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  الفصل األول

  

  المقدمة

  

  المقدمة 1.1

ن إ، ومن هنا فالخواص المتالزمة لمتطلبات محددةدرجة استيفاء مجموعة من  قياس تشير الجودة بشكل عام إلى

 ينالمستخدم اتءات تشير إلى جميع المجاالت المتعلقة بمدى تلبية اإلحصاءات لحاجاإلحصا/جودة البيانات

  .من حيث المحتوى والشكل وطريقة العرض مواستجابتها لتوقعاته

  

، واإلنتظام الوقتية، الدقة، واقعلالصلة با: هي) العناصر(بمجموعة من األبعاد تقاس وبهذا فإن جودة البيانات 

لذلك فإنه عند الحديث عن النظام اإلحصائي .  واالكتمال، االتساق، القابلية للمقارنة، وحوالوض إمكانية الوصول

  .اإلعتبارومخرجاته فإنه يجب أخذ أبعاد ومؤشرات الجودة في 

  

إعداد تقارير حول جودة البيانات في المسوح اإلحصائية التابعة العمل على ولهذا الغرض فإن دائرة الجودة بدأت 

عناصر /أبعادحول مدى تطبيق  نظرة عامة لرسم يرقارالتوتهدف هذه ، زي لإلحصاء الفلسطينيللجهاز المرك

تقرير جودة مسح إنفاق وإستهالك (الثاني هو التقرير هذا التقرير .  ومؤشراتها في المسوح اإلحصائيةلجودة ا

مسح القوى  بجودةالخاص صدور التقرير األول  بعد هذا التقرير ويأتي، بجودة المسوح يتعلقالذي ) األسرة

 هذا يهدف . >http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1804.pdf<: العاملة

  .إنفاق وإستهالك األسرة مسححول جودة معلومات بإلى تزويد المستخدمين  بشكل عام التقرير

  

 التقرير هيكلية 2.1

حيث يعرض الفصل  ،سح إنفاق وإستهالك االسرةصورة عن جودة م تعطي فصول من خمس التقرير هذا يتألف

فإنه  الثاني الفصل أما.  التقرير إضافة إلى هيكلية، والمقصود بجودة البيانات مفهوم الجودة عامة األول بصورة

، وتصميمها العينة إطار، المسح استمارة ذلك في بما المسح في اتبعت التي العلمية يقدم عرضاً حول أهم األساليب

حين  في.  البيانات معالجة آلية إلى باإلضافة ،وآلية العمل الميداني العينة، أوزان حساب ،االستجابة معدالت

الرابع  أما الفصل.  الفصل الثالث أبعاد ومؤشرات جودة البيانات ومدى انعكاس هذه االبعاد على المسح يستعرض

وفي النهاية يستعرض  ،آلية إحتسابهاو وتعريف هذه المؤشرات، حتساب أهم مؤشرات المسحإفيحتوي على آلية 

  .والتوصيات المبنية على ما ورد بهذا التقرير النتائجالفصل الخامس أهم 
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  الفصل الثاني

  

  إنفاق وإستهالك األسرةمنهجية مسح 

  

 ميزانية بمسوح الخاصة لدوليةا العمل ومنظمة المتحدة األمم توصيات إلى أساسي بشكل المسح هذا خطة تستند

لعام  القومية الحسابات نظام مفاهيم مع التوصيات هذه وتتماشى )SNA(نظام  حسب عليه والتعديل األسرة،

ميزانية  مسوح غالبية في الحال هو كما الغرض، حسب األسري / الفردي االستهالك بتصنيف الخاص 1993

  .العالم دول معظم في )COICOP( األسرة
 

  : يلي بما المسح منهجية صوتتلخ

 متساوية جزئية عينة 12 من وتكونت مرحلتين، ذات منتظمة عشوائية عنقودية طبقية عينة إستخدام •

 .شهر كل في واحدة وممثلة،
 اآلثار مراعاة تم األسرة واستهالك إنفاق مسح تصميم ما تمعندونتيجة لذلك فإنه ، شهر 12 المسح مدة •

 كبير حد إلى المواسم باختالف تختلف األسرة واستهالك إنفاق فأنماط نفاق،اإل في الموسمية عن الناجمة

 .والمالبس والخضراوات الفواكه على اإلنفاق مثل
 بتسجيل األسرة قيام خالل من أساسي بشكل البيانات جمع تمي حيث) المفكرة( تسجيل بدفتر األسرة تزويد •

 متكررة بزيارات الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز لقب من المنتدبة الباحثة وقيام واالستهالك، اإلنفاق

 بيانات على الحصول بهدف وذلك الشهر خالل زيارات 10 -  8 بين تتراوح التسجيل فترة خالل لألسرة

 .مصداقية أكثر
 نمط في أقل تغيرا تعطي أطول لفترة أسرة كل مشاركة حيث ،سرةأ لكل واحداً شهراً التسجيل فترة كانت •

 األسرة أن حيث مرتفعة، فيها التجاوب عدم نسبة أن الطويلة الفترات سلبيات من . األسرة هالكواست إنفاق
 أن في الدولية العمل ومنظمة المتحدة األمم توصيات تتمثل . النفقات بعض بتسجيل تقوم أن وتنسى تمل قد

 .أسابيع أربعة أو أسبوعين التسجيل فترة تكون
 الزمني اإلسناد فترة األسرة، واستهالك إنفاق لبنود بالنسبة ختلفةم زمنية إسناد فترات استخدام تم •

 الزمني اإلسناد فترة بينما ،اًواحد اًشهر والمواصالت والنقل الطعام مثل اليومية األسرة لمصروفات
 تمتد حيث الشخصية النقل وسائل باستثناء شهراً 12 تبلغ التعليم وأقساط المعمرة السلع على األسرة إلنفاق

 فترة استخدام تم حيث الدخل لبيانات بالنسبة وكذلك سابقة، سنوات ثالث مدى على الزمني اإلسناد ترةف
 .الدخل بيانات الستيفاء واحدة ولسنة واحد لشهر زمني إسناد

 
 االستمارة 1.2

  :رئيسين قسمين من األسرة واستهالك إنفاق مسح استمارة تتكون
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  المسح استمارة :األول

  :يلي ما تتضمنو الشهر، نهاية في اآلخر والجزء لشهرا بداية في األولى الزيارة أثناء بياناتها من جزء استيفاء ويتم

 لعملا فريق عن بيانات الزيارة، تاريخ لألسرة، التعريفية البيانات على تحتوي والتي: الغالف صفحة •

 .النوع حسب األسرة أفراد عددو والمكتبي، الميداني
 األسرة ألفراد واالقتصادية واالجتماعية الديمغرافية البيانات على يحتوي الذيو: األسرة أفراد كشف •

 .ةالمختار
 ثالجة، غسالة، مثل الرئيسية السلع من مجموعة ويتضمن: الدخل توليد ووسائل المعمرة السلع كشف •

 .الزراعية واألرض للحيوانات األسرة ملكية مثل الدخل توليد وسائل وكذلك تلفزيون،
 اإليجارية القيمة المسكن، حيازة الغرف، عدد المسكن، نوع عن بيانات ويتضمن: لمسكنا خصائص •

 الطبخ لوقود الرئيسي مصدر، الصحي وصرف وماء كهرباء من بالخدمات المسكن اتصال للمسكن،

 .والصحة التعليم ومراكز المواصالت عن المسكن بعد، ووالتدفئة
 أفراد مستوى على المختلفة المصادر من األسرة دخل نع بيانات جمع يتم: والسنوي الشهري الدخل •

  .التسجيل فترة نهاية في األسرة
 

  السلع قائمة :الثاني

 مسمى تحت القومية الحسابات لنظام المتحدة األمم توصيات على بناء المستهلك بسلة يسمى ما أو السلع قائمة صنفت

 إعطاؤها تم واالستهالك، لإلنفاق مجموعة 50 من السلع قائمة كونالغرض وتت حسب الفردي االستهالك تصنيف

 النقل العالج، المسكن، المالبس، ومجموعات الغذائية، السلع بمجموعات ابتداء لألسرة أهميتها حسب متسلسلة اًأرقام

 وقد ،لها المكونة الهامة السلع من عدد على تحتوي مجموعة كل.  المعمرة السلع بمجموعات وانتهاء واالتصاالت

 تكون بحيث مختلف زمني بإسناد بياناتها على الحصول تمي  .وخدمة سلعة 667 المجموعات لكافة السلع عدد بلغ

  .سابقة سنوات لثالث عنها بيانات استيفاء تم فقد السيارات مجموعة عدا ما كامل، عام لمدة عليها لإلنفاق ممثلة

  

 التسجيل دفتر 2.2

  :وهي أعمدة عدة إلى الدفتر صفحات تقسيم تم.  التسجيل كيفية لىع وأمثلة تعليمات على التسجيل دفتر يحتوي

 .الذاتي اإلنتاج من السلعة كانت إن: وعيني ،اًنقد السلعة كانت إن :نقدي •
 .الخدمة أو السلعة اسم •
 ).دعد أو لتر، غرام، كيلو( القياس وحدة •
 .لكميةا •
 .القيمة •

 يحث شعار صفحة كل أسفل في ويوجد الشهر، بيعأسا لكافة مختلفة بألوان التسجيل دفتر صفحات طباعة تم
  :تسجيلها الواجب األمور ماهية توضح التي القواعد من مجموعة يلي وفيما.  المشاركة على األسرة

 .الشراء عند النقدي اإلنفاق •
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 .الشراء عند بالدين المشتريات •
 .تقديمها عند نقدا، المقدمة الهدايا •
 .الدفع عند الفوائد •
 .استهالكها عند ذاتيا المنتجة والسلع األغذية •
 .استهالكها يتم عندما تجاري مشروع من وبضائع أغذية •
 .تلقيها عند العمل رب من جزئي أجر أو كأجر الواردة لبضائعا •

 
  والعينة اإلطار 3.2

 الهدف مجتمع 1.3.2

 األراضي في اعتيادية بصفة المقيمة الفلسطينية األسر جميع من األسرة واستهالك إنفاق لمسح الهدف مجتمع يتكون

  .الفلسطينية
 

  المعاينة إطار 2.3.2

 وتتألف، لسكان والمساكن والمنشآتل العام تعدادبيانات المن  اختيارها يتكون إطار المعاينة من عينة شاملة تم

من لألعوام  تقريباً أسرة 150 رساأل عدد متوسط(م تقريباً من مناطق جغرافية متقاربة الحج الشاملة هذه العينة

 في المستخدمة العد مناطق وهي عبارة عن ،)2010و 2009أسرة تقريباً للعامين  120و، 2007إلى  2004

في المرحلة  (PSUs: Primary Sampling Units) ةأولي معاينة كوحدات الوحدات هذه استخدام تم وقد التعداد،

  . األولى من عملية اختيار العينة
 

  العينة حجم 3.3.2

 3,781 حوالي )2005كانون ثاني  -2004كانون ثاني ( 2004 لعام األسرة واستهالك إنفاق سحم عينة حجم بلغ

 ،أسرة 2,778 حوالي )6200كانون ثاني  -5200كانون ثاني ( 5200 لعام مسحال عينة حجم بلغ حين في ،أسرة

 بلغبينما ، أسرة 161,6 حوالي )7200كانون ثاني  -6200كانون ثاني ( 2006عام في   مسحالعينة لل حجم بلغو

عينة  حجم بلغ كما، أسرة 751,1 حوالي )8200كانون ثاني  -7200كانون ثاني ( 7200لعام  مسحال عينة حجم

 عينةال حجم بلغوأخيراً  .أسرة 4,699 حوالي )1020كانون ثاني  -9200كانون ثاني ( 2009عام في  المسح

  .أسرة 4,608 حوالي) 1102كانون ثاني  -1020كانون ثاني ( 2010في عام  مسحلل

   

 العينة نوع 4.3.2

 :مرحلتين ذات منتظمة عشوائية عنقودية طبقية عينة هي العينة
 .عد من عدد من مناطق مكونة منتظمة عشوائية طبقية عينة اختيار هي: األولى المرحلة
  .المختارة العد مناطق من األسر من منتظمة عشوائية عينة اختيار هي :الثانية المرحلة
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  توزيع العينة إلى طبقات 5.3.2

  :اآلتيةطبقات باستخدام المستويات  إلى العينة توزيع تم

  .المحافظة إلى طبقات حسب العينة توزيع .1

  ).مخيمات الجئين، ريف، حضر( السكاني التجمع توزيع العينة إلى طبقات حسب نوع .2

  

 األوزان حساب 6.3.2

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

 لعملية مرحلة كل وزن حساب يتم بالتالي مرحلتين، ذات منتظمة عشوائية عنقودية طبقية عينة هي اإلنفاق مسح

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

 نيةالميدا العمليات 4.2

 تكون فريق كل.  غزة قطاع في وفريق الغربية الضفة في فرق 3 ميدانية، فرق 4 من الميداني العمل فريق تكون

 صفية محاضرات على شملت تدريب دورة الميداني العمل فريق تلقىحيث ، باحثة 20 - 10وما بين مشرف  من

 أثر تقليص مما ساهم في  .سكناهم كانم حسب الفرق توزيع تموقد ، الميدان في عملي تدريب إلى باإلضافة

 وتدريبه اختياره تم الذي الميداني العمل لفريق المتميز واألداء العالية الكفاءة بفضل البيانات جودة على األخطاء
 دقيقة، بيانات على الحصول أجل من الميداني، للعمل آلية وضع على المسح إدارة حرصت ولقد  .فائقة بعناية

  :أبرزها ومن

 جمعها يتم التي والبيانات الزيارات هذه أهداف وتحديد التسجيل، شهر خالل لألسر زيارات برنامج وضع •

 .كل زيارة في
 لسهولة الميداني العمل من االنتهاء قبل وذلك الميدانية والمعالجة المراجعة قواعد من مجموعة وضع •

 .التسجيل شهر خالل إلى األسرة الرجوع
 .األسرة وضع مع يتناسب ال منطقي غير استهالك أو إنفاق أي لتبرير اتالمالحظ بوضع الباحثة قيام •
 على السؤال تأثير عدم لضمان الشهر نهاية في األخيرة الزيارة ألسئلة األسرة دخل عن السؤال تأجيل •

 .البيانات األخرى
 لتنقية آلية وضع تم كما ،آلياً األخطاء لكشف عالقات وضع تم فقد البيانات معالجة بفحوص يتعلق وفيما •

 .اإلدخال بعد االستمارات البيانات ومراجعة
 

 وجدولتها البيانات معالجة 5.2

 في البيانات إدخال عملية تنظيم جرى وقد  .ACCESSو SPSS  حزمتي باستخدام البيانات ومعالجة حوسبة تمت

وملف  رئيسي،لف مثل م( لالستمارة الرئيسية األجزاء كل ملف جزء من مثلبحيث ي، ملفاتمجموعة من ال

 لبيانات عالقات وضع المستخدم اإلدخال برنامج تصميم عند روعي وقد ،)وهكذا ... ،لمسكنوملف ل ألفراد،ل

 أجزاء كافة ربط البرنامج هذا خالل من يتم حيث األخطاء، واكتشاف البيانات على للسيطرة وذلك االستمارة

  .اإلجابة في المنطقية مراعاة ويتم االستمارة
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  ل الثالثالفص

  

  إنفاق وإستهالك األسرةأبعاد ومؤشرات جودة البيانات لمسح 

  

  Relevanceالصلة بالواقع  1.3

ويتم قياس هذا البعد ، بمدى تلبية اإلحصاءات لحاجات المستخدمين الحالية والمحتملة مستقباليتعلق هذا العنصر 

  :اآلتيةباستخدام المؤشرات 

  

 التطبيق المؤشر

الهدف األساسي 

  لمسح ل

أنماط اإلنفاق االستهالكي السائدة وأثر توفير بيانات حول إلى  تهمنذ بداي يهدف المسح

 متوسط إنفاق الفرد واألسرة الشهريتوفير بيانات حول و، المتغيرات االجتماعية عليها

المؤثرة على اإلنفاق مثل المستوى التعليمي  العوامل على بنود السلع والخدمات ومعرفة

المساعدة وتحديد مستوى الفقر وتحليل التغيرات التي طرأت عليه، و، وغيرها واالجتماعي

في توفير بيانات حول األمن الغذائي، المساهمة في إعداد الرقم القياسي ألسعار المستهلك، 

  .والمساهمة في إعداد منظومة الحسابات القومية

وصف نوعي لما 

  يقيسه المسح 

اعية واالقتصادية على مستويات المعيشة في األراضي االجتم المستويات تأثيرقياس مدى 

  .الفلسطينية

تاريخ بدء المسح 

  ودوريته

  

مئات التقارير اإلحصائية في كل ما له  بإعدادالفلسطيني  يقوم الجهاز المركزي لإلحصاء

حيث   .عالقة بحياة اإلنسان الفلسطيني من كافة النواحي السكانية واالجتماعية واالقتصادية

قام بتنفيذ و  .30/9/1996و 1/10/1995ن تنفيذ هذا المسح للمرة األولى بيب الجهازقام 

 الثالث خالل الفترة ، والمسح31/12/1997و 1/1/1997المسح الثاني خالل الفترة 

 15/3/2001 وقام بتنفيذ المسح الرابع خالل الفترة  .31/12/1998و 1/1/1998

 ، والمسح14/1/2005و 15/1/2004 والمسح الخامس خالل الفترة، 14/3/2002و

 15/1/2006، والمسح السابع خالل الفترة 14/1/2006و 15/1/2005السادس خالل 

، والمسح التاسع 14/1/2008و 15/1/2007والمسح الثامن خالل الفترة  ،14/1/2007و

 15/1/2009خالل الفترة  ، والمسح العاشر14/1/2009و 15/1/2008 خالل الفترة

وأخيراً تم تنفيذ المسح الحادي عشر خالل الفترة الممتدة من   .14/1/2010و

  .14/1/2011وحتى  15/1/2010

  حجم العينة

  

 2,778 حوالي 5200 وفي عام، أسرة 3,781 حوالي 2004لعام  مسحال عينة حجم بلغ
 1,751 حوالي 2007وفي عام ، أسرة 1,616 حوالي 2006ت في عام بلغبينما ، أسرة
 4,608حوالي  2010وفي عام ، أسرة 4,699 حوالي 2009عام  ت فيبلغو  .أسرة

  .)1 الشكلأنظر (
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 التطبيق المؤشر

  إطار المعاينة

  

 اختيارها تم شاملة عينة من 2007 إلى 2004تكون إطار المعاينة للمسح لألعوام من  •

 مناطق الشاملة من العينة وتتألف، 1997 والمنشآت والمساكن السكان تعداد من

 العد مناطق عن عبارة وهي ،)أسرة 150 األسر عدد توسطم( الحجم متقاربة جغرافية

 تحديث وتم.  ةالعين اختيار عملية من األولى المرحلة التعداد، في في المستخدمة

(PSUs) الشاملة للعينة العد مناطق أولية معاينة كوحدات المناطق هذه استخدام تم وقد 

  .2003م عا نهاية في

من عينة شاملة تم اختيارها  2010و 2009ي لعامفي حين تكون إطار المعاينة للمسح  •

 منالعينة الشاملة هذه  وتتألف 2007تعداد السكان والمساكن والمنشآت إطار  من

، وهي عبارة عن )أسرة 120 متوسط عدد األسر(مناطق جغرافية متقاربة الحجم 

 نة أوليةالمستخدمة في التعداد، وقد تم استخدام هذه المناطق كوحدات معاي العدمناطق 

)PSUs( المرحلة األولى من عملية اختيار العينة في.  

  تصميم العينة 

  

مرحلتين لألعوام الممتدة من  ذاتتم تصميم عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة  •

 :2007حتى  2004

  .طقة عدمن 120 عشوائية منتظمة تكونت من طبقية اختيار عينة هي :المرحلة األولى

 المختارة العد مناطق من األسر من منتظمة عشوائية عينة اختيار يه: المرحلة الثانية

 في أما غزة، وقطاع الغربية الضفة في عد منطقة من كل أسرة 12 اختيار تم بحيث

 تم عد منطقة من كل أسرة 18 من ميدانية عينة اختيار تم فقد الحواجز داخل القدس

  .األولى المرحلة في اختيارها

 الزيادة فيونتيجة  2007ونتيجة اإلعتماد على تعداد  ،2010و 2009 يلكن في عام •

 عشوائية عنقودية طبقية حيث تم تصميم عينة، تم تغير تصميم العينةعدد السكان 

 :مرحلتين ذات منتظمة

  .منطقة عد 191مكونة من  منتظمة عشوائيةاختيار عينة طبقية  هي: األولى لمرحلةا

منتظمة من األسر من مناطق العد المختارة  وائيةعشاختيار عينة  هي :الثانية المرحلة

  .األولىعد تم اختيارها في المرحلة  منطقةأسرة من كل  24بحيث يتم اختيار 

منطقة عد في المرحلة الثانية وتم حصر  13تم اختيار  القدسفي محافظة : مالحظة

طقة بداية منمجموعة من األسر من كل منطقة عد تم اختيارها بطريقة مساحية من 

وذلك بحيث تكون المباني  2007طريقة السير في التعداد العام  وحسبالعد المختارة 

أسرة متجاوبة كحد أقصى وبما ينسجم مع نسبة  24، وذلك للحصول الباحث على يمين

 12 على العد مناطق وتوزيع تقسيم وتم  .المفروضة على مستوى العينة عدم االكتمال

 التصميم طبقات كل لربعا عينة أن تشمل يجب بحيث شهر

  ).التجمع ونوع المحافظة(
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 التطبيق المؤشر

تعداد السكان باالعتماد على  2007 - 2004السكان للمسح للفترة من  عدد تم تقدير  التقدير

، 2007 السكان والمساكن والمنشآت ولكن وبعد أجراء تعداد  .1997 والمساكن والمنشآت

  . للمسح الالحقهترات لتقدير عدد السكان للف 2007 تعدادتم عندئذ أعتماد 

حيث أنه في حالة ظهور قيمة شاذة يتم مباشرة الرجوع لإلستمارة ، ال يتم تحديد قيم شاذة  القيم الشاذة

  .من أجل تعديل القيمة الشاذة بالقيمة الصحيحة

في العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال ) وحدة المعاينة(وزن الوحدة اإلحصائية يعرف   األوزان

حيث   .بالتالي يتم حساب وزن كل مرحلة لعملية اختيار الوحدة اإلحصائية ر الوحدة،اختيا

وفي   .حساب وزن منطقة العد حسب المحافظة ونوع التجمع تم في المرحلة األولى

تم اختيار عينة اسر من كل منطقة ي(تم حساب وزن األسرة من منطقة العد المرحلة الثانية 

وقد ورد ذكر ذلك بالتقرير السنوي للمسح لألعوام ، )األولى عد تم اختيارها في المرحلة

 2005 ،2004لكنه لم يتم ذكره في تقرير المسح لألعوام ، 2010و 2009، 2007

  .2006و

  

 السنوات حسب العينة حجم توزيع :1 الشكل

  
  

 قتصرإونتيجة ذلك ، تمويل كافي لموازنة المشروعلعدم توفر  ،بعض السنواتيعود االنخفاض في حجم العينة ل

 وجنوب ووسط، شمال، ليشمل التوسع دون ،)غزة وقطاع الغربية، الضفة(االراضي الفلسطينية  على النشر مستوى

  .أعوام سابقة في كما الغربية أو حسب المحافظة الضفة
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  :االستخدام والمستخدمين

قام وقد .  فرص اتخاذ القرار التنموي بناء على أسس علمية مدروسة حسينبتالجهاز منذ اليوم األول لتأسيسه  يقوم

الجهاز بإعداد مئات التقارير اإلحصائية في كل ما له عالقة بحياة اإلنسان الفلسطيني من كافة النواحي السكانية 

ها خرآوكان ، مجموعة من تقارير مسح إنفاق وإستهالك االسرة الجهاز أصدرلذلك   .واالجتماعية واالقتصادية

  .)2011كانون ثاني  – 2010 ثاني كانون( للفترة الحادي عشرالتقرير 

  

سلسلة زمنية لإلطالع على إتاحة الفرصة للباحثين والدارسين ومتخذي القرار  يساعد فيإن إجراء برنامج المسح 

يات المعيشة في األراضي حول التأثيرات االجتماعية واالقتصادية على مستو )ذات األهمية القصوى(من البيانات 

أهم المؤشرات الخاصة بمتوسطات إنفاق واستهالك األفراد واألسر في  اإلطالع علىبكما يساعدهم   ،الفلسطينية

أن الجهاز أمل ي.  ، هذا باإلضافة إلى كميات االستهالك من السلع الغذائيةفترة اإلسناداألراضي الفلسطينية خالل 

القرار التنموي وتوفير الظروف المواتية التخاذ هذا القرار على أسس علمية كون بذلك قد أسهم في ترشيد ي

  .ومدروسة

  

  :نقاط القوة والمحددات

أسابيع بدل أسبوعين  4يتم إستيفاء البيانات لألسرة لمدة إنه إنفاق واستهالك األسرة من أهم نقاط القوة في مسح 

وتعتبر نسبة التجاوب مرتفعة مقارنة مع ، )كامالً الشهر يباتقر يغطي( كما هي الحالة في كثير من الدول المجاورة

مما يساهم في ، قية المسح ومدى تغطية أكبر شريحة من مجتمع الدراسةاوهذا يظهر مدى مصد، الدول األخرى

من أهم نقاط ) تم ذكرها سابقاً(مسح أهداف ال كامل قيويعتبر تحق.  تعزيز مصداقية البيانات المستخرجة من المسح

  .لقوة للمسحا

  

تعتبر دراسة أثر بعض األحداث على أنماط انفاق واستهالك االسرة في االراضي الفلسطينية أحد نقاط القوة 

رصد السلوك االنفاقي واالستهالكي لألسر الفلسطينية  2005 ،2004 مالألعوحيث تم في تقرير المسح ، للمسح

أحداث االنتفاضة الفلسطينية وما رافقها من  إثرسطيني بعد النكسة اإلقتصادية التي تعرض لها االقتصاد الفل

ومستويات المعيشة ومعدالت الفقر والبطالة كان لها أثر بالغ على حركة األفراد والبضائع  ،إجراءات إسرائيلية

واإلنتعاش الجزئي لالقتصاد الفلسطيني والذي بدأت مالحمه تظهر اعتبارا من ، 2002والتي بلغت ذروتها في عام 

رصد السلوك االنفاقي واالستهالكي لألسر  2009و، 2007، 2006 لألعوامتم في تقرير المسح .  2003م عا

الفلسطينية بعد النكسة اإلقتصادية التي تعرض لها االقتصاد الفلسطيني إثر اإلنتخابات التشريعية وما رافقها من 

  .اة اإلقتصاديةلي ودولي كان له األثر البالغ على مختلف نواحي الحييحصار إسرائ

  

تدخل في أدق تفاصيل  أن استيفاء البيانات المطلوبة هو عتبري عدد كبير من األسرلمسح أن امن أبرز محددات 

وتعتبر  ،الضرائب أو االجتماعية بالمساعدات مرتبط أن المسح خرىأ أسر تعتقد كما ،األسر لهذه الشخصية الحياة

من تسجيل بعض السلع مثل يتحرج  األسر كان وبعض، اسة لديهاألمور المالية من األمور الحسبعض األسر ا
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حيث هناك تجمعات لم يتمكن فريق تعتبر اإلجراءات اإلسرائيلية أحدى محددات المسح .  المشروبات الكحولية

احتمال من  محافظة القدستخوف األسر في و، بسبب وقوعها داخل الجدار العمل الميداني من الوصول إليها

  .مخصصات التأمين الوطني مثل االمتيازات رائيلية مضادة تحرمهم من بعضإجراءات إس

   

  : التعريفات الرئيسية

مستوى ، معدل اإلعالة، استهالك األسرة، إنفاق األسرة: مسحالالواردة في والمصطلحات  التعاريفمن أهم 

ومنظمة  صيات األمم المتحدةالمعايير الدولية المستخلصة من تو المسح على عتمدوي ،ومنحنى لورنز، المعيشة

في تفسير المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المسح، وقد  العمل الدولية الخاصة بمسوح ميزانية األسرة

ولكن دون المساس  )الخصوصية الفلسطينية( صيغت بما يتناسب وأهداف المسح وظروف المجتمع الفلسطيني

  .األخرىبلدان النفس الطريقة في بالتعريفات وتطبيقها  هذه تفسير ال يتمحيث ، الدولية بالمعايير

  

  Accuracyالدقة  2.3

الحسابات والتقديرات من القيم الفعلية أو الحقيقية التي قصدت اإلحصاءات ) مطابقة(مدى قرب تعكس دقة البيانات 

تعددة في المسح من فحص دقة البيانات جوانب م يشملو  ، ويتم قياس هذا البعد باستخدام عدة مؤشرات، قياسها

غير إحصائية ترجع إلى طاقم العمل وأدوات  عينة، وكذلك أخطاءالأبرزها األخطاء اإلحصائية بسبب استخدام 

  .التقديرات هم آثارها علىوأإلى معدالت االستجابة في المسح  المسح، باإلضافة

  

  األخطاء اإلحصائية: أوالً

عينة وليس القد تأثرت باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام  ،2010وحتى  2004إن بيانات المسح لألعوام من 

لوحدات مجتمع الدراسة، ولذلك من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول  شامالً حصراً

ت في مستويات النشر للتقديرا إشكاليةيوجد  الو ،هم المؤشراتالتباين أل حسابتم  وقد  .عليها من خالل التعدادات

   .على مستوى األراضي الفلسطينية بالمسح ةالخاص ريرافي التق المذكورة

  

، 2006، 2005عوام إذا ما قورنت هذه األعوام باأل( اًكبيرحجم العينة كان  2010و 2009، 2004وفي أعوام 

، ربيةالضفة الغ(ليشمل النشر حسب االراضي الفلسطينية  زيادة المستوى الجغرافي للنشر، ولذلك تم )2007و

، طوباس، جنين( أو حسب كل محافظة غزة قطاعو الغربية الضفة وجنوب وسط، ،شمال وحسب، )قطاع غزة

 لكن، توفير حسابات على مستوى المحافظة أجل من القومية الحسابات الحقا يخدمكي  )وهكذا... ، طولكرم

مما أعطى عدم ، ذات تباين مرتفع ةالغذائي للمجموعات اإلنفاق لمتوسط قيم تدوج حيث ،ظهرت إشكالية في النشر

  .إمكانية النشر على مستوى المحافظة

  

  

  



24 
 

  األخطاء غير اإلحصائية: ثانياً

يمكن  األخطاء غير اإلحصائية ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خالل جمع البيانات أو إدخالها والتي

.  البيانات إدخال وأخطاء )الباحث( المقابلة وأخطاء ،)المبحوث( االستجابة وأخطاء االستجابة، عدم بأخطاء إجمالها

 على مكثفاً، وتدريبهم ولتفادي األخطاء والحد من تأثيرها فقد بذلت جهود كبيرة من خالل تدريب الباحثين تدريباً

 اءكيفية إجراء المقابالت، واألمور التي يجب اتباعها أثناء إجراء المقابلة، واألمور التي يجب تجنبها، وإجر

  .التجربة القبلية، وتم إجراء بعض التمارين العملية والنظرية خالل الدورة التدريبية

  

، )2010و 2009 يوعام 2007 - 2004لألعوام (التي واكبت إجراء المسح  األخطاء غير اإلحصائيةمن أهم 

  :ما يليناتجة من خصوصية هذا المسح الو

تدخل في أدق تفاصيل الحياة الشخصية لهذه  ت المطلوبة هوأن استيفاء البيانااعتبار عدد كبير من األسر  •

 .األسر

هناك تجمعات لم يتمكن فريق العمل الميداني من الوصول إليها بسبب  أن أثر االحتالل وإجراءاته، حيث •

 .وقوعها داخل الجدار

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

  .على المصاريف الكبيرة وإهمال المصاريف الصغيرة لعدم أهميتها في نظرهمتركيز بعض األسر  •

  .لدى بعض األسر الحرج من تسجيل بعض السلع مثل المشروبات الكحولية •

 االمتيازات إجراءات إسرائيلية مضادة تحرمهم من بعضاحتمال من  محافظة القدساألسر في بعض تخوف  •

 .مخصصات التأمين الوطني مثل

محافظة لدى األسر في  فإن نسبة الرفض، حاالت الرفض وظهور محافظة القدسسبة لتخوف األسر في لكن بالن

   .فترة إجراء المسحكانت بتغير مستمر حسب  القدس
  

  محافظة القدسنسبة حاالت الرفض في : 2 الشكل
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ن أل ويرجع ذلك اإلنخفاض، محافظة القدسرفض في لنسبة الاإلنخفاض المستمر ) 2(من خالل الشكل يالحظ 

 13والتي تبلغ اسرة من كل منطقة عد في العينة  24 حيث يتم حصر ،هي عينة مساحية محافظة القدسفي  العينة

  .2010تقرير المسح لعام في  محافظة القدسنسب الرفض في  إنه لم يتم إحتسابحظ لو، منطقة عد

  

  التجاوبمعدالت التجاوب وعدم : ثالثاً

 خالل السكنية الوحدة في األسرة وجود عدمتعود ل االستجابة عدم أخطاءأثناء مرحلة العمل الميداني وجد أن هناك 

بلغت نسبة حيث   .أو رفض األسرة التعاون في إعطاء بيانات ،الوحدة السكنية خالية أو الميداني، الباحث زيارات

حوالي  2006وفي عام  ،%22.5حوالي  2005وفي عام  ،%18.1 حوالي 2004 لعام عدم االستجابة اإلجمالية

حوالي  2010وأخيراً في عام ، %20.4حوالي  2009عام  وفي، %28.2حوالي  2007وفي عام ، 20.7%

على بيانات  2007حتى  2004يعود هذا التغير بنسبة عدم االستجابة نتيجة إعتماد المسح باالعوام من   .17.9%

حتى عام  1997منذ تعداد  ات على أرض الواقعتغير أحيث طر، 1997 ن والمنشآتتعداد السكان والمساك

حيث تم العمل .  2007نتيجة اإلعتماد على تعداد  2010و، 2009خالل العامين لكن هذه النسبة قلت  ،2005

، مناطق العدعلى تحديث إطار المعاينة من واقع بيانات التعداد مما أعطى صورة أكثر دقة وثبات لواقع األسر في 

بشكل  النسب هذه تعتبر).  3(العامين كما هو موضح في الشكل وبالتالي فإن نسب عدم االستجابة قد قلت خالل 

  .التي تجرى في الدول األخرى إنفاق وإستهالك األسرةبمسوح  تم مقارنتهاإذا ما  قليلة نسبياً عام

  

  ابة حسب السنواتنسبة عدم االستج: 3 الشكل
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  النسب المئوية لمجموعة من المؤشرات حسب السنوات :1جدول 

 السنة

  المؤشر
2004  2005  2006  2007  2009  2010  

  9.2  6.9  -  9.6  10.2  10.3  نسبة الرفض

  12.0  8.1  28.2  11.1  12.4  7.8  نسبة غير المكتمل

  -  8.7  22.0  27.4  29.3  31.1   محافظة القدسفي نسبة الرفض 

  17.9  20.4  28.2  20.7 22.5 18.1 نسبة عدم االستجابة

  4.0  3.0  5.1  -  -  -  نسبة أخطاء زيادة الشمول
 لم يتم حسابها في تقرير المسح)  -(      

  

   Timeliness and Punctualityواإلنتظام الوقتية  3.3

بيانات للمستخدم ووقوع الحدث أو الظاهرة التي تصفها هذه بين تاريخ إتاحة ال الفترة الزمنيةتشير الوقتية إلى 

فيه يجب  الفعلي الذيالفترة الفاصلة بين تاريخ إصدار البيانات والتاريخ في حين يشير اإلنتظام إلى ، البيانات

 وتواجه األجهزة اإلحصائية تحدي يتمثل بتحسين الوقتية بحيث يتم نشر البيانات في الوقت  .البيانات تسليم

  :اآلتيةويتم قياس هذا البعد باستخدام المؤشرات ، المناسب مع الحفاظ على دقة عالية

  

 التطبيق المؤشر

الوقت الزمني الذي تعكسه

  البيانات

للعام الذي  ثانيكانون   - تعكس البيانات الفترة الزمنية ما بين كانون ثاني

  ).2010و 2009 ،2007، 2006، 2005، 2004( يليه

صل بين اإلسناد الوقت الفا

  الزمني للبيانات وتاريخ نشرها

) الفترة التي تعكسها البيانات( الفترة بين االنتهاء من جمع البياناتبلغت 

  :كما يلي التقريروحتى نشر  للمسح

 .2004شهور لمسح إنفاق واستهالك األسرة  10 •

 .2005شهور لمسح إنفاق واستهالك األسرة   6 •

 .2006األسرة  شهور لمسح إنفاق واستهالك  7 •

 .2007شهور لمسح إنفاق واستهالك األسرة   7 •

 .2009شهور لمسح إنفاق واستهالك األسرة  10 •

  .2010شهور لمسح إنفاق واستهالك األسرة   9 •
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 الوقت الفاصل بين اإلسناد الزمني للبيانات وتاريخ نشرها حسب السنوات: 4 الشكل

  
  الوقت الفاصل بين األسناد الزمني للبيانات وتاريخ نشرها= ألشهردد اع *

  

يالحظ من الشكل السابق أن بعد الوقتية جيد حيث يقع الوقت الفاصل بين اإلسناد الزمني للبيانات وتاريخ نشرها 

 أن حيث ،من حيث عدد األشهر لكن يظهر تذبذب في الوقتية، )شهر 12شهور و 6بين (ضمن الفترة المعيارية 

أقل ما يمكن في مسح إنفاق واستهالك االسرة  كان، الوقت الفاصل بين اإلسناد الزمني للبيانات وتاريخ نشر

في األعوام اآلخرى مما جعل بعد الوقتية ينخفض في هذه  تأرتفعلكنها ، 2007و، 2006، 2005لألعوام 

  .األعوام

  

  :لفعليالوقت الفاصل بين تاريخ النشر المخطط له وتاريخ النشر ا

تبين أن تاريخ النشر المخطط له هو نفس تاريخ النشر الفعلي ، من خالل اإلطالع على التقارير المنشورة للمسح

  ).على التوالي، 2011وأيلول ، 2007تموز (  2010و 2006المقرر في الرزنامة اإلحصائية لعامي 

  

  2009و) 2005تموز ( 2004في حين كان الوقت الفاصل بين تاريخ النشر المخطط له في عامي  

ما  )على التوالي 2010وتشرين أول ، 2005تشرين أول (وتاريخ النشر الفعلي لهذين العامين ، )2010تموز (

وتاريخ النشر ) 2006 نيسان( 2005وحوالي شهرين بين تاريخ النشر المخطط له في عام  ،يقارب الثالثة شهور

  2007شهر بين تاريخ النشر المخطط له في عام  وتقريباً، )2006حزيران (الفعلي لتقرير المسح 

  ).2008تموز (وتاريخ النشر الفعلي لتقرير المسح ) 2008حزيران (

  

  
 
 



28 
 

  

 الوقت الفاصل بين تاريخ النشر المخطط له وتاريخ النشر الفعلي حسب السنوات: 5 الشكل

  
  وتاريخ النشر الفعليالنشر المخطط له  الوقت الفاصل بين تاريخ= دد األشهرع *

  

 في حين يظهر ضعف في، 2010و 2006اإلنتظام الدقيق لنشر البيانات للمسح لعامي من الشكل السابق يالحظ 

  .في بقية األعواماإلنتظام بنشر البيانات للمسح 

  

  Accessibility and Clarityوالوضوح  إمكانية الوصول 4.3

، بحيث تكون سهلة اإلحصائية البياناتالسهولة والظروف التي يتم فيها الحصول على  إلىتشير إمكانية الوصول 

بينما يشير مفهوم الوضوح إلى بيئة المعلومات المتعلقة  ،من حيث الشكل والمضمونللمستخدم االستخدام ومالئمة 

ئط، وكذلك من حيث توفر وخرا أشكال بيانيةبالبيانات، من حيث إرفاقها ببيانات وصفية مناسبة، وشروحات مثل 

  .س هذا البعد باستخدام عدة مؤشراتقيا ويتم .المعلومات حول جودة هذه البيانات

  

 لمختلف على الوصول وطني إحصائي نظام بناء في الفلسطيني لإلحصاء للجهاز المركزي العامة السياسة تركز

 مثل التقليدية خالل الوسائل من اإلحصائية البيانات وتعميم نشر عبر منها البيانات والمستفيدين فئات مستخدمي

 اإلنترنت اإللكتروني مثل النشر تقنيات باستخدام الحديثة والوسائل وغيرها، النشرات والتقارير اإلحصائية

  .المدمجة وغيرها واألقراص

 

 اإلحصائية ياناتالب استخدام له يتاح أن بد فال اإلحصائية العملية في هاماً عنصراً يمثل البيانات مستخدم أن حيث

أي   بدون المناسب الوقت في تتاح وأن عالية، ومصداقية جودة ذات تكون وأن الطرق، وأسرع وأسهل بأفضل

خالل  البيانات من مستخدمي مع التواصليتم .  مسبقاً عنها يعلن التي الزمنية النشر جداول حسب تأخير وذلك
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 عملية بهدف تطوير وذلك دورية بصورة الجهاز ينفذها لتيا الهامة الوسائل من وغيرها والمؤتمرات العمل ورش

  .بصورة مستمرةالنشر 

 

 المستخدمين مع للتواصل إستراتيجية تطوير إلى باإلضافة حالياً المتبعة والوسائل المنهجيات تطوير عملية تأخذ

 في الجيد واالستثمار يينالعاد الموظفين لدى اإلحصائي الوعي نشر على التركيز يتم كما للجهاز، أولوية بالنسبة

المجاالت  شتى في البيانات من هائل كم الجهاز لدى حيث يتوفر ،البحث ومراكز مع األكاديميين العالقة

وينفذها والتي تساعد في رسم السياسات  نفذها التي اإلدارية والسجالت والتعدادات المسوح طريق اإلحصائية عن

 :)الموضوع حسب مقسمه(البيانات  هذه أهم نوإصدار قرارات مناسبة تخدم المجتمع، وم

 .2007و 1997 والمنشآت والمساكن للسكان العام التعداد مثل :التعدادات •

 الصناعي، البيئة السكن، الزيتون، ظروف معاصر االقتصادي، البيئة المنزلي، الطاقة مثل: الجغرافية •

 .وغيرها الرعاية الصحية، لمراكز البيئة المنزلي، البيئة

 وغير المنظم القطاع والتخزين اإلنشاءات، النقل مقاولي الداخلية، التجارة الصناعة، مثل: تصاديةاالق •

 .وغيرها، والتامينالمالية  المنظم،

 إنفاق الصحة، الثقافة، العمل، الفقر، ظروف العاملة، القوى األطفال، عمل مثل: واالجتماعية السكانية •

 األسري لمحافظة المسح النقال، والهاتف واإلنترنت كمبيوترال الجريمة والضحية، األسرة، واستهالك

 .وغيرها، القدس

  

  :ويتم نشر التقارير والنشرات بعدة طرق منها

  

 :التقليدي النشر .1

طريق  عن أو الميدانية المسوح تنفيذ طريق عن سواء جمعها يتم التي اإلحصائية البيانات بنشر الجهاز يقوم

  :اآلتية الوسائل بواسطة تالتعدادا أو السجالت اإلدارية

نشرات  الصحفية، التقارير التنفيذية، الملخصات الجيب، كتيبات الحائط، لوحات المطويات، اإلحصائية، التقارير

  .عبر الفاكس

 

الرسومات  مثل الحديثة التكنولوجيا وسائل فيها ستخدمتو وبسيطة سهلة المعروضة البيانات تكون أن مراعاة يتم

 البيانات حجممن  تقليلال نحو الجهاز سياسة تتجه ،منها واالستفادة فهمها القارئ يستطيع وبحيث واأللوان

تُعنى  سنوية وتقاريركتب  عدة بإصدار الجهاز قام قد.  اإلحصائي التحليل عن صغيرة المنشورة وإضافة فقرات

  .المعيشة بشكل عام مستوياتو، بإنفاق وإستهالك األسرة بشكل خاص

  

  الجهازمقر بعدة طرق منها زيارة  إنفاق وإستهالك األسرةلى تقارير ونتائج مسح يمكن الحصول ع

والحصول ) بالقرب من قصر رام اهللا الثقافي -عين منجد  - رام اهللا  -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (
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إصدارات مجمل  لىع المكتبةأو زيارة مكتبة الجهاز حيث تحتوي ، والكتب السنوية وبأسعار رمزية على التقارير

 بتنظيم سنوياً الجهاز يقوم  .إلى مجموعة من التقارير اإلحصائية األخرى اإلضافةب ،مسح إنفاق وإستهالك األسرة

 في االشتراك أو أو الكليات الجامعات في سواء الوطن، مناطق كافة في بمطبوعاته الخاصة المعارض من العديد

 الجميع يتمكن وذلك حتى ،اتهمطبوع كل قيمة من %40تقارب  خصم ةنسب بتقديم الجهاز ويقوم خارجية، معارض

 .منها واالستفادة الجهاز مطبوعات على االطالع من

 

 :اإلنترنت اإللكتروني عبر النشر .2

 هو النشر عملية في حالياً التوجه ألن وذلك النشر في واألولى األفضليعتبر النشر االلكتروني عبر األنترنت القناة 

 وذلك ألحد أولوية إعطاء دون وسريع عادل بشكل البيانات اإلحصائية والفرصة المتساوية لجميع الالمج إتاحة

 جدا مؤثرة بصفة تتمتع أنها كما العملية لهذه المناسبة األداة هي اإلنترنت فكانت معينة ومحددة، حسب مستويات

لإلحصاء  المركزي قام الجهاز حيث. ثرأك تفاصيل نشر وإمكانية االستخدام وقلة تكاليف الواسع وهي االنتشار

اإلحصائيات  نشر يتمحيث ، 1996 عام (www.pcbs.gov.ps) اإلنترنت على له موقع بإنشاء الفلسطيني

 المواد والبيانات اإلحصائية يتم تحديث اإلحصائيات، األساسي والمعتمد لهذه يعتبر المصدرو، هخالل من الرسمية

  كبيراً جزءاً من الجهاز يشكل اإلحصائيات على في الحصول على اإلنترنت أصبح االعتمادحيث  دورية بصورة

 على الزوار الذين يترددون من الكبير الكم خالل من واضح الجهاز وهذا في وعملية النشر سياسة من مهماً

 على البيانات من الحصول يفضلوا% 66.1أن  2010رضى المستخدمين لعام  أظهر مسح فقد الجهاز، صفحة

  .للجهاز الموقع االلكتروني لخال

  

 آب منذ مستويات المعيشةعن  قام بإصدارهاالتي  النشرات بإتاحة جميع يقوم إلى أن الجهاز هنا تجدر اإلشارة

إنفاق وإستهالك مسح االطالع على تقارير  صفحة الجهاز لمستخدمي حيث يمكن ،وحتى هذه اللحظة 1996

وفيما منها، إلكترونية  االحتفاظ بنسخة أو طباعتهاباإلضافة إلمكانية ، لمعيشةرير المتعلقة بمستويات ااوالتق األسرة

من أجل إتاحة ، على صفحة الجهاز اإللكترونيةيلي جدول يبين تاريخ االسناد الزمني للمسح وتاريخ النشر 

  :الفرصة للمستخدمين والمستفيدين لإلطالع على تقرير المسح

  

   التقرير للمسحنشر تاريخ تاريخ االسناد الزمني و :2جدول 

  تاريخ نشر التقرير  االسناد الزمني للمسح المسح

  2005 تشرين أول  2005كانون ثاني  – 2004كانون ثاني   2004مسح إنفاق وإستهالك األسرة 

   2006 حزيران  2006كانون ثاني  – 2005كانون ثاني  2005مسح إنفاق وإستهالك األسرة 

  2007 تموز  2007كانون ثاني  – 2006كانون ثاني  2006ح إنفاق وإستهالك األسرة مس

  2008 تموز  2008كانون ثاني  – 2007كانون ثاني  2007مسح إنفاق وإستهالك األسرة 

  2010 تشرين أول  2010كانون ثاني  – 2009كانون ثاني  2009مسح إنفاق وإستهالك األسرة 

  2011أيلول   2011كانون ثاني  – 2010كانون ثاني  2010 مسح إنفاق وإستهالك األسرة
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   CD’s:المرنة األقراص النشر اإللكتروني عبر .3

، )CD’s(المرنة  على األقراص إنفاق وإستهالك األسرةنشرات وتقارير ونتائج مسح  جميع بتحميل الجهاز يقوم

 والعرض بشكل بصورة تتيح التصفح وأسرع أسهل مسح بطريقةاليتم استعراض النشرات وتقارير ونتائج  بحيث

  .البالد وخارج داخل كثيرة لجهات اإلصدارات هذه من نسخ بإرسال الجهاز ويقوم، PDF)( وجذاب ومرن سهل

  

 :الجمهور خدمات .4

القطاعات  خدمة أجل منو الرسمية، لإلحصاءات الشاملة الخطة تنفيذ إلى 1993 عام إنشائه منذ الجهاز هدف

 المستفيدين احتياجات لتلبية خاصاً قسماً الجهاز أنشأ الفلسطينية، غير والقطاعات أنواعها، بكافة المختلفة الفلسطينية

 تزويد خالل من فئاتهم، بمختلف والمستخدمين للمهتمين البيانات هذه توفير بهدف الجمهور، خدمات قسم سمي

 عن واضحة صورة وإعطاء صائيةاإلح بالبيانات والمستخدمين والسياسيين الحكومية والمؤسسات المستفيدين

 إنفاق وإستهالك األسرةالطلبات الخاصة بمسح  من العديد بتلقي يومياً القسم هذا ويقوم.  لمجتمع الفلسطينيا

جهاز الفاكس على  أو) diwan@pcbs.gov.ps(باإلضافة لطلبات لمسوح آخرى بواسطة البريد االلكتروني 

والبريد  الفاكس خالل من عليها الجهاز والرد) 2982700-2-00970(أو هاتف ) 00970-2-298710(

طلب باإلضافة إلى إمكانية الحضور بشكل شخصي إلى قسم خدمات الجمهور في الجهاز وتقديم ، اإللكتروني

.  خالله تفاصيل حول البيانات المطلوبة نموذج خاص يحدد من استيفاءمن خالل  )بواسطة اليد( بيانات إحصائية

. المطلوبة توفير البيانات أجل من داخل الجهاز الفنية اإلدارات بالتنسيق مع ويومية مستمرة بصفة القسم هذا ويقوم

البريد  خالل على البيانات من يفضلون الحصول% 12أن  2010وأظهرت نتائج مسح المستخدمين لعام 

% 3.4وأن ، خالل زيارة قسم خدمات الجمهور على البيانات من الحصول لونيفض% 10.7وأن ، االلكتروني

  .الهاتف أو الفاكس خالل على البيانات من الحصول يفضلون

  

  :اإلعالم والمستفيدين وسائل مع التواصل .5

 بياناته وتعميم في نشر والمرئية والمقروءة المسموعة والدولية المحلية اإلعالم وسائل على الجهاز يعتمد

  :وأساليب طرق عدة خالل من وذلك اإلحصائية

 .بأول أوالً الجهاز وفعاليات ونشاطات أخبار تغطية .1

 .إحصائية نشرة أو مطبوعة أية إصدار عند الصحفية والبيانات التقارير إصدار .2

 .تنفيذه تم إحصائي موضوع أي عن اإلعالن عند صحفية مؤتمرات تنظيم .3

 .الجهاز في المسؤولين مع المكتوبةو والمرئية اإلذاعية المقابالت إجراء .4

  

 حيث أنواعهم وشرائحهم، والصحفيين ومستخدمي البيانات بمختلف اإلعالم مع وسائل التواصل إلى الجهاز يسعى

 مع التعاطي كيفية على التباحث والتشاور وتدريبهم بهدف دورية أو شهرية وورش عمل لقاءات بعقد يقوم

 المعيشة وغالء والبطالة حول سوق العمل اللقاءات من العديد ينفذأن  الجهاز استطاع وقد.  اإلحصائية المواضيع

 يفضلون% 5.4أن  2010وقد أظهرت نتائج مسح رضى المستخدمين لعام  ،المواضيع من وغيرها والتعليم
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خالل ورش  الحصول على البيانات من يفضلون% 2.5البيانات الصحفية وأن  خالل على البيانات من الحصول

لمسح لإلعوام وإجراء مؤتمر صحفي ل، 2010و، 2009، 2004عوام لأللمسح لوقد تم نشر بيان صحفي ، عملال

حيث تم إطالع الصحف والمستخدمين والمهتمين ب . 2006عام في الإجراء ورشة عمل و، 2007و، 2005

  . والوزارات وصناع القرار على أهم النتائج التي توصل لها المسح

 

 :إلحصائيةا البيانات قواعد .6

من  والشامل النهائي المخزون تمثل أنها حيث اإلحصائية، العملية ثمرة أو خالصة اإلحصائية البيانات قواعد تعتبر

 األساسي للمعلومات والرافد المصدر وتوفر للمؤسسة، الحية والذاكرة الشامل التراث وتشكل جهاز،ال لدى البيانات

 الماضي وتعكس الوضع توثق وهامة حيوية ومعلومات بيانات من ملهتش لما نظرا والباحثين والحكومات للدول

والتطوير وصنع  اإلصالح لخطط األساسية الركيزة وتشكل الحياة، مناحي كافة في المستقبل وتستقرئ الحاضر

  .السياسات

 

 وهي افية،والجغر واالقتصادية واالجتماعية السكانية المواضيع مختلف في البيانات من هائل كميمتلك الجهاز 

 المجاالت كافة في جغرافية لألراضي الفلسطينية بيانات قاعدة إنشاء إلى الجهاز عمد ولذلك دوري، بشكل تحدث

 الفلسطينية، األراضي(المستويات  على مختلف جغرافياً وربطها والجغرافية واالقتصادية واالجتماعية السكانية

  ).الخ ... المباني العد، مناطق التجمعات، المحافظات،

  

 يسهل بشكل علمية أسس ووفق منظم بشكل الجهاز في المتوفرة البيانات تجميع هو القاعدة هذه إنشاء من الهدف

 موقعها مع البيانات هذه وربط ،للمستخدمين زمنية سالسل شكل وعلى توفيرها بهدف ،منها إدارتها واالستفادة

 للجهاز تجربة أول كانت لقد  .وفعالة سهلة بصورة خطيطوالت والمقارنة للتحليل استخدامها بحيث يمكن الجغرافي

 تم حيث ،2004فلسطين اإلحصائي  أطلس إعداد خالل من هي الخرائط باستخدام اإلحصائية البيانات نشر في

 وكذلك االجتماعية، واالقتصادية، والطبيعية، المواضيع مختلف في مؤشرات عدة تناولت إحصائية خرائط نشر

 2006إلكتروني عام  إحصائي أطلس على إنشاء لإلحصاء المركزي الجهاز وعمل . اريخيةوت سياحية خرائط

 احتياجاتهم، وضمن بهم الخاصة اإلحصائية الخرائط إعداد في ومتطورة وسيلة جديدة للمستخدمين يوفر بحيث

  .)http://atlas.pcbs.gov.ps/atlas/Arabic_index.asp(اإلنترنت  شبكة باستخدام وذلك

  

 األسرة/  متوسط إنفاق الفردمثل خارطة (يتوفر في األطلس اإلحصائي اإللكتروني خرائط معايير المعيشة  حيث

 2007، 2006، 2005، 2004لألعوام ) الشهري بالدينار األردني في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة

   .2010خرائط معايير المعيشة لعام إضافة  الحقاًوسوف يتم ، 2009و
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 :المؤهلة ناتالبيا .7

، والمعنيين المهتمين جميع  من وضمان استخدامه اإلحصائي الرقم تعميم بضرورة الجهاز إيمان من انطالقاً

 المؤهلة البيانات وتسويق بإنتاج الجهاز قام 2005 آب شهر نهاية مع.  النشر تقنيات وسائل أفضل باستخدامو

 سرية ناحية من معالجتها بعد ،CD-ROMمدمج  قرصعلى  )Puplic Use File - PUF( العام لالستخدام

  ).17( للمادة طبقاً 2000 لعام )4( رقم الفلسطيني العامة اإلحصاءات قانون نص عليه ما وفق البيانات

  

 األولية للبيانات كمنتج الجهاز بين العالقة تعزيز مجال في جدا متقدمة خطوة أولية، بيانات توفير عملية تعتبر

 ،للباحثين الخطوة هذه وستسمح  .البيانات هذه من الحقيقيين المستفيدين كونهم فة قطاعاتهمبكا والمستخدمين

 البيانات استخداموالمؤسسات الدولية ب، الحكومية والخاصة الجهات، والمعاهد الجامعات ،الدارسين ،المخططين

 وتلبي بها يرغبون التي شراتالمؤ الشتقاق والتحليالت الدراسات إلجراء مواقعهم في كبيرة بمرونة األولية

 .لهم لتوفيرها الجهاز إلى الرجوع إلى الحاجة دون الخاصة احتياجاتهم

 

 :يلي ماإتباع  يتم سحم أليملف البيانات المؤهلة  على للحصولو

 ).إلكتروني بريد / ورقي ( الجمهور خدمات قسم خالل من طلب تقديم •

 .أسبوع أقصاها مدة لخال واعتمادها الرزمة لتجهيز داخليا العمل يتم •

 ).رمزي بسعر(المستحقة  المبالغ ودفع االتفاقية، لتوقيع البيانات طالب مع االتصال يتم •

 ترخيص باتفاقية مصحوبة اإللكترونية الصفحة عبر له ترسل أو باليد البيانات لطالب الرزمة تسلم •

 .البيانات تلك الستخدام
 

 :يلي ما أهمها ومن العام، لالستخدام بياناتها توفير تم والتعدادات المسوح من العديد كلهنا حيث

  .2007و 1997 والمنشآت والمساكن للسكان العام التعداد مثل : التعدادات •

 .وغيرها، السكن ظروف الزيتون، معاصر االقتصادي، البيئة المنزلي، الطاقة مثل : الجغرافية •

 وغير المنظم القطاع والتخزين النقل نشاءات،اإل مقاولي الداخلية، التجارة الصناعة، مثل: االقتصادية •

 .وغيرها المنظم،

 .وغيرها األسرة، واستهالك إنفاق ، العمل ظروف الفقر، العاملة، القوى  مثل :واالجتماعية السكانية •

  

العام،  وتوفيرها لالستخدام إنفاق وإستهالك األسرةإصدار مجموعه من البيانات المؤهلة الخاصة بمسح  تم وقد

، برشور حول المسح ،)ASSCIو SPSS( بيانات المسح على استمارة المسح، للمسحالتأهيل  ملف إحتوىحيث 

   .وجميعها باللغتين العربية واالنجليزية ،ودليل االستخدام، قاموس البيانات

  

يل على العام بهدف التسه المؤهلة لالستخدام البيانات من أجل إتاحة وفنية لذلك يقوم الجهاز بإجراءات إدارية

  :ومن أهم هذه اإلجراءات، المستخدم وضمان قدرته على استخدام البيانات بطريقه سهلة وبسيطة
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في ملفات  توفرها والضروري الالزمة والمتغيرات المؤشرات وتحديد تفصيلي بشكل المسح دراسة  .1

يمكن  التي الرئيسية المؤشرات جميعفي ملف البيانات المؤهلة  ريتوف تم حيث ،المؤهلةالبيانات 

 .المسح استخراجها من

بالنشر  تسمح العينة أن وضمان األوزان، دراسة خالل من مستوياتها أدنى وعلى النشر إمكانيات دراسة  .2

والمنهجيات  المعايير دائرة قبل من البيانات ملفات دراسة خالل من ذلك وتم المحددة، على المستويات

، 2004ذكر عدم إمكانية النشر حسب المحافظات لألعوام تم  حيث ،الجهاز في المعيشة ودائرة معايير

 .وذلك نتيجة حساب األوزان حيث تبين وجود تباين بين القيم، 2010و، 2009

 معالجتها بعد الملفات وتجربة وفحص الذكر، السابقة الشروط وفق المؤهلة البيانات ملفات تجهيز  .3

ومن ، المنشور اإلحصائي الرقم ويطابق يتوافق ابم النتائج من والتأكد البيانات وتأهيلها، واستخراج

، 2009، 2007 - 2004لألعوام ( لمسحل خالل المراجعة والفحص للبيانات المؤهلة والنتائج المنشورة

 .المنشور المسح تبين أن النتائج المعاد إستخراجها مطابقة للنتائج المنشورة في تقرير) 2010و

بهدف  الملفات ربط ومفاتيح الزمني وإسنادها البيانات ونوع ناتالبيا وقاموس االستخدام أدلة تجهيز  .4

وقد احتوى ملف  ،وسهلة بسيطة بطرق استخدامها على قدرته لضمان البيانات طالب تسهيل مهمة

على استمارة المسح، بيانات  )2010و، 2009، 2007 - 2004لألعوام (البيانات المؤهلة للمسح 

وجميعها باللغتين ، ودليل االستخدام، قاموس البيانات، المسح برشور حول، )ASSCIو SPSS(المسح 

تبين عدم وجود كل  2004وأثناء فحص ملف البيانات المؤهلة للمسح لعام ، لكن.  العربية واالنجليزية

مما شكل نقص في ، باإلضافة لعدم توفر بيانات المسكن، وبيانات أفرد األسرة، من البيانات التعريفية

 .2004تخراج معظم الجداول الواردة بتقرير المسح لعام القدرة على اس

  

  نتيجة تقسيم بيانات المسح، كما تبين الصعوبة في استخراج بعض الجداول المنشورة

)SPSS وASSCI (مما يؤدي إلى إضطرار مستخدم البيانات إلى دمج ، إلى أقسام حسب اإلستمارة

 .بعض االقسام مع بعضها من أجل إستخراج جدول ما

  

المتغيرات  تم عكس قاموس البيانات على ملف البيانات من خالل تعريف 2010و 2009عامي في 

 .بء على مستخدمي البيانات المؤهلةمما ساهم في تخفيف الع ،بشكل كامل وواضح

 الفائدة تحقيق لضمان العليا، واإلدارة المختصة الفنية الدوائر من االستخدام وأدلة البيانات ملفات اعتماد  .5

 .البيانات لعلمية لطالبيا

عامة  رسائل تجهيز تم كما المستهدفة، البيانات ملفات حول وملخصات مطويات إعداد على العمل  .6

البحث  لمراكز المباشرة الرسائل خالل من للجمهور العام لالستخدام البيانات عن توفر لإلعالن

عن توفر البيانات المؤهلة مالحظة وقد قام الجهاز بنشر ، والجامعات والمؤسسات الدولية والوزارات

وفي النشرة اإللكترونية الصادرة عن على الموقع االلكتروني التابع للجهاز لإلستخدام العام للمسح 

 .باإلضافة لبرشور خاص بالبيانات المؤهلة للمسح، الجهاز
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 يضمن بما اتالبيان طالبة والجهة الجهاز من وتوقع بها يستعان اتفاقيات وصيغ مرجعية شروط تجهيز  .7

 .ومحددة واضحة شروط وفق باالستخدام حقوق الفريقين

 النشر بدائرة تتمثل ،المؤهلة البيانات على للحصول معها للتنسيق الجهاز في اتصال مرجعية تحديد  .8

 االتفاقيات وتوقيع البيانات ملفات العتماد الجهاز رئيس يمثلها عليا مرجعية تحديد كما تم والتوثيق،

 .تخداماالس وشروط

  

  :الوصفية البيانات .8

الوصفية  البيانات وتقدم تجميعها، ومنهجيات اإلحصائية األرقام عن بيانات )Metadata(الوصفية  البيانات تعني

.  ومصادرها نطاقها ومعرفة وضعفها، قوتها نقاط وتحديد واإلحصاءات، البيانات تقييم له معلومات تتيح للمستخدم

اإلنتاج  إلى العرض على القائم اإلنتاج من التحول لتسهيل عنه غنى وال جيداً أمراً يةالبيانات الوصف توفر يعتبر

اإلجراءات  تصف الوصفية البيانات إلعداد وأنظمة معايير تصميم تم الغاية ولتحقيق هذه الطلب، على القائم

  .البيانات على تقييم المستخدمين لمساعدة المستخدمة

  

 تقل ال والتي الباحثين لخدمة بتوفيرها الجهاز يقوم التي المهمة اإلحصائية المنتجات إحدى الوصفية البيانات تعتبر

 البيانات خالل من إال ومعالجتها جمعها آلية وتوضيح الرقمية البيانات تفسير يمكن وال الرقمية البيانات أهمية عن

 على وترشد الرقمية البيانات شرحت البيانات، عن بيانات أنها على الوصفية البيانات وهكذا تعرف  .الوصفية

  .الرقمية البيانات مع عنه غنى ال وجودها كان لذلك، األرقام وليس خالل النصوص من مدلوالتها

  

دراسته  في عليها االعتماد من الباحث تمكن محددة معايير الوصفية البيانات ونشر تجهيز في الجهاز يعتمد

  الفلسطينية الرسمية لإلحصاءات الوطنية اإلستراتيجية بتنفيذ والتزاماً، العالمية ومقارنتها بالمعايير

 معايير وفق بسهولة العالية الجودة ذات اإلحصائية البيانات توفير على صراحة تنص والتي )2013 - 2009(

قام  فقد ،)استخدامها وزيادة اإلحصاءات نشر: اإلستراتيجي الثاني الهدف(المناسب  الوقت وفي بها دقيقة وموثوق

بنود  إلحدى وتنفيذا والمستفيدين الباحثين لحاجة تلبية خاصة، الكترونية صفحة على الوصفية البيانات بنشر الجهاز

البيانات  لتجهيز Data Documentation Initiative - DDI) (ة دولي معايير اعتماد تم  .الوطنية اإلستراتيجية

 نشرها علىوالوصفية  البيانات لتجهيز Accelerated Data Program - ADP برامج واستخدام الوصفية

  .االنترنت

  

بياناتها  ونشر بجمع الجهاز قام التي المسوح من كبيرة مجموعة على المنشورة الوصفية البيانات قاعدة تحتوي

البيانات،  ومعالجة جمع آلية: تتضمن البيانات ومجموعات المسوح هذه عن مفيدة معلومات نشر تم.  ولعدة سنوات

اإلحصائية  التغطية المستخدمة، والمصطلحات التعريفات واألخطاء، المشاكل معالجة العينة، سحب ومنهجية آلية

البيانات  قاعدة توفر لذلك باإلضافة.  كثيرة أخرى توثيقية ومعلومات البحث وخطة االستمارة والجغرافية، تصميم

  .منشورال النتائج وتقرير االستمارة مثل المسح أدوات ووثائق من نسخ
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العمل  يبدأحيث ، العام لالستخدام المؤهلة للبيانات الوصفية المشروع تجهيز البيانات لذلك تقع على عاتق مدير

 وتوثيق اإلحصائي التقرير ونشر المشروع وانتهاء الفنية اللجنة أعمال انتهاء على تجهيز البيانات الوصفية بعد

 لالستخدام المعدة المؤهلة للبيانات وتفسيرات توضيحات على يةحيث تحتوي البيانات الوصف  .وتأهيل البيانات

وتكون باللغتين ، وتنشر مع البيانات المؤهلة المعدة لالستخدام العام، وتحتوي أيضاً على قاموس البيانات، العام

  .العربية واالنجليزية

  

دقيقة وصحيحة وذات جودة عالية  من أهم اإلجراءات التي يقوم مدير المشروع بعملها من أجل بناء بيانات وصفية

  :ما يلي

 .ADPبرنامج  علىSPSS بصيغة  المؤهلة البيانات ات/ملف بسحب المشروع مدير يقوم •

  ADP.برنامج إلىWord ملف  من الوصفية البيانات إدخال باستكمال أيضا يقوم •

 ).العربية واالنجليزية(باللغتين  يكون ADP على  العمل •

 .والتوثيق النشر دائرة في االلكترونية الصفحة قسم إلى ADP (XML, RDF) النهائية الملفات تسليم •

 .على االنترنتADP بيانات  قاعدة على الوصفية البيانات بنشر االلكترونية الصفحة قسم يقوم •

  

حيث يمكن ، إنفاق وإستهالك األسرةنشر البيانات الوصفية لمسح ، البيانات الوصفية للمسوح نشر على من األمثلة

واإلطالع على  )/http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_adp_arabic(ألي مستخدم زيارة الموقع االلكتروني 

وعند الرجوع للموقع االلكتروني تبين وجود ، إنفاق وإستهالك األسرةالبيانات الوصفية لجميع المسوح بما فيها 

   لألعوام لمسحلالبيانات الوصفية 
2007 (http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_adp_arabic/ddibrowser/?id=35) 
2009 (http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_adp_arabic/ddibrowser/?id=27) 
2010 (http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_adp_arabic/ddibrowser/?id=43) 

  .  البيانات الوصفية للمهتمين والباحثين والمستخدمين ةاحإتحيث يالحظ إلتزام الجهاز الكبير في 

  

: النشر ما يلي تضمنبحيث  ،2010و، 2009 ،2007 لألعواممسح ال وصفية عن معلومات وبيانات شرن تم

، الهدف من المسح، فترة اإلسناد الزمني، عن المسح من حيث التعريف بالمسح) نظرة عامة(معلومات عامة 

آلية ، يف بأقسام اإلستمارةتعر، معدالت االستجابة، العينة سحب آلية ومنهجية، والجهة الممولة، مصدر البيانات

.  وقاموس البيانات ،بشكل عام االستمارة ، تصميمللمسح والجغرافية اإلحصائية التغطية ومعالجة البيانات، جمع

تقرير ، برشور حول المسح، االستمارة :مثل المسح وثائقوأدوات  من نسخ البيانات قاعدة توفر لذلك باإلضافة

يقوم الجهاز بنشر البيانات ، من المستخدمين جل الوصول إلى اكبر شريحة ممكنةأ من.  ودليل االستخدام، المسح

على ملفات أوفيس  الكتروني بشكل الوصفية ويتم االحتفاظ بالبيانات، الوصفية للمسوح باللغتين العربية واالنجليزية

 .والحاسوب المعلومات ألنظمة العامة اإلدارة في PDFبيانات و وقواعد
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 لعلميمركز البحث ا .9

 الباحثين تمكين وبهدف العلمي البحث مجال اإلحصائية في البيانات استخدام لتعزيز الهادفة الجهاز سياسية ضمن

من أجل ، لهذا العام العلمي مركز البحث فتح تم العلمية، األغراض مختلف تخدم متنوعة إلى بيانات الوصول من

 يحددها ومعايير إجراءات للجهاز وفق الرئيسي المقر فية لمسح إنفاق وإستهالك األسر الخام البيانات ستخدامإ

، العليا الدراسات وطلبة والمعاهد الجامعات ،الباحثين ،المختلفة األبحاث مراكز :والتي تساعد كل من ،الجهاز

 متينة على أسس القرارات واتخاذ على رسم السياسات، الدولية المؤسساتو، القطاع العام والخاص مؤسسات

  .وعلمية

 

 الفقرة ،17للمادة  طبقاً األفراد البيانات وخصوصية سرية تحمي معايير وفق المطلوبة البيانات الجهاز يوفر حيث

 والبيانات المعلومات تعتبر جميعأن  على تنص والتي، 2000لعام  الفلسطيني العامة قانون اإلحصاءات من األولى

أو  عليها خاصة أو عامة هيئة أو فرد أي إطالع يجوز ال سرية ألغراض اإلحصاء الجهاز إلى تقدم التي الفردية

  .اإلحصائية الجداول إعداد أغراض لغير استخدامها

  

 مواصفات ذا محدد حاسوب خالل جهاز من بيانات المسح الستخدام مناسب مكان للمستخدم الجهاز يوفر لذلك

 ،)2:30 -  8:30( الرسمية الدوام أوقات اللخ وذلك المستخدمة، الترميز البيانات وقوائم توثيق إلى إضافة جيدة،

 اإلحصائية لألغراض البيانات استخدام على البيانات مستخدم مع إلتزام، الالزمة الفني الدعم خدمات توفير مع

 الكشف محاولة وعدم اإلحصاءات العامة قانون في عليها المنصوص البيانات وأمن سرية االلتزام بقواعدو فقط،

 إلى مصدر يشار وأن، الجهاز في المتبعة واللوائح األنظمة ومراعاة إلى احترام باإلضافة ،فردية معلومات عن

  .بيانات المسح من اشتقاقها تم مادة أي نشر عند البيانات

  

 :أهمها العلمي البحث مركز ستخدامالقيام ببعض اإلجراءات من أجل إ مستخدم البياناتعلى 

 هذه عن المنبثقة والدراسة استخدامها البيانات المراد توضيح عم الجمهور خدمات قسم لدى الطلب تعبئة •

 .)http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Documents/form.doc( البيانات

 ).أسبوعينا أقصاه مدة خالل( واعتماده طلبال على داخليا العمل يتم •

 العمل آلية وتوضيح االتفاقية، لتوقيع البيانات طالب مع االتصال يتم الطلب على الموافقة تمت الفي ح •

 . االلتزام المطلوبة ونقاط

  

 وتعميم من أجل نشر CD'sوتوفير ) التي تصدر لديه بصورة دورية( إهداء المطبوعاتبيقوم الجهاز ، أخيراً

 منتجات توزيع تمحيث ي والدولية والعربية المحلية بالجهات قاعدة بيانات تطوير تم وقد، اإلحصائية البيانات

  :اآلتية الجهات قائمة االهداءات وتشمل الجهات هذه على اإلحصائية هازالج
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العامة،  المكتبات الجامعات، األبحاث، ومراكز الجمعيات ،)والعسكرية المدنية(الحكومية  المؤسسات الوزارات،

 في ألجنبيةا القنصليات فلسطين، لدى المعتمدة الممثليات التجارية، الغرف ،والصحافية اإلعالمية المؤسسات

 اإلحصاء مراكز الخارج، في فلسطين سفارات والنقابات، االتحادات السياسية، والحركات التنظيمات القدس،

وكذلك المؤتمرات ، والباحثين داخل وخارج الوطن، الجهاز لمشاريع الممولة الدول والجهات العربية واألجنبية،

  .فيها الجهاز يشارك التي

   

  Comparabilityالقابلية للمقارنة  5.3

ويتم قياس ، اإلحصائية للخصائص الحقيقية القيمو اإلحصاءات بين الفروق تفسير إمكانية مدى إلى البعد يشير هذا

  .هذا البعد باستخدام عدة مؤشرات
  

، الجداول، على أهم النتائج) 2010و 2009وعامي  2007-2004لألعوام (حتوى التقرير السنوي للمسح ا

تتالءم مع جميع والتي ، األسرة في االراضي الفلسطينية/ والتي تعكس إنفاق واستهالك الفرد ، واألشكال البيانية

حتوى على سلسلة زمنية ا حيث ،فئات مستخدمي البيانات من باحثين ودارسين ومتخذي قرار ومهتمين آخرين

  .  سالسل زمنيةلنتائج حسب من إجراء مقارنات بين ا باحثين والدارسين والمهتمينإلهم المؤشرات والتي تمكن ال
  

فرصة اإلطالع على توزيع مستويات اإلنفاق واالستهالك  ،هذه التقارير والمشار إليها في الفقرة اعاله اتاحت

سلسلة زمنية من البيانات لهذه األعوام رير المسح اتق تكما وفر ،بشكلها المطلق على مجموعات السلع والخدمات

من أجل ، ة السائدة في االراضي الفلسطينية من المنظور االقتصادي واالجتماعيالهامة لظروف ومستويات المعيش

يبين أهم المقارنات ذات  الجدول اآلتي  .المساعدة في إجراء مقارنات بين النتائج حسب هذه السالسل الزمنية

  :العالقة
  

  في تقارير مسح إنفاق وإستهالك األسرة حسب السنواتأهم المؤشرات التي تم مقارنتها : 3جدول  

سنة اإلسناد 

  الزمني

متوسط إنفاق األسرة

الشهري لمجموعات 

  السلع والخدمات

استهالك الفردمتوسط

الشهري لمجموعات 

  السلع والخدمات

متوسط حصة الفرد 

اليومية من الطاقة 

  والعناصر الغذائية

متوسط إنفاق الفرد 

الشهري لمجموعات 

  السلع والخدمات
2004  1996 ،1997 ،1998 ،

2001 ،2004  

-  -  -  

2005  -  2004 ،2005  1996-1998 ،2005  -  
2006  -  -  2005 ،2006  2004 ،2005 ،2006  
2007  -  -  2006 ،2007  2005 ،2006 ،2007  
2009  -  -  2007 ،2009  2005 ،2006 ،2007 ،

2009  
2010  -  -  -  2005 ،2006 ،2007 ،

2009 ،2010  
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هذا المسح على من خالل نتائج  الضوءإنه سوف يتم إلقاء (ورود جملة ء مراجعة تقارير المسح مالحظ أثنامن ال

أهم المؤشرات االقتصادية الخاصة بمستوى الحياة ومقارنتها بنتائج المسوح السابقة التي نفذها الجهاز خالل 

ت مع السنوات التي إلى المقارناولكن لم يتم التطرق خالل هذه التقارير ، )الخ...، 2001، 1998-1996السنوات 

  .تم ذكرها

  

وذلك ، )ونوع التجمع السكاني، المنطقة(التوزيع الجغرافي اتاحت بيانات المسح إمكانية المقارنة حسب ، وأخيراً

المقارنة ما بين البيانات بصورة سلسلة زمنية لمؤشرات وهكذا يتبين لنا بأنه يتم  ،حسب كل سنة من سنوات المسح

  .ا بين مؤشرات المسح حسب التوزيع الجغرافي لمجتمع الدراسةوم، مسحال

  

لعدم وجود نفس البيانات في مسوح ، من مسوح مختلفة ةفي حين ال يتم مقارنة بيانات المسح مع بيانات مشابه

بل يتم مقارنة مؤشرات ، كما أنه ال يتم مقارنة مؤشرات المسح حسب جزئيات مختلفة لمجتمع الدراسة.  أخرى

  .    حسب مجتمع الدراسة ككل إنفاق واستهالك األسرةمسح 

  

  Coherenceاالتساق  6.3

ومدى وجود ، تالؤم اإلحصاءات المتجمعة بمنهجيات مختلفة وألغراض متعددة فيما بينهايتعلق هذا البعد بمدى  

اإلحصائي بما فيها  منهجيات قابلة للمقارنة وتؤدي إلى نتائج متشابهة من حيث القياسات في مختلف أركان النظام

  .ويتم قياس هذا البعد باستخدام عدة مؤشرات، مصادر البيانات األولية والثانوية

  

يتم العمل على اإلطار الجديد  حيث، يتم استخدام إطار معاينة دقيق ويتم تحديث اإلطار باستمرار لجميع المسوح

وقد تم سحب العينة لألعوام من ، مسحالصية وفق خصو العينات وأطر المعاينةدائرة  من قبلالذي يتم تحديثه 

في سحب  2007تم إعتماد إطار التعداد  2010و 2009وفي عامي ، 1997حسب إطار التعداد  2007 – 2004

  .العمل على تحديث إطار المعاينة 2012سيتم خالل عام و، العينة

  

مع ، عليمات والتصنيفات والمعايير الدوليةمسح وفق المفاهيم والتالباإلضافة لذلك فإنه يتم ضبط إجراءات ومفاهيم 

  .الدولية بالمعاييرولكن دون المساس  )الخصوصية الفلسطينية(بعض المفاهيم الوطنية مراعاة 

  

 إدارية سجالت توفر لعدم وذلك ،اإلدارية السجالت بيانات من المؤشرات نفس مع مسحال مؤشرات مقارنة يتم وال

بسبب وجود ، مسح مع بيانات التعدادالفة إلى عدم إمكانية مقارنة مؤشرات باإلضا ،نفاق واستهالك األسرةإل

 فيها يحتاج مسحالكما أن مؤشرات ، التعداد منمعلومات بحاجة ألخذها من المبحوثين من الصعب الحصول عليها 

في يوم  يحصلألنه  التعداد في يحصل وهذا ما ال البيانات استيفاء أجل من خرىأ مره العائلة لزيارة ة/الباحث

في ظل الكم الكبير من األسئلة التي سوف  إنفاق واستهالك األسرةومن الصعب جمع بيانات عن ، واحد أو أكثر
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كما أنه ال يمكن الحصول على بيانات حول االنفاق واالستهالك والدخل من ، تُطرح على المبحوث في التعداد

     .لتعداداتوهذا يعود لمنهجية العمل في ا، خالل بيانات التعداد

  

 Completenessاالكتمال  7.3

ومدى اكتمال اإلحصاءات من حيث شمول المؤشرات ، يركز هذا البعد على مدى توفر جميع اإلحصاءات الالزمة

يتم ، والتغطية الجغرافية والتغطية الزمنية والتغطية من حيث الفئات المستهدفة وغير ذلك من األمور ذات العالقة

  :استخدام المؤشرين التاليينقياس هذا البعد ب

  

 التطبيق  المؤشر

استخراج أكبر عدد من 

المؤشرات التي تغطي 

 موضوع المسح

مؤشرات حول متوسط إنفاق واستهالك األسرة والفرد على مختلف السلع  تم إحتساب

باإلضافة  ،)الخ ...الخبز والحبوب، الخضراوات، (مثل مجموعات الطعام  والخدمات

، )الخ ...المالبس، التعليم، الرعاية الصحية، (من غير الطعام  رىإلى السلع األخ

اإلنفاق على هذه المجموعات بمؤشرات مختلفة مثل المنطقة،  حيث يتم ربط متوسط

كما يتم   .وغيرها من المؤشرات حجم األسرة نوع التجمع، جنس رب األسرة،

االستهالك / عاماالستهالك من الط نسبة(احتساب مؤشر مستوى المعيشة لألسرة 

أفضل، متوسط، (مستويات رئيسية  ، ويتم تقسيم األسر الفلسطينية إلى ثالث)الكلي

االستخدام للسلع المعمرة، وسائل  حرية ، ويوفر المسح مؤشرات حول الملكية أو)أقل

 .تالحيازة الزراعية من أرض وحيواناتوليد الدخل، و

تغطية جميع المناطق 

الجغرافية في عينة 

 سةالدرا

طبقية عينة  حيث تم اختيار، تم تغطية جميع المناطق الجغرافية في عينة الدراسة

السكان والمساكن  تعداد يفمناطق العد المستخدمة من  عنقودية عشوائية منتظمة

تم  2010و 2009 يفي عامو . 2007 – 2004للمسح منذ عام  1997 والمنشآت

  .2007السكان والمساكن والمنشآت  تعداد فياالعتماد على مناطق العد المستخدمة 

 مستوى األراضي على :تم تقسيم المناطق الجغرافية إلى عدة مستوياتحيث 

 محافظات مستوى وعلى ،)2010و 2009و 2007 - 2004 لألعوام( الفلسطينية

تقسيمها  إلى باإلضافة ،)2010و 2009 ،2004لألعوام ( غزة وقطاع الغربية الضفة

 .السكاني نوع التجمع حسب ةلعدة تقسيمات جغرافي

  

مقارنة بنتائج  2007و، 2006من المالحظ أن هناك فجوة في توزيع البيانات حسب المستوى الجغرافي لألعوام 

وهذا يعود لتخفيض حجم العينة في هذه األعوام نتيجة ) 2010و، 2009، 2005 – 2004(بيانات المسح لألعوام 

  .مسحعدم توفر التمويل الكافي لموازنة ال
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  الفصل الرابع

  

  إنفاق وإستهالك األسرةآلية احتساب أهم مؤشرات 

  

، إنفاق وإستهالك األسرة مسح تنفيذ على وحتى اآلن 1995 العام منذ الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز يعكف

في  السائدة كياالستهال اإلنفاق أنماط واقع على الوقوف بهدف بالعينة اإلحصائية المسوح من سلسلة يتضمن والذي

المؤثرة على اإلنفاق  العواملللوقوف على أهم  باإلضافة ،المتغيرات االجتماعية عليها وأثر األراضي الفلسطينية

وقد أتاحت بيانات المسح فرصة نادرة للمخططين وصناع القرار   .مثل المستوى التعليمي واالجتماعي وغيرها

واالستهالك الفلسطيني بشكلها المطلق وحسب بعض المؤشرات  من أجل اإلطالع على توزيع مستويات اإلنفاق

ترشيد القرار التنموي وتوفير الظروف  مما يساهم في، األساسية المتعلقة بتفاصيل تركيبة المجتمع الفلسطيني

  .المواتية التخاذ هذا القرار على أسس علمية ومدروسة

  

الفلسطينية مثل  ول مستويات المعيشة في األراضييوفر مسح إنفاق واستهالك األسرة العديد من المؤشرات ح

وفيما يلي جدول يبين أهم ).  رالفق متوسط اإلنفاق، متوسط االستهالك، نسبة(مؤشرات اإلنفاق واالستهالك 

 :المؤشرات وتعريفها وآلية احتسابها
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 مستوى التغطيةقياسهوحدة آلية احتسابه تعريفه اسم المؤشر
االسر التي مستواها المعيشي نسبة 

 %)30أقل من ( أفضل
مؤشر يقيس حجم السكان الذين يعيشون بمستوى أفضل 

من استهالكهم الشهري على المواد % 30أقل من (

 )الغذائية

 يحسب بقسمة عدد األسر التي تعيش بمستوى أفضل

من استهالكهم الشهري على المواد % 30أقل من (

 لألسر وتضرب النتيجة بمئةعلى العدد الكلي ) الغذائية

 حسب المنطقة نسبة مئوية

نسبة االسر التي مستواها المعيشي 

 %) 44 – 30من ( متوسط
 مؤشر يقيس حجم السكان الذين يعيشون بمستوى متوسط

من استهالكهم الشهري على المواد % 44 - 30 من(

 )الغذائية

 طسيحسب بقسمة عدد األسر التي تعيش بمستوى متو

من استهالكهم الشهري على المواد % 44 - 30من (

 على العدد الكلي لألسر وتضرب النتيجة بمئة) الغذائية

 حسب المنطقة نسبة مئوية

نسبة االسر التي مستواها المعيشي 

 %) 100 – 45من ( أقل
مؤشر يقيس حجم السكان الذين يعيشون بمستوى أقل 

من استهالكهم الشهري على المواد % 100 - 45من (

 )ائيةالغذ

 يحسب بقسمة عدد األسر التي تعيش بمستوى أقل

من إستهالكهم الشهري على المواد % 100 - 45من (

 على العدد الكلي لألسر وتضرب النتيجة بمئة) الغذائية

 حسب المنطقة نسبة مئوية

مؤشر يقيس متوسط استهالك األسرة الفلسطينية من  متوسط االستهالك لألسرة

 عنه بالدينار األردنيالسلع والخدمات معبر 
بإيجاد متوسط قيمة النقد الذي تصرفه األسرة على شراء 

السلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشية ، وقيمة 

السلع والخدمات التي تتلقاها األسرة من رب العمل 

وتخصص الستهالك األسرة، والسلع التي يتم استهالكها 

والقيمة  ،أثناء فترة التسجيل من إنتاج األسرة الذاتي

 .التقديرية ألجرة المسكن الملك خالل شهر محدد

 حسب المحافظةدينار أردني

مؤشر يقيس متوسط استهالك للفرد الفلسطيني من السلع  متوسط االستهالك للفرد

 والخدمات معبر عنه بالدينار األردني
بإيجاد متوسط قيمة النقد الذي يصرفه الفرد على السلع 

 م ألغراض المعيشةوالخدمات التي تستخد
 حسب المحافظةدينار أردني

مؤشر يقيس متوسط اإلنفاق األسرة الفلسطينية من السلع  متوسط اإلنفاق لألسرة

 والخدمات معبر عنه بالدينار األردني
بإيجاد متوسط قيمة النقد الذي تصرفه األسرة على السلع 

 والخدمات التي تستخدم ألغراض المعيشة
 محافظةحسب الدينار أردني

الفلسطيني من السلع  يقيس متوسط اإلنفاق للفرد مؤشر متوسط اإلنفاق للفرد

 والخدمات معبر عنه بالدينار األردني
بإيجاد متوسط قيمة النقد الذي يصرفه الفرد على السلع 

 والخدمات التي تستخدم ألغراض المعيشة
 حسب المحافظةدينار أردني
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 مستوى التغطيةقياسهوحدة آلية احتسابه تعريفه اسم المؤشر
المئوية لألفراد المشتغلين الذين يعيلون عدد من النسبة  معدل اإلعالة اإلقتصادية

 االفراد خارج سوق العمل
قسمة عدد األفراد الذين يعيلون عدد من االفراد من 

خارج سوق العمل على العدد الكلي للمشتغلين مضروبا 

 بمئة

 حسب المحافظة، نسبة مئوية

 االفراد دوعد

 المعالين

نسبة األسر التي تعتمد على مشاريع 

 ة كمصدر رئيسي للدخلاألسر
مؤشر يقيس مدى انتشار ظاهرة اعتماد األسر على 

 مشاريع األسرة كمصدر لدخلها الرئيسي
قسمة عدد األسر التي تعتمد على مشاريع األسرة 

كمصدر رئيسي للدخل على إجمالي عدد األسر ضمن 

 مجتمع البحث وتضرب النتيجة بمئة

 حسب المحافظة نسبة مئوية

األجور  ي تعتمد علىنسبة األسر الت

 اتب كمصدر رئيسي للدخلروال
مؤشر يقيس مدى انتشار ظاهرة اعتماد األسر على 

 األجور والرواتب كمصدر لدخلها الرئيسي
قسمة عدد األسر التي تعتمد على األجور والواتب 

كمصدر رئيسي للدخل على إجمالي عدد األسر ضمن 

 مجتمع البحث وتضرب النتيجة بمئة

 حسب المحافظة نسبة مئوية

نسبة األسر التي تعتمد على 

التحويالت النقدية ومصادر أخرى 

 كمصدر رئيسي للدخل

مؤشر يقيس مدى انتشار ظاهرة اعتماد األسر على 

 التحويالت النقدية كمصدر لدخلها الرئيسي
قسمة عدد األسر التي تعتمد على التحويالت النقدية 

الي عدد ومصادر أخرى كمصدر رئيسي للدخل على إجم

 األسر ضمن مجتمع البحث وتضرب النتيجة بمئة

 حسب المحافظة نسبة مئوية

 نسبة السكان الذين يقل(نسبة الفقر 

 )خط الفقر الوطني عن دخلهم
الفقر الوطني  خط عن دخلها يقل التي األسر عدد قسمة مؤشر يقيس مدى انتشار ظاهرة الفقر في المجتمع

ع البحث وتضرب عدد األسر ضمن مجتم على إجمالي

 النتيجة بمئة

 حسب المحافظة نسبة مئوية

مؤشر يقيس حجم الفجوة اإلجمالية الموجودة بين دخول  )معدل فجوة الفقر(نسبة فجوة الفقر 

الفقراء وخط الفقر، أي إجمالي المبالغ المطلوبة لرفع 

يفضل حساب   .مستويات استهالك الفقراء إلى خط الفقر

ة من القيمة الكلية الستهالك كافة هذا المؤشر كنسبة مئوي

السكان، عندما يكون مستوى استهالك كل منهم مساويا 

 لخط الفقر

يتم حساب هذا المؤشر كنسبة مئوية من القيمة الكلية 

الستهالك كافة السكان، عندما يكون مستوى استهالك كل 

 منهم مساويا لخط الفقر

 حسب المحافظة معدل



 
 

44

 مستوى التغطيةقياسهوحدة آلية احتسابه تعريفه اسم المؤشر
من %) 20(حصة أفقر خمس 

 كان من االستهالك الوطنيالس
من % 20مؤشر يقيس عدالة التوزيع، بقياس حصة أفقر 

 السكان من إجمالي االستهالك الوطني
من السكان على % 20قسمة إجمالي ما يستهلكه أفقر 

 قيمة إجمالي االستهالك الوطني في لحظة زمنية محددة
 حسب المنطقة نسبة مئوية

وة الفقر مدى التفاوت مؤشر يعكس إضافة إلى فج شدة الفقر

يساوي الوسط الحسابي لمجموع (الموجود بين الفقراء 

 )مربعات فجوات جميع الفقراء

يقاس بإيجاد الوسط الحسابي لمجموع مربعات فجوات 

 جميع الفقراء
وسط 

 حسابي
 حسب المنطقة

نسبة السكان العاملين الذين يقل 

 دخلهم عن خط الفقر الوطني
اهرة الفقر بين السكان مؤشر يقيس مدى انتشار ظ

 العاملين في المجتمع
قسمة عدد العاملين الذين يقل دخلهم عن خط الفقر 

 الوطني على العدد الكلي للعاملين وتضرب النتيجة بمئة
 حسب المنطقة نسبة مئوية
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  الفصل الخامس

  

  والتوصيات ملخص النتائج

                                            

  النتائج ملخص 5.1

، مجموعة من الدراسات وأوراق العمل الخاصة بموضوع الجودة بتنفيذ الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز يقوم

 بمسح حيث تم نشر تقرير أول للجودة خاص، ثاني هذه التقارير إنفاق واستهالك األسرة ويعد تقرير الجودة لمسح

في  ومؤشراتها لجودةعناصر ا/أبعادحول مدى تطبيق  ةنظرة عام لرسم يرراقالت ههذ هدفت . العاملة القوى

  .حول جودة المسحمعلومات ب وصناع القرار تزويد المستخدمين عمل علىتبحيث ، المسح

  

تم عرضها بالتقرير يوالتي ، إنفاق واستهالك االسرة بشكل عام ومبسطيستعرض هذا التقرير منهجية عمل مسح 

مما يساعد المستخدمين والمستفيدين على فهم ماهية المسح  ،لة وبسيطةبطريقة سه) في كل عام(السنوي للمسح 

 اإلشكاالت الميداني وأهم األوزان والعمل االستجابة وحساب وآلية تصميمها ومعدالت والعينة وإطار المعاينة

 لرسم يرقرلتايهدف هذا   .البيانات معالجة آلية إلى باإلضافة ،ويستعرض آلية العمل الميداني للمسح، الميدانية

  .في المسح  مدى االلتزام بأبعاد ومؤشرات الجودةحول صورة تفصيلية 

  

 مدى تلبية المسح ونتائجه لحاجات المستخدمين الحالية والمحتملة مستقبال وبصورة واضحةتبين من خالل الدراسة 

ت المتعلقة بهذا البعد وهي المؤشرا حيث تبين من دراسة، )الصلة بالواقع :هذا يمثل البعد األول ألبعاد الجودة(

تبيان حجم وتصميم العينة وإطار المعاينة ، التعريف بتاريخ بداية المسح ودوريته، التعريف بالهدف األساسي للمسح

.  مدى اإللتزام بتحقق هذه المؤشرات، وغيرها، أهم التعريفات والمصطلحات الواردة بالمسح، وحساب األوزان

، 2007وفي األعوام  . 2006 – 2004كر وتوضيح حساب األوزان لألعوام ولكنه ظهر ضعف بسيط في عدم ذ

مدى اهتمام الجهاز بتلبية حاجة حيث يظهر ذلك ، تم تحقق بعد الصلة بالواقع بشكل كامل 2010و، 2009

  .المستخدمين والتي تعتبر من أهم رسائل الجهاز وأهم أهداف الجودة

  

هذا يمثل ( ات من القيم الفعلية أو الحقيقية التي قصدت اإلحصاءات قياسهامدى مطابقة الحسابات والتقديركما تبين 

تبين عدم وجود إشكالية في ، حيث أنه بعد حساب التباين ألهم المؤشرات، )الدقة :البعد الثاني ألبعاد الجودة

على مستوى  وعدم وجود إشكالية في نشر التقديرات، التقديرات حيث كانت قريبة لحد كبير من القيم الفعلية

مسح إنفاق ومن المالحظ أن نسبة عدم االستجابة في .  )ألي من فترات تنفيذ المسح(األراضي الفلسطينية 

التي تجرى في الدول  إنفاق واستهالك األسرةمسوح تم مقارنتها ببيانات  نسبة قليلة إذا ما تعتبر واستهالك األسرة

نسبة كانت و، %17.9حيث بلغت  2010ت أقل ما يمكن لعام ويالحظ أيضاً أن نسبة عدم التجاوب كان، األخرى

  %.9.2أيضاً في نفس العام حيث بلغت الرفض منخفضة 
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حيث بلغ ترتيب هذه ، )من بين مؤشرات أخرى( بعد الدقةتعتبر معدالت التجاوب من المؤشرات الدالة على 

  .2007، 2005، 2006 ،2009، 2004، 2010 ):حسب السنوات(المعدالت من األكبر إلى األصغر 

  

يعتبر نشر البيانات في الوقت المناسب مع الحفاظ على دقة وجودة عالية للبيانات من أهم التحديات التي تواجه 

لذلك يالحظ بعد مراجعة التقرير بأن الوقت الفاصل بين اإلسناد الزمني للبيانات وتاريخ نشر ، األجهزة اإلحصائية

شهور  6بين أي ضمن الفترة المعيارية ) الوقتية: ألول للبعد الثالث ألبعاد الجودةهذا ما يمثله الشق ا( البيانات

حيث أن الوقت الفاصل بين اإلسناد الزمني ، لكن يظهر تذبذب في الوقتية من حيث عدد األشهر، شهر 12و

، 2006، 2005للبيانات وتاريخ نشر البيانات كان أقل ما يمكن في مسح إنفاق واستهالك االسرة لألعوام 

  .لكنها أرتفع في األعوام اآلخرى مما جعل بعد الوقتية ينخفض في هذه األعوام، 2007و

  

هذا ما (المخطط له حسب الرزنامة اإلحصائية للجهاز  النشر تاريخ إصدار البيانات والتاريخ يالحظ أيضاً مطابقة

، 2004لكنه لم ينطبق لألعوام ، 2006و 2010لعامي  )نتظاماإل: يمثله الشق الثاني للبعد الثالث ألبعاد الجودة

كان أفضل عام يتم فيه تحقق البعد الثالث ألبعاد  2006يتبين من خالل الدراسة أن عام   .2009و، 2007، 2005

  ). الوقتية واإلنتظام(الجودة 

  

اإلحصائية  لبياناتا استخدام له يتاح أن بد فال اإلحصائية العملية في هاماً عنصراً يمثل البيانات بما أن مستخدم

لبعد الرابع ل الشق األول هذا يمثل(مالئمة البيانات للشكل والمضمون باإلضافة إلى  ،الطرق وأسرع وأسهل بأفضل

 المناسب الوقت في تتاح وأن عالية، ومصداقية جودة تكون البيانات ذات وأن ،)إمكانية الوصول: ألبعاد الجودة

تم  :ما يليتبين  )2010و، 2009، 2007 – 2004لألعوام ( ت المسحفحص ملفالذلك وبعد   .تأخير أي بدون

تجهيز  تم، نشر بيان صحفي حول أهم نتائج المسحتم ، على الموقع االلكتروني للجهاز) التقرير(نشر النتائج 

وتم تجهيز  ،)2004مع وجود ضعف في تجهيز ملف البيانات المؤهلة لمسح ( البيانات المؤهلة لالستخدام العام

في تم في حين  ،)2010سوف يتم الحقاً توفيره لمسح (الخرائط اإلحصائية للمسح على الموقع االلكتروني للجهاز 

  .نشر البيانات الوصفية للمسح  2010و، 2009، 2007األعوام 

  

ء نتائج سواللجداول الو ،الخرائط ،على شروحات مثل األشكال البيانية بشكل دائم يحتوى تقرير المسح أنيالحظ 

باإلضافة لتوفر معلومات حول جودة هذه البيانات ، لألراضي الفلسطينية ككل أو حسب المنطقة والتوزيع الجغرافي

وهكذا يتبين لنا من الدراسة مدى التحقق الكبير   .)الوضوح: هذا يمثل الشق الثاني للبعد الرابع ألبعاد الجودة(

البيانات  ةباإلضافة إلى سعى الجهاز الدائم على إتاح، المسح في) إمكانية الوصول والوضوح(للبعد الرابع للجودة 

  .للجمهور وبأحدث الطرق

  

مثل (بصورة سلسلة زمنية  مؤشراتإلى بعض ال باإلضافة المسح، نتائج أهم لمسح علىل ةرير السنوياالتق إحتوت

اليومية من الطاقة  ومؤشر متوسط حصة الفرد، متوسط إنفاق الفرد الشهري لمجموعات السلع والخدمات مؤشر
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لذلك ومن أجل تحقيق البعد الخامس من أبعاد . حسب السنوات مقارنات إجراء من للتمكن )والعناصر الغذائية

وما بين ، مسحالمؤشرات هم فأنه يتم المقارنة ما بين البيانات بصورة سلسلة زمنية أل، )قابلية المقارنة(الجودة 

  .مجتمع الدراسةمؤشرات المسح حسب التوزيع الجغرافي ل

  

كما  ،لعدم وجود نفس البيانات في مسوح أخرى، ال يتم مقارنة بيانات المسح مع بيانات مشابهة من مسوح مختلفة

مسح حسب البل يتم مقارنة مؤشرات ، أنه ال يتم مقارنة مؤشرات المسح حسب جزئيات مختلفة لمجتمع الدراسة

، 2007 – 2004لألعوام بعد قابلية المقارنة  في تحقق ظهور ضعفهكذا يتبين لنا و ،مجتمع الدراسة ككل

  .نتيجة ما سبق 2010و، 2009

  

تالؤم اإلحصاءات المتجمعة بمنهجيات مختلفة وألغراض متعددة بمدى  االتساقألبعاد الجودة  السادسيتعلق البعد 

القياسات في مختلف أركان ومدى وجود منهجيات قابلة للمقارنة وتؤدي إلى نتائج متشابهة من حيث  ،فيما بينها

 إنفاق واستهالك األسرةحيث تضمن إجراء مسح .  النظام اإلحصائي بما فيها مصادر البيانات األولية والثانوية

تم  2007وبعد تنفيذ تعداد ، 2007حتى عام  1997إطار تعداد يتم العمل على  حيث، استخدام إطار معاينة دقيق

باإلضافة لذلك فإنه يتم ضبط إجراءات ومفاهيم .  2007على بيانات تعداد المستند  اإلطار الجديدالعمل على 

  بعض المفاهيم الوطنيةمع مراعاة ، مسح وفق المفاهيم والتعليمات والتصنيفات والمعايير الدوليةال

مسح مع نفس الال يتم مقارنة مؤشرات  لكن.  الدولية بالمعاييرولكن دون المساس  )الخصوصية الفلسطينية(

كما .  بأنماط اإلنفاق واالستهالكوذلك لعدم توفر سجالت إدارية خاصة ، مؤشرات من بيانات السجالت اإلداريةال

مثل كميات أنفاق واستهالك األسرة على ( بسبب وجود معلومات، مسح مع بيانات التعدادالمؤشرات مقارنة ال يتم 

لذلك .  من الصعب الحصول عليها في فترة التعداد بحاجة ألخذها من المبحوثين )السلع الغذائية وغير الغذائية

 قد يكونلكنه ، 2010و، 2009،  2007 – 2004في المسح لألعوام  االتساق ببعديظهر هناك ضعف في االلتزام 

أو بيانات السجالت  مع بيانات التعداد المسح بياناتالصعب مقارنة  حيث من هذا الضعف عائد لطبيعة المسح

  .مسوح أخرى اتبيان أو اإلدارية

  

 :ألبعاد الجودة السابعهذا يمثل البعد (مسح يتبين لنا مدى توفر جميع اإلحصاءات الالزمة الرير اعند الرجوع لتق

األراضي  في أنماط إنفاق واستهالك األسرة حول اإلحصائية المؤشرات أهممسح الرير اتق تناولتحيث ، )االكتمال

 حول متوسط إنفاق واستهالك األسرة والفرد على مختلف السلع والخدماتمؤشرات  إحتسابمثال ذلك  الفلسطينية،

اإلنفاق على هذه المجموعات بمؤشرات مختلفة مثل  حيث يتم ربط متوسط ،غير الطعامو مثل مجموعات الطعام

كما يتبين لنا مدى اكتمال   .وغيرها من المؤشرات حجم األسرة نوع التجمع، جنس رب األسرة، المنطقة،

، 2006بإستثناء بيانات عامي ، صاءات من حيث شمول المؤشرات والتغطية الجغرافية والتغطية الزمنيةاإلح

  .وهذا يعود إلنخفاض حجم العينة في هذه األعوام نتيجة عدم توفر التمويل الكافي لموازنة المسح 2007و
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عدم احتواء أي منها على آلية احتساب  تبينللمسح البيانات المؤهلة  اتمسح أو ملفالرير اتق مراجعةعند ، وأخيراً

  .  فهم بعض المؤشرات في صعوبةمما أوجد ، مؤشرات المسح أهم

  

  التوصيات 5.2

واإللتزام بالنشر بالسرعة ، التقارير حسب الرزنامة اإلحصائيةالعمل بشكل دائم على اإللتزام بنشر  .1

 .الممكنة

 :اآلتيةتطوير مؤشرات أبعاد الجودة  .2

للمؤشرات التي ( مع نفس المؤشرات من بيانات مسوح أخرى وذات عالقة لمسحمقارنة مؤشرات ا •

 ).يمكن مقارنتها

إذا تم توفير سجل إداري ( يةمقارنة مؤشرات المسح مع نفس المؤشرات من بيانات سجالت إدار •

 .)حول أنماط إنفاق واستهالك األسر مستقبالً

 .حاالت الرفض/تطبيق آلية معالجة عدم اإلكتمال •

 .ق آلية وطرق التعويضتطبي •

 .تضمين آلية احتساب المؤشرات في تقارير إنفاق واستهالك األسرة في السنوات القادمة .3

بحيث ال يحتاج فيها الباحث ، خرىأبصورة ) ASSCIو SPSS(تجهيز البيانات المؤهلة لالستخدام العام  .4

 .ملفات من أجل الحصول على معلومة معينةدمج ل

 .خالل العام القادم ىخرأمسوح  تطبيق تقرير الجودة على .5

بحيث يقوم مدير المشروع ، تطبيق تقرير الجودة على جميع المشاريع اإلحصائية خالل السنوات القادمة .6

 .وتتم المتابعة عليه من قبل دائرة الجودة، بإعداد التقرير
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Chapter One 
 

Introduction 
 

1.1 Introduction  
Quality control, in general, refers to fulfillment degree of a group of the correlative particularities 
of specific requirements.  Thus, the data/statistics quality refers to all fields related to the 
statistics extent that meet users requirements, and its reflection to their expectations regarding 
content, form and presentation method. 
   
Therefore, data quality is measured through a group of dimensions (elements) and they are 
relevance, accuracy, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability, 
coherence and completeness.  However; when talking about statistical system and its outputs, it is 
obligatory to take into consideration the dimensions and indictors of quality. 
 
For this purpose quality department started working on preparing reports about data quality of 
statistical surveys conducted by Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS).  The aim of 
these reports is to create a general perspective regarding the extent of applying the 
dimensions/elements of quality and its indicators in statistical surveys. 
 
This report is the second report on (quality report - expenditure and consumption household 
survey) which relates to quality of surveys. It comes after publishing the first report on quality of 
Labour Force survey: <http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1804.pdf>.  As it 
is aiming to providing users with information about data quality of this survey. 
 
1.2 Report Structure 
This report is divided into five chapters that review the quality control of Expenditure and 
Consumption Survey.  The first chapter describes the concept of quality in general and the aim of 
data quality in addition to report outline. The second chapter discusses the most significant 
scientific methods adopted in the survey including survey questionnaire, sample frame, sampling 
design, rate of respond and measures of sample weights.  In addition, the chapter explores the 
applied methodology for training and hiring researchers and field trainers plus the mechanism for 
data processing, while the third chapter presents the dimensions and indicators of data quality and 
the reflection of such dimension on Expenditure and Consumption Survey.  The fourth chapter 
contains the mechanism to compute the most important survey indicators, and defining these 
indicators.  In the end, the fifth chapter reviews the most important results and recommendations 
based on the reports contents.  
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Chapter Two 
 

Expenditure and Consumption Survey Methodology 
 
The PCBS questionnaire was designed according to UN/ILO recommendations for Household 
Budget Surveys as conducted in the majority of countries. These recommendations follow the 
concept of the National Accounts System 1993 (SNA) and other changes based on the COICOP 
system pertinent to the classification of household/personal consumption commonly used in 
consumption surveys internationally.  
 
The methodology of the survey is summarized as follows: 

• The sample is a stratified cluster systematic random sample with two stages, and 12 
sub-samples were used: one sub-sample for each month. 

• The duration of the survey was 12 months. The design of the survey took into 
consideration seasonal changes in consumption as regards expenditure on fruit, vegetables 
and clothes. 

• Each household was provided with a record book (diary) to record daily expenditures. A 
female fieldworker visited the household 8 - 10 times to ensure the recording of 
household consumption in the diary according to the prescribed procedures. 

• The recording period for each household was restricted to one month. Households with 
longer recording periods were given less variance in expenditure and consumption 
patterns. A disadvantage of a longer recording period is that households get bored or 
forget to fill in the diary. The UN\ILO recommendations call for a recording period of 
three to four weeks. 

• Different time references were adopted for the items of household expenditure and 
consumption. Daily expenditure on food and transportation was given a one-month 
reference period. Durable goods and educational fees were given a 12-month reference 
period, excluding personal transportation which was extended to the previous three years.  
One month and one year reference periods were used for income. 

 
2.1 The Questionnaire 
The questionnaire was consisted of two main parts:  
 
First: Survey questionnaire 
First part of the questionnaire was completed during the visit at the beginning of the month, while 
the other part was completed at the end of the month. The questionnaire included: 

• Control sheet: Includes household identification data, date of visit, data on fieldwork and 
the data processing team, and a summary of the household members by gender. 

• Household roster: Includes demographic, social, and economic characteristics of the 
household members. 

• Source of income and consumer durable goods schedule: Includes list of main goods like 
washing machines, refrigerator, TV sets, and sources of income generation like ownership 
of farmland or animals stocks. 

• Housing characteristics: Includes data like the type of housing unit, number of rooms, 
value of rent, and connection of housing unit to basic services like water, electricity, and 
sewage. In addition, data in this section includes the source of energy used for cooking 
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and heating, distance of the housing unit from public transportation, education, and health 
centers. 

• Monthly and annual income: Data pertinent to household income from different sources 
was collected at the end of registration period. 

 
Second: List of goods 
The classification of the list of goods is based on the recommendation of the United Nations for 
the SNA under the name Classification of Personal Consumption by Purpose. The list includes 50 
groups of expenditure and consumption, with each given a sequence number based on its 
importance to the household, starting with food goods, clothing groups, housing, medical 
treatment, transportation and communication, and lastly, durable goods. Each group consists of 
important goods. There were 667 goods and services as in total in all of the groups. The data are 
collected based on different reference periods to represent expenditure during the entire year, 
except for vehicles where data is collected for the last three years.   
 
2.2 Registration Form 
The registration form includes instructions and examples on how to record consumption and 
expenditure items. The form includes columns: 

• Monetary: If the item is purchased in cash or in kind, or if the item is self-produced. 
• Title of the service or the good. 
• Unit of measurement (kilogram, liter, or in numbers). 
• Quantity. 
• Value. 

 
The pages of the registration form are colored differently for each week of the month. The footer 
for each page includes remarks that encourage households to participate in the survey. The 
following are instructions that illustrate the nature of the items that should be recorded: 

• Monetary expenditure upon purchases 
• Purchases based on debts. 
• Presenting monetary gifts (in cash).  
• Interest upon pay. 
• Self-produced food and goods that were once consumed. 
• Food staff and merchandise/goods from a commercial project that were once consumed. 
• Delivered merchandise /goods that were received as a wage or part of a wage from 

employer. 
 
2.3 Sampling and Sampling Frame 
 
2.3.1 Target Population 
The target population consists of all Palestinian households who are normally resident in 
Palestinian territory. 
 
2.3.2 Sampling Frame 
The sampling frame consists of a master sample that was selected from population, housing and 
establishment census.  This master sample consists of converged geographical areas in population 
size of households (as the average is about 150 households per enumeration area from 2004 to 
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2007, and 120 households for 2009 and 2010), which are the enumeration areas used in the 
census.  These units were used as Primary Sampling Units (PSUs) at the first phase of selecting 
the sample.  
 
2.3.3 Sample Size 
The estimated sample size for the Expenditure and Consumption Survey 2004 
(January 2004 – January 2005) was 3,781 households, while the estimated sample size for the 
Expenditure and Consumption Survey 2005 (January 2005 – January 2006) was 2,778 
households, and the estimated sample size for the Expenditure and Consumption Survey 2006 
(January 2006 – January 2007) was 1,616 households. While the estimated sample size for the 
Expenditure and Consumption Survey 2007 (January 2007 – January 2008) was 1,751 
households, and the estimated sample size for the Expenditure and Consumption Survey 2009 
(January 2009 – January 2010) was 4,699 households.  Finally, the estimated sample size for the 
Expenditure and Consumption Survey 2010 (January 2010 – January 2011) was 4,608 
households. 
 
2.3.4 Sample Design  
A stratified cluster random systematic sample was designed and selected in two stages:  

• First stage: it was done by selecting a stratified random systematic sample composed 
from enumeration areas. 

• Second stage: it was done by selecting a random systematic sample of households within 
each enumeration area. 

 
2.3.5 Stratification  
This process was achieved through the followings: 
1. Stratification by Governorate. 
2. Stratification by type of locality which comprises: (urban, rural and refugee camps). 
 
2.3.6 Calculation of Weights  
The weight of statistical units (sampling units) in the sample is defined as the mathematical 
inverse of the selection probability where the sample of the survey is a two-stage stratified cluster 
sample. Thus, the weights are calculated for each stage and the household weight is the 
multiplication of the two weights. 
 
2.4 Field work operations 
Four teams of female interviewers, three in West Bank and one in Gaza Strip, conducted field 
work for data collection. Each team consisted of a supervisor and 10-20 female interviewers.  
Fieldwork teams were distributed according to their place of residence.  All field staff received a 
training session that included of general theoretical and practical components.  
 
The impact of errors on data quality was reduced to a minimum due to the high efficiency and 
outstanding selection, training, and performance of the fieldworkers.  Procedures adopted during 
the fieldwork of the survey were considered a necessity to ensure the collection of accurate data, 
notably: 

• Developing schedules to conduct field visits to households during survey fieldwork.  The 
objectives of the visits and the data collected on each visit were predetermined. 
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• Fieldwork editing rules were applied during data collection to ensure that corrections 
were been implemented by the end of fieldwork activities. 

• Fieldworkers were instructed to provide details in cases of extreme expenditure or 
consumption by the household. 

• Questions on income were postponed until the final visit at the end of the month. 
• Validation rules were embedded in the data processing systems, along with procedures to 

verify data entry and data editing. 
 
 
2.5 Data Processing 
Both data entry and tabulation were performed using “ACCESS and SPSS” software programs. 
Data entry was organized in six files corresponding to main parts of the questionnaire. A data 
entry template was designed to reflect an exact image of the questionnaire and included various 
electronic checks: logical check, range checks, consistency checks and cross-validation. 
Complete manual inspection of results was performed after data entry and questionnaires 
containing field-related errors were corrected. 
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Chapter Three 
 

Dimensions and indicators of Expenditure and Consumption Survey data quality 
 

3.1 Relevance 
This component related to the extent to which statistical data would meet current and potential 
users' needs, and were measured by the following indicators: 
 

Indicator Application
The main objective 
of the survey 
 

The objectives of this survey were to providing high quality data on the 
total consumption level and structure of Palestinian households, whilst 
supplying crucial support to other statistical programs of PCBS, such as 
Consumer Price Index, National Accounts, Balance of Payments 
statistics, in addition to social studies on living standards and poverty 
and nutrition, particularly amongst vulnerable groups.   

What is measured  
 

Measure the impact of social and economic levels in the standards of 
living in the Palestinian territories. 

Frequency 
 

Palestinian Central Bureau of statistics statistical reports hundreds of 
execution in everything linked to the Palestinian human life in all of 
demographical, social, and economical aspects. 
• The first survey was executed between 1/10/1995 and 30/9/1996. 
• The second survey was executed between 1/1/1997 and 31/12/1997. 
• The third survey was executed between 1/1/1998 and 31/12/1998. 
• The forth survey was executed between 15/3/2001 and 14/3/2002. 
• The fifth survey was executed between 15/1/2004 and 14/1/2005. 
• The sixth survey was executed between 15/1/2005 and 14/1/2006. 
• The seventh survey was executed between 15/1/2006 and 14/1/2007. 
• The eighth survey was executed between 15/1/2007 and 14/1/2008. 
• The ninth survey was executed between 15/1/2008 and 14/1/2009. 
• The tenth survey was executed between 15/1/2009 and 14/1/2010. 
• The eleventh survey was executed between 15/1/2010 and 14/1/2011.

Sample size Sample size was 3,781, 2,778, 1,616, 1,751, 4,699 and 4,608 for 2004, 
2005, 2006, 2007, 2009 and 2010 respectively (see Figure 1). 
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Indicator Application
Sample frame 
 
 

• The sample frame (in 2004 to 2007) consisted of a comprehensive 
sample which was selected from the population, housing and 
facilities census of the year 1997, this comprehensive sample is 
formed of converged  geographic areas in size (Average number of 
households equal 150), which is the enumeration areas used in the 
census, these units have been used as Primary Sampling Units 
(PSUs) at the first stage of the process of selecting the sample. 
 

• The sample frame (in 2009 and 2010) consisted of a comprehensive 
sample which was selected from the population, housing and 
establishments census of 2007, this comprehensive sample was 
formed of the converged size of geographic areas (communities) 
(Average number of households equal 120), which is the 
enumeration areas used in the census, these units had been used as 
Primary Sampling Units (PSUs) at the first stage of the process of 
selecting the sample. 

Sample design • The sample was a stratified cluster systematic random sample with 
two stages from 2004 to 2007: 
First stage: selection of a systematic random sample of 120 
enumeration areas. 
Second stage: selection of a systematic random sample of 12 
households from each enumeration area selected in the first stage 
(in West bank and Gaza), but in Jerusalem (inside the barriers) were 
selected sample field 18 household from each enumeration area 
selected in the first stage. 
We selected a person (18 years or more) from each selected 
household in the second stage. 

  
• In 2009 and 2010, because of reliance on census 2007 and because 

of an increase in population, sample design has been changed. 
The sample is of a two-stage stratified cluster sample: 
First stage: selection of a systematic random sample of 191 
enumeration areas. 
Second stage: selection of a systematic random sample of 24 
households from each enumeration area selected in the first stage. 
Note: in Jerusalem Governorate (J1), 13 enumeration areas were 
selected.  In the second stage, a group of households from each 
enumeration area were chosen using the 2007 census method of 
delineation and enumeration to obtain 24 responsive households. 
This ensured household responses were the maximum to comply 
with the rate of non-response as set in the sample design. 
Enumeration areas were distributed over twelve months and the 
sample for each quarter covered sample strata (governorate, locality 
type). 
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Indicator Application
Estimation • 2004 – 2007: The estimate of the population depended on the 1997 

census of population, housing and facilities. 
 
• 2009 and 2010: The estimate of the population depends on the 2007 

census of population, housing and facilities. 
Outliers Outlier values were not selected, since in case of outlier value is a direct 

back to questionnaire to modify the outlier value to the correct value. 
Weighting The weight of statistical units (sampling units) in the sample is defined 

as the mathematical inverse of the selection probability where the 
sample of the survey is a two-stage stratified cluster sample.  
In First stage: the sample of enumeration areas is selected and the 
weight was called weight of enumeration areas (the sampling unit was 
enumeration areas). 
In Second stage: The sample of households was selected and the weight 
was called household weight (the sampling unit is the household). 
The weight calculation mentioned in annual report of survey for 2007, 
2008 and 2010, but that not mentioned in report of survey for 2004, 
2005 and 2006. 

  
Figure 1: Distribution of sample size by years 

  
 
The sample sizes were reduced for some years, because there was not sufficient funding for 
project. Thus, the data was published at the level of Palestinian territories (West Bank and Gaza 
Strip), without any expansion to North, Central, and South of West Bank or at the levels of 
governorates as in other years. 
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Use and users: 
PCBS, since the first day of its establishment is improving opportunities for developmental 
decision-making based on well-reviewed statistical figures and scientific bases.  PCBS prepared 
hundreds of statistical reports on everything linked to Palestinian human life in all 
demographical, social, and economical aspects. Therefore, PCBS issued survey reports of 
household expenditure and consumption, and this is the eleventh report which was released for 
the period between (January 2010 - January 2011). 
 
The survey was an opportunity for researchers, scholars, and decision-makers to have a time 
series of data on social and economic impacts on living standards in Palestinian territories.  It 
also was accessing them to the most important indicators of averages of expenditure and 
consumption for household and per capita in Palestinian territories during the period of this time 
reference, in addition to the quantities of consumption of the food stuffs.  PCBS would hope that 
this survey had contributed to the rationalization and development of decision making on 
scientific bases and favorable conditions. 
 
Strengths and Limitations: 
One of the most important strengths in the survey of household expenditure and consumption was 
that data collection was updated to be collected from households for 4 weeks instead of two 
weeks, as it is the case in many neighboring countries (that covers a full month). The response 
rate was high compared with other countries, and this showed that reliability of the survey and its 
coverage of the largest stratum of study society, thereby, it is contributed to strengthening the 
credibility of data derived from survey.  The survey objectives were fully achieved and attained 
(as being mentioned previously), this is one of the main strengths of the survey. 
 
By studying, the impact of some events on household expenditure and consumption patterns in 
Palestinian territories is also one of the strengths of this survey. The survey reports during  2004, 
2005 were monitoring household expenditure and consumption after economic setbacks of  
Palestinian economy that eventually followed the events and eruption of the second intifada and 
accompanying Israeli hostile measures that had  profound impacts on the free movement of 
persons, goods and affecting standards of living, poverty and unemployment percentages, which  
was peaked in 2002. In survey reports of 2006, 2007, and 2009, household expenditure and 
consumption behavior suffered an economic setback following the second legislative elections of 
2006 and the subsequent international and Israeli imposed siege that had a significant impact on 
various aspects of economic life. 
 
One of the most prominent limitations of this survey was that a large number of households 
considered that most of required data is interference in their personal life details, other 
households also believed that this survey was linked to social assistance and relief or taxation, 
while some households considered financial matters as sensitive ones. In addition, some 
households avoided the registration of some goods and stuffs such as alcohol.  Israeli  hostile 
measures were one of the limitations of the survey where there were some communities were in 
accessed to field work team to commute and reach because they were located behind Israeli 
apartheid wall besides the fears of the households in Jerusalem that Israeli actions denied certain 
privileges such as national insurance allocation. 
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Key Definitions 
One of the most important definitions and terms contained in survey are: household consumption, 
household expenditure, dependency Ratio, standard of living, and Lorenz curve. The survey uses 
definitions according to UN/ILO recommendations for Household Budget Surveys as conducted 
in most of countries. In the mean time, it uses some national definitions (Palestinian 
particularity), but without prejudicing to international standards where they are not interpreted 
and applied in the same way in other countries. 
 
3.2 Accuracy 
The data accuracy reflects closeness of computations or estimates to the exact or true values that 
the statistics were intended to measure, and it is measured using several indicators.  This includes 
checking the accuracy data in multiple aspects of the survey, mainly statistical errors due to the 
use of a sample, as well as non-statistical errors due to staff work and survey tools, in addition to 
response rates in the survey and the most important effects on the estimates. 
 
First: Statistical Errors 
Data of this survey (2004 – 2007, 2009 and 2010) are affected by statistical errors resulted from 
using a sample and not a comprehensive enumeration of the population.  Therefore, the 
emergence of differences from the real values were expected. The variance of the most important 
indicators in the survey was calculated. There is no problem in publishing mentioned estimates in 
Expenditure and Consumption Survey report at the levels of Palestinian Territories.  
 
In 2004, 2009 and 2010, there was a large sample size (if compared these years at 2005, 2006, 
and 2007). Therefore, the geographic level of publishing: in Palestinian territories (West Bank, 
Gaza), and by North, Central, and South of West Bank and Gaza Strip or by each governorate 
(Jenin, Tubas, Tulkarm, ... and so on) was increased to serve national accounts compilations to 
providing national  accounts on governorates’ level.  But problems were found in such 
publishing, because the values for an average expenditure of food groups had high variance and 
discrepancies, therefore, they could not be published at governorate level. 
 
Second: Non-Statistical Errors  
Non-statistical errors were possible to occur through all stages of the project: data collection and 
data entry, which could be categorized as non-response errors, response errors (respondent 
errors), interviewing errors (researcher errors) and data-entry errors. To avoid errors and reduce 
its affect, great efforts had been made through intensive training of field workers and researchers 
on conducting interviews and what should be done and what should not be followed during an 
interview and how to conduct a pilot survey. Some practical and theoretical exercises were done 
during training courses.   
 
One of the most important non-statistical errors that accompanied the surveys of 2004 - 2007, 
2009 and 2010), that were resulting of the peculiarities of this survey, which could be 
summarized as the following: 

• Many households considered required specific details of the survey as interference in 
their personal life. 

• Impact of Israeli hostile measures on Palestinian territory (imposing curfews and 
closures). 
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• Some households linked implementation of such survey to social assistance or to 
taxes. 

• Some households focused on high quantity expenditures and neglected small 
quantities. 

• Hesitation of households to record some stuffs and goods, like beverages. 
• Hesitation of households in Jerusalem area to provide data because they were afraid 

of Israeli action against them if they participated in a pro-Palestinian survey or 
activity. 

  
But for fear of Jerusalemite families were reluctant or refuse to cooperate, it was noted that 
refusal rate among Jerusalemite households was fluctuating and constantly changing according to 
implementation timing of the survey 

 
Figure 2: Refusal rate in Jerusalem 

  
  

Notes by Figure (2) the continuing decline of refusal rate  in Jerusalem due to the survey sample 
which is an area sample  in Jerusalem, they were confined 24 households from each enumeration 
areas in sample (13 enumeration areas), it was noted not write the refusal rate in Jerusalem at 
survey report 2010. 
 
Third: Response and Non-response Rates 
During the fieldwork, it was found that non-response errors were due to in availability of any 
adult one of the household members in the housing units during visits by field workers, or vacant 
housing units, or refusal of household to cooperate in providing data.  Where the non-response 
rates were 18.1%, 22.5%, 20.7%, 28.2%, 20.4%, and 17.9%. in 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009 and 2010 respectively. 
 
This change was due to non-response rate as a result of the adoption of survey in 2004 to 2007, 
the data of population, housing and establishment census 1997, where there had been some 
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changes on the ground since census 1997 until 2005, but this rate decreased during 2009, and 
2010 as a result of relaying on census data of 2007.   
 
By updating the Sample frame from census data, non-response rates had decreased in 2009 and 
2010 (as shown in Figure 3).  These rates were generally relatively small if they would be 
compared to household expenditure and consumption surveys conducted in other countries. 

 
Figure 3: Non-response rate by years 

  
  

Table 1: The rates of a set of indicators by years 

2010 2009 2007 2006 2005 2004                                 Year 
Indicator 

9.2  6.9  -  9.6  10.2  10.3  Refusal rate 

12.0  8.1  28.2  11.1  12.4  7.8  Rate of Non-completed 
-  8.7  22.0  27.4  29.3  31.1  Refusal rate in Jerusalem 

17.9 20.4 28.2 20.7 22.5 18.1 Non-response rate

4.0  3.0  5.1  -  -  -  Percentage of Over-converge Errors 

        (-) Are not counted in survey report 
 
3.3 Timeliness and Punctuality,  
Timeliness relates to length of time between data availability and the event or phenomenon which 
such data is describing, while punctuality relates to the time lag between data releasing date and 
targeted date when it should have been delivered or released. The challenge that is facing the 
PCBS is improving the timeliness so that the data and information flow is disseminated in a 
timely manner while maintaining high accuracy, and it is measured by using the following 
indicators: 
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Indicator  Application 
The  reference-time  
reflected by data 

Data reflects the time period between January- January of next 
year (2004, 2005, 2006, 2007, 2009 and 2010). 

The lapse of time 
between data 
publication date and  
time reference   

The period between the completions of data collection (the 
period reflected in data) of survey until publication of the report 
is as follows: 
• 10 months for Expenditure and Consumption Survey 2004. 
• 06 months for Expenditure and Consumption Survey 2005. 
• 07 months for Expenditure and Consumption Survey 2006. 
• 07 months for Expenditure and Consumption Survey 2007. 
• 10 months for Expenditure and Consumption Survey 2009. 
• 09 months for Expenditure and Consumption Survey 2010. 

 
Figure 4: The lapse of time between data date of publication and the time reference by 

years 

  
    *Number of months: The lapse of time between publication and the period to which the date refer 

  
It is noted from the above figure that data timeliness is good, where the lapse of time between 
data publication date and data time reference was within the standard period (between 6 to 12 
months).  But some  instantaneous fluctuation in timeliness of the number of months were 
noticed, where the lapse of time between data publication and  data time reference  was the 
lowest in household consumption and expenditure survey in 2005, 2006, and 2007.   But the 
lapse of time increased in other years, therefore that such lapse of time of data declined in these 
years. 
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The time lag between actual and planned dates of publication: 
The scheduled publishing date of this survey was the same as of the actual scheduled publishing 
date as to PCBS statistical calendar of 2006 and 2010 was (July 2007, and September 2011, 
respectively). 
 
While the scheduled publishing date for the survey of 2004 was (July 2005) and of 2009 was 
(July 2010) and the actual scheduled publishing date as to PCBS statistical calendar were about  3 
months (October 2005, and October 2010 respectively), and equal 2 month between of the 
planned publishing date in 2005 (April 2006) and the actual scheduled publishing date in the 
statistical calendar for 2005 (June 2006), and month between of the planned publishing date in 
2007 (June 2008) and the actual scheduled publishing date in the statistical calendar for 2007 
(July 2008), 

  
Figure 5: The time lag between actual and scheduled dates of data publication by years 

  
        *Number of months: The time lag between the actual and planned dates of publication 

  
It was noted from above figure that the exact punctuality of data dissemination for the surveys of 
2006 and 2010 was good, while there was less punctuality in data dissemination for survey in 
other years. 
 
4.3 Accessibility and clarity 
The concept of accessibility  relates to the easiness  and conditions under which statistical data 
could be accessed and obtained, easy to use and convenient in both of form and content, while 
the concept of clarity relates to the data’s environment whether data was accompanied with 
appropriate metadata and illustrations such as graphs and maps, or with   availability of  data  
quality.  It is measured by using several indicators. 
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The PCBS general policy focuses on building a national statistical system that is accessible to 
various categories of data users through the publication of statistical data by traditional means 
such as publications and statistical reports and other means.  As will as modern means by using 
modern techniques of electronic publishing, such as Internet, CD-ROMs and other modern 
means.  Since data users represent an important element in statistical process, using of statistical 
data would be made accessible to users at the best, easiest and fastest methods with a high data 
quality and credibility in a timely manner without any delays according to timetables of 
previously announced publishing dates.  Dialogue, contacts and communication with data users 
through workshops, conferences and other important means that are implemented by PCBS 
periodically to constantly developing   publishing processes. 
 
The development process of the methodology, and applied means, which are currently in use, and 
developing of a communication strategy with the public are considered to be a priority of PCBS. 
PCBS is also focusing on enhancing statistical awareness among permanent staff, academics and 
research centers to get use of the abundant and accumulative statistical data through the years. 
 
PCBS had an abundant and accumulative statistical data in various fields that accumulated 
through surveys ,censuses and administrative records that would assist in formulating of policies 
and making appropriate decisions to serve the society, one of the most important of these data 
includes (by topic): 

• Censuses: Population, Housing and Establishment Census 1997 and 2007. 
• Area Statistics: Household Energy, Household Economical Environment survey, 

Industrial environment survey, Environmental Survey for Health Care Centers, Olive 
Presses, Housing Conditions Survey, Housing Projections and others. 

• Economics: Finance and Insurance, National Accounts, Contractors Survey, 
Transportation and Communication and others.  

• Population and Social: Expenditure and Consumption Survey, Crime and Victimization, 
Computer, Internet and Mobile Phone Survey, Health Statistics and others.  

 
Reports and publications are being published in several ways, including: 
 

1. Traditional publishing: 
PCBS is publishing the statistical data that was collected by implementing field surveys or by 
administrative records and by census through the following means:  
Statistical reports, brochures, wall panels, pocket brochures, executive summaries, reports, press 
releases, faxing bulletins. 
 
It is highly considered that published data should be as simple and easy as possible by using 
modern technology, such as graphics and colors that should be applied on such data so that the 
reader can easily understand and benefit from it.  The PCBS policy is tending towards the 
reduction of the volume of published data by replacing it with small paragraphs for statistical 
analysis.  PCBS published several books and annual reports periodically each year, including 
annual report of the Expenditure and Consumption Survey. 
  
Accessing  to report and the results of Expenditure and Consumption Survey could be obtained 
by various means, including visiting the Bureau (Palestinian Central Bureau of Statistics, 
Ramallah - Ein Monjed - near Ramallah Cultural Palace), and obtaining reports and annual books 
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at very low prices, or visiting PCBS  library which of all documents and  versions of Expenditure 
and Consumption Household Survey (Standard of Living in Palestinian Territory) as well as an 
accumulative set of other statistical reports and a valuable collection of world statistical 
references PCBS organized several annual exhibitions in all regions at nationwide, including 
universities, colleges, and participated in exhibitions outside the country. PCBS provided a 
discount of about 40% of the total value of all publications, so that everyone could afford   these 
publications, full accessing data and benefiting of them. 
 

2. Electronic publishing via  Internet: 
It is considered to be the best and the first in publishing, because of current tendency in 
publishing is to provide a space and chance for all users of public official statistics equally and 
fast on specific levels, without being biased to any one. Consequently, internet became an 
appropriate tool for such process.  It also characterized by particularity of being very effective, 
which is wide spread and less cost of use and with ability of huge amount of details. Based on 
that, PCBS established its own web site with an address of (www.pcbs.gov.ps) in 1996. Through 
which official statistics are published as a main and independent source for such statistics.  It has 
been  updated periodically, retiming  statistics from the internet became  significant and 
important as  to the policy and process of publishing at PCBS and this was obvious from the huge 
number of visitors to PCBS  web site, where the survey of users satisfaction for the year of 2010 
showed that 66.1% preferred to obtain data through the website.  
 
PCBS made available at the website, all of press releases of standards of living since August 
1996 up to present, where users can access survey reports for household expenditure and 
consumption and reports for standards of living on web site, as well as the possibility of printing 
or saving an electronic copy.  The following table shows time reference and date of publication of 
survey report on web site: 
 

Table 2 : Time Reference and Date of publication of survey report 
Date of 

Publication of 
Report  

Time Reference to Survey  Survey  

October 2005 February 2004 – February 2005 Expenditure and Consumption Survey 2004 
June 2006 February 2005 – February 2006 Expenditure and Consumption Survey 2005 
July 2007 February 2006 – February 2007 Expenditure and Consumption Survey 2006 
July 2008 February 2007 – February 2008 Expenditure and Consumption Survey 2007 
October 2010 February 2009 – February 2010 Expenditure and Consumption Survey 2009 
September 2011 February 2010 – February 2011 Expenditure and Consumption Survey 2010 

 
3. Electronic publishing through CDs 

PCBS uploaded all publications, reports and results of Expenditure and Consumption Survey on 
CDs, so that publications, reports and results of the  survey  were reviewed in an easy and quick 
way, in a way that allowed easy exploring and reviewing of them in an attractive, easy, and 
flexible manner (PDF), and PCBS sent copies of these publications to various parties inside and 
outside the country. 
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4. Users’ services   
PCBS purpose form its establishment date in 1993 is to execute an official comprehensive 
statistical plan that services all Palestinian sectors and non-Palestinian sector.  PCBS established 
a special department to respond to beneficiaries’ needs called “ Users Services Department “ for 
the purpose of providing data to all users , through providing beneficiaries, government 
institutions, Politian's and other users with a clear picture about Palestinian society.  This 
department receives daily requests to Expenditure and Consumption Survey in addition to other 
requested surveys through e- mail (diwan@pcbs.gov.ps) or fax no. (00970-2-298710) or tel. 
(00970-2-2982700) and PCBS responded through fax or e-mail.  In addition to the possibility of 
getting requested surveys by hand , through commuting  to customer services and apply for 
getting statistical data by filling a special form in which a specific details should be stated. This 
department is in a daily contact with other technical and administration departments at PCBS to 
providing needed data.  User's survey results for the year of 2010, showed that 12% preferred 
getting data through emails, and 10.7% preferred getting data through commuting to users 
services department, and 3.4% preferred getting data through telephone or fax. 
  

5. Communication with Media and beneficiaries  
PCBS depends on local and international audio visual and written media means in publishing and 
disseminating statistical data through different methods:  

1. Coverage of PCBS news and activities step by step. 
2. Publishing of reports and data releases upon issuing or publishing any statistical 

publicities.  
3. Organizing press conferences to announcing an execution of any statistical subject.  
4. Holding interviews with radio, and TVs stations and written with the senior management 

in the Bureau. 
 

PCBS keeps on contacts with media, media men and data users. PCBS holds workshops 
regularly, meetings for discussing and training purposes on dealing with statistical subjects. 
PCBS was able to hold various meetings on labor market, household expenditure and 
consumption, high living, education and other subjects. Users’ satisfaction survey results for the 
year 2010 showed that 5.4% preferred getting data through press releases, and 2.5% preferred 
getting data through workshops.  

  
Press releases on the survey were published in 2004, 2009, and 2010, and press conferences were 
conducted in 2005 and 2007, and in 2006, a workshop was conducted 
 

6. Statistical database:  
Statistical database is a conclusion of a statistical process with huge and comprehensive 
accumulated data of PCBS and formed a thorough heritage and living memory of PCBS.  It 
provided a tributary source of basic information to governments and researchers due to its 
coverage of a vital and important data and information that documented the past and reflect the 
present and the future in all aspects of life, and constitute the main pillar of the reform plans, 
development and policy making. 
 
PCBS has a huge amount of data in various periodical topics on population, social, economic and 
geographic fields on, so deliberately PCBS started establishing a geographic database of 
Palestinian territories in all  social, economic and geographic fields  and linked with geographical 
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areas at various levels (Palestinian territories, governorates, localities, enumeration areas, 
buildings ... etc). 
 
The objective of  establishing such base is compilation of available data in PCBS in an orderly 
fashion and according to scientific bases in a manner where it could be easier to manage and 
benefit from to providing data in a form of time series, and also linking such data with their 
geographic locations to be used easily and effectively for analysis, comparison and planning 
purposes. The first experience of PCBS in publishing statistical data by using maps was through 
preparing a Palestinian Statistical Atlas in 2004, as maps of statistical indicators were published 
and covering several indicators of different social, economic and natural subjects as well as 
tourist and historical maps. PCBS worked on establishing an electronic statistical atlas in 2006 to 
provide users with a new and advanced tool in preparing their own statistical maps according to 
their needs through PCBS website: (http://atlas.pcbs.gov.ps/Default.asp). 

 
Maps of living standards were available in the electronic statistical atlas (such as maps of per 
capita of monthly average consumption of household by Jordanian dinar in Palestinian territories 
by region) in 2004, 2005, 2006, 2007 and 2009, and would add maps of living standards for 
2010. 
 

7. Micro Data for Public Use 
At the end of August 2005, PCBS had produced micro data for public use on CD-ROMs, after 
security treatment of data, in abidance to article (17) that is stipulated in Palestinian General Law 
of Statistics No. (5) of 2000   
 
The process of providing metadata is a very advanced step in strengthening the relationship 
between PCBS (as a producer of raw data) and users.  This step would accessing researchers, 
planners, students, universities, research institutes of public and private sectors, and international 
institutions of using metadata with great flexibility in their studies and analyses to derive 
indicators which they would wish and meet their own needs without referring to PCBS for 
providing them with. 
 
To be eligible to get the public use file (PUF) of any survey, you should: 

• Submit a request through PCBS users’ services department by any mean (via fax /e-mail 
….). 

•  Processing the request internally and replying to it within a period of one week at the 
maximum. 

• Contacting with applicants of data to sign an agreement and to paying of dues (at a 
symbolic price). 

• A package of requested data to be handed over or sent through an email along with   a 
license for using of such data. 

 
There are many data of surveys and censuses that are available for public use, one of the most 
important of these data are as the following (by subject/topic): 

• Censuses: Population, Housing and Establishment Censuses of 1997 and 2007. 
• Area statistics:  Household energy survey, Economic Environmental Survey for Health 

Care Centers, Olive Presses, Housing Conditions Survey, Housing Projections and others. 
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• Economic statistics: Finance and Insurance, National Accounts, Contractors Survey, 
Transportation and Communication and others.  

• Population and Social statistics: Expenditure and Consumption Survey, Crime and 
Victimization, Computer, Internet and Mobile Phones Survey, Health Statistics and 
others.  

 
A set of data was issued for expenditure and consumption household survey and made available 
for public use, where a micro data for public use file contained a questionnaire survey data 
(SPSS and ASSCI), a brochure, data dictionary, and public use file (all of which are in bilingual 
texts of Arabic and English).  Therefore, PCBS is implementing administrative and technical 
procedures to accessing for the public use file to all eligible applicants in a simple and easy way.  
The most important of these procedures: 
 

1. Reviewing the survey, indicators and necessary variances in the micro data for public use 
file to double check the availability of main indicators in PUF. 

2. Reviewing possibilities of publishing on the lowest levels through studying of weights of 
sample to ensure disseminating data at specific levels. 

3. Processing public data file  in accordance with previous conditions 
4. Processing manuals of data dictionary, data types, and time reference.  Also it showed a 

difficulty in extracting some published tables, as a result of division of survey data 
(SPSS and ASSCI) into sections according to questionnaire, which would force data 
users to merge some sections together to extract a table.  
 
In 2009 and 2010 data dictionary were reflected on PUF by defining full and clear 
variables, which contributed to reducing the burden of data users. 
 

5.  Adopting of Public use file by relevant departments and senior managers to ensure 
scientific interest of data users. 

6. Preparing brochures and summaries about PUFs and announcements on available data for 
the public use through direct messages to research centers, line ministries, international 
institutions, universities and through announcements in newspapers, and PCBS web site.  

7.  Preparing terms of references and agreement forms to be referred and signed by PCBS 
and data users. 

8.  Assigning of communication liaison officer at PCBS to coordinate with data users 
represented by PCBS department of data dissemination.   

 
8. Metadata  

Metadata is a descriptive data about statistical figures and methodologies of data collection to be 
provided to data users to be evaluated the and to specifying its strengths and weaknesses and 
know its sources and resources.  Providing available metadata is good and important to facilitate 
shifting from supply-based production to demand-based production and to achieving such a 
purpose, standards and regulations were designed to prepare metadata that describes the used 
procedures to evaluating the data by users. 
  
Metadata is considered one of  important products that PCBS provides to serve the researchers, 
which is not less  important than digital data which cannot be explained or  clarified  without the  
collection and treatment tools of  metadata.   
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PCBS adopted specific standards in preparing and publishing metadata that enables researcher to 
rely on it in his/her study and comparing it with international standards and it is also a 
commitment to implementing the Palestinian national strategy for development of official 
statistics  - NSDS (2009 - 2013), which states expressly for providing  statistical data with high 
quality and at ease in accordance with accurate and reliable standards and in  proper time (the 
second strategic purpose: publishing statistics and increase its uses), PCBS had published 
metadata on its website, responding to researchers and users’’ needs and implementing one of 
NSDS terms.  In addition, an international standards were adopted (Data Documentation 
Initiative-DDI) for preparing metadata and using of “Accelerated Data Program-ADP program “ 
for preparing and publishing metadata on the websites. 
 
The published descriptive metadata base consists of a large group of surveys that were compiled 
and published by PCBS for several years.  Useful data of  surveys were published, and  whole 
data sets which  consist of: of data collection and treatment process, methodology of sampling 
techniques, treatment of errors and problems, definitions and terminology, statistical and 
geographical coverage, sample design, work plan and other documents and  information.  In 
addition to the database is providing copies of survey tools and documents such as questionnaires 
and published reports of surveys results  
 
Therefore, the project manager is responsible for preparing metadata that is eligible for public 
use, which would start after the completion of technical committee works, completing or 
implementing the project, publishing statistical report and qualifying and documenting metadata.  
Metadata consists of explanations, clarifications of eligible data for public use along with data 
dictionary in both bilingual languages of Arabic and English.  
 
The most important procedures of project manager should be constructing an accurate, precise 
and high quality metadata as of the following:  

• Preparing the eligible file/files through an SPSS program on ADP program.  
• Completing of metadata entry from MS Word file to ADP program. 
• Working on ADP should be in both languages (Arabic and English).  
• Delivering final files of ADP (XML, RDF) to the PCBS webpage section of publishing 

and documentation directorate.  
• Web- page section should publish metadata on ADP database on the website.  

 
Among the examples on publishing of metadata of surveys is publishing of metadata for 
Household Expenditure and Consumption Survey, so it is possible for any user of the website 
(http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_adp_arabic/) to review metadata of all surveys including 
Expenditure and Consumption Survey.  By reviewing PCBS website, their is metadata of this  
survey for the years: 
2007 (http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_adp_arabic/ddibrowser/?id=35), 
2009 (http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_adp_arabic/ddibrowser/?id=27), 
2010 (http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_adp_arabic/ddibrowser/?id=43). 
As committed by PCBS to providing metadata for interested researchers and users. 
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Information and metadata of Expenditure and Consumption Survey had been published in 2007, 
2009 and 2010 which consisted of the following:  of: a general information on the survey, 
reference timing,  purpose of survey, sources of data, donor,  mythology and procedures of  
sampling, responding rate, definitions and terms used, collecting and treating of data, 
geographical coverage, questionnaire design and data dictionary.  In addition to the database is 
providing copies of survey tools and documents such as questionnaires and published reports of 
surveys results.  To approaching most of possible users, PCBS published metadata in both 
languages Arabic and English, and metadata documented electronically on office files, database 
and PDF at general directorate of computer information systems of PCBS.   

  
9. Research Center 

Within the context of PCBS policy to promoting the use of statistical data in the area of research 
center   to accessing researchers  to a variety of data which serving various scientific purposes, 
Research center has been opened this year to using  raw data of  household consumption and 
expenditure surveys at PCBS according to a determined and specific procedures and criteria 
adopted by PCBS. 
 
PCBS provides required data at  high standards  to maintaining  data confidentiality and privacy 
of individuals in accordance with article 17, paragraph 1 on Palestinian General statistics law of 
2000, and which stipulates that all individual information and data provided to PCBS for 
purposes of statistical confidentiality may not be shared with any individual, public or private 
body or used other than for the purpose of preparing  statistical tables. 
 
Therefore, PCBS provides users with a suitable place to use the data through a computer with 
good specifications.  In addition to documenting the data and used encoding lists during official 
working hours (8:30 - 2:30), while providing necessary technical support services, with 
commitment of a data user on using data for statistical purposes only, and abide by the rules of 
confidentiality and data security  as  indicated  in General statistics law of 2000 and refraining 
from attempting  to detect individual information.  In addition to respecting and observance of 
enforced regulations of PCBS and reference is made to data source when you post any material 
derived from such surveys data. 
 
Data users   should certain actions in order to use search centre: 

• Applying to public services section and clarifying required data to be used and research 
details. (http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Documents/form.doc). 

• Application would be internally and adopted (during a maximum period of two weeks). 
• In the event of approval of the application, PCBS contacts data user to sign the 

agreement.  
 

Finally, PCBS circulate  printed periodicals   of the surveys results and provides CD’s for the 
purpose of widely disseminating statistical data, a database related  to local, Arab and 
international institutions had been developed, and so PCBS surveys products will be distributed 
to all of  the above mentioned institutions, and the list of institutions  is as the following:  
 
Ministries, government institutions (civil and military bodies), research centers, universities, 
libraries, media  institutions, chambers of commerce, consulates to Palestine, foreign 



35 
   

representatives offices to PNA, political movements, unions ,Palestinian embassies, Arab and 
foreign statistical  institutions , governments and other donor s, researchers and conferences..   
 
3.5 Comparability  
This dimension refers to the extent to which differences between statistics can be attributed to 
differences between the true values of the statistical characteristics, and it is measured by using 
several indicators. 
 
The annual report is contained of surveys of (2004 - 2007, 2009 and 2010) of  the most important 
results, tables, and graphs, which reflect Expenditure and Consumption of household / per capita 
in Palestinian territories, and that fit all categories of data users as researchers, decision makers, 
scholars and others.  It is also contained time series for most important indicators to enabling 
researchers, scholars and others who are interested in making comparisons between results by 
time series.  
 
These reports (referred to in the paragraph above), access to distribution and consumption 
expenditure levels on groups of goods and services, also provided for the survey reports these 
years time series of significant data for the prevailing conditions and living standards in the 
Palestinian Territories in economic and social perspective, in order to assist in making 
comparisons between results by this time series.  The following table shows the most relevant 
comparisons: 
 

Table 3: The most important indicators that were compared in the survey reports and 
household consumption expenditure by year 

 
It is noted through reviewing of  survey reports  and here is a quotation from them “the most 
important economic indicators will be highlighted in the  results of this survey  level of living and 
compared to previous survey results of years 1996 - 1998, 2001, ... Etc”, but they had not been 
addressed or compared with the years that had mentioned. 
 

Average monthly 
per capita 

expenditure for 
groups of goods 

and services 
  

Average per 
capita daily 
energy and 
nutrients 

 

Average monthly 
per capita 

consumption of 
groups of goods 

and services 
 

Average monthly 
household 

expenditure for 
groups of goods 

and services 
 

Time 
Reference  

- - - 1996, 1997, 1998, 
2001, 2004 

2004 

- 1996-1998, 2005 2004, 2005 - 2005 

2004, 2005, 2006 2005, 2006 - - 2006 

2005, 2006, 2007 - - - 2007 

2005, 2006, 2007, 
2009 

- - - 2009 

2005, 2006, 2007, 
2009, 2010 

- - - 2010 
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Finally, the survey data provided comparability by geographical distribution (region, and type of 
locality) according to each year.  Thus, it is clear that comparison between data in a time 
reference is going smoothly.  
 
On the other hand, comparison will not occur between survey data and similar data from different 
surveys, due to the lack of same data in other surveys. Survey indicators cannot be compared in 
accordance with different partials in study community, but the Expenditure and Consumption 
indicators comparison should be in accordance with the whole study community. 

 
3.6 Coherence  
Regarding to this dimension of adequacy of statistics to be combined in different ways and for 
various uses, and the presence of comparable methodologies would lead to similar results in 
terms of measurements in different aspects of the statistical system including the primary and 
secondary data sources, and it is by measured using several indicators. 
 
PCBS is using a regularly updated sample frame, the sample was withdrawn in 2004 - 2007 by 
using the census frame of 1997. In 2009 and 2010, census frame has been adopted for census of 
2007.  In 2012, PCBS will update the sample frame. 
 
In addition to that, the procedures and concepts of Expenditure and Consumption Survey were set 
in accordance with concepts, regulations, classifications and international standards taking into 
consideration some of the (Palestinian Privacy) without breaking the international standards.  
 
Expenditure and Consumption Survey indicators will not be compared with the same indicators 
of the administrational records data, due to the lack of administrative records related to household 
Expenditure and Consumption.  In addition to the lack of comparability of Expenditure and 
Consumption Survey indicators with the census data, due to the need of researchers visit to  
household  to get some information which is difficult to get in the time of enumeration, there are 
also indicators in Expenditure and Consumption Survey, the researcher need to visit the 
household more than once to fulfill the data, and this cannot happen in the census in one day or 
more, and it is difficult to collect data about household expenditure and consumption in light of 
the large amount of questions that will be queried in the census.  It also cannot get data on 
expenditure, consumption and income through census data; this is due to the methodology of 
work in censuses    
 
3.7 Completeness 
This dimension focuses on the extent to which all statistics that are needed are available, and the 
completeness of the statistics in terms of coverage of indicators and geographical coverage, time 
coverage, and coverage in terms of target groups and other related matters, this dimension is 
measured by using the following indicators: 
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Indicator  Application  
Extract the highest 
number of indicators 
that covers the 
survey subject  

Indicators were calculated on average expenditure and consumption 
household / per capita for various goods and services such as food 
(bread, cereals, vegetables, ... Etc), as well as other non-food goods 
(clothing, education, health care, ... Etc), where others goods is linked to 
these groups by different indicators such as region, type of locality, the 
sex of the head of household, household size and other indicators.  As 
the standard of living index is calculated for household (the proportion 
of consumption of food/total consumption), and Palestinian household 
are divided into three main levels (best, average, below), provides a 
survey of indicators about ownership or free use of durable goods, 
means of income generation, land tenure and land animals. 

Covering all  
geographical regions 
in the study sample  

It covers all geographical areas in the sample: a stratified, cluster and 
random sample was chosen systematically from enumeration areas of 
population, housings and establishments census of 1997 (between 2004 
to 2007) and population, housing and establishment's census of 2007 (in 
2009 and 2010). The geographical areas were divided into variant levels: 
the level of Palestinian Territories (in 2004 – 2007, 2009, and 2010), and 
the level of West Bank and Gaza Governorates (in 2004, 2009, and 
2010), in addition to several geographical divisions by type of locality.   

 
It is noted that there was a gap in data distribution by geographical level in 2006, and 2007 
compared to results of the survey in 2004, 2005, 2009, and 2010. This is mainly due to reduced 
sample size in these years as a result of the lack of adequate funding. 
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Chapter Four 
 

The most important indications in the process of Expenditure and Consumption Survey 
 

PCBS has been conducting Expenditure and Consumption Survey since 1995 up to present which 
has included a series of statistical surveys, to knowing status of expenditure and consumption in 
Palestinian territories. In addition to identifying the most important factors affecting expenditure 
such as education and social levels and others.  Conducting such surveys aim at creating 
necessary database for students, researchers and decision makers to know the levels of 
Palestinian Expenditure and Consumption according to some basic indicators relating to the 
details of the composition of Palestinian society, we do hope that we have contributed in 
rationalizing decision making. 
 
Thus, Expenditure and Consumption Survey provides various indicators related to levels of living 
in Palestinian territories, such as indicators of expenditure and consumption  
(average consumption, average expenditure, and poverty rate).  Below is a table that shows the 
most important indicators and its definition and the process of its counting:  
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Indicator Definition Counting process Measurement 
Unit 

Coverage 
Level 

Percentage of Households 
whose Standard of Living 
is Better Off    

Index measures the size of the 
population whose standard of 
living is better-off (less than 30% 
of consumption spent on food ) 

Calculated by dividing the number of 
households spending less than 30% of 
monthly consumption on food by the total 
number of households and the result 
multiplied by 100 

Percentage West Bank, 
Gaza Strip, 
Palestinian 
Territories 

Percentage of Households 
with Average Standard of 
Living   

Index measures the size of the 
population with an average 
standard of living (30 - 44% of 
monthly consumption spent on 
food) 

Calculated by dividing the number of 
households with an average standard of 
living (spending 30 - 44% of monthly 
consumption on food) by the total number 
of households and the result multiplied by 
100 

Percentage West Bank, 
Gaza Strip, 
Palestinian 
Territories 

Percentage of Households 
whose Standard of Living 
is Worse-off   

Index measures the size of the 
population whose standard of 
living is worse-off  (45 - 100% of 
monthly consumption spent on 
food)  

Calculated by dividing the number of 
households whose standard of living is 
worse-off (45 - 100% of monthly 
consumption spent on food) by the total 
number of households and the result 
multiplied by 100 

Percentage West Bank, 
Gaza Strip, 
Palestinian 
Territories 

Average Household 
Consumption 

Measures the average 
consumption of Palestinian 
households from goods and 
services in Jordanian dinars 

Refers to the amount of cash spent on the 
purchase of goods and services for living 
purposes, and the value of goods and 
service payments or part of payments 
received from an employer, and own-
produced goods and food, including 
consumed quantities during the recording 
period, and imputed rent. 

Jordanian 
Dinar 

Governorate  

Average Consumption Per 
Capita 

Measures the average 
consumption of Palestinian per 
capita from goods and services in 
Jordanian dinars 

Refers to the amount of cash spent on the 
purchase of goods and services for living 
purposes. 

Jordanian 
Dinar 

Governorate  
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Indicator Definition Counting process Measurement 
Unit 

Coverage 
Level 

Average Household 
Expenditure  

Measures the average expenditure 
of Palestinian households from 
goods and services  in Jordanian 
dinars 

Refers to the amount of cash spent on the 
purchase of goods and services for living 
purposes, and the value of goods and 
services payments or part of payments 
received from an employer, and cash 
expenditure spent as taxes (non-
commercial or non-industrial), gifts, 
contributions, interest on debts and other 
non-consumption items 

Jordanian 
Dinar 

Governorate  

Average Expenditure per 
capita 

Measures the average expenditure 
of Palestinian per capita from 
goods and services in Jordanian 
dinars 

Refers to the amount of cash spent on the 
purchase of goods and services for living 
purposes. 

Jordanian 
Dinar 

Governorate  

Dependency Ratio Refers to the ratio of the elderly 
(aged 65 years and over) plus the 
young (under 15 years of age) to 
the population of working age 
(between 15 - 64 years of age) 

Dividing the number of individuals age 65 
and over plus the number of individuals 
aged less than 15, divided by the number 
of individuals of working age multiplied 
by 100 

Percentage Governorate  

Percentage of Households 
Dependent on a Household 
Business as a Main Source 
of Income 

Index measures the number of 
households dependent on a 
household business as a main 
source of income  

Dividing the number of households that 
depend on a household business as a main 
source of income by the total number of 
households within the surveyed 
community and the result multiplied by 
100 

Percentage Governorate  

Percentage of Households 
Dependent on Wages and 
Salaries as a Main Source 
of Income 

Index measures the dependence of 
households on wages and salaries 
as a main source of income  

Dividing the number of households that 
depend on wages and salaries as a main 
source of income by the total number of 
households within the surveyed 
community and the result multiplied by 
100 

Percentage Governorate  
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Indicator Definition Counting process Measurement 
Unit 

Coverage 
Level 

Percentage of Households 
Dependent on Remittances 
and Other Sources as a 
Main Source of Income 

Index measures the extent to 
which households are dependent 
on remittances and other sources 
as a main source of income  

Dividing the number of households that 
depend on remittances and other sources as 
a main source of income by the total 
number of households within the surveyed 
community and the result multiplied by 
100 

Percentage Governorate  

Poverty Rate Index measures the extent of 
poverty in the community 

Dividing the number of households living 
below the national poverty line by the total 
number of households within the surveyed 
community and the result multiplied by 
100 

Percentage Governorate  

Poverty Gap Rate This indicator measures the 
volume of the gap between the 
income of the poor and the 
poverty line (the total amount 
needed to raise consumption 
levels to the poverty line)  

It is recommended to calculate this 
indicator as a percentage of the total 
consumption value for the whole 
population when the consumption level for 
each of them is equal to the poverty line. 

Average Governorate  

Share of Poorest Quintile 
(20%) of the Population in 
National Consumption 

Index measures fairness of 
distribution, measuring the share 
of the poorest 20% of the 
population in total national 
consumption 

Dividing  the total consumed by the 
poorest 20% of the population by the value 
of total national consumption at a specific 
moment of time 

Percentage West Bank, 
Gaza Strip, 
Palestinian 
Territories 

Poverty Severity This indicator shows the variation 
and differentials among the poor  

Equals the mean of the total relative 
squares of poverty gaps for all the poor 

Mean West Bank, 
Gaza Strip, 
Palestinian 
Territories 

Number of Children 
Living Below the Poverty 
Line 

Indicator monitors the number of 
children aged below 18 years and 
belonging to a poor household 
(monthly consumption below the 
national poverty line) 

Total number of children aged below 18 
years and belonging to poor households 
(monthly consumption below the national 
poverty line) 

Number West Bank, 
Gaza Strip, 
Palestinian 
Territories 
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Chapter Five 
 

Results and Recommendations 
 

5.1 Results 
 
Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) executed a range of studies and working and 
concept papers on the subject of quality, quality report of Household Expenditure and 
Consumption Survey.  The first report on special quality was about labour force survey.  These 
reports are designed for graphic overview of the extent of application of the quality 
dimensions/elements and indicators in the survey to provide users and decision makers with 
information about quality of the survey. 
 
This report generally reviews the survey methodology, which is displayed in the annual report of 
the survey with a simple and easy way, helping users and beneficiaries to understand what is the 
survey about, sample frame and mechanism of  sample design, response rates, calculation of 
weights,  main problem in fieldwork field, and reviews the fieldwork for survey, as well as data-
processing mechanism.  The aim of this report is to draw a detailed picture about compliance 
with dimensions and quality indicators in the survey.  
 
This review showed clearly the extent and results of survey to meet the needs of current and 
potential future users (this represents the first dimension of quality dimensions: relevance). To 
reviewing indicators relating to this dimension are defined by the basic objective of survey of 
starting date, periodicity, showing the size and design of the sample and sample frame and the 
calculation of weights, the most important definitions and terminology and as compliance with 
these indicators.  But weaknesses are not mentioned and clarified in computing weights in 2004 - 
2006.  In 2007, 2009, and 2010, these were achieved completely,  
 
It showed also the extent of accounts and estimations when comparing with existing and real 
values that the surveys measured (this represents the second dimension of the dimensions of 
quality: Accuracy. So, after counting the contrast for the most important indicators, it is clear that 
there was no existing estimation problems and the estimations were very near to the existing 
values, and lack of problematic deployment estimates at the level of the Palestinian territories (for 
any survey periods).  It is noted that a non-response rate to consumption and expenditure survey 
is the lowest if compared to data survey and household consumption and expenditure in other 
countries.  Also, it was noted that the proportion of non-response rate was the least in 2010 
amounted to 17.9%, and refusal rate was the lowest in the same year at 9.2%. 
 
Response rates are indications for accuracy (among others), these rates are put in order from 
largest to smallest (by year): 2010, 2004, 2009, 2006, 2005 and 2007. 
 
Publishing data in a timely manner while maintaining on accuracy and high quality of data are 
the most important challenges faced by statistical institutions. Therefore, after reviewing report 
notes that the lapse of time between publication and the period to which the date refer (this 
represents the first part of the third dimension of quality dimensions: Timeliness) within standard 
period between 6 months and 12 months.  But it appeared some fluctuation in timeliness on the 
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number of months, where the lapse of time between publication and the period to which the date 
refer was the lowest in clear spending and household consumption in 2005, 2006, and 2007.  But 
increased in other years, therefore timeliness decrease in these later years. 
 
It is also noted  that matching  of planned publishing date for survey is the same as of actual 
scheduled publishing date in the statistical calendar (this represents the second part of the third 
dimension of quality dimensions: Punctuality) in 2010 and 2006, but it did not matching in 2004, 
2005, 2007, and 2009.  Through this review, it showed that 2006 was the best year to achieve and 
implements the third dimension of quality (Timeliness and Punctuality). 
 
The data user is an important element in the statistical process and be allowed to use statistical 
data in an easier and faster method. In addition to appropriate data in form and content (this is the 
first part of the fourth dimension of quality dimensions: Accessibility), and quality and high 
credibility for data, and punctuality.  Therefore, after examining survey files of 2004-2007, 2009 
and 2010, the following were concluded: dissemination of results (report) on the website of 
PCBS, a press release, data processing for public use file (with a weakness in the data processing 
for public use file for Survey in 2004), uploading maps of statistical survey on the website of 
PCBS (would be later provided to survey 2010), while in 2007, 2009, and 2010 publish metadata 
for surveys. 
 
It  is noted that the survey report contains permanent explanations such as graphs, charts, and 
tables of results for Palestinian territories as a whole or by region and geographical distribution, 
as well as the availability of information about the quality of the data (this is the second part of 
the fourth dimension of quality dimensions: clarity).  Thus, we found a verification of the fourth 
dimension of quality (accessibility and clarity). In addition to PCBS keen to provide data to the 
public and by new methods. 
 
The annual reports contained main results of the survey and some indicators in time series (e.g., 
the average expenditure of Palestinian households from goods and services, and the average per 
capita of daily energy and nutrients) to enable comparisons by year. Therefore, in order to 
achieve the fifth dimension from the dimensions of quality (comparability), it is compared 
between time series and the most important survey, indicators and the survey indicators 
according to geographical distribution of survey community. 
 
Survey data is not compared with similar data from different surveys, the lack of same data in 
other surveys.  Also, it is not compared with different survey indicators by particles of survey 
community, but are compared according to the survey community indicators survey as a whole. 
Thus, it is weak to achieve any comparability in 2004 - 2007, 2009, and 2010. 
 
The sixth quality dimension related to the suitability of societal statistics with different 
methodologies and for different purposes including; coherence, availability of methodologies 
suitable for comparison that lead to similar results in the sense of measuring different pillars of 
statistical system including the preliminary and secondary resources. Therefore, the survey of 
household expenditure and consumption is using a precise sample frame of Census 1997 until 
2007, but after implementing of Census 2007, a new frame was updated based on Census data of 
2007.  In addition to that, the procedures and concepts of the survey were sit in accordance with 
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the concepts, regulations, classifications and international standards and taking into consideration 
Palestinian privacy without affecting the international standards.  
 
When returning to survey reports showed availability of all necessary statistics (this represents 
the seventh dimension of quality dimensions: Completeness), which deals with survey reports for 
the most important statistical indicators on patterns of household expenditure and consumption in 
the Palestinian territories. For example, calculating indicators on average of per capita of 
household expenditure and consumption of various goods and services such as food and non-food 
stuffs which is normally linked to the average of expenditure on these groups with different 
indicators such as region, type of locality, sex of head of household, household size and other 
indicators.  The report also showed the extent of statistical completeness indicators, the 
geographical covering, and time covering, excluding data for 2006, and 2007, and this is due to 
low sample size in these years due to lack of adequate funding for the budget survey. 
 
Finally, when reviewing survey reports or data files for this survey, they do not contain a 
mechanism to calculate the most important survey, indicators which creating a difficulty in 
understanding certain indicators  
 
5.2 Recommendations 
 
1. To show a permanent abidance to PCBS commitment to publish statistical reports in 

accordance to punctuality  of the statistical calendar,  
2. Developing quality indicators dimensions as of the following : 

• Comparing survey indicators with same indicators form other surveys.  
• Comparing survey indicators with same indicators of administrative records.  
• Applying mechanism and procedure for tackling non–completion/refusal cases. 
• Applying mechanism and methods of imputation. 

3. Calculation of indicators in reports of Household Expenditure and Consumption to be 
included within up coming reports. 

4. Processing and preparing eligible data for the public use files through SPSS and ASSCI with 
another form, so that the researchers/users would not need to merge files in order to obtain 
certain data. 

5. Applying such review of quality report on other surveys by next year. 
6. Applying such review of quality report on all surveys by next years, so that the project 

manager has to prepare the report, and it should be reviewed by PCBS Quality Department.  
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