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 2005معالم الفقر في األراضي الفلسطينية، 
 

 المـقدمة

ويضم .  19971التقرير إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه في العام            تستند إحصاءات الفقر المبينة في هذا        

 وأربعة   اثنين بالغين( إلى موازنة االحتياجات األساسية ألسرة تتألف من ستة أفراد           تستندالتعريف مالمح مطلقة ونسبية     

الذي يشار  (احتساب خط الفقر األول     قد تم   ل.     وقد تم إعداد خطي فقر وفقاً ألنماط اإلنفاق الحقيقية لألسر          ،  هذا  )أطفال

أما خط الفقر الثاني    .    ، بشكل يعكس الحاجات األساسية من ميزانية المأكل والملبس والمسكن         ")خط الفقر الشديد  "إليه بـ   

، فقد تم إعداده بطريقة تعكس ميزانية الحاجات األساسية جنبا إلى جنب مع احتياجات               ")خط الفقر "الذي يشار له بـ     (

الرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصالت والرعاية الشخصية واآلنية والمفروشات وغير ذلك من                 أخرى ك 

وقد تم تعديل خطي الفقر بشكل يعكس مختلف االحتياجات االستهالكية لألسر استناداً إلى تركيبة                .  مستلزمات المنزل 

 ).حجم األسرة وعدد األطفال(األسرة 
 

 الجهاز  نفذهمسح إنفاق واستهالك األسرة، والذي         من   باستخدام البيانات المتوفرة   تم عرض النتائج بشكل رئيسي،     

على  أسرة   2,778، على عينة حجمها     "14/1/2006 ولغاية   15/1/2005خالل الفترة   "المركزي لإلحصاء الفلسطيني    

جنباً إلى جنب مع    )  جيلدفتر التس (نحو شهري بهدف جمع بيانات تفصيلية حول إنفاق األسرة من خالل طريقة المفكرة              

 725 أسرة في الضفة الغربية و     1,427بواقع  ( أسرة،   2,152، حيث تم استيفاء بيانات      معلومات حول األفراد واألسر   

 .للفترة المذكورة) أسرة في قطاع غزة
 

التي ظهرت تـم عرض معدالت الفقر وفقاً لكل من أنماط االستهالك والدخل السنوي، في محاولة إلظهار تأثير التقلبات          

علـى مـستويات المعيشة نتيجة للتفاوت في العوائد ومحدودية أو انعدام الدخل ولجوء األسر إلى االستدانة أو الحصول                   

علـى القـروض أو المساعدات أو استخدام المدخرات المتاحة لتغطية تكاليف المعيشة والحفاظ على مستوى معين من                  

 . هالكاالستهالك، وهذا ما لم تظهره بيانات االست
 

 وأربعة   اثنين بالغين( في البداية ألسرة مرجعية مؤلفة من ستة أفراد          )خط الفقر وخط الفقر الشديد    (ي الفقر   تم تحديد خطّ  

وقد .   في المجتمع الفلسطيني    تعتبر األسرة النموذجية    ما زالت  وقد تم اختيار األسرة المؤلفة من ستة أفراد ألنها        ).    أطفال

ن من إبراز احتياجات أنواع أخرى من األسر، حيث تم ذلك من خالل تخصيص أوزان               كل يمكّ ي الفقر بش  تم تعديل خطّ  

 . مختلفة تبعاً لعدد األطفال والبالغين في األسرة
 

 في األراضي الفلسطينية    ) وأربعة أطفال   اثنين بالغين،  ن ستة أفراد  المكونة م ( لألسرة المرجعية    بلغ خط الفقر المتوسط   

) الشديد(، بينما بلغ خط الفقر المدقع       )2 دوالر أمريكي  477حوالي  (شيكالً إسرائيلياً     2,143   حوالي 2005خالل عام   

 .) دوالر أمريكي385حوالي ( شيكالً إسرائيلياً 1,732لنفس األسرة المرجعية 
 
 

                                                           
 .1998تقرير الفقر .  فلسطين.اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر1

  شيكل4.5 بلغ معدل سعر صرف الدوالر عن الفترة المعنية  2
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 2005، خط الفقر في األراضي الفلسطينية بالشيكل اإلسرائيلي حسب حجم األسرة
 

 عدد األطفال في األسرة
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 جم األسرةح

          647 1 

         906 1,199 2 

        1,156 1,442 1,720 3 

       1,400 1,679 1,953 2,222 4 

      1,638 1,913 2,183 2,448 2,711 5 

     1,873 2,143 2,409 2,672 2,931 3,188 6 

    2,103 2,370 2,633 2,893 3,150 3,405 3,657 7 

   2,331 2,594 2,855 3,112 3,367 3,620 3,870 4,118 8 

  2,556 2,816 3,074 3,330 3,582 3,833 4,082 4,328 4,573 9 

 2,778 3,036 3,292 3,545 3,796 4,045 4,292 4,537 4,781 5,023 10 

2,998 3,254 3,508 3,759 4,008 4,255 4,501 4,745 4,987 5,228 5,468 11 
 
 

 2005، في األراضي الفلسطينية بالشيكل اإلسرائيلي حسب حجم األسرة) الشديد(خط الفقر المدقع 
 

 عدد األطفال في األسرة
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 حجم األسرة

          523 1 

         732 969 2 

        935 1,165 1,390 3 

       1,131 1,357 1,579 1,796 4 

      1,324 1,546 1,764 1,979 2,191 5 

     1,513 1,732 1,947 2,159 2,369 2,577 6 

    1,700 1,915 2,128 2,338 2,546 2,752 2,955 7 

   1,884 2,097 2,307 2,515 2,721 2,925 3,128 3,328 8 

  2,065 2,276 2,485 2,691 2,895 3,098 3,299 3,498 3,696 9 

 2,245 2,454 2,661 2,865 3,068 3,269 3,469 3,667 3,864 4,060 10 

2,423 2,630 2,835 3,038 3,239 3,439 3,638 3,835 4,031 4,225 4,419 11 
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 حسب المنطقة توزيع الفقر

في %  43.7في الضفة الغربية، و   %  22.3بواقع  (،  2005 خالل العام    %29.5 الفقر بين األسر الفلسطينية      ت نسبة بلغ

من إجمالي  %  51.5، في حين بلغت نسبة األسر التي يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني حوالي                  )قطاع غزة 

 ).في قطاع غزة% 63.1في الضفة الغربية و% 45.7ع بواق(األسر في األراضي الفلسطينية، 
 

في الضفة  %  13.1بواقع  (،  )المدقع(الشديد  عاني من الفقر    من أسر األراضي الفلسطينية ت    %  18.1  كما تبين أن حوالي   

، %40.2، في حين بلغت نسبة األسر التي يقل دخلها عن خط الفقر الشديد حوالي                )في قطاع غزة  %  27.9الغربية و 

 )في قطاع غزة% 51.6في الضفة الغربية و% 34.5 بواقع(
 

،  بين أسرها  من أعلى معدل انتشار للفقر    في األراضي الفلسطينية     مخيمات الالجئين    على صعيد التجمع السكاني، تعاني    

. من أسر المخيمات تعاني من الفقر     %  39.9فقد أظهرت نتائج أنماط االستهالك بين األسر في األراضي الفلسطينية أن            

، وربما يعود ارتفاع %)24.9 (والحضر%) 32.5  ( المناطق الريفية  ويعتبر هذا االنتشار أعلى من معدل الفقر السائد في        

معدالت الفقر في مخيمات الالجئين إلى ارتفاع معدالت البطالة وارتفاع معدالت اإلعالة وكبر حجم األسرة بين أسر                   

 الحضرية والريفية، عالوة على ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة            المخيمات مقارنة مع غيرها من األسر في المناطق       

  .ككل، فقطاع غزة يشهد أعلى معدالت للفقر بغض النظر عن نوع التجمع السكاني
 

المناطق الحضرية تليها المناطق الريفية ومن       في    من حيث العدد يتواجد    الفقراء  الجزء األكبر من  كما تظهر البيانات أن     

تليها    من مجموع األسر الفقيرة يتواجد في المناطق الحضرية         %46.5فقد أظهرت البيانات أن     .  جئينثم مخيمات الال  

  %).21.4(، ومن ثم في مخيمات الالجئين %)32.1 (المناطق الريفية
 
 

 الخصائص االجتماعية واالقتصادية لألسر
 

 حجم األسرة

يزداد معدل الفقر بين األسر     ،  )ف بشكل أساسي من كبار السن     المكونة من فرد واحد، والتي تتأل     (باستثناء األسر الفردية    

 10 بين األسر المؤلفة من      ، وفقاً ألنماط االستهالك،   كان أعلى معدل للفقر   .  المؤلفة من شخصين فأكثر وفقاً لحجم األسرة      

 بوجود  من األسر هذه الفئة   ، كذلك، تتميز    منها تعاني من الفقر الشديد      %  35.6، كما تبين أن     %)53.9(أفراد فاكثر   

 من ناحية أخرى كان أدنى معدل انتشار للفقر بين             %).9.3( وشدة الفقر    %)16.1(  أعلى معدل لمؤشر فجوة الفقر    

، كما تبين أن هذه الفئة من األسر تتميز بوجود أدنى معدل لمؤشر فجوة الفقر                      %)15.3( أفراد   3-2األسر المكونة من    

  الفقر فجوةيبقى ترتيب أنواع األسر األخرى كما كان عليه عند استخدام مقياس مؤشر             و%).  1.4(، وشدة الفقر    %)3.3(

 . والفقر المدقع
 

 عدد األطفال في األسرة

، يزداد معدل انتشار الفقر بشكل متسق       ًل أطفا ال يوجد بها  باستثناء األسر التي    يالحظ ووفقا ألنماط االستهالك، أنه و     

. %)19.5(أقل عرضة النتشار الفقر     وتعتبر األسر التي لديها طفل واحد أو اثنين          .  في األسرة بازدياد عدد األطفال    

 8-7لألسر التي تضم    %  53.6   أطفال، ويزداد إلى   6-5لألسر التي تضم    %  39.0  ويقفز معدل انتشار الفقر إلى    
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فقر كما هو،   يبقى ترتيب األسر من حيث وضع ال       كما  .  فأكثر أطفال   9بين األسر التي تضم     %  67.5  أطفال، وإلى 

 .بصرف النظر عن المقياس المستخدم في قياس مؤشرات الفقر
 

 جنس رب األسرة

من %  6.8 إال أنها تشكل ما نسبته        ،2005 من األسر الفلسطينية في العام        %8.0شكلت األسر التي ترأسها إناث       

سر التي ترأسها إناث أفضل      أن وضع األ     %)25.0( لألسر التي ترأسها إناث       نسبة الفقر   كما يظهر مؤشر   .  لفقراءا

، ويبقى التوزيع على ما هو عليه بغض النظر عن مقياس الفقر             %)29.8(  يرأسها الذكور حاالً من تلك األسر التي      

المستخدم، باستثناء مؤشر شدة الفقر، حيث يظهر هذا المؤشر أن وضع األسر التي ترأسها إناث أسوء حاالً أو مساو                     

 . سر الفقيرة التي يرأسها رجالتقريباً ومماثل لوضع تلك األ
 

تشكل إحدى الفئات الرئيسية التي تتلقى      )  األسر الفقيرة التي ترأسها إناث    (ربما يمكن تفسير هذا من كون هذه المجموعة         

ويرى ذلك من خالل ما تظهره معدالت الفقر بين صفوف األسر التي ترأسها إناث قبل تلقي المساعدات                  .    المساعدات

كما أن نسبة الفقر قد     .  لألسر التي يرأسها ذكور   %  34.1مقابل  .%  36.0يث بلغت نسبة الفقر بين صفوفها       ، ح )الطارئة(

 .لألسر التي يرأسها ذكور بناء على بيانات دخل األسرة% 51.2بين صفوفها مقابل % 56.0بلغت 
 

 حالة اللجوء لرب األسرة
من % 47.8، إال أنها شكلت ما نسبته       2005لفلسطينية لعام   من األسر ا  % 41.1شكلت األسر التي أربابها من الالجئين       

أن وضع أسر الالجئين أسوأ حاالً مقارنة بأسر غير     %) 34.3(كما يظهر مؤشر نسبة الفقر بين أسر الالجئين         . الفقـراء 

مقاييس ، ويبقى التوزيع على ما هو عليه بغض النظر عن مقياس الفقر المستخدم، حيث تظهر هذه ال                %)26.1(الالجئين  

 .أن وضع أسر الالجئين أسوأ حاالً أو مماثل لوضع أسر غير الالجئين الفقيرة
 

 المستوى التعليمي لرب األسرة

تنخفض معدالت الفقر بشكل متسق مع ارتفاع المستوى التعليمي لرب األسرة، فمعدل الفقر بين األسر التي المستوى                   

 ضعف معدل انتشاره بين أولئك الذين حصلوا        2.4يفوق بحوالي   %)  41.4(التعليمي ألربابها أقل من المستوى االبتدائي       

 ضعف معدل انتشاره بين أولئك الذين حصلوا على شهادة          4.3، ويفوق بحوالي    %)16.9(على شهادة من كلية متوسطة      

العلمي ومن المالحظ أن معدالت انتشار الفقر تنخفض بشكل متسق تبعاً لمستوى التحصيل             %).  9.6(بكالوريوس فأعلى   

 .عند استخدام المقاييس األخرى
 

 القوى العاملة لرب األسرةخصائص 

، وتصل مساهمة هذه األغلبية في معدل الفقر        العاملةتعتبر الغالبية العظمى من أرباب األسر الفقيرة مشاركة في القوى           

معدل الفقر السائد بين    غ   من ناحية أخرى بل    .األسرعند استخدام مقياس مؤشر الفقر بين       %  81.9الوطني إلى حوالي    

 معدل انتشاره بين األسر التي أربابها         وهو يفوق  %)35.5(األسر التي أربابها غير مشاركين في القوى العاملة           

إال أن المشاركين في القوى العاملة يشكلون مجموعة غير متجانسة تتألف من                %).28.4(مشاركين في القوى العاملة     

بالطبع، فإن أهمية العمالة لتحديد وضع األسر من حيث الفقر تفوق كثيراً أهمية                و.    عاملين وعاطلين عن العمل   

على نحو يفوق   %)  41.3(المشاركة في القوى العاملة، حيث ينتشر الفقر بين األسر التي أربابها متعطلين عن العمل                
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 ساعة خالل األسبوع    15  من األسر التي عمل أربابها أقل من       %  32.8(انتشاره بين األسر التي أربابها عاملون،        

 ). ساعة فاكثر خالل األسبوع الماضي15من األسر التي عمل أربابها % 25.6الماضي و
 

 المصدر الرئيسي لدخل األسرة

بلغـت نسبة الفقر وفقاً ألنماط االستهالك، بين األسر التي يشكل العمل في قطاعات العمل اإلسرائيلية المصدر الرئيسي                  

، وتتمتع هذه   %)22.9(، تليها األسر التي يشكل القطاع العام المصدر الرئيسي األول لدخلها            %20.1األول لدخلها نحو    

في حين كانت أعلى معدالت انتشار للفقر بين تلك  .  المجمـوعات بأقل معدالت للفقر مقارنة بمجموعات األسر األخرى        

أوضاع األسر التي تعتمد على القطاع وقد كانت %).  50.4(األسـر التـي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل    

الخـاص الفلـسطيني كمـصدر رئيسي للدخل أسوأ حاالً من أوضاع األسر التي تعتمد على القطاع العام، حيث بلغت                    

 %.26.9، كما أن مساهمتها  في الفقر الوطني تبلغ %32.6معدالت الفقر بين صفوفها 
 

 راضي الفلسطينية أثر األزمة االقتصادية على مستويات المعيشة في األ

% 29.5أشـارت النتائج إلى ارتفاع نسب الفقر في ظل األزمة الحالية مقارنة مع سنوات ما قبل االنتفاضة، فقد عانت                    

، حيث ارتفعت بنسبة  1998عام  % 20.3، بعد أن كانت تصل إلى       2005مـن األسـر الفلسطينية من الفقر خالل العام          

متسقة في مختلف المناطق، إذ ازدادت نسبة الفقر في الضفة الغربية بنسبة مقدارها             هذا ولم تكن الزيادة     %. 9.2مقدارها  

كما تشير النتائج إلى أن نسبة الفئات األكثر عرضة         %.  10.9فـي حين ازدادت في قطاع غزة بنسبة مقدارها          % 7.8

 .للفقر ما زالت بين سكان قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية
 

 2005-1998ماط االستهالك الشهري لألسر، نسب الفقر وفقا ألن
2005 2004 2001 1998 

 الضفة غزة المجموع الضفة غزة المجموع الضفة غزة المجموع الضفة غزة المجموع
 مؤشر الفقر

 نسبة الفقر  14.5 32.8 20.3 18.9 46.7 27.9 19.8 37.2 25.6 22.3 43.7 29.5
 فجوة الفقر  3.7 8.9 5.5 4.6 13.9 7.6 4.8 10.4 6.6 5.8 12.5 8.0
 شدة الفقر  2.0 5.4 3.0 2.9 9.5 5.0 2.6 6.3 3.9 3.0 7.1 4.4

 الفقر المدقع 8.4 21.6 12.5 12.0 35.4 19.5 11.6 26.0 16.4 13.1 27.9 18.1

 
ي نسب  لمعـرفة التغير في سوء توزيع االستهالك، تم دراسة التغيرات التي طرأت في معدالت االستهالك، والتوزيع ف                

من إجمالي االستهالك الشهري،    % 4.1من األسر قد بلغ     % 10يالحـظ من النتائج أن نسبة استهالك أفقر         .  اسـتهالك 

 . 2004في العام % 2.9بينما بلغ 
 

بلغت نسبة  . تعكـس التغيـرات فـي أنماط االستهالك التغيرات في التوزيع بين المجموعات األكثر ثراء وباقي السكان                

لعام % 27.1، مقابل   2005من إجمالي استهالك األسر الشهري في العام        % 20.4من األسر   % 10اسـتهالك أغنـى     

إن انخفـاض سـوء التوزيع االستهالك يعود إلى تحسن الظروف المعيشية بالنسبة للغالبية العظمى من طبقات                 . 2004

كثر ثراء، مما يعني أن تلك الفئة قد        كما يالحظ انخفاض نسبة استهالك األسر األ      . المجـتمع مقارنـة بالفئة األكثر ثراء      

 . 2005تأثرت باألزمة بنسب أعلى خالل العام 
 

كمـا يمكن تفسير تأثر الفئة األكثر ثراء باألزمة من األسر األكثر فقرا من خالل معدل التغير في نسب االستهالك بين                     

بينما انخفض  % 21.6انخفض بمعدل   ، حيث يالحظ أن استهالك األسر قد        2005 و 1998السكان واألسر خالل العامين     
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، مما يعني أن انخفاض استهالك األسر األكبر حجما كان أقل من استهالك             3%18.4استهالك األفراد  لنفس الفترة بمقدار     

 .األسر األقل حجما، مما يعزز االستنتاج أن األسر األقرب للفقر قد تأثرت باألزمة بنسب أقل من األسر األكثر ثراء
 

 20054-1998ط توزيع استهالك األسر بين إجمالي أنما
% 10أغنى 
 أفقر %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %10ألفقر 

4.9 79.6 65.1 52.9 42.9 33.2 24.7 16.6 9.9 4.1 2005 
9.4 72.9 57.4 45.2 35.0 26.4 18.9 12.5 7.2 2.9 2004 
5.0 79.4 65.5 53.8 43.1 33.7 25.0 17.0 10.2 4.2 2001 
4.3 81.1 68.3 56.0 44.7 34.8 25.8 17.8 10.7 4.4 1998 

 
 

 20055أثر المساعدات على نسب الفقر في األراضي الفلسطينية لعام 

متضمناً ذلك المقدار من المساعدات الطارئة التي تم         %  29.5بلغت نسبة الفقر، وفقاً ألنماط االستهالك الشهري،         

يمة المساعدات الطارئة من االستهالك الشهري لألسر، نالحظ أن نسبة الفقر ترتفع            إذا ما تم استثناء ق    .    الحصول عليها 

 أما%).  4.7بمعنى آخر، لقد ساهمت المساعدات الطارئة بتخفيض معدالت الفقر الوطني بنسبة مقدارها             %  (34.2إلى  

% 18.1 تلقي المساعدات إلى     قبل%  23.5بما يتعلق بالفقر الشديد، فقد ساهمت المساعدات الطارئة بتخفيض النسبة من            

 .بعد تلقي هذه المساعدات
 

 2005أثر المساعدات على نسب الفقر وفقاً ألنماط االستهالك في األراضي الفلسطينية، 

 حالة الفقر بعد تلقي المساعدات الطارئة
 المجموع

 فقيرة غير فقيرة
 حالة الفقر قبل تلقي المساعدات

 )محتاجة(فقيرة  86.3 13.7 34.2

 )غير محتاجة(غير فقيرة  - 100.0 65.8

 المجموع 29.5 70.5 100.0

 
 2005وفقاً ألنماط االستهالك في األراضي الفلسطينية، ) المدقع(أثر المساعدات على نسب الفقر الشديد 

 حالة الفقر الشديد  بعد تلقي المساعدات الطارئة
 المجموع

 فقيرة *فقيرةغير 

حالة الفقر الشديد قبل تلقي 

 المساعدات

 )محتاجة(فقيرة  76.8 23.2 23.5

 )غير محتاجة(غير فقيرة  - 100.0 76.5

 المجموع 18.1 81.9 100.0

وهذا يعني أن األسر التي تلقت مساعدات قد خرجت . األسر غير فقيرة في هذا الجدول هي األسر التي خرجت من دائرة الفقر الشديد* 

 .لضرورة أنها قد خرجت من دائرة الفقر بشكل كليمن دائرة الفقر المدقع وليس با

 
 
 

                                                           
 . 1998 لعام ةتم حساب معدل التغير باألسعار الثابت 3
 ، تم بناء على متوسط استهالك الفرد وليس األسرة ranking ال  4

، معلومات حول قيمة المساعدة الطارئة التي تلقتها األسر، وفي سياق هذا المسح تم تعريف المساعدة الطارئة على أنها مساعدة تهدف            2005 يـشمل مسح إنفاق واستهالك األسرة        5

كما أن النتائج المتعلقة بقيمة المساعدات التي تلقتها األسر تعتمد بالدرجة األولى على مدى تمكنها من اإلدالء بكافة المعلومات                   . ليةبـشكل خـاص إلـى تخفيف أثار األزمة الحا         

 ة استخدام الدخلالمتعلقة بذلك، تم دراسة المساعدات الطارئة باالعتماد على بيانات االستهالك وليس بيانات الدخل، حيث ستزداد هذه النسب بشكل ملحوظ في حال
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 2006التوقعات لعام 

، مع افتراض ثبات توزيع استهالك      2005تـم بناء هذه الفرضيات استناداً إلى بيانات مسح إنفاق واستهالك األسرة لعام              

 .األسرة وثبات خط الفقر الوطني
 

 : 2006نسبة الفقر خالل الربع األول من عام 

ـ     الفقر بين األسر    ت نسبة بلغ:  2006رها بـناء علـى بيانات الربع األول لمسح إنفاق واستهالك األسرة لعام              تـم تقدي

، في حين بلغت نسبة األسر التي يبلغ دخلها أقل من خط الفقر             2006 خـالل الربع األول من عام        %29.4الفلـسطينية   

 %.47.5الوطني 
 

 :2006نسبة الفقر خالل الربع الثاني من عام 

 :تم تقدير الفقر وفق السيناريو التالي

 .افتراض ثبات توزيع استهالك األسرة وثبات خط الفقر الوطني •

 ).السلطة الوطنية الفلسطينية(استثناء الدخل المتحصل من العمل في القطاع الحكومي  •

 .استثناء المساعدات النقدية والعينية الحكومية •

 والربع  2005لمؤشرات الكلية قصيرة المدى بين الربع الرابع        وهو التغير في ا   % (7انخفـاض بنسبة مقدارها      •

لبقية ).   وفقـاً لمـسح الـرقم القياسي الصناعي الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني           2006األول  

سواء الدخل المتحصل من األجور والرواتب من القطاع الخاص أو أرباب العمل والعاملين             ( مكـونات الدخل    

 ).   دخول المكلية أو التحويالت باستثناء التحويالت من الحكومةلحسابهم أو
 

 باالستناد إلى   2006بـناء على هذا السيناريو، فقد تم تقدير نسبة الفقر بين األسر الفلسطينية خالل الربع الثاني من عام                   

قل دخلها عن خط الفقر     وقدرت نسبة األسر التي ي    ).  من مجموع السكان  % 51.0ما يعادل   % (45.2االستهالك بحوالي   

 ).من مجموع السكان% 70.3أي ما يعادل % (66.8الوطني بناء على هذا السيناريو، 
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 2005نسب الفقر وفقا ألنماط االستهالك الشهرية الحقيقية لألسر حسب المنطقة، ): 1.1(جدول 
Table (1.1): Poverty Rates According to Actual Monthly Consumption Patterns of Households by Region, 2005 

 Povertyشدة الفقر          Deep Povertyالفقر المدقع    
Severity 

 Povertyفجوة الفقر            
Gap                     الفقرPoverty 

 Region القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

 المنطقة

Palestinian Territory 100.0 18.1 100.0 4.4 100.0 8.0 100.0 29.5 األراضي الفلسطينية 

West Bank 47.9 13.1 45.7 3.0 47.6 5.8 50.1 22.3 الضفة الغربية 

West Bank-North 18.6 12.4 15.9 2.6 18.0 5.3 20.7 22.5 شمال الضفة الغربية 

West Bank-Middle 7.7 6.7 6.2 1.3 7.0 2.7 7.8 11.0 ربيةوسط الضفة الغ 

West Bank-South 21.6 21.4 23.6 5.7 22.6 8.0 21.5 34.9 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 52.1 27.9 54.3 7.1 52.4 12.5 49.9 43.7 قطاع غزة 
 

West Bank-North: Jenin, Tubas, Tulkarm, Nablus, qalqilya, and Salfit governorates طوباس، طولكرم، نابلس، قلقيلية، سلفيتمحافظات جنين،: شمال الضفة الغربية  
West Bank-Middle: Ramallah, Jerusalem, and Jericho governorates محافظات رام اهللا والبيرة، أريحا واألغوار، محافظة القدس: وسط الضفة الغربية 
West Bank-South: Bethlehem, and Hebron خليلمحافظات بيت لحم وال: جنوب الضفة الغربية 

 
 

 2005نسب الفقر وفقا ألنماط االستهالك الشهرية الحقيقية لألسر حسب نوع التجمع السكاني، ): 2.1( جدول 
Table (1.2): Poverty Rates According to Actual Monthly Consumption Patterns of Households by Type of Locality, 2005 

 Povertyالفقر                     Poverty Gapفجوة الفقر         Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالفقر المدقع    

 Type of Locality القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

 نوع التجمع السكاني

Urban 45.7 15.0 44.5 3.6 45.6 6.7 46.5 24.9 حضر 

Rural 33.9 21.0 33.8 5.1 33.1 9.1 32.1 32.5 ريف 

Refugee camps 20.4 23.3 21.7 6.1 21.3 10.9 21.4 39.9 مخيمات 

Total  100.0 18.1 100.0 4.4 100.0 8.0 100.0 29.5 المجموع 
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 2005قا ألنماط االستهالك الشهرية الحقيقية لألسر حسب حجم األسرة، نسب الفقر وف): 3.1(جدول 
Table (1.3): Poverty Rates According to Actual Monthly Consumption Patterns of Households by Household Size, 2005 

 Povertyالفقر                     Poverty Gapالفقر        فجوة  Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالفقر المدقع    

 Household Size القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

 حجم األسرة

1 1.3 11.5 1.6 3.4 1.3 5.3 1.1 16.5 1 

2-3 6.1 8.5 4.3 1.4 5.4 3.3 6.8 15.3 2-3 

4-5 15.3 12.2 14.4 2.8 15.0 5.3 15.4 20.1 4-5 

6-7 25.7 15.8 25.6 3.9 26.4 7.3 28.3 28.5 6-7 

8-9 25.7 23.4 26.6 5.9 25.5 10.4 24.4 36.3 8-9 

10+ 25.9 35.6 27.6 9.3 26.3 16.1 24.0 53.9 10+ 

Total  100.0 18.1 100.0 4.4 100.0 8.0 100.0 29.5 المجموع 
 

 2005نسب الفقر وفقا ألنماط االستهالك الشهرية الحقيقية لألسر حسب عدد األطفال في األسرة، ): 4.1(جدول 
Table (1.4): Poverty Rates According to Actual Monthly Consumption Patterns of Households by Number of Children in Household, 

2005 
 Povertyالفقر                     Poverty Gapفجوة الفقر         Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالفقر المدقع    

Number of Children القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

 عدد األطفال

0 10.4 11.6 9.4 2.6 9.9 4.9 10.6 19.0 0 

1-2 13.6 11.8 13.0 2.8 13.8 5.3 13.9 19.5 1-2 

3-4 25.1 15.8 25.7 4.0 25.9 7.3 26.9 27.6 3-4 

5-6 28.9 25.1 29.2 6.2 28.1 10.9 27.6 39.0 5-6 

7-8 14.8 32.3 14.8 7.9 15.2 14.8 15.1 53.6 7-8 

9+ 7.1 50.4 7.9 13.6 7.0 22.0 5.9 67.5 9+ 

Total  100.0 18.1 100.0 4.4 100.0 8.0 100.0 29.5 المجموع 
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 2005نسب الفقر وفقا ألنماط االستهالك الشهرية الحقيقية لألسر حسب جنس رب األسرة، ): 5.1(جدول 
Table (1.5): Poverty Rates According to Actual Monthly Consumption Patterns of Households by Sex of Head of Household, 2005 

 Povertyالفقر                     Poverty Gapفجوة الفقر         Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالمدقع    الفقر 

 Sex of Head of القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة
Household 

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

 جنس رب األسرة

Males 92.8 18.2 91.8 4.4 92.7 8.1 93.2 29.8 ذآور 

Females 7.2 16.2 8.2 4.5 7.3 7.3 6.8 25.0 إناث 

Total  100.0 18.1 100.0 4.4 100.0 8.0 100.0 29.5 المجموع 
 
 

 2005لجوء لرب األسرة، نسب الفقر وفقا ألنماط االستهالك الشهرية الحقيقية لألسر حسب حالة ال): 6.1(جدول 
Table (1.6): Poverty Rates According to Actual Monthly Consumption Patterns of Households by Refugee Status of Head of 

Household, 2005 
 Povertyالفقر                     Poverty Gapالفقر        فجوة  Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالفقر المدقع    

 القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة
Refugee Status of 
Head of 
Household 

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

حالة اللجوء لرب 
 األسرة

Refugee 49.4 21.7 51.0 5.5 49.6 9.2 47.8 34.3 الجئ 

Not-refugee 50.6 15.5 49.0 3.7 50.4 6.9 52.2 26.1 ليس الجئًا 

Total  100.0 18.1 100.0 4.4 100.0 8.0 100.0 29.5 المجموع 
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 2005نسب الفقر وفقا ألنماط االستهالك الشهرية الحقيقية لألسر حسب عمر رب األسرة، ): 7.1(جدول 
Table (1.7): Poverty Rates According to Actual Monthly Consumption Patterns of Households by Age of Head of Household, 2005 

 Povertyالفقر                     Poverty Gapفجوة الفقر         Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالفقر المدقع    

 القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة

Age of Head of 
Household 

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

  األسرةعمر رب

Up to 24 years 3.6 28.7 4.2 8.2 3.5 12.7 2.9 38.3  سنة24حتى  

25-34 24.7 17.6 23.5 4.1 23.9 7.6 24.3 28.3 25-34 

35-44 33.2 19.5 32.9 4.7 33.1 8.6 33.2 31.8 35-44 

45-54 15.8 15.3 16.0 3.8 16.7 7.2 17.9 28.3 45-54 

55-64 11.3 16.1 12.2 4.2 12.0 7.6 11.3 26.2 55-64 

65+ 11.4 20.1 11.3 4.8 10.8 8.5 10.4 29.9 65+ 

Total  100.0 18.1 100.0 4.4 100.0 8.0 100.0 29.5 المجموع 
 

 2005نسب الفقر وفقا ألنماط االستهالك الشهرية الحقيقية لألسر حسب المؤهل العلمي لرب األسرة، ): 8.1(جدول 
Table (1.8): Poverty Rates According to Actual Monthly Consumption Patterns of Households by Educational Attainment of Head of 

Household, 2005 
 Povertyالفقر                     Poverty Gapفجوة الفقر         Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالفقر المدقع    

 القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة

Educational 
Attainment of 
Head of 
Household Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

المؤهل العلمي لرب 
األسرة

None 31.2 27.4 34.6 7.1 32.0 12.5 28.9 41.4 ال شئ 

Elementary 26.5 21.3 27.0 5.3 27.2 9.7 26.9 35.2 ابتدائي 

Preparatory 24.8 18.7 24.3 4.5 24.0 8.1 24.3 30.0 إعدادي 

Secondary 12.1 14.9 10.2 3.1 11.3 6.2 12.1 24.3 ثانوي 

Diploma 2.8 6.8 2.0 1.2 3.0 3.2 4.3 16.9 دبلوم متوسط 

Bachelor and above 2.5 4.3 2.0 0.8 2.0 1.9 3.5 9.6 بكالوريوس فأعلى 

Total  100.0 18.1 100.0 4.4 100.0 8.0 100.0 29.5 المجموع 

None: illiterate or can read and write تشمل أمي، أو يقرأ ويكتب: ال شئ 
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 2005نسب الفقر وفقا ألنماط االستهالك الشهرية الحقيقية لألسر حسب مشارآة رب األسرة في القوى العاملة، ): 9.1(جدول 
Table (1.9): Poverty Rates According to Actual Monthly Consumption Patterns of Households by Labor Force Participation of Head of 

Household, 2005 
 Povertyالفقر                     Poverty Gapفجوة الفقر         Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالفقر المدقع    

 القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة
Labor Force 
Participation of 
Head of Household 

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

مشارآة رب األسرة 
 بقوة العمل

In labor force 78.9 16.8 75.3 3.9 78.4 7.4 81.9 28.4 داخل القوى العاملة 

Employed (1-14 hrs) 4.9 20.1 6.2 6.2 5.7 10.4 4.9 32.8  ساعة14-1مشتغل  

Employed (15 hrs +) 51.5 13.9 44.9 3.0 50.7 6.1 58.2 25.6  ساعة فأآثر15مشتغل  

Unemployed 22.5 30.2 24.1 7.9 22.0 13.1 18.8 41.3 متعطل 

Outside labor force 21.1 25.3 24.7 7.3 21.6 11.6 18.1 35.5 خارج القوى العاملة 

Total  100.0 18.1 100.0 4.4 100.0 8.0 100.0 29.5 المجموع 
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 2005نسب الفقر وفقا ألنماط االستهالك الشهرية الحقيقية لألسر حسب المصدر الرئيسي للدخل، ): 10.1(جدول 
Table (1.10): Poverty Rates According to Actual Monthly Consumption Patterns of Households by Main Source of Income, 2005 

 الفقر المدقع
Deep Poverty 

 شدة الفقر
Poverty Severity 

 فجوة الفقر
Poverty Gap 

 الفقر
Poverty 

 القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة

Main source of Income 

Contribu-
tion 

Value Contribu-
tion 

Value Contribu-
tion 

Value Contribu-
tion 

Value 

 المصدر الرئيسي للدخل

Agriculture 8.3 29.7 9.4 8.2 9.0 14.2 8.7 50.4 الزراعة 
Other household business 18.3 16.1 17.1 3.7 18.0 7.1 18.8 27.1 مشاريع أخرى لألسرة 
Wages and salaries-Public sector 12.0 10.8 8.5 1.9 11.9 4.7 15.6 22.9 لقطاع العامأجور ورواتب من ا 
Wages and salaries-Private 
sector 26.2 19.4 25.2 4.6 26.0 8.6 26.9 32.6 أجور ورواتب من القطاع الخاص 

Wages and salaries-Israeli sector 7.7 13.2 6.6 2.8 7.0 5.3 7.2 20.1 أجور ورواتب من القطاع اإلسرائيلي 
Transfers 9.8 24.9 10.4 6.4 9.2 10.4 7.8 32.3 تحويالت 
Other sources 17.7 25.9 22.9 8.2 19.0 12.4 14.9 35.8 مصادر أخرى 

Total 100.0 18.1 100.0 4.4 100.0 8.0 100.0 29.5 المجموع 
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 2005نسب الفقر وفقا لدخل األسرة الشهري حسب المنطقة، ): 1.2(جدول 
Table (2.1): Poverty Rates According to Household’s Monthly Income by Region, 2005 

 Deepالفقر المدقع    
Poverty 

 Povertyشدة الفقر         
Severity 

 Povertyفجوة الفقر            
Gap ر                    الفقPoverty 

 Region القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

 المنطقة

Palestinian Territory 100.0 40.2 100.0 15.3 100.0 21.2 100.0 51.5 ي الفلسطينيةاألراض 

West Bank 56.8 34.5 56.1 12.9 56.6 18.1 58.8 45.7 الضفة الغربية 

West Bank-North 25.4 37.6 24.9 14.0 25.4 19.8 27.2 51.6 شمال الضفة الغربية 

West Bank-Middle 12.8 24.7 15.0 11.0 13.8 14.0 11.6 28.6 وسط الضفة الغربية 

West Bank-South 18.6 41.1 16.2 13.6 17.4 20.2 20.0 56.5 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 43.2 51.6 43.9 19.9 43.4 27.2 41.2 63.1 قطاع غزة 
 

West Bank-North: Jenin, Tubas, Tulkarm, Nablus, qalqilya, and Salfit governorates ية، سلفيتمحافظات جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، قلقيل: شمال الضفة الغربية 
West Bank-Middle: Ramallah, Jerusalem, and Jericho governorates محافظات رام اهللا، والبيرة أريحا واألغوار، محافظة القدس: وسط الضفة الغربية 
West Bank-South: Bethlehem, and Hebron محافظات بيت لحم والخليل: جنوب الضفة الغربية 

 
 

 2005قر وفقا لدخل األسرة الشهري حسب نوع التجمع السكاني، نسب الف): 2.2( جدول 
Table (2.2): Poverty Rates According to Household’s Monthly Income by Type of Locality, 2005 

 Povertyفقر                    ال Poverty Gapفجوة الفقر         Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالفقر المدقع    

 Type of Locality القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

نوع التجمع السكاني

Urban 51.4 37.5 49.6 13.8 50.3 19.3 51.2 47.9 حضر 

Rural 30.0 41.5 32.7 17.2 31.7 23.0 30.6 54.0 ريف 

Refugee camps 18.6 47.5 17.7 17.1 18.1 24.2 18.3 59.6 مخيمات 

Total  100.0 40.2 100.0 15.3 100.0 21.2 100.0 51.5 المجموع 
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 2005نسب الفقر وفقا لدخل األسرة الشهري حسب حجم األسرة، ): 3.2(جدول 
Table (2.3): Poverty Rates According to Household’s Monthly Income by Household Size, 2005 

 Povertyالفقر                     Poverty Gapفجوة الفقر         Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالفقر المدقع    

 Household Size القيمة المساهمة القيمة مةالمساه القيمة المساهمة القيمة المساهمة

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

 حجم األسرة

1 2.5 48.9 3.0 22.4 2.7 27.8 2.0 51.1 1 

2-3 9.0 27.6 8.7 10.2 9.1 14.7 9.6 37.9 2-3 

4-5 17.5 31.1 16.7 11.3 17.2 16.1 18.6 42.3 4-5 

6-7 29.5 40.6 30.4 15.9 30.0 21.6 28.9 50.9 6-7 

8-9 23.3 47.2 23.0 17.7 23.1 24.6 23.6 61.3 8-9 

10+ 18.2 55.9 18.1 21.1 17.9 28.9 17.3 67.7 10+ 

Total  100.0 40.2 100.0 15.3 100.0 21.2 100.0 51.5 المجموع 
 

 2005في األسرة، نسب الفقر وفقا لدخل األسرة الشهري حسب عدد األطفال ): 4.2(جدول 
Table (2.4): Poverty Rates According to Household’s Monthly Income by Number of Children in Household, 2005 

 Povertyالفقر                     Poverty Gapفجوة الفقر         Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالفقر المدقع    

Number of Children القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

 عدد األطفال

0 12.3 29.8 12.9 12.0 12.9 16.5 13.2 41.0 0 

1-2 15.6 29.6 14.0 10.2 14.9 14.9 16.5 40.1 1-2 

3-4 28.4 39.2 27.6 14.6 28.0 20.4 28.6 50.6 3-4 

5-6 27.5 52.5 28.9 21.0 28.1 28.2 26.4 64.5 5-6 

7-8 12.4 59.1 12.5 22.7 12.2 30.7 11.4 69.5 7-8 

9+ 3.9 59.9 4.1 23.9 4.0 32.2 3.9 76.9 9+ 

Total  100.0 40.2 100.0 15.3 100.0 21.2 100.0 51.5 المجموع 
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 2005نسب الفقر وفقا لدخل األسرة الشهري حسب جنس رب األسرة، ): 5.2(جدول 
Table (2.5): Poverty Rates According to Household’s Monthly Income by Sex of Head of Household, 2005 

 Povertyالفقر                     Poverty Gapجوة الفقر        ف Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالفقر المدقع    

 Sex of Head of القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة
Household 

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

 جنس رب األسرة

Males 90.4 39.7 89.2 14.9 89.9 20.8 91.3 51.2 ذآور 

Females 9.6 48.0 10.8 20.7 10.1 26.6 8.7 56.0 إناث 

Total  100.0 40.2 100.0 15.3 100.0 21.2 100.0 51.5 المجموع 
 
 

 2005نسب الفقر وفقا لدخل األسرة الشهري حسب حالة اللجوء لرب األسرة، ): 6.2(جدول 
Table (2.6): Poverty Rates According to Household’s Monthly Income by Refugee Status of Head of Household, 2005 

 Povertyالفقر                     Poverty Gapفجوة الفقر         Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالفقر المدقع    

 القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة مةالمساه
Refugee Status of 
Head of 
Household 

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

رب   وء ل ة اللج حال
 األسرة

Refugee 45.9 45.0 44.7 16.7 45.1 23.2 44.6 56.0 الجئ 

Not-refugee 54.1 36.9 55.3 14.3 54.9 19.7 55.4 48.5 ليس الجئًا 

Total  100.0 40.2 100.0 15.3 100.0 21.2 100.0 51.5 المجموع 
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 2005نسب الفقر وفقا لدخل األسرة الشهري حسب عمر رب األسرة، ): 7.2(جدول 
Table (2.7): Poverty Rates According to Household’s Monthly Income by Age of Head of Household, 2005 

 Povertyالفقر                     Poverty Gapفجوة الفقر         Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالفقر المدقع    

 Age of Head of القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة
Household 

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

 عمر رب األسرة

Up to 24 years 3.0 54.3 3.1 21.4 3.0 28.0 2.5 58.5  سنة24حتى  

25-34 25.0 39.6 24.9 15.0 25.1 20.9 25.4 51.6 25-34 

35-44 34.2 44.7 35.1 17.4 34.5 23.7 33.6 56.3 35-44 

45-54 18.4 39.6 16.7 13.7 17.3 19.6 18.1 50.0 45-54 

55-64 10.2 32.4 9.9 11.9 9.9 16.5 10.2 41.5 55-64 

65+ 9.2 36.1 10.4 15.5 10.2 21.0 10.1 50.9 65+ 

Total  100.0 40.2 100.0 15.3 100.0 21.2 100.0 51.5 المجموع 
 

 2005نسب الفقر وفقا لدخل األسرة الشهري حسب المؤهل العلمي لرب األسرة، ): 8.2(جدول 
Table (2.8): Poverty Rates According to Household’s Monthly Income by Educational Attainment of Head of Household, 2005 

 Povertyالفقر                     Poverty Gapفجوة الفقر         Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالفقر المدقع    

 القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة

Educational 
Attainment of Head 
of Household 

Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

رب   ي ل ؤهل العلم الم
 األسرة

None 26.0 50.8 29.4 21.8 27.7 28.5 24.8 62.2 ال شئ 

Elementary 26.0 46.4 25.0 16.9 25.3 23.7 25.5 58.2 ابتدائي 

Preparatory 26.9 45.2 26.8 17.2 26.8 23.7 26.4 56.8 إعدادي 

Secondary 13.1 35.9 11.9 12.4 12.6 18.1 13.7 47.8 ثانوي 

Diploma 5.0 26.9 4.4 9.0 4.7 13.4 5.1 35.5 دبلوم متوسط 

Bachelor and above 3.0 11.3 2.4 3.5 2.9 5.8 4.5 21.6 بكالوريوس فأعلى 

Total  100.0 40.2 100.0 15.3 100.0 21.2 100.0 51.5 المجموع 

None: illiterate or can read and write تشمل أمي، أو يقرأ ويكتب: ال شئ 
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 2005نسب الفقر وفقا لدخل األسرة الشهري حسب مشارآة رب األسرة في القوى العاملة، ): 9.2(جدول 
Table (2.9): Poverty Rates According to Household’s Monthly Income by Labor Force Participation of Head of Household, 2005 

 Poverty                الفقر     Poverty Gapفجوة الفقر         Poverty Severityشدة الفقر    Deep Povertyالفقر المدقع   

 القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة
Labor Force 
Participation of Head 
of Household Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value 

وة  رة بق شارآة رب األس م
 العمل

In labor force 80.7 38.2 77.3 13.9 79.0 19.7 82.4 50.0 خل القوى العاملةدا 

Employed (1-14 hrs) 5.1 46.9 5.1 17.8 5.1 24.7 5.3 61.6  ساعة14-1مشتغل  

Employed (15 hrs +) 55.0 33.0 48.1 11.0 51.7 16.3 58.5 45.0  ساعة فأآثر15مشتغل  

Unemployed 20.6 61.5 24.1 27.3 22.1 34.8 18.6 71.1 متعطل 

Outside labor force 19.3 51.8 22.7 23.1 21.0 29.6 17.6 60.4 خارج القوى العاملة 

Total  100.0 40.2 100.0 15.3 100.0 21.2 100.0 51.5 المجموع 
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 2005نسب الفقر وفقا لدخل األسرة الشهري حسب المصدر الرئيسي للدخل، ): 10.2(جدول 
Table (2.10): Poverty Rates According to Household’s Monthly Income by Main Source of Income, 2005 

 الفقر المدقع
Deep Poverty 

 شدة الفقر
Poverty Severity 

 فجوة الفقر
Poverty Gap 

 الفقر
Poverty 

 القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة

Main source of Income 

Contribu-
tion 

Value Contribu-
tion 

Value Contribu-
tion 

Value Contribu-
tion 

Value 
 المصدر الرئيسي للدخل

Agriculture 6.1 48.5 6.6 19.9 6.4 26.6 6.2 63.0 الزراعة 
Other household business 18.5 36.4 18.2 13.6 18.3 19.0 18.2 45.9 مشاريع أخرى لألسرة 
Wages and salaries-Public sector 12.4 24.8 7.0 5.3 9.8 10.4 15.3 39.2 أجور ورواتب من القطاع العام 
Wages and salaries-Private sector 30.2 50.0 29.5 18.5 29.4 25.6 28.6 60.6 أجور ورواتب من القطاع الخاص 
Wages and salaries-Israeli sector 7.4 28.1 6.3 9.1 6.9 13.8 8.3 40.6 يليأجور ورواتب من القطاع اإلسرائ 
Transfers 9.2 51.8 11.5 24.7 10.6 31.5 9.0 65.2 تحويالت 
Other sources 16.2 52.9 20.9 25.9 18.5 31.7 14.3 60.0 مصادر أخرى 
Total 100.0 40.2 100.0 15.3 100.0 21.2 100.0 51.5 المجموع 
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 2005أثر المساعدات على نسب الفقر وفقًا ألنماط االستهالك والمنطقة، ): 1.3(جدول 
Table (3.1): Assistance Effect on Poverty According to Monthly Consumption Patterns 

and Region, 2005 
 حالة الفقر قبل تلقي المساعدة

Poverty Status before Receiving Assistance 
Poverty Status 
after receiving 

assistance Total المجموع Poor فقيرة Non-poor غير فقيرة 

حالة الفقر بعد تلقي 
 المساعدة

Poverty    الفقر 
Non-poor 70.5 6.7 93.3 غير فقيرة 
Poor 29.5 100.0 - فقيرة 
Total 100.0 34.2 65.8 المجموع 

Deep Poverty    الفقر المدقع 
Non-poor 81.9 6.7 93.3 غير فقيرة 
Poor 18.1 100.0 - فقيرة 
Total 100.0 23.5 76.5 المجموع 

 
 

 2005أثر المساعدات على نسب الفقر وفقًا لدخل األسرة الشهري والمنطقة، ): 2.3(جدول 
Table (3.2): Assistance Effect on Poverty According to Household Monthly Income and 

Region, 2005 
 حالة الفقر قبل تلقي المساعدة

Poverty Status before Receiving Assistance 
Poverty Status 
after receiving 

assistance Total المجموع Poor فقيرة Non-poor غير فقيرة 

حالة الفقر بعد تلقي 
 المساعدة

Poverty    الفقر 
Non-poor 48.5 6.3 93.7 غير فقيرة 
Poor 51.5 100.0 - فقيرة 
Total 100.0 54.6 45.4 المجموع 

Deep Poverty    الفقر المدقع 
Non-poor 59.8 7.1 92.9 غير فقيرة 
Poor 40.2 100.0 - فقيرة 
Total 100.0 44.5 55.5 المجموع 
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Poverty in the Palestinian Territory 
 

 
Introduction 
Poverty statistics reported here are based on the official definition of poverty developed in 
19971. The definition combines absolute and relative features and is based on a budget of 
basic needs for a family of 6 persons (2 adults and 4 children).  Two poverty lines were 
developed according to actual spending patterns of Palestinian families. The first, termed 
“deep (absolute) poverty line,” was calculated to reflect a budget for food, clothing and 
housing. The second line “relative poverty line” adds other necessities including health care, 
education, transportation, personal care, and housekeeping supplies. The two lines were 
adjusted to reflect the different consumption needs of families based on their composition 
(household size and the number of children). 
 
The results presented here are based on the data from the 6th Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey (PECS-V).  The PECS-IV is a sample survey conducted monthly by the 
Palestinian Central Bureau of Statistics, during the period January 15th 2005 and January 14th 
2006, to collect detailed household expenditures using the diary method as well as 
background information on individuals and households. The provision of data for the 
measurement and monitoring of living standards across localities and over time is one of the 
main objectives of the survey.   
 
Since consumption levels better reflect the population's needs, and help to specify the poverty 
line in the Palestinian Territory, the monthly consumption level is used rather than the 
monthly income.  Families that have similar levels of income may have different welfare 
levels and vice versa, according to their needs. Moreover, the needs of the families are not 
necessarily affected by the monetary income, since other factors (i.e., health insurance) may 
affect consumption but not income. 
 
A six-member household consisting of two adults and four children is adopted as a reference 
household since it represents the average Palestinian size of families in the Palestinian 
Territory. In the case where other sample families (i.e., with a higher number of household 
members) are used in the context of this report, the poverty line has been adjusted 
accordingly.  
 
The relative poverty line and the absolute poverty line for the reference household in the 
Palestinian Territory in 2005 stood at NIS (New Israeli Shekels) 2,143 (US$ 477) and         
NIS 1,732 (US$ 385)2 respectively.  
 

                                                      
1 (Poverty in Palestine. Poverty Report, 1998. Methodology)  

2 exchange rate is 4.5 
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Relative poverty lines, in NIS, in the Palestinian Territory by household size, 2005 
 

Household Number of Children 
Size 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 647           
2 1,199 906          
3 1,720 1,442 1,156         
4 2,222 1,953 1,679 1,400        
5 2,711 2,448 2,183 1,913 1,638       
6 3,188 2,931 2,672 2,409 2,143 1,873      
7 3,657 3,405 3,150 2,893 2,633 2,370 2,103     
8 4,118 3,870 3,620 3,367 3,112 2,855 2,594 2,331    
9 4,573 4,328 4,082 3,833 3,582 3,330 3,074 2,816 2,556   

10 5,023 4,781 4,537 4,292 4,045 3,796 3,545 3,292 3,036 2,778  
11 5,468 5,228 4,987 4,745 4,501 4,255 4,008 3,759 3,508 3,254 2,998 

 
 

Absolute poverty lines, in NIS, in the Palestinian Territory by household size, 2005 
 

Household Number of Children 
Size 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 523     

2 969 732    

3 1,390 1,165 935   

4 1,796 1,579 1,357 1,131   

5 2,191 1,979 1,764 1,546 1,324   

6 2,577 2,369 2,159 1,947 1,732 1,513   

7 2,955 2,752 2,546 2,338 2,128 1,915 1,700   

8 3,328 3,128 2,925 2,721 2,515 2,307 2,097 1,884   

9 3,696 3,498 3,299 3,098 2,895 2,691 2,485 2,276 2,065  

10 4,060 3,864 3,667 3,469 3,269 3,068 2,865 2,661 2,454 2,245 
11 4,419 4,225 4,031 3,835 3,638 3,439 3,239 3,038 2,835 2,630 2,423 
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Poverty Distribution by Region 
The consumption data indicates that the rate of the total diffusion of poverty among 
Palestinian Households in the Palestinian Territory is 29.5% in 2005, (of which 22.3% in the 
West Bank and 43.7% in Gaza Strip), while 51.5% of households were found to obtain an 
income less than the national poverty line in 2005 (of wich 45.7% in the West Bank and 63.1 
prcent in Gaza Strip). 
 
Also, the consumption data indicates that 18.1% of the households in the Palestinian Territory 
were suffering from deep poverty in 2005, (of which 13.1% in the West Bank and 27.9% in 
Gaza Strip), and it increases to 40.2% if the income data is used. 
 
Refugee camps have the highest incidence of poverty overall. The consumption data shows 
that poverty in refugee camps were 39.9%, and this is higher than the rate of poverty in urban 
(24.9%) and rural areas (32.5%).  A greater proportion of the poor is in urban areas (46.5%) 
and rural areas (32.1%) than in refugee camps (21.4%). The picture remains essentially the 
same when income data is used. 
  
Socio-economic Indicators of the Households 
Household Size 
The poverty rate for family households, beginning with 2 persons households, increases more 
or less consistently with size. The highest poverty rate was for the largest households with 10 
or more members, (53.9%). The most disadvantaged households, family households with 10 
persons or more, in terms of poverty are also the most disadvantaged in terms of deep poverty 
(35.6%).  
 
Number of Children 
With the exception of childless households, the incidence of poverty increases consistently by 
additional number of children among family households. Households with the least incidence 
of poverty (19.5%) are those with 1-2 children, but those with up to 4 children also have 
lower incidence of poverty than the national rate.  Poverty jumps dramatically to 39.0% for 
households with 5-6 children, 53.6 for households with 7-8 children, and increases further to 
67.5% for those with 9 children and more.  
 
Sex of Head of Household 
The situation of the poor households headed by women is better than those headed by men. 
Households headed by females constitute about 8.0% of Palestinian households in 2005. Yet, 
they constitute about 6.8% of the poor. Although its rate of poverty is lower (25.0%) than 
male-headed households (29.8%), but may be due to the fact that this group is one of the 
highest recipient of public support and assistance payments in both Gaza and the West Bank. 
This can be see if we look at the povery rate between them if the income data is used or 
looking a povert rates for needy housholds (before receiving the assisstance). 
 
Refugee Status of Head of Households 
Households maintained by refugee heads constitute about 41.1% of Palestinian households in 
2005. Yet, they constitute about 47.8% of the poor.  Living condition of  this group is worse 
compared with the other groups in both Gaza and the West Bank.  Its rate of poverty is higher 
(34.3%) than non-refugee headed households (26.1%). 
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Educational Level of Head of Household 
Education of head of household is negatively assosiciated with incidence of poverty. The 
poverty rate for those obtained less than elementary education (41.4%) was almost two and 
half times higher than those with a two-year college degree (16.9%), and almost four times 
higher than those with a university degree and above (9.6%). Poverty decreases consistently 
with educational level when other measures of poverty are used.  
 
Labor Force Participation of Head of household 
The conditions of the poor households whose heads are out of the labour force were 
significantly worse than those in the labor force. The poverty rate among non-participants is  
about 35.5% compared with 28.4% among labour force participants.  Labour force 
participants are of course a hybrid group, consisting of employed and unemployed persons. 
Employment is perhaps a more meaningful factor than participation in the labor force for use 
in determining poverty status of households. As expected the households with unemployed 
heads (41.3%) have higher incidence of poverty than those having working heads.  
 
Main Source of Income 
Main source of income is another spatial dimension by which poverty is expected to vary 
everywhere. Nearly 22.9% of households who depended on public as main source of income 
suffered from poverty in 2005, compred with 50.4 perecent with those who depended on 
agriculture and remitteces and assistance as main source of income respectively. The living 
condition of the Palestinian househholds who depended on the Palestinian private sector as 
main source of income suffered from poverty (32.6 %) more than those who depended on the 
public sector as main source of income. 
 
The Impact of the Current Crisis on the Economic Condition of the Palestinian 
Households 
The results showed an increase in poverty rates during the current crisis compared with the 
situation on the eve of the Al-Aqsa Intifada. The results indicated that the poverty rates 
reached to 29.5 % in 2005 compared with 20.3 % in 1998, with an increase of 9.2 perecent.  
 
Poverty Rates According to Monthly Consumption Patterns of Households, 1998-2005 

Year Poverty rate Deep poverty Poverty gap Poverty Severity 
2005 29.5 18.1 8.0 4.4 
2004 25.6 16.4 6.6 3.9 
2001 27.9 19.5 7.6 5.0 
1998 20.3 12.5 5.5 3.0 

 
Changes in poverty can be decomposed into changes in average consumption and changes in 
the distribution of the consumption across households3. In addition to the decline in average 
household consumption, the below table shows the distribution of consumption across 
households has changed. The table compares the share of consumption of various groups 
between 1998 and 2005.  In 2005, the poorest 10% (ranked by individual consumption) was 
consuming 4.1% of the total monthly household consumption, against 2.9% in 2004, and 
2.4% in 1998.  Similar patterns existed for other  deciles. 
 
The results indicated that the richest 10 percent was consuming 20.4% in 2005 against 27.1% 
in 2004. 
 

                                                      
3 See the World Bank and PCBS, 2004. Deep Palestinians Poverty in the Midst of Economic Crisis, October 2004. 
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In addition to that, the results inducated that the ratio of the richest 10 percent to the poorest 
10 percent was as follows: 4.9 in 2005 agianst 9.4 in 2004,  5.0 in 2001 and 4.3 in 1998.  
 
Household Total Monthly Consumption Distribution Patterns, 1998-2005 
Poorest 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Highest 10% 

to lowest 10% 
2005 4.1 9.9 16.6 24.7 33.2 42.9 52.9 65.1 79.6 4.9 
2004 2.9 7.2 12.5 18.9 26.4 35.0 45.2 57.4 72.9 9.4 
2001 4.2 10.2 17.0 25.0 33.7 43.1 53.8 65.5 79.4 5.0 
1998 4.4 10.7 17.8 25.8 34.8 44.7 56.0 68.3 81.1 4.3 

 
The Adequacy of Emergency Assistance4  
The consumption data indicate that 29.5% of the households are below the poverty line even 
after including the value of the emergency assistance they consumed. When this emergency 
assistance is subtracted out, the poverty rates increased to 34.2% (assuming other factors 
would remain unchanged in the absence of emergency assistance). On the other hand, the 
emergency assistance had served to reduce deep poverty rates from 23.5% to 18.1%. (To 
distingwish between these two concepsts, the households with 34.2% poverty rate are called 
as “Needy”5) 

 
Poverty rates according to consumption patterns 

Poverty after receiving  
emergency assistance Poverty rates before 

emergency assistance Poor Non-poor 
Total 

Poor 86.3 13.7 34.2 
Non-poor - 100.0 65.8 
Total 29.5 70.5 100.0 

 
Deep poverty rates according to consumption patterns 

Poverty after receiving  
emergency assistance Poverty rates before 

emergency assistance Poor Non-poor* 
Total 

Poor 76.8 23.2 23.5 
Non-poor - 100.0 76.5 
Total 18.1 81.9 100.0 
* Non-poor in this table refers to non-deep poor. This means that households who received assisstance and 
become non-deep poor might still under the poverty line but over the absolute poverty line. 

 

                                                      
4 The results depend on the consumption data, the figures will be increased if income data is used. 
5 See: Deep Palestinian Poverty in the Midst of the Economic Crisis. PCBS and the World Bank, October 2004. 
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Poverty Estimations for 2006 
In order to estimate poverty rates for the first two quarters of 2006, we used the households 
expenditure and consumption survey 2005, assumming constant distribution of consumption 
and steadfast of poverty line in 2006 compared with 2005. 
 
Poverty during the 1st quarter of 2006: 
The poverty rate for the 1st quarter of 2006 was estimated using the available data of the 
household expenditure and consumption for the period January-March 2006. The poverty rate 
stood at 29.4% of households, and increases to 47.5% if income data is used, during the 1st 
quarter of 2006. 
 
Poverty during the 2nd quarter of 2006: 
The poverty rate was estimated using the following assumption: 
• Constant in the distribution of consumption and steadfast of poverty line. 
• Exception of income hiring from government. 
• Exception of government transfers (Governmental aid : cash and in-kind)   
• Real GDI per capita declines by 7% for other income components 
 
Using the above mentioned assumption, the poverty rate is estimated to stand at 45.2% of 
households (about 51.0% of population), and increase to 66.8% of households if income data 
is used (about 70.3% of population) during the 2nd quarter of 2006. 
 
  


