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 3131، تشرين ثاني، هـ 3415، محرم. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
           .الرئيسية النتائج  .3131المسح االجتماعي لمحافظة القدس،  .3102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 .فلسطين –رام اهلل
 

  :جميع المراسالت توجه إلى
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين -، رام اهلل0461.  ب.ص
 2700 298 2 (970/972): هاتف
 2710 298 2 (970/972): فاكس

 3011111111: الرقم المجاني
 diwan@pcbs.gov.ps:  بريد إلكتروني

                                                                                   3131: المرجعي الرقم                                                               http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات 
 3114لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
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 شكر وتقدير
 

التددي تعاونددت مددع الفلسددطينية فددي محافظددة القدددس  لألسددر الجزيدد يتقدددم الجهدداز المركددزي لإلحصدداء الفلسددطيني بالشددكر 
لمدا ببددوه مدن حدرص منقطدع النظيدر اثنداء  المسدحالجهاز من خال  تزويده بالبيانات المطلوبة، والى جميع العداملين فدي 

 .تأدية واجبهم
 

بقيددادة فريددق فنددي مددن الجهدداز المركددزي لإلحصدداء  3102المسددح االجتمدداعي لمحافظددة القدددس  تخطدديط وتنفيددذلقددد تددم 
 3102لعددام ( CFG)مجموعددة التمويدد  الرئيسددية للجهدداز و ترك بددين كدد  مددن دولددة فلسددطين الفلسددطيني وبدددعم مددالي مشدد

 (.SDC)ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى فلسطين، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 
 
 مسدوولية مدن التقريدرهدذا  محتويدات بن إلدى اإلشدارة وتجددر.  األوروبدي االتحداد مدن جمع البيانات لهدذا التقريدر تموي  تم

 .الفلسطيني لإلحصاء الجهاز المركزي
  
  الرئيسددية للجهدداز     يددو متلا ةعددو مجمبعضدداء قدددم الجهدداز المركددزي لإلحصدداء الفلسددطيني بجزيدد  الشددكر والتقدددير إلددى يت
(CFG)  واإلتحاد األوروبي(EU )في تنفيذ هذا المسح على مساهمتهم القيمة. 
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 فريق العم 
 

 اللجنة الفنية 

 رئيس اللجنة                       يوسف االشقر
 سميرة ابو عصبه

 زياد قاللوة
 فايز الغضبان
  آيات محارمة
 نضال عمر
 مهيرة قنداح

 

 إعداد التقرير 

 يوسف االشقر
 

 تصميم الخرائط 
 رهام دار علي

 
 تصميم جرافيكي 

 سوالمةاحمد 
 

 تدقيق معايير النشر 
 حنان جناجره

 
 المراجعة األولية 

                     معن سلحب
 محمد العمري
 نظمي حرب

 
  المراجعة النهائية 

 محمود جرادات
 

  اإلشراف العام 

 عال عوض                         رئيس الجهاز
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 قائمة الجداو 
 

 الصفحة  الجدو 
 51 1192عدد السكان المقدر في فلسطين حسب المنطقة والجنس، منتصف العام  :0جدو  

    

 52 1192التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب الجنس ونوع التجمع،  :3جدو  

    

 التوزيــــع النســــبي للســــكان الفلســــطينيين فــــي محافظــــة القــــدس حســــب المنطقــــة والجــــنس وحالــــة  :2جدو  
 1192اللجوء، 

53 

    

 التوزيــــع النســــبي للســــكان الفلســــطينيين فــــي محافظــــة القــــدس حســــب المنطقــــة والجــــنس وفئــــات  :6جدو  
 1192العمر، 

54 

    

ــــع النســــبي للســــكان الفلســــطينيين فــــي محافظــــة القــــدس حســــب المنطقــــة والجــــنس ونــــوع  :5جدو      التوزي
  1192الهوية، 

55 

    

فــــي محافظــــة القــــدس حســــب الحالــــة ( ســــنة فــــ كثر 91)النســــبي لدفــــراد الفلســــطينيين التوزيــــع  :4جدو  
 1192الزواجية والجنس والمنطقة، 

56 

    

   التوزيــــع النســـــبي لدســـــر الفلســــطينية فـــــي محافظـــــة القـــــدس حســــب جـــــنس رب األســـــرة وحجـــــم  :1جدو  
 1192األسرة، 

57 

    

 58 1192التوزيع النسبي لدسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة ونوع األسرة،  :8جدو  

    

ــــ مين الصــــحي وبعــــض الخصــــائ   :4جدو    نســــبة الفلســــطينيين فــــي محافظــــة القــــدس حســــب نــــوع الت
 1192الخلفية، 

59 

    

ــأين أفــادوا بــ نهم مصــابون بــ مراض ويتلقــون عالجــا   :01جدو   نســبة الفلســطينيين فــي محافظــة القــدس ال
 1192حسب نوع المرض، 

60 

    

 فـــي محافظـــة القـــدس حســـب( ســـنوات 2-2)معـــدالت االلتحـــاق بريـــاض األطفـــال للفلســـطينيين  :00جدو  
 1192المنطقة والجنس، 

61 

    

 فــي محافظــة القــدس حســب( ســنوات فــ كثر 2)للســكان الفلســطينيين  معــدالت االلتحــاق بــالتعليم :03جدو  
 1192الجنس وفئات العمر، 

62 

    

( ســنوات فــ كثر 2)للســكان الفلســطينيين ( لــم يلتحــق/ التحــق)معــدالت فــر  االلتحــاق بــالتعليم  :02جدو  
 1192في محافظة القدس حسب الجنس وفئات العمر، 

63 

    

الملتحقــين بريــاض األطفــال فــي محافظــة القــدس ( ســنوات 2-2)للفلســطينيين  التوزيــع النســبي :06جدو  
  1192حسب المنطقة ونوع المؤسسة التعليمية، 

64 

    

فـي محافظـة القـدس حسـب فئـات العمـر وعـدد ( سنوات ف كثر 91)التوزيع النسبي للفلسطينيين  :05جدو  
   1192سنوات الدراسة المكتملة والجنس والمنطقة، 

65 
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 الصفحة  الجدو 
فــي محافظــة القــدس حســب  (ســنوات فــ كثر 91)معــدالت معرفــة القــراءة والكتابــة للفلســطينيين  :04جدو  

  1192الخصائ  الخلفية، 
67 

    

المنطقــة  فــي محافظــة القــدس حســب( ســنوات فــ كثر 91)التوزيــع النســبي لدفــراد الفلســطينيين  :01جدو  
 1192والحالة التعليمية، 

68 

    

 فــي محافظــة القــدس حســب( ســنوات فــ كثر 2)التســرب مــن التعلــيم لدفــراد الفلســطينيين نســب  :08جدو  
 1192الجنس وفئات العمر، 

69 

    

اســـتخدام  فـــي محافظـــة القـــدس حســـب( ســـنوات فـــ كثر 2)التوزيـــع النســـبي لدفـــراد الفلســـطينيين  :04جدو  
 1192تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

70 

    

فـــي محافظـــة القـــدس حســـب المنطقـــة والجـــنس ( ســـنة فـــ كثر 92)التوزيـــع النســـبي للفلســـطينيين  :31جدو  
 1192والعالقة بقوة العمل، الربع الثاني 

71 

    

 72 1192التوزيع النسبي لدسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب مؤشرات مختارة للمسكن،  :30جدو  

    

        التوزيـــــــع النســـــــبي لدســـــــر الفلســـــــطينية فـــــــي محافظـــــــة القـــــــدس حســـــــب حجـــــــم األســـــــرة وعـــــــدد  :33جدو  
  1192الغرف، 

73 

    

 التوزيـــع النســـبي لدســـر الفلســـطينية فـــي محافظـــة القـــدس حســـب المنطقـــة ومـــادة بنـــاء الجـــدران :32جدو  
 1192الخارجية للمسكن، 

74 

    

التوزيع النسبي لدسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة واالتصال بخـدمات البنيـة  :36جدو  
 1192التحتية، 

75 

    

التوزيع النسبي لدسر الفلسطينية في محافظة القـدس حسـب طريقـة الـتخل  مـن النفايـات مـن  :35جدو  
 1192المنزل والمنطقة، 

76 

    

 77  1192نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة وتوفر السلع المعمرة،  :34جدو  

    

التوزيــع النســبي لدســر فــي محافظــة القــدس حســب حاجــة األســرة مــن الوحــدات الســكنية خــالل  :31جدو  
 1192العشر سنوات القادمة والمنطقة، 

78 

    

التوزيـع النســبي لدســر الفلســطينية فـي محافظــة القــدس التــي تقـدمت بطلــب رخصــة بنــاء خــالل  :38جدو  
 1192العشر سنوات الماضية حسب مؤشرات مختارة، 

79 

    

التوزيـــع النســـبي لدســـر الفلســـطينية فـــي محافظـــة القـــدس حســـب عـــدد الوحـــدات الســـكنية التـــي  :34جدو  
 1192تستطيع األسرة بناؤها خالل العشر سنوات القادمة والمنطقة، 

80 

    

نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب مؤشرات مختارة للبنـاء خـالل العشـر سـنوات  :  21جدو  
 1192الماضية، 

81 
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 الصفحة  الجدو 
التوزيع النسـبي لدسـر الفلسـطينية فـي محافظـة القـدس التـي ت تيهـا تحـويالت نقديـة مـن الخـار   :20جدو  

    1192حزيران -بشكل دوري حسب قيمة التحويالت، نيسان
82 

    

ـــع النســـبي لدســـر الفلســـطينية فـــي محافظـــة القـــدس حســـب المنطقـــة والمصـــدر الرئيســـي  :23جدو   التوزي
    1192 للدخل،

83 

    

التوزيع النسبي لدسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب وضـعها المعيشـي مـن وجهـة نظـر  :22جدو  
 1192 األسرة، 

84 

    

التوزيع النسبي لدسر الفلسطينية في محافظة القدس التي حصلت على قروض خالل الشهور  :26جدو  
-الماضــية حســب قيمــة المبلــص الــأي خصــ  مــن القــرض لتغطيــة نفقــات األســرة، نيســان 91

    1192حزيران 

85 

    

التوزيع النسبي لدسر الفلسطينية في محافظة القـدس حسـب التغيـر فـي نفقـات األسـرة الشـهرية  :25جدو  
   1192حزيران -الماضية، نيسان 91خالل الشهور 

86 

    

نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي انخفضت نفقاتها حسـب المنطقـة والبنـد خـالل  :24جدو  
    1192حزيران -نيسان الماضية، 91الشهور 

87 

    

نسبة األسر الفلسطينية التي انخفضت نفقاتها في محافظة القدس حسب المنطقة وتغيـر الـنمط  :21جدو  
    1192حزيران -الماضية، نيسان 91الغأائي لدسر خالل الشهور 

88 

    

التوزيــع النســبي لدســر الفلســطينية فــي محافظــة القــدس التــي تلقــت علــى األقــل مســاعدة واحــدة  :28جدو  
    1192حزيران -الماضية حسب نوع المساعدة، نيسان 91خالل الشهور 

89 

    

التوزيــع النســبي لدســر الفلســطينية فــي محافظــة القــدس التــي تلقــت مســاعدات حســب مؤشــرات  :24جدو  
    1192حزيران -نيسان مختارة،

90 

    

   نســـــــبة األســـــــر الفلســـــــطينية فـــــــي محافظـــــــة القـــــــدس التـــــــي تتلقـــــــى مخصصـــــــات حســـــــب نـــــــوع  :61جدو  
  1192المخصصات، 

91 

    

نســبة األســـر الفلســـطينية فـــي محافظـــة القـــدس حســب المنطقـــة وقيامهـــا بتنفيـــأ رحـــالت ســـياحية  :60جدو  
 1192خالل الربع االول من العام  ،محلية وخارجية

92 

    

 93  1192نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تدفع ضرائب حسب نوعها،  :63جدو  
    

دفـــراد الفلســـطينيين فـــي محافظـــة القـــدس حســـب بعـــض الخصـــائ  الخلفيـــة لالتوزيـــع النســـبي  :62جدو  
 1192والموقع من جدار الضم والتوسع، 

94 

    

صــداقة فــي الجانــب ا خــر مــن /نســبة األفــراد فــي محافظــة القــدس الــأين تــربطهم عالقــة قرابــة :66جدو  
  1192جدار الضم والتوسع حسب نوع العالقة وبعض الخصائ  الخلفية، 

95 

    

نســبة األفــراد فــي محافظــة القــدس الــأين أفــادوا بــ نهم يتوجهــون إلــى الجانــب ا خــر مــن جــدار  : 65جدو  
  1192الضم والتوسع حسب السبب وبعض الخصائ  الخلفية، 

96 
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 الصفحة  الجدو 
نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القـدس حسـب تقـديراتهم بتـ ثير بنـاء جـدار الضـم والتوسـع،  :64جدو  

1192 
97 

    

نســــبة األســــر الفلســــطينية فــــي محافظــــة القــــدس التــــي تعرضــــت النتهاكــــات مــــن قبــــل ســــلطات  :61جدو  
االحتالل االسرائيلي بما فيها بلدية االحتالل فـي القـدس خـالل الـثالث سـنوات الماضـية حسـب 

 1192نوع االنتهاك، 

98 

    

في محافظة القـدس حسـب تعرضـهم لالعتقـال  (سنوات فاكثر 91)التوزيع النسبي للفلسطينيين  : 68جدو  
 1192والوضع الحالي للمعتقل والمنطقة، 

99 

    

نســبة االســرى المحــررين خــالل الــثالث ســنوات الماضــية الــأين واجهــوا مشــاكل وصــعوبات فــي  :64جدو  
 1192محافظة القدس حسب المنطقة ونوع الصعوبة، 

100 

    

فــي محافظـــة القــدس التـــي قامــت بتغييـــر ( او احــد افرادهـــا)الفلســـطينية التوزيــع النســـبي لدســر  :51جدو  
 1192مكان اقامتها منأ البدء ببناء جدار الضم والتوسع حسب السبب، 

101 

    

نســبة األســر الفلســطينية فــي محافظــة القــدس التــي كانــت ضــحية ألفعــال إجراميــة خــالل العــام  :50جدو  
  1192الماضي للمسح حسب المنطقة ونوع الفعل اإلجرامي، 

102 

    

التوزيع النسبي لدسر الفلسطينية في محافظة القدس التي كانت ضحية ألفعال إجرامية خـالل  :53 جدو 
 1192العام الماضي للمسح حسب نوع الفعل اإلجرامي وعدد مرات التعرض له، 

103 

    

التوزيـــع النســـبي لدســـر الفلســـطينية فـــي محافظـــة القـــدس التـــي تعرضـــت لفعـــل اجرامـــي خـــالل  :52جدو  
 1192الماضية حسب الجهة التي تحملت عبئ االضرار المادية،  91الشهور 

104 

    

التوزيع النسبي لدسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب االعتقاد بوجود أشخا  يتعاطون  :56جدو  
 1192المخدرات في البيئة المحيطة حسب المنطقة ومؤشرات مختارة، 

105 

    

التوزيع النسبي لدسر الفلسطينية في محافظة القـدس حسـب السـبب الرئيسـي فـي وجـود ظـاهرة  :55جدو  
 1192تعاطي المخدرات، 

106 

 
 
 
 
 
 

  



3102، المسح االجتماعي لمحافظة القدس:  PCBS  

 

 المقدمة
 

على  3991 يعمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منأ ت سيسه ومباشرته العمل انطالقا من مدينة القدس في أيلول،
بعيد احتاللها إبراز اإلحصاءات المتعلقة بمحافظة القدس، وخصوصا ألك الجزء من المحافظة الأي ضمته إسرائيل عنوة 

 .3967للضفة الغربية في عام 
 

فقد حاول الجهاز منأ  ونظرا  لخصوصية وضع القدس في الحالة الفلسطينية، واستهدافها من قبل إسرائيل بالضم والتهويد،
وقد عمل   .انطالق أعماله تخصي  جزء هام من الموارد لت مين تدفق البيانات اإلحصائية المنتظمة حول المحافظة

في كل العينات التي يتم تصميمها في المسوح اإلحصائية  الجهاز على تثبيت محافظة القدس كوحدة إحصائية مستقلة
كما شرع الجهاز منأ .  شر تقديرات إحصائية أات مصداقية على مستوى هأه المنطقةالمختلفة من أجل إتاحة المجال لن

بإصدار كتاب القدس اإلحصائي السنوي لرصد التطورات التي تطرأ على المؤشرات االجتماعية واالقتصادية في  3990عام 
 .محافظة القدس

 

وهو أحد المسوح المتخصصة في دراسة  3111ة عام وفي أات السياق تم تنفيأ المسح االجتماعي لمحافظة القدس ألول مر 
األوضاع االجتماعية وظروف المعيشة، وبالتالي يوفر إحصاءات أكثر تفصيال  مما يتيح المجال للتعمق في دراسة الواقع 

جتماعي الفلسطيني في القدس وتحليل األوضاع االجتماعية والديمغرافية، واستمرارا  لهأا الجهد، فقد تم تنفيأ المسح اال
بهدف تحديث اإلحصاءات المتوفرة حول المؤشرات   3131، وللمرة الرابعة عام 3131، 3115لمحافظة القدس االعوام 

الرئيسية للمحافظة في المجاالت االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية باإلضافة إلى الخصائ  المختلفة للمساكن وظروف 
 .السكن في المحافظة

 

ويركز على تناول المجاالت االجتماعية  3131النتائج الرئيسية للمسح االجتماعي لمحافظة القدس يعرض هأا التقرير 
كما يعرض نتائج خاصة حول االنتهاكات .  والتعليمية والصحية، باإلضافة إلى ظروف المسكن والظروف المعيشية

األخرى الموجهة ضد التواجد الفلسطيني في  اإلسرائيلية ضد المقدسيين في مجال مصادرة األراضي والممتلكات واإلجراءات
ويحاول التقرير إجراء مقارنات بشكل مفصل بين .  القدس بما فيه اثر بناء جدار الضم والتوسع على السكان في المحافظة

 .شطري المحافظة والتي نتجت بالضرورة عن الوضع القائم المتمثل بالسياسات اإلسرائيلية تجاه كل جزء من هأه المحافظة
 

ن مل أن تشكل النتائج الواردة في هأا التقرير أداة معلوماتية مهمة في يد صانع القرار الفلسطيني للمساهمة في تثبيت 
 .وتحسين الحالة الفلسطينية في محافظة القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة

 

 واهلل ولي التوفيق،،،
 
 

 3102تشرين ثاني، 
 عال عوض
 رئيس الجهاز
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 االولالفصل  
 

 النتائج الرئيسية
 

الجواني  الديمغرافيية  كافية المسيح يغطييحيث  ،3102للمسح االجتماعي لمحافظة القدس  الرئيسية النتائج الفصل هذا يعرض
كمييا يعييرض  اييرط المعطيييان حييول االنتااكييان االسييرائيلية امييا فياييا جييدار ال ييق والتوسيي  فييي محافظيية القييدس  ،واالجتماعييية

 .الفلسطينية األسرو ثرها على واق  
   

 السكان  1.1
 251,043فيردا،، يتوطعيول اواقيي   404,165حييوالي  3102الي  عيدد السيكال المقييدر فيي محافظية القييدس فيي منتصي  العياق 

مييل مجمييو  % 1.0، ويشييكل عييدد السييكال فييي المحافظيية مييا نسييات  J2فييردا،  فييي منطقيية  153,122و J1ة فييردا، فييي منطقيي
 .مل مجمو  السكال في ال فة الغراية %14.9و فلسطيلالسكال في 

 
، J1فيييي منطقييية  103.7 ذكييير لكيييل مائييية  نثيييى  103.5فيييي محافظييية القيييدس  3102الغييين نسييياة الجييينس منتصييي  العييياق 

 كيل ميل فيي واينفس النسياة ،ذكر لكيل مائية  نثيى 103.2 فلسطيلنساة الجنس في  نفي حيل الغ ،J2في منطقة  103.3و
 .قطا  غطةو  ال فة الغراية

 

 

سينة فيي  01تقيل  عميارهق عيل  يمتاط المجتم  الفلسطيني في محافظة القدس اأن  مجتم  فتي، حيث  ل نسياة األفيراد اليذيل
 %.0.6 فأكثرسنة  01في حيل الغن نساة األفراد الذيل  عمارهق  ،%21.3الغن  3102العاق  في محافظة القدس
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مل مجمو  السكال الفلسطينييل في المحافظة حيث الغن % 31.0نساة الالجئيل الفلسطينييل في محافظة القدس الغن 
 .J2في منطقة % 20.3مقاال  J1في منطقة % 30.3هذه النساة 

 
 3102التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين حسب المنطقة وفئات العمر، 

 

 
 

ليق : توطعين عليى النحيو التيالي 3102في محافظة القدس عاق ( سنة فأكثر 03)كما اينن النتائج  ل الحالة الطواجية لألفراد 
للييذكور % 10.3المتييطوجيل اواقيي  فييي حيييل الغيين نسيياة األفييراد .  لإلنيياث% 20.4للييذكور مقااييل % 31.4يتييطوأ  اييدا، اواقيي  

، فييي حيييل اليي  متوسييط حجييق 3102 فييراد عيياق  2.6اليي  متوسييط حجييق األسييرة فييي محافظيية القييدس   .لإلنيياث% 13.3مقااييل 
   .لراان االسر االناث فراد  0.6مقاال  ألراا  االسر الذكور فراد  3.2حس  جنس ر  االسرة األسرة 
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فيي محافظية  الفلسطينيةمل مجمو  األسر % 11.4ما نسات  واالسر المكونة مل فرد تشكل األسر النووية  ،مل ناحية  خرى
 .في محافظة القدس لنفس العاق% 1.3المركاة و ،  ما االسر الممتدة 3102عاق  القدس

 
 الصحة العامة  2.1

فيييي % 43.4حييييث ليييوحظ انخفييياض النسيييياة  ليييى  ،%13.3نسييياة المشيييموليل االتيييأميل الصيييحي فيييي محافظييية القيييدس الغييين 
كواييان )وقييد سيييجلن نسيياة الميي منيل فييي محافظيية القييدس االتييأميل ا سيييرائيلي .  J1فييي منطقيية % 116.مقااييل  J2المنطقيية 
 .J2ة في منطق% 0.0مقاال % 11.1 ذ الغن  J1األعلى في منطقة ( حوليق

 

ميل مجميو  السيكال، ونسياة % 1.0نساة الفلسطينييل في محافظة القدس المصاايل ايأمراض السيكرو ويتلقيول عالجيا، الغن 
 .في محافظة القدسمل مجمو  السكال % 1.3المصاايل اأمراض  غط الدق ويتلقول عالجا، 

 

 التعليم  3.1
 J1في منطقة % 34.1  %30.1القدس في محافظة ( سنوان 1-2)الغن معدالن االلتحاق ارياض األطفال لألفراد 

% 14.3و، J1في منطقة % 03.1  %61.1، وتركط الملتحقول ارياض األطفال الخاصة انساة J2في منطقة % 31.4و
 .J2في منطقة 

 
  3102حسب فئات العمر، ( سنوات فأكثر 5)االلتحاق بالتعليم للسكان الفلسطينيين  معدل

 

 
 

فيي % 3.3و J1فيي منطقية % 2.0اواقي  % 2.1سيينوان فيأكثر فيي محافظية القيدس  01نساة األمية لألفراد اليذيل  عميارهق 
ميل مجميو  األفيراد % 21.3فيي حييل ال نسياة األفيراد المتسيرايل ميل التعلييق فيي محافظية القيدس الغين حيوالي .  J2منطقة 

 .لالناث %34.4للذكور و% 20.0 اواق  سنوان فأكثر 1في العمر 
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 مجتمع المعلومات  1.1

يسيتخدمول ا نترنين، سنوان فياكثر  1مل األفراد % 06.1 اينماسنوان فاكثر يستخدمول الكمايوتر،  1مل األفراد % 61.1
 .مل األفراد يمتلكول هات  نقال% 61.0وتايل  ل 

 

، والغييين نسييياة تيييوفر خدمييية ا نترنييين %63.3نسييياة األسييير فيييي محافظييية القيييدس التيييي يتيييوفر ليييدياا جاييياط كماييييوتر الغييين  
 ليدياا جاياط تلفطييول يتيوفر التييكميا  ل نسياة األسير .  توفر خدمة ا نترنين ا سيرائيلي% 30.1مقاال  %06.3الفلسطيني 

، فيي حييل %14.4حييث الغين فيي محافظية القيدس األسير ليدى ( ستاالين) القط ف ائيلتوفر نساة ،  ما اال%11.0الغن 
 .مل االسر يتوفر لدياا نقال اسرائيلي% 60.0مقاال % 30.2السر التي يتوفر لدياا نقال فلسطيني الغن نساة ا

 

 3102في محافظة القدس حسب استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ( سنوات فأكثر 5)نسـبة األفراد الفلسطينيين 
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 القوى العاملة  ..5
 J1فييي منطقيية % 06.2  %31.1 فييأكثر ةسيين 01فييي القييوى العامليية فييي محافظيية القييدس ايييل األفييراد  المشيياركةنسيياة الغيين 

 .%01.0في محافظة القدس فقد الغن  فأكثر ةسن 01ايل األفراد  ما نسياة الاطالة   .J2في منطقة % 21.6و
 

 3102العمل، الربع الثاني في محافظة القدس حسب المنطقة والعالقة بقوة ( سنة فأكثر 05)الفلسطينيين  نسبة
 

 
 

 

 المساكن وظروف السكن  ..6
 0.1غرفة، كما ال  متوسط كثافة المسكل في محافظة القدس  2.6متوسط عدد الغر  في المسيكل في محافظة القدس ال  

   .فرد لكل غرفة
 

 3102التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب نوع المسكن، 
 

 
 

 
مل األسر في محافظة القدس تتصل مساكناا اشاكة ميياه عامية، والغين نسياة األسير التيي تتصيل مسياكناا % 11.4حوالي 

ميل األسير تتصيل مسياكناا اشياكة كاراياء عامية  سيرائيلية، والغين نسياة % 1.2مقاايل % 11.1اشاكة كارااء عامية عرايية 
 .ظة القدسفي محاف% 44.6األسر التي تتصل مساكناا اشاكة صر  صحي حوالي 
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 مستويات المعيشة   ..7

كانن مل  هق مصادر الدخل الرئيسية التي تعتمد علياا األسر في محافظة  قطاعان العمل االسرائيليةاألجور والروات  مل 
واالجيييور ميييل ، يليايييا اليييدخل J2فيييي منطقيية % 01.2و J1فيييي منطقييية % 13.1اواقيي  % 31.0القييدس حييييث الغييين نسييياتاا 

، ومييل ثييق J2فييي منطقيية % 31.2و J1فييي منطقيية % ..02، اواقيي  %..32كمصييدر دخييل رئيسييي انسيياة  القطييا  الخييا 
فيي منطقية % 1.1و  J1فيي منطقية % 30.2اواقي  % 02.0ميل الوطني كمصيدر دخيل رئيسيي انسياة أمخصصان مل الت

J2 القيييدس فالغييين نسييياة االعتمييياد عليايييا كمصيييدر دخيييل رئيسيييي لألسيييرة فيييي محافظييية  االجيييور والرواتييي  ميييل الحكومييية،  ميييا
 .J2في منطقة % ..06و J1في منطقة % 3.3، اواق  6.4%

 
 3102الفلسطينية حسب وضعها المعيشي من وجهة نظر االسرة،  لألسرالتوزيع النسبي 

 

 

 جيدة
31.6%  

 متوسطة
64.3%  

 فقيرة
3.7%  

 فقيرة جدا
0.4%  
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 3102الغيين نسيياة األسيير الفلسييطينية فييي محافظيية القييدس التييي تقييوق اييرحالن سييياحية محلييية خييالل الرايي  االول مييل العيياق 
اما نساة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التيي تقيوق .  J2في منطقة % 36.3و ،J1في منطقة % 1.1اواق  % 00.2

فيييي % 0.1و J1فيييي منطقييية % 01.4اواقييي  % 1.3فالغييين  3102ايييرحالن سيييياحية خارجيييية خيييالل الراييي  االول ميييل العييياق 
 .J2منطقة 

 

، %03.2، متوسييط %20.0الغيين نسيياة األسيير الفلسييطينية التييي تقيييق و ييعاا المعيشييي االجيييد فييي محافظيية القييدس حييوالي 
 .قيمن و عاا المعيشي االفقيرة جدا% 1.3و% 2.6فقيرة 

 

 االنتهاكات االسرائيلية  8.1
فييي منطقيية % 1.1و J1فييي منطقيية % 41.2الفلسييطينية فييي محافظيية القييدس تييدف   ييرياة ارنونييا اواقيي  األسيير مييل % 13.0

J2،  اغيالق تيق األسر مل % 1.0سر في محافظة القدس تق هدق مااني لاا، مل األ% 1.0 وخالل الثالث سنوان الما ية
 يين لعملييية سييح  الاوييية المقدسييية، تعر األسيير مييل % 1.3لاييا،  ماييانيتلقيين اخطييار ااييدق األسيير مييل % 2.3، لاييا منيياطل

ميل الاويية  اياحرمانتيق % 0.1مخالفيان احجية عيدق التيرخي ، تلقين % 3.1، عنايا قط  خدمة التيأميل الصيحيتق % 3.2
 .االجتماعيةمخصصان المل  ااحرمانمل االسر تق % 3.2 في حيل المقدسية،

 

 

% 10.1اما االنساة لجدار ال ق والتوس  فتال  نساة الذكور مل االفراد الفلسيطينييل اليذيل تقي  امياكل سيكناهق داخيل الجيدار
مل االفيراد الفلسيطينييل اليذيل تقي  امياكل سيكناهق % 41.6في المقاال . مل االناث% 34.0مل ااناء محافظة القدس مقاال 

االفيراد الفلسيطينييل اليذيل تقي  امياكل سيكناهق  ميل( سينوان فياكثر 01لألفيراد )ميية هيق غيير الجئييل، ونسياة األ داخل الجدار
 .يحملول درجة الاكالوريس فأعلى% 6.4، و%2.6محافظة القدس  داخل الجدار في

 

 3102، والعمر فراد الفلسطينيين في محافظة القدس حسب الموقع من جدار الضم والتوسعالتوزيع النسبي لأل
 

 
 

 

 مييييل اجيييل السييييياحة وممارسييية نشيييياطان ترفيايييي  وثقافييييية،ميييل األفيييراد يتوجاييييول  ليييى الجانيييي  ا خييير مييييل الجيييدار  26.1%
لمتااعيية  مييور عالقيية % 0.1و ،للعمييل% 3.1و للحصييول علييى الخييدمان الطاييية،% 03.2مييناق لطيييارة األقييار  و% 21.0و

 ل واقي   . اخيرى ألميورالجاني  االخير ميل الجيدار  يتوجايول اليى% 1.3، وللتعلييق% 1.0و ،م  الدوائر الخدماتية المختلفة
 .الحركة ايل جاناي الجدار يتخذ صفة الدورية واشكل عاق،  و  مل الحياة اليومية وغير مرتاطة افترة طمنية محددة
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  البيئة االجتماعية المحيطة 9.1
مل األسر تعرض  فرادهيا %  3.6مل األسر يعتقدول اوجود  شخا  يتعاطول المخدران في الايئة المحيطة وال % 11.3

عييدق مراقايية وتعتقييد األسيير  ل  هييق ثييالث  سيياا  لوجييود هييذه الظيياهرة هييي .  لم ييايقان و ييغوطان مييل هيي الء األشييخا 
األسيير ميل % 2.1 .علييى التيوالي% 01.1، %00.1، %34.1انسياة  والمشيياكل االجتماعيية ،والمشياكل االقتصيادية ،االهيل

 .  J2في منطقة % 2.0و J1في منطقة % 3.1رامي اواق  تعر ن لفعل اج في محافظة القدس
 

وميييل حييييث الجاييية التيييي تحملييين عايييت اال يييرار الماديييية فتحملييين ال يييحية او عشييييرتاا العايييت االكاييير ميييل اال يييرار انسييياة 
ميل عايت اال يرار  %1.4، في حيل تحملن شركان التأميل نسياة %6.2، ومنفذ الجريمة  و عشيرت  تحمل انساة 40.1%
 .المادية

 
شهر الماضية حسب الجهة التي تحملت عبئ االضرار  03التي تعرضت لفعل اجرامي خالل  التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية

 3102، المادية
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

عشيرته/الضحية   
86.9%  

 عشيرته/ منفذ الجريمة 
7.3% 

 شركات التأمين
5.8%  
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 الثانيالفصل 
 

والجودة المنهجية  
 

 تصيميق ذلي  فيي اميا 3102االجتمياعي لمحافظية القيدس  المسيح وتنفييذ تخطييط فيي اتاعين التيي المناجيية الفصيل هذا يعرض

 ايدء،ا الايانيان جيودة يعيرض كميا الدراسية، امو يو  الخاصية الايانيان وتحلييل ومعالجية جمي  وطيرق األساسيية الاحيث  دوان

 .مناا واالستفادة الايانان وفاق النشر اكيفية وانتااء للمسح األولي االتخطيط
 

 المسح هدف 1.2
ايانان القدس وكتا  القدس االحصائي السنوو اايانان احصائية عل الواق  االجتماعي واالنتااكان االسرائيلية اغناء قاعدة 

لسكال محافظة القدس، ومساعدة المخططيل وراسمي السياسان على فاق واق  محافظة القدس في مختل  المجاالن مل 
ية واالجتماعية للمجتم  الفلسطيني في محافظة القدس  هق الخصائ  الديمغراف خالل توفير الايانان ا حصائية حول

 .ورصد االنتااكان االسرائيلية احق المقدسييل

 

 استمارة المسح 2.2
الدوليية ميل جاية مي  المحافظية  التوصييانتعد استمارة المسح األداة الرئيسية لجم  الايانان، وقد تق تصميماا اعتميادا عليى 

 خييرى،   ييافة الييى  ناييا تحقييق المواصييفان الفنييية لمرحليية العمييل الميييداني، كمييا مييل جايية  ة محافظيية القييدسعلييى خصوصييي
 .تحقق متطلاان معالجة الايانان وتحليلاا

 

اا  افة  لى الايانان التعريفية والسيطرة النوعية الموجودة على الغال  تتكول استمارة المسح االجتماعي لمحافظة القدس 
 :، مل األقساق الرئيسية التالية3102

 

ويحتيوو عليى ايانيان حيول الخصيائ  الديمغرافيية واالجتماعيية واالقتصيادية لجميي   فيراد  :القسم األول بيانات أفرراد األسررة
 :حيث  يشتمل هذا القسق على  األسرة
الايانيييان التعريفيييية لألسيييرة والعالقييية اييير  األسيييرة، والجييينس، والعمييير، وحالييية اللجيييوء، وتيييوفر التيييأميل الصيييحي ونوعييي ،  -

 . افة  لى ايانان حول الحالة الطواجية والعمر عند الطواأ األولاا 
وتتنيياول العالقية اقييوة العميل، والمانيية .  وتمثيل ايانييان األفيراد خييالل األسياو  السييااق لوقين طيييارة األسيرة: ايانيان العمييل -

 .مكال العملوالنشاط االقتصادو، ومكال العمل، والحالة العملية واألجور، والوقن المستغرق للوصول  لى 
وتشمل ايانان حيول االلتحياق ايالتعليق ونيو  الم سسية الملتحيق اايا الفيرد، وعيدد السينوان الدراسيية التيي : ايانان التعليق -

 . تماا الفرد انجاح، والحالة التعليمية، والتسر  مل التعليق و سااا 

وتشمل وجود  قراياء فيي الجاني  ا خير ميل الجيدار، و سياا   :واالنتااكان االسرائيلية جدار ال ق والتوس  عل ايانان -
التوج   لى الجان  ا خر، اا  افة  لى م شيران عيل األسيرى المحكيوميل وميدة الحكيق واألسيرى المحيرريل والمشياكل 

 .االنتااكان االسرائيلية المختلفة احق المواطنيل في محافظة القدس وانوا  التي يواجاوناا
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ويوفر هذا القسق ايانيان حيول المسيكل اليذو تقييق فيي  األسيرة ميل حييث نيو  المسيكل  :المسكن وظروف السكنالقسم الثاني 
ميياه، كاراياء، )، واتصيال مسيكل األسيرة االشياكان العامية (للمساكل المستأجرة)والحياطة، وعدد غر  المسكل وقيمة ا يجار 

ة المسيي ولة عيل الييتخل  منايا اشييكل نايائي، وعييل تييوفر ، و ي يا، طييرق جمي  النفايييان واليتخل  مناييا والجاي(صير  صييحي
السل  المعمرة لدى األسرة، اا  افة  لى حاجة األسرة مل الوحدان السكنية خيالل العشير سينوان التاليية للمسيح، وكيق وحيدة 

 .سكنية تستطي  األسرة  ل تاني خالل الفترة المذكورة
 

وقد شملن ايانان خاصية امسيتويان المعيشية لألسيرة ميل مصيادر دخيل  :القسم الثالث مستوى المعيشة والمزايا واإلجراءات
شيارا، الما يية ميل حييث النيو  والقيمية والجاية التيي  03األسيرة خيالل  تلقتايارئيسية وثانوية لألسرة، و ي ا، المساعدان التي 

ن ا سيرائيلية التيي تعر ين لايا قدمتاا، واالمتياطان التي تتلقاهيا األسيرة وال يرائ  المفرو ية عليى األسير، وكيذل  ا جيراءا
غيالق منياطل والحرميال ميل المخصصيان وغيرهيا و ثير  األسرة مثل مصادرة العقاران خالل الثالث سينوان الما يية، وهيدق واق

 .اناء جدار ال ق والتوس  حس  ر و األسر المقدسية
 

لتيي تعر ين لايا األسيرة  و  حيد  فرادهيا خيالل ا ةيوفر هذا القسق ايانان حول األفعال ا جرامي :القسم الرابع األمن والعدالة
شارا، الما ية لتاريخ الطيارة مل حيث النيو  وعيدد الميران، والجاية التيي قامين اي خر فعيل  جراميي، وكيذل  وقين حيدوث  03

 .آخر فعل  جرامي ومكان ، وفيما  ذا تق التالي  عن  والجاة التي تق تاليغاا، ونو  األ رار الناجمة عن 
 

 ر والعينة االطا ..3
 

 (  مجتمع الدراسة)الشمول  ..1.3
لعاق ( J2)والقدس( J1)مل األسر واألفراد الفلسطينييل المقيميل اصفة اعتيادية في القدس  الدراسة في المسحيتكول مجتم  

3102 
 

  إطار المعاينة ..2.3

مل ايانان التعداد العاق للسكال والمساكل والمنش ن الذو نفذه الجاياط المركيطو  (J1)و( J2)تق  نشاء  طار المعاينة للقدس 
اسيييتخداق هيييذه المنييياطق كوحيييدان معاينييية تيييق  ا طيييار عايييارة عيييل قائمييية منييياطق عيييد،و . 7002الفلسيييطيني عييياق  لإلحصييياء

 .في المرحلة األولى مل عملية اختيار العينة  (PSUs) ولية
 

 حجم العينة  ..3.3
  (.محافظة القدس)  سرة  متجاواة على المستوى ا جمالي  1,260تق تقدير حجق العينة لتكول 

 
  العينة تصميم ..1.3

 :ذان مرحلتيل عينة طاقية عنقودية عشوائية منتظمة ال
منطقية  18و J1منطقية فيي القيدس 21)منطقية عيد   12اختييار عينية طاقيية عشيوائية منتظمية مكونية ميل :  المرحلة األولر 

 (. J2في القدس 
 . سرة متجاواة مل كل منطقة عد تق اختيارها في المرحلة األولى 33الوصول الى عينة مل  :: المرحلة الثانية
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  طبقات تصميم العينة 5.3.2

 : تق توطي  العينة الى طاقان ااستخداق المستويان
 (.J2القدس ، J1القدس ) المنطقة  -0
 (.(مخيق، ري  ، ح ر)J2:القدس، (مخيق/ح ر)J1:القدس)نو  التجم   -3

 .طاقان 5 و  ل  جمالي عدد الطاقان الفعلية هو 
 

 توزيع حجم العينة
 

 عدد مناطق العد عينة األسر الطبقات المنطقة

 (J1)القدس 
 1. 570 ح ر 
 5 150 مخيق 

 2. 720 المجموع

 (J2)القدس 

 7 210 ح ر 
 6 180 ري  
 5 150 مخيق 

 1. 540 المجموع
 42 1,260 محافظة القدس

 
 

 مستوى النشر  ..6.3
 (.محافظة القدس)المستوى ا جمالي  -0
 ( .J2القدس ، J1القدس )المنطقة  -3

 
 دورية المسح 7.3.2

 .مل المخطط  ل ينفذ المسح كل ثالث سنوان
 

 حساب األوزان  ..1
مسييح  وعينيية فييي العينيية اأنيي  المقلييو  الريا ييي الحتمييال اختيييار الوحييدة،( وحييدة المعاينيية) يعيير  وطل الوحييدة ا حصييائية  

حيث يتق في المرحلة األولى حسا  وطل مناطق العد ااالعتماد ، مرحلتيل ذان عنقودية  طاقية عينةالقدس االجتماعي هي 
ثييق نجييد حاصييل ، عييد  ثييق فييي المرحليية الثانييية يييتق حسييا  وطل األسييرة مييل كييل منطقيية، علييى احتمييال اختيييار كييل منطقيية عييد

ثق نقوق اتعديل هذه األوطال ااالعتماد ،  ر  وطل المرحلة األولى في وطل المرحلة الثانية فنحصل على وطل األسر األولي 
واالتييالي نحصييل علييى وطل ( نييو  التجميي ، محافظيية)وتكييول فئيية التعييديل هييي الطاقيية   3102علييى تقييديران األسيير منتصيي  

 .األسر الناائي
 

 النايائيلة الثالثة نقوق احسا  وطل كل فيرد ااالعتمياد عليى وطل اسيرت  فيكيول  وطل الفيرد االوليي هيو وطل اسيرت  وفي المرح
 .لألفرادالستخراأ االوطال الناائية  3102ثق نقوق اتعديل هذه األوطال ااالعتماد على تقديران االفراد لمنتص  العاق 
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 العمليات الميدانية  5.2
ليذل  في ل  يمال وجييود .  الميدانيية،  هيق مراحيل تنفييذ المسيح لجمي  الايانييان المطلواية ميل مصيادرها األولييةتمثيل العملييان 

وقيد اشيتمل ذلي  عليى تيوفير .  مقومان النجاح في هذه المرحلة ميل الق يايا األساسيية التيي تيق العميل عليايا اشيكل تفصييلي
ييييل والتييدري  وتييوفير المسييتلطمان المادييية الالطميية ألداء العمييل كييل المسييتلطمان الفنييية وا دارييية امييا فييي ذليي  عمليييان التع

 .اأف ل صورة
 

 التدريبو  التعيين ..1.5
( 01)التيدري   عملييةوقيد شيملن  الاد  مل التدري  هيو  طيال  المتيدرايل عليى  داييان المسيوح الميدانيية ومناجيية الاحيث،

تييق خاللاييا التعييرض اصييورة عاميية الييى اساسيييان الاحييث الميييداني امييا فييي ذليي   خمسيية اييياق واسييتمرن فتييرة التييدري  ،متييدراا
تصيييميق المسيييوح االحصيييائية وتصيييميق االسيييتمارة وآليييية اجيييراء المقيييااالن، اا  يييافة اليييى تصيييميق العينييية واسيييتخداق الخيييرائط 

وائر الفنيية المختلفية ذان وتمن عملية التدري  مل قال متخصصيل في الد، االحصائية وماادئ العمل الجماعي في الميدال
 .العالقة االمسح

 
 جمع البيانات من الميدان ..2.5

وانتايين .  10/13/3102اتيياريخ  J2و J1 اييد ن عملييية جميي  الايانييان مييل الميييدال فييي محافظيية القييدس لكييل مييل منطقتييي
، وقييد 03/11/3102اتيياريخ  J1، فييي حيييل انتايين فييي منطقيية 11/11/3102اتيياريخ  J2عملييية جميي  الايانييان فييي منطقيية 

تمييين معالجييية اعيييض االشيييكاالن الفنيييية وا داريييية وغيرهيييا ميييل خيييالل عمليييية التواصيييل مييي  فرييييق العميييل المييييداني والطيييياران 
صييدار التعميمييان والتوصيييان الالطميية لفريييق العمييل الميييداني فييي سييايل  الميدانييية وفحيي  اعييض االسييتماران المسييتوفاة، واق

 .ى مل األخطاءتوحيد المفاهيق واالستفادة القصو 
 

ااحثة ومشيرفة ومدققية للعميل فيي محافظية القيدس، وذلي  اميا يتفيق مي  معيدالن ا نجياط  13شار  في عملية جم  الايانان 
وتيق تقسييق طياقق العميل المييداني  يمل مجموعيان حييث  ،استماران للااحثية الواحيدة وميدة العميل وحجيق العينية 3-2اليومية 

وميدقق واحيد عليى  ،اياحثيل ومشير  5 احيث تشمل كيل منطقية، J2، ومنطقة  J1نطقة توطعن المجموعان الى منطقتيل م
 .مل حجق العينة% 13مشكلة   اسرة 1,188، وتق جم  ايانان مستوى المحافظة

 
 الترميز ..3.5

وقطييا  غيطة حسيي  التصييني  السيلعي الموحييد لل ييفة الغرايييية  فيي هييذه المرحلية تييق ترمييط النشيياط االقتصييادو وفقيا للتصييني 
، حييييث تيييييق تصيييني  النشييياط االقتصيييادو لجميييي  العيييامليل (الرااييي التنقييييح )الصيييناعي اليييدولي لجميييي  األنشيييطة االقتصيييادية 

كيذل  تيييق ترمييط المايل .  منياطل عشيرية لخميس،  و الخيامسوالعاطليل عل العمل الذو ساق لاق العمل عليى مسيتوى الحيد 
، (منياطل عشيرية لسين و ) السيادس، وتيق ترمييط المانية عليى مسيتوى الحيد 3114ليدولي للماييييل  ااالعتماد على التصنيي  ا

ااالعتمييياد عليييى التصيييني   (منييياطل عشيييرية لسييين و ) السيييادسعليييى مسيييتوى الحيييد  التخصصيييان العلمييييةترمييييط  وكيييذل  تيييق
 .0116الفلسطيني المعيارو للتعليق 
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  معالجة البيانات ..6
ت منن مرحلة معالجة الايانان مجموعة مل األنشطة والعمليان التي تق  جرا ها على االستماران ااد   عدادها لمرحلة 

 :التحليل، وشملن هذه المرحلة العمليان التالية
 

 اإلدخال برنامجتجهيز  ..1.6
وقد صممن شاشان ا دخال والتدقيق وكذل  تق و   فحوصان  ،Accessتق تصميق ارنامج ا دخال االحطمة الارمجية 

 .التدقيق ا لي خالل ا دخال ومل ثق ارمجة قواعد التنظي  لفح  األسئلة والمتغيران على مستوى االستمارة
 

 التدقيق قبل إدخال البيانات ..2.6
التعليمان التيي تيق فيايا التيدقيق المييداني للتأكيد ميل في هذه المرحلة تق  عادة عملية تدقيق جمي  االستماران ااستخداق نفس 

عادة غير المكتمل مناا ثانيية للميدال  .منطقية الايانان واق
 

 إدخال البيانات ..3.6
وقيد تمييط  ،حييث تمين ارمجية االسيتمارة Accessحطمية  تق تنظيق عملية  دخال الايانان في قسق  نظمية المعلوميان ااسيتخداق

 :اده في الجااط االخوا  والسمان التاليةالارنامج الذو تق  عد
  مكانية التعامل م  نسخة مطااقة لالستمارة على شاشة الحاسو . 
 القدرة على عمل جمي  الفحوصان واالحتماالن الممكنة المنطقية وتسلسل الايانان في االستمارة. 
 القدرة على التدقيق الداخلي لإلجااان على األسئلة. 
  األدنى مل  خطاء مدخلي الايانان الرقمية  و  خطاء العمل الميدانيالحفاظ على الحد. 
  ساولة االستخداق والتعامل م  الارنامج والمعطيانUser-Friendly. 

  مكانييية تحويييل الايانييان  لييى صيييغة  خييرى يمكييل اسييتخداماا وتحليلاييا مييل خييالل منظومييان  حصييائية تحليلييي   خييرى 
 . SPSSمثل

  المختلفة ألقساق االستمارة والتحكق اأو األقساق تريد  ل تعرض  و عرض لجمي  األقساقساولة عرض الايانان. 
 

 المدخلة تدقيق وتنظيف البيانات ..1.6
عيادة االسيتماران التيي تحيوو  خطياء . تق تنظي  الايانان اتشغيل اسيتعالمان الفحوصيان وتعيديل  خطياء ا دخيال مااشيرة واق

اعد االنتااء مل عملية  دخال الايانان اد  العمل عليى تيدقيق وفحي  الايانيان عليى   .لمعالجتاااستمارة  لى مدير المشرو  
 :النحو التالي

 .تدقيق االنتقاالن والقيق المسموح ااا .0
 .على عالقان منطقية وذل  اناء،  ،تدقيق التطااق واالتساق ايل  سئلة القسق الواحد واألقساق المختلفة .3
تيق اسيتخراأ قائمية ااالسيتماران غيير المتطااقية  احييث ،عالقيان معينية اييل األسيئلة المختلفية على ا،  جراء فحوصان اناء .2

ذا  ذا كانين  ،، فورا تعديلااكال يتق  وجد هنا   خطاء في ا دخالومراجعتاا وتحديد مصدر الخلل فياا، واق  خطياء هنيا  واق
، وقيد وتصيحيح األخطياء الموجيودة فيي االسيتمارة ،رىميدال فكال يتق تحويلاا  ليى العميل المييداني  عيادة الطييارة ميرة  خي

مرحلة تنظي  ايانان المسح مل حيث اتساقاا ومنطقيتايا وراطايا ايالعمر : ت منن مرحلة تنظي  الايانان مرحلتيل هما
مرحليية وتيياريخ الميييالد والحاليية التعليمييية وغيرهييا للفييرد الواحييد، واتسيياق  سييئلة كييل قسييق مييل  قسيياق االسييتمارة لألسيير،  مييا ال
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والمسيح االجتميياعي لمحافظية القييدس للعيياق  3102الثانيية فت ييمنن فحي  االتسيياق اييل نتييائج  سييئلة المسيح االجتميياعي 
 . 3102 الثانيالرا  -والمسوح األخرى مثل مسح القوى العاملة.  3101

 

 قابلية المقارنة  ..7
هذا المعيار مرتاط االمنتج ا حصائي  ذ ال اد ميل  ل تتيوفر فيي ا حصياءان سيمة المقارنية مي  مصيادر  خيرى ومي  فتيران 

  .3101 حيييث تييق مقارنيية نتييائج المسييح ميي  ايانييان العيياق.  طمنييية  خييرى، فييالكثير مييل التحليييالن تقييوق علييى  سيياس المقارنيية
 .الخاصة امحافظة القدس 3116للتعداد العاق للسكال والمساكل والمنش ن للعاق  كذل  تق مقارنة الايانان م  النتائج الناائية

 

 دقة البيانات  8.2
  خطياءاسيا  اسيتخداق عينية، وكيذل   ا حصيائية األخطياء  ارطهيامتعددة فيي المسيح ميل   دقة الايانان جوانفح   شملي

اا  يييافة  ليييى معيييدالن االسيييتجااة فيييي المسيييح واهيييق آثارهيييا عليييى  ،المسيييح و دوانالعميييل  طييياقق  ليييىترجييي    حصيييائيةغيييير 
 :ويشمل هذا القسق على ا تي. التقديران

 

 األخطاء اإلحصائية ..1.8
وليذل    ل ايانان هذا المسح تتأثر ااألخطاء ا حصائية نتيجة الستخداق عينة ولييس حصيرا شيامال لوحيدان مجتمي  الدراسية،

هييق التاييايل أل حسيا تييق  وقييد.  ميل الم كييد ظايور فييروق عييل القييق الحقيقييية التييي نتوقي  الحصييول عليايا مييل خييالل التعيدادان
علييى مسييتوى محافظيية القييدس،  مييا علييى  فييي التقرييير المييذكورةفييي مسييتويان النشيير للتقييديران   شييكاليةيوجييد  الو الم شييران، 

لتاايل فياا عالي لاعض الم شران وتق ا شارة  لى هذه القيق فيي جيداول النشير، كال هنا  ا J2و J1مستوى محافظة القدس 
 :الجدول التالي يايل  هق م شران األسر واألفراد وحسااان التاايل

 

 حساب التباين والتقديرات
 

 المتغير
قيمة 
 التقدير 

الخطأ 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 % 59فئة الثقة 
 الحد األعل  الحد األدن 

 J1 %6.30 %0.90 %14.80 %4.60 %8.50نساة الذكور العاطليل عل العمل في القدس 

 J2 %15.20 %3.90 %25.60 %8.90 %24.90نساة الذكور العاطليل عل العمل في القدس 

 40.00% 33.80% 4.20% 1.50% 36.80% نساة الذكور الملتحقيل االتعليق في محافظة القدس

 43.30% 35.00% 5.30% 2.10% 39.10% االتعليق في محافظة القدسنساة ا ناث الملتحقان 

 J1 %33.20 %4.10 %12.40 %25.40 %42.00سنة فأكثر في القدس  1.نساة الذكور المتسرايل مل التعليق الذيل  عمارهق 

نساة الذكور العاطليل عل العمل وم هلاق العلمي اكالوريوس فاعلى في 
 9.60% 1.70% 42.90% 1.80% 4.10% محافظة القدس

نساة األسر الفلسطينية التي ترى  ل عدق توفر فر  عمل هو  هق  ساا  
 84.60% 46.00% 14.50% 9.90% 68.40% *فقرها في محافظة القدس

 J1 %84.80 %2.20 %2.60 %79.80 %88.70نساة األسر التي نو  حياطة مسكناا هو مل  في القدس 

نساة األسر التي مصدر دخلاا هو روات  و جور مل القطا  الخا  في 
 J1 %13.10 %2.60 %19.90 %8.60 %19.30القدس 

نساة األسر التي مصدر دخلاا هو روات  و جور مل القطا  الخا  في 
 J2 %40.30 %3.00 %7.40 %34.40 %46.50القدس 

 التاايل عالي* 
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 األخطاء غير اإلحصائية ..2.8

 مييا األخطيياء غييير ا حصييائية فاييي ممكنيية الحييدوث فييي كييل مراحييل تنفيييذ المشييرو ، خييالل جميي  الايانييان  و  دخالاييا والتييي 
. و خطياء  دخيال الايانيان( الااحيث)، و خطياء المقاالية (الماحيوث)يمكل  جمالاا اأخطاء عدق االستجااة، و خطياء االسيتجااة 

ن جاود كايرة مل خالل تدري  الااحثيل تدرياا مكثفا،، وتيدريااق عليى كيفيية  جيراء ولتفادو األخطاء والحد مل تأثيرها فقد اذل
جييراء التجراية القالييية، وتيق  جييراء  المقيااالن، واألميور التييي يجي  اتااعاييا  ثنياء  جيراء المقااليية، واألميور التييي يجي  تجناايا، واق

ه األخطيياء تقييل تييدريجيا، حيييث تتييراكق الخاييرة لييدى الفريييق  ال  ل هييذ . اعييض التميياريل العملييية والنظرييية خييالل الييدورة التدرياييية
الميداني اصورة مطردة، ال سيما و ل فريق العمل الميداني يتأل  مل ااحثيل دائميل وغير دائميل يقومول اي جراء العميل فيي 

 .المسوح التي تنفذ في الجااطكل 
 
 :التي يمكل تلخيصاا اما يليناتجة مل خصوصية هذا المسح  فاي في هذا المسح اخصو  األخطاء غير ا حصائيةو 

 .تدخل في  دق تفاصيل الحياة الشخصية لاذه األسر  ل استيفاء الايانان المطلواة هواعتاار عدد كاير مل األسر  -
جراءات  -  .االحتالل واق

  .اعتقاد اعض األسر  ل المسح مرتاط االمساعدان االجتماعية  و ال رائ  -
 مثل االمتياطان  جراءان  سرائيلية م ادة تحرماق مل اعضاحتمال مل  (J1)منطقة  القدس يتخو  األسر ف -

 .مخصصان التأميل الوطني
 
 

 نسب التجاوب وعدم التجاوب  ..3.8

اسرة في  362، وJ1اسرة في  601)  سرة،( 1,188) المكتملةال  عدد األسر و ، في محافظة القدس سرة ( 1,820) طيارةتق 
J2)  . طاقان التصميق لتعديل تأثير نسي  حاالن الرفض وعدق االستجااة، والغن  جرى تعديل األوطال على مستوىوقد

 %.01.0نساة االستجااة 
 

نسييياة عيييدق االسيييتجااة كانييين مرتفعييية فيييي محافظييية القيييدس وذلييي  اسيييا  الو ييي  الخيييا  للمحافظييية ميييل الناحيييية السياسيييية 
 :تجااة كما يلي والجغرافية، حيث كال توطي  العينة حس  االس

 

 عدد الحاالت حاالت االستجابة
 08011 مكتمل

 01 االسرة مسافرة

 26 ال احد االاين

 213 رفض التعاول

 20 لق يتوفر معلومان

 002 وحدة غير مأهولة

 30  خرى

 1,820 المجموع

 
وهيي نسياة عاليية مقارنية مي  نسياة عيدق االسيتجااة ااقيية ال يفة  ،%21.3حيث الغن نسياة عيدق االسيتجااة  جميالي العينية 

 .الغراية وقطا  غطة، االمر الذو قد ي دو الى تحيط الايانان، تق معالجة حاالن عدق االستجااة مل خالل تعديل االوطال
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 :معادالت التجاوب وعدم التجاوب
 x011%   مجمو  حاالن طيادة الشمول= نساة  خطاء طيادة الشمول 

 عدد حاالن العينة األصلية                                  
 %6.2= وتساوو 

 
 x   011% مجمو  حاالن عدق االستجااة= نساة عدق االستجااة 

 العينة الصافية                              
 % 30.4= وتساوو 

 1,707= 113 - 1,820( = حاالن طيادة الشمول) –العينة األصلية = العينة الصافية 

 .نساة عدق االستجااة -%011= نساة االستجااة 
 %01.0=وتساوو 

 االسر المتجاوبة حسب المنطقة ونوع التجمع ومناطق العد
 

 عدد مناطق العد عدد االسر المتجاوبة نوع التجمع المنطقة

 (J1)القدس 
 19 565 ح ر

 5 150 مخيق

 24 715 المجمو 

 (J2)القدس 

 7 162 ح ر

 6 161 ري 

 5 150 مخيق

 18 473 المجمو 

 42 1,188 محافظة القدس

 
  جودة البيانات 9.2

يشمل مفاوق جودة الايانان جوان  متعددة، ادءا، االتخطيط األولي للمسح وانتااء اكيفية النشر وفاق الايانان واالستفادة 
 ،االتساق ،القاالية للمقارنة ،امكانية الوصول ،الوقتية الدقة،، الصلة االواق  :للجودة ا حصائية ساعة ااعادوهنا   .مناا

بيانات المسح ذات جودة عالية بالمقارنة مع نتائج المسح السابق والمسوح االخرى التي نفذت في الجهاز في و  .االكتمال

 .نفس الفترة الزمنية ومنها مسح القوى العاملة

 

 إجراءات ضبط الجودة 
ااتيداءا ميل تصيميق ادوان المسيح وعقيد  خالل المراحل المختلفة للعمل تق اتخاذ العديد مل االجراءان ل مال  اط الجودة،

دورة تدرياية للااحثيل الميدانييل والمشرفيل ااد   كساااق المااران األساسية االعمل المييداني وآلييان  جيراء المقيااالن حتيى 
ارنييامج ا دخييال قاييل الاييدء  فحيي وتييق  ،ق تييدري  مييدخلي الايانييان علييى ارنييامج ا دخييالتييو   .ينجييطوا عملاييق اكييل يسيير ودقيية

طياقق كيال هنيا  اتصيال دائيق مي   ،ومل  جل االطال  على صورة الو ي  والحيد ميل  يية  شيكاليان.  اعملية  دخال الايانان
تييق عقييد اجتماعييان ، و لميييداني للمشييرو لالطييال  علييى سييير العمييل ا المسييتمرةالميدانييية مييل خييالل الطييياران العمييل الميييداني 

اييا ا لييى المشيياكل التييي واجاشييكل مسييتمر كييذل  تييق التطييرق دورييية ميي  الفريييق الميييداني خييالل الطييياران الميدانييية المختلفيية، 
وو   الحلول المناساة لاا مل خالل  صدار التعليمان في حال عدق و وح مفاوق معييل  و  ثناء العمل الميداني  يلالااحث
  .ال ظاور حاالن في الميدال احاجة  لى مطيد مل التو يحفي ح
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 :لقد حرصت إدارة المسح عل  وضع آلية للعمل الميداني، من أجل الحصول عل  بيانات دقيقة، ومن أبرزها    
  وتحديد  هدا  هذه الطياران والايانان التي يتق جمعاا في كل  ،فترة جم  الايانانو   ارنامج طياران لألسر خالل

 .طيارة
  قال االنتااء مل العمل الميداني لساولة الرجو   لى وذل  الميدانية والمعالجة و   مجموعة مل قواعد المراجعة

 .فترة جم  الاياناناألسرة خالل 
 لتنظي ش  األخطاء آليا،، كما تق و   آلية  ما فيما يتعلق افحو  معالجة الايانان فقد تق و   عالقان لك 

 .الايانان ومراجعة االستماران اعد ا دخال
 

 مالحظات فنية أخرى  13.2
هنا  مجموعة مل المالحظان الفنية الاامة والتي يج   خذها اعيل االعتاار عند االطال  على هذا التقرير، وهي على 

 :ا تي والنح
 عادة المقاالة لما تشكل  مل عات   افي على الااحثة وعلى األسرة اسا  خصوصية المسح فقد تق  لغاء . 

 الاياحثيل  ة، وعيدق مقيدر وذل  لخصوصية القيدس ميل الناحيية السياسيية والجغرافييةعدق التجاو  في المسح  ةارتفا  نسا
 .للوصول الى كافة االسر الفلسطينية اسا  االجراءان االسرائيلية
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 الثالثالفصل 
 

 المصطلحات المفاهيم و 
 

 علىاشكل اساسي  التعريفانتستند هذه حيث .  التقريرالواردة في المفاهيق والمصطلحان   هق يعرض هذا الفصل
 .م  األخذ اعيل االعتاار الحالة الفلسطينية، التوصيان الصادرة عل االمق المتحدة في المجاالن المختلفة

 
 (:J1منطقة )القدس 
محافظة الذو  مت   سرائيل عنوة اعيد احتاللاا لل فة الغراية في عاق التشمل ذل  الجطء مل (: J1منطقة )القدس 
الشيخ ) وتشمل "اين المقدس"اين حنينا، مخيق شعفاط، شعفاط، العيسوية، القدس )تجمعان   J1منطقة وت ق  .0106

سلوال، الثورو، جال المكار، السواحرة  ،(الصوانة، الطور، الشياح، راس العامودجراح، وادو الجوط، اا  الساهرة، 
 (.كفرعق ، الغراية، اين صفافا، شرفان، صور ااهر،  ق طواا

 
 :(J2منطقة ) لقدسا

عنوة اعيد احتاللاا لل فة الغراية عاق  سرائيل ذل  الجطء مل المحافظة والذو  مت   استثناءامحافظة القدس  ملتش
رافان، مخماس، مخيق قلنديا، التجم  الادوو جا ، قلنديا، اين دقو، جا ، الجديرة، )تجمعان   J2منطقة  وت ق ،0106

الراق و احية الاريد، اين عنال، الجي ، اير نااال، اين  جطا، القاياة، خراة  ق اللحق، ادو، الناي صموئيل، حطما، اين 
، الطعيق، العيطرية،  او (التجم  الادوو الخال األحمر)الكعاانة ن اكسا، عناتا، ، قطنة، اين سوري ، اي(التحتا)الالد حنينا 
 (.، السواحرة الشرقية، الشيخ سعد(التجمعان الادوية العيطرية و او ديس)عر  الجااليل ديس، 

 

 :األسرة
ويشييتركول فييي المأكييل  و فييي  و وجيي   فييرد  و مجموعيية  فييراد تييراطاق  و ال تييراطاق صييلة قراايية، ويقيمييول فييي مسييكل واحييد،

 .  متعلق اترتياان المعيشة
 

 :رب األسرة
هو الشخ  المقيق  قامة معتادة م  األسرة، الذو عيييير  اأن  يحميييل هذه الصفة مل قال ااقي  فراد األسرة، وعيادة ميا يكيول 

 .وقد يشارك  ا خرول فيي ذل هذا الشخ  صاح  السلطيييية والمس ول عل تداير الش ول االقتصادية لألسرة 
 

 :الفرد في األسرة

هو الفرد الموجود في الوحدة السكنية ويعتار على ان  فرد في األسرة  و ع و فياا  ذا كانن هذه الوحدة السكنية هيي مكيال 
 .ا قامة المعتادة ل   و مكال ا قامة الوحيد ل 

 

 :بالسنوات الكاملة العمر
 .الكاملة االسنوان  عن معارا  ا سناد وتاريخهو الفترة الطمنية ايل تاريخ الميالد 
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 :أسرة نووية

 سيرية واحيدة، وتتشيكل ميل  سيرة م لفية ميل طوجييل فقيط  و ميل طوجييل مي   نيواةاألسر المعيشية التي تتكول كليية ميل   هيو 
ليدياا اايل  و ( ر  األسيرة) و  ق  كثيرلديي  اايل  و اانية  و ( رةر  األسي) و  كثير  و   ( االدق فقط ولييس ايالتاني)اانة  واال 

 .ا خريل  و مل غير األقار  األقرااءاانة  و  كثر، م  عدق وجود  و شخ  مل 
 

 :الممتدة األسرة
 . هي األسرة المكونة مل  سرة نووية  و اكثر م  وجود فرد  و  فراد يعيشول معاق وتراطاق عالقة قرااة اتل  األسرة

 

 :المركبة األسرة
 .هي األسرة المكونة مل  سرة نووية  و اكثر م  وجود فرد  و  فراد يعيشول معاا وال تراطاق عالقة قرااة ااذه األسرة

 

 :الحالة الزواجية للفرد
 سيينة فييأكثر وقيين فتييرة ا سييناد، 03ي حاليية الفييرد الشخصييية الحالييية التييي يكييول علياييا ذليي  الفييرد الييذو ياليي  مييل العميير هيي

 .والمتعلقة اقوانيل وعادان الطواأ المعمول ااا في الدولة
 : وقد تكول  حدى الحاالن التالية

سينة فيأكثر، وليق يتيطوأ طواجيا، فعلييا، وفقيا، للعير  السيائد  03هيو الفيرد اليذو يالي  عميره  (:لم يتزوج أبردا)عزباء / أعزب. 1
 .ولق يعقد قران  ولق يكل قد تطوأ في السااق ( و لق يتق الدخول اعد)

سنة فأكثر، وقد تق تسجيل عقد طواأ رسمي لي  ميل قايل  03هو الفرد الذو يال  عمره : عقد ألول مرة ولم يتم الدخول. 2
وال  ولييس مطلقيا،  و  رميال، ميل طواأ سيااق،(  و ليق ييتق اليدخول اعيد)المحكمة ولكن  لق يتطوأ فعليا، وفقا للعر  السيائد 

 .يشمل الذكر المتطوأ حاليا، وعقد قران  للمرة الثانية حيث يعتار متطوأ
سنة فأكثر والمتطوأ طواجا، فعليا، وفقا للعر  السائد سواء كال الطوجيال  03هو الفرد الذو يال  عمره  :متزوجة/ متزوج. 3

عتايير الرجييل المتييطوأ  كثيير مييل طوجيية واغييض النظيير عييل حالتيي  السييااقة، وي.  مقيمييال معييا، وقيين ا سييناد الطمنييي  ق ال
 .ويوجد حاليا، واحدة  و  كثر في عصمت  متطوجا، 

آخيير طواأ ( انحييل)سيينة فييأكثر وسيياق ليي  الييطواأ فعييال، وانفصييق  03هييو الفييرد الييذو ياليي  مييل العميير : مطلقررة/ مطلررق. 1
 .االطالق المسجل شرعا، ولق يتطوأ مرة  خرى

آخير طواأ لي  اوفياة ( انحيل)سنة فأكثر وساق ل  الطواأ فعال، ولكيل انفصيق  03ره هو الفرد الذو يال  عم :أرملة/ أرمل. 5
 .الطر  ا خر، ولق يتطوأ مرة  خرى

سينة فيأكثر وسياق لي  اليطواأ فعيال، وانفصيل آخير طواأ لي  اسيا  ميا  03هيو الفيرد اليذو يالي  عميره  :منفصرلة/ منفصل. 6
 .مرة  خرىودول  و  ثاان مسجل رسميا، وقانونيا،، ولق يتطوأ 

 
:  حالة اللجوء  

وتشمل  اناء  0134خاصة االفلسطينييل الذيل هجروا مل األرا ي الفلسطينية التي احتلتاا  سرائيل عاق  حالة اللجوء
 -:تصن   لى  .الذكور مناق و حفادهق

 .وكالة الغوث علالصادرة ( الم ل)ول  اسق مسجل في اطاقة  التسجيل  ا،  ذا كال الفرد الجئ: الجئ مسجل .1
 .ألو سا  كال (الم ل)وكالة الغوث  ال  ن  غير مسجل في اطاقة  ا،  ذا كال الفرد الجئ: الجئ غير مسجل .2
 .ليس الجئا، مسجال،  و الجئا، غير مسجلكل فلسطيني هو : ا  ليس الجئ .3
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 :المرض المزمن
ويكول مشخ  مل قال طاي  مخت  ويتناول ل  عالأ  لمرض الذو يصاح  الفرد اصفة مطمنة وال يمكل شفا ه من ،ا

 .اشكل مستمر
 

 :التأمين الصحي
 .اتغطية التكالي  المتعلقة امشكلة صحية ما وعالجاا هو عقد ما ايل الم مل و الم مل علي  يتعلق

 
 :االلتحاق بالتعليم النظامي

ومراحيل التعلييق النظاميية تشيمل . منتسياا، سيواء  كيال منتظميا،  و  تسجيل الفرد اأحد مراحل التعليق النظاميية، اااللتحاق، يقصد
داليوق  شياادان و الثانوية  و الكليان والمعاهد األكاديمية  و المانيية التيي تعطيي ( األساسية) المرحلة االاتدائية  و ا عدادية
 .متوسط  و المرحلة الجامعية

 
 :لحالة التعليميةا

 .سنوان فأكثر 01  عمارهقم هل علمي  تم  الفرد انجاح ، ويكول المستوى التعليمي لألفراد الذيل   على هو
 

 :األطفال رياض
كل م سسة تعليمية تقدق تراية للطفل قال مرحلة التعليق األساسي اسنتيل على األكثر، وتحصل على ترخي  مطاولة المانية 

مرحلة الاسيتال، يكيول األطفيال فيايا عيادة فيي سيل الرااعية ومرحلية التماييدو : لتيلوتقسق  لى مرح.  مل وطارة التراية والتعليق
 .ويكول األطفال فياا عادة في سل الخامسة

 

 :المتسرب
 .تر  المدرسة ناائيا، خالل العاق الدراسي الما ي ولق ينتقل  لى مدرسة  خرى الذو الطال هو 
 

 :الفرد بنجاح أتمهاسنوات الدراسة التي 
النظاميية التيي  تمايا انجياح  الدراسيةالملتحق حاليا،  و الذو التحق وتير   و اليذو التحيق وتخيرأ، تكيول سينوان  للفرد االنساة

الرسو  ، كما ال تشمل السنة الحاليية التيي ليق تنتي م للملتحيق حالييا  وسنوانهي السنوان الكاملة، وال تشمل سنوان االنقطا  
 .ان الدراسة النظاميةالدوران التدرياية  مل سنو  تعتاروال 

 
 :اإلنترنت

الشاكة العالمية التي تراط عدة آال  مل الشاكان ومالييل  جاطة الحاسو  المختلفة األنوا   واألحجاق في العالق، وهي هي 
ويمكل النفاذ لخدمة ا نترنن اعدة طرق مناا االتصال . وسيلة للتواصل وتاادل المعلومان ايل مختل  األفراد والم سسان

 .يلااتفي، والنطاق العريض والخط الرقمي والاريد ا لكترونا
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 :استخدام اإلنترنت
 الدخول  لى المواق ، قراءة الصح ،: عر  استخداق ا نترنن ألغراض هذا المسح اأن  القياق ااالستخدامان األساسية مثل

 (.شار الما ية مل تاريخ ا سناد في المسح 03خالل )وقد حددن فترة االستخداق . تنطيل الملفان  و الارامج مل الشاكة

 
 :استخدام الحاسوب

تشغيل الجااط والدخول  لى ملفان : عر  استخداق الحاسو  ألغراض هذا المسح اأن  القياق ااالستخدامان األساسية مثل
نشائاا، وقد حددن فترة االستخداق معينة، ونقل وحفظ المل  (.شار الما ية مل تاريخ ا سناد في المسح 03خالل )فان واق

 
 :األسرة إنفاق
  فرادالسل  والخدمان التي يتلقاها  قيمة و  .ألغراض معيشية المستخدمةالذو يصر  على شراء السل  والخدمان  النقد هو

غير ) وال رائ الذو يتق  نفاق  على الرسوق  النقدو   .األسرة العامليل مل ر  العمل وتخص  الستاال  األسرة
 .واألمور غير االستاالكية األخرى الديول، الطكاة، التأمينان، الادايا، التارعان، الفوائد على (االستثمارية

 
 :الدخل

 .األسرة خالل فترة طمنية محدودة كاألساو   و الشار  و السنةهو العائد النقدو  و العيني المتحقق للفرد  و 
 

 :التحويالت الدورية
تكول ذان طايعية جاريية  و تي ثر عليى مسيتوى االسيتاال    لويتوج    خرى،  لىة مل جاة يالعين  والتدفقان النقدية هي 
   .والمتلقية للمنح المانحة الجاتيللكلتا 

 
 :القوة البشرية

 .سنة فأكثر 01األفراد الذيل  تموا جمي  هق 
 

  (:القوى العاملة)النشيطون اقتصاديا 
 .وينطاق علياق مفاوق العمالة  و الاطالة (سنة فأكثر 01) جمي  األفراد الذيل ينتمول لسل العملهق 
 

 :  العمل
ة معينة سواء كانن على شكل و الحصول على  جر  هو الجاد الماذول في جمي  األنشطة التي يمارساا األفراد ااد  الراح 

كيذل   ،و غيير ذلي  ميل الطيرق و سمسيرة  و نسياة ميل األراياح  و عليى القطعية  و االمياومة  و  جرة  ساوعية  رات  شارو 
 .و مطرعة للعائلة تدخل  مل مفاوق العمل و مشرو   و عائد في مصلحة  فال العمل دول  جر 

 

 :  العامل
سواء كال لحسا  خالل فترة االسناد الطمني عمال، معينا ولو لساعة واحدة  ااشر سنة فأكثر والذو 01عمره  الفرد الذوهو 

اسا  المرض، عطلة، ) و كال غائ  عل عمل  اشكل م قن  الغير اأجر  و لحساا   و ادول  جر في مصلحة للعائلة
ساعة، ( 03-0)ل األساوعية  لى عامليل ويصن  العاملول حس  عدد ساعان العم .(توق  م قن  و  و سا  آخر
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ساعة فأكثر وكذل  األفراد الغائاول عل  عمالاق اسا  المرض،  و  جاطة مدفوعة األجر،  و  غالق  و   را   01عامليل 
ويصن  العاملول حس  الحالة العملية في المجموعان  .ساعة 03-0 و توقي  م قن وما شاا  ذل ، يعتار عامليل مل 

 :التالية
 : احب عملص .1

ويعمل تحن  شراف   و لحساا  مستخدق واحد على األقل ( شري )مناا  هو الفرد الذو يعمل في منشأة يملكاا  و يمل  جطءا
 شرافاق  و   صحا  العمل الذيل يديرول مشاري   و مقاوالن خارأ المنش ن اشرط  ل يعمل تحن ويشمل ذل  . اأجر

 .الشركان المساهمة  صحا  عمل حتى ولو عملوا فياا ال يعتار حملة األساق فيلحساااق مستخدق واحد على األقل اأجر و 
 : يعمل لحسابه .2

ويشييمل  وليييس االمنشييأة  و مسييتخدق يعمييل اييأجر( شييري )هييو الفييرد الييذو يعمييل فييي منشييأة يملكاييا  و يمليي  جييطءا، مناييا 
 .االشخا  الذيل يعملول لحساااق خارأ المنش ن

 : يعمل بأجر .3
عمل لحسا  فرد آخير  و لحسيا  منشيأة  و جاية معينية وتحين  شيرافاا ويحصيل مقاايل عملي  عليى  جير هو الفرد الذو ي

وينيدرأ تحين ذلي  .  محدد سواءا، كال على شكل رات  شارو  و  جرة  ساوعية  و على القطعة  و  و طريقية دفي   خيرى
 . و لدى الغير لول اأجر في مصلحة للعائلةالعاملول في الوطاران والايئان الحكومية والشركان اا  افة  لى الذيل يعم

 :عضو أسرة غير مدفوع األجر. 1
هو الفرد الذو يعمل لحسا  العائلة،  و في مشرو   و مصلحة  و مطرعة للعائلة وال يتقا ى نظير ذل   و  جرة وليس 

 .ل  نصي  في األرااح
 

  :العمالة
ويعمليول، ( القيوة الاشيرية) و جميي  األفيراد اليذيل ينتميول لسيل العميل  تشيمل هيذه الفئية كيل ميل ينطايق عليي  مفايوق العمالية،

وي ييق ذليي   صييحا  العمييل، المسييتخدميل اييأجر، العييامليل لحسيياااق  و فييي مصييالحاق الخاصيية، اا  ييافة ألع يياء األسييرة 
 .غير مدفوعي األجر

 
  (:حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية) البطالة
فيي  و نيو  ميل  ا سينادولق يعملوا  ادا، خالل فتيرة ( سنة فأكثر 01) الفئة جمي  األفراد الذيل ينتمول لسل العمل  هذه تشمل

عني  ا حيدى الطييرق مثيل مطالعية الصيح ، التسيجيل فييي  االاحيثاألعميال، وكيانوا خيالل هيذه الفتيرة مسييتعديل للعميل وقياموا 
 .واألقار   و غير ذل  مل الطرق األصدقاءمكات  االستخداق، س ال 

 
 :العمل الرئيسي

الييذو يمييارس الفييرد فييي  نصيي  وقتيي  فييأكثر،  و األكثيير تكييرارا فييي األشييار  العمييل  والييذو يمارسيي  الفييرد عييادة،   العمييل هييو
 .الرئيسينص  وقت  اال اط، في هذه الحالة يعتار العمل األقدق هو العمل  عمليل ذا كال العامل يعمل في   ما.  األخيرة

 
 :الباحث عن العمل

 :هو الفرد الذو يرغ  في الحصول على فرصة عمل، ويقسق الااحثول عل عمل  لى فئتيل
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هييو الفييرد الييذو ياييدو رغايية  و اسييتعداد للعمييل  ذا عييرض علييي  وليييس هنييا   و سييا  يمنعيي  مييل قاييول هييذا : مسييتعد للعمييل
 .العمل، ولكن  لق يفعل  و شيء للحصول علي 

 

 : عن عمل باحث نشيط
هييو الفييرد المسييتعد للعمييل والييذو قيياق ايي جراء خطييوان معينيية فييي سييايل الحصييول علييى فرصيية عمييل مثييل قييراءة الصييح ،  و 

 .س ال األصدقاء  و التسجيل في مكات  االستخداق،  و مراجعة  صحا  العمل،  و اأو طريقة  خرى
 

  :األفراد خارج القوى العاملة
ال يعمليول وال ياحثيول عيل  ولكيناق(  مل القوة الاشيرية)الفئة مل السكال جمي  األفراد الذيل ينتمول لسل العمل  هذه تشمل

في العمل  و الستغنائاق عل التكسي  عيل طرييق العميل  و ألسياا   رغاتاقاسا  عدق  سواءعمل وال حتى مستعديل للعمل 
 :في الفئان التالية ، ويصن  األفراد خارأ القوى العاملة حس  السا  خرى
  واليذو يواظي  علييى دراسية منتظمية ااييد  الحصيول علييى ( سينوان فييأكثر 01)الييذو عميره  الفيرد هيو :الطالرب المتفررر

المنطليية والاوايييان ال  األعمييالعلميي وغييير ميرتاط اعميل معيييل خيالل فتييرة ا سيناد، وتجيدر ا شييارة هنيا  ليى  ل  م هيل
 .تدخل  مل العمل

  غير المشتغل وغير المنتظق في دراسة معينية ويقيوق اأعميال المنيطل ( ذكر  و  نثى)  هو الفرد :المنزلالمتفر  ألعمال
ااد  خدمة األسرة وال يشمل ذل  خدمة ايون الغير مقاايل  جير نقيدو،  و عينيي،  ذ  ل هيذا النيو  ميل الخدمية يعتاير 

 . مل العمل
 ن  غير مرتاط اأو نو  مل العمل خالل فتيرة ا سيناد وال ياحيث هو الفرد الذو ينتمي لسل العمل ولك :الزاهد في العمل

 .عل عمل وحتى غير مستعد للعمل وغير منتظق في دراسة منتظمة ااد  الحصول على م هل علمي
 هو الفرد الذو يعيش في م سسة معينة مثل السجول والمصحان ودور العجطة وما شاا  :النزيل. 
 ال يمكن  ممارسة  و نو  مل العمل اسا   صياات  اميرض ميطمل  و اسيا   عاقية هو الفرد الذو : كبير السن/ العاجز

 .اسا  تقدم  في السل، ويشار  لى  ن  ال يوجد حد  على لسل الذيل يستطيعول العمل و  معينة
 هييو الفييرد الييذو ال يريييد ممارسيية  و نييو  مييل العمييل اسييا  وجييود ايييراد  و حصييول  علييى معيياش : التقاعررد/ وجررود ايررراد

 .عدتقا
 

 :الوحدة السكنية
ميدخل يي دو  ليى الطرييق  ميل و جطء مل مانى معد  صال، لسكل  سرة واحدة، ول  اا   و مدخل مسيتقل  و  كثير  مانى هي

الوحييدة السييكنية غييير معييدة  صييال للسييكل  ال  ناييا وجييدن  تكييول و المميير العيياق دول المييرور فييي وحييدة سييكنية  خييرى، وقييد 
تكول الوحيدة  وقد.   و خالية ةالوحدة السكنية مستخدمة للسكل  و العمل  و لكلياما  و مغلق تكولمسكونة وقن المسح، وقد 

 .اكثر وقن المسح  والسكنية مشغولة اأسرة واحدة 

 
 :نوع المسكن

.  مسييتقلة،  و  و شييكل آخيير غرفييةالاندسييي  و المعمييارو للمسييكل، والييذو قييد يكييول فيييال،  و دارا،،  و شييقة،  و  الشييكل وهييو
 (.الخ…اراكية  و خيمة) مثل
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 :مادة البناء للجدران الخارجية
حجير نظيي ، حجير : )ا تيية الميواداألساسية والغالاة فيي انياء هيكيل الجيدرال الخارجيية والمقصيود اايا  حيد  الاناءمادة  وهي

سمنن،  سمنن مسلح، طو   سمنتي، لال طيني، حجر   (. خرى قديق،واق
 

 :الغرفة
محاطة اجدرال وسق  يسال عطل المستخدميل لاا (  راعة  متار مراعة فأكثر) 3ق( 3)تطيد عل هي  ية مساحة تساوو  و 

المقططة غرفة  ذا كانن مساحتاا مساوية  و تطيد عل  راعة  متار مراعة ( الفرندان)عل ا خريل، وتعتار الشرفان 
ل  مل الغر  كل مل المطاخ والحماق ومستخدمة ألو غرض مل األغراض المعيشية، وتعتار الصالة غرفة، وال يعتار م

 .كما ال يعتار مل الغر  تل  المخصصة للحيوانان والدواجل وكذل  الغر  المستخدمة للعمل فقط.  والمرحاض والممران
 

 :حيازة المسكن
 :ويمثل كيفية حياطة األسرة للمسكل، وتكول  حدى الحاالن التالية

 .ألحد  فرادها الذيل يقيمول االمسكل عادةوذل   ذا كال المسكل ملكا، لألسرة  و  :ملك .1

وقد يكول المسكل  .شاريا،  و كل مدة معينة اشكل دورو مقاال  يجار يتق دفع  مستأجرا المسكل ذا كال  :مستأجر .2
 (.ادول  ثاث)  و مسكل غير مفروش( م   ثاث)مستأجر مفروش 

وذل  في حالة حياطة المسكل ادول دف   و ماال  كأل يكول المال      و  ق  و  حد  قار  ر  األسرة  و  :دون مقابل .3
 . حد  فرادها الذيل ال يقيمول االمسكل  و مقدما مل جاة  خرى دول مقاال

. دف   يجار  ذا كال المسكل مقدما، لألسرة نتيجة عالقة عمل تراط  حد  فراد األسرة اجاة العمل دول :مقابل عمل .1
 .وسواء  كانن هذه الجاة تمل  المسكل  و تقوق هي ادف  ا يجار للمال  األصلي

 . ذا كال المسكل غير ما ذكر: أخرى .5

 :السلع المعمرة
 ،سيييارة خصوصييية وهييي السييياران المخصصيية لالسييتخداق الخييا  لألسييرة : مثييلالسييل  التييي تييدوق طييويال، لييدى األسييرة  وهييي

كتي  غيير مدرسيية عليى األقيل تسيتخدق لتنميية  01تيوفر )ومكتاية منطليية  ،وتدفئية مركطيية ،وسيخال شمسيي ،وثالجة كاراائية
 .(ستالين)، وصحل القط وكمايوتر ،وفيديو ،وتلفطيول ،وغسالة مالاس ،وطااخ غاط ،(الخ…الجوان  الثقافية  و الدينية 

 
 :السياحية الرحلة
الغرض األساسي مل السفر  يكولتقوق ا  األسرة  و فردا، مناا  لى مكال خارأ الايئة المعتادة لاا، احيث ال  سفر  و

 .ولمدة ال تطيد عل اثني عشر شارا متتالياممارسة نشاط يدر دخال، في المكال الذو تتق طيارت  

 
 :المحلية السياحة

ال يكول  احيثداخل الاالد لممارسة  نشطة مختلفة،  لى  خرى ايئتاق المعتادة  المقيميل في  ماكلحركة تنقل األفراد  هي
 .طيارت الغرض األساسي مل الرحلة ممارسة نشاط يدر دخال، في المكال الذو تتق 

 
 :الخارجية السياحة

عشر شارا، متتاليا،،  لمدة ال تتجاوط اثني  الاالدخارأ  لى ايئتاق المعتادة   ماكل ملالمقيميل حركة تنقل األفراد  هي
 .طيارت ال يكول الغرض األساسي مل الرحلة ممارسة نشاط يدر دخال، في المكال الذو تتق  احيثلممارسة  نشطة مختلفة، 
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 :جدار الضم والتوسعالموقع من 
وهييذا  والتوسي جيدار ال يق يعتميد الجاياط المركيطو لإلحصيياء الفلسيطيني تصينيفا، محيددا، لتحديييد موقي  التجمعيان واألسير مييل 

 :التصني  يشمل
 :جدار الضم والتوسعداخل . 1

جمي  التجمعان التي  صاحن نتيجية انياء الجيدار محصيورة اييل الجيدار ميل جاية واييل الخيط األخ ير ميل جاية  خيرى، 
حييث ال يعنيي ذلي   نايا انفصيلن   و  صاحن مفصولة عيل األرا يي الفلسيطينية التيي تتاي  للسيلطة الوطنيية الفلسيطينية،

 داريا االكامل عل السلطة الفلسطينية، وغالاا ميا يكيول تنقيل األسير ميل واليى تلي  التجمعيان احاجية  ليى تصياريح ووثيائق 
 .خاصة لتسايل تنقلاا والسا  في ذل  وجود اوااان  و حواجط عسكرية على مداخل تل  التجمعان

 
 :جدار الضم والتوسعخارج . 2

لتجمعان التي لق يتق فصيلاا تماميا عيل األرا يي الفلسيطينية التااعية للسيلطة الوطنيية الفلسيطينية،  و تلي  التجمعيان جمي  ا
التي اقين خارأ الجيدار وال تيق فصيلاا عيل تجمعيان  خيرى مجياورة،  و صيودرن  را يياا، وقيد يكيول التنقيل ميل واليى تلي  

ن المصاحاة لاناء الجدار، ولكل اشكل عياق في ل تلي  التجمعيان ال التجمعان صعاا اسا  وجود حواجط وغيرها مل المعوقا
تواج  نفس المشاكل والعقاان فيما يتعليق االحاجية  ليى تصياريح للميرور ميل واليى  مياكل سيكناا فيي تلي  التجمعيان كميا هيو 

 .الحال في التجمعان التي وقعن داخل الجدار
 

 :الضحية
ااة  و وق  فريسة لكارثة  و فعل  جرامي  و  و تاديد، والشيخ  اليذو وهو الشخ  الذو تعرض العتداء  و  رر  و  ص

 .لحق   ذى حادث  و اعتداء، وكذل  الشخ  الذو  تلفن ممتلكات   و ت ررن جطئيا،  و كليا، 
 

 :الجريمة
لدولييية  و ل المترتاييية للواجايييانفعيييل يخيييال   حكييياق قيييانول العقوايييان  و يعتاييير تعيييديا، عليييى الحقيييوق العامييية  و خرقيييا،  كيييل وهيييي

 .المجتم  اوج  عاق
 

 :المجرم
 .وهو الشخ  الذو يقوق اارتكا  مخالفان للقانول المعمول ا  في الالد  د  شخا  آخريل  و  د ممتلكان الغير

 

 :الممتلكات
المنقوليية، سييواء داخييل المسييكل  و خارجيي  مييل األمييوال المنقوليية وغييير ( األسييرة فييراد )كافيية األشييياء التييي احييوطة األفييراد  وهييي

سييواء  كييال المليي   قييانونيللفييرد صيياح  الحييق فييي التمتيي  والتصيير  فييي هييذا المليي   طالقييا وعلييى  و وجيي   االنسيياةوالملكييية 
 .ما ل  قيمة سوقية كلماديا،  و معنويا،، مرئيا،  و غير مرئي والمل  كذل  هو 

 

 :االعتداء
 .يقصد ا  التاجق الادني على شخ  آخر، اما في ذل  ال ر 
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 :موقع الجريمة
 .يقصد ا  المكال المحدد الذو تق ا  وقو  الحادث

 
 :السرقة

يقصد ااا  خذ المال  و الممتلكان دول موافقة مالك ، وتشمل سيرقة المنياطل واقتحامايا كميا تشيمل سيرقة السيياران،  ميا نشيل 
 . و ال تصن   مل السرقان الحوانين وسائر المخالفان الصغرى، مثل السرقان الاسيطة والطفيفة فيمكل  ل تصن 

 

 :األضرار البشرية
شيييارا الما يييية ويكيييول نتيجتايييا  03وهيييي كافييية االييييذاءان التيييي قيييد يتعيييرض لايييا شيييخ  ميييا  ثنييياء جريمييية حيييدثن خيييالل ال 

 .جروحا، قتال،  و تشوها  و  عاقة
 

 :السطو
ا القصيد او ليق يتحقيق، وتعرفايا األميق وهو دخول مناطل او ممتلكان األسرة االقوة ادول حيق واقصيد السيرقة، سيواء تحقيق هيذ
 .المتحدة على  ناا الدخول غير القانوني لممتلكان الغير اقصد ارتكا  فعل  جرامي

 

 :التحرش
ثيارة  عصياا  ودفعي   ليى العني ، وهنيا   هو االستفطاط لشخ  ما، او هو كل ما مل شان  ال يلا  مشاعر شيخ  آخير واق

االستفطاط المدار وهو الذو يعطي صفة العمد لاذا التصر ، واالستفطاط غيير الميدار وهيو اليذو يفقيده  :نوعال مل االستفطاط
 .سمة العمد
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PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

Sexالجنس

اناثذكوركال الجنسين
Both SexesMalesFemales

4,420,5492,245,4002,175,149Palestineفلسطين

 2,719,1121,381,2171,337,895West Bankالضفة الغربية 

 1,701,437864,183837,254Gaza Stripقطاع غزة 

 404,165205,567198,598Jerusalem Governorateمحافظة القدس 

J1251,043127,781123,262Area J1منطقة 

J2153,12277,78675,336Area J2منطقة 

2013عدد السكان المقدر في فلسطين حسب المنطقة والجنس، منتصف العام : 1جدول 
              Table1: Estimated Population in Palestine by Region and Sex, 

Mid-Year 2013

Areaالمنطقة
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PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

Sexالجنس

إناثذكوركال الجنسين
Both SexesMalesFemales

 82.181.982.3Urbanحضر

 11.211.011.3Ruralريف

 6.77.16.4Campsمخيمات

 100100100Totalالمجموع

Type of Locality 

2013التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب الجنس ونوع التجمع، : 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate 

by Sex and Type of Locality, 2013 

نوع التجمع
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PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

إناثذكوركال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكوركال الجنسين
Both SexesMalesFemalesBoth SexesMalesFemalesBoth SexesMalesFemales

24.424.823.921.020.521.629.932.227.6Registered refugeesالجئ مسجل

0.70.50.90.20.20.21.51.11.9Non - Registered refugeesالجئ غير مسجل

74.974.775.278.879.378.268.666.770.5Not-Refugeeليس الجئًا

100100100100100100100100100Totalالمجموع

2013التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس وحالة اللجوء، : 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by Area, Sex and Refugee Status, 2013

حالة اللجوء

J2 منطقةJ1 منطقةمحافظة القدس

 Refugee Status 
Jerusalem GovernorateArea J1Area J2
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PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

إناثذكوركال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكوركال الجنسين

Both SexesMalesFemalesBoth SexesMalesFemalesBoth SexesMalesFemales

14-035.236.134.235.537.034.034.534.534.60-14

29-1530.131.528.629.430.628.131.233.029.515-29

44-3016.414.917.916.014.117.917.216.318.030-44

59-4511.611.511.812.412.212.510.510.210.745-59

60+6.76.07.46.76.17.56.55.97.260+

 100100100100100100100100100Totalالمجموع

J2 منطقة
Area J2

Age Groups 

2013التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس وفئات العمر، : 4جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by Area, Sex and 

Age Groups, 2013

فئات العمر

محافظة القدس
Jerusalem Governorate 

J1 منطقة
Area J1
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PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

نوع الهوية      
أخرىمقدسيةفلسطينية

Palestinian Jerusalem Other 

35.164.70.2100Both SexesJerusalem Governorateكال الجنسين محافظة القدس

34.165.60.3100Malesذكور 

36.163.70.2100Femalesإناث 

2.797.10.2100Both SexesArea J1كال الجنسين J1منطقة 

2.197.70.2100Malesذكور 

3.496.50.1100Femalesإناث 

88.311.40.3100Both SexesArea J2كال الجنسين J2منطقة 

88.111.60.3100Malesذكور 

88.411.30.3100Femalesإناث 

2013التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس ونوع الهوية، : 5جدول 
            Table 5: Estimated Population in Jerusalem Governorate by Area, Sex and Type of Identity 

Document, 2013

المنطقة والجنس
Type of Identity

 المجموع

Total
Area and Sex
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PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

إناثذكوركال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكوركال الجنسين
Both SexesMalesFemalesBoth SexesMalesFemalesBoth SexesMalesFemales

 41.345.836.839.944.435.443.748.239.0Never Marriedلم يتزوج أبدًا

2.62.03.32.01.32.73.62.94.3Legally Marriedعقد قران ألول مرة

51.951.452.454.053.654.448.547.949.1Marriedمتزوج

0.90.31.51.00.31.70.70.31.2Divorcedمطلق

3.10.55.62.90.45.43.30.76.0Widowedأرمل

 0.20.00.40.20.00.40.20.00.4Separatedمنفصل

 100100100100100100100100100Totalالمجموع

2013في محافظة القدس حسب الحالة الزواجية والجنس والمنطقة،  ( سنة فأكثر12)التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين : 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of Palestinians (12 Years and Above) in Jerusalem Governorate by Marital Status, Sex 

and Area, 2013

الحالة الزواجية

منطقة J2منطقة J1محافظة القدس

Marital Status 
Jerusalem Governorate Area J1Area J2
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PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

إناثذكوركال الجنسين
Both SexesMalesFemales

13.10.524.91

212.911.921.32

312.712.217.33

416.617.111.84

5+54.758.324.75+

100100100Totalالمجموع

3.74.31.7Average of Household Sizeمتوسط حجم األسرة

Household Sizeحجم األسرة

2013التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب جنس رب األسرة وحجم األسرة، : 7جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate 

by Sex of Head of Household and Household Size, 2013

Sex of Head of Householdجنس رب االسرة      
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PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem 

Governorate
Area J1Area J2

 90.893.985.6One Person Household\Nuclear Householdأسرة نووية/ أسرة من فرد واحد

 9.26.114.4Extended Household \Composite Householdأسرة مركبة/ أسرة ممتدة

100100100Totalالمجموع

 Type of Householdنوع األسرة

2013التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة ونوع األسرة، : 8جدول 
Table 8: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area and Type of 

Household, 2013
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PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

بدون تأمين صحينوع التأمين الصحي
خاص(كوبات حوليم)إسرائيلي وكالة*حكومي

Governmental*UNRWA
Copat Holim/Sick 

Funds
Private

Areaالمنطقة

 27.123.561.80.67.6Jerusalem Governorateمحافظة القدس

J11.420.795.50.12.9Area J1منطقة 

J269.228.06.61.415.2Area J2منطقة 

 Sexالجنس

27.123.561.80.67.6Both Sexesكال الجنسين

26.323.862.40.57.8Malesذكور

 27.923.261.20.77.4Femalesإناث

Type of Localityنوع التجمع

 21.516.669.00.67.8Urbanحضر

 74.840.68.90.48.8Ruralريف

 16.178.461.40.72.7Campsمخيمات

 27.123.561.80.67.6Totalالمجموع

Refugee Statusحالة اللجوء

31.394.753.90.21.6Registered refugeesالجئ مسجل

78.50.018.90.02.7Non - Registered refugeesالجئ غير مسجل

25.20.564.80.89.6Not-Refugeeليس الجئًا

27.123.561.80.67.6Totalالمجموع
 State of Palestine  :*دولة فلسطين*: 

2013نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس حسب نوع التأمين الصحي وبعض الخصائص الخلفية، : 9جدول 

Without Health 

Insurance

Background Characteristics

Table 9: Percentage of Palestinians in Jerusalem Governorate by Type of Insurance and Selected 

Background Characteristics, 2013

الخصائص الخلفية
Health Insurance Type
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PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

النسبة

5.6Diabetesسكري

5.4Hypertensionضغط دم مرتفع

1.7Cardiac Diseaseأمراض القلب

1.4Fat, cholesterolكوليسترول, دهنيات

0.1cancerسرطان

0.2Ulcerقرحة في المعدة

0.5Asthma(أزمة)ربو 

0.4Osteoporosisهشاشة عظام

0.1Headache or chronic Headacheوجع راس أو صداع مزمن

0.9Rheumatismأمراض المفاصل

0.1Anemiaفقر الدم

0.1Depressionاكتئاب

0.8Disk(Back pain)(وجع ظهر)ديسك

0.2Nephrologyأمراض الكلى

0.1Liver diseaseأمراض الكبد

0.1Epilepsyالصرع

0.3Endocrine diseasesأمراض الغدد

نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس الذين أفادوا بأنهم مصابون بأمراض ويتلقون عالجًا : 10     جدول 
2013حسب نوع المرض، 

Table 10: Percentage of Palestinians in Jerusalem Governorate Who Reported Diagnosed 

Diseases and Received Treatment by Disease, 2013 

 Type of Diseaseنوع المرض
Percentage
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PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem GovernorateArea J1Area J2

46.048.940.8Both Sexesكال الجنسين

49.552.343.8Malesذكور

41.844.337.9Femalesإناث

Sexالجنس

في محافظة القدس حسب  ( سنوات5-3)معدالت االلتحاق برياض األطفال للفلسطينيين : 11جدول 
2013المنطقة والجنس، 

Table 11:Educational Enrollment in Kindergartens for Palestinians (3-5 

Years) in Jerusalem Governorate by Area and Sex, 2013 
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PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

Sexالجنس
إناثذكوركال الجنسين

Both SexesMalesFemales

11-583.182.583.85-11

14-1299.099.398.712-14

17-1577.066.088.115-17

18+8.68.19.118+

35.535.135.9Totalالمجموع

في محافظة القدس حسب  ( سنوات فأكثر5)معدالت االلتحاق بالتعليم للسكان الفلسطينيين : 12جدول 
2013الجنس وفئات العمر، 

       Table 12: Educational Enrollment of Palestinian Population (5 Years and 

Above) in Jerusalem Governorate by Sex and Age Group, 2013

Age Groupsفئات العمر
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PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

لم يلتحق أبدًاالتحقالمجموعلم يلتحق أبدًاالتحقالمجموعلم يلتحق أبدًاالتحقالمجموع

TotalAttended
Never 

Attended
TotalAttendedNever AttendedTotalAttendedNever Attended

11-510098.61.410098.71.310098.51.55-11

19-1210099.30.710099.50.510099.10.912-19

34-2010098.31.710098.61.410098.02.020-34

54-3510098.61.410099.50.510097.72.335-54

+5510078.121.910092.67.410064.935.155+

10096.43.610098.41.610094.35.7Totalالمجموع

2013في محافظة القدس حسب الجنس وفئات العمر،  ( سنوات فأكثر5)للسكان الفلسطينيين  (لم يلتحق/ التحق)معدالت فرص االلتحاق بالتعليم : 13         جدول 

Table 13: School Attendance of Palestinian Population (5 Years and Above) in Jerusalem Governorate by Sex and 

Age Group, 2013

فئات العمر
Females      اناث         Malesذكور                      Both Sexes       كال الجنسين 

Age Groups

63



PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

منطقة  J2منطقة  J1محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 
 Area J1 Area J2

 75.564.098.4Private Kindergartenروضة أطفال خاصة

24.536.01.6روضة معارف والبلدية اإلسرائيليتين
Israeli Municipality and Culture Committee 

Kindergarten

100100100Totalالمجموع

Type of Educational Institutionنوع المؤسسة التعليمية

2013الملتحقين برياض األطفال في محافظة القدس حسب المنطقة ونوع المؤسسة التعليمية،  ( سنوات5-3)التوزيع النسبي للفلسطينيين : 14جدول 
Table 14: Percentage Distribution of Palestinians (3-5 Years) Attending Kindergartens in Jerusalem Governorate by Area 

and Type of Educational Institution, 2013

64



PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

المجموع
14-1019-1524-2034-2544-3545+Total

Jerusalem Governorateمحافظة القدس

Both Sexesكال الجنسين

00.00.00.00.00.00.10.00

6-168.62.63.06.113.233.422.51-6

9-731.431.015.918.326.727.325.37-9

12-100.062.440.547.641.227.835.810-12

13+0.03.940.628.018.811.316.313+

100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

00.00.10.00.00.00.20.10

6-169.32.64.96.811.232.022.71-6

9-730.735.118.122.527.926.727.07-9

12-100.061.047.849.242.926.736.710-12

13+0.01.229.221.518.014.313.613+

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

00.00.00.00.00.00.00.00

6-167.82.70.95.315.035.022.41-6

9-732.226.513.513.525.728.023.67-9

12-100.063.932.645.939.729.134.810-12

13+0.06.952.935.319.67.919.213+

100100100100100100100Totalالمجموع

J1Area J1 منطقة

Both Sexesكال الجنسين

00.00.00.00.00.00.20.00

6-167.34.33.07.214.432.323.11-6

9-732.735.720.520.827.532.828.77-9

12-100.056.539.646.441.122.833.110-12

13+0.03.436.925.617.011.915.013+

100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

00.00.00.00.00.00.40.10

6-166.24.15.18.311.631.322.61-6

9-733.840.620.925.328.131.430.47-9

12-100.055.051.245.745.023.335.010-12

13+0.00.322.820.715.213.711.913+

100100100100100100100Totalالمجموع

Area, Sex and Completed 

Years of Schooling 

Age Groups                                                 فئات العمر  المنطقة والجنس وسنوات 
الدراسة المكتملة

في محافظة القدس حسب فئات العمر وعدد سنوات الدراسة المكتملة  ( سنوات فأكثر10)التوزيع النسبي للفلسطينيين : 15جدول 
2013والجنس والمنطقة، 

Table 15: Percentage Distribution of Palestinians (10 Years and Above) in Jerusalem 

Governorate by Age Groups, Completed Years of Schooling, Sex and Area, 2013
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المجموع
14-1019-1524-2034-2544-3544-3545+Total

Femalesإناث

00.00.00.00.00.00.00.00.00

6-168.44.60.66.06.016.833.423.51-6

9-731.629.920.015.915.926.934.327.07-9

12-100.058.426.947.247.237.922.331.210-12

13+0.07.152.430.930.918.410.018.313+

100100100100100100100100Totalالمجموع

J2Area J2 منطقة

Both Sexesكال الجنسين

00.00.10.00.00.10.00.00.00

6-170.90.13.04.40.111.535.721.71-6

9-729.123.99.014.123.925.716.519.87-9

12-100.071.341.749.671.341.337.640.210-12

13+0.04.646.332.04.621.510.218.313+

100100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

00.00.30.00.00.00.00.00.00

6-174.10.14.54.54.510.633.622.81-6

9-725.925.913.818.118.127.617.421.47-9

12-100.071.142.554.654.640.233.439.510-12

13+0.02.739.222.822.821.615.716.313+

100100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

00.00.00.00.00.00.00.00.00

6-166.90.01.44.20.012.438.120.51-6

9-733.121.94.19.30.023.815.518.07-9

12-100.071.640.943.60.042.442.540.910-12

13+0.06.553.642.90.021.54.020.613+

1001001001000.0100100100Totalالمجموع

في محافظة القدس حسب فئات العمر وعدد سنوات  ( سنوات فأكثر10)التوزيع النسبي للفلسطينيين : (تابع ) 15    جدول 
2013الدراسة المكتملة والجنس والمنطقة، 

Table 15 (Cont.): Percentage Distribution of Palestinians (10 Years and Above) in 

Jerusalem Governorate by Age Groups, Completed Years of Schooling, Sex 

and Area, 2013

المنطقة والجنس وسنوات 
الدراسة المكتملة

Area, Sex and Completed 

Years of Schooling 

Age Groupsفئات العمر                                              
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النسبة
Percentage

 Age Groups فئات العمر 

14-1099.610-14

19-1599.115-19

24-2098.920-24

34-2598.025-34

44-3598.535-44

54-4598.445-54

64-5590.555-64

65+62.965+

 96.1Totalالمجموع

Sexالجنس

98.4Malesذكور

93.7Femalesإناث

 96.1Totalالمجموع

 Backgroundالخصائص الخلفية

Characteristics

 ( سنوات فأكثر10)معدالت معرفة القراءة والكتابة للفلسطينيين : 16      جدول 
2013في محافظة القدس حسب الخصائص الخلفية، 

Table 16: Literacy Rate for Palestinians (10 Years and Above) in 

Jerusalem Governorate by Background Characteristics , 2013 
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منطقة J2منطقة J1محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate
Area J1Area J2

Illiterate[4.4][3.6][3.9]أمي

 12.912.613.3Can Read and Writeملم

 21.423.518.0Elementaryابتدائي

 30.730.830.5Preparatoryإعدادي

 18.917.920.6Secondaryثانوي

Associate Diploma[3.1][3.7][3.5]دبلوم متوسط

Bachelor and above[10.1][8.0][8.8]بكالوريوس فأعلى

100100100Totalالمجموع

 Educational Attainment

في محافظة القدس حسب  ( سنوات فأكثر10)التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين : 17    جدول 
2013المنطقة والحالة التعليمية، 

Table 17: Percentage Distribution of Palestinians (10 Years and Above) in 

Jerusalem Governorate by Area and Educational Attainment, 2013

الحالة التعليمية 

  High Variance:[  ]التباين مرتفع: [  ]
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Sexالجنس
إناثذكوركال الجنسين

Both SexesMalesFemales

11-50.00.00.05-11

14-120.50.30.712-14

17-1518.028.37.415-17

18+43.344.442.118+
المجموع

30.231.628.8Total

في محافظة القدس حسب ( سنوات فأكثر5)نسب التسرب من التعليم لألفراد الفلسطينيين : 18جدول 
2013 الجنس وفئات العمر، 

Table 18: Educational Drop-Out Rates for Palestinians (5 Years and Above) 

in Jerusalem Governorate by Sex and Age Group, 2013

Age Groups فئات العمر
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النسبة
Percentage

75.0Yesنعم

25.0Noال

100Totalالمجموع

51.2Inside houseداخل المنزل

5.5Outside house خارج المنزل

11.2Bothكالهما

32.1Don’t useال يستخدم

100Totalالمجموع

20.3Palestinianفلسطيني

46.3Israeliاسرائيلي

3.9Bothكالهما

29.4Don’t haveال يملك

100Totalالمجموع

في محافظة القدس حسب  ( سنوات فأكثر5)التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين : 19جدول 
2013استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

Table 19: Percentage Distribution of Palestinians (5 Years and Above) in Jerusalem 

Governorate by Use of Selected ICT Tools, 2013

Selected  Indicatorsمؤشرات مختارة

Use Computer 

Use Internet  

Have Mobile

استخدام الكمبيوتر

 استتخدام اإلنترنت

امتالك هاتف نقال
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إناثذكوركال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكوركال الجنسين

Both SexesMalesFemalesBoth SexesMalesFemalesBoth SexesMalesFemales

 29.053.75.317.337.61.239.765.99.7Inside Labor Forceداخل القوى العاملة

71.046.394.782.762.498.860.334.190.3Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

 100100100100100100100100100Totalالمجموع

 78.978.681.1Employed-84.985.083.3100.0100.0عامل

21.121.418.9Unemployed-15.115.016.70.00.0متعطل عن العمل

 100100100Total-100100100100100المجموع

األفراد خارج القوى العاملة 
:حسب السبب

Persons Outside Labor 

Force by Reason:

المرض/ كبر السن 
22.867.41.829.788.20.314.238.73.5Old/illness

االنشغال بأعمال المنزل
58.80.086.563.30.095.153.10.076.1Housekeeping

التدريب/ الدراسة 
14.221.910.66.110.24.124.438.218.4Studying or training

أسباب أخرى
4.210.71.10.91.60.58.323.12.0Others

المجموع
100100100100100100100100100Total

2013في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس والعالقة بقوة العمل، الربع الثاني  ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي للفلسطينيين : 20جدول 
Table 20: Percentage Distribution of Palestinians (15 Years and Above) in Jerusalem Governorate by Area, Sex and Labor 

Force Status, Second Quarter 2013  

العالقة بقوة العمل

منطقة J2منطقة J1محافظة القدس

Labor Force Status 

Jerusalem GovernorateArea J1Area J2
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النسبة
Percentage

Type of Housing Unitنوع المسكن

46.3Villa\ Houseدار/ فيال

53.7Independent Room\Apartmentغرفة مستقلة/شقة

100Totalالمجموع

 Tenure of Housing Unitحيازة المسكن

83.9Ownedملك

16.1Rented\Without Paymentدون مقابل/مستأجر

 100Totalالمجموع

Housing Densityكثافة السكن

2.0074.0Less Than 2.00أقل من 

2.00+26.02.00+

 100Totalالمجموع

 1.5Average Housing Densityمتوسط كثافة المسكن

Selected Indicators

2013التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب مؤشرات مختارة للمسكن، : 21جدول 
Table 21: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate by Selected Indicators for Housing Unit, 2013

مؤشرات مختارة
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المجموع
2-14-36-57+Total

3-121.231.427.919.61001-3

4+11.127.131.330.61004+

16.129.229.625.1100Totalالمجموع

3.23.63.74.23.7Average Number of Roomsمتوسط عدد الغرف

2013التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب حجم األسرة وعدد الغرف، : 22جدول               

Table 22: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate by Household Size and Number of Rooms, 2013 

Household Sizeحجم األسرةعدد الغرف
Number of Rooms 
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J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem GovernorateArea J1Area J2

56.350.266.9Stone cleanحجر نظيف

سمنت 12.412.112.9Stone and cementحجر وا 

1.61.71.5Reinforced concreteإسمنت مسلح

19.924.611.8Brick concreteطوب إسمنتي

9.811.46.9Old stoneحجر قديم

0.00.10.0Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

 Type of Constructionنوع مادة البناء

Material

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة ومادة بناء الجدران: 23جدول 
2013الخارجية للمسكن، 

Table 23: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate by Area and Building Material of 

External Walls of the House, 2013
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J2 منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem GovernorateArea J1Area J2

Waterمياه

99.8100.099.4Public Networkشبكة عامة

0.10.00.3Purchase Water Tanksشراء تنكات مياه

0.10.00.3Demotic Water Wellبئر منزلي

100100100Totalالمجموع

Electricityكهرباء

99.599.699.5Arab Public Networkشبكة عامة عربية

0.30.40.0Israeli Public Networkشبكة عامة إسرائيلية

0.10.00.3Special  Generatorمولد خاص

0.10.00.2Noneال يوجد

100100100Totalالمجموع

Sewageصرف صحي

88.7100.069.3Public Networkشبكة عامة

7.50.020.3Porous Cesspitحفرة امتصاصية

3.20.08.8Tight Cesspitحفرة صماء

0.60.01.6Noneال يوجد

100100100Totalالمجموع

 Connection to Infrastructureاالتصال بخدمات البنية التحتية

Services

2013التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة واالتصال بخدمات البنية التحتية، : 24     جدول 
Table 24: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Area and Connection to Infrastructure Services, 2013
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J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem 

Governorate
Area J1Area J2

4.05.51.6Garbage Collectorتجمع من قبل عامل النظافة

7.511.11.2Disposed in Close Containersيتم إلقاؤها في حاويات مغلقة

88.283.496.5Disposed in Open Containersيتم إلقاؤها في حاويات مفتوحة

0.10.00.2Disposed Randomlyيتم إلقاؤها بشكل عشوائي

0.20.00.5Burned In Homeتحرق في المسكن

100100100Totalالمجموع

2013التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب طريقة التخلص من النفايات من المنزل والمنطقة، : 25      جدول 
Table 25: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Solid 

Waste Disposal Method From Home and Area, 2013

Solid Waste Disposal Method From Homeطريقة التخلص من النفايات من المنزل
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J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem GovernorateArea J1Area J2

 42.054.420.7Private Carسيارة خاصة 

 98.498.698.1Refrigeratorثالجة كهربائية 

 98.399.296.8Washing Machineغسالة مالبس 

 99.6100.098.9Televisionتلفزيون 

21.220.522.5Videoفيديو

98.899.697.4Dish (Satellite)(ستاليت)القط فضائي 

60.251.176.1Solar Heaterسخان شمسي 

11.216.12.8Central Heatingتدفئة مركزية 

64.074.945.1Vacuumمكنسة كهربائية 

 99.499.799.1Cooking Gasطباخ غاز 

 30.328.533.5Home Libraryمكتبة منزلية 

 74.476.870.4Computerكمبيوتر 

 51.156.342.2Telephone Lineخط هاتف 

 17.42.842.6Palestinian Internet serviceخط إنترنت فلسطيني 

46.967.511.4Israeli Internet Serviceخط إنترنت إسرائيلي 

41.312.391.2Palestinian Mobileنقال فلسطيني 

76.196.341.1Israel Mobileنقال اسرائيلي

  16.623.64.5Tumble Drierنشافة مالبس 

59.468.244.4Radio / Recorderمسجل/راديو 

62.468.951.3Microwaveميكرويف 

DVD48.955.337.8DVD

2.12.31.9Dishwasherجالية صحون 

Durable Goodsالسلع المعمرة

2013نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة وتوفر السلع المعمرة، : 26جدول 
Table 26: Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area 

and Availability of Durable Goods, 2013  
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J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem GovernorateArea J1Area J2

043.645.340.70

125.323.927.81

215.817.013.62

3+15.313.817.93+

100100100Totalالمجموع

 Household Need fromحاجة األسر من الوحدات السكنية

Housing Units

التوزيع النسبي لألسر في محافظة القدس حسب حاجة األسرة من الوحدات السكنية خالل العشر سنوات : 27   جدول 
2013القادمة والمنطقة، 

Table 27: Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate  by 

Need for Housing Unit During the Next Ten Years and Area, 2013
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J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem GovernorateArea J1Area J2

Frequency of Applyingعدد مرات تقديم الطلب

177.872.580.41

27.80.011.72

3+14.427.57.93+

100100100Totalالمجموع

Reply on the Final Requestنوع الرد على الطلب األخير

15.92.122.8Refusalرفض

38.09.452.3Acceptanceقبول

 46.188.624.9Still in the Processما زالت قيد المعالجة

100100100Totalالمجموع

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تقدمت بطلب رخصة بناء خالل العشر سنوات الماضية : 28       جدول 
2013حسب مؤشرات مختارة، 

Table 28: Percentage Distribution of Palestinian Households that Applied for Building 

License During Previous 10 Years in Jerusalem Governorate 

by Selected Indicators, 2013

Selected Indicatorsمختارة مؤشرات
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J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem 

Governorate
Area J1Area J2

060.760.261.60

134.636.132.21

2+4.73.76.32+

100100100Totalالمجموع

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب عدد الوحدات السكنية التي تستطيع األسرة بناؤها : 29جدول 
2013خالل العشر سنوات القادمة والمنطقة، 

Table 29: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate by Number of Housing Units that Household Can Build During the 

Next Ten Years and Area, 2013

عدد الوحدات السكنية التي 
تستطيع األسرة بناؤها

Number of Housing Units 

Which Household Can 

Build 
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النسبة

Percentage

3.9نسبة االسر التي قامت باضافة أي جزء على المسكن
Percentage of households that have to add any part to 

housing

 Percentage of Households Which Added Parts  to its:نسبة األسر التي قامت باإلضافة للوحدة السكنية حسب

Housing Unit by:

 78.6One Room or Moreغرفة أو أكثر

 20.6Toiletمرحاض

 19.2Balconyفرندة

 7.0Otherأخرى

10.2نسبة االسر التي قامت بترميم مسكنها أو أي جزء منه
Percentage of Households Repaired Their Housing Unit 

or Part of it 

السبب الرئيسي لألسر التي يحتاج مسكنها للترميم ولم 
:تقم به حسب السبب 

Percentage of Households Need to Repair their Housing 

Units and Didn’t by Main Reason: 

 82.8Financialمالي

 14.5Legalقانوني

 2.6Otherأخرى

100Totalالمجموع

2013نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب مؤشرات مختارة للبناء خالل العشر سنوات الماضية، : 30جدول 

Table 30: Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Selected 

Indicators for Buildings During Previous 10 Years, 2013

Selected Indicatorsمؤشرات مختارة
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J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem GovernorateArea J1Area J2

Value of  Transfers (NIS)قيمة التحويالت بالشيكل

 NIS and Less 91.5100.090.63000شيكل فأقل 3000

30008.50.09.3More Than 3000أكثر من 

100100100Totalالمجموع

2.30.35.6نسبة األسر التي تأتيها تحويالت نقدية من الخارج بشكل دوري
Percentage of Households Receiving any Regular Transfers  from 

Outside the Country

2013حزيران -التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تأتيها تحويالت نقدية من الخارج بشكل دوري حسب قيمة التحويالت، نيسان: 31جدول 
Table 31: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate Receiving Regular Transfers from Outside the 

Country by Value of Transfers, April-June 2013

Indicatorالمؤشر

82



PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem 

Governorate
Area J1Area J2

1.20.71.9Agriculture and Fishingالزراعة وتربية الحيوانات وصيد األسماك

 6.56.07.4Household’s Business(غير الزراعية)مشاريع لألسرة 

 7.82.217.5Wages and Salaries from the PNAأجور ورواتب من الحكومة

23.113.140.3أجور ورواتب من القطاع الخاص
Wages and Salaries from the 

Private Sector 

40.154.515.3Income from Israeli Sectorsأجور ورواتب من قطاعات العمل اإلسرائيلية

13.621.30.5National Insuranceمخصصات من التأمين الوطني

0.70.31.4Transfers from Inside Palestineتحويالت من داخل األراضي الفلسطينية

1.00.02.8Transfers from Abroadتحويالت من الخارج

3.20.18.7Social Assistanceمساعدات اجتماعية

1.01.20.8اجور ورواتب من هئيات دولية
Wages and salaries from 

international Hiat

0.60.21.2Log in ownershipدخول ملكية

1.30.72.3Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

Main Source of Incomeالمصدر الرئيسي للدخل

2013التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة والمصدر الرئيسي للدخل، : 32جدول 
Table 32: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Area and Main Source of Income, 2013
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J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem GovernorateArea J1Area J2

31.638.020.5Wellجيدة

64.360.570.9Averageمتوسطة

3.71.57.7Poorفقيرة

0.40.00.9Very poorفقيرة جدا

100100100Totalالمجموع

2013 التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب وضعها المعيشي من وجهة نظر األسرة، : 33جدول 
Table 33: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate 

by Living Conditions as Described by Household, 2013 

living Condition Statusالوضع المعيشي
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نسبة
Percentage

قيمة المبلغ الذي خصص من القرض لتغطية نفقات 
األسرة بالشيكل

Total Value of  Loan Used to Cover 

(NIS)Household Expenditure in  

 NIS and Less 4.41000 شيكل فأقل1000

3000-10016.91001-3000

5000-30019.83001-5000

5001+78.95001+

100Totalالمجموع

نسبة االسر التي حصلت على قروض خالل الشهور 
 الماضية12

3.0
Percentage of Households Received 

any Loan During the Last 12 Months

Indicatorالمؤشر

 الماضية 12التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي حصلت على قروض خالل الشهور : 34    جدول 
2013حزيران -حسب قيمة المبلغ الذي خصص من القرض لتغطية نفقات األسرة، نيسان

Table 34: Percentage Distribution of Palestinian Households Receiving Any Loans 

During the Previous 12 Months in Jerusalem Governorate by Value of Loan Used to 

Cover Household Expenditure, April-June 2013
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نسبة
Percentage

 9.4Decreasedانخفضت

 74.8No Changeلم تتأثر

 15.9Increasedازدادت

100Totalالمجموع

Change in Household Expendituresتأثر نفقات األسرة

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب التغير في نفقات األسرة الشهرية خالل : 35     جدول 
2013حزيران - الماضية، نيسان12الشهور 

Table  35: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate by Change in Monthly Household Expenditure During the Previous 

12 Months, April-June 2013
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نسبة
Percentage

71.7Foodالغذاء

74.8Clothالملبس

*Education Expenditure[45.6]نفقات التعليم

*Health Expenditure[52.3]نفقات الصحة

62.6House Expenditureنفقات المسكن

*Water Expenditure[70.1]نفقات المياه

26.8Transportationالسفر/الترفيه

1.0Otherأخرى

التباين مرتفع: [  ]

 12نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي انخفضت نفقاتها حسب المنطقة والبند خالل الشهور : 36جدول 
2013حزيران -الماضية، نيسان

[  ]:High Variance  

Table 36: Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate that 

Decreased Expenditure During the Previous 12 Months by Area and Item, April-

June 2013

Itemالبند
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Percentage

 66.6Quantity of Foodكمية الطعام

 90.5Quality of Foodنوعية الطعام

94.7(لحوم, دجاج, سمك)المستهلكة شهريا /كمية اللحوم المشتراة
Quantity of Monthly Bought/ Consumed Meat 

(Meat, Chicken, Fish)

 78.2Quantity of Monthly Bought/ Consumed Fruitsالمستهلكة شهريًا/ كمية الفواكه المشتراه

60.8المستهلكة شهريا/ كمية الحليب أو مشتقاته المشتراه 
Quantity of Monthly Bought/ Consumed Milk and 

Its Products  

نسبة األسر الفلسطينية التي انخفضت نفقاتها في محافظة القدس حسب المنطقة وتغير النمط الغذائي لألسر خالل الشهور : 37     جدول 
2013حزيران - الماضية، نيسان12

Table 37: Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate that Decreased 

Expenditure by Area and Change in Nutritional Behavior of Households During the Previous 12 

Months, April-June 2013

Nutrition Behaviorالنمط الغذائي

نسبة
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 Foodغذاء

Free Medical Treatmenدواء/ عالج مجاني 

Workingتشغيل

Assistance - in Cashمساعدات نقدية

Health Insurance تأمين صحي

Multi متعددة

*Other*أخرى

Totalالمجموع

76.4

3.8

100

 .Other Included  Clothes, Martyrs Compensation :*.أخرى تشمل مالبس, تعويضات الشهداء*: 

0.1

10.1

6.8

0.1

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تلقت على األقل مساعدة واحدة خالل : 38جدول 
2013حزيران - الماضية حسب نوع المساعدة، نيسان12الشهور 

Table 38: Percentage Distribution of Palestinian Households that Received 

at Least One Form of Assistance in the Previous 12 Months in Jerusalem 

Governorate by Type of Assistance, April-June 2013

نسبةنوع المساعدة
Percentage

Type of Assistance

2.7
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النسبة
Percentage

23.7نسبة األسر التي ترى بأنها بحاجة إلى مساعدة
Percentage of Households that Need 

Assistance

72.3نسبة األسر غير المتأكدة  بأنها بحاجة إلى مساعدة
Percentage of Households that Not Sure 

if Need Assistance

4.0نسبة األسر التي ال تحتاج إلى مساعدة
Percentage of Households Did Not  Need 

Assistance

100Totalالمجموع

  التي12نسبة األسر التي تلقت مساعدات خالل الشهور 
2013سبقت شهر نيسان 

11.4

Percentage of Households that received 

Assistance During the Last 12 

MonthsPreceding the month of April 2013

  التي12نسبة األسر التي لم تتلق مساعدات خالل الشهور 
2013سبقت شهر نيسان 

88.6

Percentage of Households that Didn’t 

received Assistance During the Last 12 

Months Preceding the month of April 2013

100Totalالمجموع

Selected Indicators مؤشرات مختارة

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تلقت مساعدات حسب مؤشرات مختارة، : 39جدول 
2013حزيران -نيسان

Table 39: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate that 

Received Assistance by Selected Indicators, April-June 2013
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النسبة
Percentage

 4.8Widows Allowancesمخصصات أرامل

36.9Children Allowancesمخصصات أوالد

9.0Pension Allowancesمخصصات شيخوخة

4.1Disability Allowancesمخصصات عجز

2.6Unemployment Allowancesمخصصات بطالة

0.3Difference in Minimum Wageفرق الحد األدنى من األجور

 0.2Otherأخرى

Type of Allowance        نوع المخصصات

2013نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تتلقى مخصصات حسب نوع المخصصات، : 40جدول 

Table 40: Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate that 

Received Allowances by Type of Allowance, 2013
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J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem GovernorateArea J1Area J2

16.39.927.4Domesticمحلية

9.410.86.9Outboundخارجية

، نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة وقيامها بتنفيذ رحالت سياحية محلية وخارجية: 41جدول 
2013خالل الربع االول من العام 

Table 41: Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Area and Conducting Domestic and Outbound Trips 

During the First Quarter of 2013

Tourism Tripالرحلة السياحية

92



PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 2013 القدس، لمحافظة االجتماعي المسح: PCBSا 

J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem GovernorateArea J1Area J2

 80.35.0Arnona Tax[52.6]ضريبة أرنونا

 National" Insurance"54.183.14.3"وطني"تأمين 

8.612.32.3Televisionتلفزيون

64.586.226.9Health Insuranceتامين صحي

1.5Income Tax[30.8]20.0ضريبة دخل

0.50.30.7Otherاخرى

  High Variance:[  ]التباين مرتفع: [  ]

2013نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تدفع ضرائب حسب نوعها، : 42جدول 
Table 42: Percentage of Palestinian Households That Pay Taxes in Jerusalem 

Governorate by Type of Tax, 2013

Type of Tax نوع الضريبة
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خارج جدار الضم والتوسعداخل جدار الضم والتوسع
Inside the Expansion 

and Annexation Wall

Out the Expansion 

and Annexation Wall

  Distribution of Persons byتوزيع األفراد حسب الجنس

Sex 51.949.450.9Malesذكور

48.150.649.1Femalesإناث

100100100Totalالمجموع

Refugee Statusحالة اللجوء

19.231.224.4Registered refugeesالجئ مسجل

0.11.50.7Non - Registered refugeesالجئ غير مسجل

80.767.374.9Not-Refugeeليس الجئًا

100100100Totalالمجموع

Ageالعمر

14-034.835.735.20-14

24-1521.622.321.915-24

34-2514.013.313.725-34

44-3510.012.110.935-44

54-459.77.38.745-54

64-555.14.85.055-64

65+4.84.54.665+

100100100Totalالمجموع

 10المؤهل العلمي لألفراد 
سنوات فاكثر

Qualification for Persons 10 

Years and Above

3.74.23.9Illiterateأمي

 12.613.312.9Can Read and Writeملم

24.018.021.4Elementaryابتدائي

30.830.530.7Preparatoryإعدادي

17.720.418.9Secondaryثانوي

3.53.53.5Lower Diplomaدبلوم متوسط

7.810.18.8Bachelor and Overبكالوريوس فأعلى

100100100Totalالمجموع

التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين في محافظة القدس حسب بعض الخصائص الخلفية والموقع من جدار الضم : 43     جدول 
2013والتوسع، 

Table 43: Percentage Distribution of Palestinian Individuals in Jerusalem Governorate 

by Selected Background Characteristics and Location to the Expansion and Annexation 

Wall, 2013

الخصائص الخلفية

الموقع من جدار الضم والتوسع

Background Characteristics

Location from The Expansion and Annexation Wall

المجموع 
 Total
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نوع عالقة القرابة
ومعارف أصدقاءثانية درجةدرجة أولى

Relatives First LevelRelatives Second LevelFriends

 Type of Localityنوع التجمع

16.332.76.3Urbanحضر

12.722.73.8Ruralريف

15.538.55.0Campsمخيمات

 15.932.05.9Totalالمجموع

 Sexالجنس

15.932.05.9Both Sexesكال الجنسين

15.131.96.6Malesذكور

 16.732.05.2Femalesإناث

Areaالمنطقة

 15.932.05.9Jerusalem Governorateمحافظة القدس

J115.530.27.2Area J1منطقة 

J216.534.83.9Area J2منطقة 

Refugee Statusحالة اللجوء

3.9Registered refugees[43.1]21.7الجئ مسجل

5.1Non - Registered refugees[36.2]12.6الجئ غير مسجل

14.028.36.6Not-Refugeeليس الجئًا

 15.932.05.9Totalالمجموع

  High Variance:[  ]التباين مرتفع: [  ]

صداقة في الجانب اآلخر من جدار الضم والتوسع حسب نوع /نسبة األفراد في محافظة القدس الذين تربطهم عالقة قرابة: 44     جدول 
2013العالقة وبعض الخصائص الخلفية، 

Table 44: Percentage of Individuals in Jerusalem Governorate Who Have 

Relationship\Friends on the Other Side of Expansion and Annexation Wall 

by Type of Relationship and Selected Background Characteristics, 2013

Background Characteristicsالخصائص الخلفية

Type of Relationship 
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Reason

للسياحة, وممارسة نشاطات ترفيهية 
وثقافية

لمتابعة أمور عالقة مع الدوائر 
الخدماتية

Practicing Culture and 

Entertainment Activities

Follow up With Services 

Departments

Areaالمنطقة

 0.614.32.037.930.11.50.4Jerusalem Governorateمحافظة القدس

J10.46.81.448.537.91.70.0Area J1منطقة 

J21.026.62.920.717.31.21.1Area J2منطقة 

Sexالجنس

0.614.32.037.930.11.50.4Both Sexesكال الجنسين

0.411.93.438.129.91.70.3Malesذكور

 0.916.80.537.730.21.30.5Femalesإناث

Type of Localityنوع التجمع

 0.415.41.739.632.51.70.0Urbanحضر

 2.613.35.222.37.81.43.5Ruralريف

 0.33.30.643.837.20.00.2Campsمخيمات

 0.614.32.037.930.11.50.4Totalالمجموع

Refugee Statusحالة اللجوء

1.321.12.738.140.32.50.3Registered refugeesالجئ مسجل

0.030.429.31.62.0Non - Registered refugees[32.4]0.0الجئ غير مسجل

0.412.01.838.026.71.20.4Not-Refugeeليس الجئًا

 0.614.32.037.930.11.50.4Totalالمجموع

  High Variance:[  ]مرتفع التباين: [  ]

التعليم 
Education

العمل 
Labor

أخرى
Other

2013نسبة األفراد في محافظة القدس الذين أفادوا بأنهم يتوجهون إلى الجانب اآلخر من جدار الضم والتوسع حسب السبب وبعض الخصائص الخلفية، : 45     جدول 

Table 45: Percentage of Persons in Jerusalem Governorate Who Reported That They Move to the Other Side of Expansion and 

Annexation Wall by Cause and Selected Background Characteristics, 2013  

الخصائص الخلفية

السبب

Background Characteristics

الحصول على 
الخدمات الطبية 
Health Care

لزيارة األقارب
Visiting Relatives
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النسبة
Percentage

52.2Difficulties in Visiting Relativesصعوبة زيارة األهل واألقارب

53.1Difficulties in Practicing Social  Activitiesصعوبة ممارسة النشاطات االجتماعية

62.4صعوبة ممارسة النشاطات الترفيهية والثقافية والدينية
Difficulties in Accessing Culture and Entertainment 

Activities

24.7Difficulties in Access  Education institutionصعوبة الوصول لمؤسسات التعليم

19.0صعوبة متابعة شؤون األسرة مع الدوائر الخدماتية المختلفة
Difficulties in Follow up of Personal affairs with 

Different Institutions

19.4Chang or Left Workتغير العمل/ترك

 15.9Difficulties in Economic Relationsتدهور العالقات االقتصادية

39.8Difficulties in Access Health Careصعوبة  الوصول للخدمات الصحية

 52.5Increase in cost of Transportationزيادة تكلفة المواصالت

8.4changing Place of Residenceتغير مكان اإلقامة

  31.5Income Decreaseانخفاض الدخل

10.0Difficulties in Agricultureتدهور الزراعة

16.3Land Confiscationمصادرة االراضي

  1.9Otherأخرى

2013نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب تقديراتهم بتأثير بناء جدار الضم والتوسع، : 46جدول 

Table 46: Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Their Views of 

the Impact of the Construction of the Expansion and Annexation Wall, 2013

Impacts of  the Construction of Wallآثار بناء الجدار
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النسبة

Percentage

0.1 هدم منازل

0.1 إغالق منازل

3.2جزء من المبنى/  إخطار بهدم المبنى

0.4 سحب الهوية المقدسية

2.3 قطع خدمة التامين الصحي

4.0 مخالفات بناء بدون ترخيص

1.0 حرمان من الهوية المقدسية

2.3حرمان من مخصصات

0.4Other أخرى

Cut health insurance service

Building without a permit violations

Deprivation of Jerusalem identity

Denial of benefits

Withdraw Jerusalem ID

Type of Violations

نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تعرضت النتهاكات من قبل سلطات االحتالل االسرائيلي بما فيها بلدية : 47    جدول 
2013االحتالل في القدس خالل الثالث سنوات الماضية حسب نوع االنتهاك، 

Table 47: Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate Exposed to 

Violations by the Israeli Occupation Authorities, including the Israeli Municipality, during 

the Previous Three Years, by Type of Violation, 2013

Demolition of houses

Close homes

Notice to demolish the building / part of the building

نوع االنتهاك
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النسبة
Percentage

1.5Arrestedاعتقل

 98.5Not Arrestedلم يعتقل

100Totalالمجموع

Current statues for detaineeالوضع الحالي للمعتقل

80.3Liberatedمحرر

11.7Convictedمحكوم

8.0Suspendedموقوف

100Totalالمجموع

في محافظة القدس حسب تعرضهم لالعتقال والوضع الحالي  ( سنوات فاكثر10)التوزيع النسبي للفلسطينيين : 48     جدول 
2013للمعتقل والمنطقة، 

Table 48: Percentage Distribution of Palestinians (10 Years and Above) in Jerusalem 

Governorate by Exposure to Arrest by Israeli Troops, their Current     Status and 

Area, 2013

Exposure to Arrestالتعرض لالعتقال
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J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem GovernorateArea J1Area J2

0.30.10.7الحصول على عمل

0.10.00.1االلتحاق بالتعليم

0.10.00.2الحصول على الخدمات الطبية

0.10.00.2االنخراط بالمجتمع

0.50.11.1المضايقات االسرائيلية

0.60.70.5لم يواجه أية مشاكل او صعوبات

نسبة االسرى المحررين خالل الثالث سنوات الماضية الذين واجهوا مشاكل وصعوبات في محافظة القدس : 49جدول 
2013حسب المنطقة ونوع الصعوبة، 

Table 49: Percentage of Ex-detainees in Jerusalem Governorate During Previous Three Years 

who have Faced Problems and Difficulties by Region and Type of Difficulty, 2013

Type of Difficultyنوع الصعوبة

Get a job

Access to medical services

Engage the community

Israeli harassment

Did not face any problems or difficulties

Educational Enrollment
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النسبة

Percentage

2.9Work العمل

0.3Study الدراسة

75.7Marriage الزواج

1.2Accompany المرافقة

3.0Because of the Expansion and Annexation Wallبسبب جدار الضم والتوسع

Other Israeli measures 3.0االجراءات االسرائيلية االخرى

2.8Return to homeland العودة إلى ارض الوطن

6.2To keep the identity of Jerusalem لحفاظ على الهوية المقدسية

8.3Other أخرى

في محافظة القدس التي قامت بتغيير مكان اقامتها منذ البدء ببناء جدار  (او احد افرادها)التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية : 50     جدول 
2013الضم والتوسع حسب السبب، 

Table 50: Percentage Distribution of Palestinian Households (or Household Member) in 

Jerusalem Governorate that have Changed Place of Residence Since the Start of the 

Construction of the Expansion and Annexation Wall by Cause, 2013

Causeالسبب
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J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem GovernorateArea J1Area J2

 1.11.40.8Property Theftسرقة بعض الممتلكات

 1.31.31.2Vehicle or Part of it Theftسرقة سيارة أو بعض محتوياتها

0.00.00.1Property Damageإتالف أو حرق بعض الممتلكات

 0.30.20.5Robbery or Theft Attemptمحاولة سطو أو سرقة

 0.50.01.3Confiscation / Demolished All or Part of a Real  Estateهدم عقار أو جزء من عقار/ مصادرة 

 0.10.10.0Harassment and Assault by  Israeli Soldiers or Settlersتحرشات واعتداءات قوات االحتالل أو المستوطنين اإلسرائيليين

3.02.93.1Percentage of Households Victimizedنسبة األسر التي تعرضت لفعل إجرامي

نوع الفعل اإلجرامي

2013نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي كانت ضحية ألفعال إجرامية خالل العام الماضي للمسح حسب المنطقة ونوع الفعل اإلجرامي، : 51جدول 
Table 51: Percentage of Palestinian Victimized Households in Jerusalem Governorate Within the Previous Year by Area and Type of 

Criminal Offense, 2013

Type of Criminal Offense
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Frequencyعدد المرات

12+

 95.05.0100Property Theftسرقة بعض الممتلكات

 98.71.3100Vehicle or Part of it Theftسرقة سيارة أو بعض قطعها

100.00.0100Property Damageإتالف أو حرق بعض الممتلكات

 89.610.4100Robbery or Theft Attemptمحاولة سطو أو سرقة

 100.00.0100Confiscation / Demolished a Real  Estateهدم عقار/ مصادرة 

تحرشات واعتداءات قوات االحتالل 
او المستوطنين االسرائيليين

64.735.3100
Harassment and Assault by  Israeli 

Soldiers or Settlers 

53.546.5100Threat / Assaultاالعتداء/ التهديد

Type of Criminal Offense
المجموع  
Total

نوع الفعل اإلجرامي

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي كانت ضحية ألفعال إجرامية خالل العام الماضي : 52    جدول 
2013للمسح حسب نوع الفعل اإلجرامي وعدد مرات التعرض له، 

Table 52: Percentage Distribution of Palestinian Households Within Previous Year in 

Jerusalem Governorate by Type of Criminal Offense and Frequency, 2013
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النسبة
Percentage

7.3عشيرته/ منفذ الجريمة 

86.9عشيرته/ الضحية 

5.8التأمين

100المجموع

Insurance

Total

 شهر الماضية حسب الجهة التي 12التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تعرضت لفعل اجرامي خالل : 53   جدول 
2013تحملت عبئ االضرار المادية، 

Table 53: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate 

Subjected to a Criminal Offense During Previous 12 Months by the Party Subjected to Physical 

Injury, 2013

The party that bore the burden of physical damageالجهة التي تحملت عبئ الضرار المادية

Crime port / clan

Victim / clan
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J2منطقة J1منطقة محافظة القدس

Jerusalem 

Governorate
Area J1Area J2

األسر الفلسطينية التي تعتقد بوجود أشخاص 
:يتعاطون المخدرات في البيئة المحيطة

Palestinian Households that think  there is 

a Drug addicts in their environment:

59.463.252.9Yesنعم

 40.636.847.1Noال

100100100Totalالمجموع

األسر الفلسطينية التي واجهت مضايقات من هؤالء 
:األشخاص

Palestinian Households That Report  

Being Abused by a Drug addicts:

4.74.64.9Yesنعم

 95.395.495.1Noال

100100100Totalالمجموع

Selected Indicatorsمؤشرات مختارة

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب االعتقاد بوجود أشخاص يتعاطون المخدرات في البيئة المحيطة : 54   جدول 
2013حسب المنطقة ومؤشرات مختارة، 

Table 54: Percentage Distribution of Palestinian Households that Believe there are Drug 

Addicts in Their Environment in Jerusalem Governorate and Selected Indicators, 2013
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النسبة

Percentage

16.0Economic Problemsالمشاكل االقتصادية

15.0Social Problemsالمشاكل االجتماعية

13.0Psychological Problemsمشاكل نفسية

28.9Lack of  Household’s Control of its Sonsعدم مراقبة األهل

3.7The Lack of Control on Schoolsعدم مراقبة المدارس

14.9Association With Bad Friendsمرافقة أصدقاء السوء

8.6Israeli Occupationاالحتالل اإلسرائيلي

100Totalالمجموع

التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب السبب الرئيسي في وجود ظاهرة تعاطي المخدرات، : 55جدول 
2013

Table 55: Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem 

Governorate by the Main Reason of the Phenomena of Drug Abuse, 2013

Main Reason of the Phenomenaالسبب الرئيسي في وجود هذه الظاهرة
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Introduction 

 
Since its establishment in Jerusalem in 1993, PCBS has exerted strenuous efforts to provide 

reliable and up-to-date statistics about the Jerusalem governorate in all fields of its statistical 

program, while acknowledging the special situation of Palestinians in Jerusalem, in which 

parts of the governorate were illegally annexed by Israel in 1967. PCBS decided to consider 

the annexed part of Jerusalem as a domain of study in selecting the samples for statistical 

activities to ensure the availability of reliable statistics and enable researchers to make in-

depth analysis.   

 

In addition, PCBS established a special statistical unit in 1998 to produce regular statistics on 

Jerusalem. The Jerusalem Statistics Department is responsible for producing the annual 

Statistical Yearbook for Jerusalem and conducting special surveys at governorate level, 

including the Social Survey of Jerusalem.   

 

The main objective of the Social Survey of Jerusalem is to provide reliable and up-to-date 

basic statistical information on the demographic, social and economic conditions of the 

Palestinian community in Jerusalem. In particular, the survey provides detailed statistics about 

education, health, the labor force, and Israeli violations against Palestinians in Jerusalem. 

 

This report presents the main findings of the Social Survey of Jerusalem for 2013. The 

findings of the survey cover indicators on demography, social, health, educational and living 

standards. The report also presents basic information about Israeli violations against 

Palestinians in Jerusalem, including the confiscation of land and other properties and the 

effect of the expansion and annexation wall. 

 

PCBS hopes that the information  in this report will prove valuable for decision makers, 

policy makers and the research community involved in the process of developing Jerusalem, 

the capital of the independent state of Palestine. 

 

 

 

 

 

 

 

November, 2013 Ola Awad 

 President  of PCBS 
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

This chapter presents the main results of the Social Survey of Jerusalem Governorate 2013 

and covers all demographic and social aspects, including data on Israeli violations, the 

expansion and annexation wall in Jerusalem governorate and its impact on the daily lives of 

Palestinian households. 

 

1.1 Population  

The total population of Jerusalem governorate in mid-2013 was estimated at 404,165 persons, 

of whom 251,043 were in Area J1 and 153,122 were in Area J2. The population in Jerusalem 

governorate constitutes 9.1% of the total population of Palestine and 14.9% of the population 

in the West Bank.  
 

The sex ratio in Jerusalem governorate in mid-2013 was 103.5 males per hundred females 

(103.7 in Area J1 and 103.3 in Area J2). The sex ratio in Palestine is 103.2 males per hundred 

females and is the same in both the West Bank and Gaza Strip.   
 

The percentage of persons aged below 15 years in 2013 was 35.2% of the total population, 

while those aged 60 years and above made up 6.7% of the total population in Jerusalem 

governorate.  
 

Palestinian refugees comprise 25.1% of the total population of Jerusalem governorate: 21.2% 

in Area J1 and 31.4% in Area J2.   
 

The percentage of never married or legally married (engaged) persons aged 12 years and 

above in Jerusalem governorate was 45.8% for males and 36.8% for females.  The percentage 

of married persons in Jerusalem governorate was 51.4% of males and 52.4% of females.  
 

The average household size was 7.3 persons in 2013. Nuclear households constitute and one 

person households was 8..9% of  total households in Jerusalem governorate in 2013, 

extended households constitute and composite households constitute about 9.2%. 

 
Percentage Distribution of Palestinian Population by Area and Age Groups, 2013 
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1.2 Public Health  

Around 92.4% of individuals in Jerusalem governorate reported having some kind of health 

insurance (97.1% in Area J1 and 84.8% in Area J2).  In J1, 95.5% reported using Israeli 

insurance (Kupat Holim/health funds) compared to 6.6% in Area J2.   
 

In Jerusalem governorate, 5.6% of the population receive treatment for diabetes and 5.4% for 

high blood pressure. 
 

1.3 Education  

The enrollment rate in kindergartens was 46.0% of all individuals aged 3-5 years in Jerusalem 

governorate (48.9% in Area J1 and 40.8% in Area J2). Of the total number of children 

enrolled in kindergartens, 75.5% were supervised by private sector kindergartens (64.0% in 

Area J1 and 98.4% in Area J2). 

 
Educational Enrollment of Palestinian Population (5 Years and Above) by Age    

Group, 2013 
 

 
 

The illiteracy rate in Jerusalem governorate was 3.9% of all individuals aged 10 years and 

above.  
 

1.4 Information Society  

Around 75.0% of individuals aged 5 years and above use a computer, 67.9% individuals aged 

5 years and above use the Internet, and 70.6% own a mobile phone. 

 

In addition, 74.4% of Jerusalem households have a computer, About 17.4% of households in 

Jerusalem governorate use a Palestinian Internet service compared with 46.9% who use an 

Israeli Internet service; 98.8% have a satellite dish, 99.6% have a television, 41.3% use a 

mobile phone with service from a Palestinian company and 76.1% use an Israeli company for 

their mobile phone service. 
 

1.5 Labor Force  

The labor force participation rate for persons aged 15 years and above in Jerusalem 

governorate was 29.0% (17.3% in Area J1 and 39.7% in Area J2). 

  

The unemployment rate in Jerusalem governorate for persons aged 15 years and above was 

15.1%.  
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1.6 Housing and Housing Conditions 

The average number of rooms per housing unit in Jerusalem governorate was 3.7 rooms.  The 

average housing density in Jerusalem governorate was 1.5 persons per room.  

 

Around 99.8% of housing units in Jerusalem governorate were connected to the water 

network, 99.5% were connected to the Arab electricity network, and 0.3% were connected to 

the Israeli water network. In addition, 88.7% of all households in Jerusalem governorate were 

connected to a sewage network.  
 

1.7 Living Standards  

Income from wages earned in the Israeli sectors is the main source of household income for 

40.1% of households in Jerusalem governorate (54.5% in Area J1 and 15.3% in Area J2). 

Income from the private sector made up 23.1% (13.1% in Area J1 and 40.3% in Area J2) and 

income from national insurance allowances was the main source of income for 13.6% (21.3% 

in Area J1 and 0.5% in Area J2). Wages from the government sector contributed 7.8% (2.2% 

in Area J1 and 17.5% in Area J2). 

 

During the first quarter of the year 2013, around 16.3% of Palestinian households in 

Jerusalem governorate conducted domestic tourism trips (9.9% in Area J1 and 27.4% in Area 

J2).  Also, 9.4% of Palestinian households in Jerusalem governorate conducted an outbound 

tourism trips (10.8% in Area J1 and 6.9% in Area J2).  

 

Around 31.6% of Palestinian households in Jerusalem governorate described their standard of 

living as good, 64.3% described them as average, 3.7% as poor and 0.4% as very poor. 

 
Percentage Distribution of Palestinian Households by Living Standard from Viewpoint 

of Household, 2013 
 

 
 

 

1.8 Israeli Violations 

Around 52.6% of Palestinian households in Jerusalem governorate pay arnona tax (80.3% in 

Area J1 and 5.0% in Area J2). During the past three years, 0.1% of Palestinian households of 

in Jerusalem governorate their buildings were demolished, 0.1% of Palestinian households 

their houses were closed, 3.2% received a notice to demolish the building or part of the 

building, 0.4% of households were in the process of having their Jerusalem identity card 

withdrawn, 2.3% had health insurance service withdrawn, 4.0% of buildings were classified 

as being built in violation of a permit, 1.0% had their Jerusalem identity card deprived, and 

2.3% were denied social allowances. 

Well 
31.6% 

Average  
64.3% 

Poor  
3.7% 

Very poor 
0.4% 



PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 

 

 [18] 

Also, 73.8% of Palestinians were forced to go to the other side of the expansion and 

annexation wall for reasons of tourism or cultural and entertainment activities, 7..1% to visit 

relatives, 11.7% for health care, 2.0% for work, 1.5% to follow up with departments 

supplying services, 0.6% for education, and 0.4% for other services. Movement between both 

sides of the expansion and annexation wall is a regular daily practice and is not related to any 

particular reference period. 

 

1.9 Surrounding Social Environment  

Around 59.4% of households in the governorate believe that there are people who take drugs 

in their neighborhood and 4.7% of households have members who were harassed by drug 

addicts. Households in Jerusalem governorate believe that the main three reasons for drug 

addiction are failure by parents to control their sons (28.9%), economic problems (16.0%) and 

social problems (15.0%).   
 

Around 3.0% of households in Jerusalem governorate had been subjected to a criminal 

offense (2.9% in Area J1 and 3.1% in Area J2); Compensation for physical harm was paid by 

the clan in 86.9% of cases, 7.3% by the victim, and insurance companies paid for 5.8%. 
 

 

 

Percentage Distribution of Palestinian Households Subjected to Criminal Offense 
During Previous 12 Months by Party Compensating for Physical Injury, 2013 
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Chapter Two 

 

Methodology and Data Quality 
 

This chapter presents the methodology used in the planning and implementation of the Social 

Survey of Jerusalem Governorate 2013, including the design tools, basic research and 

methods of collection, processing and analysis of the survey data, and the steps taken to 

ensure data quality from initial planning, the implementation of the survey, publication, and 

how to analyze and use the data. 

 

2.1 Objective of the Survey  

The main objective of the Social Survey 2013 is to provide basic information about the 

demographic, social and economic characteristics of the Palestinian people in Jerusalem 

governorate.   

 

2.2 Survey Questionnaire  

The survey questionnaire is the main tool for data collection. It was designed based on 

international recommendations while maintaining the privacy of the province of Jerusalem. In 

addition, the technical specifications of the field work phase were checked to ensure they met 

the requirements of data processing and analysis.     

The questionnaire included four parts:  
 

1. Household roster: This section contained the household roster and the demographic and 

social characteristics of all household members, including refugee status, availability of 

health insurance, marital status, and age at first marriage. It included labor force data for 

the week prior to visiting the household, occupation, economic activity, place of work, 

employment status, and wages. It also included questions on educational enrollment, 

type of educational institution, completed years of schooling, educational attainment, 

and drop-out from schools. Questions were also asked about the impact of the expansion 

and annexation wall. 
 

2. Housing and housing conditions: This section included questions on housing 

conditions, such as type of housing unit, tenure, area, number of rooms, and connection 

to public networks (water, electricity, sewage). It also contained questions on solid waste 

collection methods, availability of durable goods, and the number of units the household 

can build in the next decade. 
 

3.  Living standards: This included standards of living for the household, main and 

secondary sources of income, average monthly consumption, in addition to food 

modules, and assistance received during the previous 12 months by type, value and 

source of assistance. Also included are the household’s allowances and taxes and the 

impact of Israeli measures on Palestinian households in Jerusalem governorate, 

including confiscation of IDs, real estate, demolition or closure of houses and other 

properties.  
 

4. Security and justice: This included questions about criminal offenses that the households 

or any of its members had been subjected to during the previous 12 months by type of 

criminal offense, number of times, perpetrator, place of occurrence, whether reported, and 

the type of damage caused by the criminal offense. 
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2.3 Sampling Frame and Sampling  

 

2.3.1 Target Population 

It consists of all Palestinian households and individuals normally residing in Jerusalem 

governorate during 2013. 

 

2.3.2 Sampling Frame 

The sampling frame for Jerusalem (J1 and J2) was based on the census implemented by PCBS 

in 2007 and consisting of enumeration areas. These enumeration areas were used as primary 

sampling units (PSUs) in the first stage of the sample selection.  

 

2.3.3 Sample Size 

The estimated sample size is 1,260 households responding in Jerusalem governorate.  

 

2.3.4 Sample Design 

Stratified cluster random sample with two-stages: 

First stage: Selection of a systematic random sample of 42 enumeration areas (24 EAs in J1 

and 18 EAs in J2). 

Second stage: A sample of 30 responsive households from each enumeration area selected in 

the first stage. 
 

2.3.5 Sample Strata 

The population was divided by: 

1-Region  (Jerusalem J1, Jerusalem J2) 

2-Locality type (Jerusalem J1: urban, camp; Jerusalem J2: urban, rural, camp). 

 
Distribution of Sample 

  

Region Locality type Number of households 
Number of 

counted areas 

J1 

urban 570 91 

camp 150 5 

total 720 42 

J2 

urban 210 7 

rural 180 6 

camp 150 5 

total 540 81 

Jerusalem governorate 1,260 42 

 

2. 4 Weights Calculation  

The weight of statistical units (sampling unit) 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 the first stage, we calculate the weight of enumeration areas based on the 

probability of each enumeration area. In the second stage we calculate the weight of 

households in each enumeration area. Initial household weights resulted from the product of 

the weight of the first stage and the weight of the second stage; final household weights were 

obtained after adjustment of initial weights with the household estimates for mid-2013 by 

design strata (governorate, locality type). 

    

The weights for the ROSTER file were computed as follows: 
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1- adding the final household weights for each person’s household, known as the primary 

weight of a person. 

2- adjust the primary weights with the population estimates for mid-2013. 

 

2.5  Field Work Operations  

The field work operations are the most important stage of the implementation of the survey 

for collecting the required data from primary sources. Therefore, all the fundamental aspects 

of this stage were prepared in advance and in detail. This included the provision of all 

technical and administrative requirements, including the recruitment, training and provision of 

supplies needed to perform the most effective work. 

 

2.5.1 Recruitment and Training 

The objective of the training was to inform the trainees about field survey literature and 

research methodology. Nineteen trainees received scientific training, followed by a further 

five-day training period on the basics of field research, including the design of statistical 

surveys, the design of the form and the art of interviewing, in addition to sample design, the 

use of statistical maps, and the principles of collective action in the field. The training process 

was conducted by specialists in the various technical departments related to the survey. 

 

2.5.2 Data Collection  

Data collection began on April 1, 2013 for both J1 and J2 areas. Field work was completed in 

Area J2 on May 5, 2013, while in Area J1 it was completed on May 12, 2013 because of 

Israeli closures that created a number of field difficulties.  

 

Special forms were designed for handling the completion of questionnaires, their submission 

and handling by all supervisory levels. The supervisor drew up a daily progress report of the 

work and the number of completed or incomplete questionnaires and non-response cases.  

Many difficulties were reported during the data collection period. Project managers were 

unable to visit field workers on a continuous basis; only field work supervisors were able to 

carry out such duties, especially in Area J1. Field work supervisors had to meet, visit, and 

communicate with the field workers, check their work, ensure the continuity of field work 

during periods of closures, return incorrect questionnaires to the field to be completed again, 

and make reports about the daily work for submission to project managers to take decisions 

on it.  

 

Thirteen researchers worked in Jerusalem in data collection and completed three to four forms 

per researcher in line with completion standards and as per the duration of the work and the 

size of the sample. The field work team was divided into groups to cover the two areas: J1 and 

J2. Each area team included five researchers and a supervisor and there was one auditor for 

the governorate.  

 

2.5.3 Coding 

The economic activity variable underwent coding according to the West Bank and Gaza Strip 

Standard Commodities Classification, based on the United Nations ISIC-4. Economic activity 

for all employed and ever-employed individuals was classified at the fifth-digit-level. The 

occupations were coded on the basis of the International Standard Occupational Classification 

of 2008 on the sixth level (ISCO-08) and scientific disciplines were encoded on the sixth level 

of reduction. 

 

 



PCBS: Social Survey of Jerusalem Governorate, 2013 

 

 [22] 

2.6 Data Processing  

The data processing stage consisted of the following operations:  

1. Editing and coding prior to data entry: All questionnaires were edited and coded in the     

office using the same instructions adopted for editing in the field.    

2. Data entry: At this stage, data were entered into the computer using a data entry template 

designed in Access. The data entry program was prepared to satisfy a number of 

requirements such as:   

 Duplication of the questionnaires on the computer screen.  

 Logic and consistency check of data entered.  

 Possibility for internal editing of question answers.  

 Maintaining a minimum of digital data entry and field work errors.  

 User-friendly handling.  
 Possibility of transferring data into another format to be used and analyzed using other 

statistical analytic systems such as SPSS.  

 

Data entry began on April 17, 2013 and finished on July 14, 2013. Data cleaning and 

checking processes were initiated simultaneously with the data entry. Thorough data quality 

checks and consistency checks were carried out and SPSS for Windows version 10.0 was used 

to perform the final tabulation of results. 

 

2.7 Possibility of Comparison 

At this stage, comparison can be made for time series periods and other sources.  Where the 

survey results were compared with the data in 2010.  The data were compared with the final 

results of the Population, Housing and Establishments Census of 2007 for Jerusalem and the 

results were very consistent.  

 

2.8 Accuracy of the Data 

 

2.8.1 Statistical Errors 

Data of this survey can be affected by statistical errors due to use of a sample. Variance was 

calculated for the most important indicators and demonstrates the ability to disseminate 

results for Jerusalem governorate. However, dissemination of data by J1 and J2 area indicates 

values with a high variance, as explained in the following table:  
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Variability and Estimates Account 
 

Indicator Estimate Standard Error C.V % 

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper 

Percentage of unemployed males in 
Jerusalem (J1) 

6.30% 0.90% 14.80% 4.60% 8.50% 

Percentage of unemployed  males in 
Jerusalem (J2) 

15.20% 3.90% 25.60% 8.90% 24.90% 

Percentage of males attending school 
in Jerusalem governorate 

36.80% 1.50% 4.20% 33.80% 40% 

Percentage of females attending school 
in Jerusalem governorate 

39.10% 2.10% 5.30% 35% 43.30% 

Percentage of males 18 years and over 
who drop out of education in Jerusalem 
(J1) 

33.20% 4.10% 12.40% 25.40% 42% 

Percentage of unemployed males with 
bachelor’s degree or above in 
Jerusalem governorate 

4.10% 1.80% 42.90% 1.70% 9.60% 

Percentage of households that 
consider lack of employment 
opportunities as  the main reason for 
their poverty in Jerusalem governorate 
* 

68.40% 9.90% 14.50%  46% 84.60% 

Percentage of households that own 
housing unit in Jerusalem (J1)  

84.80% 2.20% 2.60% 79.80% 88.70% 

Percentage of households for whom 
wages and salaries from the private 
sector are the main source of income in 
Jerusalem (J1)  

13.10% 2.60% 19.90% 8.60% 19.30% 

Percentage of households for whom 
wages and salaries from the private 
sector are the main source of income in 
Jerusalem (J2)  

40.30% 3.0% 7.40% 34.40% 46.50% 

*high variance 
 

2.8.2 Non-Statistical Errors 

It is possible for non-statistical errors to occur at all stages of project implementation or 

during the collection or entry of data. These errors can be summarized as non-response errors, 

response errors (respondent), corresponding errors (researcher) and data entry errors.  To 

avoid errors and reduce their impact, strenuous efforts were made in the intensive training of 

researchers on how to conduct interviews, the procedures that must be followed during the 

interview and aspects that should be avoided. Practical exercises and theory were covered 

during the training session. Errors gradually decreased with the accumulation of experience 

by the field work team, which consisted of permanent and non-permanent researchers who 

conduct work on every PCBS survey. 

 

In general, non-statistical errors were related to the nature of the Social Survey of Jerusalem 

and can be summarized as follows: 

 Many households considered the specific details of the survey as interference in their 

private lives. 

 Israeli impact on Palestine (curfew and closure). 

 Some households thought the survey was related to social assistance or to taxes. 

 Hesitation by households in the Jerusalem area to supply data because they were afraid 

of Israeli procedures against them if they participated in a Palestinian survey or activity.  
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2.8.3 Response Rates 

Researchers visited 1,820 households representing the Jerusalem governorate. The interview 

was completed by 1,188 households: 473 households from J2 and 715 households in J1.  

Weights were adjusted for non-response. The response rate in Jerusalem governorate was 

69.6%.  
 

Remark: There were difficulties in working in localities in Jerusalem governorate due to 

Israeli measures and consequent inability to reach households. 
 

Responses to Sample   
 

Response cases Number of cases 

Completed 1,188 

Traveling household 50 

No one at home 26 

Refused 387 

No information 31 

House not occupied 113 

Other 25 

Total 1,820 

 

 

Response and non-response formulas: 
 

Percentage of over-coverage errors =  Total cases of over-coverage            * 100% 

                                                             Number of cases in original sample  

                                                         = 6.2% 

 

Non-response rate    =    Total cases of non-response * 100% 

                                         Net sample size 

                                   = 30.4% 
 

Net sample = Original sample – cases of over-coverage =1,820-113=1707 

Response rate = 100% - non-response rate 

                              = 69.6% 
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Responses by Households & EAs Samples by Strata  
 

Region Locality Type 
Number of Response 

Households 
Number of EAs 

J1 

Urban 565 19 

Camp 150 5 

Total 715 24 

J2 

Urban 162 7 

Rural 161 6 

Camp 150 5 

Total 473 18 

Jerusalem governorate 1,188 42 

 

2.9 Quality Control  

Quality control covers multiple aspects of data quality, starting with the initial planning of the 

survey, up to the publication and analysis of the data and making use of them. There are seven 

dimensions of statistical quality: relevancy, accuracy, timeliness, accessibility, comparability, 

consistency, and completeness. The quality of the survey data was compared with the 

previous results of other surveys conducted around the same time period, including the Labor 

Force Survey and Census Final Result – Population Report 2009, Jerusalem. 

 

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 field workers: 

 

* Errors in data processing, such as coding and data entry: The data underwent checking and 

completion of missing information in the office. Checks on consistency were conducted on 

computer as well as manually, including call-backs if required. 
  

* Response errors which resulted from misunderstanding of the questions or interviewers’ 

bias in asking the questions and probing:  Thorough training, supervision and various quality 

control checks were used to minimize bias resulting from these kinds of errors.  
 

* Procedures adopted during the field work of the survey were considered a necessity to 

ensure the collection of accurate data, notably: 

- Implementation of schedules to conduct field visits to households during field work for the 

survey. The objectives of the visits and the data for collection on each visit were 

predetermined. 

- Field work editing rules were applied during data collection to ensure corrections were 

implemented before the end of field work activities. 

- Validation rules were embedded in the data processing systems, along with procedures to 

verify data entry and data editing. 

 

2.01 Technical Notes 

There are important technical notes that should be taken into consideration when reviewing 

this report: 

 Re- interviewing did not take place to reduce the burden on the household as well as the 

field worker. 

 An increase in the proportion of non-response in the survey due to the geographic location 

of Jerusalem and the political situation, which resulted in researchers being unable to 

access all households in the governorate due to Israeli measures. 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

This chapter presents the main concepts and definitions used in the report. These are based 

mainly on United Nations recommendations in various fields, taking into account the 

Palestinian case. 

 

Jerusalem Area J1: 

Includes that part of Jerusalem which was annexed forcefully by Israel following its 

occupation of the West Bank in 1967. This part includes the following localities: (Beit 

Hanina, Shu’fat Refugee Camp, Shu’fat, Al’ Isawiya, Jerusalem “Al-Quds”(Sheikh Jarrah, 

Wadi Al-Joz, Bab Al-Sahira, As Suwwana, At-Tur, Ash-Shayyah, Ras Al- Amud), Silwan, 

Ath-Thuri, Jabal Al- Mukabbir, As-Sawahira Al-Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat, Sur Baher, 

and Um Tuba, Kufr A’qab). 
 

Jerusalem Area J2: 

Includes the remaining parts of Jerusalem governorate, namely: Rafat, Mikhmas, Qalandya 

Refugee Camp, the Bedouin Community-Jaba’, Qalandya, Beit Duqqu, Jaba’, Al-Judeira, Beit 

Anan, Al-Ram, Dahiat Al-Bareed, Al Al-Jib, Bir Nabala, Beit Ijza, Al-Qubeiba, Khirbet Um 

Al- Lahem, Biddu, An-Nabi Samu’eil, Hizma, Beit Hanina Al Tehta, Qatanna, Beit Surik, 

Beit Iksa, A’nata, The Bedouin Community – Al-Khan Al-Ahmar, Az Za’eem, Al-Sawahreh 

Al- Sharqiyeh, Ash- Sheikh Sa’d, The Bedouin Communities. Al-Eizariya, Abu Dis. 
 

Age in completed years: 

The completed age in years of the person enumerated, which is the difference between the 

date of birth and the survey reference period. 

 

Assault: 

Refers to physical attack against another person, including beating.  Some criminal or penal 

codes distinguish between aggravated and simple assault depending on the degree of the 

resulting injury. For instance, aggravated assault involves attack with intentions to commit 

other crimes; attack under serious and inhuman conditions; the use of destructive weapons; 

attack on children; and any other dissolute attack. Simple assault involves attack not 

associated with criminal intentions, i.e. raising of a hand as a threat or unsuccessful attempt to 

beat. 

 

Average of Household Size: 

It is the average number of private household members calculated through dividing the total 

number of members for a certain category by the number of households for that particular 

category. 

 

Availability of Durable Goods: 

The durable goods owned by the household: Private car, refrigerator, solar boiler, central 

heating, home library (availability of a minimum of 10 non –scholastic books used for 

developing the cultural, religious aspects of knowledge …etc.), cooking stove, washing 

machine, television, video, computer, dish, ect. 
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Average of Housing Density: 

It refers to the average number of persons living in the room. This average calculated through 

dividing the total number of individuals for a certain category by the total number of rooms 

for that particular category. 

 

Composite Family: 

Refers to family consisting of at least one nuclear family with other non-relatives. 

 

Chronic Disease: 

A disorder or impairment of the normal state of well-being which need continuous treatment, 

diagnosed by a specialist. 

 

Construction Material of External Walls: 

The main material used in the construction of external sides of walls and it could comprise 

cleaned stone, stone and concrete,  concrete, cement blocks, adobe clay, old stone or other. 

 

Crime: 

Any act involving a violation of the law or public rights and duties 

towards the state or society in general. 

 

Criminal: 

The person violating the effective law by undertaking criminal events against other persons or 

their properties. 

 

Crime Location: 

The place where the crime took place. 

 

Computer Use: 

For the purposes of this survey, defined as the basic use of the computer (during the last 

twelve months), such as opening the computer and files, creating, copying, pasting, and 

saving files.  

 

Current Transfers: 

Refers to cash and in-kind flows between two sides, Under current transfers are recorded 

flows of a current nature, i.e. they should affect the level of consumption of both the donor 

and the recipient.  
 

Domestic Tourism: 
This is defined as comprising the activities of residents of a given area traveling only within that area, but 

outside their usual environment, for less than 12 months and whose main purpose of trip is the other 

than the exercise of an activity remunerated from within the place visited. 

 

Educational Attendance: 

Attendance means registering the person in any formal education stage irrespective of 

whether it took the form of continuous attendance or distant learning. Formal education stages 

include the elementary stage, preparatory stage, (both of which are referred to as the basic 

stage), secondary stage, and higher education stage. 
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Educational Attainment: 

It refers to the highest successfully completed educational attainment level. The educational 

level for persons aged 10 years and over. 

 

Extended Family: 

A family of at least one nuclear family together with other relatives. 

 

Employment: 

Persons in employment comprise all persons above a specified age who during a specified 

brief period, either one week or one day, were in the following categories: paid employment; 

self employment. 
 

Employed: 

Persons aged 15 years and over who were work at  least one hour during the reference period, 

or who were not at work during the reference period, but held a job or owned business from 

which they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily stoppage, or 

any other reason)  he\ she was employer, self employed, wage employed, unpaid family 

member or other. The employed person is normally classified in one of two categories 

according to the number of weekly work hours, i.e. 1–14 work hours and 15 work hours and 

above. Also the absence due to sick leave, vacation, temporarily stoppage, or any other reason 

considered employed from 1-14 hours.  Employed persons are classified according to 

employment status as follows: 

1. Employer: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him\ her 

and hires or supervises the work of one or more waged employees. This includes persons 

operating their projects or contracting companies provided they employ a minimum of 

one waged employee. Shareholders are not considered employers even if they are 

working in it.  

2. Self-employed:  

A person who operates his or her own economic enterprise or engages independently in a 

profession or trade, and hires no employees. 

3. Paid- employed (wage employee): 

A person who works for a public or private employer or under it's supervision and 

receives remuneration in wage, salary, commission, tips, piece rates or in kind …etc. 

This item includes persons employed in governmental, non – governmental and private 

institutions along with those employed in a household enterprise in return for a specific 

remuneration. 

4. Unpaid family member:  

A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related person 

living in the same household. 
 

Government School: 

Any educational institution run by MoE or any other ministry or governmental instrument. 
 

Harassment: 

Is a provocation to a person, or is all that inflame the feelings of another person and raise his 

temper and pushed him to violence, and there are two types of provocation, aprovocation 

mastermind who gives the recipe for recipe for this premeditated act, and provocation is a 

mastermind who lose prescription manslaughter. 
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Household: 

One person or a group of persons with or without a household relationship, who live in the 

same housing unit, share meals and make joint provision of food and other essentials of 

living. 
 

Head of Household: 

The person who usually lives with the household and is recognized as head of household by 

its other members. Often he/she is the main decision maker and is responsible for financial 

support and welfare of the household. 
 

Household Membership: 

Persons staying in the same dwelling unit are considered members of the household if the 

dwelling unit is their usual or only place of residence. 
 

Household Expenditure: 

It refers to the amount of Cash spent on purchase of goods and services for living purposes,  

and  the value of goods and services payments or part of payments received from the 

employer,  and  Cash expenditure spent as taxes (non-commercial or non-industrial), gifts, 

contributions, interests on debts and other non-consumption items.Head of Household: 

The person who usually lives with the household and is recognized as head of household by 

its other members. Often he/she is the main decision-maker or responsible for financial 

support and welfare of the household. 

 

Housing Unit: 

A building or part of a building constructed for one household only, with one or more 

independent entrance leading to the public road without passing through another housing unit. 

The unit might not be constructed for living purposes but found occupied with a household 

during the enumeration. Likewise, the unit might be utilized for habitation or for work 

purposes or both purposes. Also, it might be closed, vacant or occupied by one or more 

households during the survey. 

 

Housing Rent: 

The amount paid periodically (weekly, monthly, etc.) for the space occupied by the 

household. 

 

Health Insurance: 

Indemnity coverage against financial losses associated with occurrence or treatment of health 

problems. 
 

Internet: 

A worldwide public computer network. Organizations and persons can connect their 

computers to this network and exchange information across a country and/or across the world. 

The Internet provides access to a number of communication services including the World 

Wide Web and carries email, news, entertainment and data files. 

 

Internet Use: 

For the purposes of this survey, defined as the basic uses of the Internet (during the last 

twelve months), such as access to certain sites, reading newsletters, and downloading files or 

programs from the Web. 
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Income: 

Cash or in kind revenues for individual or household within a period of time; could be a week 

or a month or a year. 

 

Jerusalem Municipality and the Israeli Ministry of Education School: 

Any school run or supervised by the Jerusalem municipality and the Israeli Ministry of 

Education. 
 

Kindergarten: 

Any educational institution licensed by MoE offering education to four or five year olds. 

Kindergarten Consists of the first and second grades. 

 

Location from Expansion and Annexation Wall: 

Refers to the location place of the locality or land of the locality, or household from the wall: 

1. Inside the Expansion and Annexation Wall: Includes all the Location Located 

between the Green Line and the wall. 

2. Outside the Expansion and Annexation Wall: Includes all the Localities Located 

outside the wall. 
 

Labour Force: 

All persons aged 15 years and above who are either employed or unemployed. 
 

Marital Status: 

The status of those 12 years old and over in terms of marriage traditions and laws in the 

country. 

 Never married: It applies if the person aged 12 years has not been married or. 

Legally engaged (according to customs and traditions applicable in the country). 

 Legally married: It applies if the person-aged 12 years has an official marriage 

document (issued by a competent court) but has not been actually married yet 

according to customs and traditions applicable in the country. The divorced, 

widowed, and married twice do not belong to this category. 

 Married: It applies if the person aged 12 years is actually and officially married 

(according to customs and traditions applicable in the country) irrespective of his \ 

her past marital status as well as of whether the couple were together during the 

reference period or  not. The person married to more than one wife is classified 

married. 

 Divorced: The person aged 12 years who previously married and legally divorced 

but was not married again. 

 Widowed: The married person aged 12 years whose marriage was split by the 

death of the spouse and was not married again. 

 Separated: The individual 12 years old and over who was married, but his/her 

marriage was revoked for some reason without any legal or official registration, 

and he/she did not marry again. 

 

Main Job: 

The job at which the person usually works the most hours in his\her main job or the most 

frequently in the recent months.  If a person usually works the same number of hours at two 

jobs, the “main” job is the job at which the person has been employed the longest period. 
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Mixed Holding: 

Where the holder has plant and animal holdings, according to the definition of plant and 

animal holdings, providing both animal and plant activities and sharing the same means of 

production such as labour, farm buildings, machinery, or draught animals. 

 

Nuclear household: 

It is the living household comprised of a couple only; a couple and a son or a daughter (own 

not adopted son or daughter) or more; or a male head of a household with a son or a daughter 

or more; or a female head of a household with a son or a daughter or more. It is worthy to 

note that no other relatives or non – relatives live with this household. 

 

Outbound Tourism: 

Outbound tourism comprises the activities of persons traveling to and staying in places 

outside their usual permanent places of residence for less than 12 months and whose main 

purpose of trip is the other than the exercise of an activity remunerated from within the place 

visited.   
 

Private School: 

Any licensed local or foreign nongovernmental educational institution. 
 

Population of Working Age: 

All persons aged 15 years and above. 
 

Plant Holding: 

The presence of cultivated or arable land for any agricultural crops controlled by the holder.  

This must not be less than one dunum for an open cultivated area and half a dunum for a 

protected cultivated area. 
 

Persons Outside Labour Force: 

The population not economically active comprises all persons 15 years and over, who were 

neither employed nor unemployed accordingly to the definitions over. Because they don’t 

have any desire to work or because of the availability of  another source of income., And 

classifies individuals outside the labor force by reason in the following categories: 

Student: 

The individual who is regulated in a  regular study in order to have a specific qualification and 

is not engaged  to any  work during the reference period, housekeeping, hobbies are not 

included within the work definition. 

Housekeeping: 

The individual (male or female) who are not worked and not regulated in a regular study and 

worked at home in order to serve the household and does not include the paid housekeeping 

service for others, as this type of service is within the work definition. 

Abstinent from work: 

Individual who is 15 years and above but not engaged  to any type of work during the 

reference period and do not looking for work and so is not available to work and not attend to 

regular study in order to obtain a scientific qualification. 

Guest: 

The  individual who live in a particular institution such as prisons, clinics, nursing homes and 

such as.  
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Old, Illness: 

The individual who cannot practice any kind of work because of chronic illness or disability 

or because of old age. 

Retired: 

The individual who does not practice any kind of work because of availability  of a revenue or 

receiving a pension.   
 

Physical Harm: 

All losses a person may suffer during the crime that took place in the last 12 months, which 

resulted in wounds, murder, malformation or disability.  
 

Properties: 

All movable and fixed assets belonging to the individuals (household’s members) regardless 

of whether they were inside or outside the house. Normally, the owner of a property is entitled 

to use it the way he\she deems appropriate, provided in accordance with the provisions of the 

effective law. A property applies to physical, nonphysical, tangible and intangible assets as 

well as any item that has a market value. 

 

Room: 

The housing unit or part of the housing unit surrounded with walls and has a ceiling, provided 

that its area is not less than 4 squared meter. If the area of the glassy balcony equals or 

surpasses more than 4 squared meter and is used for living purposes, it is considered a room. 

Likewise, the salon or living room is considered a room.  The kitchen, bathroom, paths and 

toilet are not considered rooms. Areas allocated for animals and poultry along with those used 

for work purposes only, are not considered rooms. 
 

Refugee Status: 

This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in Palestine 

occupied by Israel in 1948. It applies to their sons and male grandchildren and it can be one of 

the following categories: 

Registered refugee: It applies to registered refugees holding refugee registration cards issued 

by UNRWA.  

Unregistered refugee: It applies to who do not hold refugee registration cards issued by 

UNRWA.  

Non-Refugee: It applies to any Palestinian not categorized under any of the two 

aforementioned statuses. 
 

Regular Remittances: 

Palestinian household receiving regular remittances but not for one time. 
 

Reference Week: 

The week ending on Friday preceding the interviewer’s visit to the household. 
 

Repeater: 

A student who fails one or more subjects and therefore is not promoted to the following grade. 
 

Robbery: 

Illegally breaking into the property of somebody with the intention to commit acrime  
 

Sex Ratio: 

The ratio of males to females, usually expressed as the number of males per 100 females. 
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Job seeker: 

Seeking work is defined as having taken specific steps in the reference week to find paid 

employment or self-employment. Job seekers are classified into: 

1. Available for work: A person ready to work if he\she is offered any job, and there is no 

reason preventing him\her from accepting such a job although he\she did nothing to get a job. 

2. Actively seeking work: A person who is willing to work and is actively seeking work 

through reading newspaper advertisement, asking friends, registration at the labour exchange 

offices, or asking employers. 
 

Tenure of Housing Unit: 

It refers to the household’s tenure of the housing unit that could be one of the following 

categories:  

Owned Housing: 

This category applies when the household or one of the household members (usually live 

therein) owns the Housing unit. 
 

Rented Housing: 

If the unit is rented. And the payment is paid on a monthly or annually base.  Rented unit may 

be  with furniture or rented unit without furniture. 

Without Payment housing: 

If the housing unit is used without any payments 

For Work Housing: 

If the housing unit is offered to the household as a result of working relation with one member 

of the family or more. 
 

Theft: 

The removal of property without the property owner’s consent. Theft includes burglary and 

house breaking; it includes the theft of motor vehicles, shoplifting and other minor offenses, 

e.g. pilfering and petty theft considered as thefts. 
 

Tourism Trip: 

Traveling to and staying in places outside their usual environment for less than 12 months and 

whose main purpose of trip is the other than the exercise of an activity remunerated from 

within the place visited. 
 

Tourism Consumption: 

It consists of all the trip needs to buy, including the transportation, food, gifts and else. 

 

Type of Housing Unit: 

This term describes one of the following: Villa, house, apartment and other as (marginal, or 

tent...etc). 
 

UNRWA School: 

Any school run or supervised by UNRWA. 
 

Unemployed (According to the ILO Standards): 

Unemployed persons are those individuals aged 15 years and above who did not work at all 

during the reference period, who were not absent from a job, were available for work and 

actively seeking a job during the reference period by one of the following methods news 

paper, registered at employment office, ask friends or relatives or any other method. 
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Victim: 

The person affected by an offense or loss or is prey to catastrophic, criminal or brutal events. 

Any person subject to an offense or whose properties were partially or totally affected by a 

criminal act or incident is classified as victim. 
 

Years of Schooling Completed: 

For persons currently attending, attended and left, or successfully graduated, reference shall 

be made to the successfully completed formal educational years (completed years.) It neither 

includes drop out years, failure years nor on – going educational year. Educational training 

courses are not included among the years of regular study. 

 

Work: 

All activities performed by persons in order to gain profit or wage either monthly wage, 

weekly, daily, on piece  for profit or family gain, in cash or in kind.  One hour or more of such 

activity constitutes work.  Work also includes unpaid activity on a family farm or business. 
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