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 شكـر وتقديـر
 

والتقدير إلىى كىا األسىر الفلسىطينية التىي سىاهم  يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر 
والىى جميىع ، مىن الىالل حرمىهم وتنىاونهم بىابالء بالتيانىات المطلو ىة في إنجاح جمع بيانات المسح

تفىانيهم فىي النمىا، و الناملين في هىاا المسىح لمىا أبىدو  مىن حىرع منقطىع النايىر أينىاء تها ىة واجىتهم 
 .بالوها في تنفيا هاا المشروع بكافة مراحلهوجهواهم الحثيثة والستثنائية التي 

 
مسح توجهات المواطنين حول األولويات الوطنية في إطار أجندة التنمية لقد تم تخطيط وتنفيا 

 منو دعم مالي بقيااة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  9102المستدامة 
 Deutsche Gesellschaft für Internationale) الدوليالوكالة األلمانية للتناون 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) 
 

اون ىىىىىة للتنىىىىىىوالتقدير إلى الوكالة األلمانييتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيا الشكر 
 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)) الدولي

GmbH )المسحلى مساهمتهم القيمة في تنفيا هاا ع. 
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 فريق العمل
 

 إعداد التقرير    
    نها ة عواة
    لرا عمرو

    
 تدقيق معايير النشر    

    حنان جناجر      
    
 المراجعة األولية    

    مصطفى الواجا                             
    رانيا أبو غتوش
    ماهر متيح

    
 المراجعة النهائية    
    عنا ة زيدان     

    
 اإلشراف العام    

   رئيس الجهاز رئيس الجهاز          عال عوض       
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة  الموضوع
   

     قائمة الجداول 
  المقدمة 
    

 01  المفاهيمالمصطلحات و   :الفصا األول
   

 01 لرئيسيةالنتائج ا       :الثانيالفصا 

 07 9101ههداف التنمية المستدامة ب منرفةال 0.9 

 02           9101 أولويات أهداف التنمية المستدامة 9.9 

 90     9101 أهداف التنمية المستدامة إمكانية تحقيق  0.9 

 91 9101 التنمية المستدامةأهداف تحقيق معيقات  2.9 

 94 9101ة المستدام التنميةأهداف عواما تحقيق  2.9 
   

 92 المنهجية        :لثالفصا الثا

 92 أهداف المسح 0.0 

 92 استمارة المسح 9.0 

 01 النينةو  ابطار 0.0 

 09 النمليات الميدانية 2.0 

 00  منالجة التيانات 2.0 
   

 71 الجودة       :الرابعالفصا 

 07 الدقة  0.2 
   

        60 االحصائيةالجداول  
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة  الجدول

 منىىىرفتهمفىىىي فلسىىىطين حسىىى  ( سىىىنة فىىىهكثر 01)التوزيىىىع النسىىىتي ل فىىىراا  :2جدول 
              والصىىىىىىىىىىائت الل،يىىىىىىىىىىة مختىىىىىىىىىىارة،  9101 ههىىىىىىىىىىداف التنميىىىىىىىىىىة المسىىىىىىىىىىتدامةب

 9102تموز 
41 

 همفىىىىي فلسىىىىطين حسىىىى  ترتيىىىى  أولويىىىىات( فىىىىهكثر سىىىىنة 01)نسىىىىألة األفىىىىراا  :1جدول 
        والصىىىىىىىىىىائت الل،يىىىىىىىىىىة مختىىىىىىىىىىارة،  9101 هىىىىىىىىىىداف التنميىىىىىىىىىىة المسىىىىىىىىىىتدامةأل

 9102تموز 
43 

فىىي  آرائهىىمفىىي فلسىىطين حسىى  ( سىىنة فىىهكثر 01)التوزيىىع النسىىتي ل فىىراا  :3جدول 
              والمنطقىىىىىة والجىىىىىنس،  9101 إمكانيىىىىىة تحقيىىىىىق أهىىىىىداف التنميىىىىىة المسىىىىىتدامة

 9102تموز 
45 

معيقىىىات  فىىىي آرائهىىىمفىىىي فلسىىىطين حسىىى  ( سىىىنة فىىىهكثر 01)سىىىألة األفىىىراا ن :4جدول 
       والصىىىىىائت الل،يىىىىىة مختىىىىىارة،  9101 تحقيىىىىىق أهىىىىىداف التنميىىىىىة المسىىىىىتدامة

 9102تموز 
52 

عوامىىىا  فىىىي آرائهىىىمفىىىي فلسىىىطين حسىىى  ( سىىىنة فىىىهكثر 01)نسىىىألة األفىىىراا  :5جدول 
          والصىىىىىائت الل،يىىىىىة مختىىىىىارة،  9101 تحقيىىىىىق أهىىىىىداف التنميىىىىىة المسىىىىىتدامة

 9102تموز 
53 
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 المقدمة
 

، 9102 نتتىىر مسىىح توجهىىات المىىواطنين حىىول األولويىىات الوطنيىىة فىىي إطىىار أجنىىدة التنميىىة المسىىتدامة 
ألول مىرة  حيىث من التجارب المتقدمة والمتميزة التىي  خوهىها الجهىاز المركىزي لإلحصىاء الفلسىطيني

 .9101 التنمية المستدامة أهدافإطار توفير التيانات عن توجهات المواطنين وتصوراتهم في  يتم
 

 هتي تنفيا هاا المسح استكمال للجهوا المتاولة من الجهىاز المركىزي لإلحصىاء الفلسىطيني فىي مجىال 
الواقىىىع، تلتيىىىة احتياجىىىات المسىىىتخدمين وتحىىىديث التيانىىىات المتىىىوفرة فىىىي كافىىىة المجىىىالت التىىىي يتطلتهىىىا 

التىىىىي عتىىىىرت الحكومىىىىة  9101 التنميىىىىة المسىىىىتدامة ههىىىىداففلسىىىىطين بوكىىىىالت اسىىىىتجابة للتىىىىزام اولىىىىة 
" المىىىواطن أولا "والتىىىي أالىىىات مىىىن  9199 - 9107 الفلسىىىطينية عنهىىىا فىىىي أجنىىىدة السياسىىىات الوطنيىىىة

    .شناراا لها
 

 التنميىىة هىىدافأ إطىىار ان المؤشىىرات الخامىىة بمسىىح توجهىىات المىىواطنين حىىول األولويىىات الوطنيىىة فىىي 
 نفيىىىا، مؤشىىرات تطىىال تصىىور األفىىراا وأرائهىىم حىىول أولويىىاتهم فىىي مجىىال تخطىىيط وت9102المسىىتدامة 

وهىىا  المؤشىىرات بىىدورها تىىوفر قاعىىدة التيانىىات األساسىىية المناسىىألة لكافىىة .  المسىىتدامة األهىىداف التنمويىىة
 .الجهات ذات النالقة نحو مراجنة الليات وتطوير األااء النام

 
، بينمىىا  حتىىوي المفىىاميمالمصىىطلحات و  األولأر نىىة فصىىول، حيىىث  شىىما الفصىىا  التقريىىرهىىاا  ضىىمنيت

الفصىا الرابىع  أمىا، ويحتوي الفصا الثالىث علىى المنهجيىة، للمسحالفصا الثاني على النتائج الرئيسية 
 .  فيتطرق الى جواة بيانات المسح

 
الفجىىوات المنلوماتيىىة، وان نكىىون قىىد أسىىهمنا فىىي نهمىىا أن نكىىون قىىد وفقنىىا فىىي سىىد فجىىوة إهىىا ية مىىن 

توفير أحد المراجع األساسية لإلحصاءات الرسىمية الفلسىطينية لخدمىة المسىيرة التنمويىة ومىناع القىرار 
 .مختلف مواقنهم لصياغة القرارات والخطط على أسس مهنية علمية يف

 
 

 وهللا ولي التوفيق،،،
 9102، أيلول عال عوض

  رئيس الجهاز
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 الفصا األول
 

  المفاهيمالمصطلحات و 
 

الصاار عن  ابحصائيةوفق منجم المصطلحات  التقريرتنرف المصطلحات المستخدمة في هاا 
 مع النام ةوالمنسجمبابحصاءات حدث التوميات الدولية المتنلقة أالجهاز والمنتمد على 

 .ةالدولي
 

 :1التنمية المستدامة
تنزيز التنمية القتصاا ة مع الحفاظ على الموارا "عرف  األمم المتحدة التنمية المستدامة بهنها 

 ،األمم المتحدة" )الطتيعية؛ وهمان مواملة التنمية الجتماعية والتيئية على أساس المساواة 
التنمية التي تلتي احتياجات الحاهر اون المساس  هيالتنمية المستدامة بمننى آالر، (. 0221

، هي السألنة عشر أهداف التنمية المستدامةو   .ةبقدرة األجيال القاامة على تلتية احتياجاتها الخام
، 9101مجموعة من األهداف التي وهنتها األمم المتحدة والتي تنرف أ ضاا باسم األجندة النالمية 

واعوة عالمية للنما من أجا القضاء على الفقر وحما ة كوك  األرض وهمان تمتع وهي رؤية 
 .9101جميع الشنوب بالسالم والزاهار بحلول عام 

 
 :األسرة

فرا أو مجموعة أفراا تر طهم أو ل تر طهم ملة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في 
 .المهكا أو في أي وجه متنلق بترتيألات المعيشة

 
 :الفرد في األسرة

هو الفرا الموجوا في الوحدة السكنية وينتتر على انه فرا في األسرة أو عضو فيها إذا كان  ها  
 .الوحدة السكنية هي مكان ابقامة المنتاا له أو مكان ابقامة الوحيد له

 
 :الجنس

 .أو أنثى إلى ذكر صنف الجنس 
                                                 

 .www.sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld :منامة األمم المتحدة  1
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 :العمر بالسنوات الكاملة
فمثال . بين تاريخ الميالا ولحاة ابسناا الزمني للمسح منتراا عنه بالسنوات الكاملةهو الفترة الزمنية 

 .أشهر 2سنة و09سنة إذا كان عمر  09 سجا عمر الشخت 
 

 :ةالتعليمي الحالة
 . سنة فهكثر 01هو أعلى مؤها علمي أتمه الفرا بنجاح الاي يتلغ من النمر 

 
 :أمي
والكتابة مناا بهي لغة كان  ولم  حصا على أي شهااة من التنليم إذا كان الفرا ل  ستطيع القراءة  

وإذا كان  قرأ فقط ول  كت   نتتر أمي كما أن الفرا الاي  مكنه قراءة وكتابة األرقام فقط . الناامي
 وكالت اسمه  نتتر أمي

 
 :ملم
يمية الماكورة بحيث إذا كان الفرا  ستطيع القراءة والكتابة اون إنهاء أي مرحلة من المراحا التنل 

 . مكنه قراءة وكتابة جملة بسيطة
 
  :(J1منطقة ) لقدسا

عنوة بنيد احتالله للضفة  السرائيلي اليه همه الحتاللالاي محافاة القدس و تشما ذلت الجزء من 
 ،ُشْنَفاط، ُمَخيَّْم ُشْنَفاط، ِبي  َحِنينا، َكْفر َعَق ) تجمنات  J1منطقة وتضم .0291الغر ية عام 
ِبي  )الُقْدس ، (َجَتا الَزْيُتون )الُطوْر ، الُصوَّاَنة، باْب الَساِهَرة، وااي الَجْوز، َشْيخ َجرَّاح، الِعيَسِويَّة
، ِبي  َمَفافا، الَسواِحَرة الَغْرِ يَّة، َجَتْا الُمَكتِ ر، الَثْوِري ، ِسْلوان، راس الَناُموا، الَشيَّاح، (الَمْقِدس
 .(أمُّ ُطو ا، ُموْر َباِهر، َشَرَفات
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 الفصا الثاني
 
 الرئيسيةالنتائج 

 
مسح توجهات المواطنين حول األولويات الوطنية في إطار ل لرئيسية نرض هاا الفصا النتائج ا

  :كاآلتيبرز النتائج أكان  حيث ، 9102 المستدامةأجندة التنمية 
 

 1030أهداف التنمية المستدامة ب معرفةال 2.1
ههداف التنمية ب منرفةعلى في فلسطين ( سنة فهكثر 00)األفراا من % 99 أنأظهرت النتائج 
   .(1جدول  ي/ انار)  .في قطاع غزة %02في الضفة الغر ية و% 91بواقع  ،9101المستدامة 

 
                أهداف التنمية المستدامةعن  *عرفون الذين ي في فلسطين( سنة فأكثر 21)ألفراد نسبة ا

 1029، تموز المنطقةحسب  1030

 
 .اون إطالع عليها أو حتى عليها أو على جزء منها الطالع قصد بها المنرفة  *

 
ههداف ب منرفةعلى  كانوافي فلسطين  (سنة فهكثر 00)من الاكور % 90أن  التيانات  يما أشارت

 .(0ي جدول / انار) .ابناث من %99 مقابا، 9101التنمية المستدامة 
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             1030أهداف التنمية المستدامة عن  *الذين يعرفون  في فلسطين( سنة فأكثر 21)ألفراد نسبة ا
 1029 تموز ،الجنسحسب 

 
 .اون إطالع عليها أو حتى عليها أو على جزء منها الطالعالمنرفة  قصد بها  *

 
ههداف التنمية المنرفة ب قل ه كلما زاا النمر أنالتيانات أظهرت فقد على مستوى النمر  ماأ

ههداف التنمية ب  نرفوا فهكثر 41أعمارهم الاين فراا ألمن ا %01حيث نجد ان  9101المستدامة 
  نرفواسنة  91-00من  أعمارهماألفراا من % 90 ما نستتهكان   ، في حين9101المستدامة 

 .(0ي جدول / انار)  .النمريةالفئات ألاقي مقارنة ب مرتفنة هيو  9101ههداف التنمية المستدامة ب
 

          1030عن أهداف التنمية المستدامة  *الذين يعرفون  في فلسطين( سنة فأكثر 21)ألفراد نسبة ا
 1029تموز  ،حسب الفئة العمرية

 

 .اون إطالع عليها أو حتى عليها أو على جزء منها الطالع المنرفة  قصد بها *
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 تل فراا زاا لحالة التنليميةا تيتضح انه كلما زااالحالة التنليمية مستوى على بالنار الى النتائج 
 (سنة فهكثر 00)فراا ألا من %14ما نستته أن  ، حيث9101ههداف التنمية المستدامة ب منرفتهم

ههداف التنمية المستدامة ب منرفةهم على بكالوريوس فهعلى  الحاملين على شهااةفي فلسطين 
ههداف التنمية ب منرفةهم على  الاين حالتهم التنليمية إعدااي فهقامن  فقط% 00، مقابا 9101

 .(0ي جدول / انار) .9101المستدامة 
 

               1030أهداف التنمية المستدامة عن  *الذين يعرفون  في فلسطين( سنة فأكثر 21)ألفراد نسبة ا
 1029، تموز حسب الحالة التعليمية

 
 .اون إطالع عليها أو حتى عليها أو على جزء منها الطالع المنرفة  قصد بها* 

 
  1030 أولويات أهداف التنمية المستدامة 1.1
والمتنلق بالقضاء على الفقر  9101 الهدف األول من أهداف التنمية المستدامةالنتائج ان  بين 
في ترتي   (فهكثرسنة  00)فراا في فلسطين األعند من حيث األولوية رتألة األولى ماحتا ال

كما احتا هاا  ،األفراامن % 04 بنسألة 2030هداف التنمية المستدامة أل األولويات الس  األولى
  .على التوالي %21و %01الهدف نفس المرتألة في الضفة الغر ية وقطاع غزة و نسألة بلغ  

 .(9ي جدول / انار)
 

كما جاء أ ضاا في نفس من األفراا، % 00 بنسألةفي فلسطين  الثانية ةرتألمالاحتا التنليم الجيد 
 .من الفراا% 00، وكالت في قطاع غزة بنسألة بلغ  %01المرتألة في الضفة الغر ية و نسألة 

 .(9ي جدول / انار)
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سنة  00)فراا ألمن ا% 01الرفا  حيث ان و الصحة الجيدة المتنلق برتألة الثالثة فكان  للهدف مأما ال
في % 01في الضفة الغر ية و %01واحتا نفس المرتألة بواقع ، بالتأفااوا في فلسطين  (فهكثر

 .(9ي جدول / انار) .قطاع غزة
 

                ألهداف التنمية المستدامة همحسب ترتيب أولويات فلسطينفي ( سنة فأكثر 21)سبة األفراد ن
 (أول ستة خيارات) 1029تموز  ،1030

 
 

                ألهداف التنمية  همحسب ترتيب أولويات الضفة الغربيةفي ( سنة فأكثر 21)سبة األفراد ن 
 (أول ستة خيارات) 1029تموز  ،1030 المستدامة
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                       ألهداف التنمية  همحسب ترتيب أولويات قطاع غزةفي ( سنة فأكثر 21)سبة األفراد ن
 (أول ستة خيارات) 1029تموز  ،1030 المستدامة
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 1030 أهداف التنمية المستدامة إمكانية تحقيق 3.1
الهدف الرابع الخاع  ، حاز01الىىىى  2030 أهداف التنمية المستدامةبين من  هنأأظهرت النتائج 
ن هاا الهدف ممكن أفراا ألمن ا% 21حيث أكد النسألة األعلى بمكانية تحقيقه بالتنليم الجيد 

 .(0ي جدول / انار)(.   شكا بسيط أو هامشيو جزئياا، و كلياا، تشما )تحقيقه 
 

يانياا صحة الجيدة والرفا  الخاع بالو  2030 أهداف التنمية المستدامةمن الثالث الهدف  كان يما 
بالميا  النايفة أما الهدف السااس والخاع . تحقيقه الاين أشاروا بإمكانية األفراامن % 21 بنسألة

في فلسطين  (سنة فهكثر 00) األفراامن % 07حيث أكد  ةفي المرتألة الثالث كان والناافة الصحية
 .(0ي جدول / انار)  .انه  مكن تحقيقه

 
 من تحقيقها في فلسطين  صن أو  التي من غير الممكن 2030 التنمية المستدامة أما عن أهداف

أفااوا أن الهدف  (سنة فهكثر 00)من األفراا % 11، فقد أشارت النتائج أن وجهة نار المستجو ين
جاء بند ذلت . ممكن تحقيقه في فلسطينالغير انه من بالحياة تح  الماء  الخاعالرابع عشر و 

سنة  00)من األفراا % 90حيث أفاا ما نستته  يبالنما المناال الخاعالهدف الثالث عشر و 
 (0ي جدول / انار) .امكانية تحقيقه مفي فلسطين بند (فهكثر
 

   أما الهدف السااس عشر والمتنلق بالسالم والندالة والمؤسسات القوية جاء ترتيأله الثالث حيث 
               .سطينامكانية تحقيقه في فل مبند (سنة فهكثر 00)من األفراا % 90أفاا ما نستته 

 (0ي جدول / انار)
 

عدم أهمية ها  األهداف أو أبداا  تننيل  من وجهة نار األفراا  شار إلى أن عدم إمكانية التحقيق
 .لتحقيقهاأو التي تتال المتاولة  الوطنية بها أو الجهواالمؤسسة الرسمية هتمام مدى ا 
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          إمكانية تحقيق أهداف آرائهم في في فلسطين حسب ( سنة فأكثر 21)لألفراد التوزيع النسبي 
 1029، تموز والهدف 1030 التنمية المستدامة

 
 (ننم بشكا بسيط أو هامشي، ننم جزئياا ، ننم كلياا )ممكن تشما *: 

 

 1030التنمية المستدامة أهداف  تحقيقمعيقات  4.1
ل سيما  9101هناك النديد من المعيقات التي  مكن أن تحد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

فال  مكن إحداث تنمية حقيقية مستدامة في  لتحقيقها،في ظا الحتالل الاي  شكا النائق الرئيسي 
على  و الرغم من ذلت هناك النديد من المنوقات األالرى همن مناومة النما. ظا وجوا الحتالل

حس  ما  انتشار الفساا المنيق األول وذلتأهداف التنمية المستدامة من وجهة نار المواطن،  حتا 

79.4 

84.2 

90.0 

93.8 

85.4 

86.9 

80.9 

78.3 

76.8 

79.9 

79.4 

81.0 

69.2 

48.7 

74.3 

76.2 

79.5 

18.8 

14.3 

9.1 

5.3 

12.1 

11.4 

16.1 

18.6 

18.7 

17.0 

16.2 

14.4 

23.4 

40.2 

19.9 

21.0 

13.4 

1.7 

1.5 

0.9 

0.8 

2.5 

1.7 

3.0 

3.2 

4.5 

3.1 

4.4 

4.6 

7.5 

11.0 

5.8 

2.9 

7.1 

 القضاء على الفقر. 01

 القضاء التام على الجوع. 02

 الصحة الجيدة والرفاه. 03

 التعليم الجيد. 04

 المساواة بين الجنسين. 05

 المياه النظيفة والنظافة الصحية. 06

 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة . 07

 العمل الالئق ونمو االقتصاد. 08

 الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية. 09

 الحد من أوجه عدم المساواة. 10

مدن ومجتمعات محلية مستدامة         . 11 

 االستهالك واإلنتاج المسؤوالن. 12

 العمل المناخي. 13

 الحياة تحت الماء. 14

 الحياة في البر. 15

 السالم والعدالة والمؤسسات القوية. 16

 عقد الشراكات لتحقيق األهداف . 17

 النسبة 

ة 
ام

تد
س

لم
 ا
ية

نم
لت
 ا
ف

دا
ه
أ

2
0
3

0
 

 ال أعرف غير ممكن *ممكن



PCBS : 9102التنمية المستدامة، أهداف ولويات أمسح 

91 

الوهع السياسي في فلسطين، يليه كمنيق ياني للتنمية  (سنة فهكثر 00)األفراا  من% 21أفاا به 
الفلسطينية للموارا غياب اباارة يم  هتي . في فلسطين %29بنسألة  (النقسام)اللي االفلسطيني الد
 .(1ي جدول / انار) %.12كمنيق يالث للتنمية في فلسطين بنسألة  المتاحة

 

                التنمية تحقيق أهداف معيقات  في آرائهمفي فلسطين حسب ( سنة فأكثر 21)ألفراد ا نسبة
 1029 تموز ،1030 المستدامة

 
 

سنة  01)فراا ألحس  ما أفاا به ا 9101لتنمية المستدامة هداف اوقد االتلف ترتي  المعيقات أل
 بنسألةانتشار الفساا هو فقد كان المنيق األول في الضفة الغر ية ، على مستوى المنطقة( فهكثر
، أما %07 نسألة الثاني و  المنيق (النقسام)اللي االوهع السياسي الفلسطيني الد اَ مثَّ و ، 22%

   .فراا بالتألمن ا% 19فاا أحيث  اباارة الفلسطينية للموارا المتاحةغياب المنيق الثالث فكان 
 .(1ي جدول / انار)
 
 (النقسام)اللي االوهع السياسي الفلسطيني الدما بالنسألة للمنيق األول في قطاع غزة فقد كان أ

 والمألااراتغياب الحوافز  ياني للتنمية، أما قكمني% 24، يم جاء انتشار الفساا بنسألة %22بنسألة 
 .(1ي جدول / انار). (كثرهسنة ف 01)فراا ألمن ا% 22 به اافما أ حس  المنيق الثالثفشكا 
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                التنمية تحقيق أهداف معيقات  في آرائهمفي فلسطين حسب ( سنة فأكثر 21)ألفراد ا نسبة
 1029، تموز والمنطقة 1030 المستدامة

 
 

  1030 التنمية المستدامةأهداف عوامل تحقيق  5.1
التنمية المستدامة أهداف لم تكن الموارا المالية ول القدرات القتصاا ة هي المنيق األساسي لتحقيق 

من وجهة نار المواطن الفلسطيني، على الرغم من أهميتها بالطألع، لكن الناما األساسي  9101
الاي تتوأ قائمة النواما التي تشكا أول ممكنات تحقيق التنمية هو فرض سيااة القانون الاي من 

في الضفة  %20بواقع  %20وجهة نارهم هو مفتاح تحقيق التنمية وذلت بنسألة عالية جداا بلغ  
إن ها  المنطيات تتسق مع النتائج السابقة حول معيقات التنمية . في قطاع غزة% 22ية والغر 

 .(1ي جدول / انار) .التي تتوأها انتشار الفساا
 
في الضفة الغر ية، % 27)في فلسطين ( سنة فهكثر 01)فراا ألمن ا% 20 أن أشارت النتائجكما 
قيام المواطن بالواجألات والمسؤوليات المطلو ة منه )أن المواطنة الجيدة  يرونَ ( لقطاع غزة% 20و

 .(1ي جدول / انار) .هي الناما الثاني التي  مكن من الالله تحقيق التنمية( تجا  الوطن
 

ا الناما الثالث عند األفراا  في فلسطين من أجا ( سنة فهكثر 01)أما إنهاء الحتالل فقد شك 
في % 22في الضفة الغر ية، مقابا % 24بواقع % 27حيث بلغ  نستته لتنمية المستدامة اتحقيق 
   .(1ي جدول / انار). قطاع غزة
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               التنمية أهداف  عوامل تحقيقفي  آرائهمحسب في فلسطين ( سنة فأكثر 21)ألفراد ا نسبة
   1029تموز  ،1030 المستدامة
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 الثالثالفصا 
 

 المنهجية 
 

توجهىىات المىواطنين حىىول  المنهجيىة النلميىة التىىي اتألنى  فىي تخطىىيط وتنفيىا مسىح هىاا الفصىىا نىرض 
، وتشىىىما تصىىىميم أاوات فىىىي فلسىىىطين 9102األولويىىات الوطنيىىىة فىىىي إطىىىار أجنىىىدة التنميىىة المسىىىتدامة 
 .بموهوع المسحالألحث األساسية وطرق جمع ومنالجة التيانات الخامة 

 
 أهداف المسح 2.3

 لحو  نالفلسطينيي( سنة فهكثر 00)ألفراا اتوجهات توفير بيانات حول هدف هاا المسح إلى 
 :يوالتي كان  كاآلت 9101أهداف التنمية المستدامة األولويات الوطنية في إطار 

في مجال التخطيط وتمثيا األهداف التنموية في رائهم آحول ألفراا اتصور التنرف على  .0
 . فلسطين

في فلسطين، من أجا النما  9101بوجوا أهداف التنمية المستدامة ألفراا اتحديد مدى علم  .9
 .على نشر التوعية بها

وإمكانية تحقيقها من الالل  9101من أهداف التنمية المستدامة ألفراا امنرفة أولويات   .0
 . إشراكهم في تحديدها

في فلسطين من وجهة نار  9101التنمية المستدامة أهداف النما على تحديد معيقات تحقيق  .2
 .ألفرااا
في فلسطين  9101التنمية المستدامة أهداف النما على تحديد النواما التي تؤاي الى تحقيق  .2

 . ألفرااامن وجهة نار 
 
 استمارة المسح 1.3

تمثا استمارة المسح األااة الرئيسية لجمع المنلومات، لالت ل بىد أن تحقىق الموامىفات الفنيىة لمرحلىة 
 اسىىىتمارة مسىىىح تكونىى النمىىا الميىىىداني، كمىىىا يتوجىى  أن تحقىىىق متطلألىىىات منالجىىة التيانىىىات وتحليلهىىىا، 

 ةمىىىن عىىىد 9102توجهىىات المىىىواطنين حىىىول األولويىىىات الوطنيىىىة فىىىي إطىىىار أجنىىىدة التنميىىىة المسىىىتدامة، 
 :أقسام
 التيانات التنري،يةب السئلة المتنلقة شما هاا القسم : القسم األول . 
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 بالسيطرة النوعيةالمتنلقة  ة شما هاا القسم األسئل: القسم الثاني. 
 ل فراا الجتماعية الخصائتبالمتنلقة  ةاألسئل  شما هاا القسم: القسم الثالث. 
 أهداف )بالمجالت حس  األولويات المتنلقة  ةاألسئل  شما هاا القسم: القسم الرابع

 .(التنمية المستدامة
 

 والعينة اإلطار 3.3
 .فلسطينمن األسر المقيمة في  يالث مراحامنتامة ذات النينة في المسح عينة طألقية عنقوا ة 

 
 مجتمع الهدف 2.3.3

بصفة اعتياا ة مع المقيمين و سنة فهكثر  01يتكون مجتمع الهدف من جميع األفراا الفلسطينيين 
 .9102أسرهم في اولة فلسطين في النام 

 
 إطار المعاينة 1.3.3

وهي  9101يتكون إطار المناينة من قائمة مناطق عد من تنداا السكان والمساكن والمنشآت 
وقد تم استخدام  .(أسرة 092متوسط عدا األسر فيها )مناطق جغرا ية متقار ة الحجم في منامها 

 .في المرحلة األولى من عملية االتيار النينة( PSUs) دات مناينة أوليةها  المناطق كوح
 

 حجم العينة 3.3.3
 مسح توجهات المواطنين حول األولويات الوطنية في إطار أجندة التنمية المستدامةفي  حجم النينة
  .أسرة 9,111 للمسح ابجمالي استجابالمستوى  على أسرة 2,222 هو 9102
 

 العينةتصميم  4.3.3
 :ذات يالية مراحا( PPS)النينة هي عينة طألقية عنقوا ة 

 
تم االتيار عينة طألقية عشوائية احتمالية متناسألة مع حجم كا منطقة عد من  :المرحلة األولى

 .منطقة عد( 022) مكونة من( PPS)األسر 
 

نقطة عشوائية في  أسرة متجاو ة بطريقة مساحية ويتدأ الالتيار من 91االتيار تم  :المرحلة الثانية
  (.رقم متنى) منطقة الند المختارة
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األفراا  الثانية مناالتيار فرا ذكر أو أنثى من كا أسرة تم االتيارها في المرحلة تم  :المرحلة الثالثة
مع  .سنة فهكثر باستخدام جداول كش من األسر التي لديها أكثر من فرا من ها  الفئة النمرية 01

أن األسرة التي رقمها فراي نختار منها ذكر واألسرة التي رقمها زوجي في  عتألارلاالالا بنين 
 .عينة منطقة الند نختار منها انثى

  

 طبقات العينة 5.3.3
 :تم تقسيم المجتمع إلى طألقات كما يلي

 (.شمال الضفة الغر ية، جنوب الضفة الغر ية، وسط الضفة الغر ية، قطاع غزة)المناطق  .0
 (.مخيم، ريفحضر، )نوع التجمع  .9
 

 :توزيع العينة 3.3.3
 .يتم توزيع النينة بطريقة التوزيع المتناس  مع حجم الطألقات من األسر

 
 مستويات النشر 7.3.3
 .فلسطين: المستوى ابجمالي .0
 (.وقطاع غزة الغر ية،الضفة : )مستوى المنطقة .9
 

 حساب األوزان 1.3.3
في النينة بهنه المقلوب الرياهي لحتمال االتيار ( وحدة المناينة) نرف وزن الوحدة ابحصائية 

توجهات المواطنين حول األولويات الوطنية في إطار أجندة التنمية المستدامة الوحدة، وعينة مسح 
 ذات يالث مراحا، حيث يتم في المرحلة األولى حساب( PPS)هي عينة طألقية عنقوا ة  9102

، يم في المرحلة الثانية (PPSعينة )وزن مناطق الند بالعتماا على احتمال االتيار كا منطقة عد 
يتم حساب وزن األسرة من كا منطقة عد، يم نجد حاما هرب وزن المرحلة األولى في وزن 
المرحلة الثانية فنحصا على وزن األسر األولي، بند ذلت نقوم بتنديا األوزان بالعتماا على 

و التالي ( منطقة، نوع التجمع)وتكون فئة التنديا هي الطألقة   9102ديرات األسر منتصف تق
 .نحصا على وزن األسر النهائي

 
سنة فهكثر في المسح بإعطاء كا فرا وزن أسرته النهائي  01يتم حساب أوزان ملف أفراا األسرة 

منطقة وجنس الفرا والفئات النمرية وهو وزن الفرا األولي ويتم تنديا أوزان األفراا األولية حس  ال
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و الت نكون قد حصلنا  9102 منتصف عامالتي  قع فيها الفرا حس  تقديرات ( فئة 02)الخماسية 
 .سنة فهكثر 01على الوزن النهائي للفرا في الفئة التابع لها يم نقوم بدمج ها  األوزان لملف األفراا 

 
 العمليات الميدانية 4.3

تمثىا النمليىات الميدانيىة، النمىا الحقيقىي للمسىح فىي الحصىول علىى التيانىات المطلو ىة مىن مصىىاارها 
لىىالت فىىإن هىىمان وجىىوا مقومىىات النجىىاح فىىي هىىا  المرحلىىة مىىن القضىىا ا األساسىىية التىىي تىىم .  األوليىىة

ا فىىي ذلىىت علىىى تىىوفير كىىا المسىىتلزمات الفنيىىة وابااريىىة بمىى أشىىتماالنمىىا عليهىىا بشىىكا تفصىىيلي، وقىىد 
 .ذلت عمليات التنيين والتدري  وتوفير المستلزمات الماا ة الالزمة ألااء النما بهفضا مورة

 
 والتعيين التدريب 1.4.3

تحضيراا لتدء عمليات تنفيا المسح حس  الخطة الموهوعة، فقد تم عقد اورة تدريتية في المركز 
          الالل الفترة أ ام تدري  2للجهاز في الضفة الغر ية وفي مكت  قطاع غزة، بواقع  يالرئيس
قد اشتما برنامج التدري  على الجان  الناري الاي تم من الالله تدري  و ، 99/19/9102 -90

ا الألاحثين والمشرفين الميدانيين على النمليات الميدانية المختلفة بشكا عام وذلت قتا بدا ة تنفي
المسح، بهدف إكسابهم المهارات األساسية الالزمة لجمع المنلومات ومن اجا توحيد المفاميم 

استيفاء الستمارة، بابهافة إلى آلية وتقنية إجراء المقابالت  وآليةوالتنريفات الواراة في الستمارة، 
اشتما برنامج كما   .في الميدان وستا التناما مع المستجدات التي يواجها الفريق في النما

التدري  على الجان  النملي، حيث تم النما على تدري  الألاحثين والمشرفين الميدانيين على تنتئة 
  .الستمارة باستخدام األجهزة اللوحية

 
نتىىائج المتحانىىات فىىي  تعلىىى أعلىىى التقييمىىابالعتمىىاا ( المشىىرفين والألىىاحثين)تىىم تنيىىين فريىىق النمىىا 

 .تدريتيةالدورة الفي نها ة واللتزام بالحضور  والمتحان النهائياليومية 
 

 جمع البيانات 1.4.3
اسىىىتخدام تىىىم  ،سىىىنة فىىىهكثر 00واألفىىىراا  ل سىىىر تىىىم جمىىىع بيانىىىات المسىىىح بهسىىىلوب المقابلىىىة الشخصىىىية

محافاىىة  باسىىتثناءاألجهىىزة اللوحيىىة فىىي جمىىع بيانىىات المسىىح فىىي كىىا مىىن الضىىفة الغر يىىة وقطىىاع غىىزة 
تطتيىىق الكترونىىي الىىاع لجمىىع بيانىىات المسىىح وتحميىىا الىىرائط منىىاطق عىىد تصىىميم ، وتىىم (J1) القىىدس

التجمنات الفلسطينية عليه، وممم وفقىاا لسىتمارة المسىح مىدعم بقواعىد التىدقيق اآللىي لفحىت منطقيىة 
وكىالت مىَدعم برسىائا تنتيهيىة أو تحايريىة فىي حىال وجىوا عىدم منطقيىة واتسىاق فىي  التيانات واتسىاقها،
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مىىن الىىالل السىىتمارات الورقيىىة، وتىىم ( J1)س جمىىع التيانىىات فىىي محافاىىة القىىد فىىي حىىين تىىم.  التيانىات
بياناتهىىىا علىىىى أجهىىىزة الحاسىىىوب فىىىي قاعىىىة اباالىىىال فىىىي المقىىىر الرئيسىىىي، وتىىىم اسىىىتخدام نفىىىس  إاالىىىال

التطتيىىىىق الىىىىاي مىىىىمم ل جهىىىىزة اللوحيىىىىة ولكىىىىن بتنىىىىديا بنىىىى  الخصىىىىائت  يىىىىه لتتناسىىىى  مىىىىع أجهىىىىزة 
 .الحاسوب

 
 .09/11/9102بتاريخ النتهاء وتم  ،10/11/9102بتاريخ في جمع التيانات  تم التدء
 

 اإلشراف والتدقيق الميداني 7.6.7
 تتوفر حيث مسألقاا، المندة الخطة وفق ميدانياا  والتنسيق التيانات جمع عملية تنفيا تم 

 .الميداني للنما واألاوات الالزمة والنماذج التنليمات
  يما  خت النما على أجهزة التابل  فإن عملية التدقيق تتم من الالل وهع كافة قواعد 

التدقيق اآللي والمكتتي على الترنامج مسألقا بحيث  غطي كافة الضوابط المطلو ة وفق 
 .الستمارةالمنايير التي تحداها 

  لخصومية استمارات القدس(J1 ) بتدقيق المشرفة قام تم جمع التيانات ورقياا، حيث 
 .تدقيقاا شكلياا وفنياا حس  قواعد التدقيق المندة مسألقاا  الستمارات

  من قتا إاارة المشروع ومنسق المشروع وابطالع على سير النما  ةت ميدانياتم عما زيار
 .ميدانياا  ومن أااء الألاحثين الستماراتوالتهكد من 

 
 التدقيق المكتبي  6.6.7

أما بست  استخدام الستمارات الورقية،  ،(J1)لقدس الستمارات محافاة تم التدقيق المكتتي فقط 
باقي الستمارات فكان التدقيق متوازي مع جمع التيانات من الالل الفحت المستمر لقاعدة التيانات 

 .على األجهزة اللوحية
 

  معالجة البيانات 1.7
 :منالجة التيانات للمسح بطرق مختلفة منها علىتم النما 

 
 برنامج االدخال وقواعد التدقيق 0.1.7

بقدر  سمح بالتناما مع  الستمارة التي تم تصميمهاعلى  بالعتماا التطتيقتصميم تم  .0
العتماا على واجهات حيث تم التطتيق بوهوح وتسهيا عملية جمع التيانات ميدانياا، 
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على استيفاء التيانات بسرعة و الحد  في الميدان الألاحثيينتطتيق سهلة الستخدام تساعد 
استخدام أاوات اباالال المناسألة بحس  السؤال مثا القوائم وكالت  ،األانى من األالطاء

 .المنسدلة
وتحميلها  المسحإعداا قواعد تدقيق آلية غا ة بالدقة لتتالئم مع استخدام التكنولوجيا في هاا  .9

 للألاحثينطي رسائا تنتيه ورسائا الطه حيث أن الناام كان  ن التطتيقعلى بشكا مألاشر 
الى قاعدة  المداللة ، من أجا تنايف التياناتلتهكد منهاللتنديا التيانات أو للفحت و  إما

والمحافاة على اتساقها واللوها من األالطاء قدر ابمكان مما  سها ويسرع من التيانات 
  .الى النتائج النهائية وومولا  الوليةعملية استخراج النتائج 

ساعد على منع ( GIS)ونام المنلومات الجغرا ية ( GPS)استخدام ناام تحديد المواقع  .0
 (.واألسرة المتنى)ند الالتكرار أو اسقاط في وحدات 

، تم استخدام نفس اا التي تم جمع التيانات فيها ورقي( J1)من أجا النما بالتوازي مع القدس  .2
االال بالتطتيق الاي تم تصميمه على األجهزة اللوحية وتم تنديا بن  الخصائت به 

تنزيا الترنامج تم  بند أن اباالالعلى أجهزة الكمتيوتر في قاعة  اباالالتم حيث  بياناتها،
 .الستمارات النتهاء من تدقيق  ندو على األجهزة 

 
 تنظيف البيانات 9.1.7

للتيانىىات المداللىىة مركزيىىاا وإعااتهىىا  يىىوميبىىالتزامن مىىع عمليىىة جمىىع التيانىىات تىىم إجىىراء فحىىت  .0
تم النما علىى إجىراء فحىت  عليها، حيثوالمتابنة  مرحلة جمع التيانات أيناءللميدان للتنديا 

اقيىىىق ل سىىىئلة والمتغيىىىرات والتهكىىىد مىىىن اسىىىتيفاء جميىىىع التنىىىوا المطلو ىىىة، وفحىىىت النتقىىىالت 
 .ات والمدىوالتوقف

فحىىت وتنايىىف  إجىىراءاقتصىىرت عمليىىة منالجىىة التيانىىات مىىا بنىىد مرحلىىة النمىىا الميىىداني علىىى  .9
، تىىدقيق النتقىىالت والقىىيم المسىىموح بهىىىاالنمىىىا علىىى  تىىم المسىىح، بحيىىثنهىىائي لقواعىىد بيانىىات 

وتىم  ،علىى عالقىات منطقيىة وذلىت بنىاءا  ،المختلفةالستمارة تدقيق التطابق والتساق بين أسئلة 
إجىىراء فحومىىىات بنىىاءا علىىىى عالقىىىات منينىىة بىىىين األسىىئلة المختلفىىىة بحيىىىث كىىان يىىىتم اسىىىتخراج 

وتصىىحيح الخطىىه وكمىىا  غيىىر المتطابقىىة ومراجنتهىىا وتحديىىد مصىىدر الخلىىا فيهىىا بالحىىالتقائمىىة 
 .تم النما على توييق جميع الكشوف

والتناقضىىىات لسىىىتخراج كشىىىوف باألالطىىىاء ( SPSS) برنىىىامج اسىىىتخدام الىىىاللتىىىم النمىىىا مىىىن  .0
 .تجهيز بيانات نايفة واقيقة جاهزة للجدولة والنشر ها، ليتموتنديل
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 استخراج النتائج 7.1.7

التيانىىات وتىىدقيقها مىىن أ ىىة أالطىىاء، تىىم اسىىتخراج جىىداول نتىىائج المسىىح وذلىىت  تنايىىفمىىن  النتهىىاءبنىىد 
 .وفق قائمة الجدولة التي أعدت مسألقا لهاا الغرض
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 الرابع لفصاا
 

 الجودة
 

يتطىىىرق هىىىاا الفصىىىا لجىىىواة بيانىىىات المسىىىح وتقييمهىىىا مىىىن الىىىالل عىىىرض اآلليىىىات التىىىي تضىىىمن اقىىىة 
 .  مناينة أو غير مناينة أالطاءالتيانات، والحد من األالطاء الممكن حدويها سواء كان  

 
 الدقة  0.6

أالطىىىاء غيىىىر و  أالطىىىاء المناينىىىة شىىىما فحىىىت اقىىىة التيانىىىات جوانىىى  متنىىىداة فىىىي المسىىىح مىىىن أبرزهىىىا 
ترجىىع إلىىى طىىاقم النمىىا وأاوات المسىىح، بابهىىافة إلىىى منىىدلت السىىتجابة فىىي المسىىح التىىي  المناينىىة
 :ويشما هاا القسم على اآلتي. هم آيارها على التقديراتأ و 
 

 أخطاء المعاينة 0.0.6
لوحىىىدات  شىىىامالا  نتيجىىة لسىىىتخدام عينىىىة ولىىيس حصىىىراا  بهالطىىىاء المناينىىىةالمسىىىح تتىىهير  إن بيانىىات هىىىاا

مجتمىع الدراسىىة، ولىالت مىىن المؤكىد ظهىىور فىروق عىىن القىيم الحقيقيىىة التىي نتوقىىع الحصىول عليهىىا مىىن 
ل بىىد مىن اسىىتخدام عينىىة احتماليىة ذات تصىىميم مالئىىم  أالطىىاء المناينىةوللتقليىا مىىن  ،التنىىداااتالىالل 

، لحسىاب األالطىاء علىى الىدوام وهىىاا  ننىي أن يوجىد لكىا وحىدة فىىي المجتمىع فرمىة االتيىار فىي النينىىة
 .وقد تم احتساب التألاين وتهيير تصميم النينة على مستوى فلسطين
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 ألبرز مؤشرات المسححساب التباين ملخص 
 

 المؤشر
قيمة 
 التقدير

% 

الخطأ 
 المعياري 

% 

الخطأ  %95فئة الثقة 
 النسبي

% 

عدد 
الحد  المشاهدات

 %األدنى 
الحد األعلى 

% 
سنة فهكثر الاين ل  01نسألة األفراا 
أهداف التنمية  عنعلم لديهم 
 9101المستدامة 

77.8 1.7 4747 80.9 2.1 2,215 

في سنة فهكثر  01نسألة األفراا 
في  حس  رأيهمالضفة الغر ية 
 القضاء)األول  هدفالإمكانية تحقيق 
  كلياا أو جزئياا  (على الفقر

8745 948 49.8 8244 4.6 1,147 

 فيسنة فهكثر  01نسألة األفراا 
أن في  حس  رأيهمالضفة الغر ية 

انتشار الفساا هو من معيقات تنفيا 
           في فلسطينالمستدامة التنمية أهداف 
 9102لنام 

93.9 0.9 93.0 97.9 0.9 1,964 

قطاع في سنة فهكثر  01نسألة األفراا 
غزة الاين يرون أن سيااة القانون 

التنمية أهداف مهم في إمكانية تحقيق 
 9102المستدامة في فلسطين لنام 

99.3 0.3 98.5 99.7 0.3 772 

 
 أخطاء غير المعاينة 9.0.6

فهي ممكنة الحدوث في كىا مراحىا تنفيىا المشىروع، الىالل جمىع التيانىات أو  المناينةأما أالطاء غير 
، وأالطىىىىاء (المألحىىىىوث)إاالالهىىىىا والتىىىىي  مكىىىىن إجمالهىىىىا بهالطىىىىاء عىىىىدم السىىىىتجابة، وأالطىىىىاء السىىىىتجابة 

ولتفااي األالطىاء والحىد مىن تهييرهىا فقىد بىال  جهىوا كتيىرة . وأالطاء إاالال التيانات( الألاحث)المقابلة 
مكثفىىاا، وتىىدريتهم علىىى كي،يىىة إجىىراء المقىىابالت، واألمىىور التىىي  جىى     الألىىاحثين تىىدريألاا مىىن الىىالل تىىدري

اتألاعها أيناء إجىراء المقابلىة، واألمىور التىي  جى  تجنتهىا، وتىم إجىراء بنى  التمىارين النمليىة والناريىة 
 .  الالل الدورة التدريتية

 

 اإلجابةمعدالت  7.0.6
أسرة، ( 9,111)لفلسطين، حيث بلغ عدا األسر المكتملة أسرة ممثلة ( 2,222) هو حجم النينة
أسرة في قطاع غزة، وقد جرى تنديا األوزان على ( 111)أسرة في الضفة الغر ية، و( 9,011)منها 

 مستوى طألقات التصميم لتنديا تهيير نسى  حالت الرف  وعدم الستجابة، و لغ  نسألة التجاوب
 %.10.1وفي قطاع غزة % 92.1ية الضفة الغر في  ، وكان %92.1الكلية 
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 حاالت االستجابة وعدم االستجابة لألسر وزيادة الشمول
 

 :معادالت االستجابة وعدم االستجابة

 = نسبة أخطاء زيادة الشمول
 مجموع حالت زيااة الشمول

x 011% = 01.0% 
 ةيعدا حالت النينة األمل

 = االستجابةنسبة عدم 
 مجموع حالت عدم الستجابة

x 011% = 01.9% 
 النينة الصا ية

 1,091 = (حالت زيااة الشمول) –النينة األملية  = العينة الصافية
 %42.0 = عدم الستجابة نسألة -% 011 = نسبة االستجابة

 
 :معالجة حاالت عدم االستجابة بتعديل االوزان 

 


 



rg

ng co

wi

wiwi
fg

. 

 

 حيث أن

wi:   الوزن األولي قتا التنديا ل سرةi. 
g :فئة التنديا حس  المنطقة و نوع التجمع. 

fg : مناما تنديا الوزن حس  الفئةg. 

ng
wi : مجموع األوزان في الفئةg  

 cgo
wi

.
 مجموع أوزان حالت زيااة شمول: 

rg
wi :مجموع أوزان حالت الستجابة 

      :باستخدام المناالة التالية( 'iw) لكا فئة وفي النها ة نحصا على الوزن النهائي ل سرة   fgيتم إ جاا 

                  

fgiwiiw *'  

 عدد الحاالت حاالت االستجابة وعدم االستجابة وزيادة الشمول
 2,880 األسر المكتملة

   حاالت عدم االستجابة
 82 األسرة مسافرة
 599 ل أحد في التي 
 123 رف  التناون 

 101 لم يتوفر منلومات
 339 أالرى 

   حاالت زيادة الشمول
 13 وحدة غير موجواة
 462 وحدة غير مههولة

 4,599 (حجم العينة الكلي)المجموع 
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PCBS: Survey of Priorities of the Sustainable Development Goals, 2019 2019مسح أولويات أهداف التنمية المستدامة، : PCBSء

نعم واطلعت عليها أو 
على جزء منها

نعم ولكن دون االطالع 
عليها

المجموع  ال أعلم بوجودها

  Yes and I read 

it or part of it

  Yes but without 

reading it

  I do not know 

about it

Total

3.219.077.8100Totalالمجموع

Regionالمنطقة

3.720.675.7100West Bankالضفة الغربية

2.216.581.3100Gaza Stripقطاع غزة

Sexالجنس

3.718.977.4100Malesذكور

2.719.178.2100Femalesإناث

Age Groupالفئة العمرية

25-183.824.272.010018-25

35-263.219.677.210026-35

45-361.717.081.310036-45

55-464.116.379.610046-55

64-564.111.784.210056-64

65+1.012.986.110065+

 Educational Attainmentالحالة التعليمية

0.610.089.4100Preparatory and  Belowإعدادي فأقل

2.923.573.6100Secondaryثانوي

Intermediate  Diploma 4.120.375.6100دبلوم متوسط

Bachelor and above 9.936.353.8100بكالوريوس فأعلى

 2030في فلسطين حسب معرفتهم بأهداف التنمية المستدامة  ( سنة فأكثر18)التوزيع النسبي لألفراد : 1جدول 
2019وخصائص خلفية مختارة، تموز 

Table 1: Percentage Distribution of Persons (18 years and above) in Palestine by 

their awareness of the Sustainable Development Goals 2030 and Selected 

Background Characteristics, July 2019

 Selected Backgroundخصائص خلفية مختارة

Characteristics 

2030المعرفة بأهداف التنمية المستدامة 
Awareness of the Sustainable Development Goals 2030 
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PCBS: Survey of Priorities of the Sustainable Development Goals, 2019 2019مسح أولويات أهداف التنمية المستدامة، : PCBSء

Sexالجنسالمنطقة

 فأكثر65 أنثىذكرقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza StripMalesFemale

s

 65 and above

No poverty 01 85.983.689.887.184.783.586.585.087.887.291.7القضاء على الفقر01

Zero hunger02 44.645.043.844.944.242.241.542.350.051.556.9القضاء التام على الجوع02

80.180.180.080.080.280.178.079.779.785.385.8Good health and well-being03الصحة الجيدة والرفاه03

81.480.483.080.282.676.684.685.984.477.473.2Quality education04التعليم الجيد04

33.637.028.128.838.637.931.935.034.228.822.1Gender equality05المساواة بين الجنسين05

65.966.365.363.968.061.764.870.766.470.370.6Clean water and sanitation06المياه النظيفة والنظافة الصحية06

 36.942.228.336.737.236.336.535.938.237.341.6Affordable and clean طاقة نظيفة وبأسعار معقولة07

energy 

07

 59.654.967.261.557.661.161.456.158.456.360.7Decent work and economicالعمل الالئق ونمو االقتصاد08

growth

08

 الصناعة واالبتكار والهياكل 09
األساسية

18.017.718.422.513.319.118.118.317.218.811.3Industry, innovation and 

infrastructure

09

14.315.811.714.214.317.513.712.914.49.211.0Reduced inequalities10الحد من أوجه عدم المساواة10

 10.110.89.010.210.010.712.09.27.210.37.5Sustainable cities andمدن ومجتمعات محلية مستدامة11

communities

11

 10.210.79.511.49.111.410.011.08.67.810.6Responsible consumptionاالستهالك واإلنتاج المسؤوالن12

and production

12

3.23.03.53.82.72.52.55.14.43.41.6Climate action13العمل المناخي13

2.51.54.31.63.53.12.82.21.52.12.3Life below water14الحياة تحت الماء14

3.94.03.83.74.24.14.03.45.13.32.4Life on land15الحياة في البر15

 41.138.545.541.740.542.842.038.537.145.340.8Peace, justice and strongالسالم والعدالة والمؤسسات القوية16

institutions

16

8.58.48.77.89.39.49.58.75.36.68.7Partnerships for the Goals17عقد الشراكات لتحقيق األهداف17

فئات العمر

2019 وخصائص خلفية مختارة، تموز 2030في فلسطين حسب ترتيب أولوياتهم ألهداف التنمية المستدامة  ( سنة فأكثر18)نسبة األفراد : 2جدول 
Table 2: Percentage of Persons (18 years and above) in Palestine by Ranking of their Priorities for the Sustainable Development Goals 

2030 and Selected Background Characteristics, July 2019 

RegionAge GroupThe Sustainable Development 

Goals 2030
2030أهداف التنمية المستدامة 

25-1835-2645-3655-4664-56

Selected Background Characteristicsخصائص خلفية مختارة
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خصائص خلفية مختارة
الحالة التعليمية

بكالوريوس فأعلىدبلوم متوسطثانويإعدادي فأقل
Preparatory and  BelowSecondary Intermediate  Diploma Bachelor and above

No poverty 01 89.884.779.179.8القضاء على الفقر01

Zero hunger02 49.641.840.936.4القضاء التام على الجوع02

83.178.976.175.2Good health and well-being03الصحة الجيدة والرفاه03

78.183.582.686.8Quality education04التعليم الجيد04

33.935.234.330.5Gender equality05المساواة بين الجنسين05

70.761.261.061.3Clean water and sanitation06المياه النظيفة والنظافة الصحية06

38.036.932.335.9Affordable and clean energy 07 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة07

56.658.561.668.3Decent work and economic growth08العمل الالئق ونمو االقتصاد08

14.518.922.124.4Industry, innovation and infrastructure09 الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية09

11.218.316.516.0Reduced inequalities10الحد من أوجه عدم المساواة10

8.99.313.613.1Sustainable cities and communities11مدن ومجتمعات محلية مستدامة11

 8.312.514.810.7Responsible consumption andاالستهالك واإلنتاج المسؤوالن12

production
12

3.72.13.53.4Climate action13العمل المناخي13

3.02.63.01.1Life below water14الحياة تحت الماء14

3.84.83.83.1Life on land15الحياة في البر15

40.341.742.142.2Peace, justice and strong institutions16السالم والعدالة والمؤسسات القوية16

6.59.212.611.6Partnerships for the Goals17عقد الشراكات لتحقيق األهداف17

2019 وخصائص خلفية مختارة، تموز 2030في فلسطين حسب ترتيب أولوياتهم ألهداف التنمية المستدامة  ( سنة فأكثر18)نسبة األفراد : (تابع) 2جدول 
Table 2 (Cont.): Percentage of Persons (18 years and above) in Palestine by Ranking of their Priorities for the Sustainable Development Goals 

2030 and Selected Background Characteristics, July 2019

2030The Sustainable Development Goals 2030أهداف التنمية المستدامة 

Selected Background Characteristics 

Educational Attainment 
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PCBS: Survey of Priorities of the Sustainable Development Goals, 2019 2019مسح أولويات أهداف التنمية المستدامة، : PCBSء

Regionالجنس Sex
أنثىذكرقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza StripMalesFemales

6.78.73.57.16.4Yes, completelyنعم، كليًا

47.246.149.045.948.4Yes, partiallyنعم، جزئيًا

25.522.630.424.226.9Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 18.820.116.821.216.4غير ممكن

     I don’t know 1.72.60.31.61.9ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

12.915.39.014.711.0Yes, completelyنعم، كليًا

46.646.546.845.348.0Yes, partiallyنعم، جزئيًا

24.720.731.123.026.4Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 14.315.113.015.613.0غير ممكن

     I don’t know 1.52.40.11.51.6ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

13.914.812.513.714.1Yes, completelyنعم، كليًا

53.252.754.053.153.3Yes, partiallyنعم، جزئيًا

22.920.926.223.122.8Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 9.110.27.29.58.7غير ممكن

     I don’t know 0.91.40.10.61.1ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

المنطقة
الهدف

إمكانية تحقيق أهداف التنمية 
2030المستدامة 

Achieving the Sustainable 

Development Goals 2030

01. No poverty 

2019 والمنطقة والجنس، تموز 2030في فلسطين حسب آرائهم في إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ( سنة فأكثر18)التوزيع النسبي لألفراد : 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Persons (18 years and above) in Palestine by their Perceptions on Achieving the 

Sustainable Development Goals 2030, Region and Sex, July 2019

Goal

02. Zero hunger

03. Good health and 

well-being

القضاء على . 01
الفقر

القضاء التام . 02
على الجوع

الصحة الجيدة . 03
والرفاه
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PCBS: Survey of Priorities of the Sustainable Development Goals, 2019 2019مسح أولويات أهداف التنمية المستدامة، : PCBSء

Regionالجنس Sex
أنثىذكرقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza StripMalesFemales

26.027.124.225.027.0Yes, completelyنعم، كليًا

52.851.055.953.352.4Yes, partiallyنعم، جزئيًا

15.014.715.614.615.5Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 5.36.04.36.44.2غير ممكن

     I don’t know 0.81.30.00.80.9ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

15.617.013.416.315.0Yes, completelyنعم، كليًا

45.843.549.545.346.2Yes, partiallyنعم، جزئيًا

24.023.824.323.924.1Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 12.111.912.412.411.8غير ممكن

     I don’t know 2.53.70.42.12.9ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

13.515.510.413.413.7Yes, completelyنعم، كليًا

47.347.547.047.746.9Yes, partiallyنعم، جزئيًا

26.123.729.924.927.3Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 11.410.712.412.89.9غير ممكن

     I don’t know 1.72.60.21.12.3ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

Achieving the Sustainable 

Development Goals 2030

2019 والمنطقة والجنس، تموز 2030في فلسطين حسب آرائهم في إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ( سنة فأكثر18)التوزيع النسبي لألفراد : (تابع) 3جدول 
Table 3 (Cont.): Percentage Distribution of Persons (18 years and above) in Palestine by their Perceptions on Achieving 

the Sustainable Development Goals 2030, Region and Sex, July 2019

Quality education.04التعليم الجيد. 04

الهدف
إمكانية تحقيق أهداف التنمية 

2030المستدامة 

المنطقة
Goal

05. Gender equality

06. Clean water and 

sanitation

المساواة بين . 05
الجنسين

المياه النظيفة . 06
والنظافة الصحية
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PCBS: Survey of Priorities of the Sustainable Development Goals, 2019 2019مسح أولويات أهداف التنمية المستدامة، : PCBSء

Regionالجنس Sex
أنثىذكرقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza StripMalesFemales

8.48.77.89.86.9Yes, completelyنعم، كليًا

42.639.947.141.643.7Yes, partiallyنعم، جزئيًا

29.928.831.829.430.4Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 16.118.013.016.815.4غير ممكن

     I don’t know 3.04.50.42.33.6ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

5.96.84.56.75.1Yes, completelyنعم، كليًا

39.538.142.038.240.9Yes, partiallyنعم، جزئيًا

32.831.934.432.133.5Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 18.618.518.620.516.6غير ممكن

     I don’t know 3.24.80.62.53.8ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

6.37.84.07.05.7Yes, completelyنعم، كليًا

37.935.242.236.439.3Yes, partiallyنعم، جزئيًا

32.630.436.331.833.4Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 18.719.916.621.216.1غير ممكن

     I don’t know 4.56.71.03.65.5ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

إمكانية تحقيق أهداف التنمية 
2030المستدامة 

المنطقة
Achieving the Sustainable 

Development Goals 2030
Goal

08. Decent work and 

economic growth

2019 والمنطقة والجنس، تموز 2030في فلسطين حسب آرائهم في إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ( سنة فأكثر18)التوزيع النسبي لألفراد : (تابع) 3جدول 
Table 3 (Cont.): Percentage Distribution of Persons (18 years and above) in Palestine by their Perceptions on Achieving 

the Sustainable Development Goals 2030, Region and Sex, July 2019

07. Affordable and 

clean energy 

09.Industry, 

innovation and 

infrastructure

العمل الالئق . 08
ونمو االقتصاد

طاقة نظيفة . 07
وبأسعار معقولة

الصناعة . 09
واالبتكار والهياكل 

األساسية

الهدف
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PCBS: Survey of Priorities of the Sustainable Development Goals, 2019 2019مسح أولويات أهداف التنمية المستدامة، : PCBSء

Regionالجنس Sex
أنثىذكرقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza StripMalesFemales

5.56.53.85.45.5Yes, completelyنعم، كليًا

43.040.147.741.444.6Yes, partiallyنعم، جزئيًا

31.429.434.731.331.6Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 17.019.213.419.614.4غير ممكن

     I don’t know 3.14.80.42.34.0ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

6.66.17.36.96.3Yes, completelyنعم، كليًا

41.136.848.139.043.2Yes, partiallyنعم، جزئيًا

31.730.933.232.830.6Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 16.219.311.118.114.3غير ممكن

     I don’t know 4.46.90.33.25.6ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

5.96.94.36.45.5Yes, completelyنعم، كليًا

42.437.650.240.544.2Yes, partiallyنعم، جزئيًا

32.732.033.932.732.7Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 14.416.510.916.812.0غير ممكن

     I don’t know 4.67.00.73.65.6ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

إمكانية تحقيق أهداف التنمية 
2030المستدامة 

المنطقة
Goal

Achieving the Sustainable 

Development Goals 2030

2019 والمنطقة والجنس، تموز 2030في فلسطين حسب آرائهم في إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ( سنة فأكثر18)التوزيع النسبي لألفراد : (تابع) 3جدول 
Table 3 (Cont.): Percentage Distribution of Persons (18 years and above) in Palestine by their Perceptions on Achieving 

the Sustainable Development Goals 2030, Region and Sex, July 2019

11. Sustainable cities 

and communities

10. Reduced 

inequalities

12. Responsible 

consumption and 

production

الحد من أوجه . 10
عدم المساواة

االستهالك . 12
واإلنتاج المسؤوالن

الهدف

مدن ومجتمعات . 11
محلية مستدامة
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Regionالجنس Sex
أنثىذكرقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza StripMalesFemales

4.64.45.04.54.7Yes, completelyنعم، كليًا

34.630.241.934.335.0Yes, partiallyنعم، جزئيًا

29.928.931.630.729.1Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 23.425.420.023.822.9غير ممكن

     I don’t know 7.511.11.56.78.3ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

2.61.54.42.03.2Yes, completelyنعم، كليًا

23.615.436.922.424.7Yes, partiallyنعم، جزئيًا

22.616.932.022.322.9Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 40.249.225.442.338.2غير ممكن

     I don’t know 11.017.01.311.011.0ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

5.34.66.54.26.4Yes, completelyنعم، كليًا

36.531.544.736.036.9Yes, partiallyنعم، جزئيًا

32.633.830.632.332.9Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 19.921.417.422.617.2غير ممكن

     I don’t know 5.88.80.84.96.6ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

إمكانية تحقيق أهداف التنمية 
2030المستدامة 

المنطقة
Goal

Achieving the Sustainable 

Development Goals 2030

15. Life on land

13. Climate action

2019 والمنطقة والجنس، تموز 2030في فلسطين حسب آرائهم في إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ( سنة فأكثر18)التوزيع النسبي لألفراد : (تابع) 3جدول 
Table 3 (Cont.): Percentage Distribution of Persons (18 years and above) in Palestine by their Perceptions on Achieving 

the Sustainable Development Goals 2030, Region and Sex, July 2019

الحياة في البر. 15

الهدف

14.Life below water

العمل المناخي. 13

الحياة تحت الماء. 14
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PCBS: Survey of Priorities of the Sustainable Development Goals, 2019 2019مسح أولويات أهداف التنمية المستدامة، : PCBSء

Regionالجنس Sex
أنثىذكرقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza StripMalesFemales

6.27.34.36.26.1Yes, completelyنعم، كليًا

38.235.143.136.539.8Yes, partiallyنعم، جزئيًا

31.831.632.231.632.1Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 21.021.619.923.118.8غير ممكن

     I don’t know 2.94.40.42.63.2ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

7.18.05.66.97.3Yes, completelyنعم، كليًا

43.840.050.144.143.5Yes, partiallyنعم، جزئيًا

28.626.731.727.729.5Yes, slightly or marginallyنعم، بشكل بسيط أو هامشي

Not possible 13.414.911.014.112.7غير ممكن

     I don’t know 7.110.41.67.26.9ال أعرف

100100100100100Totalالمجموع

الهدف
إمكانية تحقيق أهداف التنمية 

2030المستدامة 

المنطقة
Achieving the Sustainable 

Development Goals 2030
Goal

Table 3 (Cont.): Percentage Distribution of Persons (18 years and above) in Palestine by their Perceptions on Achieving 

the Sustainable Development Goals 2030, Region and Sex, July 2019

السالم والعدالة . 16
والمؤسسات القوية

17. Partnerships for 

the Goals

16. Peace, justice 

and strong institutions

2019 والمنطقة والجنس، تموز 2030في فلسطين حسب آرائهم في إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ( سنة فأكثر18)التوزيع النسبي لألفراد : (تابع) 3جدول 

عقد الشراكات . 17
لتحقيق األهداف
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Sexالجنسالمنطقة

 فأكثر65 أنثىذكرقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest 

Bank

Gaza 

Strip

MalesFemales65 and above

 86.682.593.487.585.787.186.886.883.587.789.1Lack of the availableنقص الموارد المتاحة

resources

غياب اإلدارة الفلسطينية للموارد 
المتاحة

89.085.594.790.787.289.291.089.285.487.887.2Absence of the 

Palestinian Management 

of the Available 

Resources

 Absence of effective 88.484.994.389.287.789.590.886.586.684.886.3غياب التخطيط الفلسطيني الفعال

Palestinian planning

 88.684.994.889.487.889.388.488.189.886.587.7Absence of Incentivesغياب الحوافز والمبادرات

and Initiatives

الوضع السياسي الفلسطيني الدخلي 
(االنقسام)

91.987.499.191.192.692.690.692.392.291.392.8The internal Palestinian 

political situation 

(division)

79.777.184.080.978.579.681.079.275.882.980.9Low Foreign Aidتدني المساعدات الخارجية

94.793.996.295.693.995.296.392.994.392.794.0Spread of Corruption انتشار الفساد

35-2645-3655-4664-56

2019 وخصائص خلفية مختارة، تموز 2030في فلسطين حسب آرائهم في معيقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ( سنة فأكثر18)نسبة األفراد : 4جدول 
Table 4: Percentage of Persons (18 years and above) in Palestine by their Perceptions on the Obstacles to Achieve the 

Sustainable Development Goals 2030 and Selected Background Characteristics, July 2019

معيقات تحقيق أهداف التنمية 
2030المستدامة 

Obstacles to Achieving 

the Sustainable 

Development Goals 2030

Regionفئات العمرAge Group

25-18

Selected Background Characteristicsخصائص خلفية مختارة
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خصائص خلفية مختارة
الحالة التعليمية

بكالوريوس فأعلىدبلوم متوسطثانويإعدادي فأقل
Preparatory and  BelowSecondary Intermediate  Diploma Bachelor and above

87.283.586.389.3Lack of the available resourcesنقص الموارد المتاحة

غياب اإلدارة الفلسطينية للموارد 
المتاحة

87.889.491.390.8Absence of the Palestinian 

Management of the Available 

Resources

 Absence of effective Palestinian 86.890.591.089.1غياب التخطيط الفلسطيني الفعال

planning

 87.990.789.687.4Absence of Incentives andغياب الحوافز والمبادرات

Initiatives

الوضع السياسي الفلسطيني الدخلي 
(االنقسام)

92.690.892.791.0The internal Palestinian political 

situation (division)

81.580.481.373.6Low Foreign Aidتدني المساعدات الخارجية

95.394.895.493.1Spread of Corruption انتشار الفساد

2019 وخصائص خلفية مختارة، تموز 2030في فلسطين حسب آرائهم في معيقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ( سنة فأكثر18)نسبة األفراد : (تابع) 4جدول 
Table 54 (Cont.): Percentage of Persons (18 years and above) in Palestine by their Perceptions on the Obstacles to 

Achieve the Sustainable Development Goals 2030 and Selected Background Characteristics, July 2019

معيقات تحقيق أهداف التنمية 
2030المستدامة 

Obstacles to Achieving the 

Sustainable Development Goals 

2030

Educational Attainment 

Selected Background Characteristics 
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Sexالجنسالمنطقة

 فأكثر65 أنثىذكرقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza StripMalesFemales 65 and above

قيام المواطن  )المواطنة الجيدة 
بالواجبات والمسؤوليات المطلوبة 

(منه تجاه الوطن

97.597.098.398.096.996.997.898.397.695.997.4Good Citizenship (Citizen's 

Duties and Responsibilities 

Towards the Country)

98.497.899.398.798.098.498.898.497.399.497.8Enforce the Rule of lawفرض سيادة القانون

97.196.098.996.397.997.296.897.797.096.197.3Ending the Occupationإنهاء االحتالل

 92.089.795.692.691.391.792.592.991.890.989.5International Support(السياسي والمعنوي)الدعم الدولي 

(Political and Moral) 

حشد الموارد االقليمية والدولية 
(المالية)

90.888.395.091.490.392.189.392.491.687.190.0Mobilize the Regional and 

International Resources 

(Finance)

 88.885.993.489.787.888.290.988.189.185.986.0Mobilize Domesticحشد الموارد المحلية

Resources

67.569.863.665.369.671.266.467.164.266.664.0Improve Tax Collection تحسين جباية الضرائب

35-2645-3655-4664-56

2019 وخصائص خلفية مختارة، تموز 2030في فلسطين حسب آرائهم في عوامل تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ( سنة فأكثر18)نسبة األفراد : 5    جدول 
Table 5: Percentage of Persons (18 years and above) in Palestine by their Perceptions on the Enabling Factors to Achieve the 

Sustainable Development Goals 2030 and Selected Background Characteristics, July 2019

 العوامل التي تمّكن من تحقيق أهداف 
2030التنمية المستدامة 

خصائص خلفية مختارة
Factors that Enable 

Sustainable Development 

Goals 2030

Regionفئات العمرAge Group

25-18

Selected Background Characteristics 
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خصائص خلفية مختارة
الحالة التعليمية

بكالوريوس فأعلىدبلوم متوسطثانويإعدادي فأقل
Preparatory and  BelowSecondaryIntermediate  Diploma Bachelor and above

قيام المواطن بالواجبات  )المواطنة الجيدة 
(والمسؤوليات المطلوبة منه تجاه الوطن

97.098.094.998.7Good Citizenship (Citizen's Duties 

and Responsibilities Towards the 

Country)

98.798.297.698.2Enforce the Rule of lawسيادة القانون

97.796.296.396.9Ending the Occupationإنهاء االحتالل

92.890.392.391.8(السياسي والمعنوي)الدعم الدولي 
International Support 

 90.991.292.789.5Mobilize the Regional and(المالية)حشد الموارد االقليمية والدولية 

International Resources (Finance)

89.288.490.687.6Mobilize Domestic Resourcesحشد الموارد المحلية

65.667.869.371.3Improve Tax Collection تحسين جباية الضرائب

2019 وخصائص خلفية مختارة، تموز 2030في فلسطين حسب آرائهم في عوامل تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ( سنة فأكثر18)نسبة األفراد : (تابع) 5جدول 
Table 5 (Cont.): Percentage of Persons (18 years and above) in Palestine by their Perceptions on the Enabling Factors to 

Achieve the Sustainable Development Goals 2030 and Selected Background Characteristics, July 2019

 العوامل التي تمّكن من تحقيق أهداف 
2030التنمية المستدامة 

Factors that Enable theSustainable 

Development Goals 2030

Educational Attainment 

Selected Background Characteristics 
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Introduction 

 
The Survey on Public Perceptions of the National Priorities within the 

Framework of the Sustainable Development Agenda 2019 is an advanced 

and special experience by the Palestinian Central Bureau of Statistics 

(PCBS) as, for the first time, it has provided data on citizens' perceptions 

towards the framework of the Sustainable Development Goals 2030. 

 

The implementation of this survey is a continuation of the efforts exerted by 

PCBS in meeting the needs of users and updating available data in all 

required areas. It also comes as a response to the commitment of the State 

of Palestine to the Sustainable Development Goals 2030 expressed by the 

Palestinian government in the National Policy Agenda 2017-2022. 

 

Indicators of the Survey on Public Perceptions of the National Priorities 

within the Framework of the Sustainable Development Agenda 2019 cover 

the perceptions of persons and their views on their priorities in regards to 

planning and implementing sustainable development goals. Those 

indicators, in turn, provide an appropriate main database for all stakeholders 

to review mechanisms and develop the public performance. 
 

This report consists of four main chapters; the first chapter presents the 

terms and concepts, the second chapter covers the main findings, the third 

chapter contains the methodology, and the fourth chapter deals with the 

quality of the survey data. 
 
PCBS hopes that this report would contribute in filling the gap in statistical 

data that can be used as a reference for Palestinian official statistics to help 

planners and decision makers in performing their duties. 

 

 

 

 

 
Ola Awad        9152 September, 

President of PCBS  
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Chapter One 

 

Terms and Concepts 
 

The following terms used in this report are defined in accordance with the 

glossary issued by PCBS, certified by the latest international 

recommendations in statistics, and consistent with international systems. 

 

Sustainable Development
1
: 

The United Nations defined sustainable development as “promoting 

economic development while preserving natural resources; ensuring that 

social and environmental development continues on an equal footing” 

(United Nations, 1998). In other words, sustainable development is 

development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs. The 17 Sustainable 

Development Goals (SDGs) are a set of goals set by the United Nations, 

also known as the Sustainable Development Goals 2030, a global vision and 

call for action to eradicate poverty, protect the planet and ensure that all 

peoples enjoy peace and prosperity by 2030. 

 

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. 
 

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. 
 

Sex: 

It is classified into male and female.  
 

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. 
 

Educational Attainment:  

It refers to the highest successfully completed educational attainment level 

by an individual aged 18 years and above. 

                                                 
1 United Nations: www.sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. 
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Illiterate:  

It applies to persons unable to read or write in any language and who were 

never awarded a certificate from any formal education system. 
 

Can Read and Write: 

It applies to persons who are able to read and write without completing any 

of the educational stages. Such persons are generally able to read and write 

simple sentences. 
 

Jerusalem (Area J1): 

Includes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation 

in 1967. Those parts include the following localities: (Kafr A'qab, Beit 

Hanina, Shu'fat Camp, Shu'fat, Al 'Isawiya, Sheikh Jarrah, Wadi al Joz, Bab 

as Sahira, As Suwwana, At Tur, Jerusalem (Al Quds), Ash Shayyah, Ras al 

'Amud, Silwan, Ath Thuri, Jabal al Mukabbir, As Sawahira al Gharbiya, 

Beit Safafa, Sharafat, Sur Bahir, Umm Tuba.).  
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Chapter Two 
 

Main Findings 

 
This chapter presents the main findings of the Survey on Public Perceptions 

of the National Priorities within the Framework of the Sustainable 

Development Agenda, 2019, as follows: 

 

2.1 Awareness of the Sustainable Development Goals 2030 

The findings showed that 22% of persons (18 years and above) in Palestine 

are aware of the Sustainable Development Goals 2030. This percentage was 

distributed into 24% in the West Bank and 19% in Gaza Strip.                

(See Table 1). 

 
Percentage of Persons (18 years and above) in Palestine by their 

Awareness* of the Sustainable Development Goals 2030                          
 and Region, July 2019 

 
* Awareness it means those who read the Sustainable Development Goals 2030 or read parts 
of it or even did not read it. 

 

Data indicated that 23% of males (18 years and above) in Palestine were 

aware of the Sustainable Development Goals 2030, whereas, 22% of 

females were aware of it.  (See Table 1). 
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Percentage of Persons (18 years and above) in Palestine by their 
Awareness* of the Sustainable Development Goals 2030                      

and Sex, July 2019 

 
* Awareness it means those who read the Sustainable Development Goals 2030 or read parts 

of it or even did not read it. 

 

At the age level, data showed that awareness of the Sustainable 

Development Goals 2030 decreased with older age. It was found that 14% 

of persons aged 65 and above were aware of the Sustainable Development 

Goals 2030, whereas, 28% of persons aged 18-25 were aware of the 

Sustainable Development Goals 2030, which is a high percentage in 

comparison to other age groups. (See Table 1). 

 
Percentage of Persons (18 years and above) in Palestine by their 
Awareness* of the Sustainable Development Goals 2030 and Age 

Group, July 2019 

 

* Awareness it means those who read the Sustainable Development Goals 2030 or read parts 

of it or even did not read it. 
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When considering the findings in relation to educational attainment, it is 

clear that awareness of the Sustainable Development Goals 2030 increased 

with higher educational attainment. 46% of persons (18 years and above) in 

Palestine who have a Bachelor’s degree and above are aware of the 

Sustainable Development Goals 2030, whereas, only 11% of the persons of 

those whose educational attainment preparatory and below had this 

awareness. (See Table 1). 

 
Percentage of Persons (18 years and above) in Palestine by their 

Awareness* of the Sustainable Development Goals 2030 and 
Educational Attainment, July 2019 

 
* Awareness it means those who read the Sustainable Development Goals 2030 or read parts 
of it or even did not read it. 

 

2.2 Priorities of the Sustainable Development Goals 2030 

The results showed that the first sustainable development goal concerning 

eliminating poverty gained top priority among persons (18 years and above) 

in Palestine out of the first six priorities at a percentage of 86%. This goal 

was top priority in the West Bank and Gaza Strip with percentage of 84% 

and 90% respectively. (See Table 2). 

 

Quality education came in the second place in Palestine with a percentage 

of 81% of all persons and came in the same order in the West Bank (80%) 

and in Gaza Strip (83%). (See Table 2). 

 

In the third place was the goal related to good health and well-being as was 

stated by 80% of persons (18 years and above) in Palestine. This goal came 

in the same order 80% in the West Bank and 80% in Gaza Strip.                        

(See Table 2). 

 

10.6 

26.4 24.4 

46.2 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Preparatory and  
Below 

Secondary  Intermediate  
Diploma 

 Bachelor and above 

P
e
rc

e
n

ta
g

e
 

Educational Attainment 



PCBS: Survey of Priorities of the Sustainable Development Goals, 2019 
 

  

]02[ 

Percentage of Persons (18 years and above) in Palestine by Ranking of 
their Priorities for the Sustainable Development Goals 2030,                       

July 2019 (first Six Choices) 

 
 

Percentage of Persons (18 years and above) in the West Bank by 
Ranking of their Priorities for the Sustainable Development                       

Goals 2030, July 2019 (first Six Choices) 
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Percentage of Persons (18 years and above) in Gaza Strip by Ranking 
of their Priorities for the Sustainable Development Goals                   

2030, July 2019 (first Six Choices)  
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3.2 The possibility of Achieving the Sustainable Development Goals 

2030 

Findings showed that among the seventeen Sustainable Development Goals 

2030, the fourth goal concerning quality education gained the highest 

achievability at the percentage of 94% (includes completely, partially, 

slightly or marginally achievable). (See Table 3). 

 

The Third goal concerning good health and well-being came second in 

regards to achievability at the percentage of 90%, whereas, the sixth goal 

concerning clean water and sanitation came third as 87% of persons (18 

years and above) in Palestine said it was achievable. (See Table 3). 

 

Regarding to the Sustainable Development Goals 2030 that are 

unachievable or hardly achievable from the point of view of respondents, 

the findings indicated that 40% of persons (18 years and above) said that 

goal 14 concerning life below water was unachievable in Palestine. 

Following came goal 13 concerning climate action as 23% of persons (18 

years and above) in Palestine said it was unachievable. (See Table 3). 

 

Goal 16 concerning peace, justice and strong institutions came in the third 

place as 21% of persons (18 years and above) said it was unachievable in 

Palestine. (See Table 3). 

 

It should be noted that the non-achievability from the point of view of 

persons does not mean ever the importance of these goals or the extent of 

interest of the official institution or national efforts made or being made to 

achieve them. 
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Percentage Distribution of Persons (18 years and above) in Palestine 
by their Perceptions on Achieving the Sustainable Development             

 Goals 2030, July 2019 

 
* Possible includes (completely, partially, slightly or marginally)  
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the Sustainable Development Goals 2030; especially with the existence of 

the Israeli occupation, which remains the key obstacle to its achievement, 
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still remains. Despite this fact, there are also a number of other types of 

obstacles which exist within the framework system of the Sustainable 

Development Goals from the citizens' perspectives. The survey findings 

showed that the spread of corruption forms the first obstacle as stated by 

95% of persons (18 years and above) in Palestine. This was followed by the 

second obstacle which was the internal Palestinian political situation 

(division) at the percentage of 92%. This was followed by absence of the 

Palestinian management of the available resources as a third obstacle facing 

development in Palestine at the percentage of 89%. (See Table 4). 

 
Percentage of Persons (18 years and above) in Palestine by their 

Perceptions on the Obstacles to Achieve the Sustainable               
Development Goals 2030, July 2019 

 
 

The order of obstacles facing Sustainable Development Goals 2030 varied 

according to region, as was stated by persons (18 years and above). The top 

obstacle in the West Bank was spread of corruption at the percentage of 

94%, whereas, the internal Palestinian political situation (division) came at 

the percentage of 87% and the third obstacle was the absence of the 

Palestinian management of the available resources at the percentage of 

86%. (See Table 4). 

 

In Gaza Strip, the first obstacle was the internal Palestinian political 
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initiatives formed the third obstacle as stated by 95% of persons (18 years 

and above). (See Table 4). 

 
Percentage of Persons (18 years and above) in Palestine by their 

Perceptions on the Obstacles to Achieve the Sustainable             
Development Goals 2030 and Region, July 2019 
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obstacles for achieving Sustainable Development Goals 2030 from the point 

of view of Palestinian persons, despite the importance of these factors. The 

main factor forming the ability to achieve sustainable development was the 

enforcement of the rule of law, which was according to them, the key to 

achieving development at the percentage of 98% in Palestine (98% in the 

West Bank and 99% in Gaza Strip). These findings coincide with previous 

results on development obstacles, which were headed by the spread of 

corruption. (See Table 5). 

 

The findings also indicated that 98% of persons (18 years and above) in 

Palestine (97% in the West Bank and 98% in Gaza Strip) considered good 
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their country) as the second factor through which development could be 

achieved. (See Table 5). 
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Ending the occupation was the third factor among persons (18 years and 

above) in Palestine for achieving sustainable development at the percentage 

of 97% (96% in the West Bank and 99% in Gaza Strip). (See Table 5). 

 
Percentage of Persons (18 years and above) in Palestine by their 

Perception on the Enabling Factors to Achieve Sustainable 
Development Goals 2030, July 2019 
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Chapter Three 

 

Methodology 

 
This chapter presents the scientific methodology used in the planning and 

implementation of the Survey on Public Perceptions of the National 

Priorities within the Framework of the Sustainable Development Agenda 

2019 in Palestine. It includes the design of basic surveying tools and 

methods of collecting, processing and analyzing the survey’s data. 

 
3.1 Survey Objectives 

The objective of this survey is to provide data on orientations of Palestinian 

persons (18 years and above) towards national priorities within the 

framework of the Sustainable Development Goals 2030 which were as 

follows: 
 

1. Identifying the perception of persons and their views on their priorities 

in the field of planning and representation of the Sustainable 

Development Goals 2030 in Palestine. 

2. Determining the extent to which persons are aware of the existence of 

the Sustainable Development Goals 2030 in Palestine, in order to spread 

awareness. 
3. Identifying the priorities of Palestinian from the perspective of the 

Sustainable Development Goals 2030 and the possibility of achieving 

them by involving the Palestinian citizens. 

4. Identifying obstacles to achieving the Sustainable Development Goals 

2030 in Palestine from the point of view of persons. 
5. Identifying the factors that lead to achieving the Sustainable 

Development Goals 2030 in Palestine from the point of view of persons. 
 
3.9 Survey Questionnaire 

The questionnaire is the key tool for data collection. It should be in line 

with the technical characteristics of fieldwork to allow for data processing 

and analysis. The survey questionnaire comprises of the following parts: 

 Part one: It includes questions regarding identification of data. 

 Part two: It includes questions regarding quality control. 

 Part three: It includes questions regarding the social characteristics of 

persons. 
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 Part four: It includes questions on priority areas (Sustainable 

Development Goals). 

 
3.3 Sampling and Frame 

The sample of the survey is a regular three-stage cluster sample of 

households residing in Palestine. 

 

3.3.1 Target Population 

The target population includes all Palestinian persons aged 18 years and 

above with regular residency with their households in the State of Palestine 

during the survey's period 0259. 

 
3.3.2 Sampling Framework 

The sampling framework of the survey consists of a list of enumeration areas 

from the Population, Housings and Establishments Census 2017 (the 

enumeration area is a geographical area containing a number of about 124 

households in average), The enumeration areas will be used as primary 

sampling units in sampling design (PSUs). 

 
3.3.3 Sample Size 

The survey sample comprised of 4,599 households at the total level, where 

2,880 households responded.  

 

3.3.4 Sample Design 
The sample is a three-stage cluster sample (PPS): 

 

Stage I: A random stratified sample was selected proportional to the size of 

each enumeration area of households (PPS) consisting of (144) enumeration 

areas. 

Stage II: 20 respondents households were selected in a cadastral manner and 

the selection started from a random point in the selected enumeration area 

(building number). 

 

Stage III: A male or female member from each household in the second stage 

was selected from persons aged 18 years and above using Kish (multivariate) 

tables from households with more than one member of this age group. It was 

taken into account that when the household consists of an odd number in the 

sample of the enumeration area, we chose a male and for families whose 

number was an even number we chose a female. 
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3.3.5 Sample Strata 
The population was divided into the following strata: 

1. Areas (Northern West Bank, Southern West Bank, Middle West Bank, 

Gaza Strip). 

2. Locality type (Urban, Rural, Camp). 

 

3.3.6 Sample Distribution: 
The sample was distributed in a manner proportional to the size of the classes of 

households. 

 

3.3.7 Domains 

1. National level: Palestine. 

2. Regional level: (West Bank and Gaza Strip). 

 

3.3.8 Weighting 

The weight of the statistical unit (sampling unit) in the sample is defined as the 

mathematical inverse of the probability of selecting the unit. The sample of 

Public Perception on National Priorities within the Framework of the 

Sustainable Development Agenda 2019 Survey is a three-stage cluster sample 

(PPS). In the first stage, we calculated the weight of enumeration areas based on 

the probability of each enumeration area (PPS sample), in the second stage we 

calculated the weight of the households in each enumeration area, we then 

found out the product of the weight at the first stage in the weight of the second 

stage and get the initial household weight. We then adjusted the weights based 

on the estimates of households in mid-2019 and the adjustment category is a 

Layer (area, locality type). Thus, we got the final households weight. 

 

The Weights of household members 18 years and over in the survey are 

calculated by giving every member the final weight of his/her household, which 

is the primary individual/member weight. Individual primary weights are 

adjusted by region, gender and five-year age groups (14 categories) in which the 

member is located by mid-2019 estimates. This enabled us to obtain the 

individual/member final weight in his/her category. The weights were then 

merged in the individual/member file for persons aged 18 and above. 

 

3.4 Field Operations 

Field operations are the actual survey work conducted to collect data 

required from primary sources. Careful attention was given to detail in this 

stage to provide all technical and administrative needs including 

recruitment, training and provision of needed material for the best possible 

performance. 
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3.4.1 Training and Appointment 

In preparation to implement the survey, a training session was organized at 

the headquarters of PCBS in West Bank and in Gaza Strip office. The 

training lasted for 4 days during the period 23-26/06/2019, where it 

included theoretical lectures in which fieldworkers and field supervisors 

were trained on various field operations in general before conducting the 

survey, in order to provide them with the basic skills needed to collect 

information, to consolidate the concepts and definitions contained in the 

questionnaire and the mechanism of completing the questionnaire, as well 

as to master the mechanism and technique of conducting interviews in the 

field and methods of dealing with developments faced by the team during 

fieldwork. 

 
The fieldwork team (supervisors and fieldworkers) were appointed based on 

the highest marks in the results of the daily exams, the final exam and on 

their commitment to attend at the end of the training course. 

 

3.4.9 Data Collection 

The personal interview technique was used to collect the survey's data for 

households and persons aged 18 years and above. Tablets were used to 

collect data in both West Bank and Gaza Strip with the exception of 

Jerusalem J1. Special applications were designed to collect data and upload 

maps for enumeration areas in the Palestinian localities. The applications 

were designed to match the survey’s questionnaire and were supported with 

logical checks and warning messages for logical data and consistency of the 

data. Data were collected in Jerusalem J1 through the traditional paper 

questionnaire and data were entered on the computers at PCBS. The same 

application was used for the tablets, but some features were modified to suit 

the computers. 

 

Data collection began on 01/07/2019 and was completed on 16/07/2019. 
 
3.4.3 Field Editing and Supervising 

 Data collection and field coordination were implemented according to 

the plan, where instructions, models and tools were available for the 

fieldwork. 

 Regarding the work on the tablets, the editing process was carried out 

by installing all automated and desk editing rules on the program in 

advance in order to cover all the required controls according to the 

criteria specified by the questionnaire. 
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 Due to the exceptional status of Jerusalem questionnaires (J1), the data 

were collected through paper questionnaires. The supervisor verified 

the questionnaires in a formal and technical manner according to the 

prepared editing rules. 

 The field visits were conducted by the project management and project 

coordinator in order to monitor and evaluate the work process, to 

verify the questionnaires and the performance of the fieldworkers. 
 

3.4.4 Office Editing and Coding 

Office editing was conducted at Jerusalem office (J1) due to the fact that 

paper questionnaires were used to collect data. The rest of the 

questionnaires were checked in parallel with the data collection through 

continuous database editing on tablets. 

 
3.5 Data Processing 

Data processing was carried out in various ways including the following: 

 

3.5.1 Programming Consistency Check 

1. Tablet applications were developed in accordance with the 

questionnaire's design to facilitate collection of data in the field. The 

application interfaces were made user-friendly to enable fieldworkers 

to collect data quickly with minimal errors. Proper data entry tools 

were also used to concord with the question including drop down 

menus/lists.  

2. An automated data editing mechanism was developed  and was 

consistent with the use of technology in the survey and tools used to 

clean the data entered into the database were uploaded while ensuring 

that they were logical and error free as much as possible. The tool also 

accelerated conclusion of preliminary results prior to finalization of 

results. 

3. GPS and GIS were used to avoid duplication and omission of counting 

units (buildings and households). 

4. In order to work in parallel with Jerusalem (J1) in which the data was 

collected by paper, the same application that was designed on the 

tablets was used and some of its properties were modified. The 

software was downloaded on the devices after the completion of 

editing of the questionnaires. 

 

3.5.2 Data Cleaning 

1. Concurrently with the data collection process, a weekly check of the 

data entered was carried out centrally and returned to the field for 
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modifications during the data collection phase and follow-up. The 

work was carried out through examination of the questions and 

variables to ensure that all required items were included, and the check 

of shifts, stops and range was carried out too. 

 

2. Data processing was conducted after the fieldwork stage, where it was 

limited to conducting the final inspection and cleaning of the survey 

databases. The data cleaning and editing stage focused on editing skips 

and allowed values, checking the consistency between the different 

questions in the questionnaire based on logical relationships and 

checking certain questions on the basis of relations so that a list of 

non-identical cases was extracted and reviewed to identify the source 

of error case by case. Such errors were immediately modified and 

corrected based on the source of the error. All questionnaires were 

then documented. 

 

3. The SPSS program was used to extract and modify errors and 

discrepancies and to prepare clean and accurate data ready for 

scheduling and publishing. 

 
3.5.3 Tabulation 

After finishing checks and cleaning any data errors, tabulation was carried 

out according to tabulation lists prepared previously for this purpose. 
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Chapter Four 

 
Quality 

 
This Chapter assesses the quality of the survey data. This process is carried 

out through procedures that guarantee data accuracy and reduce possible 

sampling and non-sampling errors. 

 
4.1 Accuracy 

The data accuracy test includes multiple aspects of the survey, the most 

notable are sampling errors and non-sampling errors which refer to the staff 

and survey tools, as well as survey response rates and their most important 

impact on estimates. This section includes the following: 

 
4.1.1 Sampling Errors 

Those errors resulting from the studying part (sample) of the society and not 

all society units. Since the survey 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. 
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Summary of Variance Calculation for Core Survey Indicators 
 

Indicator 
Estimate  

% 

Standard 
Error  

% 

95% Confidence 
Interval 

Coefficient  
of 

Variation 
% 

Un 
weighted 
Count % 

Lowe
r % 

Upper 
 % 

Percentage of Persons 
(18 Years and above) who 
are unaware of the 
Sustainable Development 
Goals 2030 

77.8 1.7 4747 80.9 2.1 2,215 

Percentage of Persons 
(18 years and above) in 
West Bank by their 
Perception on the 
possibility of achieving the 
first goal (No poverty)  
completely or partially 

8745 548 49.8 8.44 4.6 1,147 

Percentage of Persons 
(18 years and above) in 
West Bank by their 
Perception on the spread 
of corruption is an 
obstacle to achieve the 
Sustainable Development 
Goals 2030  in Palestine 
in 2019 

93.9 0.9 93.0 97.9 0.9 1,964 

Percentage of Persons 
(18 Years and above) in 
Gaza Strip who believe 
that the rule of law is 
important in the possibility 
of achieving Sustainable 
Development Goals 2030 
in Palestine for 2019 

99.3 0.3 98.5 99.7 0.3 772 

 

4.1.2 Non-Sampling Errors  

Non-Sampling errors may occur at all stages of the project including data 

collection and processing. They are referred to as non-response errors, 

response errors, interviewing errors and data entry errors.  To avoid errors 

and reduce their effects, strenuous efforts were made to train the 

fieldworkers intensively. They were trained on how to carry out the 

interview, what to discuss and what to avoid, as well as practical and 

theoretical training during the training course.   
 

 

4.1.2 Response Rates 
The survey sample comprised of 4,599 households at the total level. The 

number of completed households was (2,880) including (0,522) in the West 

Bank and (112) in the Gaza Strip. Weights were adjusted with the design 

strata to compensate for the rate of refusal and non-response. The total 

response rate was 69.8%, in West Bank was 65.8% and in Gaza Strip it          

was 83.8%. 



PCBS: Survey of Priorities of the Sustainable Development Goals, 2019 
 

  

]21[ 

Response Cases, Non-Response Cases and Over Coverage 
 

 

 

 

 

 

Response and Non-Response Formulas: 
Percentage of 

over coverage 

errors 

= 
Total cases of over coverage 

x %522  = 52.2% 
Number of cases in original sample 

Non response 

rate 
= 

Total cases of non response 
x %522  = 22.0% 

Net Sample size 

Net sample = Original sample – cases of over coverage = 4,124 

Response rate = 100%  -  non-response rate = 11.1% 

 

Treatment of Non-Response Cases Using Weight Adjustment  


 



rg

ng co

wi

wiwi
fg

.  

Where 

wi : the primary weight before adjustment for the household i 

g: adjustment group by (area, locality type). 

fg: weight adjustment factor for the group g. 

ng
wi  : Total weights in group g         

 cgo
wi

.
 : Total weights of over coverage cases 

 rg
wi  : Total weights of response cases  

We calculated for each group, and we obtained the final household weight     

( iw' ) by using the following formula: 

fgiwiiw *'   

Response Cases, Non-Response 
Cases and Over Coverage 

Number of Cases 

Households completed 2,880 

Non-response cases   

Traveling households 82 

No one at home 599 

Refused to cooperate 123 

No available information 101 

Other 339 

Over coverage cases   

Unit does not exist 13 

Vacant Housing unit 462 

Total sample size 4,599 

  


