

1.51.12.50.61.50.5Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

رفحخانيونسدير البلحغزة شمال غزة المجموع
TotalNorth GazaGazaDeir Al - BalahKhan YunisRafah

59.359.054.464.959.068.3Workالعمل

42.734.132.340.752.859.5Land or cultivation or harvestingاألرض أو فالحتها أو القطاف

40.338.738.758.735.733.6School or universityالمدرسة أو الجامعة

58.762.653.769.558.454.4Health facilitiesالمرافق الصحية

)58.754.753.068.463.760.5Within the region (as part of the Gaza Stripفي اطار محافظات قطاع )داخل المنطقة 

)37.138.337.434.832.841.8Outside the region (outside the Gaza Strip(خارج قطاع غزة)خارج المنطقة 

2014نسبة األسر في قطاع غزة التي واجهت قيود على حركة أفرادها حسب المحافظة ومجال الحركة خالل النصف الثاني من العام : 70جدول 
Table 70:  Percentage of households in the Gaza Strip that faced restrictions on the movement of their members by governorate and area 

of movement during the second half of  2014

مجال الحركة
 Governorateالمحافظة

Area of movement 

2014التوزيع النسبي لألسر في قطاع غزة حسب المصدر الرئيسي للدخل والمحافظة، : 69جدول 
Table 69: Percentage distribution in the Gaza Strip of households by the main source of income and governorate, 2014

مصدر الدخل
 Governorateالمحافظة

Source of Income 
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2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

Hosting Periodفترة االستضافة

2015 حتى الربع األول 2014بعد عدوان 2014خالل عدوان 
During 2014 aggressionPost aggression of 2014 till first 

quarter 2015

37.13.2Totalالمجموع

36.84.8North Gazaشمال غزة

37.23.2Gazaغزة

47.53.7Deir Al-Balahدير البلح

38.81.8Khan Yunisخانيونس

22.42.2Rafahرفح

2014نسبة األسر في قطاع غزة حسب استضافتهم ألفراد أو أسر وفترة االستضافة والمحافظة، : 71جدول 
Table 71:  Percentage of households in the Gaza Strip by hosting Individuals or households 

hosting period and governorate, 2014

 Governorateالمحافظة
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2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

أخرىأبناء تجمعأصدقاءجيرانقرابةأخرىأبناء تجمعأصدقاءجيرانأقارب
RelativesNeighborsFriendsCo community 

members

OtherRelativesNeighborsFriendsCo community 

members

Other

90.05.812.53.01.385.84.211.35.10.7Totalالمجموع

2.2North Gaza  -  -  -97.8  -95.01.78.81.1شمال غزة

Gaza  -92.06.09.42.40.887.83.09.19.1غزة

Deir Al-Balah  -  -89.912.414.92.70.771.27.321.5دير البلح

Khan Yunis  -80.74.919.95.24.368.59.622.018.5خانيونس

Rafah  -  -92.81.711.06.31.185.011.526.9رفح

2015 حتى الربع األول 2014بعد عدوان 
During 2014 aggressionPost aggression of 2014 till first quarter 2015

2014نسبة األسر في قطاع غزة التي استضافت أسر أو أفراد حسب فترة االستضافة ونوع العالقة والمحافظة، : 72جدول 
Table 72: Percentage of households in the Gaza Strip that hosting individuals or households by hosting Period, type of relationship and 

governorate, 2014

 Governorateالمحافظة

Hosting Period/ type of relation ship نوع العالقة/ فترة االستضافة
2014خالل عدوان 
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2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

Periodالفترة

حاليا2014 حتى قبل عدوان 2009منذ عدوان 
Since 2009 aggression till 

before 2014 aggression

 Now

23.929.3Totalالمجموع

25.628.1North Gazaشمال غزة

25.429.5Gazaغزة

28.330.2Deir Al-Balahدير البلح

23.131.9Khan Yunisخانيونس

14.825.9Rafahرفح

20132014Regionالمنطقة

32.339.5Palestineفلسطين

15.116.3West Bankالضفة الغربية

65.784.1Gaza Stripقطاع غزة

Table 74:  Percentage of Households in Palestine That Receive Assistance by 

Region, 2013-2014

2014نسبة األسر في قطاع غزة التي فكرت أو أحد أفرادها بالهجرة حسب الفترة والمحافظة، : 73جدول 
Table 73: Percentage of households in Gaza Strip or any of their members who 

thought of immigration by period and governorate, 2014

Governorateالمحافظة

2014-2013نسبة األسر في  فلسطين التي تلقت مساعدة حسب المحافظة، : 74جدول 

133



PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 
2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

201320142013201420132014

24.870.518.745.927.679.7Foodغذاء

0.56.01.116.70.22.1Free treatment/ medicineدواء/ عالج مجاني

0.35.70.51.90.27.1Clothingمالبس

 1.51.11.11.31.71Employment/ jobفرص عمل/ تشغيل

0.20.90.41.90.20.6Compensations for martyrsتعويضات الشهداء

28.840.557.550.516.136.8Cash (money)(مالية)نقدية 

31.519.63.87.543.824.1Health insuranceتأمين صحي

8.620.712.99.56.724.9Food ratioكوبونات غذاء

0.10.4School nutrition-0.20.30.4تغذية مدرسية

بذور، أسمدة، أعالف، )مدخالت إنتاج 
(تنكات مياه

0.30.10.90.3-0.1Production inputs (seeds, 

fertilizers, animal feed, water 

tanks)

1.05.10.10.31.46.9Drinking waterمياه شرب

0.50.81.51.80.10.4Electricity chargingشحن كهرباء

30.3Housing (shelter, rent, caravan)-6.1-23.7-(مركز ايواء، اجرة مسكن، كرفان) سكني 

1.73.21.10.124.4Otherأخرى

2014-2013نسبة األسر في فلسطين التي تلقت مساعدة حسب نوع المساعدة والمنطقة، : 75 جدول 
Table 75:  Percentage of Households in Palestine That Receive Assistance by Assistance Type 

and Region, 2013-2014

Assistance Typeنوع المساعدة

فلسطين
Palestine

الضفة الغربية
West Bank

قطاع غزة
Gaza Strip
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2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

201320142013201420132014

16.73141.240.75.827.4Ministry of social affairsالشؤون االجتماعية

2.710.64.812.31.810Other PNA institutionsمؤسسات السلطة األخرى

0.50.19.9Political parties/ factions-7.4-أحزاب سياسية/فصائل

0.93.22.44.30.22.8Zakat committeesلجان الزكاة

5.921.18.774.726.3International/ development agencyمؤسسات تنموية/ هيئة دولية

28.860.812.524.236.174.4UNRWAوكالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل 

0.90.23Arab or foreign states-0.12.4دول عربية او اجنبية

3.1172.41.63.322.8Charitable/ Religions associationsدينية/مؤسسات خيرية

14.6101817.213.17.3Family and relativesمن األهل واألقارب

 /3.35.47.25.41.55.4Friends/ Acquaintanceمحسنين/ الجيران/المعارف/من األصدقاء

neighbors/doers of good deed

0.332.714.9Labor unions-22.710.9نقابات العمال

0.1Local banks--0.10.1-البنوك المحلية

0.10.10.3Local reform committee-0.10.3لجنة إصالح محلية

1.14.02.85.40.53.5Otherأخرى

201320142013201420132014

17.114.727.112.112.715.6very satisfiedراض جدا

56.883.146.274.161.586.4satisfiedراض

21.825.822.218.421.628.5dissatisfiedغير راض

0.46.90.55.80.47.4Very dissatisfiedغير راض مطلقًا

0.2Don't know/No answer-0.3-0.2-ال جواب/ال اعرف 

2014-2013نسبة المساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مدى الرضى عن المساعدة والمنطقة، : 77 جدول 
Table 77: Percentage of Assistances those Households in Palestine Received by Assistance 

Satisfaction and Region, 2013-2014

الرضى عن المساعدة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Satisfaction on Assistance PalestineWest BankGaza Strip

2014-2013نسبة المساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مصدر المساعدة والمنطقة، : 76 جدول 
Table 76:  Percentage of Assistances those Households in Palestine Received by Assistance 

Source and Region, 2013-2014

مصدر المساعدة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Assistance Source PalestineWest BankGaza Strip
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2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

تصل المساعدات 
أساسا للمحتاجين

تصل المساعدات أساسًا للمحتاجين لكن 
بعض الناس غير المحتاجين يتسلموها 

أيضًا

بشكل عام يتم توزيع المساعدات 
الغذائية بدون تفرقة بين المحتاج 

وغير المحتاج

ال / ال أعرف
جواب

Assistance are 

mainly 

received by 

the needy

Assistance are mainly 

received by the needy but 

some not needy also 

receive assistance

Generally speaking 

assistance is distributed 

at random to needy and 

not needy

I don't 

Know

Total

Palestineفلسطين

20139.459.717.413.51002013

2014860.5238.51002014

West Bankالضفة الغربية

20138.352.819.119.81002013

20141158.819.111.11002014

Gaza Stripقطاع غزة

201311.57314.21.31002013

20142.263.630.63.61002014

حسب رأيهم  في وصول المساعدات للقطاعات  (بغض النظر عن كونها تلقت المساعدة أم ال)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين : 78جدول 
2014-2013المحتاجة والمحافظة، 

Table 78: Percentage of Households in Palestine (Regardless of the fact that you received 

assistance or not) by opinion how efficient or effective do you see the targeting of the needy 

sectors and Region, 2013-2014

السنة/ المنطقة 

المجموع وصول المساعدة للقطاعات المحتاجة

Region/Year
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2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

المنطقة
فلسطين

الضفة الغربية
قطاع غزة

201320142013201420132014

ملك أو مستأجرة أو )حيازة األسرة ألرض 
(مستخدمة

17.120.422.124.97.411.9land (owned, leased or used) 

حيازة األسرة لثروة حيوانية خالل العام الزراعي 
2013/2014

7.79.58.99.25.410livestock during the agriculture 

year  2013/2014

Table 80: Percentage of Households in Palestine that Owned Agricultural by Type and Region, 

2013-2014

نوع الحيازة الزراعية
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Type PalestineWest BankGaza Strip

(لعدم المقدرة على تغطية التكاليف)نسبة األسر في فلسطين التي تقوم بشراء احتياجاتها من المواد الغذائية بالدين : 79 جدول 
2014-2013  حسب المنطقة، 

Table 79:  Percentage of Households in Palestine that purchase its needs of food products on 

credit (because of inability to cover cost) by Region, 2013-2014

20132014

2014-2013نسبة األسر في فلسطين حسب نوع الحيازة الزراعية والمنطقة، : 80 جدول 

Region

Palestine

West Bank

Gaza Strip

39.345.4

33.1

51.2

35.4

64.6
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2014مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : PCBS ي

ال اعرفلم تؤثر مطلقًاقلياًلكثيرًا
Very muchMinorNot at allDon't knowTotal

Palestineفلسطين

20135.414.4791.21002013

201424.922.452.7-2014

100West Bankالضفة الغربية

20136.714.676.91.81002013

20149.320.570.2-1002014

100Gaza Stripقطاع غزة

20133.013.983.1-1002013

201454.82619.2-1002014

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب رأيهم أن القيود على حركتهم شكلت مشكلة في النصف الثاني من العام : 81          جدول 
2014-2013والمنطقة، 

Table 81:  Percentage Distribution of Households in Palestine by the Impact of Restrictions on 

mobility during the Second Half of Year and Region, 2013-2014

السنة/ المنطقة 
Region/Yearالمجموع Impact of Restrictions on mobility القيود على الحركة شكلت مشكلة
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Introduction 

 
Survey on the Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 and Socio-Economic 

Conditions of the Palestinian Households is a key Palestinian official statistic; it also falls 

within the mandate of the Palestinian Central Bureau of Statistics “PCBS” to provide updated 

statistical data on the society conditions and its trends including the impact of wars and other 

disasters. This survey came in response to users’ needs for social and economic statistical 

data. It implemented in cooperation with UN Food and Agriculture Organization “FAO”, UN 

World Food Programme “WFP”, UN Relief and Work Agency “UNRWA”, UN Economic 

and Social Committee for Western Asia “UN ESCWA”, UN Development Programme 

“UNDP”, World Bank and UN Children Fund “UNICEF” 

 
The indicators of the survey on the Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 and 

Socio-Economic Conditions of the Palestinian Households, covers many socio-economic and 

environmental aspects, and establishes a comprehensive database on these indicators. The 

survey design and implementation represent a step forward in statistics since it uses panel 

sample based on the same sampling units of the previous year of 2013 to track the changes on 

these units including the split households of the original sample that provide a complete 

database which allows for comparisons with the last two years. The indicators of the survey 

also cover all socio-economic and environmental as well as the psychological factors that 

affected the individuals and households during and after the Israeli Aggression on Gaza Strip 

in the second half of 2014. 

 
This report consists of three main chapters; the first chapter presents the main findings of the 

survey, and the second chapter covers the methodology and data quality including the survey 

questionnaire, sampling frame, sample, field operations and data processing, while the third 

chapter contains the concepts and definitions used in the survey. 

 
PCBS hopes that this report fills a gap in statistical data that can be used as reference for the 

Palestinian official statistics to help the planners and decision makers make informed 

development decisions and plans. 

 
 
 

 

October, 2016                                                                Ola Awad   

                                                                                         President of PCBS 
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Chapter One 
 

Main Findings 
 

This chapter presents the Main findings of the survey on the impact of Israel assault on the 

Gaza Strip in 2014 and socioeconomic conditions of Palestinian households. It addresses 

issues related to Palestinian households’ socioeconomic conditions. 
 

1.1 Demographic Background 

This section presents the most important socio-demographic features of the sample population 

as an entry point to presenting the survey findings. 

 

9.9.9 Age Groups 
Survey findings revealed that the percentage of population aged below fifteen in Palestine is 

39.4%, being 37.1% in the West Bank and 42.8% in the Gaza Strip. The percentage of 

population aged 65 years and above reached 3.0% in Palestine, being 3.3% in the West Bank 

and 2.5% in the Gaza Strip. 

 
Distribution of sample population according to region and age, 2014 

 
 

1.1.2  Refugee Status 

Survey results showed that 41.2% of Palestinians are refugees, being 27.1% of the total 

population of the West Bank and 63.3% of the total population of the Gaza Strip. 

 
Distribution of sample population according to region and refugee status, 2014 
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1.1.3 Health Insurance 

Findings showed that 17.8% of the population in Palestine do not have any type of health 

insurance, being 25.6% in the West Bank and 5.7% in the Gaza Strip. Results also showed 

that the percentage of population with only government health insurance reached 36.8% being 

41.9% in the West Bank and 28.9% in the Gaza Strip. On the other hand, about one quarter of 

Palestinian households have government and UNRWA health insurance (25.8%), being 

10.5% of the population of the West Bank and 49.7% of the population of the Gaza Strip. 

 

Sample distribution according to region and health insurance status 

 

 

 

 

1.1.4 Enrollment in Education 

Survey findings showed that 39.4% of individuals (5 years or above) in Palestine are currently 

enrolled in education, while 37.6% of individuals (5 years and above) in the West Bank and 

42.3% of individuals (5 years and above in the Gaza Strip) are currently enrolled in education. 

On the other hand, 3.7% of individuals (5 years and above) in Palestine have never enrolled in 

education with 3.9% of individuals in the West Bank and 3.4% of those in the Gaza Strip. 
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Percentage Distribution of Individuals (5 years and above) of the Survey Sample according to 

Region and Enrollment in Education, 2014 
 

 

 

1.1.5 Educational Status 

Survey findings showed that individuals (15 years and above) in Palestine with a BA and 

higher reached 13.2% with 12.1% in the West Bank and 15.2% in the Gaza Strip. 

 

Percentage Distribution of Individuals (15 years and above) of the Survey Sample 

according to Region and Educational Status 

 

 

 

1.1.6 Marital Status 

Survey findings showed that 52.3% of individuals in Palestine are married (52.1% in the West 

Bank and 52.7% in the Gaza Strip) 
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Percentage Distribution of Individuals in Survey Sample according to Region and Marital 

Status, 2014 
 

 

 

1.1.7 Kinship of Spouses
*
 

Survey Findings for 2014 showed that 56.9% of the sample population married partners they 

do not have any family relation with while marriage with family member reached 26.3%, with 

16.8% of the same clan. By region, the percentage of individuals who wed with spouses that 

are not family members reached 59.7% compared to 52.2% in the Gaza Strip. Percentage of 

spouses of the same family reached 23.9% in the West Bank, compared to 30.2% in the Gaza 

Strip. And inter-clan marriages represented 16.4% in the West Bank, compared to 17.6% in 

the Gaza Strip. 
 

Percentage Distribution of Palestinians according to Region and Spouses Kinship, 2014 
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1.2 Housing Characteristics  

9.0.9 Type of Housing 

Survey findings showed that 0.4% of households in Palestine live in villas, 50.2% dwell in 

houses and 47.7% in apartments. By region, data showed that households that dwell in houses 

reached 62.2% in the West Bank and 27.2% in the Gaza Strip. Households living in 

apartments reached 35.6% in the West Bank and 71.1% in the Gaza Strip. 

 
Palestinian Household Distribution by Area and Type of Housing, 2014 

 

 

* other includes independent rooms, tents, barracks, caravans, shelter houses/ public shelter 

 

1.2.1  Housing Ownership 

Survey findings for 2014 showed that the percentage of households who dwell in family 

owned housings reached 77.1%. Regarding housing ownership without pay, the percentage 

was 13.7% of households in Palestine while 9.0% of households in Palestine dwell in rented 

housings. 
Percentage Distribution of Palestinian Households by Housing Ownership and Region, 2014 
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1.2.3  Availability of Connection to Water Networks in Housing 

Survey findings showed that 37.7% of households in Palestine dwell in houses with ongoing 

(uninterrupted) water service, with 56.3% in the West Bank, compared to 5.8% in the Gaza 

Strip. The percentage of households in Palestine that suffer interruption of water service for 

more than once a week reached 30.3% being 16.5% in the West Bank compared to 54.0% in 

the Gaza Strip. 
  

Percentage Distribution of Palestinian Households according to Interruption/Continuity of 

Water Service through Connection to Public Water Networks and by Region, 2014 
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Percentage Distribution of Palestinian Household by Interruption/ Continuity of Electricity of 

Public Network Connection and by Region, 2014 
 

 

 

1.2.5  Source of Drinking Water in Housing 

Survey Findings for 2014 showed that the source of drinking water for household members 

was piped water for 63.2% of households in Palestine, being 92.9% in the West Bank and 

6.1% in the Gaza Strip. Water tank purchase was source of drinking water for 36.1% of 
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Percentage of Palestinian Households According to Source of Drinking Water and Region, 2014 
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percentage of households with smart phones reached 58.8%, and with tablets reached 13.1%. 

households with a laptop/notebook represented 27.0% while 29.1% own a PC. 
 

Percentage of Palestinian Households with Durable Goods, 2014 
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1.3 Assistances  

Findings showed that 39.5% of households or any member thereof received assistance in 

2014, with 16.3% in the West Bank, compared to 84.1% in the Gaza Strip. Gaza Strip 

governorates scored highest as regards reception of assistance with Rafah highest at 92.6% 

while the lowest percentage of assistance reception was in Jerusalem and stood at 6.4%. 

 
Percentage of Palestinian Households Who Received Assistance by Governorate, 2014 
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9.3.9  Type of Assistance 

Survey findings for 2014 showed that 39.6% of households who received assistance in 

Palestine received food assistance. Cash assistance represented 17.5% and housing assistance 

constituted 13.4%. The percentage of assistance received by Palestinian households in the 

form of food ratio was 10.5% while health insurance assistance represented 10.2%. 

1.3.2  Source of Assistance 

Survey findings showed that 36.8% of assistance came from UNRWA in Palestine while the 

Ministry of Social Affairs (MoSA) ranked second as it provided 18.2% of assistance. 

International and development agencies came third with 11.8% of assistance provided in 

2014. 

 

Survey Findings showed a decrease by 11.8% in assistance from Labor Unions compared to 

2013. Moreover, assistance from family and relatives dropped by 4.6%. On the other hand, 

assistance from UNRWA in 2014 increased by 32.0% compared to 2013. Assistance from 

international and development agencies rose by 15.2% and assistance from MoSA and 

charitable and religious institutions increased by 14.3% 

 
Change in Percentage of Assistance Received by Palestinian Households by Source of Assistance 

in 2013 and 2014 
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Percentage Distribution of Palestinian Households Who Received Assistance by Type of 

Assistance and Region, 2014 

 

 

 

Survey findings for 2014 showed an increase by 35.4% in contingency assistance compared to 

2013 at the expense of regular assistance. There was a slight increase in the contingency 

assistance in the West Bank compared with 2013 (3.0%) while the larger rise was in the Gaza 

Strip with 41.3% in 2014, compared to 2013. 
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Survey findings for 2014 showed 23.9% increase of satisfaction with assistance received by 

households in Palestine compared to 2013. The highest change in level of satisfaction with 

assistance was in the Gaza Strip in 2014, compared to 2013, scoring 27.8%. on the other hand, 

results showed high level of dissatisfaction (13.9%) with assistance in the Gaza Strip in 2014, 

compared to 2013. 
 

1.3.5 Main reason for dissatisfaction with assistance 

91.6% of households in Palestine responded they were not satisfied (unsatisfied, totally 

unsatisfied) with the assistance they received in 2014 mainly because of dissatisfaction with 

quantity (39.7%) while 32.0% of households reported they were unsatisfied with both 

quantity and quality. 18.6% of households reported they were unsatisfied with the frequency 

of assistance while 6.0% were not satisfied with the quality of assistance. 
 

Percentage Distribution of Assistance Received by Palestinian Households by Main Reason of 

Dissatisfaction with Assistance and Region, 2014 
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Change with the Level of Dissatisfaction with Assistance Received by Households in Palestine in 

Years 2013 and 2014. 
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1.3.8 Assistance Access to Needy Sectors 

As regards households’ opinion of distribution and access of assistance to needy sectors, data 

showed that 8.0% of households in Palestine believe that assistance goes mainly to the needy 

while 60.5% believe that they go to the needy but some families not in need still receive 

assistance. 23.0% believe that food assistance is received in the needy and not-needy in 

general. 
 

Percentage Distribution of Palestinian Households (regardless if they received assistance or not) 

by Region and according to their Opinion about Access of Assistance to Needy Sectors, 2014 
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1.3.9 Attitudes Regarding Impact of Assistance on Households 

As regards households’ opinion of the impact of assistance, data showed that 87.0% of 

households in Palestine believe that assistance helped improve households living conditions 

while 90.2% believe assistance helped improve the situation in their area (neighborhood, 

street, community). On the other hand, the percentage of households who believe that 

assistance helped improve living in the region (West Bank and Gaza Strip) reached 92.7%. 
 

Percentage of Palestinian Households (regardless if they received assistance or not) 

Who Believe that 
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Percentage of Palestinian Households that Buy their Food Needs on Credit (because they cannot 

afford cost) by Governorate, 2014 

 

 

 

Findings showed that a 6.1% increase in the number of households that buy their needs on 

credit because they are unable to pay cost in 2014 compared to 2013. In the West Bank, the 

rate increased by 2.3% compared to 2013. This rise was more noticeable in the Gaza Strip, 

marking 13.4% for the same period. 
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Percentage Distribution of Palestinian Households by sex of Main Breadwinner, 2014 
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1.8 Status of the Palestinian households 

75.4% of households in Palestine reported they had moderate financial status (83.7% in the 

West Bank and 59.4% in the Gaza Strip). On the other hand, 21.6% of households in Palestine 

defined themselves as poor or very poor. This percentage ranged from 12.8% in the West 

Bank to three times this level in the Gaza Strip (38.3%). 

 
Percentage Distribution of Palestinian Households according to their Opinion in the conditions 

of their households and region, 2014 

 

 

 

9.8.9 Financial Steadfastness of Palestinian Households 

63.5% of Palestinian households can survive regardless of duration (80.0% in the West Bank, 

compared to 32.9% in the Gaza Strip). Findings showed that 29.6% of Palestinian households 

barely manage and endure dire financial situation. 14.8% of these households are in the West 

Bank, compared to 57.3% in the Gaza Strip. 

 

1.8.2  Main Source of Income 

The Palestinian private sector comes on top of the list of sources of income in Palestine. 

30.1% of Palestinian households reported that their main income came from the private sector 

(34.4% in the West Bank and 22.0% in the Gaza Strip). The public (government) sector ranks 

second source of income with 20.9% of households reporting it was their main source of 

income (13.0% in the West Bank and 35.9% in the Gaza Strip). The third main source of 

income was labor in Israeli sectors, (12.9% of households). 

 

1.8.3  Agricultural Ownership 

20.4% of Palestinian households dispose of lands (24.9% in the West Bank and 11.9% in the 

Gaza Strip). As for households’ ownership of animal wealth, 9.5% of Palestinian households 

own animal heads (9.2% in the West Bank and 10.0% in the Gaza Strip). 

 

Findings for 2014 showed that the Palestinian households with holding of land or animal 

wealth increased compared to 2013 by 3.3% for land holding and by 1.8% for animal holding 

compared to the agri-year 2012-2013. 
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Change in Palestinian Households Holding of Agricultural Assets by Type and Region for the 

years 2013 and 2014 and for Holding of Land and Animal Wealth for the Agri-Years 2012-2013 

and 2013-2014 

 

 

 

1.8.4 Restrictions on Households’ Mobility 
24.9% of Palestinian households reported that restrictions on their mobility is a major 

problem (9.3% in the West Bank and 54.8% in the Gaza Strip) while 22.4% reported minor 

problems resulting from restrictions on their mobility (20.5% in the West Bank and 26.0% in 

the Gaza Strip). 
 

It is evident that restrictions on mobility constituted a major problem for Palestinian 

households in 2014 compared to 2013 with a 19.2% rise in the percentage of households who 

reported that such restrictions represented a major problem. The more noticeable increase was 

in the Gaza Strip, showing a rise of 51.8% in 2014 compared to 2013, compared to 2.6% 

increase in the West Bank for the same period. 

 
Change in Palestinian Household Opinions on the Effect of Restrictions on their Mobility in the 

years 2013 and 2014 

 

 

3.3 

1.8 

2.8 

0.3 

4.5 4.6 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

Land (owned or rented) Animal 

Palestine West Bank Gaza Strip 

19.5 

8.0 

-26.3 

2.6 5.9 

-6.7 

51.8 

12.1 

-63.9 
-80 

-60 

-40 

-20 

0 

20 

40 

60 

Very Much Minor Not at all 

Palestine West Bank Gaza Strip 



PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 

[38] 

1.9 Migration 

Findings of 2014 survey showed that 83.7% of Palestinian households have not or any of their 

members thought of immigrating since 2009 (90.6% in the West Bank and 70.1% in the Gaza 

Strip). 

As for households or any of their members thinking of immigrating, findings showed that 

9.3% of Palestinian households have at least one member who thinks of immigrating; 3.5% 

have several members who think of immigrating and 3.5% of households think of 

immigrating entirely. 
 

1.10 Impact of 2014Israeli Aggression on Gaza Strip  

Following is a summary of the findings of key statistical indicators of the survey on the 

Impact of Israeli Aggression 2014 on Socioeconomic Conditions in the Gaza Strip 
 

1.10.1 Impact of Aggression on Place of Residence  

Findings showed that 8.7% of households in the Gaza Strip changed their place of residence 

because of the 2014 assault. Data per governorate showed that the governorates of Gaza and 

Rafah were the most affected with 11.3% each while the least change occurred in Dier Al-

Balah (5.0%). 
 

Percentage of Households Who Changed their Place of Residence in the Gaza Strip Because of 

the Aggression by Governorate 
 

 

 

 

1.10.2 Displacement and Migration (first place to go to) 

Percentage of displaced individuals in the Gaza Strip during the 2014 assault reached 58.7%. 

78.4% of the displaced population sought refuge in kids, family, relative’s or friends’ houses 

or in a secondary residence first. 17.7% went to a school. 3.9% rented another housing/ hotel 

room or went to a hospital, place or worship or public spaces. 
 

Percentage Distribution of Individuals in the Gaza Strip Who Left their Main Place of Residence 

during the Aggression by the First Place they Moved to 
 

 

11.3 11.3 

8.0 

5.9 
5.0 

.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

Gaza Rafah Khanyunis North Gaza Dier Al-Balah 

Children’s, family’s or 
relative’s house 

71.0% 

School 
17.7% 

Friends’ or other people’s 
house 
6.2% Rent house/ hotel room 

1.8% 

Hospital 
1.3% 

Secondary family or 
personal house 

1.2% 

Place of worship 
0.5% 

Public places/ public 
yards 
0.3% 



PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 

[39] 

1.10.3 Number of Times of Displacement 

Findings showed that individuals who left their main place of residence in the Gaza Strip 

during the 2014 aggression moved at different frequencies. 63.0% of them left their place of 

residence only once while 23.8% were displaced twice and 7.3% left their place of residence 

three times while 5.9% were displaced four times. 

  
Percentage Distribution of Individuals in the Gaza Strip who Left their Main Place of Residence 

during the Aggression by Number of Times of Displacement 

 

 

 

1.10.4 Impact of Aggression on Labor 

13.1% of workers are self-employed or business owners; 85.0% are waged 

employees; 2% work for family without pay. Results showed that 24.7% of self-

employed or business owners did not witness any change while 59.0% of waged 

employee endured worst conditions after the aggression; 16.0% lost their jobs 

completely and 0.3% witnessed a change to the better. 

 
Percentage Distribution of Self-Employed and Business Owners in the Gaza Strip by Changes 

that Affected their Work After the Aggression 

 

 

 
 

Findings for waged employees showed that 56.3% did not witness any change to their wages 

while wages stopped for 38.0% of them and decreased for 5.3% while 0.4% had a rise in their 
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Percentage Distribution of Waged Employees according to Changes to their Pay During the 

Aggression 

 

 

 

As for forced work-skipping during the aggression of 2014, 64.3% of respondents were 

obliged to skip work including 75.4% without pay. The average number of forced absence 

reached 50 days while 82.3% were forced to skip work throughout the days of the aggression. 

 
Percentage Distribution of Individuals Forced to Be Skip Work During the Aggression by 

Reason 

 

 

 

1.10.5  Impact of the Aggression on the Infrastructure 

Findings showed that 87% of households in Gaza endured disruption more than once 

of water services through the public network; 97% faced daily cuts for limited hours 

of electric power through the public network. 

 

1.10.6 Receiving Assistance During and After Aggression 

56.6% of households in the Gaza Strip reported having received assistance during 

the aggression while74.7% said they received assistance after the aggression. 
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Percentage of Households Who Received Assistance by Period of Reception of Assistance 

 

 

1.10.7 Type of Assistance  0 

Food assistance (school nutrition, food ratio, food) was the assistance most received by Gazan 

households (62.5%) during the aggression, compared to 82.3% of households who received 

assistance after the aggression. The second of assistance was housing (shelters, housing rents, 

caravans), received by 13.3% of households, compared to 22.7% of households who received 

assistance after the aggression. Cash assistance was received by 9% of households during the 

aggression and by 33.3% after the aggression. 
 

1.10.8 Source of Assistance 

UNRWA was the main source of assistance received by 35.5% of households during the 

aggression of 2014 and by 60.3% of households after the aggression. The second source was 

charitable/ religious institutions provided assistance 13.7% of households during the 

aggression and 11.8% after the aggression. Third came international agencies/ developmental 

institutions that provided assistance received by 11.5% of households during the aggression, 

compared to 21.2% of households after the aggression. The Ministry of Social Affairs 

provided assistance to 8.3% of households during the aggression and to 26.2% of households 

after the aggression. 
 

1.10.9 Loans 

Findings showed that half of the households (54%) of the Gaza Strip obtained loans 

or credit during the 2014 aggression while the percentage of households that 

received loans or credit in the past 12 months reached 52%. It should be noted that 

99% of these loans were spent on living and food. On another note, the percentage 

of households who bought their food needs on credit during the aggression reached 

58%. 
 

1.10.10 Exposure to Trauma 

Findings of the Survey showed that 73% of households in the Gaza Strip, or a member 

thereof, endured shortage of water in the second half o 2014 while 46% of households in the 

Gaza Strip suffered the inability to pay medical bills. 36% of households in the Gaza Strip 

suffered shortage of health services and medicine. 22% of households endured loss of 

property. 
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Percentage Distribution of Households with Members Who Endured Trauma in the  

Second Half of 2014 

 

 

 

1.10.11 Level of Income0 

Findings showed that almost half of households (52.7%) endured reduction in their income 

during the aggression, compared to 45% who could sustain their revenue during the 

aggression compared to what it was before the aggression. 
 

Percentage Distribution of Households according to Income During the Aggression, Compared 

to Income Before the Aggression 
 

 

 

1.10.12 Households’ Steadfastness 

In terms of financial resilience, households who reported being able to sustain their financial 

steadfastness represented around one-third of households (32.9%); they reported they could 

maintain their financial steadfastness regardless of duration. Households with serious 

financial condition who could not sustain their living reached 15.2% while the remaining 

households reported variant financial resilience periods. 
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Percentage Distribution of Households according to the Time of their Financial Resilience in the  

Future 

 

 

 

1.10.13 Thinking of Immigration 

Findings of the Survey showed that 29.3% are now thinking of immigrating compared to 

23.9% who thought the same since the Aggression of 2009 till the Aggression of 2014. 
 

Percentage of Households that Thought of Immigration Entirely or that Some Members 

Thought of Immigration by Period and Governorate.  
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Chapter Two 

 

Methodology and Quality of Data 
 

This Chapter presents the methodology and quality control procedures of the Survey on the 

Impact of the Israeli Aggression on the Gaza Strip 2014 and the Socioeconomic Conditions of 

Palestinian households in Palestine. The survey was implemented in the period from March 

2015 to June 2015. The methodology comprised basic surveying tools and methods to collect, 

process and analyze date in addition to procedures to audit data and ensure accuracy and 

quality. 
 

2.1 Survey Questionnaire 
The questionnaire is the key tool for collection of data. It must be conforming to the technical 

terms of reference of field work to allow for data processing and analysis. The questionnaire 

comprised the following parts: 

 1- Background Information. 

 2- Quality control 

 3- Questions related to data of households’ members and social data. 

 4- Housing Data 

 5- Coping Strategies Information 

 6- Expenditure and Consumption 

 7- Food Variation and Facing Food Shortage 

 8- Revenue-related Questions 

 9- Agriculture and Animal Wealth 

 10- Freedom of Movement 

 11- Immigration Related Questions 

 12- Martyrs- related Questions 

 13- Hosting-related Questions 

 In addition to a questionnaire for individuals 18 and above: Questions on life 

suffering and life quality. 
 

0.0 Sampling Frame  
The Survey Sample is a three-phase random, stratified cluster sample of households residing 

in Palestine. 

 

2.2.1 Target Population 

The target populated includes all Palestinian households and individuals with regular 

residency in Palestine during the survey period (2014). Focus was given to individuals aged 

18 years and above to complete an annex to the questionnaire, designed for this age group. 

 

2.2.2 Sampling Framework 

In previous survey cycles, sampling was based on 2007 census, which includes a list of 

enumeration areas. An enumeration area is a geographic region with buildings and housing 

units averaging 124 housing units. In the survey design, they are considered as Primary 

Sampling Units (PSUs). 

 

For this cycle, the sample will draw on the same framework as the previous cycle to confirm 

the same previous cycle with addition of a number of enumeration areas to the overall 

framework to enhance the representation of some zones. 
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Information from international agencies and PCBS Gaza Strip district offices were used for 

the extent of damage to the enumeration areas in the Gaza Strip. This information served as 

auxiliary data to assess the level of represent ability of the zones affected by the aggression on 

the Gaza Strip in 2014,  

 

2.2.3 Sample Size 

The survey sample comprised 9025 households and included 8244 responses divided as 

follows: 

1. confirmation of survey sample for the socioeconomic conditions survey 2013, being 

7503 households from previous cycle (household-panel), implemented in the field in 

January and February 2014. 

2. Additional sample of 500 households in the Gaza Strip and 150 households in the 

West Bank to enhance the sample representation and response. 

3. Additional sample of 89 households in Jerusalem to compensate for non-response. 

4. A new sample of households including individuals separated from their households 

(783 households) 

 

2.2.4 Sample Design 
Three-phase random stratified cluster sample: 

 

Phase I. Selection of enumeration areas represented in the previous cycle of the survey on the 

socioeconomic conditions 2013 including 300 enumeration areas (systematic random sample 

was selected). 26 simple random enumeration areas were added (20 in the Gaza Strip and 6 in 

the West Bank). The total number of enumeration areas in the first phase of sampling reached 

326. 

 

Phase II. Visit the same households from previous cycle of survey on socioeconomic 

conditions 2013, being 25 households in each enumeration area. (households who changed 

their place of residence or registered address will be tracked in the existing database to search 

for the updated data registered in questionnaire. A simple random sample will be reached to 

include 25 households in enumeration areas outside the 2013 socioeconomic conditions 

survey sample (additional sample). Individuals separated from their families from the 

previous cycle will be tracked if they formed new families, except cases of divorce and 

separation between spouses. 

 

Phase III. A male and female member of every household in the sample were selected for 

Phase III among members aged 18 years and above, using Kash (multivariate) tables to fill in 

the questionnaire for household members aged 18 years and above. 

2.2.5  Sample Strata: 

The population was divided into the following strata: 

1. Governorate (16 including Jerusalem J1) 

2. Type of community (urban, rural, camp) 

 

2.3 Weighting  

Statistical unit weight (sampling Unit) is the multiplicative inverse of the probability of 

selection of every enumeration area (probability Proportional to Size (PPS) Sample). In the 

second phase, the weight of household for every enumeration area is calculated. Then we find 

the result of multiplication of the weight form the first phase and the weight in the second 

phase to obtain the weight of the first household. We then adjust the weights based on sample 

attrition and adjust the weights based on the household estimates for mid-2015. The 
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adjustment unit is the strata (governorate, type of community). We then achieve the final 

household weight. 
 

Weights of households’ members’ portfolio are calculated by giving every member the final 

weight of his/her household, which is the primary individual/member weight. Primary 

Individual/Members’ Weight is then adjusted according to area, gender and five-year age 

groups (17 groups) representing the age of individuals/ members mid-June 2015. This enabled 

us obtain the individual/member’s final weight in his/her category. The weights are then 

merged in the individuals’/members’ portfolio for individuals aged 18 and above. 

 

2.4 Field Operations 

Field operations are the actual survey work conducted to gather the data required from 

primary sources. Careful attention must be paid to details in this stage to provide all technical 

and administrative needs including recruitment and training, provision of material needs for 

the best performance possible of work. 
 

2.4.1  Training 

Field researchers were trained to perform different field operations prior to survey 

implementation. The training included data collection, field work literature review and 

sessions of questions and answers as well as literature review of interviews. 
 

The training program included the following key issues: 

1. Presentation of survey meaning and goals; 

2. Definition of terms used in the questionnaire; 

3. Questionnaire filling mechanism. 

 

2.4.2 Time Reference 

The time reference varied with the nature of question; some questions had for instance a week 

time reference while others addressed last month. Some questions had a time reference of one 

year and six months. 

 

2.4.3 Field Operations 

Training on the survey began on Saturday 21 March 2015 and ended on 26 March 2015. The 

total number of trainees in the West Bank was 77 and in the Gaza Strip 52. Some trainees 

withdrew during the training and were replaced by other participants. The final number of 

trainees was 73 of originally 77 in the West Bank and 50 of 52 in the Gaza Strip. 

 
The final number of workers on the survey (117) divided as follows: 

Title Number 

Field supervisor 22 

Field researcher 95 

 

Selection of Team: 

The field team was structured to concord to the size of sample and data collection mechanism. 

Data was collected in the governorates of the West Bank and the Gaza Strip using Tablets. In 

Jerusalem (J1), data was collected on paper. Team members’ qualifications included BA and 

intermediate diploma in all field of specializations, provided that 70% of them be from former 

researchers and 30% new ones. All field team members were females. 
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Pre-testing: 

The pretesting was conducted in the Gaza Strip on 1 March 2015, distributed over three 

communities (Beit Hanoun with 37 enumeration areas, where 9 questionnaires were filled; 

Gaza City community with 300 enumeration areas, where 8 questionnaires were filled; and 

Abassan Alkabeera with 8 enumeration zones, where 8 questionnaires were filled. The 

number of researchers in the pretesting were 7. The pretesting took two days during which 

data was collected using tablets. 

 

Data Collection Period: 

Data collection began on Monday 30 March 2015 in the Gaza Strip and on 4 April 2015 West 

Bank Governorates. It was completed in the West Bank, except Jerusalem J1, on 26 May 

2015, completing 42 workdays. Work in the Gaza Strip Governorates was completed on 24 

May 2015, completing 44 workdays. It was completed in Jerusalem (J1) on 7 June 2015, 

counting 51 workdays. Data entry of Jerusalem questionnaires on tablets was completed by 

Ramallah team on 10 June 2015. 

 

Based on recommendations of the technical committee to employ all trainees from the 

training period, including the reserve members who fulfill the terms of recruitment of PCBS 

provided that they obtain an assessment of 70 and above. All trainees, except for one, were 

appointed in the Gaza Strip and another one in the Wet Bank because they did not fulfill the 

terms of recruitment. The team of the West Bank was 72 members including 60 researchers 

and 12 supervisors. On the second day, a researcher quit leaving the final number at 59 

researchers. The Gaza Strip team comprised 49 members, including 39 researchers and 10 

supervisors. 

 

To complete the sample, data was collected in four phases: 

1. Completing the households’ questionnaire for the original sample (last year’s sample) 

2. Completing the questionnaire for the additional sample visited for the first time. 

3. Completing the questionnaire for the households that moved; they were tracked to 

their new residence wither inside or outside the enumeration area or outside the 

community. Some households were tracked in other governorates.  

4. Completing the questionnaire of individuals and households separated from the 

original sample and tracking them whether in the same enumeration area or outside 

such area or within the same community or governorate or in another community or 

governorate. 

During data collection phase, field visits included some governorates by survey management 

team and members of the technical committee.  

 

Progress Rate: 

Progress rates in the governorates of the West Bank were 2.5 to 3 questionnaire per 

researcher. In the Gaza Strip, it was 2 – 2.2 questionnaire per researcher because the Gaza 

questionnaire included questions on the impact of the aggression on the Gaza Strip in a 

special survey annex that was not added to the socioeconomic survey questionnaire in the 

West Bank. 

 

Field difficulties and problems: 

 Some maps of enumerations areas did not contain numbers, which made it difficult to 

reach the number of not-numbered buildings. 

 Some enumeration areas maps of the additional sample were not conform to reality. 



PCBS: The Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 

[49] 

 Some families affected by the last aggression on the Gaza Strip because of damage to their 

residences moved to a different enumeration area. They had to be tracked to their new 

place of residence, which was difficult since the addresses were not clear and some phone 

numbers of head or members of the household were either incorrect or out of service. 

 Some households who moved to different areas were surprised and shocked that they were 

tracked into their new area of residence, especially households whose places of residency 

were shelled. This required a lot of effort to calm them down. 

 A number of households (entirely or partly) were killed. This made it difficult to deal with 

the families in such harsh psychological conditions.  

 In the original sample, there were cases for which no information was available and it was 

difficult to interview them. Private phone numbers or informants were contact to access 

them and some still remained inaccessible. 

 Some households complained of the length of the questionnaire and that it needed a lot of 

time to be completed. 

 Some households complained about the type of questions, which they considered private 

family matters like assistance, spending and income. 

 Some households have employed members and required several visits to complete the 

whole questionnaire or scheduling visits on Saturdays or after work hours. 

 It was difficult to meet the member randomly selected to complete the individuals’ 

questionnaire, especially male members. This required coordinating visits tailored to their 

conditions. 

 For follow up of members separated from their households, many problems emerged. 

Some of such members, mainly females who married and moved to new families or areas, 

refused to cooperate with researchers because of certain reservations. Their original 

households refused to give their numbers or addresses to the researcher. 

 Buildings and housing units numbers to access families were not clear since the 

enumeration areas for this survey are the same used in 2007 and not the ones updated for 

later surveys. 

 During the training for use of tablets, some researchers had technical difficulties and fear 

for using this device for the first time. They were not familiar with smart devices, but after 

training this became easy for them. 

 The program was not complete or fully conform to the parts of the questionnaires and 

moves. This required upgrading the software several times. 

 During data transmission from tablets, the transmission result was not visible to 

researchers.  

 During questionnaire filling in case of member separated from original household but with 

a family (spouse and children), every individual appears on a questionnaire of his/her own 

that needs to be filled. This affected the progress rate. 

 During questionnaire filling, the software encountered transmission difficulties that 

obliged the researcher to exit the software and shut down the device and reboot it. 

 Lack of flexibility in case of errors that need adjustment and in case of first repetition. 

There is not possibility to wipe out individuals for instance if registered by mistake. 

 In the beginning of work, the software parts were not conform to the questionnaire, 

especially as regards education, immigration and trauma. But after software adjustment, it 

became much easier. 

 The researcher’s comment icon was not activated but when it was activated, it became 

easier for researchers to note down their remarks on the household and data collection 

process. 
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 SIM supported tablets were used in the governorates of Jericho, Salfit and Tubas because 

there are no district offices in these governorates and the tablets went out of order a lot 

during the survey. 

 

0.2 Response Rates 
(9025) representative households were chosen. Number of completed households reached 

(8244) including (5095) in the West Bank and (3149) in the Gaza Strip. Weights were 

adjusted with the design strata to compensate for the rate of refusal and non-response. 
 

Household Responses and non Responses 

Interview Result Number of Cases 

Completed households 8225 

Partially completed 19 

Households traveling 52 

Nobody home 131 

Refused to cooperate 335 

Un-inhabited unit 38 

Non-existent unit 117 

No data available 3 

Other 100 

Household inaccessible 5 

Total (total size of sample) 9025 

 

Response and Non-Response Rates: 
Increased inclusion error rate = Total cases of increased inclusion X 100% 

           Number of cases in original sample 

 

Equals: 1.7% 

Non-Response Rate = Total number of Non-responses  X 100% 

    Net sample 

Equals 7.1% 

 

Net sample = original sample – (increased inclusions) = 8871 

Response Rate = 100% - Non-Response Rate 

Equals: 92.9% 

 

Individuals’ Response and non-response: 

Interview Result Number of cases 

Completed 7888 

Partially completed 21 

Unable to meet individuals 235 

Refused 70 

Other  13 

Total 8227 

 

 

Response and non-response formulae: 
 

Non-response rate = Total non-response cases X 100% 

     Sample 
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 Equals: 3.9% 

Response rate = 100% - non-response rate 

Equals: 96.1% 

 

2.6 Data Processing 

Data was computerized and processed using SPSS and ACCESS packages. Data entry was 

organized in two files that comprise the key parts of the questionnaire. In the design of entry 

software, consideration was mate to establish relations between data of the questionnaire to 

control data and locate errors. 

 

Stages of Survey: 

Data processing underwent several stages from preparation until completion and preparation 

of data file. The stages were as follows: 

  

1. Programming Phase: Preparation of computer program using Net bond under Android 

environment. The program was provided with entry basis to ensure high accuracy in data 

entry. 

2. Program uploading on tablets: During this phase, software and apps were uploaded on 

Tablets and tested before submitting tablets to survey management prior to distribution to 

researchers. Data Processing Department trained researchers on use of tablets and 

program. 

3. Data Collection Phase: Data was collected using tablets in the period from 1
st
 April 

2015 to 23
rd

 June 2015. Staff were trained to use tablets and related programs. 

 

 

4. Data Audit Phase: During this phase, automated audit integrated in the program was 

used to be applied simultaneously with data collection phase. 

5. Data Cleaning Phase: Automated cleaning systems were established for all 

questionnaire questions to ensure concordance of questions with answers and locate the 

out-of-context or illogical replies. Reports were prepared to provide direct data to manage 

the survey on daily basis in addition to progress reports per researcher and governorate to 

allow for follow up on field work in all different phases and correct any data errors until 

collection of all data in the field.  

6. Data Submission Phase: This is the last phase after completion of all previous phases. 

Survey management is provided with row data for final review and tabulation prior to 

output of required statistical reports. 

  

Key Remarks: 

 

Since it is the first time tablets are used to collect data in PCBS, this equipment saved time 

and effort and cut short old procedures phases including use of paper questionnaires and 

auditing. Tablets allowed for simultaneous collection and processing while ensuring high 

accuracy of data. 

 

Obstacles: 
It should be noted that the team faced obstacles including low time/number of researcher’s 

ratio with a few tablets and large sample size. The team had to make double effort since it is 

the first time that the tablets are used to collect data in the Gaza Strip. 
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2.7 Data Validity 

Data accuracy is handled to reach the closest estimate to real or accurate value. The real value 

is unknown since it is the value obtained when data are collected and processed without any 

error relevant to the units comprising the statistical population. Error in estimates of a 

particular survey is the difference between estimates and the real value of the quantity 

estimated. Data for this survey was collected using sampling and not full census. It therefore 

is vulnerable to two key errors: 
 

2.7.1  Sampling Errors 

These are errors that result from studying part (sample) of the society and not all society units. 

Since the socioeconomic conditions survey 2014 was conducted on a sample, sampling errors 

are expected to occur. To minimize sampling errors, a properly designed probability sample 

was used to calculate errors throughout the process. This means that for every unit of the 

society there is a probability to be selected in the sample. The variance was calculated to 

measure the impact on sample design for Palestine. 

 

Summary of Variance Calculation of Core Survey Indicators 

Indicator Estimate 
Standard 

error 

Percent 

error (%) 

Confidence interval 

(95%) 

Minimum maximum 

Percentage of Households who received 

any type of assistance in the State of 

Palestine in the past six months of 2013 
3103 .00% 101 3.03% 33% 

Household consumption rate in NIS in 

the past six months 
1131 33 903 1731 1393 

Percentage of households whose income 

has not changed in the past six months in 

the State of Palestine in 2013. 
1701 909% 903 1301% 1009% 

 

2.7.2  Non-Sampling Errors 

Non sampling errors in the survey resulted from the private data it collected and that some 

households considered this as interference in the very details of their private life. They refused 

to cooperate with data. Several methods were used to convince households provide answers 

and minimize non-response. Efforts were made to train field workers to use all means to 

confront this problem. 

 

2.8 Quality Control 

Throughout work phases, quality control procedures have been implemented including 

training of data entry staff on use of entry software, testing of entry software prior to data 

entry. To constitute a picture of the situation and minimize problems, there was ongoing 

communication with field team during field visits to receive updates on field work. Regular 

meetings were held with field team during different field visits to address the problems 

researchers faced in the field and devise proper solutions thereto by issuing instructions to 

clarify ambiguous concepts or further explanation in case of a need for such cases in the field.  

 

2.9 Technical Notes  
Sources of non-sampling areas in implementing the survey may be summarized as follows: 

 Inability to obtain full data in all questionnaires because of non-response cases relating to 

not being at home or refusal of some households to meet researcher; 

 Errors resulting from the way in which the field researcher posed the question; 

 Respondents misunderstanding of question and providing an answer based on his/her 

understanding. 
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Chapter Three 

 

Concepts 

 

Locality: 

A permanently inhabited place, which has an independent municipal administration or a 

permanently inhabited, separated place not included within the formal boundaries of another 

locality and not have an independent administrative authority. 

 

Building: 

A building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently erected on 

the surface of the earth or water. A building is surrounded by four walls or with at least one 

completed ceiling, regardless of the construction material and the purpose of construction and 

utilization at the time of the visit. The building might be utilized for habitation, for work, for 

both, vacant, closed, deserted, under preparation or under construction at the time of the visit. 

 

Housing Unit (Dwelling): 

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. 

 

Household: 

One person or a group of persons with or without a household relationship, who live in the 

same housing unit, share meals and make joint provision of food and other essentials of 

living. 

 

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 and is responsible for financial 

support and welfare of the household. 

 

Household Membership: 

Persons staying in the dwelling unit are considered members of the household if the dwelling 

unit is their usual or only place of residence. 

 

Age in completed years: 

The completed age in years of the person enumerated, which is the difference between the 

date of birth and the survey reference period. 

 

Refugee Status: 

This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in Palestine which 

occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. 

 

Non-Registered Refugees: 

It applies to unregistered refugees who do not hold refugee registration cards issued by 

UNRWA. 
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Registered Refugees: 

It applies to registered refugees holding refugee registration cards issued by UNRWA. 

 

Non-Refugee: 

It applies to any Palestinian not categorized under any of the two aforementioned statuses. 

 

Current Usual Place of Residence: 

It is the name of the locality in which the person spends most of his time during the year 

(lived there six months and above), irrespective of whether it is the person’s same place of 

existence during the Census, or the place in which he works and performs related activities or 

the place in which his original household is based or not. 

 

Health Insurance: 

Indemnity coverage against financial losses associated with occurrence or treatment of health 

problems. 

 

Chronic diseases: 

A disorder or impairment of the normal state of well-being which need continuous treatment, 

diagnosed by a specialist. 

 

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. 

 

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. 

 

Educational Attainment: 

It refers to the highest successfully completed educational attainment level. The educational 

level for persons aged 10 years and over. 

 

Illiterate: 

It applies to persons unable to read or write in any language and who were never awarded a 

certificate from any formal education system. 

 

Can Read and Write: 

It applies to persons who are able to read and write without completing any of the educational 

stages. Such persons are generally able to read and write simple sentences. 

 

Work: 

All activities performed by persons in order to gain profit or wage either monthly wage, 

weekly, daily, on piece for profit or family gain, in cash or in kind. One hour or more of such 

activity constitutes work. Work also includes unpaid activity on a family farm or business. 
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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. 

 

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. 

 

Main Occupation: 

The job or type of work performed by the employed person or used to be performed by the 

unemployed ever worked. The occupation refers to the activity in which the employed works 

more than half of work hours or the most frequent job during the last three months before 

reference data. 

 

Economic activity: 

Referring to a process consisting of actions and activities carried out by a certain entity that 

uses labour, capital, goods and services to produce specific products (goods and services). In 

addition to that, the main economic activity refers to the main work of the enterprise based on 

the (ISIC) and that contribute by the large proportion of the value added, whenever more than 

one activity exist in the enterprise. 

 

Employer: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him\ her and 

hires or supervises the work of one or more waged employees. This includes persons 

operating their projects or contracting companies provided they employ a minimum of one 

waged employee. Shareholders are not considered employers even if they are working in it. 

 

Self-employed: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him/her 

(partner) and do not hires any wage employees. This includes self employed who worked to 

own selves outside establishments. 

 

Paid-employed (wage employee): 

A person who works for a public or private employer or under it's supervision and receives 

remuneration in wage, salary, commission, tips, piece rates or in kind …etc. This item 

includes persons employed in governmental, non – governmental and private institutions 

along with those employed in a household enterprise in return for a specific remuneration. 

 

Unpaid Family Member: 

A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related person 

living in the same household 
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Marital Status: 

The status of those 12 years old and over in terms of marriage traditions and laws in the 

country. 

 

Single (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 engaged: 

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. 

 

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. 

 

Age at Marriage: 

The age of the individual in years at the time of his/her actual marriage. 

 

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 4m2. If the area of the glassy balcony equals or surpasses more 

than 4m2 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. 

 

Spending: 

are defined as the values of the amounts that buyers pay, or agree to pay, to sellers in 

exchange for goods and services that sellers provide to them or to other institutional units 

designated by the buyers. The buyer incurring the liability to pay need not be the same unit 

that takes possession of the good or service. In health accounting, expenditure for goods and 

services provided by market producers is measured in terms of the payments they receive for 
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their sales; expenditures in the non-market part of the health system are measured in terms of 

the goods and services used to produce the health care or related activity. 

 

Household Consumption: 

It refers to the amount of Cash spent on purchase of goods and services for living purposes, 

and The value of goods and service payments or part of payments received from the 

employer, and own-produced goods and food, including consumed quantities during the 

recording period, and Imputed rent for owned houses. 

 

Household Expenditure: 

It refers to the amount of Cash spent on purchase of goods and services for living purposes, 

and the value of goods and services payments or part of payments received from the 

employer, and Cash expenditure spent as taxes (non-commercial or non-industrial), gifts, 

contributions, interests on debts and other non-consumption items. 

 

Connection to Public Network (Connection to water resources): 

Connection to water resources This section refers to the types of housing unit’s connection to 

water resources: 

1. Public Network: This category applies to Housing units connected to public water networks 

belonging to the water company, municipalities, or municipal councils. 

2. Private System: This category applies to Housing units connected to a private water 

resource providing the household with water. Usually, this type is owned by a group of 

persons. 

3. No piped Water: This category applies to housing units not connected to public water 

networks nor to private system. 

 

Transportation (Travel): 

This concept refers to the movements of the individual (male or female) from one place to 

another for purposes related to carrying out different activities and using various means of 

transportation. 

 

Governorate: 

Governorates were defined according to the official administrative division of the Palestinian 

Territory for the end of 1997. There are (16) governorates, and each governorate consists of 

Number of localities. 

 

Connection to Public Network (Connection to electricity): 

This section refers to the types of housing unit’s connection to water resources: 

1. Public Network: This category applies to housing units connected to public electricity 

networks belonging to the electricity company, municipalities, or municipal councils. 

2. Private Generator: This category applies when electricity is provided to the housing unit 

through a private generator usually owned by the head of household or a group of persons. 

3. No Electricity: This category applies to housing units having no access to public network or 

private generator. 
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Agricultural Holding: 

An economic unit of agricultural production under single management comprising all kept 

livestock and all land used totally or partially for agricultural production purposes regardless 

of legal form or size. Single management may be exercised by an individual or household, 

jointly by two or more individuals or households, by a clan or tribe, or by a juridical person 

such as a corporation, cooperative, or government agency. The land of the holding may 

consist of one or more parcels located in one or more separate areas, or in one or more 

territorial or administrative divisions, providing the parcels share the same means of 

production such as labour, farm buildings, machinery, or draught animals. 

 

Artesian Wells: 

Those wells are being dug to reach the ground water, for pumped and exploited as a source of 

water for multiple purposes of drinking or irrigation. 

 

Rain Water Harvesting Cisterns: 

Wells are being dug and lined the purpose of collecting and storing rainwater them. 

 

Machinery and Equipment: 

Covering all machinery, equipment and implements used as inputs to agricultural production, 

this includes everything from simple hand tools, such as a hoe, to complex machinery such as 

a combined harvester. 

 

Agricultural Land: 

It refers to the major classes of land use on agricultural holdings. For classification the "gross 

area" is surveyed for each class. Agricultural land includes land under scattered farm 

buildings, yards and their annexes, permanently uncultivated land, such as uncultivated 

patches, banks footpaths, ditches, headlands and shoulders (ECE 1986). 

 

Agricultural Year: 

The period covering the first of October to the end of September of the following year. 
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