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 بيان صحفي حول النتائج األساسية لمسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية 

 2005أيلول -على األوضاع االقتصادية لألسر الفلسطينية، تموز
 
 

 انخفاض نسبة األسر التي بحاجة إلى فرص عمل وارتفاع نسبة األسر التي بحاجة إلى مساعدات مالية 
 

 الرابعة عشرة من مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على األوضاع           نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الدورة      

، بهدف رصد ومراقبة التغيرات التي طرأت على         2005االقتصادية لألسرة الفلسطينية خالل الربع الثالث من عام          

م أن حجم العينة    مع العل . مستويات معيشة األسرة الفلسطينية نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية المختلفة منذ بداية االنتفاضة          

 في  1,205 في الضفة الغربية و    2,230منها  ( أسرة   3,435 أسرة، حيث تم استكمال مقابلة       3,934لهذه الدورة قد بلغ     

 ).  قطاع غزة
 

 االتجاه العام للمؤشرات

توفير مـا زال الغـذاء يحتل  األولوية األولى من حيث احتياجات األسر في األراضي الفلسطينية، يليه المال، ومن ثم                     

ولقد تمحورت هذه   . ولم تختلف استراتيجيات تكيف األسر بشكل عام من حيث اإلجراءات التي قامت بها            . فـرص عمل  

االسـتراتيجيات حـول تأجـيل دفع الفواتير أو األقساط أو االكتفاء بما يحصل عليه أفراد األسرة من دخل شهري، أو                     

من ناحية أخرى، ما زالت وكالة الغوث       .  عمل إضافي  االسـتدانة، أو مـن خـالل تخفـيض الـنفقات، أو البحث عن             

، واألهل واألقارب واألصدقاء تحتل المراتب األولى في عدد         )بما فيها وزارة الشؤون االجتماعية    (ومؤسسـات السلطة    

مـرات تقديـم المسـاعدات، برغم تراجع نسبة األسر التي تلقت مساعدات من وزارة الشؤون االجتماعية والمؤسسات                  

ة واألصـدقاء واألقارب، ال سيما في قطاع غزة، وما زالت األجور من القطاع الحكومي أو الخاص ومشاريع                  الخـيري 

األسـرة تحـتل المراتـب األولـى من حيث المصدر الرئيسي لدخل األسرة، وما زالت الحواجز العسكرية، والحصار                   

 الخدمات الصحية علىاإلسرائيلي، وارتفاع تكاليف العالج، تشكل العائق الرئيسي في الحصول 
 
 

 دخل األسرة

انخفاض نسبة األسر التي أصبح دخلها أقل من نصف ما كان عليه قبل االنتفاضة في كل من الضفة الغربية وقطاع                      

 2005من مجمل األسر في األراضي الفلسطينية خالل الربع الثالث من عام             % 57.4تشير المعطيات إلى أن     . غزة

، )في قطاع غزة  % 58.3في الضفة الغربية و   % 57.0بواقع  (ل انتفاضة األقصى،    فقدت أكثر من نصف دخلها خال     

 ).في قطاع غزة% 65.3في الضفة الغربية، و% 61.3بواقع  (2005خالل الربع الثاني % 62.6مقابل 
 

 إنفاق األسرة

ات األساسية خالل   من األسر في األراضي الفلسطينية قد خفضت نفقاتها على الحاج         % 51.0تشير نتائج المسح إلى أن      

، وقد تركز ذلك على المالبس       )في قطاع غزة  % 47.0في الضفة الغربية، و   % 52.8بواقع  ( الماضية   12الشهور  

، بينما بلغت نسبة األسر التي خفضت       %)95.6(والغذاء، حيث بلغت نسبة األسر التي خفضت نفقاتها على المالبس            

 %).  86.9(نفقاتها على الغذاء 
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 إلى أن هناك نسبة عالية من األسر في األراضي الفلسطينية قد قامت بتغيير نمط استهالكها للمواد الغذائية                  تشير البيانات 

من األسر الفلسطينية بتخفيض كمية اللحوم التي        % 96.6التي اعتادت على استهالكها قبيل االنتفاضة، حيث قامت          

% 95.8 الذي اعتادت على استهالكه، بينما قامت        من األسر خفضت نوعية الطعام    % 96.6اعتادت على استهالكها، و   

قامت بتخفيض كمية   % 83.4من األسر في األراضي الفلسطينية بتخفيض كمية الفواكه التي اعتادت على استهالكها، و            

 . الطعام التي اعتادت على استهالكها قبل االنتفاضة
 

 استراتيجيات الصمود االقتصادي لألسر الفلسطينية

 الماضية على   12لى أن األسر في األراضي الفلسطينية اعتمدت في صمودها االقتصادي خالل الشهور               إ تشير النتائج 

من األسر بأنها اعتمدت على دخلها الشهري للتمكن من الصمود خالل الشهور            % 83.7طرق، فقد أفادت    /عدة مصادر 

من األسر بأنها قامت    % 63.4أفادت  ، بينما   )في قطاع غزة  % 83.9في الضفة الغربية، و   % 83.6بواقع  ( الماضية   12

من األسر  % 51.4، و )في قطاع غزة  % 73.0في الضفة الغربية، و   % 59.1بواقع  (بتأجيل دفع الفواتير المستحقة عليها      

 ). في قطاع غزة% 46.9في الضفة الغربية، و% 53.4بواقع (بأنها لجأت لتخفيض نفقاتها الشهرية 
 

من األسر في األراضي الفلسطينية أنها      % 24.0ادياً خالل الفترة المقبلة، فقد أفادت       أما بالنسبة إلمكانيات الصمود اقتص    

من األسر تعاني من وضع اقتصادي خطير وال تعرف كيف ستوفر            % 14.7تستطيع الصمود ألكثر من سنة، مقابل       

 .  حاجتها األساسية
 

من األسر في الضفة الغربية أنها تستطيع       % 24.0أما على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حده، فقد أفادت             

 .من األسر في قطاع غزة% 37.8الصمود اقتصاديا خالل الفترة المقبلة ألكثر من سنة، مقابل 
 

 المساعدات اإلنسانية

بعض أفرادها في األراضي الفلسطينية تلقوا مساعدات خالل الربع          /من األسر أو أحد   % 28.2أشارت النتائج إلى أن     

بينما أشارت  .  في قطاع غزة  % 55.2في الضفة الغربية، و   % 16.1، وقد توزعت هذه النسبة بواقع       2005عام  الثالث ل 

من األسر في األراضي الفلسطينية أكدت حاجتها للمساعدة بغض النظر عن تلقيها المساعدة،              % 70.5النتائج إلى أن    

 ).في قطاع غزة% 58.3في الضفة الغربية، و% 57.0بواقع (
 

، عن قيم هذه المساعدات بالشيكل اإلسرائيلي،       2005ؤال األسر التي تلقت مساعدات خالل الربع الثالث لعام           وعند س 

من األسر تلقت   % 58.6 شيكل، و  200من هذه األسر تلقت مساعدات إجمالية تقل عن         % 41.5أشارت النتائج إلى أن     

 .   شيكل300مساعدات إجمالية تقل عن 
 

المساعدات، فقد احتلت وكالة الغوث المركز األول من حيث عدد مرات تقديم المساعدة بواقع              وفيما يتعلق بمصادر هذه     

، واألهل واألقارب   %18.9بواقع  ) بما فيها الشؤون االجتماعية   (، تليها المساعدات المقدمة من مؤسسات السلطة        55.0%

 %.3.6دينية بما فيها لجان الزكاة بواقع ، ، والمؤسسات الخيرية وال%9.5، ونقابات العمال %10.8واألصدقاء بواقع 
 

% 40.2بواقع  (منها كانت مواد غذائية     % 61.2أما فيما يتعلق بنوع المساعدات المقدمة لألسر، فتشير النتائج إلى أن             

في الضفة الغربية     % 50.7بواقع  (منها كانت مبالغ نقدية     % 24.1، وأن   )في قطاع غزة  % 72.4في الضفة الغربية و   

 ).في قطاع غزة% 10.0و
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 أولويات حاجات األسر

 أظهرت حاجتها   2005من األسر في األراضي الفلسطينية خالل الربع الثالث من عام           % 45.3أشـارت النتائج إلى أن      

من األسر أظهرت حاجتها للمال، بينما      % 19.1من األسر أظهرت حاجتها للعمل، و     % 15.2للغـذاء كأولويـة أولى، و     

 .من األسر حاجتها للعالج كأولوية أولى% 7.1اجتها للتعليم كأولوية أولى، وأظهرت من األسر ح% 6.3أظهرت 
 

 الحصول على الخدمات الصحية

من األسر في األراضي الفلسطينية شكلت لها الحواجز العسكرية عائقاً في الحصول على             % 34.0تشـير النتائج إلى أن      

من األسر في الحصول على الخدمات الصحية، فيما        % 37.7الخدمـات الصحية، وشكل الحصار اإلسرائيلي عائقا لـ         

من % 31.2من األسر أن ارتفاع تكاليف العالج عائقا في الحصول على الخدمات الصحية، كما أفادت         % 45.4أفـادت   

من األسر شكل لها عدم     % 25.8األسـر أن بعد المركز الصحي شكل لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية، و              

 .  ادر الطبي عائقا للحصول على الخدمات الصحيةوصول الك
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 المفاهيم والمصطلحات
 

  الحصار

تم بموجبها أو بفعلها المباشر أو تأثيرها توقف        يوالتي  ،   سلطات االحتالل اإلسرائيلي   تفرضهاهو جملة اإلجراءات التي     

، وبين المحافظات   ظات الفلسطينية المحاففي   كلي أو جزئي للحركة وتنقل األشخاص والبضائع بين التجمعات            شللأو  

 التي نجمت عن    الصعوباتبين األراضي الفلسطينية والعالم الخارجي وإسرائيل من جهة أخرى، بما في ذلك              و،  نفسها

 .التوقف الجزئي أو الكلي لحركة المعابر البرية أو البحرية أو الجوية
 

 إجمالي الدخل

 .ليها األسرة شهرياً أيا كان مصدرها مجموع المبالغ النقدية والعينية التي تحصل ع
 

 الوسيط 

من % 50من المجتمع أعلى من هذه القيمة، و      % 50هو القيمة التي تقسم المجتمع إلى قسمين متساويين، بحيث يكون            

 شيكل فهذا يعني أن نصف      1,800المجتمع دون هذه القيمة، فمثالً إذا كان وسيط دخل األسرة في األراضي الفلسطينية              

 . شيكل1,800 شيكل وأن النصف اآلخر من األسر يقل دخلها عن 1,800الفلسطينية يزيد دخلها عن األسر 
 

 المساعدة

 أية معونة مادية أو أي مساعدات إنسانية تتلقاها األسرة أو أحد أفرادها، ومن أي جهة كانت؛ وذلك بسبب الظروف                     

 .ئيلية منذ بدء االنتفاضةالمعيشية الصعبة التي تعيشها األسرة جراء اإلجراءات اإلسرا
 



 
9 
 
 

 

 األراضي الفلسطينية-التغيرات التي طرأت على المؤشرات الرئيسية لمستويات المعيشة والمساعدات
 

-تموز

أيلول 
2005 

-نيسان

حزيران 
2005 

كانون 

آذار -ثاني
2005 

تشرين 

كانون -أول

 2004أول 

-تموز

أيلول 
2004 

-نيسان

حزيران 
2004 

كانون 

آذار -ثاني
2004 

ين تشر

كانون -أول

 2003أول 

 آب-تموز
2003 

-نيسان

 أيار
2003 

كانون 

شباط -ثاني
2002 

 آب-تموز
2001 

 حزيران-أيار
2001 

 آذار
2001 

 المؤشر

 أثر األوضاع الحالية على دخل األسرة              

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 1500 1800 
بالشـيكل الذي تعتقد األسر أنها      ) الوسـيط (المـبلغ    

 تحتاجه شهريا لإليفاء بالمتطلبات األساسية 

 قبل بدء االنتفاضة بالشيكل) الوسيط(دخل األسر   2300 2500 2500 2500 2500 2800 2500 2500 2500 2300 2500 2000 2500 2500

 في فترة اإلسناد بالشيكل) الوسيط(دخل األسر   1200 1300 1500 1200 1400 1600 1200 1200 1600 1500 1500 1500 1500 1500

57.4 62.6 53.9 55.3 53.4 62.5 48.7 39.5 45.4 47.4 56.5 52.3 47.4 49.2 
نسبة األسر التي أصبح دخلها أقل من نصف ما كان           

 عليه قبل االنتفاضة

 المساعدات المادية والعينية              

70.5 71.1 70.2 67.5 73.7 71.8 72.0 70.0 79.3 78.9 81.2 73.4 79.1 - 
النسبة (نسبة األسر التي ترى بأنها بحاجة للمساعدة         −

 )من إجمالي األسر

   
  

 
        

نسـبة المسـاعدات من إجمالي المساعدات لألسر         −

 التي تلقت مساعدات

  دوالر أمريكي25  أقل من  − 59.1 67.1 67.7 10.2 69.8 52.2 31.4 36.5 36.1 41.0 46.0 16.9 25.8 29.2

  دوالر أمريكي50  أقل من  − 84.9 76.8 72.7 22.4 84.4 81.5 56.8 76.9 67.2 72.9 76.5 66.4 62.5 66.3

  دوالر أمريكي100  أقل من  − 87.7 86.4 80.2 42.8 91.3 89.9 77.3 87.1 83.9 84.4 85.5 89.5 85.3 83.3

  دوالر أمريكي فأكثر100   − 12.3 13.6 19.8 57.2 8.7 10.1 22.7 12.9 16.1 15.6 14.5 10.5 14.7 16.7

38 45 34 22 33 33 33 22 18 17 16 15 15 17 
 بالدوالر العينيةالقيمة الوسيطة لمجمل المساعدات  −

 األمريكي

87 72 69 67 - 65 49 66 44 63 140 244 146 146 
 بالدوالر النقديةالقيمة الوسيطة لمجمل المساعدات  −

 األمريكي
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 األراضي الفلسطينية-التغيرات التي طرأت على المؤشرات الرئيسية لمستويات المعيشة والمساعدات
 

-تموز

أيلول 
2005 

-نيسان

حزيران 
2005 

كانون 

آذار -ثاني
2005 

تشرين 

كانون -أول

 2004أول 

-تموز

أيلول 
2004 

-نيسان

حزيران 
2004 

كانون 

آذار -ثاني
2004 

ين تشر

كانون -أول

 2003أول 

 آب-تموز
2003 

-نيسان

 أيار
2003 

كانون 

شباط -ثاني
2002 

 آب-تموز
2001 

 حزيران-أيار
2001 

 آذار
2001 

 المؤشر

    
 

 
        

القـيم الوسـيطة للمساعدات بالدوالر األمريكي حسب       

 المصدر

 وكالة الغوث − 17 15 15 16 17 19 26 33 33 33 22 46 40 38

 الشؤون االجتماعية − 17 24 24 21 21 22 26 33 33 22 33 34 45 45

 خرىمؤسسات السلطة األ − 146 24 24 23 21 28 33 44 64 33 67 46 47 156

 لجان الزكاة − 24 24 24 23 21 25 22 49 39 27 30 32 45 32

 األحزاب السياسية − 24 24 24 23 17 35 22 22 44 22 22 34 33 20

 المؤسسات الخيرية − 24 24 24 23 21 22 22 24 33 33 22 46 57 33

 الدول العربية − - 37 43 28 100 122 100 90 22 - 11 - 85 -

 األهل واألقارب − - 298 366 28 63 89 66 44 44 67 45 69 67 88

 األصدقاء والجيران − - 488 293 27 63 44 43 33 44 44 45 23 27 51

 أنواع المساعدات              

61.2 51.1 63.1 56.1 40.3 52.8 67.5 49.4 44.4 58.9 72.5 53.4 73.7 78.7 
 المقدمة لألسر من إجمالي     الغذائيةنسبة المساعدات    −

 داتالمساع

24.2 18.0 15.9 26.8 32.2 28.6 32.5 33.9 30.3 16.2 11.6 20.4 15.4 20.5 
 المقدمة لألسر من إجمالي     النقديةنسـبة المساعدات     −

 المساعدات
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 األراضي الفلسطينية-التغيرات التي طرأت على المؤشرات الرئيسية لمستويات المعيشة والمساعدات
 

-تموز

أيلول 
2005 

-نيسان

حزيران 
2005 

كانون 

آذار -ثاني
2005 

تشرين 

كانون -أول

 2004أول 

-تموز

أيلول 
2004 

-نيسان

حزيران 
2004 

كانون 

آذار -ثاني
2004 

ين تشر

كانون -أول

 2003أول 

 آب-تموز
2003 

-نيسان

 أيار
2003 

كانون 

شباط -ثاني
2002 

 آب-تموز
2001 

 حزيران-أيار
2001 

 آذار
2001 

 المؤشر

 ات األولوية األولىحاجات األسر ذ              

 نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة إلى غذاء − 30.9 11.1 9.4 11.7 25.0 23.3 34.5 35.8 38.4 36.7 48.7 36.1 44.6 45.3

 نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة إلى أموال − 32.6 36.8 36.2 31.0 22.8 24.9 23.2 21.5 18.9 24.6 15.7 21.3 14.8 19.1

 نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة إلى عمل − 14.9 20.1 18.0 23.5 25.0 20.4 20.2 21.4 19.9 20.3 18.3 23.1 17.0 15.2

 نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة إلى أدوية − 5.4 2.9 2.6 1.5 8.5 6.8 6.2 7.3 6.4 5.4 4.9 6.0 7.4 7.1

 نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة إلى مسكن − 5.3 6.4 5.7 6.8 7.5 6.3 4.9 4.0 5.1 3.9 3.2 4.0 5.6 4.8
 

 ال يتوفر بيانات: -
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 الضفة الغربية-التغيرات التي طرأت على المؤشرات الرئيسية لمستويات المعيشة والمساعدات

 
-تموز

أيلول 
2005 

-نيسان

حزيران 
2005 

كانون 

آذار -ثاني
2005 

تشرين 

-أول

كانون أول 
2004 

-تموز

أيلول 
2004 

-سانني

حزيران 
2004 

-كانون ثاني

 2004آذار 

-تشرين أول

كانون أول 
2003 

 آب-تموز
2003 

 أيار-نيسان
2003 

-كانون ثاني

 2002شباط 

 آب-تموز
2001 

 حزيران-أيار
2001 

 آذار 
2001 

 المؤشر

 أثر األوضاع الحالية على دخل األسرة              

2000 2500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2125 2000 2000 2000 2000 2000 
بالشيكل الذي تعتقد األسر    ) الوسيط(المبلغ   

أنهـا تحـتاجه شهريا لإليفاء بالمتطلبات       

 األساسية

 قبل بدء االنتفاضة) الوسيط(دخل األسر   2600 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

 في فترة اإلسناد) الوسيط(دخل األسر   1500 1500 1700 1500 1500 2000 1500 1500 2000 1929 1600 1554 1500 1500

نسـبة األسـر التي أصبح دخلها أقل من           47.7 43.1 43.6 58.0 50.8 49.0 40.9 53.0 61.9 52.1 54.9 51.8 61.3 57.0

 نصف ما كان عليه قبل االنتفاضة

 المساعدات المادية والعينية              

نسـبة األسـر التـي ترى بأنها بحاجة          − - 74.9 67.3 78.7 76.5 76.1 68.3 70.7 71.7 73.0 66.7 69.4 70.4 69.4

 )النسبة من إجمالي األسر(للمساعدة 
    

نسبة المساعدات من إجمالي المساعدات      −          

 لألسر التي تلقت مساعدات

25.5 36.5 30.2 37.8 43.4 27.2 25.4 31.1 33.1 46.8 17.8 28.7 30.3 40.0 
  دوالر أمريكي25  أقل من  −

51.7 66.1 68.6 68.2 70.0 59.0 64.0 56.3 57.6 68.8 32.7 45.7 53.3 85.6 
  دوالر أمريكي50  أقل من  −

71.6 78.6 86.7 81.6 82.4 80.2 79.1 78.6 76.0 81.7 46.6 73.4 79.3 89.5 
  دوالر أمريكي100  أقل من  −

28.4 21.4 13.3 18.4 17.6 19.8 20.9 21.4 24.0 18.3 53.4 26.7 20.7 10.5 
  دوالر أمريكي فأكثر100   −
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 الضفة الغربية-التغيرات التي طرأت على المؤشرات الرئيسية لمستويات المعيشة والمساعدات
 

-تموز

أيلول 
2005 

-نيسان

حزيران 
2005 

كانون 

آذار -ثاني
2005 

تشرين 

-أول

كانون أول 
2004 

-تموز

أيلول 
2004 

-سانني

حزيران 
2004 

-كانون ثاني

 2004آذار 

-تشرين أول

كانون أول 
2003 

 آب-تموز
2003 

 أيار-نيسان
2003 

-كانون ثاني

 2002شباط 

 آب-تموز
2001 

 حزيران-أيار
2001 

 آذار 
2001 

 المؤشر

 العينيةالقيمة الوسيطة لمجمل المساعدات  − 24 37 24 23 21 31 33 33 35 33 34 34 31 33

 بالدوالر األمريكي

 النقديةالقيمة الوسيطة لمجمل المساعدات  − 37 146 488 140 84 91 70 67 96 - 67 69 89 89

 بالدوالر األمريكي

    
 

 
        

ــالدوالر  ــيم الوســيطة للمســاعدات ب الق

 األمريكي حسب المصدر

44 33 34 31 27 44 33 28 27 21 58 73 73 37 
 وكالة الغوث −

44 38 34 33 22 35 33 33 31 31 14 24 24 24 
 الجتماعيةالشؤون ا −

156 35 46 51 33 48 44 42 22 21 23 24 24 29 
 مؤسسات السلطة األخرى −

33 45 34 35 29 39 60 22 31 25 23 24 24 24 
 لجان الزكاة −

17 45 34 21 18 44 22 22 44 17 23 24 24 24 
 األحزاب السياسية −

36 51 46 22 57 33 44 24 33 166 23 24 24 24 
 المؤسسات الخيرية −

- 85 - - - 22 90 66 133 100 28 37 37 - 
 الدول العربية −

111 67 69 45 71 110 67 88 111 75 116 732 379 - 
 األهل واألقارب −

68 67 46 104 40 44 44 44 44 63 93 732 604 - 
 األصدقاء والجيران −

 أنواع المساعدات              

 المقدمة لألسر   الغذائيةنسـبة المساعدات     − 67.8 45.3 35.8 60.1 64.6 47.6 51.9 55.1 56.4 40.5 52.0 42.6 36.5 40.2

 من إجمالي المساعدات

 المقدمة لألسر   النقديةنسـبة المساعدات     − 30.1 25.7 27.4 11.4 27.5 37.4 34.4 44.9 29.3 38.0 39.1 20.3 29.2 50.7

 من إجمالي المساعدات

               



 
14 
 
 

 الضفة الغربية-التغيرات التي طرأت على المؤشرات الرئيسية لمستويات المعيشة والمساعدات
 

-تموز

أيلول 
2005 

-نيسان

حزيران 
2005 

كانون 

آذار -ثاني
2005 

تشرين 

-أول

كانون أول 
2004 

-تموز

أيلول 
2004 

-سانني

حزيران 
2004 

-كانون ثاني

 2004آذار 

-تشرين أول

كانون أول 
2003 

 آب-تموز
2003 

 أيار-نيسان
2003 

-كانون ثاني

 2002شباط 

 آب-تموز
2001 

 حزيران-أيار
2001 

 آذار 
2001 

 المؤشر

 ولوية األولىحاجات األسر ذات األ              

نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة إلى  − 39.5 11.1 8.4 10.1 29.5 28.1 35.5 35.2 42.6 39.7 56.8 42.6 51.4 51.9

 غذاء

نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة إلى  − 21.6 34.2 28.7 27.4 14.2 15.2 25.2 23.2 18.3 26.4 14.7 20.5 13.2 19.4

 أموال

نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة إلى  − 13.1 21.1 20.0 23.5 22.5 21.7 19.8 18.3 14.3 13.7 11.2 17.2 10.5 10.7

 عمل

نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة إلى  − 7.9 3.5 3.5 1.9 11.8 8.7 6.7 9.3 7.9 7.8 5.8 7.9 8.8 7.8

 أدوية

نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة إلى  − 6.4 8.7 7.1 7.8 9.1 7.0 3.2 3.6 4.4 3.7 2.5 3.1 4.9 2.7

 مسكن
 

 ال يتوفر بيانات: -
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 قطاع غزة-التغيرات التي طرأت على المؤشرات الرئيسية لمستويات المعيشة والمساعدات

 
-تموز

أيلول 
2005 

-نيسان

حزيران 
2005 

كانون 

آذار -ثاني
2005 

تشرين 

كانون -أول

 2004أول 

أيلول -تموز
2004 

-نيسان

ران حزي
2004 

-كانون ثاني

 2004آذار 

-تشرين أول

كانون أول 
2003 

 آب-تموز
2003 

 أيار-نيسان
2003 

-كانون ثاني

 2002شباط 

 آب-تموز
2001 

-أيار

 حزيران
2001 

 آذار 
2001 

 المؤشر

 أثر األوضاع الحالية على دخل األسرة              

2000 2000 1500 1500 1665 1500 1800 1500 1200 1400 1200 1200 1200 1500 
بالشيكل الذي تعتقد   ) الوسـيط (المـبلغ    

األسـر أنهـا تحـتاجه شـهريا لإليفاء         

 بالمتطلبات األساسية

 قبل بدء االنتفاضة) الوسيط(دخل األسر   1800 1900 1944 2000 2000 2000 1700 1800 1500 1500 1700 1600 1700 1600

 في فترة اإلسناد) الوسيط(دخل األسر   900 1000 900 883 1200 1200 1000 1000 1200 1000 1000 1000 1200 1000

نسـبة األسر التي أصبح دخلها أقل من          52.0 56.5 55.8 53.6 40.1 37.0 36.7 40.3 63.9 55.6 56.1 57.7 65.6 58.3

 نصف ما كان عليه قبل االنتفاضة

 المساعدات المادية والعينية              

نسـبة األسـر التـي ترى بأنها بحاجة        − - 86.7 85.6 86.6 84.0 85.6 73.3 74.8 71.9 74.9 68.9 72.0 72.5 73.2

 )النسبة من إجمالي األسر(للمساعدة 

 
 

ــي   −             ــن إجمال ــاعدات م ــبة المس نس

 المساعدات لألسر التي تلقت مساعدات

31.2 19.2 8.7 51.3 36.8 46.2 45.2 31.9 63.0 87.6 2.1 81.5 88.8 73.2 
  دوالر أمريكي25  أقل من  −

74.2 60.3 65.1 81.9 77.8 76.5 86.9 57.4 95.1 96.4 11.4 82.1 90.6 84.5 
  دوالر أمريكي50  أقل من  −

89.5 89.4 91.2 88.1 87.9 88.2 93.3 75.6 97.8 98.8 38.8 82.5 90.6 86.3 
  دوالر أمريكي100  أقل من  −

10.5 10.6 8.8 11.9 12.1 11.8 6.7 24.4 2.2 1.2 61.2 17.5 9.4 13.7 
  دوالر أمريكي فأكثر100   −

 العينيةالقيمة الوسيطة لمجمل المساعدات  − 17 15 15 16 17 17 22 26 22 33 22 34 47 38

 بالدوالر 

 النقديةالقيمة الوسيطة لمجمل المساعدات  − 146 146 244 140 31 44 66 44 33 - 67 69 67 73

 بالدوالر 
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 قطاع غزة-التغيرات التي طرأت على المؤشرات الرئيسية لمستويات المعيشة والمساعدات
 

-تموز

أيلول 
2005 

-نيسان

حزيران 
2005 

كانون 

آذار -ثاني
2005 

تشرين 

كانون -أول

 2004أول 

أيلول -تموز
2004 

-نيسان

ران حزي
2004 

-كانون ثاني

 2004آذار 

-تشرين أول

كانون أول 
2003 

 آب-تموز
2003 

 أيار-نيسان
2003 

-كانون ثاني

 2002شباط 

 آب-تموز
2001 

-أيار

 حزيران
2001 

 آذار 
2001 

 المؤشر

    
 

 
        

القـيم الوسـيطة للمسـاعدات بالدوالر       

 األمريكي حسب المصدر

38 40 46 22 33 44 33 26 19 17 16 15 15 17 
 وكالة الغوث −

67 45 34 33 24 35 33 22 22 21 23 24 14 15 
 الشؤون االجتماعية −

133 167 124 112 37 48 44 33 59 19 23 24 18 146 
 مؤسسات السلطة األخرى −

42 27 23 22 11 39 42 22 22 17 14 54 16 17 
 لجان الزكاة −

44 22 46 53 22 48 22 22 18 17 21 15 15 24 
 األحزاب السياسية −

33 60 46 22 31 33 22 22 20 17 19 15 22 24 
 المؤسسات الخيرية −

- - - 11 - 22 - 110 122 27 23 1300 39 - 
 الدول العربية −

57 45 46 45 32 110 44 66 44 26 19 244 27 - 
 األهل واألقارب −

26 22 23 45 44 44 10 34 49 52 17 244 488 - 
 األصدقاء والجيران −

 أنواع المساعدات              

 المقدمة لألسر   الغذائيةنسبة المساعدات    − 85.2 90.4 59.5 79.2 64.6 42.7 47.1 77.2 48.7 39.9 58.7 59.6 59.7 72.4

 من إجمالي المساعدات

 المقدمة لألسر   النقديةنسبة المساعدات    − 14.7 9.4 17.8 11.9 7.4 26.2 33.5 22.8 27.9 22.0 18.8 8.2 11.4 10.0

 من إجمالي المساعدات
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 قطاع غزة-التغيرات التي طرأت على المؤشرات الرئيسية لمستويات المعيشة والمساعدات
 

-تموز

أيلول 
2005 

-نيسان

حزيران 
2005 

كانون 

آذار -ثاني
2005 

تشرين 

كانون -أول

 2004أول 

أيلول -تموز
2004 

-نيسان

ران حزي
2004 

-كانون ثاني

 2004آذار 

-تشرين أول

كانون أول 
2003 

 آب-تموز
2003 

 أيار-نيسان
2003 

-كانون ثاني

 2002شباط 

 آب-تموز
2001 

-أيار

 حزيران
2001 

 آذار 
2001 

 المؤشر

 حاجات األسر ذات األولوية األولى              

نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة  − 15.7 11.0 11.3 15.0 16.5 13.5 32.7 37.0 30.6 32.1 35.8 25.5 32.3 31.1

 إلى غذاء

نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة  − 52.0 41.4 51.0 38.5 39.3 44.2 19.5 18.3 20.1 21.9 17.3 22.3 17.6 18.3

 إلى أموال

نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة  − 18.0 18.4 14.0 23.3 29.7 17.8 20.7 27.2 30.2 30.1 29.8 32.8 28.8 24.9

 إلى عمل

نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة  − 0.9 1.8 0.8 0.6 2.3 3.1 5.0 3.3 3.6 1.9 3.5 3.0 4.7 5.7

 إلى أدوية

نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة  − 3.5 2.3 2.7 4.6 4.4 4.9 8.0 4.8 6.4 4.1 4.2 5.5 6.8 9.3

 إلى مسكن
 

 ال يتوفر بيانات: -
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 المؤشرات الرئيسية لمستويات المعيشة  في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة

 
 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

 أيلول-تموز
 2005 

 حزيران-نيسان
 2005 

 أيلول-تموز
 2005 

 حزيران-نيسان
 2005 

 أيلول-تموز
 2005 

 حزيران-نيسان
 2005 

 المؤشر

 نسبة األسر التي تستطيع الصمود أكثر من سنة − 33.9 24.0 29.5 17.6 42.6 37.8

 نسبة األسر التي تعاني من وضع اقتصادي خطير وال تعرف كيف ستوفر حاجاتها األساسية − 14.7 14.5 15.4 16.2 13.2 10.9
 نسبة األسر التي انخفضت نفقاتها − 48.7 51.0 51.3 52.8 43.7 47.0

 : الماضية12نسبة األسر التي انخفضت نفقاتها على الحاجات األساسية خالل الشهور       
 الغذاء − 86.0 86.9 83.2 85.3 92.4 91.0
 المالبس − 95.5 95.6 95.0 94.2 96.7 99.0
 التعليم − 57.0 61.5 50.7 61.4 71.6 61.8
 الصحة − 66.3 66.0 59.2 65.5 82.5 67.2
 المسكن − 84.9 81.6 81.3 81.8 93.2 80.9

 : نسبة األسر التي انخفضت نفقاتها على المواد الغذائية      

 كمية اللحوم − 97.2 96.6 96.4 96.2 98.9 97.8
 كمية الفواكه − 95.3 95.8 94.1 95.6 97.7 96.2
 نوعية الطعام − 94.5 96.6 93.4 96.3 96.8 97.3
 كمية الحليب − 80.5 86.9 75.6 85.7 90.7 89.8
 كمية الطعام − 91.2 83.4 92.3 85.9 88.8 77.5

      
 شهر  12نسبة األسر حسب المصادر التي اعتمدت عليها في الصمود اقتصاديا خالل                

 :الماضية

 االعتماد على دخل األسرة الشهري  − 87.0 83.7 85.5 83.6 90.0 83.9
 تخفيض النفقات − 53.6 51.4 57.7 53.4 45.5 46.9
 تأجيل دفع الفواتير − 61.8 63.4 60.3 59.1 64.7 73.0
 االستدانة من أفراد         − 47.9 48.7 42.1 43.1 59.3 61.1
 الحصول على المساعدة من األهل واألصدقاء − 19.2 20.0 17.0 18.9 23.7 22.5
 بيع المجوهرات مصاغ الزوجة    − 25.0 25.6 21.5 21.8 31.8 34.2

 : ينسبة األسر حسب أهم حاجة للتجمع السكان −      

 خلق فرص عمل − 59.1 54.4 53.5 45.9 68.7 72.6
 خدمات صحية   − 8.2 9.5 10.1 12.3 5.0 3.5
  مساعدات غذائية − 4.2 4.3 4.3 4.6 4.0 3.8
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  الماضية12التوزيع النسبي لألسر حسب تغير نفقات األسرة على المواد االستهالكية األساسية خالل الشهور : 1جدول رقم 

 2005 أيلول –ز والمنطقة، تمو
  

 المنطقة

 الضفة الغربية قطاع غزة
 األراضي الفلسطينية

 12تغير نفقات األسرة على المواد االستهالكية األساسية خالل الشهور 

 الماضية

 األسر التي زادت نفقاتها 19.7 16.7 26.3

 األسر التي لم تتغير نفقاتها 29.3 30.5 26.7

 خفضت نفقاتها األسر التي ان 51.0 52.8 47.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

 
 

  الماضية حسب المواد12نسبة األسر التي انخفضت نفقاتها على المواد االستهالكية األساسية خالل الشهور :  2جدول رقم 

 2005 أيلول –االستهالكية األساسية والمنطقة، تموز 
 

 المنطقة

 الضفة الغربية قطاع غزة
 يةالمواد االستهالكية األساس األراضي الفلسطينية

 الملبس 95.6 94.2 99.0

 الغذاء 86.9 85.3 91.0

 المسكن 81.6 81.8 80.9

 الترفيه والسفر 73.9 74.0 73.5

 الصحة 66.0 65.5 67.2

 التعليم 61.5 61.4 61.8

 مواد أخرى 5.8 7.4 1.9
 

 
  الماضية، حسب المنطقة، 12الغذائية خالل الشهور نسبة األسر التي انخفضت نفقاتها على المواد :  3جدول رقم 

 2005 أيلول –تموز 
 

 المنطقة

 الضفة الغربية قطاع غزة
 المواد الغذائية التي انخفضت نفقات األسرة الشهرية عليها األراضي الفلسطينية

 كمية اللحوم 96.6 96.2 97.8

 نوعية الطعام 96.6 96.3 97.3

 اكهكمية الفو 95.8 95.6 96.2

 كمية الطعام 83.4 85.9 77.5

 كمية الحليب ومشتقاته 86.9 85.7 89.8
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 2005أيلول -التوزيع النسبي لألسر التي انخفض دخلها حسب مقدار االنخفاض والمنطقة، تموز: 4جدول رقم 
 

 المنطقة

 الضفة الغربية قطاع غزة
 مقدار انخفاض دخل األسرة األراضي الفلسطينية

 %25اقل من  17.7 16.3 21.0

 %50 اقل من -25% 24.9 26.7 20.7

 %75 اقل من -50% 14.6 16.7 9.9

48.4 40.3 42.8 75+% 

 المجموع 100.0 100.0 100.0

 نسبة األسر التي انخفض دخلها 58.1 61.1 51.2

 
 
 
 

  شهر الماضية والمنطقة، 12نسبة األسر حسب اإلجراءات التي اتخذتها األسر للصمود اقتصاديا خالل : 5جدول رقم 

 2005 أيلول –تموز 
  

 المنطقة

 الضفة الغربية قطاع غزة
  شهر الماضية12اإلجراءات التي اتخذتها األسر للصمود اقتصاديا خالل  األراضي الفلسطينية

 االعتماد على دخل األسرة الشهري 83.7 83.6 83.9

 ة واألصدقاءالحصول على المساعدة من العائل 20.0 18.9 22.5

 استخدام المدخرات 18.7 18.4 19.5

 استخدام المدخرات في صناديق التوفير اإلسرائيلية 1.2 1.1 1.3

 بيع مقتنيات المسكن من أثاث وسلع معمرة 1.8 1.2 3.1

 بيع المجوهرات 25.6 21.8 34.2

 الحصول على قروض 6.7 4.6 11.3

 تخفيض النفقات 51.4 53.4 46.9

 االستدانة من أفراد 48.7 43.1 61.1

 زراعة األرض وتربية الحيوانات 14.9 19.5 4.7

 رهن أرض أو عقارات/بيع 2.0 2.3 1.4

 توجه أفراد األسرة من الطالب لسوق العمل 3.8 3.8 3.9

 توجه أفراد آخرين لسوق العمل 5.8 4.9 7.8

 تأجيل دفع فواتير 63.4 59.1 73.0
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 2005أيلول -نسبي لألسر حسب المدة الزمنية التي تستطيع فيها الصمود اقتصاديا والمنطقة، تموزالتوزيع ال: 6جدول رقم 
   

 المنطقة

 الضفة الغربية قطاع غزة
 المدة الزمنية التي تستطيع األسر فيها الصمود اقتصاديا األراضي الفلسطينية

  شهر12تستطيع الصمود اكثر من  24.0 17.6 37.8

  شهر12-7تستطيع الصمود من  14.3 15.1 12.6

  شهور6-4تستطيع الصمود من  12.2 13.2 10.2

  شهور4تستطيع الصمود اقل من  29.6 30.6 27.3

 تعاني من وضع اقتصادي خطير وال  تعرف  كيف ستوفر حاجاتها األساسية 14.5 16.2 10.9

 ال اعرف 5.4 7.3 1.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
 
 

 والمنطقة،) بالشيكل( التوزيع النسبي لألسر حسب المبلغ الذي تحتاجه األسرة شهريا لتلبية احتياجاتها:7جدول رقم 

 2005أيلول -تموز
 

 المنطقة

 الضفة الغربية قطاع غزة
 )بالشيكل(المبلغ الذي تحتاجه األسرة شهريا لتلبية احتياجاتها  األراضي الفلسطينية

 1000أقل من  8.1 7.0 10.5

17.0 13.5 14.6 1000-1499 

17.4 12.2 13.8 1500-1999 

22.8 23.3 23.2 2000-2499 

8.3 6.5 7.0 2500-2999 

24.0 37.5 33.3 3000+ 

 المجموع 100.0 100.0 100.0
 
 

  والمنطقة2005أيلول -التوزيع النسبي لألسر حسب تلقي مساعدات خالل تموز: 8جدول رقم 
 

 المنطقة

 الضفة الغربية قطاع غزة
 تلقي المساعدات األراضي الفلسطينية

 تلقت مساعدات 28.2 16.1 55.2

 لم تتلقى مساعدات 71.8 83.9 44.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  والمنطقة2005أيلول -التوزيع النسبي لألسر حسب عدد مرات تلقي المساعدة خالل تموز: 9جدول رقم 

   

 المنطقة

 الضفة الغربية قطاع غزة
 دد مرات تلقي المساعدةع األراضي الفلسطينية

47.9 70.6 56.9 1 

37.3 16.0 28.9 2 

14.8 13.4 14.2 3+ 

 المجموع 100.0 100.0 100.0

 
 
 

   حسب نوع المساعدة والمنطقة2005أيلول -التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر خالل تموز: 10جدول رقم 
 

 المنطقة 

 الضفة الغربية قطاع غزة
الفلسطينيةاألراضي   نوع المساعدة 

 غذاء 61.2 40.2 72.4

 )مالية(نقدية  24.1 50.7 10.0

 تأمين صحي 7.9 1.6 11.3

 تشغيل 4.0 2.3 4.9

 أخرى 2.8 5.3 1.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

 
 
 

  2005يلول أ-التوزيع النسبي لألسر التي تلقت مساعدات خالل تموز: 11جدول رقم 

 حسب قيمة المساعدة بالشيكل اإلسرائيلي والمنطقة
 

 المنطقة

 الضفة الغربية قطاع غزة
 قيمة المساعدة بالشيكل اإلسرائيلي األراضي الفلسطينية

  200أقل من  41.5 35.9 45.1

19.2 14.1 17.1 200-299 

35.7 50.0 41.4 300+ 

 المجموع 100.0 100.0 100.0
 

 
 



 23 

 2005أيلول -التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر التي تلقت مساعدات خالل تموز: 12م جدول رق

 حسب درجة  الرضى عن المساعدات والمنطقة 
 

 المنطقة 

 الضفة الغربية قطاع غزة
 درجة الرضى عن المساعدات األراضي الفلسطينية

 راض تماما 29.6 27.9 30.5

 حد ماراض إلى  52.0 48.2 53.9

 غير راض إلى حد ما 14.2 17.5 12.5

 غير راض مطلقا 4.2 6.4 3.1

 المجموع 100.0 100.0 100.0
 
  

 2005أيلول -التوزيع النسبي لألسر حسب حاجات األسر ذات األولوية األولى والمنطقة، تموز: 13جدول رقم 
 

 المنطقة 

 الضفة الغربية قطاع غزة
 حاجات األسر ذات األولوية األولى األراضي الفلسطينية

 الغذاء 45.3 51.9 31.1

 العمل 15.2 10.7 24.9

 المساعدات المالية 19.1 19.4 18.3

 خدمات التعليم 6.3 6.2 6.7

 الخدمات الصحية 7.1 7.8 5.7

 )إعادة التسكين(المسكن  4.8 2.7 9.3

 أخرى 2.2 1.3 4.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
 
 
 

 



 24 

 والمنطقة، ) عدد مرات تلقي المساعدات وليس قيمة المساعدة(التوزيع النسبي األسر حسب مصدر المساعدات : 14جدول رقم 

 2005أيلول -تموز

 المنطقة

 الضفة الغربية قطاع غزة
 مصدر المساعدة األراضي الفلسطينية

 )UNRWA(وكالة الغوث الدولية  55.0 24.9 71.1

 يةالشؤون االجتماع 13.2 28.5 5.1

 األهل واألقارب 8.9 18.4 3.8

 نقابات العمال 9.5 6.4 11.2

 مؤسسات السلطة األخرى 5.7 5.4 5.9

 دينية/ مؤسسات خيرية 2.1 2.6 1.8

 مؤسسات تنموية/ هيئة دولية 0.4 0.8 0.2

 محسنين/ الجيران/ المعارف/ األصدقاء 1.9 5.1 0.2

 أحزاب سياسية/ فصائل 0.9 2.3 0.1

 لجان الزكاة 1.5 3.5 0.4

 أخرى 1.0 2.2 0.3

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
 
 

 2005أيلول -نسبة األسر حسب العوائق التي واجهتها في الحصول على الخدمات الصحية والمنطقة، تموز: 15جدول رقم 
 

 المنطقة 

 الضفة الغربية قطاع غزة
 العوائق التي واجهتها األسر في الحصول على الخدمات الصحية األراضي الفلسطينية

 ارتفاع تكاليف العالج 45.4 44.7 46.9

 الحصار اإلسرائيلي 37.7 42.0 28.3

 الحواجز العسكرية 34.0 47.7 3.4

 بعد المركز الصحي 31.2 33.8 25.2

 عدم تمكن الكادر الطبي من الوصول للمركز الصحي 25.8 25.8 25.6

 جدار الضم والتوسع 12.2 17.7 -
 

 


