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 وتقدير شكر
 

 .  إلى حيز النور التقريرهذا يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير لجميع الذين ساهموا في إخراج 
 

بقيادة فريق  في قطاع غزة ألسرلعلى الظروف االجتماعية واالقتصادية  4102تنفيذ مسح اثر العدوان اإلسرائيلي لقد تم 
ومساهمة فنيةة مةن الشةركاء فةي قطةاع المةن الوةذائي واللجنةة االقتصةادية فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

الوةذائي ممثلةة ببرنةامج الوةةذاء  المةنووحةدة فلسةطين  دولةة وبةدعم مةالي مشةتري بةين كةل مةةنلوربةي سسةيا  ةواالجتماعية
ووكالةةةة غةةةوي وتشةةةويل اللجئةةةين الفلسةةةطينيين ( FAO)ألمةةةم المتحةةةدة والزراعةةةة ل الغذيةةةةومنظمةةةة ( WFP)العةةةالي 

(UNRWA ) وكةةةذلي مةةةن اللجنةةةة االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة لوربةةةي سسةةةيا(ESCWA )والبنةةةي الةةةدولي واليونيسةةةيف 
(UNICEF). 
 

( UNDP) برنةامج المةم المتحةدة اإلنمةائيبجزيةل الشةكر والتقةدير إلةى يتقدم الجهةاز المركةزي لإلحصةاء الفلسةطيني كما 
 .على دعمهم للمشروع من خلل توفير الجهزة اللوحية التي استخدمت في جمع البيانات
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 تنويه للمستخدمين  
 

وعليه فان البيانات المعروضة في  ،4102تم جمع بيانات المسح خالل شهري نيسان وأيار من عام 
 .ما لم يرد غير ذلكواقع األسر واألفراد في قطاع غزة  وتمثلالجداول تمثل فترة جمع البيانات المذكورة 

 
 :تم استخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هذا التقرير، وداللة هذه الرموز كاآلتي

 ال يوجد( -)
 القيمة أقل من نصف وحدة( 1)
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 قائمة المحتويات
 

 9 النتائج الرئيسية .0
 01 المفاهيم والمصطلحات .4
 09 الجداول .3
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 النتائج الرئيسية
 

 على واقع الظروف االجتماعية واالقتصادية في قطاع غزة 4102أثر العدوان اإلسرائيلي 
 

على واقع الظروف االجتماعية واالقتصادية  5163أثر العدوان اإلسرائيلي مسح  الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز نفذ
االجتماعية واالقتصادية على األسر الحرب بهدف رصد آثار  ،10/12/4102-10/12، خالل الفترة في قطاع غزة

أسرة وبلغت نسبة االستجابة  15021، علمًا بان عينة المسح قد بلغت 4102الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة عدوان 
2..4.% 

 مجتمع الهدف يتكونو .قطاع غزةمن األسر المقيمة في  مرحلتينمنتظمة ذات عينة المسح عينة عشوائية طبقية عنقودية 
 .4102من جميع األسر واألفراد الفلسطينيين المقيمين بصفة اعتيادية مع أسرهم في قطاع غزة لفترة إسناد المسح وهو 

 :مرحلتينالعينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات 
 

 014 هاوالتي بلغ عدد 4101 واالقتصادية لدورة السابقة لمسح الظروف االجتماعيةاعد اختيار مناطق  :الولىالمرحلة 
منطقة عد بطريقة عشوائية منتظمة، وبالتالي يكون عدد  41، كما تم إضافة (منتظمةالعشوائية الطريقة العينة ب)منطقة عد 

 .منطقة عد في المرحلة األولى للمعاينة 044مناطق العد الكلي 
 

 وهي 4101 واالقتصادية السابقة لمسح الظروف االجتماعيةزيارة نفس األسر التي تم زيارتها في الدورة : المرحلة الثانية
تم تتبع األسر التي غيرت مكان سكنها وعنوانها المتوفر في قاعدة البيانات السابقة )من كل منطقة عد، أسرة   42 حوالي

مناطق العد خارج من أسرة  42مقدارها  منتظمة الوصول إلى عينة عشوائية تم الى مكان آخر الستيفاء االستمارة منها كما
تتبع األفراد من الدورة السابقة الذين انفصلوا عن  كما تم، ((العينة اإلضافية) 4101 واالقتصادية عينة الظروف االجتماعية

 :طبقات كما يلي إلىتقسيم المجتمع  تم. أسرهم وشكلوا اسر جديدة باستثناء حاالت الطالق واالنفصال بين األزواج
 . المحافظة .6
 (.مخيم ،حضر، ريف) التجمع نوع .5

 
على واقع الظروف االجتماعية  5163وفيما يأتي ملخصًا لنتائج أهم المؤشرات اإلحصائية لمسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

 .اواالقتصادية في قطاع غزة خاصة أنها تأتي في الذكرى السنوية األولى لوضع الحرب أوزاره
 

 :على مكان السكن أثر العدوان

، وعند الرجوع إلى 5163بتغير مكان سكنها بسبب عدوان  تمن األسر في قطاع غزة قام% 9ن ح أنتائج المسبينت 
رفح كانت اعلى المحافظات من حيث نسب األسر التي غيرت مكان ي غزة و تالبيانات حسب المحافظة نجد ان محافظ
 %.  5وان محافظة دير البلح كانت اقلهم حيث بلغت نسبتهم  ،لكل منها %11سكنها بسبب العدوان حيث بلغت نسبتهم 
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 المحافظةحسب السكن بسبب العدوان  مكان توييرالتي قامت بلسر نسبة ا

 
 

 

 :(للمكان الول الذي تم االنتقال اليه) التهجير والنزوح

من % 70بينت النتائج أن  وقد ،%59حوالي  5163بلغت نسبة األفراد الذين تم تهجيرهم في قطاع غزة خالل عدوان 
رباء أو أصدقاء أو منزل ثانوي منزل أوالد أو أهل أو أقإلى  لجأوا 5163األفراد الذين تركوا مكان سكنهم خالل العدوان 

، أو الذهاب الى فندق/استئجار منزلتنوعت بين % 3، ومدرسةمنهم ذهبوا الى % 18و، كمكان أول تم االنتقال إليه لألسرة
 .عامة وأماكناو مكان عبادة او ساحات  ،مستشفى

 

 الذي تم االنتقال إليه الولعدوان حسب المكان الألفراد الذين تركوا مسكنهم الساسي خلل التوزيع النسبي ل
 

 

 

 :عدد مرات االنتقال

قاموا باالنتقال بوتيرة مختلفة،  5163قطاع غزة خالل عدوان  في الذين تركوا مسكنهم االساسي أن األفراد  النتائجبينت و 
 تركوامنهم % 7و ، سكنهم مرتين ركقاموا بت% 53و، مكان سكنهم مرة واحدة فقط ركقاموا بتمن األفراد % 14حيث ان 

  .مكان سكنهم أربع مرات تركقاموا ب% 1، وسكنهم ثالث مرات

  

 11  11 

 8  

 6 
 5 

 دير البلح شمال غزة  خانيونس غزة  رفح

منزل أوالد أو أهل أو أقرباء أو 
 اصدقاء أو منزل ثانوي لألسرة

.2% 

 مدرسة
02% 

 فندق/استئجار منزل
 مستشفى 4%

0% 

 مكان عبادة 
0% 
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 عدد مرات االنتقالحسب  عدوانالتركوا مسكنهم الساسي خلل ألفراد الذين التوزيع النسبي ل

 
 

 

 :العملعدوان على الثر أ
% 42ن أعــــــاملين بـــــأجر، وتشــــــير النتـــــائج الــــــى % 22عــــــاملين لحســـــابهم وأصــــــحاب عمـــــل، وهـــــم مـــــن العــــــاملين % 01

تغيــــــرات  حصــــــلت% 25نســــــبته  وأن مــــــا لــــــم يطــــــرأ علــــــى عملهــــــم أي تغييــــــر،العمــــــل  وأصــــــحابالعــــــاملين لحســــــابهم مــــــن 
 .كليا ت أعمالهمتوقف% 01، فيما سوألألعملهم تغير  حيث على عملهم بعد العدوان

 
  عدوانالعملهم بعد التوزيع النسبي لصحاب العمل والعاملين لحسابهم حسب التويرات التي طرأت على 

 
 

 

منهم % 40، وأن منهم لم يطرأ أي تعديل على أجورهم %21أما بالنسبة للعاملين بأجر، فأشارت النتائج الى ان ما نسبته 
                          .منهم انخفضت أجورهم% 2و ،كليا ت أجورهم انقطع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 

24 

7 6 

 اربع مرات ثالث مرات مرتين مرة واحدة

 لم يطرأ أي تغير
25% 

 تغير لألسوء 
59% 

 توقفت كليا 
16% 
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  عدوانالأجورهم خلل التوزيع النسبي للعاملين بأجر حسب التويرات التي حصلت على 
 

 

 

 اً تعطلــوا عــن العمــل قســري، فقــد بلغــت نســبة األفــراد الــذين 5163خــالل عــدوان ري عــن العمــل أمــا فيمــا يخــط التعطــل القســ
% 05 فيمـا غـاب ،اً يومـ 21كمـا بلـغ معـدل عـدد أيـام الغيـاب القسـري .  كـان غيـابهم غيـر مـدفوع األجـر% 72منهم ، 13%

 .جميع أيام العدوان اً قسريتعطلوا  نمن الذي
 

 حسب السبب عدوان الل عن العمل خل  ا  قسريالتوزيع النسبي لألفراد الذين تويبوا 

 
 

 
 :عدوان على البنية التحتيةالثر أ

التــــــزود خدمـــــة ل أكثــــــر مـــــن مــــــرة فـــــي األســــــبوعالنقطـــــاع تعرضــــــوا فـــــي قطــــــاع غـــــزة مـــــن األســــــر % 07أن  النتــــــائج تبينـــــ
ــــاه مــــن الشــــبكة العامــــة،  ــــي المقابــــل بالمي خدمــــة ل محــــدودة خــــالل اليــــوم ســــاعاتوخــــالل  النقطــــاع يــــوميتعرضــــوا % 97ف

 .بالكهرباء من الشبكة العامةالتزود 
 

 :وبعد العدوان خلل المساعداتتلقي 
 هـــــامن% 72بينمــــا ، مســــاعدات خــــالل العــــدوانتلقــــت قــــد  فــــي قطــــاع غـــــزة مــــن األســــر% 27 أن المســــح  نتــــائج أظهــــرت

 .العدوان انتهاء بعدات مساعد تلقت
 

 لم يطرأ أي تعديل 
56% 

 انقطع كلياً 
38% 

 انخفض    
5% 

 ارتفع
1% 

53 

38 

4 3 2 

عدم القدرة للوصول الى 
 مكان العمل 

نقط المواد الخام بسبب  اغالق المنشأة خالل الفترة
 االغالق

المنشأة تضررت جزئيا أو 
 كليا  

 الصحية / الحالة النفسية
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 فترة تلقي المساعدةحسب  اتر التي تلقت مساعدلسنسبة ا

 
 

 :المساعدةنوع 

هـي األعلـى مـن بـين أنـواع المسـاعدات التـي ( وتشمل الغذاء، كوبونات الغذاء، التغذيـة المدرسـية)كانت المساعدات الغذائية 
مـن مجمـوع األسـر  %14خـالل العـدوان  سـر التـي تلقـت مسـاعدات غذائيـةنسبة األ حيث بلغت في قطاع غزة،تلقتها األسر 

مســاعدات ، تلتهــا البعــد إنتهــاء العــدوانمــن االســر التــي تلقــت مســاعدات % 05مقابــل  ،التــي تلقــت مســاعدات خــالل العــدوان
مـن % 54خـالل العـدوان، مقابـل مـن األسـر التـي تلقـت مسـاعدات  %64بنسـبة  (مسـكن، كرفـان أجرةمركز ايواء، )السكنية 

التـي تلقـت مسـاعدات  مـن األسـر%9 التـي بلغـت نقديـةالمـن ثـم المسـاعدة و  بعد انتهـاء العـدوان،األسر التي تلقت مساعدات 
   .العدوان بعد انتهاءمن األسر التي تلقت مساعدات % 44 مقابل ،خالل العدوان

 

 :مصدر المساعدة

مـــن االســـر التـــي تلقـــت  %41، حيـــث كانـــت مصـــدرًا لمســـاعدات للمســـاعداتالمصـــدر األول وكالـــة الغـــوث الدوليـــة  شـــكلت
/ المؤسسات الخيرية هاتتل ،العدوان بعد انتهاءمن االسر التي تلقت مساعدات % 11مقابل  ،5163عدوان خالل مساعدات 

مـن االسـر التـي تلقـت % 65والعـدوان خـالل مـن االسـر التـي تلقـت مسـاعدات % 63لمسـاعدات مصـدرًا التي كانـت الدينية 
مـن االسـر التـي % 65كانت مصدرًا لمساعدات المؤسسات التنموية / من ثم الهيئات الدوليةو ، مساعدات بعد انتهاء العدوان

الشـؤون االجتماعيـة وزارة ، فمن االسر التي تلقت مساعدات بعد انتهاء العدوان% 56 مقابل، العدوانخالل تلقت مساعدات 
مــن االســر التــي تلقــت % 51مقابــل العــدوان خــالل مــن االســر التــي تلقــت مســاعدات  %0التــي كانــت مصــدرًا لمســاعدات 

  .د انتهاء العدوانمساعدات بع
 

 :القروض
 ديــــنأو  أو ســــلف   علــــى قــــرو    تحصــــلغــــزة فــــي قطــــاع  (%23) األســــرمــــا يزيــــد عــــن نصــــف ن إلــــى أ النتــــائج أشــــارت

ـــــت نســـــبة األســـــر التـــــي حصـــــلت علـــــى قـــــرو  أو ســـــلف أو ديـــــن خـــــالل  ، 5163خـــــالل العـــــدوان  شـــــهر  65بينمـــــا كان
وفـــــي مجـــــال آخـــــر بلغـــــت   .قـــــد أنفقـــــت هـــــذه القـــــرو  علـــــى المعيشـــــة او الغـــــذاء هـــــامن% 99 علمـــــا أن ،%25الماضـــــية 

 %.20نسبة األسر التي قامت بشراء احتياجاتها من المواد الغذائية بالدين خالل العدوان 
 

 :التعرض للصدمات
خـالل النصـف الثـاني  الميـاهفي نقط ل قد تعر أو أحد أفرادها من األسر في قطاع غزة % 1.تائج المسح ان أوضحت ن
مــن عــدم القــدرة علــى دفــع تكــاليف العــالج، فيمــا  عانــتمــن األســر فــي قطــاع غــزة % 21، فيمــا تبــين أن 4102مــن العــام 

57 

75 

 بعد العدوان خالل العدوان 
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مـن األسـر % 44وتلقي الخـدمات الصـحية لـنقط فـي األدويـة واألدوات،  في اً عجز من األسر في قطاع غزة % 11 واجهت
 .خسارة في الممتلكاتواجهت 

 
 4102الصدمات خلل النصف الثاني من العام /الحدايبعض حسب تعرض أي من أفرادها الى  نسبة السر

 

 
 

 :حالة الدخل

% 32 أن في حينالعدوان،  خالل فترةمستوى دخلها إنخف   (%24)المسح أن حوالي نصف األسر  نتائج أظهرت
 .العدوانمقارنة مع واقع دخلها قبل  خالل العدوان مستوى دخلها حافظت على

 
 مقارنة بما قبل العدوان العدوانخلل  الدخلتوير حسب ألسر ل التوزيع النسبي

 
 

 
  :صمود السرمدة 

فقد أشارت ، في ظل بقاء الظروف على ما هي عليه مالياً لمدة الزمنية التي تستطيع األسرة فيها الصمود ل أما بالنسبة
بلغت نسبة فيما ، عبرت عن امكانية صمودها بغ  النظر عن طول المدة%( 44)ثلث األسر  ما يقارب النتائج إلى أن

في حين توزعت النسبة المتبقية على % 62 عتاشتعرف كيف تعاني من وضع مادي خطير وال تاألسر التي أفادت أنها 
 . كامل مإمكانيات الصمود بفترات متفاوتة ال تزيد في أحسن حاالتها على عا

 
 

3 5 

13 

22 

36 

46 

73 

القيود المفروضة  ضرر في المحاصيل 
على الوصول إلى 

 األراضي 

جميع /فقدان بع 
 المساعدات

عدم القدرة على تلقي  خسارة ممتلكات
 الخدمات الصحية 

عدم القدرة على دفع 
 تكاليف العالج

 نقط في المياه

 %  2;  ازداد

 %  53; نقص

 %  45;  بقي كما هو 



PCBS : ،على قطاع غزة  4102ن اإلسرائيلي نتائج مسح أثر العدواالتقرير الصحفي 

62 

 

 في المستقبل  يا  نها تستطيع الصمود فيها مالعتقد أحسب المدة الزمنية التي تالتوزيع النسبي لألسر 

 
 

 :التفكير بالهجرة
حتى قبل عدوان  5119منذ عدوان ) األسر التي فكرت أو أحد أفرادها بالهجرة قبل العدواننتائج المسح أن نسبة أوضحت 

 .بالهجرة حاليا من األسر أو أحد أفرادها تفكر% 59، مقابل 53% (5163
 

 نسبة السر التي فكرت أو أحد أفرادها بالهجرة حسب الفترة والمحافظة

 
 

 
  

3 
7 

15 

33 

42 

تعاني من وضع مادي  لعدة شهور فقط  عام واحد 
خطير وال نعرف كيف 

 نعتاش

تستطيع الصمود بغ  
 النظر عن طول المدة

بالكاد تستطيع تدبير 
 أمورها 

15 

26 25 
28 

23 
26 

28 30 30 32 

 خانيونس دير البلح غزة شمال غزة رفح

 حاليا 2014حتى قبل عدوان  2009منذ عدوان 
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 المفاهيم والمصطلحات
   

 (المسكن)السكنية  الوحدة

مدخل يؤدي إلى الطريق  منأو جزء من مبنى معد أصاًل لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر  مبنى هي
الوحدة السكنية غير معدة أصال للسكن إال أنها وجدت  تكونأو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى، وقد 

 .أو خالية ةالوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلق تكونمسكونة وقت المسح، وقد 

 
   السرة

فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في المأكل أو في أي وجه 
 .  متعلق بترتيبات المعيشة

 
 الصحة

 .هي حالة رفاه كامل من الناحية الجسدية والنفسية واالجتماعية وليس فقط الخلو من المر  أو اإلعاقة
 

    العمل

سواء كانت على شكل  معينةفي جميع األنشطة التي يمارسها األفراد بهدف الربح أو الحصول على أجرة  المبذول الجهدهو 
 كذلك.  الطرائق مننسبة من األرباح أو سمسرة أو غير ذلك  أوراتب شهري أو أجرة أسبوعية أو بالمياومة أو على القطعة 

 .يدخل ضمن مفهوم العمل للعائلةمزرعة  فإن العمل بدون أجر أو عائد في مصلحة أو مشروع أو

 
  صاحب عمل

ويعمل تحت إشرافه أو لحسابه مستخدم واحد على ( شريك)منها  وهو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءا
و إشرافهم أ أصحاب العمل الذين يديرون مشاريع أو مقاوالت خارج المنشآت بشرط أن يعمل تحت ويشمل ذلك. األقل بأجر

 .الشركات المساهمة أصحاب عمل حتى ولو عملوا فيها لحسابهم مستخدم واحد على األقل بأجر وال يعتبر حملة األسهم في

 
  العامل

أو  لحسابهسواء كان ولو لساعة واحدة خالل الفترة المرجعية معينا  عمالً باشر  سنة فأكثر والذي 62عمره  الذي الفرد هو
بسبب المر ، عطلة، )أو كان غائب عن عمله بشكل مؤقت  باجر أو بدون اجر أو في مصلحة العائلة لحساب الغير،

ساعة، ( 63-6) عاملينعدد ساعات العمل األسبوعية إلى  حسب العاملون، ويصنف (توقف مؤقت أو أي سبب آخر
إضراب  أوة مدفوعة األجر، أو إغالق األفراد الغائبون عن أعمالهم بسبب المر ، أو إجاز  وكذلك فأكثرساعة  62 عاملين

 .ساعة 63-6من  عاملينأو توقيف مؤقت وما شابه ذلك، يعتبر 
 

  عن العمل المتعطل
معين وهو قادر على العمل ويرغب في الحصول  بعملالذي لم يعمل مطلقا خالل فترة اإلسناد، ولم يكن مرتبطا  الفرد هو

الفترة، كذلك فان الفرد المتوقف عن العمل، يعتبر غائبا عن العمل  في هذه عملعلى عمل وقد قام بالبحث عن فرصة 
: عن العمل إلى مجموعتين المتعطلونويقسم . كان يتوقع العودة أو كان مستعدا للعودة في حال استدعائه للعمل ولوحتى 

 .لم يسبق لهم العمل الذينالمتعطلين الذين سبق لهم العمل، والمتعطلين 
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  يعمل بأجر
جهة معينة وتحت إشرافها ويحصل مقابل عمله على أجر محدد  الفرد الذي يعمل لحساب فرد آخر أو لحساب منشأة أوهو 

ويندرج   .أخرى راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو بالمياومة أو علــى القطعة أو أي طريقة دفع سواء كان بأجر على شكل
في مصلحة خاصة  عاملون بالشركات باإلضافة إلى الذين يعملون بأجربالوزارات والهيئات الحكومية وال تحت ذلك العاملون

 .بالعائلة أو لدى الغير

 
  السرة إنفاق

 أفرادالسلع والخدمات التي يتلقاها  قيمة و  .ألغرا  معيشية المستخدمةالذي يصرف على شراء السلع والخدمات  النقد هو
غير ) والضرائبالذي يتم إنفاقه على الرسوم  النقدو  .األسرة العاملين من رب العمل وتخصط الستهالك األسرة

 .واألمور غير االستهالكية األخرى الديون، الزكاة، التأمينات، الهدايا، التبرعات، الفوائد على (االستثمارية
 

 (االتصال بشبكة مياه)االتصال بالشبكات العامة  

 .في حالة عدم اتصال المسكن بالمياه: ال يوجد. 1
 

 التنقل

يقصد به انتقال الفرد سواء كان ذكرًا أو أنثى من مكان إلى آخر بهدف تنفيذ أنشطة مختلفة، وذلك باستخدام وسائل التنقل 
 .المتعددة

 
 المحافظة

. 6997عام  نهايةمحافظة حسب التقسيمات اإلدارية المعتمدة في  61وتشمل األراضي الفلسطينية  إدارية، منطقةهي 
 .وتضم كل محافظة عدة تجمعات

 
 (االتصال بالكهرباء)االتصال بالشبكات العامة 

 :وقد صنفت على النحو التالي بالكهرباءاتصال المسكن 
 .للكهرباء، التابعة لشركة الكهرباء أو للمجلس البلدي أو القروي امةالع إذا كان المسكن متصاًل بالشبكة: شبكة عامة. 0
 .صاحب المسكن أو مجموعة من األفراد يملكهخاصًا  إذا كان مصدر الكهرباء مولداً : مولد خاط. 4
 .بالكهرباءالمسكن  في حالة عدم اتصال: ال يوجد. 1

 

 :المسكن بالمياه وقد صنفت على النحو التالياتصال 
 .إذا كان المسكن متصاًل بالشبكة العامة للمياه، التابعة لشركة المياه أو البلديات أو المجالس القروية: شبكة عامة. 0
 إذا كان المسكن متصاًل بتمديدات خاصة للمياه من مصدر خاط بالمسكن فقط، أو مشترك بين: تمديدات خاصة. 4

 .مجموعة من األفراد
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التقرير الصحفي : PCBS ي

 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

Changing the residenceتغيير السكن

المجموعالنعم

YesNoTotal

100Total                  91.3                    8.7المجموع

100North Gaza                  94.1                    5.9شمال غزة 

100Gaza                  88.7                  11.3غزة 

100Deir Al - Balah                  95.0                    5.0دير البلح

100Khan Yunis                  92.0                    8.0خانيونس

100Rafah                  88.7                  11.3رفح

  والمحافظة2014التوزيع النسبي لألسر حسب تغيير السكن بسبب عدوان : 1 جدول 
Table 1: Percentage distribution of households by changing the residence 

due to aggression of 2014 and governorate

Governorateالمحافظة
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التقرير الصحفي : PCBS ي

 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

المحافظة
رفحخانيونسدير البلحغزة شمال غزة المجموع
TotalNorth GazaGazaDeir Al - BalahKhan YunisRafah

نسبة االفراد الذين تركوا مسكنهم خالل عدوان 
2014

58.7              55.7              60.8           48.9                55.1           75.1       

Percentage of Persons who left their 

main residence during aggression of 

2014

71.064.476.586.052.176.1Children’s, family’s or relative’s houseمنزل أوالد أو أهل أو أقارب

17.727.711.26.529.316.4Schoolمدرسة

6.24.06.34.712.03.6Friends’ or other people’s houseمنزل أصدقاء أو أفراد آخرون

1.81.91.91.41.22.1Rent house/ hotel roomفندق/استئجار منزل

1.30.62.80.30.70.0Hospitalمستشفى

1.21.40.71.11.91.2Secondary family or personal houseمنزل ثانوي لألسرة أو للفرد

0.50.00.60.01.60.0Place of worshipمكان عبادة

0.30.00.00.01.20.6Public places/ public yardsساحات عامة/أماكن عامة 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

 First Place that they moved to المكان االول الذي تم االنتقال إليه

 وتوزيعهم النسبي حسب المحافظة والمكان االول الذي تم االنتقال إليه2014نسبة األفراد الذين تركوا مسكنهم األساسي خالل عدوان : 2 جدول 
Table 2: Percentage of persons who left their main residence during the aggression of 2014 and their percentage distribution of 

persons by governorate and the first place that they moved to  

 Governorate 
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التقرير الصحفي : PCBS ي

 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

المجموعاربع مراتثالث مراتمرتينمرة واحدة

Percentage of 

Persons who left 

their main 

residence during 

aggression of  2014 

OnceTwice
Three 

times
Four timesTotal

Total           100            5.9            7.3          23.8         63.0                         58.7المجموع

North Gaza           100            1.0            6.3          18.2         74.5                         55.7شمال غزة 

Gaza           100            3.5            9.2          30.5         56.8                         60.8غزة 

Deir Al - Balah           100            2.2            6.5          29.8         61.5                         48.9دير البلح

Khan Yunis           100            6.2            4.9          17.7         71.2                         55.1خانيونس

Rafah           100          20.5            7.0          17.1         55.4                         75.1رفح

 وتوزيعهم النسبي حسب عدد مرات االنتقال والمحافظة2014نسبة األفراد الذين تركوا مسكنهم األساسي خالل عدوان : 3 جدول 
Table 3: Percentage of persons who left their main residence during the aggression             

 of 2014, and their percenatge distribution of persons by number of times they moved and 

governorate

Governorate 

نسبة االفراد الذين تركوا 
2014مسكنهم خالل عدوان 

المحافظة

 Number of times of moved عدد مرات االنتقال
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التقرير الصحفي : PCBS ي

 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

لم يطرأ أي 
تعديل

المجموعارتفعانخفضانقطع كليًا

Percentage of 

Wage 

employees from 

the total of 

employees 

during the 

second half of 

2014

No change
Totally 

stopped
DecreasedIncreasedTotal

100Both Sex          0.4          5.3       38.0       85.056.3كال الجنسين

100North Gaza          0.3          2.7       40.9       83.956.1شمال غزة 

100Gaza          0.3          5.0       38.2       86.456.5غزة 

100Deir Al - Balah          0.2          5.4       28.5       81.865.9دير البلح

100Khan Yunis          0.7          4.9       50.9       85.643.5خانيونس

100Rafah          0.9        10.2       27.0       86.361.9رفح

100Males          0.4          5.9       39.2       85.554.5ذكور

100North Gaza          0.4          2.8       41.5       84.655.3شمال غزة 

100Gaza          0.2          5.4       39.6       85.754.8غزة 

100Deir Al - Balah          0.3          6.3       30.1       83.963.3دير البلح

100Khan Yunis          0.8          5.9       50.5       85.742.8خانيونس

100Rafah          0.6        11.2       29.4       88.058.8رفح

100Females          0.3          2.3       30.7       82.166.7إناث

100North Gaza            -          1.7       35.2       77.463.1شمال غزة 

100Gaza            -          1.9       26.0       92.472.1غزة 

100Deir Al - Balah            -          2.6       23.5       75.373.9دير البلح

100Khan Yunis            -          0.7       52.2       85.147.1خانيونس

100Rafah          2.4          5.8       14.6       77.577.2رفح

، والجنس والمحافظة2014التوزيع النسبي للعاملين بأجر حسب التغيرات التي حصلت على أجورهم خالل عدوان : 4 جدول 
Table 4: Percentage distribution of wage employees by changes on their wages during the 

aggression of  2014, Sex and Governorate

الجنس والمحافظة

التغيرات التي حصلت على 
2014األجور خالل عدوان 

Changes on the wages during 

the aggression of  2014

Sex and 

Governorate 

نسبة العاملين بأجر من 
مجموع العاملين خالل 
النصف الثاني من العام 

2014
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

المجموعتوقفت كلياتغير لالفضلتغير لألسوءلم يطرأ أي تغير
Percentage of employers and 

Self-employed from the total 

of employees

No changeWorseBetterStopped entierly Total

100Total                         16.0                           0.3                        59.0                        24.7                                           13.1مجموع

100North Gaza                         16.6                             -                        55.3                        28.1                                           14.6شمال غزة 

100Gaza                         14.3                             -                        66.4                        19.3                                           11.7غزة 

100Deir Al - Balah                         17.4                           1.1                        49.7                        31.8                                           14.8دير البلح

100Khan Yunis                         14.1                             -                        65.8                        20.1                                           13.3خانيونس

100Rafah                         20.9                           0.5                        50.0                        28.6                                           12.2رفح

، والمحافظة2014التوزيع النسبي ألصحاب العمل والعاملين لحسابهم حسب التغيرات التي حصلت على عملهم بعد عدوان : 5 جدول

Table 5: Percentage distribution of employers and Self-employed by changes on their work post of the  aggression of 2014,  and governorate

المحافظة

Changes on the workالتغيرات التي حصلت على العمل

 Governorate 

نسبة أصحاب العمل والعاملين لحسابهم من 
مجموع العاملين
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

نسبة األفراد الذين تغيبوا 
قسرا عن العمل

معدل مدة التعطل القسري 
عن العمل باليوم

نسبة األفراد الذين تغيبوا قسرا عن 
العمل جميع أيام العدوان

المجموعغير مدفوعمدفوع جزئيامدفوع بالكامل

Fully paidPartialy paidUnpaidTotal

100Both Sex             75.4               3.6             21.0                           5082.3                   64.3كال الجنسين

100North Gaza             83.6               3.4             13.0                           5082.2                   65.9شمال غزة 

100Gaza             77.3               4.3             18.4                           5084.2                   62.9غزة 

100Deir Al - Balah             58.1               2.7             39.2                           5081.9                   59.7دير البلح

100Khan Yunis             79.1               3.6             17.3                           5086.3                   67.0خانيونس

100Rafah             70.9               3.1             26.0                           5070.0                   68.3رفح

100Males             78.0               3.8             18.2                           5081.8                   64.4ذكور

100North Gaza             86.2               3.1             10.7                           5080.9                   64.5شمال غزة 

100Gaza             78.6               4.5             16.9                           5083.7                   63.4غزة 

100Deir Al - Balah             63.4               3.4             33.2                           5082.7                   59.7دير البلح

100Khan Yunis             80.2               4.2             15.6                           5085.7                   67.6خانيونس

100Rafah             74.1               2.9             23.0                           5069.4                   68.1رفح

100Females             58.8               2.1             39.1                           5085.3                   64.0إناث

100North Gaza             63.7               5.9             30.4                           5292.0                   78.8شمال غزة 

100Gaza             62.8               2.3             34.9                           5188.8                   57.1غزة 

100Deir Al - Balah             39.7                 -             60.3                           4879.1                   59.6دير البلح

100Khan Yunis             73.7                 -             26.3                           5290.0                   64.2خانيونس

100Rafah             53.4               4.1             42.5                           4973.5                   69.0رفح

Table 6: Percentage of persons who forcefully absent from their work during 2014 aggression, duration average of forced absence 

from work and their percentage distribution by wage payment, Sex and Governorate

، ومعدل مدة الغياب القسري لهم، وتوزيعهم النسبي حسب طريقة تقاضي األجر خالل فترة الغياب القسري، والجنس والمحافظة2014نسبة األفراد الذين تغيبوا قسرا عن عملهم خالل عدوان : 6 جدول 

Wage payment during the 

forced absence from work

 Sex andالجنس والمحافظة

Governorate Percentage of 

persons who 

forcefully absent 

from work

تقاضي األجر خالل مدة الغياب القسري عن 

العمل

Average duration 

of forced 

absence from 

work (day)

Percentage of persons 

who force absent from 

work in all days of 

aggression 
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

التغيب القسري عن 
العمل

عدم القدرة للوصول الى 
مكان العمل

الصحية/ الحالة النفسيةنقص المواد الخام بسبب االغالقاغالق المنشأة خالل الفترة
المنشأة تضررت جزئيا أو 

كليا
المجموع

Inability to access 

workplace

Establishment closed 

during this period

Lack of row materials 

because of closure

Psychological/ physical 

health

Establishment 

partially or fully 

damaged

Total

100Total                        2.6                                     1.9                               3.8                           38.3                     53.4               64.3المجموع

100North Gaza                        0.4                                     2.2                               3.8                           32.2                     61.4               65.9شمال غزة 

100Gaza                        5.4                                     1.3                               4.1                           48.1                     41.1               62.9غزة 

100Deir Al - Balah                        2.7                                     5.7                               2.7                           51.8                     37.1               59.7دير البلح

100Khan Yunis                        0.5                                     1.1                               5.5                           26.9                     66.0               67.0خانيونس

100Rafah                        1.0                                       -                               1.2                           20.8                     77.0               68.3رفح

 حسب السبب الرئيسي والمحافظة2014التوزيع النسبي لألفراد الذين تغيبوا قسرا عن العمل خالل عدوان : 7 جدول 
Table 7: Percentage distribution of persons who force fully absent from their work during the aggression of 2014 by main reason and 

governorate

 Governorateالمحافظة
Forced 

absence from 

work 

Main reason for forced absence from work السبب الرئيسي للغياب القسري عن العمل
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

المجموعزيادة ساعات العملتخفيض ساعات العملتوقف عن العمللم يطرأ أي تعديل

No changeWork disrupted
Working hours 

decrease

Working hours 

increase
Total

100Both Sex                   2.2                   4.0                53.7                40.1كال الجنسين

100North Gaza                   3.0                   5.9                54.3                36.8شمال غزة 

100Gaza                   2.7                   4.8                55.7                36.8غزة 

100Deir Al - Balah                   1.2                   4.1                40.2                54.5دير البلح

100Khan Yunis                   0.8                   0.8                56.6                41.8خانيونس

100Rafah                   2.9                   3.6                59.8                33.7رفح

100Males                   2.3                   4.0                54.8                38.9ذكور

100North Gaza                   3.0                   6.6                54.2                36.2شمال غزة 

100Gaza                   2.9                   4.4                56.1                36.6غزة 

100Deir Al - Balah                   1.5                   4.7                42.0                51.8دير البلح

100Khan Yunis                   0.9                   1.1                58.6                39.4خانيونس

100Rafah                   3.0                   2.1                60.4                34.5رفح

100Females                   0.9                   4.1                47.2                47.8إناث

100North Gaza                   2.3                    -                55.4                42.3شمال غزة 

100Gaza                   1.2                   8.4                52.0                38.4غزة 

100Deir Al - Balah                    -                   2.3                34.6                63.1دير البلح

100Khan Yunis                    -                    -                46.4                53.6خانيونس

100Rafah                   2.2                 12.3                56.4                29.1رفح

 التغيرات على ساعات العمل

، والجنس والمحافظة2014التوزيع النسبي لألفراد العاملين حسب التغيرات على ساعات عملهم خالل عدوان : 8 جدول 

Table 8: Percentage distribution of employed persons by the changes on their working 

hours during the aggression of 2014, sex and governorate

 Sex andالجنس والمحافظة

Governorate 

Changes on working hours
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

الخدمة متوفرة بشكل 
مستمر

االنقطاع مرة واحدة في 
الشهر

االنقطاع مرة واحدة 
باألسبوع

االنقطاع أكثر من مرة 
باألسبوع

المجموعأخرىالشبكة غير فعالة

Service 

continuously 

available

Service disrupted 

once a month

Service disrupted 

once a week

Service disrupted 

more than once a 

week

Network not 

operating
Other  Total  

0.20.0100Total                    87.3                     4.6                     2.1                     5.8المجموع

0.30.2100North Gaza                    90.8                     2.8                     0.5                     5.4شمال غزة

0.40.0100Gaza                    88.6                     3.4                     1.9                     5.7غزة

0.00.0100Deir Al-Balah                    72.7                   12.3                     7.0                     8.0دير البلح

0.00.0100Khan Yunis                    91.6                     5.1                     0.3                     3.0خانيونس

0.00.0100Rafah                    87.1                     1.9                     2.5                     8.5رفح

التوزيع النسبي لألسر حسب توفر الخدمة في شبكة المياه العامة والمحافظة: 9جدول 
Table 9: Percentage distribution of households by availability of service in public water networks and governorate

Governorateالمحافظة

Availability of service in public water networksتوفر الخدمة في شبكة المياه العامة
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

الخدمة متوفرة بشكل 
مستمر

االنقطاع مرة واحدة 
في الشهر

االنقطاع مرة واحدة 
باألسبوع

االنقطاع أكثر من 
مرة باألسبوع

االنقطاع يوميا 
ساعات محدودة )

(خالل اليوم
المجموعأخرىالشبكة غير فعالة

Service 

continuously 

available

Service 

disrupted 

once a month

Service 

disrupted 

once a week

Service 

disrupted 

more than 

once a week

Service 

disrupted on 

daily 

bases(fixed 

hours of 

service a day)

Network not 

operating
Other  Total  

100Total                  0.0                  0.1                96.6                 1.1                 0.3                 0.2                 1.7المجموع

100North Gaza                   -                  0.2                98.8                 0.3                  -                  -                 0.7شمال غزة

100Gaza                   -                  0.1                99.3                 0.4                  -                  -                 0.2غزة

100Deir Al-Balah                   -                   -                98.1                 0.7                  -                  -                 1.2دير البلح

100Khan Yunis                   -                   -                94.9                 1.0                 1.3                 0.1                 2.7خانيونس

100Rafah                  0.2                   -                87.6                 4.6                 0.1                 1.3                 6.2رفح

التوزيع النسبي لألسر حسب توفر الخدمة في شبكة الكهرباء العامة والمحافظة: 10جدول
Table 10: Percentage distribution of households by availability of service in public electricity networks and governorate

المحافظة

Availability of service in public electricity  networksتوفر الخدمة في شبكة الكهرباء العامة

Governorate
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

Periodالفترة

تلقي المساعدات بعد العدوانخالل العدوان

During the aggressionPost the aggression

Total                                                     74.7                                      56.6المجموع

North Gaza                                                     69.0                                      57.2شمال غزة 

Gaza                                                     68.4                                      55.9غزة 

Deir Al - Balah                                                     83.1                                      42.0دير البلح

Khan Yunis                                                     77.7                                      67.2خانيونس

Rafah                                                     86.9                                      58.8رفح

نسبة األسر التي تلقت مساعدات حسب فترة تلقي المساعدة والمحافظة: 11جدول 
Table 11: Percentage of households which received assistance by period of receiving 

assistance and governorate

Governorateالمحافظة

31



PCBS: Press Report

The Impact of Israeli Aggression in 2014 on Gaza Strip Survey

التقرير الصحفي : PCBS ي

 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

Periodالفترة

 بعد العدوان خالل العدوان

During the aggressionPost the aggression

48.863.6Foodغذاء

1.70.5Free treatment/ medicineدواء/ عالج مجاني

2.45.0Clothingمالبس

 0.10.8Employment/ jobفرص عمل/ تشغيل

0.20.5Compensations for martyrsتعويضات الشهداء

9.033.3Cash (money)(مالية)نقدية 

13.223.6Health insuranceتأمين صحي

13.418.6Food ratioكوبونات غذاء

0.30.1School nutritionتغذية مدرسية

0.00.1Production inputs (seeds, fertilizers, animal feed, water tanks)(بذور، اسمدة، أعالف، تنكات مياه)مدخالت إنتاج 

4.93.4Drinking waterمياه شرب

0.20.2Electricity chargingشحن كهرباء

13.322.7Housing (shelter, rent, caravan)(مركز ايواء، اجرة مسكن، كرفان)سكني 

2.32.5Otherأخرى

نسبة األسر التي تلقت مساعدات حسب فترة تلقي المساعدة ونوع المساعدة: 12جدول 

Table 12: Percentage of households which received assistance by period of receiving assistance, and type of assistance

Type of assistanceنوع المساعدة
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

Periodالفترة

 بعد العدوان خالل العدوان

During the 

aggression

Post the 

aggression

8.326.2Ministry of social affairsالشؤون االجتماعية

4.67.6Other PNA institutionsمؤسسات السلطة األخرى

4.65.9Political parties/ factionsأحزاب سياسية/فصائل

2.01.0Zakat committeesلجان الزكاة

11.521.2مؤسسات تنموية/ هيئة دولية
International/ 

development agency

35.560.3UNRWAوكالة الغوث الدولية

1.71.6Arab or foreign statesدول عربية او اجنبية

13.711.8دينية/مؤسسات خيرية
Charitable/ Religions 

associations

3.55.6Family and relativesمن األهل واألقارب

/ الجيران/المعارف/من األصدقاء
محسنين

3.42.9

Friends/ Acquaintance/ 

neighbors/doers of good 

deed

9.114.5Labor unionsنقابات العمال

0.10.0Local banksالبنوك المحلية

0.30.0Local reform committeeلجنة إصالح محلية

1.72.1Otherأخرى

نسبة األسر التي تلقت مساعدات حسب فترة تلقي المساعدة ومصدرها: 13جدول 
Table 13: Percentage of households which received assistance by period 

Source of Assistanceمصدر المساعدة
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزةالمجموع

Total
North 

Gaza
Gaza

Deir Al - 

 Balah

Khan 

Yunis
Rafah

64.9 54.235.958.948.1لم نتقدم بطلب المساعدة  49.2  Did not ask for assistance

It dwells in remote area      -   7.0     -  0.5    -  1.5 أن االسرة تسكن في منطقة نائية

   0.9   1.1   0.3  2.7  4.8  2.4أن االسرة تسكن في منطقة غنية
 It dwells in a rich neighborhood

Political reasons    3.3   1.0     -  1.8    -  1.2أسباب سياسية

Not fulfilling eligibility criteria   9.5   4.1   5.7  11.07.2  7.4عدم انطباق شروط الحصول عليها

Lack of available funding     -     - 14.3  0.9  1.1  2.0أسباب لعدم توفر التمويل

12.2   8.6 11.6  11.66.6  8.7 يعود لعمل فرد او اكثر في االسرة  
 One or more family members 

work

Do not know why    7.5   7.1 16.933.715.415.5ال يوجد لدينا معرفة عن السبب

17.4   6.2   4.5  6.0  1.9  5.7أخرى  Other

Total  100  100  100 100 100 100المجموع

نسبة االسر التي لم تتلقى مساعدات 

2014خالل النصف الثاني من العام 
15.915.620.811.616.07.4

Percentage of Households who did 

not Received Assistance  During the 

second half of 2014

 حسب المحافظة والسبب الرئيسي لعدم 2014التوزيع النسبي لألسر التي لم تتلقى مساعدات خالل النصف الثاني من العام : 14 جدول 
تلقي المساعدة

Table 14: Percentage distribution of households which did not receive assistance during 

the second half of 2014,  by governorate and the main reason for not receiving assistance

 Main reason for not receivingالسبب الرئيسي لعدم تلقي المساعدة

assistance

 Governorate المحافظة
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

رفحخانيونسدير البلحغزة شمال غزة المجموع

TotalNorth GazaGazaDeir Al - BalahKhan YunisRafah

55.754.156.852.052.065.6Yes, pretty muchنعم، كثيرا       

27.832.023.033.631.322.2Yes, kind ofنعم، نوعا ما     

16.513.920.214.416.712.2No, we don’t needال نحتاج للمساعدة 

100100100100100100Totalالمجموع

التوزيع النسبي لألسر حسب المحافظة والحاجة للمساعدة بغض النظر عن تلقيها: 15 جدول 
Table 15: Percentage distribution of households by governorate and the need for assistance 

regardless of receiving assistance or not

Need for assistanceالحاجة للمساعدة

 Governorateالمحافظة
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزةالمجموع

Total
North 

Gaza
Gaza

Deir Al - 

 Balah

Khan 

Yunis
Rafah

93.993.996.190.992.394.4Cash assistanceمساعدة نقدية

86.287.286.586.986.183.3Food assistanceمساعدة غذائية

27.535.628.222.117.433.8Health/medical insurance(صحي)تامين طبي 

8.46.510.310.15.68.6Disability allowanceمخصصات معاقين

11.19.910.113.810.513.1Elders allowanceمخصصات مسنين

2.82.33.04.61.72.2Orphans allowanceمخصصات أيتام

22.732.018.328.915.122.6Social interventionsتدخالت اجتماعية مع األسرة

29.629.232.028.628.626.8School/ university feesجامعية/ اعفاء رسوم مدرسية

74.875.279.582.756.979.2Contingency Assistanceمساعدة طارئة

 70.076.969.473.359.572.2Employmentتوظيف

37.851.032.751.716.344.7Trainingتدريب

74.876.473.581.666.380.4Startup projectمساعدة بمشروع

0.40.50.30.00.41.0Customs duty exemptionاعفاء جمركي

مركز ، اعمار، صيانة)مساعدة سكنية 
(ايواء، اجرة مسكن، كرفان

51.853.048.653.748.560.8

Housing assistance 

(remonstration, maintenance, 

shelter, rent, caravan)

2.00.93.62.01.11.2Otherأخرى

نسبة األسر حسب المحافظة ونوع المساعدة التي تحتاجها بغض النظر عن تلقيها: 16 جدول 
Table 16: Percentage of households by governorate and type of needed assistance regardless 

of receiving assistance or not

Type of needed assistanceنوع المساعدة المحتاجة

 Governorate المحافظة
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

Periodالفترة 

 شهر الماضية12خالل 2014خالل عدوان 
During 2014 

aggression

Within the past 12 

months

53.852.2Totalالمجموع

60.758.3North Gazaشمال غزة 

61.559.2Gazaغزة 

44.148.9Deir Al - Balahدير البلح

45.241.0Khan Yunisخانيونس

45.444.1Rafahرفح

Governorateالمحافظة

دين حسب الفترة والمحافظة/سلف/نسبة األسر التي حصلت على قروض: 17 جدول 
Table 17: Percentage of households that got loan/advanced payment/ debt  by period 

and  governorate
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

المحافظة
رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزةالمجموع

Total
North 

Gaza
Gaza

Deir Al - 

Balah

Khan 

Yunis
Rafah

99.299.699.899.497.897.4Living or foodالمعيشة أو الغذاء

15.415.116.814.115.112.8صيانة/توسعة المسكن/بناء
Build/ expand/ maintain 

house

8.49.810.14.97.04.1Wed a family memberزواج أحد أفراد األسرة

10.69.413.010.97.07.9Purchase furniture, devicesشراء أثاث أو أجهزة

22.324.321.819.722.222.7Educate a family memberتعليم أحد أفراد األسرة

1.62.51.62.30.00.5Purchase/ expand real estateتوسيع عقارات/شراء

1.52.50.52.22.71.1Purchase carتصليح سيارة/ شراء

19.420.817.920.621.118.8مصاريف طبية/عالج
Treatment / medical 

expenses

 3.83.43.38.62.33.3Repayment of Other debtتسديد دين اخر

2.52.72.91.52.81.6Action Projectعمل مشروع

0.40.00.40.30.41.1Travel actionsاجراءات سفر

0.80.20.51.60.63.1Otherأخرى

 شهرا الماضية حسب المحافظة ومجموعات اإلنفاق12دين خالل /سلف/نسبة األسر التي حصلت على قروض: 18 جدول 
Table 18: Percentage of households that got loan/advanced payment/ debt during the             

past 12 months by governorate and expenditure groups

Expenditure groupsمجموعات اإلنفاق

 Governorate 
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

Periodالفترة

 شهر الماضية12خالل 2014خالل عدوان 
 During 2014 

aggression

 During the last 12 

Months

58.467.7Totalالمجموع

60.870.4North Gazaشمال غزة

53.862.5Gazaغزة

67.375.9Deir Al-Balahدير البلح

57.567.2Khan Yunisخانيونس

58.668.9Rafahرفح

نسبة األسر التي قامت بشراء احتياجاتها من المواد الغذائية بالدين حسب الفترة والمحافظة: 19جدول 

Table 19: Percentage of households that buy their food needs in debt by 

period and Governorate

Governorateالمحافظة
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

النسبة
Percentage

Shortage of water 73.0           نقص في المياه

 Loss in assets or projects 22.4           خسارة في الممتلكات أو المشاريع

Restriction imposed on access to land 5.3             القيود المفروضة على الوصول إلى األراضي

Inability to repay loans 33.0           عدم القدرة على تسديد قرض

Loss of part or all of salary/ income 25.5           الدخل/خسارة جزء أو جميع الراتب

Damage to crops (disease, failure, storage damage) 2.6             (مرض، فشل المحصول، ضرر في التخزين)ضرر في المحاصيل 

 3.4             أمراض خطيرة أعاقت الفرد من القيام بمهامه االعتيادية
Serious illness that inhibits performance of routine 

activities

Delay of payment of salary 34.3           التأخر في الرواتب

Loss of some/ all of assistance 13.4           جميع المساعدات/فقدان بعض

 36.4           عدم القدرة على تلقي الخدمات الصحية لنقص في االدوية واالدوات
Inability to receive health care because of lack of 

medicine and equipment

Inability to pay treatment cost 46.1           عدم القدرة على دفع تكاليف العالج

Inability to travel abroad for education 1.4             عدم القدرة على السفر للخارج بدواعي التعليم

Inability to travel abroad for treatment 5.8             عدم القدرة على السفر للخارج بدواعي العالج

 3.8             (غير التعليم والعالج)عدم القدرة على السفر للخارج بدواعي اخرى 
Inability to travel abroad for other reasons (other 

than education or health)

 2014الصدمات خالل النصف الثاني من العام /نسبة األسر حسب تعرض أي من أفرادها الى األحداث: 20جدول 
Table 20: Percentage of households by exposure of any member of the households to 

incidents/ shocks during the second half of 2014

Incidents/Shocksالصدمات/األحداث
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

المجموعال جواب/ ال أعرف بقي كما هو نقصازداد

Increased  Decreased 
Remained 

unchanged

 I don’t know/ 

no answer
Total

100Total           0.3         45.1        52.7          1.9المجموع

100North Gaza           0.3         50.6        47.7          1.4شمال غزة 

100Gaza           0.6         39.7        56.8          2.9غزة 

100Deir Al - Balah           0.4         53.0        46.2          0.4دير البلح

100Khan Yunis             -         45.3        52.0          2.7خانيونس

100Rafah             -         42.1        57.7          0.2رفح

 والمحافظة2014التوزيع النسبي لألسر حسب التغير الحاصل على دخل األسرة خالل عدوان : 21 جدول 
Table 21: Percentage distribution of households by change of household Income during 

the aggression of 2014, and governorate

المحافظة/الفترة 

Change in the household incomeالتغير في دخل االسرة

Period/ 

Governorate 
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

Sex of breadwinnerجنس المعيل

المجموعأنثىذكر
MaleFemaleTotal

100Total                     10.4                       89.6المجموع

100North Gaza                       7.7                       92.3شمال غزة

100Gaza                       9.5                       90.5غزة

100Deir Al-Balah                     14.4                       85.6دير البلح

100Khan Yunis                     11.7                       88.3خانيونس

100Rafah                     10.5                       89.5رفح

التوزيع النسبي لألسر حسب جنس المعيل الرئيسي والمحافظة: 22 جدول 
Table 22: Percentage distribution of households by sex of the breadwinner and governorate

Governorateالمحافظة
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

رفحخانيونسدير البلحغزة شمال غزة المجموع
TotalNorth GazaGazaDeir Al - BalahKhan YunisRafah

1.7Agriculture, animal breeding, fishing 1.6 1.4 0.4 3.2 1.5 الزراعة وتربية الحيوانات وصيد األسماك

4.6Family business (other than agriculture) 4.6 2.4 5.1 5.8 4.7 (غير الزراعية)مشاريع لألسرة 

36.7Government wage and salary 32.2 40.6 36.8 34.1 36.0 أجور ورواتب من الحكومة

21.1Private sector wage and salary 27.5 15.6 23.7 19.0 21.8 أجور ورواتب من القطاع الخاص

8.3 10.8 10.3 8.1 12.4 9.8 (تشمل التقاعد)تحويالت من داخل فلسطين 
Transfers from Palestine (including 

pension)

1.5Transfers from abroad 0.5 1.2 0.5 0.7 0.8 تحويالت من الخارج

4.3International organizations (assistance) 7.4 7.7 5.5 6.2 6.2 (مساعدات)هيئات دولية 

16.5Social assistance 10.2 15.6 13.2 14.2 13.6  مساعدات اجتماعية

4.7Salary from international organizations 3.1 4.2 2.6 2.5 3.2 أجور ورواتب من هيئات دولية

 0.1Property Income 0.6 0.4 1.6 0.8 0.9 دخول ملكية

0.5Other 1.5 0.6 2.5 1.1 1.5 أخرى

100100100100100100Totalالمجموع

التوزيع النسبي لألسر حسب المصدر الرئيسي للدخل والمحافظة : 23جدول 
Table 23: Percentage distribution of households by the main source of income and governorate   

Source of Incomeمصدر الدخل

 Governorate المحافظة
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

تستطيع الصمود بغض النظر عن 
طول المدة

لعدة شهور فقطعام واحد
بالكاد تستطيع تدبير 

أمورنا
تعاني من وضع مادي خطير وال 

نعرف كيف نعتاش
المجموعال أعرف

Can sustain regardless 

of time
One yearFew months

We barely make 

it

Suffer serious financial 

constraints, don’t know 

how we can make it

Don’t knowTotal

32.62.96.941.715.10.8100Totalالمجموع

37.04.06.835.514.91.8100North Gazaشمال غزة

37.31.83.242.115.40.2100Gazaغزة

24.83.88.942.519.50.5100Deir Al-Balahدير البلح

28.83.311.939.914.21.9100Khan Yunisخانيونس

27.31.77.852.610.60.0100Rafahرفح

التوزيع النسبي لألسر حسب المدة الزمنية التي تعتقد انها تستطيع الصمود فيها ماديا في المستقبل في حال بقاء الوضع على ما هو عليه والمحافظة: 24 جدول 
Table 24: Percentage distribution of households by time duration that they could financially steadfast in the future and governorate

المحافظة

Duration of financially steadfastمدة الصمود ماليا لالسرة

Governorate 
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

رفحخانيونسدير البلحغزة شمال غزة المجموع
TotalNorth GazaGazaDeir Al - BalahKhan YunisRafah

59.359.054.464.959.068.3Workالعمل

42.734.132.340.752.859.5Land or cultivation or harvestingاألرض أو فالحتها أو القطاف

40.338.738.758.735.733.6School or universityالمدرسة أو الجامعة

58.762.653.769.558.454.4Health facilitiesالمرافق الصحية

58.754.753.068.463.760.5Within the region (as part of the Gaza Strip)(في اطار محافظات قطاع غزة)داخل المنطقة 

37.138.337.434.832.841.8Outside the region (outside the Gaza Strip)(خارج قطاع غزة)خارج المنطقة 

2014نسبة األسر التي واجهت قيود على حركة افرادها حسب المحافظة ومجال الحركة خالل النصف الثاني من العام : 25 جدول 
Table 25: Percentage of households that faced restrictions on the movement of their members by governorate and area of movement 

during the second half of  2014

Area of movementمجال الحركة

 Governorate المحافظة
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

4. ال أعرف.9اليوم أسوأ بكثير   .5اليوم أسوأ إلى حد ما   

Hosting Periodفترة االستضافة

2015 حتى الربع األول 2014بعد عدوان 2014خالل عدوان 

During 2014 aggression
Post aggression of 2014 till first 

quarter 2015

Total                                                  3.2                                             37.1المجموع

North Gaza                                                  4.8                                             36.8شمال غزة

Gaza                                                  3.2                                             37.2غزة

Deir Al-Balah                                                  3.7                                             47.5دير البلح

Khan Yunis                                                  1.8                                             38.8خانيونس

Rafah                                                  2.2                                             22.4رفح

نسبة األسر حسب استضافتهم ألفراد او أسر وفترة االستضافة والمحافظة: 26 جدول 
Table 26: Percentage of households by hosting Individuals or households hosting period 

and governorate

 Governorateالمحافظة
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

أخرىأبناء تجمعأصدقاءجيرانقرابةأخرىأبناء تجمعأصدقاءجيرانأقارب

RelativesNeighborsFriends

Co 

community 

members

OtherRelativesNeighborsFriends

Co 

community 

members

Other

Total               0.7               5.1             11.3               4.2             85.8              1.3              3.0            12.5              5.8            90.0المجموع

North Gaza               2.2                 -                 -                 -             97.8                -              1.1              8.8              1.7            95.0شمال غزة

Gaza                 -               9.1               9.1               3.0             87.8              0.8              2.4              9.4              6.0            92.0غزة

Deir Al-Balah                 -                 -             21.5               7.3             71.2              0.7              2.7            14.9            12.4            89.9دير البلح

Khan Yunis                 -             18.5             22.0               9.6             68.5              4.3              5.2            19.9              4.9            80.7خانيونس

Rafah                 -                 -             26.9             11.5             85.0              1.1              6.3            11.0              1.7            92.8رفح

نسبة األسر التي استضافت أسر او أفراد حسب فترة االستضافة ونوع العالقة والمحافظة: 27 جدول 
Table 27: Percentage of households that hosting individuals or households by hosting Period, type of relationship and governorate

المحافظة

Hosting Period/ type of relation shipنوع العالقة/ فترة االستضافة

Governorate 

2015 حتى الربع األول 2014بعد عدوان 2014خالل عدوان 
During 2014 aggressionPost aggression of 2014 till first quarter 2015
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 على قطاع غزة2014نتائج مسح أثر العدوان اإلسرائيلي 

Periodالفترة

 حتى قبل 2009منذ عدوان 
2014عدوان 

حاليا

Since 2009 

aggression till 

before 2014 

aggression

Now

Total                         29.3                        23.9المجموع

North Gaza                         28.1                        25.6شمال غزة

Gaza                         29.5                        25.4غزة

Deir Al-Balah                         30.2                        28.3دير البلح

Khan Yunis                         31.9                        23.1خانيونس

Rafah                         25.9                        14.8رفح

نسبة األسر التي فكرت أو أحد أفرادها بالهجرة حسب الفترة والمحافظة: 28 جدول 
Table 28: Percentage of households or any of their members who thought of 

immegration by period and governorate

 Governorateالمحافظة
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