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 شكـر وتقديـر
 

يـتقدم الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل األسر الفلسطينية التي ساهمت في إنجاح جمع     

 .بيانات المسح، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم
 
ـ ل  بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء        2008م في األراضي الفلسطينية،     فيذ مسح الحك  تنو طتـم تخطي   دق

 والمنظمة األوروبية للتجارة الحرة )PNA( الوطنية الفلسطينية طةسلالكل من ن  بيك  الفلـسطيني، وبدعم مالي مشتر    

(EFTA). 
 
 (EFTA)األوروبية للتجارة الحرة  المنظمة قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلىيت

 .على مساهمتها القيمة في تنفيذ هذا المسح
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 عناية زيدان

                     القائم بأعمال رئيس الجهاز عال عوض
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 قـديمت
الحكـم خطـوة جديدة في اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية، ولما كانت المهمة الرئيسية للجهاز المركزي               يمـثل مـسح     

 لإلحـصاء الفلـسطيني خـصوصا واألجهزة اإلحصائية عموما هي مواكبة التطورات على الساحتين المحلية والدولية               

وتوفيـر البيانات في كافة المجاالت التي يتطلبها الواقع، جاء العمل على هذا المسح كخطوة لتلبية احتياجات مستخدمي                  

 .ةالبيانات اإلحصائية فيما يخص إحصاءات الحكم في األراضي الفلسطيني
 

المركزي لإلحصاء  وقد توجه الجهاز    .  الحكـم تجربة فريدة من نوعها في مجال اإلحصاءات الرسمية          مـسح  يعتبـر   

الفلسطيني إلى تنفيذ هذا النوع من اإلحصاءات، إلدراكه التام ألهمية توفير مؤشرات إحصائية متخصصة، وذلك لضمان                 

 كافة المستخدمين   حتياجاتال الواقع وتلبية    إفرازاتتطويره بشكل مستمر بناء على      عن طريق    اإلحصائي العمل   شمولية

 .المجتمعات تطور متطلبات أهم أحد الحكم إحصاءاتوقد باتت  .السياساتبما فيها متخذي القرار وصانعي 
 

المؤشـرات الخاصة بإحصاءات الحكم، هي مؤشرات تطال الكثير من نواحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والبيئية،                

م وتتقاطع مع منظومة    وتلتقـي مـع مؤشرات التنمية األلفية التي بدورها تقود إلى مراقبة وضع حقوق اإلنسان في العال                

المؤشرات االجتماعية واالقتصادية التي توفر بياناتها األساس المناسب لكافة الجهات ذات العالقة في مجال الحوكمة في                

 .أي بلد
 
ويعرض  ،  30/11/2008 ولغاية   16/10/2008ترة من   لفالمسح الذي نفذه الجهاز خالل ا       ر أهم نتائج  يرقت ال ذا ه ولناتي

التي تتعلق بسيادة القانون في األراضي الفلسطينية، والوظيفة العامة، واالنتخابات، وأداء              رات  شؤمجموعة من الم  

المجلس التشريعي، والحكومة، والمؤسسات األهلية، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة واإلعالم، وحرية الوصول             

 .والحق في التعليم والصحة والعمل، وحقوق المرأةللمعلومات، باإلضافة إلى حرية تشكيل األحزاب واالنضمام إليها، 
 

إعطاء صورة حقيقية واقعية    يأمـل الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن تسهم النتائج الواردة في هذا التقرير في                

حـول وضع الحكم في األراضي الفلسطينية، تمكن متخذي القرار وراسمي السياسات من تحديد السياسات واإلجراءات                

 . زمة للتحسين والتطوير بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطينيالال
 

 ،،، يتكلل عملنا بالنجاحأنواهللا نسأل 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 2009 آانون أول،         عال عوض

رئيس الجهازالقائم بأعمال   
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األسرة تعليمه فيه في األراضي الفلسطينية حسب الجهة المشرفة والبيئة التعليمية، تشرين             

 2008اني أول ـ تشرين ث

 :36جدول 

عن بيئة التعليم العالي الذي يتلقى أحد أفراد        )   سنة فأكثر  18(التوزيع النسبي لرضى األفراد      75

األسرة تعليمه فيه في األراضي الفلسطينية حسب البيئة التعليمية،  

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 

 :37جدول 

عن بيئة التعليم العام الذي يتلقى أحد أفراد        )   سنة فأكثر  18(رضى األفراد   التوزيع النسبي ل   76

األسرة تعليمه فيه في القطاع الحكومي حسب البيئة التعليمية والمنطقة،  

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 

 :38جدول 

 العام الذي يتلقى أحد أفراد      عن بيئة التعليم  )   سنة فأكثر  18(التوزيع النسبي لرضى األفراد      77

األسرة تعليمه فيه في القطاع الخاص حسب البيئة التعليمية والمنطقة،  

 :39جدول 



  
 

الصفحة  الجدول 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 

عن بيئة التعليم العام الذي يتلقى أحد أفراد        )   سنة فأكثر  18(التوزيع النسبي لرضى األفراد      78

 الوكالة حسب البيئة التعليمية والمنطقة،  األسرة تعليمه فيه في        

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 

 :40جدول 

عن بيئة التعليم العالي الذي يتلقى أحد أفراد        )   سنة فأكثر  18(التوزيع النسبي لرضى األفراد      79

ليمية والمنطقة،  األسرة تعليمه فيه في األراضي الفلسطينية حسب البيئة التع               

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 

 :41جدول 

حسب اطالعهم بالقوانين الخاصة بالعمل والعاملين      ) سنة فأكثر  18(التوزيع النسبي لألفراد     80

 2008المنطقة والجنس، تشرين أول ـ تشرين ثاني 

 :42جدول 

عاملين حسب تقييمهم لظروف العمل التي       ال)   سنة فأكثر  18(التوزيع النسبي لألفراد      81

 2008يعيشونها في األراضي الفلسطينية، تشرين أول ـ  تشرين ثاني 

 :43جدول 

حسب اعتقادهم بأسباب ارتفاع البطالة حسب       )   سنة فأكثر  18(التوزيع النسبي لألفراد     82

 2008المنطقة، تشرين أول ـ  تشرين ثاني 

 :44جدول 

حسب   العاملين حسب وجود نقابة بمكان عملهم     )   سنة فأكثر  18(نسبي لألفراد   التوزيع ال  83

 2008المنطقة والجنس، تشرين أول ـ  تشرين ثاني 

 :45جدول 

العاملين الذين توجد نقابة بمكان عملهم حسب        )   سنة فأكثر  18(التوزيع النسبي لألفراد     83

 2008  تشرين ثاني حسب المنطقة والجنس، تشرين أول ـ انتسابهم إليها

 :46جدول 

 بمكان عملهم حسب    تالعاملين الذين ال توجد نقابا    )     سنة فأكثر  18(التوزيع النسبي لألفراد     84

 2008السبب وحسب المنطقة، تشرين أول ـ  تشرين ثاني 

 :47جدول 

حصول حسب مكان توجههم في حال       )   سنة فأكثر  18(التوزيع النسبي لألفراد العاملين      85

 2008مشكالت معهم حسب المنطقة، تشرين أول ـ  تشرين ثاني 

 :48جدول 

حسب تقييمهم ألداء النقابات العمالية الفلسطينية      )     سنة فأكثر  18(التوزيع النسبي لألفراد     86

 2008حسب المنطقة والجنس، تشرين أول ـ  تشرين ثاني 

 :49جدول 

حسب تقييمهم أداء المجالس البلدية والمحلية       )  نة فأكثر  س 18(التوزيع النسبي لألفراد      87

 2008والقروية حسب المنطقة واإلسناد الزمني، تشرين أول ـ  تشرين ثاني 

 :50جدول 

التوزيع النسبي  لألسر حسب المشكالت التي يواجهونها في المسكن والمنطقة،   88

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني 

 :51جدول 

بناء على اعتقادهم بوجود تنوع في المصادر       )  سنة فأكثر  18(الـتوزيع النـسبي لألفـراد        89

للحـــصول علـــى المعلـــومات حـــسب المـــنطقة ومجـــال األداء،  

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 

 :52جدول 



  
 

 قائمة األشكال البيانية
 

الصفحة  الشكل 

25 
 لألسر في األراضي الفلسطينية حسب حصول نزاع مع أحد أفرادها خالل            الـتوزيع النـسبي    

 الخمس سنوات الماضية

 :1شكل 

26 
حـسب حالة الشعور باألمان حسب الجنس، )  سـنة فأكثـر    18(الـتوزيع النـسبي لألفـراد       

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 

 :2شكل 

26 
حسب سبب عدم الشعور باألمان، والمنطقة، ) ثـر  سـنة فأك   18(الـتوزيع النـسبي لألفـراد       

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 

 :3شكل 

27 
حسب تقييمهم لألداء الفلسطيني الرسمي في المجاالت       )  سنة فأكثر  18(التوزيع النسبي لألفراد    

 2008، تشرين أول ـ  تشرين ثاني ةالمختلفة والمجال، في األراضي الفلسطيني

 :4شكل 

27 
حسب رأيهم بدور المؤسسات األهلية في األراضي       )  سنة فأكثر  18(الـتوزيع النـسبي لألفراد      

 2008الفلسطينية، تشرين أول ـ  تشرين ثاني 

 :5شكل 

28 
الذين تقدموا للحصول على وظيفة حسب مصدر حصولهم على         )   سنة فأكثر  18(نسبة األفراد   

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني المعلومات حول الوظيفة والقطاع، 

 :6شكل 

28 
حسب معتقداتهم حول التمييز داخل الوظائف العامة       )  سنة فأكثر  18(الـتوزيع النسبي لألفراد     

 2008في القطاع الحكومي في األراضي الفلسطينية،  تشرين أول ـ تشرين ثاني 

 :7شكل 

29 
عتقداتهم حول االنتخابات الفلسطينية في     حسب م )  سنة فأكثر  18(الـتوزيع النـسبي لألفـراد       

 2008األراضي الفلسطينية، تشرين أول ـ تشرين ثاني 

 :8شكل 

30 
حسب اعتقادهم فيما يخص حرية الرأي والتعبير       )  سنة فأكثر  18(الـتوزيع النـسبي لألفـراد       

 2008 واإلعالم في الضفة الغربية، تشرين أول ـ  تشرين ثاني ةوالصحاف

 :9شكل 

30 
حسب اعتقادهم فيما يخص حرية الرأي والتعبير       )  سنة فأكثر  18(الـتوزيع النـسبي لألفـراد       

 2008 واإلعالم في قطاع غزة، تشرين أول ـ  تشرين ثاني ةوالصحاف

 :10شكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 ملخص تنفيذي
 

 نوعها على المستوى اإلحصائي الرسمي في الوطن العربي، يسر الجهاز              في دراسة حديثة قد تعتبر األولى من       

المركزي لإلحصاء الفلسطيني عرض النتائج األساسية لمسح الحكم والذي تم تنفيذه في الفترة                   

 780لضفة الغربية و   أسرة في ا   1,764 أسرة توزعت بواقع     2,544على عينة بلغت      30/11/2008  –  16/10/2008

 .أسرة في قطاع غزة
 

من األسر في األراضي الفلسطينية حصل نزاع مع أحد أفرادها خالل الخمس سنوات             % 17.0أشـارت البيانات إلى أن      

في الضفة  % 12.6منها إلى القضاء لحل هذا النزاع، وتوزعت هذه النسبة بواقع           % 10.5الماضـية، حـيث توجه فقط       

ع غزة، وان نسبة الدعاوى التي تم التوجه فيها للقضاء الفلسطيني كانت في معظمها جنائية               فـي قطا  % 6.4الغـربية و  

 %.79.2وبلغت ) سرقة، أو شجار، أو قتل، أو اعتداء(
 

مـن األفـراد في األراضي الفلسطينية يعتقدون أن القضاة الفلسطينيين يتمتعون            % 86.0أظهـرت نـتائج المـسح أن        

في % 86.8ارات وذلك من خالل تجاربهم الشخصية مع القضاء وهؤالء موزعين بواقع         باالسـتقاللية فـي اتخـاذ القر      

من األفراد انهم سيتوجهون إلى المحاكم الفلسطينية في حال          % 42.0وأشار  . في قطاع غزة  % 83.9الـضفة الغربية و   

جهون إلى جهات   سيتو% 18.1للقضاء العشائري و  % 39.9تعرضـوا لنـزاع يحتاج إلى تدخل قضائي ، فيما سيتوجه            

 .أخرى
 

 أفادوا انه ال يوجد حرية للقيام بالتظاهر والتجمع         ةمن األفراد في األراضي الفلسطيني    % 45.0أشـارت نتائج المسح أن      

من األفراد أفادوا انه ال     % 35.4من األفراد أفادوا انه ال يوجد حرية في الفكر واالعتقاد، وان            % 27.8الـسلمي، وان    

 .في قطاع غزة% 49.0في الضفة الغربية و% 28.3اإلعالم في األراضي الفلسطينية، بواقع يوجد حرية للصحافة و
 

من األفراد في األراضي الفلسطينية يعتقدون بوجود فساد داخل الفصائل الفلسطينية،           % 86.7أظهـرت نتائج المسح أن      

من األفراد انهم غير مطلعين     % 64.3أفاد  وحـول اطالع األفراد على المواثيق والبرامج الداخلية للفصائل السياسية فقد            

 .في قطاع غزة% 59.7في الضفة الغربية و% 66.7على المواثيق والبرامج الداخلية ألي من هذه الفصائل، بواقع 
 
 

من األفراد يعتقدون أن هناك فرص متساوية بين المرأة والرجل في الوصول            % 66.3أشـارت نـتائج المـسح إلى أن         

من األفراد يعتقدون أن ما وصلت إليه المرأة في المجتمع كافي، وان            % 50.5المؤسسات المختلفة، و  للمناصب العليا في    

42.3 بأن القوانين المعمول بها في األراضي الفلسطينية ال تميز بين المرأة والرجل فيما رأى             امن األفراد أفادو  % 53.2

انه ال يجوز استعمال العنف ضد المرأة       % 94.0فاد  العكس من ذلك، وعن استعمال العنف داخل األسرة ضد المرأة أ          % 

 . في أي حال من األحوال
 

أشـارت البـيانات أن تقيـيم األفـراد في األراضي الفلسطينية لألداء الفلسطيني الرسمي في تحسن الظروف المعيشية                   

ي الفلسطيني في مكافحة    وحول تقييم األداء الرسم    من المبحوثين، % 63.4واالقتـصادية واالجتماعية كان ضعيفاً بواقع       

 .من األفراد في األراضي الفلسطينية بأنه جيد% 52.8الفساد فقد أفاد 
 



  
 

من األفراد في األراضي الفلسطينية يوافقون على أن المؤسسات األهلية لها دور فعال في              % 97.3أظهرت البيانات أن    

أما بخصوص دور هذه    . تياجات المجتمع مـنهم يوافقون على أن برامجها تقوم على أساس اح         % 95.7المجـتمع، وأن    

 . من األفراد أن لها دور في مراقبة السياسات والقوانين% 68.3المؤسسات في مراقبة السياسات والقوانين فقد أفاد 
 

 أن هناك تبايناً في رضى      2008 تشرين الثاني    -أشـارت بيانات مسح الحكم في األراضي الفلسطينية للفترة تشرين أول          

في القطاع  % 68.5مقابل  % 44.6طرق التدريس والمنهاج الدراسي حيث كانت في قطاع التعليم الحكومي           األفراد عن   

في وكالة الغوث، أما بيئة الموقع التعليمي من حيث موقع البناء والتجهيزات الموجودة             % 54.9الخاص، في حين كانت     

في وكالة  % 91.2 و صفي القطاع الخا  % 88.0من األفراد في القطاع الحكومي، مقابل       % 80.0فـيه فقـد نال رضى       

في مدارس القطاع الخاص،    % 86.9بلغت نسبة األفراد الذين عبروا عن رضاهم حول تقييم كفاءة المدرسين             و الغوث،

أما نسبة الرضى عن كفاءة المدرسين في مؤسسات        . في مدارس الحكومة  % 55.5فـي مـدارس الـوكالة و      % 79.9و

 %.85.1التعليم العالي فقد بلغت 
 

منهم % 83.2من األفراد أن مستوى نظافة المراكز الطبية والمستشفيات جيدة، وأشار           % 88.1حسب نتائج المسح، أفاد     

من األفراد المبحوثين إلى ضعف توفر      % 26.0إلـى أن كفاءة األطباء في األراضي الفلسطينية جيدة، في المقابل أشار             

 .األجهزة الطبية المالئمة
 

ن هناك تباينا في الرضى عن األجر الذي يتلقاه الفرد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حين                   أشارت البيانات أ  

في الضفة الغربية، فيما كان     % 43.3لم تتجاوز هذه النسبة     % 74.2بلغـت نـسبة الرضـى عن األجر في قطاع غزة            

في الضفة  % 51.9ي قطاع غزة حيث عبر      شـعور األفراد باألمان واالستقرار الوظيفي في الضفة الغربية أعلى منه ف           

 .في قطاع غزة% 44.1الغربية عن شعورهم باستقرار وظيفي مقابل 
 

وفـيما يـتعلق بالـبطالة أظهرت البيانات أن السبب الرئيسي في ارتفاع البطالة في األراضي الفلسطينية يعود للحصار                   

راضي الفلسطينية، أما ثاني سبب الرتفاع البطالة في من األفراد في األ  % 94.1واالحـتالل اإلسرائيلي، حيث أفاد بذلك       

، يليه سياسات الحكومة الخاطئة     %86.1األراضـي الفلسطينية حسب اعتقاد األفراد فكان ضعف القطاع الخاص بنسبة            

 %.85.7بواقع 
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 صل األولفلا
 

 المقدمة
 

  مقدمة 1.1

ة، ولما كانت المهمة الرئيسية للجهاز المركزي       الحكـم خطـوة جديدة في اإلحصاءات الرسمية الفلسطيني        يمـثل مـسح     

لإلحـصاء الفلـسطيني خـصوصا واألجهزة اإلحصائية عموما هي مواكبة التطورات على الساحتين المحلية والدولية                

وتوفيـر البيانات في كافة المجاالت التي يتطلبها الواقع، جاء العمل على هذا المسح كخطوة لتلبية احتياجات مستخدمي                  

 .ةات اإلحصائية فيما يخص إحصاءات الحكم الديمقراطي في األراضي الفلسطينيالبيان

لقـد تولت مؤسسات المجتمع المدني حتى اآلن توفير اإلحصاءات المتعلقة بالحكم، إال أنها تواجه كثيراً من الصعوبات                  

اسة والتحليل والتقييم، نظرا لقلة      لتمكينها من الدر   أساسيةفي تجميع البيانات المطلوبة حول هذا الموضوع، والتي تعتبر          

ومن هنا تظهر أهمية وجود جهاز إحصائي       . عملهـا فـي المجال اإلحصائي أوال، ولصعوبة الوصول للمعلومات ثانيا          

رسمي مخول بموجب القانون بتوفير البيانات الالزمة، وتقع عمليات التقييم والتحليل وصنع السياسات واتخاذ القرارات               

 .ة الرسمية األخرى ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة، ومختلف الباحثين والدارسين على مؤسسات الدول
 

 المسح  أهداف 2.1

األراضي الفلسطينية، وذلك من خالل تطوير      في  الحكم    حول تفصيلية وشاملة  بيانات    قاعدة خلقيهـدف المـسح إلـى       

 من األسئلة المتخصصة في المجاالت      مـسح هـي األولـى من نوعها في التجربة اإلحصائية تضم مجموعة             اسـتمارة 

الحقوقـية المختلفة، وفيما يلي عرضاً ألهم المجاالت التي سيتم تغطيتها من خالل هذا المسح والتي تتوزع على مختلف                   

 .المجاالت وتغطي الجانب المبني على التجربة الشخصية، وكذلك الجانب المرتبط بالتوجهات

 ةسيادة القانون في األراضي الفلسطيني •

 .الحق في الحصول على وظيفة عامة في األراضي الفلسطينية •

 .االنتخابات •

 .الكفاءة في أداء المجلس التشريعي •

 .الكفاءة في أداء الحكومة •

 .الكفاءة في أداء المؤسسات األهلية •

 حرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة واإلعالم، حرية الوصول للمعلومات •

 .يهاحرية تشكيل األحزاب واالنضمام إل 

 .حول الحق في التعليم، الصحة، العمل والسكن •

 .حول حقوق المرأة •
 

   هيكلية التقرير3.1

، ويتألف التقرير من مجموعة من      2008الذي تم تنفيذه عام     إحصاءات الحكم   يعرض هذا التقرير النتائج األساسية لمسح       

 تسهل عرض النتائج وتوفر لمستخدم البيانات       ، حيث تم ترتيبها بطريقة    التقريرالفصول والبنود التي تحتوي على مادة       

 يتألف التقرير من خمسة فصول، حيث يعرض الفصل األول مقدمة          .    توثيقاً شامالً حول إجراءات المسح وظروفه      

التي ويعرض الفصل الثاني المفاهيم والمصطلحات العلمية       .  حـول موضوع المسح بما في ذلك أهداف التقرير وهيكليته        
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 بينما يعرض الفصل الثالث النتائج األساسية      .    ح والتي تم بناء عليها جمع البيانات وجدولتها         اعتمدت في المس  

  . حسب المواضيع األساسية التي تناولها المسح بالبحث، وتم جمع بيانات عنهاوالمؤشرات
 

 وإطار العينة ومعدالت     األساليب العلمية التي اتبعت في المسح بما في ذلك استمارة المسح           فيتناول أمـا الفـصل الرابع    

ويعـرض كذلك هذا الفصل المنهجية التي اعتمدت في تدريب وتعيين الباحثين والمشرفين الميدانيين، كما               . االسـتجابة 

.  الميدانية التي اعترضت عمل الباحثين والية التغلب عليها        تيتطـرق هـذا الفـصل إلى العمل الميداني وأهم اإلشكاليا          

 . البيانات وترميزها ثم تدقيقها بعد اإلدخال وجدولتهاباإلضافة إلى آلية معالجة
 
 لتقييم البيانات ودراسة مصداقيتها بما في ذلك األخطاء اإلحصائية وغير اإلحصائية ومعدالت        عرض الفصل الخامس    توي

روحة في  االسـتجابة للمتغيـرات المخـتلفة ومدى التعاون في إعطاء المعلومة الدقيقة خالل اإلجابة على األسئلة المط                

 .كما يجري تقييماً شامالً لمصداقية البيانات والتقديرات الواردة في هذا التقرير. االستمارة
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 صل الثانيفلا
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 :األسرة

 في  ويشتركون عادة في مسكن واحد أو جزء منه،           ويقيمون أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة،             فرد 

 .ي أي وجه من ترتيبات المعيشة األخرىالمأكل أو ف
  

 :الفرد في األسرة

هـو الفرد الموجود في الوحدة السكنية ويعتبر على انه فرد في األسرة أو عضو فيها إذا كانت هذه الوحدة السكنية هي                      

 .مكان اإلقامة المعتاد له أو مكان اإلقامة الوحيد له
  

 :السلطة المحلية

يات تقديم الخدمات العامة وإدارة شؤون جميع السكان في التجمع ومعترف بها من وزارة              هي السلطة التي تمتلك صالح    

 .الحكم المحلي
  

 :الحـــكم

والحكم .   يعبـر عـن ممارسـة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع وموارده وتطوره االقتصادي واالجتماعي               

زة الدولة الرسمية، من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية و         مفهوم أوسع من الحكومة ألنه يتضمن إضافة إلى عمل أجه         

ويعبر مفهوم الحكم عن    .  إدارة عامـة، عمـل المؤسـسات غير الرسمية أو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص              

ممارسـة الـسلطات الـسياسية واالقتصادية واالجتماعية من اجل إدارة الشأن العام على مختلف المستويات المركزية                 

 .والالمركزية، أي الوطنية واإلقليمية والمحلية
  

 :سيادة القانون

ويتطلب ذلك بالضرورة بناء صيغة حكم      . اعتـبار القانـون مـرجعية للجميع وضمان سيادته على الجميع دون استثناء            

ي تسمح بتداول   مستقرة وتطويرها، وذلك من خالل االستقرار السياسي، والسلم األهلي، وبناء المؤسسات الديمقراطية الت            

 .السلطة سلميا ودوريا دون اللجوء إلى العنف
  

 :السلطة القضائية

وهي التي تفصل في كافة المنازعات والخالفات التي تظهر بين أفراد           هـي الـسلطة الممـثلة بالمحـاكم بكافة أركانها           

 .ا لهما تحكم وفقوالتي هاوانينطبقا لدستور الدولة وقالمجتمع أو بين المواطنين والحكومة، 
  

 :السلطة التشريعية

 مجلس الشعب أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو مجلس الجمعية          أوأو مـا يعـرف بالبرلمان أو المجلس التشريعي          

 .الوطنية وغيرها من أسماء وهي التي تشرع القوانين وفقا لظروف واحتياجات المجتمع
  

 :السلطة التنفيذية

لعاملة في الدولة ومن مسؤولياتها األساسية، تنفيذ القوانين والتشريعات التي وضعتها وهـم الرئيس، الوزراء واإلدارات ا   

 .السلطة التشريعية
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 :القضاء العشائري

يستمد هذا القضاء أحكامه من     .  هـي الطريقة غير الرسمية لحل النزاعات بين المواطنين خارج إطار المحاكم النظامية            

 واالجتماعي والثقافي العربي    يقة التي يمارس فيها والمستمدة من الموروث التاريخ       التقالـيد العشائرية السائدة في المنط     

 .ويمارس هذا القضاء من قبل أفراد ينتمون لعائالت وحمائل مختلفة وذوي خلفيات اجتماعية متفاوتة. الفلسطيني
  

 :الدعوى

ضور القاضي ويقال له المدعي ويقال      هـي الحالـة التي يطلب فيها أحدهم ما يراه انه حق له من آخر أو آخرين في ح                  

 .لآلخر أو اآلخرين المدعى عليه
  

 :الــنزاع

هو خالف معين بين طرفين قد يكونوا أفراد أو جماعات أو مؤسسات، قد يكون هذا الخالف ناشب عن تضارب مصالح                    

لمؤسسة أو مجموعة األفراد    وقد يكون سبب النزاع هو اختراق الفرد أو ا        . أو اعتداء معين على أحد الحقوق أو الحريات       

 .للقوانين المعمول بها في األراضي الفلسطينية
  

 :الفساد

السياسات العامة المعتمدة من قبل الموظف العام        ةأو مخالف خـروج عـن أحكـام القانون أو األنظمة الصادرة بموجبه،            

 .المنافع على هذه حصولخرين ذوي عالقة أو استغالل غياب القانون بشكل واع للبهدف جني مكاسب له أو آل
  

 :االستقاللية

هي قدرة المؤسسة الحكومية أو غير الحكومية، والتي تعمل لخدمة الصالح العام، في اتخاذ قراراتها ذات العالقة بالعمل                  

وسـير العمل وفق القوانين المعمول بها وبما يضمن مصلحة العمل ودون تدخل من قبل أي جهات خارجية سواء كانت                    

 .ت حكومية أو غير حكومية، جماعات أو أفرادهذه الجها
  

 :القطاع العام الحكومي

 .يشمل جميع المؤسسات التابعة للسلطات الثالث التشريعية والقضائية والتنفيذية
  

 :المؤسسة األهلية

هـي شخـصية معـنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق   أهداف مشروعة تهم                       

 .الح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصيةالص
  

 :القطاع الخاص

 .يشمل المؤسسات التي تتبع ملكيتها لفرد أو مجموعة أفراد أو تابعة لمؤسسات ويكون هدفها ربحي في الغالب
  

 :المنهاج

 أو عادة ما يتمثل في وثيقة قابلة لالسترجاع   على عدة مستويات من               هو الخطط المصنوعة لتوجيه التعليم في المدرسة،      

العمومـية، ويتم تحقيق هذه الخطط بالصف الدراسي، كما يعيشها المتعلمون تجريبيا وتسجل من قبل المالحظ، وتتم هذه           

 .الخبرات في بيئة تعليمية تؤثر بدورها فيما يتعلم
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 :البطالة

 في أي نوع من األعمال،      اإلسناد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبداً خالل فترة            الفـئة جميع األفراد    هـذه  تـشمل 

 عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة الصحف، التسجيل في مكاتب          بالبحثوكانـوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا         

 . واألقارب أو غير ذلك من الطرقاألصدقاءاالستخدام، سؤال 
  

 :نظام الكوتا

تخصيص عدد معين من مقاعد المجلس التشريعي أو البرلمان لفئة معينة من المجتمع بغض النظر عن عدد الناخبين                  هو  

 .لهذه الفئة، وفي قانون االنتخابات الفلسطيني تم اعتماد نظام الكوتا لضمان مشاركة النساء، والغير مسلمين
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 صل الثالثفلا
 

 ئيسيةرلاتائج نلا
 

التي تم توفيرها   ،  2008األراضي الفلسطينية    الحكم في يعـرض هذا الفصل ملخصا ألهم المؤشرات اإلحصائية لمسح          

 :في هذا المسح على النحو األتي
  

 سيادة القانون 1.3

أحد أفرادها خالل الخمس    من األسر في األراضي الفلسطينية حصل نزاع مع          %  17.0أشارت نتائج المسح إلى أن      

في %  12.6منها إلى القضاء لحل هذا النزاع، وتوزعت هذه النسبة بواقع            %  10.5سنوات الماضية، حيث توجه فقط      

في قطاع غزة، وان نسبة الدعاوى التي تم التوجه فيها للقضاء الفلسطيني كانت في معظمها                 %  6.4الضفة الغربية و  

في %  77.7في الضفة الغربية و   %  79.6توزعت بواقع   %  79.2وبلغت  )  و اعتداء سرقة، أو شجار، أو قتل، أ     (جنائية  

 .قطاع غزة
 التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب حصول نزاع مع أحد أفرادها خالل الخمس سنوات الماضية: 1شكل 
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 عن األحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني وفقا لتجاربهم         مـن األفراد راضون   % 44.0كمـا أظهـرت النـتائج أن        

 . في قطاع غزة% 39.4في الضفة الغربية و% 45.7الشخصية مع القضاء بواقع 
 

بخصوص الجهة التي سيلجأ إليها األفراد في األراضي الفلسطينية في حال تعرضوا لنزاع يحتاج إلى تدخل قضائي، فان            

% 18.1للقضاء العشائري و  % 39.9 سيتوجهون إلى المحاكم الفلسطينية، فيما سيتوجه        مـن األفراد أفادوا انهم    % 42.0

 .سيتوجهون إلى جهات أخرى
 

وأشـارت البـيانات إلى أن  اغلب األحكام التي بت بها القضاء في األراضي الفلسطينية خالل الخمس سنوات الماضية                        

% 18.3وان  . في قطاع غزة  % 59.5 في الضفة الغربية و    %89.3تـم تنفيذ الحكم بها، وقد توزعت بواقع         %) 81.7(

 .من تلك األحكام لم يتم تنفيذ الحكم بها بعد
 

من األفراد في األراضي الفلسطينية يعتقدون أن القضاة الفلسطينيون يتمتعون باالستقاللية           % 86أظهرت نتائج المسح أن     

ء وهؤالء موزعين على الضفة الغربية وقطاع غزة        فـي اتخـاذ القرارات وذلك من خالل تجاربهم الشخصية مع القضا           

 .في قطاع غزة% 83.9في الضفة الغربية و % 86.8بواقع 
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من األفراد في األراضي الفلسطينية انهم يشعرون باألمان، ومن الجدير ذكره أن شعور اإلناث باألمان كان             % 70.3أفاد  

% 66.2راضي الفلسطينية أنهن يشعرن باألمان مقابل       من اإلناث في األ   % 74.4أعلـى مقارنة مع الذكور حيث أشار        

 .من الذكور
 

حسب حالة الشعور باألمان حسب الجنس،                                       )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 2شكل 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 
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من % 42.7ت أن الـسبب الرئيسي لعدم الشعور باألمان يعود لالحتالل اإلسرائيلي حسب ما أفاد به    أشـارت البـيانا   

 في قطاع غزة ، السبب اآلخر لعدم        16.9في الضفة الغربية و   % 55.5األفراد في األراضي الفلسطينية، توزعت بواقع       

في % 16.2بواقع  ) المسلحة واالقتتال الداخلي  الجماعات  (من األفراد هو االنفالت األمني      % 31.1الشعور باألمان لدى    

 %.16.0لدى ) فقر، بطالة، غالء (يليه الوضع االقتصادي واالجتماعي . في قطاع غزة% 61.3الضفة الغربية و
 

حسب سبب عدم الشعور باألمان، والمنطقة،                                ) سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 3شكل 

 2008ين أول ـ تشرين ثاني تشر
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قطاع غزة  الضفة الغربية 

 
 

 األداء الرسمي الفلسطيني 2.3

أظهـرت نـتائج المـسح أن التقـصير األبرز لألداء الحكومي كان  في مجال تحسين الظروف المعيشية واالقتصادية                    

 .من األفراد في األراضي الفلسطينية% 63.4واالجتماعية حسب ما أفاد به  
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، أما حماية الحياة الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان فقد         %54.5ذلـك تطبيق القوانين على الجميع دون تمييز          يلـي   

 %.47.0، و%47.6كانت نسبهما متقاربة بواقع 
 

 %.52.8أما فيما يخص مكافحة الفساد فكان تقييم األفراد في األراضي الفلسطينية لألداء الفلسطيني الرسمي جيد بنسبة 
 

حسب تقييمهم لألداء الفلسطيني الرسمي في المجاالت المختلفة والمجال، في )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 4شكل 

 2008، تشرين أول ـ  تشرين ثاني ةاألراضي الفلسطيني
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، فقد نال الدفاع المدني على الثقة األعلى        المختلفة لضمان سالمتهم الشخصية    بخـصوص ثقـة األفراد باألجهزة األمنية      

من األفراد انهم يثقون    % 41.5، وفـي المقابل كانت القوة التنفيذية في قطاع غزة األقل ثقة حيث أشار               %71.7بنـسبة   

 .بها
 
  المؤسسات األهلية3.3 

امج المؤسسات األهلية فقط    أشـارت البـيانات أن نسبة األفراد في األراضي الفلسطينية الذين عملوا أو استفادوا من بر               

منهم أنها تلعب دور فعال داخل      % 97.3أمـا بخـصوص دور هذه المؤسسات حسب رأي األفراد، فقد أشار             %. 11.7

 .منهم انه يوجد بها فساد% 25.1أنها تتسم بالنزاهة المالية، وفي المقابل أشار % 81.5المجتمع، فيما أشار 
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حسب رأيهم بدور المؤسسات األهلية في األراضي الفلسطينية،          )  سنة فأكثر18(ألفراد التوزيع النسبي ل: 5شكل 

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني 
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  الوظائف العامة4.3

ي القطاع   سبق وأن تقدموا للحصول على وظيفة ف       ةمن األفراد في األراضي الفلسطيني    % 20.5أظهـرت البـيانات أن      

 .في القطاع األهلي% 6.7في القطاع الخاص، و% 15.1الحكومي، و
 

كانت الوسيلة األبرز للحصول على معلومات حول الوظيفة التي تقدموا لها في كافة القطاعات هي عن طريق المعارف                  

ع غزة، و  في قطا % 59.9في الضفة الغربية و   % 40.1في القطاع الحكومي توزعت بواقع      % 45.7واألصـحاب بنسبة  

 .في القطاع الخاص% 36.1في المؤسسات األهلية، و% 17.7
 

الذين تقدموا للحصول على وظيفة حسب مصدر حصولهم على المعلومات حول الوظيفة )   سنة فأكثر18(نسبة األفراد : 6شكل 

 2008والقطاع، تشرين أول ـ  تشرين ثاني 
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 أن هناك تمييزاً قائماً على الجنس داخل الوظائف         ةمن األفراد في األراضي الفلسطيني    % 49.3 مـن ناحية أخرى أشار    

 .في القطاع الخاص% 58.6، مقابل %53.5العامة في القطاع الحكومي، أما في المؤسسات األهلية فكانت هذه 
 
في % 75.3(ء السياسي توزع بواقع     مـن األفراد أشاروا بوجود تمييز في القطاع الحكومي بناءاً على االنتما           % 78.1 

 .في القطاع الخاص% 64.4في المؤسسات األهلية و% 68.8مقابل ) في قطاع غزة% 85.5الضفة الغربية و
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حسب معتقداتهم حول التمييز داخل الوظائف العامة في القطاع الحكومي في )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 7شكل 
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غالبا نادرا ال أعرف

 
 : االنتخابات5.3

من األفراد في األراضي الفلسطينية يعتقدون أن االنتخابات هي افضل وسيلة الشراك            % 90.8بيـنت نـتائج المسح أن       

 %.95.6وفي قطاع غزة % 88.3األفراد في عملية صنع القرار، حيث كانت في الضفة الغربية 
 

من األفراد في األراضي    % 65.8فقد أشار   ) رئاسية، تشريعية، بلدية ومحلية   (أما على صعيد نزاهة االنتخابات األخيرة       

في قطاع  % 79.0في الضفة الغربية و   % 59.0 أن االنتخابات الرئاسية األخيرة كانت نزيه، توزعت بواقع          ةالفلـسطيني 

% 51.5(للبلدية والمحلية   % 58.3و) قطاع غزة % 76.4بية،  الضفة الغر % 62.6(للتشريعية  % 67.3غـزة، مقابـل     

 ).قطاع غزة% 71.2الضفة الغربية، 
 

فقط من األفراد في    % 15.3بخـصوص مساهمة االنتخابات األخيرة في تحسين الواقع الفلسطيني من كافة جوانبه أشار              

منهم إلى أنها   % 37.6، في حين أشار     األراضـي الفلسطينية أنها ساهمت في تحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية         

 . أشاروا إلى أنها ساهمت في تحسن األوضاع السياسية% 20.1ساهمت في تحسين األوضاع األمنية، و
 

حسب معتقداتهم حول االنتخابات الفلسطينية في األراضي الفلسطينية، )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 8شكل 
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مـن ناحـية ثقـة األفراد في األراضي الفلسطينية بحيادية األعالم الفلسطيني في تغطية االنتخابات األخيرة، أشار                  

في االنتخابات  % 47.6مـن األفـراد انهـم يـثقون بحـيادتها في االنتخابات الرئاسية األخيرة، مقابل                % 48.4

 .نتخابات البلدية والمحليةفي اال% 43.9التشريعية، و
 

أشـارت البـيانات أن كفـاءة المرشح هي أهم معيار تم أخذه بالحسبان الختيار المرشحين في االنتخابات األخيرة                   

منهم، يليه محاربة   % 45.0من قبل األفراد الذين شاركوا في االنتخابات بنسبة         ) رئاسـية، تشريعية، بلدية ومحلية    (

 %.24.4 السياسي ، ثم االنتماء%30.6الفساد 
 

 : حرية الرأي والتعبير6.3

حـرية الـرأي والتعبيـر والـصحافة مقيدة بشكل الفت في قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربية من وجهة نظر                     

من األفراد في قطاع غزة انه ال يمكن القيام بالتظاهر والتجمع السلمي مقابل             % 56.3فقد أشار   . المـستطلع آرائهم  

من األفراد في قطاع غزة     % 49.0غربية، أما على صعيد حرية الصحافة واألعالم فقد أشار          في الضفة ال  % 39.0

من األفراد في   % 38.3في الضفة الغربية، في حين أشار       % 28.3 حرية للصحافة واألعالم مقابل      دانـه ال يـوج    

 .في الضفة الغربية% 22.3قطاع غزة بعدم وجود حرية فكر واعتقاد، مقابل 
 

 ة حسب اعتقادهم فيما يخص حرية الرأي والتعبير والصحاف) سنة فأكثر18(يع النسبي لألفراد التوز: 9شكل 

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني واإلعالم في الضفة الغربية، 
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 ةالرأي والتعبير والصحاف حسب اعتقادهم فيما يخص حرية ) سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 10شكل 
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غالبا نادرا أبدا ال أعرف

 
 

 : الفصائل واألحزاب السياسية7.3

من الذكور انهم مع    % 29.3علـى صعيد تأييد األفراد في األراضي الفلسطينية لتعدد الفصائل واألحزاب فقد أشار              

ـ      من % 68.8من الذكور ليسوا مع تعدد الفصائل مقابل        % 58.5من اإلناث، وان    % 17.0ل  تعـدد الفـصائل مقاب

 .اإلناث
 

مـن األفراد في األراضي الفلسطينية غير مطلعين على البرامج الداخلية للفصائل            % 64.3أشـارت البـيانات أن      

ئل مقارنة بالذكور ففي حين أشار      ومن الجدير ذكره أن اإلناث اقل اطالعاً على برامج الفصا         . واألحزاب الفلسطينية 

 .لدى اإلناث% 26.5من الذكور انهم مطلعين على برامج الفصائل لم تتجاوز هذه النسبة % 44.8
 

في الضفة الغربية   % 84.5من األفراد في األراضي الفلسطينية يعتقدون بوجود فساد داخل الفصائل بواقع            % 86.7

 . في قطاع غزة% 90.8و
 

 : حقوق المرأة8.3

من األفراد في األراضي الفلسطينية يعتقدون أن هناك فرص متساوية بين المرأة            % 66.3أشـارت البيانات إلى أن      

من األفراد يعتقدون أن ما وصلت إليه       % 50.5والـرجل فـي الوصول للمناصب العليا في المؤسسات المختلفة، و          

انين المعمول بها في األراضي الفلسطينية ال تميز         بأن القو  امن األفراد أفادو  % 53.2المرأة في المجتمع كافي، وان      

% 94.0العكس من ذلك، وعن استعمال العنف داخل األسرة ضد المرأة أفاد            % 42.3بين المرأة والرجل فيما رأى      

 .انه ال يجوز استعمال العنف ضد المرأة في أي حال من األحوال
 

 : الصحة9.3

% 83.2 مستوى نظافة المراكز الطبية والمستشفيات جيدة، وأشار         من األفراد أن  % 88.1حسب نتائج المسح، أفاد     

منهم أن معاملة الطاقم الطبي جيدة، في       % 85.7مـنهم إلى أن كفاءة األطباء في األراضي الفلسطينية جيدة، وأفاد            

أن منهم  % 85.4وأشار  . من األفراد المبحوثين إلى ضعف توفر األجهزة الطبية المالئمة        % 26.0المقابـل أشـار     

 .التدفئة والتهوية داخل المراكز الطبية والمستشفيات جيدة
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 : التعليم10.3

أشارت بيانات المسح إلى أن هناك تبايناً في رضى األفراد عن طرق التدريس والمنهاج الدراسي حيث كانت في قطاع                   

% 69.3(ع الخاص   في القطا % 68.5مقابل  ) قطاع غزة % 26.6الضفة الغربية و  % 54.8% (44.6التعلـيم الحكومي    

قطاع % 51.8الضفة الغربية و  % 62.9(في الوكالة   % 54.9، في حين كانت     )قطاع غزة % 64.0الـضفة الغـربية و    

من األفراد في   % 80.0أما بيئة الموقع التعليمي من حيث موقع البناء والتجهيزات الموجودة فيه فقد نال رضى               ). غـزة 

 .في مؤسسات التعليم العالي% 84.8لوكالة الغوث و% 91.2 وصافي القطاع الخ% 88.0القطاع الحكومي، مقابل 
  

% 79.9في مدارس القطاع الخاص، و    % 86.9بلغت نسبة األفراد الذين عبروا عن رضاهم حول تقييم كفاءة المدرسين            

لي أما نسبة الرضى عن كفاءة المدرسين في مؤسسات التعليم العا         . في مدارس الحكومة  % 55.5فـي مدارس الوكالة و    

 %.85.1فقد بلغت 
 
 

 : العمل11.3

أشـارت البـيانات أن هناك اختالفا واضحا في الرضى عن األجر الذي يتلقاه الفرد في كل من الضفة الغربية وقطاع                     

في الضفة  % 43.3لم تتجاوز هذه النسبة     % 74.2غـزة، ففـي حـين بلغـت نسبة الرضى عن األجر في قطاع غزة                

د باألمان واالستقرار الوظيفي في الضفة الغربية أعلى منه في قطاع غزة حيث عبر              الغـربية، فـيما كان شعور األفرا      

في قطاع غزة، أما بخصوص اعتقاد األفراد % 44.1فـي الضفة الغربية عن شعورهم باستقرار وظيفي مقابل          % 51.9

% 58.2 نزاهة مقابل    من األفراد في الضفة الغربية بوجود     % 44.7بوجـود نزاهة في نظام الترقيات والعالوات أشار         

 .في قطاع غزة
 

وفيما يتعلق بالبطالة أظهرت البيانات أن السبب الرئيسي في ارتفاع البطالة في األراضي الفلسطينية يعود للحصار                

من األفراد في األراضي الفلسطينية، أما ثاني سبب الرتفاع البطالة          % 94.1واالحتالل اإلسرائيلي، حيث أفاد بذلك      

، يليه سياسات الحكومة    %86.1فلسطينية حسب اعتقاد األفراد فكان ضعف القطاع الخاص بنسبة          فـي األراضي ال   

 .في قطاع غزة% 93.4في الضفة الغربية و% 83.0بواقع % 85.7الخاطئة بواقع 
 

أشارت بيانات المسح أن اكثر الجهات التي يتوجه إليها األفراد العاملون في حال تعرضهم لمشاكل في مكان العمل                  

في الضفة الغربية و% 95.9منهم، توزعت بواقع % 96.5هـي الهيـئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان بواقع         

 %.83.8، ثم النقابة أو االتحاد المهني بواقع %93.3في قطاع غزة، تليها وزارة العمل بواقع % 98.2
 

أشاروا أنها  % 52.0 منهم أنها ممتازة، مقابل      %11.0وحول تقييم األفراد العاملين ألداء النقابات الفلسطينية، أشار         

 .أنها ضعيفة% 27.6جيدة، و
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 الرابع صلفال
 

 المنهجية
 
ـ ي  مسح الحكم في األراضي الفلسطينية الذي تم تنفيذه         ذيفتي اتبعت في تخطيط وتن    لا رض هذا الفصل المنهجية العلمية    ع

ت الخاصة بموضوع   ايانب وتحليل ال  ةعالجمية وطرق جمع و    البحث األساس  ات، تـشمل المنهجية تصميم أدو     2008عـام   

 .راسةالد
 

 :استمارة المسح 1.4

تعتبـر االسـتمارة األداة الرئيسية لجمع البيانات، لذلك ال بد أن تكون هذه االستمارة ذات مواصفات فنية مناسبة لجمع                    

تجارب الجهاز  ول مرة، تم االطالع على      ونظـرا  لحداثة هذه التجربة التي تنفذ أل        .  البـيانات ومعالجـتها وتحلـيلها     

 ، واالسترشاد بالتجارب الدولية في هذا المجال،      المجاالت القريبة وذات العالقة   المركزي لإلحصاء الفلسطيني السابقة في      

 : تم تصميم استمارة خاصة لتنفيذ هذا المسح تشتمل على المكونات األساسية التاليةوبناء عليه
 

 :البيانات التعريفية

هـي مفـتاح االستمارة وتحتوي على بيانات منفردة لكل تجمع، وال تنطبق على غيره من التجمعات وتتكون من الرقم    و

المتسلـسل لالستمارة واسم التجمع ورمزه، واسم المحافظة ورمزها، وذلك حسب تصنيف التجمعات السكانية المتبع في                

والذي تم اعتماده على ) 2007 للسكان والمساكن والمنشآت إطار التعداد العام(الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني    

 .المؤسسات الوطنيةالمستوى الوطني من خالل لجنة وطنية تألفت من ممثلين عن 
 

 :بيانات السيطرة النوعية

تـم وضع مجموعة من الضوابط التي من شأنها ضبط العمليات الميدانية والمكتبية وتسلسلها في المراحل التي تمر بها،                   

بـتداء بمـرحلة جمـع البيانات ومروراً بالتدقيق الميداني والمكتبي، ثم الترميز وإدخال البيانات والتدقيق بعد اإلدخال،                 ا

 . وانتهاء بعملية التخزين والتوثيق
 

 :بيانات حول مؤشرات المسح الرئيسية

: رات من ثالثة عشر جزءا، تشمل     ، وتتكون المؤش   والسكان  وبيانات تعريفية حول   تشمل هذه البيانات، الموقع الجغرافي    

سـيادة القانـون، الحـق فـي الحصول على وظيفة عامة، االنتخابات ، الكفاءة في أداء المجلس التشريعي ، الحكومة                     

والمؤسـسات األهلـية، حـرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في الحصول على المعلومات، حرية تشكيل األحزاب                 

 . عليم، الصحة، العمل والسكنواالنضمام إليها، الحق في الت
   

 : العينة واإلطار2.4

 فاكثر الذين يقيمون مع أسرهم بشكل اعتيادي في         18 جمـيع األفراد الفلسطينيين من الفئة العمرية         :الدراسـة  مجـتمع 

 .2007األراضي الفلسطينية في العام 
 

 ومنطقة العد هي    1997 والمساكن والمنشات  هـو قائمة مناطق العد حسب بيانات التعداد العام للسكان          : المعايـنة  إطـار 

 . مسكن والواقعة ضمن التجمعات الفلسطينية150-120عبارة عن مجموعة من المساكن بمعدل 



 36

 .أسرة موزعة على جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة 2,544غ حجم العينة بل :حجم العينة
 

 : ثالثة مراحلئية منتظمة ذات عنقودية عشواطبقية عينة هي عينة المسح : العينةتصميم

 .منطقة عد) 212( مكونة من عشوائية اختيار عينة طبقية هي : األولىالمرحلة

 من األسر من مناطق العد المختارة بحيث يتم         )بطريقة ميدانية  (  منتظمة عشوائية اختيار عينة    هي : الثانـية  المـرحلة 

 .األولى  عد تم اختيارها في المرحلةمنطقة أسرة من كل 12اختيار 

اختيار فرد من كل أسرة تم اختيارها في المرحلة الثانية بحيث يتم اختيار فرد ذكر من أسرة وفرد أنثى : المرحلة الثالثة

 ).باستخدام جداول كيش ( من األسرة التي تليها 
 
 : طبقات كما يليإلى تقسيم المجتمع تم : العينةبقاتط

 .) الغربية، وسط الضفة الغربية، قطاع غزةشمال الضفة الغربية، جنوب الضفة(المناطق  .1

 ). مخيم،حضر ، ريف (التجمع نوع .2
 

 : العمليات الميدانية3.4

 دفإن ضمان وجو  ذلك  ل.    وليةألا  ارهدامص  نم  ةبولطلما  تانايبلاأهم مراحل تنفيذ المسح لجمع        ،ةينداميالت  ايلمعلا  لثمت

ر فيوت  ىعلك  لذ  لمتشا  قدو.    فصيليت  لا بشك هيللعمل ع  ا تي تم ل ا ساسيةاأليا  اضالقمن    حلةرالم  هذه  اح في جنلا  تاموقم

توفير المستلزمات   و يبدرين والت تعيلات آليات العمل في الميدان و     ايعملستلزمات الفنية واإلدارية بما في ذلك        ملا  لك

 .رةوص ضلأفب لعمء الادأل مةزاللمادية الا
 

 :آلية العمل في الميدان

 )إذا توفرت ( عد من خالل الكشف االستداللي ومن خالل الخارطة االستدالل على بداية منطقة ال -1

 السير يمينا ومع عقارب الساعة داخل منطقة العد  -2

  استمارة12حصر األسر المتجاورة حتى إكمال  -3

 .عدم تخصيص استمارات لألسر أو األفراد الذين يرفضون التجاوب أو الذين لم يتم التمكن من مقابلتهم -4

 . من اجل اختيار فرد بطريقة عشوائية من أفراد األسرةاستخدام جداول كيش -5

 .بالنسبة الختيار الفرد يتم اختيار فرد واحد بطرقة عشوائية من األسرة باستخدام جداول كيش -6

تم اختيار فرد ذكر من األسرة التي رقمها فردي في منطقة العد واختيار فرد أنثى من األسر التي رقمها  -7

 .زوجي في منطقة العد
 

 :دريب والتعيينلتا

وتم .    اًك ممكن ذلئي كلما كان    صاعمل اإلح لا  رة في بخلذوي ا   نملة  مؤهلامن العناصر     نيد تم اختيار الباحثين الميداني    قل

 يبدر ت لمتاشد  لق.    سحملا  فيذ تن ةيادب  لبق  لكذام و  ع لفة بشكل تخالم  انيةيدلم ا تايلمعتدريب الباحثين الميدانيين على ال    

 ت،إلجابا ا ة وتسجيل لئسألا  ذلك طرح   يف بما   ينا الميد ملالع  تبيات وأد انالبيا  جمعات  يعمل  على  ننييايدم ال ينحثباال

 ةلئسألواح  سملا  ستمارة بما في ذلك ا    ، الحكم ح مس توصياخصل  حو  صاخ  ءوأدبيات إجراء المقابالت باإلضافة إلى جز     

 .سحمال ي فةمدختسلما مياهمفلاوت الحمصطوالصة بالحكم اخلا
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 :اآلتيةة سيساأليا القضااى ب عليرلتدا جما برناشتمل دقو

 .هدافه الحكم وأمسحتعريف بمعنى ال •

 .تمارةسالا   المستخدمة فياتحمصطلل احشر •

 .رةتماسفاء االيست اليةآ •
 
 : فريق العمل الميدانيعيزتو

. ثينباح  ةوخمس   مشرفا قيفرم كل   ض، حيث   ةيداني م رق وف يناديملا  لمعلل  قسنم  نم  ينا الميد لمع ال قفري  شكلت

من   ةبن قري وكت  اتلمحافظ ا اتب في كم   وجود عورلف فعاليات المش  تخملقيق  التدمتابعة و شراف وال ة اإل مهملب  تطتو

 ء العمل هات ان دعيدان قبل وب  م ال يلعمل، بحيث يتم استخدامها كمراكز لتجميع أفراد الفرق العاملة ف           ا  ق مناط فلتمخ

ة لحصي  قيقد وت ةاجعمرور  يرقاتلة ا بتاكوماذج   الن عبئةوت  ةلفتخمح ال المس  واتأد  مسليتو  متال اس  عملية متت   حيث ،ومييال

 .وميالي للعما
 
 :مع البياناتج

وقد تم جمع   .ألرباب األسر أو المخولين باإلدالء بالبيانات    تمت عملية استيفاء االستمارات عن طريق المقابلة الشخصية         

 أسرة في   1,764 أسرة توزعت بواقع     2,544 عينة بلغت    على  30/11/2008  –  16/10/2008البيانات خالل الفترة    

وقـد تم توزيع فريق العمل الميداني في جميع المحافظات حسب حجم            .     أسرة في قطاع غزة    780الضفة الغربية و  

 .العينة لكل محافظة، كما تم تزويد الفريق الميداني بجميع أدوات ولوازم العمل الميداني
 

 :تانابيال ةجالعم  44.

 اهإعداد  فدات به رامتسال ا علىا  إجراؤهتم  تي  لاات  مليعوالطة  شناأل  ة من ع مجمو البيانات معالجة   ت مرحلة نمتض

 :لتحليل، وشملت هذه المرحلة العمليات اآلتيةا ةلمرحل

 يناديملا  قيقدتلل  تمايلعت  مادات باستخ ارق جميع االستم  يدق ت تمي هذه المرحلة    ف:  تدقيق قبل إدخال البيانات   ال .1

 .مل منها ثانية للميدانكتات وإعادة غير المنايبة اليقطنم نمللتأكد 
 
يب رلتعاام  ظمدعم بن و  Access  ياناتبخدام رزمة قاعدة    ست تنظيم عملية إدخال البيانات با     تم:    ناتايبلا  لادخإ.  2 

 تامسلا و صاوخلاـ ب هدادعم إ  ت يذلامج   البرنا وقد تميز .    ه الرزمة ذه  لالمارة من خ  تساالة  يث تمت برمج  ح

 :اآلتية
 
 .بوساة الحشاشستمارة على اللكانية التعامل مع نسخة مطابقة مإ  •

 .رةماست االيت فنايالب اماالت الممكنة المنطقية وتسلسلحتلقدرة على عمل جميع الفحوص واال ا •

 .ةئل على األسجاباتالداخلي لإلق قيتدلقدرة على ال ا •

 .انيميد اللمالعاء ط أخوة أقميرل اتناايبلا يلخمداء طخأ منى ندأل احدلحفاظ على ال ا •

 ).User-Friendly(طيات عملمج وانابرع الم لهولة االستخدام والتعام س •

رى ة أخ ية تحليل يت إحصائ ا خالل منظوم  ها من يلحلوتا  مهداتخاسن  مك ي ة أخرى يغكانية تحويل البيانات إلى ص    إم •

 .SPSSثل م
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 الخامس لصفلا
 

 جودة البيانات
 

 : دقة البيانات1.5

يـشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءا بالتخطيط األولى للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة                 

 .الدقة، والقابلية للمقارنة، وإجراءات ضبط الجودة: ومن أهم مكونات عناصر الجودة اإلحصائية.  منها

 أخطاء بسبب استخدام عينة، وكذلك      اإلحصائية األخطاء أبرزها متعددة في المسح من      بدقة البيانات جوان  ص  فح شملي

، باإلضافة إلى معدالت االستجابة في المسح واهم آثارها على           المسح وأدوات العمل   طاقم إلى تـرجع    إحـصائية غيـر   

 :ويشمل هذا القسم على اآلتي. التقديرات
 

 اإلحصائية األخطاء .1

 بـيانات هـذا المسح تتأثر باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام عينة وليس حصرا شامال لوحدات مجتمع الدراسة،                  إن

ولـذلك مـن المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل اإلعدادات، هذا وقد تم حساب                     

 .التباين ألهم مؤشرات المسح

الضفة الغربية، (ن انه ال توجد مشكلة في نشر البيانات على مستوى المنطقة الجغرافية           وقـد دلـت نـتائج حساب التباي       

، أما بالنسبة للنشر على مستوى المحافظات فال يمكن النشر نظرا الن معامل التباين مرتفع جدا عند هذا                  )وقطـاع غزة  

 .المستوى بسبب انخفاض عينة المسح
 
 اإلحصائية غير األخطاء .2

حثين ار ب اتيخم ا تكن، ف مم   حد ىأدن  ة إلى يئاإلحص ا ير غ اءخطأل ا يرأث ت يلقل ت لى ع لعمللت  ءاراإجة  عدذ  خااتم   ت قدل

 مدهيوتز  ىإل  ةافضاإلب  ،األسرن  رة م الستمافاء ا يتسية ا وآلني  يدالما العمل   بهلين تم تدريبهم بدقة على أسالي     ؤن م يميداني

 مع  ملاعالتب  لوس وأ اهئاتيفسا  ةيوآلبأسئلة االستمارة    يحتوي على مفتاح خاص       يالذوني  اميدلث ا حلباايل   دل ببكتي

 . ير المنحازةمعدالت الرفض، واإلدالء بالبيانات الصحيحة وغ ليلقمان تضل ين،وثبحلما
  

 ىلل إ يقل  ا مم ،نيةاميدلء ا اخطألعن ا كشف   وال اراتستمق اال تدقياص ل  خ مقا ط بريدت  تم  دقفي  بتمكلعمل ا لا  صوصخ ب امأ

 نن أكي يمتلاخطاء  أل ا سبة ن ضخفل  جأ  منو.    يانيدلم ا مللع ا اء أثن ن تحصل كن أ خطاء التي يم  األ  عدالتممن    د كبير ح

 سقية تنا ءاطأخ  أيبسمح  ث ال ي  ا بحي ديق ج ل دق ج إدخا مارنيم ب مصت  مت  دقف  ،بوسل االستمارة إلى الحا   اإدخ  تحصل أثناء 

 . لدخا اإلةمليعناء ل أث تحصن أنيمك
 

 ألسئلةض ا  بع مهي ف ة ف بصعو  يانحاأل  بعض  ا في اجهوين و بحوث الم ى أن ن إل انيييدملا  نثيباحالر  رياقت  تداف أ قدو

 عام كان تقبل    بشكلمشاكل، و لا   هذه ىعللب  تغل ا  تم قدفن  نييداميالن  ت، إال انه نتيجة التأهيل الجيد للباحثي      حاالمصطلو

 . جيداًةالمبحوثين لالستمار
 
 :اء تنفيذ المسح بما يلينالتي برزت أث ةئيصاحير اإلغخطاء ض األع بخيص مصادرن تلمكوي

 .من قبل الباحث الميداني الؤلس ارح طقةطرين عة جمناء طاأخ .1

 . لذلكاءاً على فهمهنبة ابجاإل والسؤللث حومبالم فه .2
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 : إجراءات ضبط الجودة2.5

ية استيفاء  تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان ضبط الجودة في المسح، حيث تم تدريب فريق العمل الميداني على آل                    

االستمارة من الميدان، باإلضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للباحثين الميدانيين للتأكد من سالمة جمع البيانات، كما تم                  

من األسر، ثم بعد ذلك تم تدقيق االستمارات مكتبيا قبل ترحيلها إلى اإلدخال، ثم تم إدخالها                %  5إجراء إعادة مقابلة لـ     

، وبعد ذلك تم فحص البيانات المدخلة للتأكد        أخطاءبإدخال  سمح  تال  ميله بقواعد واستعالمات    عن طريق برنامج تم تح    

من خلوها من األخطاء التي لم يتم اكتشافها سابقا، وبعد استالم ملف البيانات الخام تم العمل على تنظيف البيانات                      

 .وفحص القيم الشاذة وفحص التناسق بين األسئلة المختلفة في االستمارة
 
 : تقييم البيانات3.5 

 هناك طرق مختلفة اتبعت لتقييم البيانات وهي تشمل

وفحص عدم االتساق بين األقسام المختلفة، إضافة إلى فحص         " ال أعرف "و  " أخرى"تكـرارات القـيم المفقودة وإجابات       

 .مسوح السابقة ومصادر أخرى من منطقية البيانات واكتمالها، ومقارنة البيانات مع الءاالتساق الداخلي للبيانات كجز

 أظهرت نتائج تلك الفحوصات أن البيانات ذات جودة واتساق عالي كما يبين جدول حساب التباين أدناه
 

 جدول حساب التباين لحاالت النزاع التي حصلت مع أحد أفراد األسرة خالل الخمس سنوات الماضية

 
 
 

جدول حساب التباين للمعايير التي تم أخذها بعين االعتبار الختيار المرشحين في االنتخابات                      

 )ديةالرئاسية، التشريعية، البل(

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 %95فئة الثقة   

 الحد األدنى الحد األعلى

الخطأ 

 النسبي
 تقديرقيمة ال الخطأ المعياري

 
 المتغير

 

 حصل نزاع 0.83 0.01 0.01 0.80 0.85

 لم يحصل نزاع 0.16 0.01 0.06 0.14 0.19

 %95فئة الثقة   

 الحد األدنى الحد األعلى

الخطأ 

 النسبي
 قيمة التقدير الخطأ المعياري

 
 المتغير

 

 االنتماء السياسي 0.242 0.014 0.060 0.214 0.271

 محاربة الفساد 0.307 0.020 0.065 0.268 0.346

 كفاءة المرشحين 0.249 0.016 0.066 0.216 0.282
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حساب التباين لتقييم األفراد للخدمات الصحية في المراكز التي يتلقوا الخدمة فيها                          جدول  

 في األراضي الفلسطينية

 
 
 
 

جدول حساب التباين لرضى األفراد عن بيئة التعليم العام في القطاع الحكومي الذي يتلقى أحد أفراد األسرة تعليمه        
 فيه في األراضي الفلسطينية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 %95فئة الثقة   

 الحد األدنى الحد األعلى

الخطأ 

 النسبي
 قيمة التقدير الخطأ المعياري

 
 المتغير

 

 لة الطاقم الطبي جيدةمعام 0.430 0.018 0.043 0.390 0.463

 معاملة الطاقم الطبي ضعيفة 0.117 0.010 0.086 0.097 0.137

 توفر األجهزة الطبية جيدة 0.374 0.019 0.052 0.336 0.413

 توفر األجهزة الطبية ضعيفة 0.260 0.017 0.068 0.225 0.295

 كفاءة األطباء جيدة 0.413 0.017 0.042 0.378 0.447

 كفاءة األطباء ضعيفة 0.144 0.012 0.083 0.121 0.168

 %95فئة الثقة   

 الحد األدنى علىالحد األ

الخطأ 

 النسبي
 قيمة التقدير الخطأ المعياري

 
 المتغير

 

راضـي عـن طرق التدريس والمنهاج        0.522 0.020 0.038 0.482 0.561

 الدراسي

 غيـر راضـي عـن طـرق التدريس          0.469 0.019 0.042 0.430 0.508

 والمنهاج الدراسي

 راضي عن بيئة الموقع التعليمي 0.799 0.014 0.018 0.770 0.828

 راضي عن بيئة الموقع التعليميغير  0.191 0.014 0.077 0.162 0.220

 راضي عن كفاءة المدرسين 0.554 0.019 0.034 0.517 0.592

 غير راضي عن كفاءة المدرسين 0.432 0.0187 0.043 0.395 0.468



 42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الجداول
Tables 



 44

 



 
 
45

التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب حصول نزاع مع أحد أفرادها خالل الخمس سنوات الماضية والمنطقة،          : 1جدول 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 1: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by having Dispute Cases 

With any of its Members During the Past Five Years and Region, October - November 2008  
 

Region المنطقة 
Dispute Cases with Any of 

Household Member  قطاع غزة 
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West Bank 

األراضي 

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 حصول نزاع مع أحد أفراد األسرة

Dispute occurred  10.6 20.3 17.0  حصل نزاع 

Dispute doesn’t occurred   89.4 79.7 83.0  لم يحصل نزاع 
Total 100 100 100 المجموع 

  

 
ى والمنطقة، التوزيع النسبي لحاالت الدعاوى التي تم فيها التوجه إلى القضاء الفلسطيني خالل الخمس سنوات الماضية حسب نوع الدعو: 2جدول 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table  2: The Percentage Distribution of Prosecution Cases Submitted to the Courts During the Past 

Five Years by Type of Case and Region, October - November 2008 
 

Region المنطقة 
Type of  Prosecution قطاع غزة 

Gaza Strip 
 الضفة الغربية
West Bank 

 ةاألراضي الفلسطيني
Palestinian 

Territory 
 نوع الدعوى

Criminal (theft, fight, homicide, 
assault) 77.7 79.6 79.2  سرقة، شجار، قتل، اعتداء(جنائية( 

Heritage, Marriage, divorce, 
kinder care 22.3 20.4 20.8 ة أوالدميراث ، زواج، طالق، حضان 

Total 100 100 100 المجموع 
Percentage of Households That 
any of its members has dispute 
Cases and a solution was sought 
at the jurisdiction  

6.4 12.6 10.5 
التي حصل مع أحد أفرادها     نسبة األسر   

 وتم التوجه للقضاء لحله نزاعا 

 
وسبق لهم االحتكاك بالنظام القضائي حسب موقفهم من استقاللية القضاة والمنطقة،           )  سنة فأكثر18(فراد التوزيع النسبي لأل: 3جدول 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 3: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) Who had Experience With 

Judicial System by their Perception on the Independency of Judges and Region,                        
October - November 2008   

 

Region المنطقة 
Independency of Palestinian 

judges قطاع غزة 
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 
 استقاللية القضاة

Independent 83.9 86.8 86.0  مستقل 

Not independent 16.1 13.2 14.0  غير مستقل 

Total 100 100 100 المجموع 



 
 
46

حسب رضاهم عن االحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني خالل الخمس سنوات الماضية )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 4جدول 

 2008اني حسب المنطقة، تشرين أول ـ تشرين ث
Table 4: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) According to their Satisfaction 

with the Verdicts Issued by the Palestinian Judiciary Over the Past Five Years by Region,             
October - November 2008   

 

Region المنطقة 
Citizen Satisfaction قطاع غزة 

Gaza Strip 
 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 
 رضى المواطن

Most satisfying 39.4 45.7 44.0 مرضي جدا 

Somehow satisfying     33.1 27.8 29.3 مرضي نوعا ما 

Dissatisfying 27.5 26.5 26.7 غير مرضي 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 2008حسب حالة الشعور باألمان حسب المنطقة والجنس، تشرين أول ـ تشرين ثاني )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 5جدول 

Table 5: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) by Sex, State of Feeling Secure 
and Region, October - November 2008 

 

Region المنطقة 
Sex and state of feeling 

secure قطاع غزة 
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 
 الجنس وحالة الشعور باألمان

Both Sexes    كال الجنسين 

Yes 61.0 75.1 70.3 نعم 

No 39.0 24.9 29.7       ال 
Total 100 100 100 المجموع 

Male    ذكر 

Yes 56.8 71.1 66.2 نعم 

No 43.2 28.9 33.8       ال 
Total 100 100 100 المجموع 

Female    انثى 

Yes 65.2 79.2 74.4 نعم 

No 34.8 20.8 25.6       ال 
Total 100 100 100 المجموع 
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 2008حسب الجنس، وسبب عدم الشعور باألمان، والمنطقة، تشرين أول ـ تشرين ثاني  ) سنة فأكثر18(د التوزيع النسبي لألفرا: 6جدول 
Table 6: The Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over)  by Sex, Reason of Feeling 

Not-Secure and Region, October - November 2008 

Region المنطقة 
sex, reason of feeling not-secure قطاع غزة 

Gaza Strip 
 الضفة الغربية

West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 
 الجنس، وسبب عدم الشعور باألمان

Both Sexes    كال الجنسين 

The Israeli occupation 16.9 55.5 42.7 االحتالل االسرائيلي 

Security disorder (armed groups, 
infighting) 61.3 16.2 31.1 

الجماعات المسلحة،  (  االنفالت االمني 

 )االقتتال الداخلي

Economic and Social situation 
(poverty, unemployment, high prices) 15.9 16.0 16.0 

فقر، ( واالجتماعي   االقتصادي  الوضع

 )بطالة، غالء

Other *  5.9 12.3 10.2 اخرى*  

Total 100 100 100 المجموع 

Male    ذكر 

The Israeli occupation 12.8 57.9 42.9 االحتالل االسرائيلي 

Security disorder (armed groups, 
infighting) 70.0 16.3 34.2 

الجماعات المسلحة،  (  االنفالت االمني 

 )االقتتال الداخلي

Economic and Social situation 
(poverty, unemployment, high prices) 13.7 14.0 13.9 

فقر، ( واالجتماعي   االقتصادي  الوضع

 )بطالة، غالء

Other *  3.5 11.8 9.0 اخرى*  

Total 100 100 100 المجموع 

Female    انثى 

The Israeli occupation 21.7 52.7 42.5 االحتالل االسرائيلي 

Security disorder (armed groups, 
infighting) 51.3 16.1 27.7 

الجماعات المسلحة،  (  االنفالت االمني 

 )االقتتال الداخلي

Economic and Social situation 
(poverty, unemployment, high prices) 18.5 18.5 18.5 

فقر، ( واالجتماعي   االقتصادي  الوضع

 )بطالة، غالء

Other *  8.5 12.7 11.3 اخرى*  

Total 100 100 100 جموعالم 

*Other include more than one reason from the mentioned above *أخرى تشمل اكثر من سبب مما ذكر 
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 2008التوزيع النسبي للقضايا حسب حالة التنفيذ والمنطقة، تشرين أول ـ تشرين ثاني : 7جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Court Cases by Execution Status and Region,                             

October - November 2008 
 

Region المنطقة 
Execution Status قطاع غزة 

Gaza Strip 
 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 
 حالة التنفيذ

Yes, the Judgment was executed  59.5 89.3 81.7 يذ الحكمنعم تم تنف 

No, Judgment was not executed 40.5 10.7 18.3 ال، لم يتم تنفيذ الحكم 
Total 100 100 100 المجموع 

 
حسب الجنس والمنطقة،                    حسب معرفتهم بالقانون األساسي الفلسطيني)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 8جدول 

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني 
Table 8: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) by their Knowledge of the 

Palestinian Basic Law, sex, and Region, In the Palestinian territories, October -  November 2008 
 

Region منطقةال Sex and The knowledge of the 
Palestinian Basic Law 

 
 قطاع غزة

Gaza Strip 
 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

الجنس والمعرفة بالقانون األساسي 

 الفلسطيني

Both Sexes    كال الجنسين 

I’ve heard of the Palestinian Basic 
Law, and I know about 28.7 24.5 25.8 

اسي الفلسطيني   سمعت بالقانون االس    

 واعرف عنه
Never heard of the Palestinian 
Basic Law ,and I do not know 
about 

71.3 75.5 74.2 
لم اسمع بالقانون االساسي الفلسطيني وال      

اعرف عنه                                

Total 100 100 100 المجموع 

Male    ذكر 

I’ve heard of the Palestinian Basic 
Law, and I know him 38.8 30.0 33.1 

سمعت بالقانون االساسي الفلسطيني       

 واعرف عنه

Never heard of the Palestinian 
Basic Law ,and I do not know him 61.2 70.0 66.9 

لم اسمع بالقانون االساسي الفلسطيني وال      

اعرف عنه                                

Total 100 100 100 المجموع 

Female    انثى 

I’ve heard of the Palestinian Basic 
Law, and I know him 18.5 18.8 18.6 

سمعت بالقانون االساسي الفلسطيني       

 واعرف عنه

Never heard of the Palestinian 
Basic Law ,and I do not know him 81.5 81.2 81.4 

يني وال  لم اسمع بالقانون االساسي الفلسط    

اعرف عنه                                

Total 100 100 100 المجموع 
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حسب نوع القضية، في األراضي الفلسطينية                تقييمهم لمعالجة القضاء الفلسطيني للقضايا المختلفة التوزيع النسبي لألفراد حسب : 9جدول 
 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني 

Table 9: Percentage Distribution of Individuals by their Assessment of the Palestinian Judiciary 
Dealing with the Different Cases by Type of Case, in the Palestinian Territory                              

October -  November 2008 
 

type of case المجموع 
Total 

 فال اعر
I don’t 
know 

 ضعيف
Poor 

 جيد
Good 

 نوع القضية

Premeditated murder 100 8.6 52.2 39.2 قضايا القتل العمد 

Thefts 100 5.9 44.4 49.7 قضايا السرقة 

Property damage 100 8.6 46.8 44.6 قضايا إتالف الملكية 

Drugs 100 11.9 41.0 47.1 المخدرات 

Violence against women 100 11.2 46.7 42.1 قضايا العنف ضد النساء 

Vice  100 10.2 44.2 45.6 الدعاوى المخلة باآلداب 

Corruption cases 100 7.4 58.0 34.6  قضايا الفساد 
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حسب  ضائي حسب الجهة التي سيلجئون  إليها في حالة تعرضوا لنزاع يحتاج إلى تدخل ق)  سنة فأكثر18( لألفراد التوزيع النسبي: 10جدول 

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني الجنس والمنطقة، 
Table 10: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) by the Body they Approach to 

Settle a Dispute in Case they Need Judicial Intervention by Sex and Region,                            
October -  November 2008 

 

Region المنطقة 
Sex and Body to be  

Approached قطاع غزة 
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

الجنس والجهة التي سيلجئون 

 إليها

Both Sexes    كال الجنسين 
The Palestinian 
courts 31.9 47.3 42.0 المحاكم الفلسطينية 

The clannish 
arbitration 62.7 28.1 39.9 القضاء العشائري 

Other* 5.4 24.6 18.1 جهات أخرى* 

Total 100 100 100 المجموع 

Male    ذكر 
The Palestinian 
courts 29.9 47.6 41.6 المحاكم الفلسطينية 

The clannish 
arbitration 64.3 32.0 43.0 العشائريالقضاء  

Other* 5.8 20.4 15.4 جهات أخرى* 

Total 100 100 100 المجموع 

Female    انثى 
The Palestinian 
courts 33.9 46.9 42.5 المحاكم الفلسطينية 

The clannish 
arbitration 61.1 24.2 36.8 القضاء العشائري 

Other* 5.0 28.9 20.7 جهات أخرى* 

Total 100 100 100 جموعالم 

Include relatives and friends   تشمل األهل واألصدقاء 
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في األراضي الفلسطينية بناء على موقفهم من القضاء الفلسطيني حسب مواقف محددة، تشرين )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 11جدول 

 2008أول ـ  تشرين ثاني 
Table 11: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) in the Palestinian Territory 

According to their Perceptions on the Palestinian Judiciary by Selected Statements,               
October -  November 2008 

 

Statement  المجموع 
Total 

 فال أعر
I don’t 
know 

 قال أواف
I disagree 

 أوافق
I agree 

 الموقف

Regular Palestinian courts are 
independent 100 9.4 39.9 50.7 المحاكم الفلسطينية النظامية مستقلة 

Regular Palestinian courts consider all 
people equal before the law 100 7.0 47.2 45.8 

المحاكم الفلسطينية النظامية تعامل الجميع على        

 اساس المساواة امام القانون

Legal cases are dealt with swiftly without 
delays at regular courts  100 6.3 71.5 22.2 

يتم حل الدعاوى في المحاكم النظامية بسرعة          

 ودون مماطلة
Regular courts enjoy integrity (free of 
wasta, bribery, favoritism, and 
patronage) 

100 9.7 57.4 32.9 
خالية من الواسطة،    (  المحاكم النظامية نزيهه     

 )الرشوة، المحسوبية والمحاباه

It is best to refer to regular courts for 
swift return and protection of rights 100 5.0 41.1 53.9 

التوجه للمحاكم النظامية هو الطريقة االفضل         

 قواالسرع السترجاع وحماية الحقو

Clannish arbitration is more capable of 
solving conflicts than official courts   100 5.8 28.0 66.2 

القضاء العشائري اكثر قدرة على حل النزاعات        

 من المحاكم الرسمية

Sentences of Palestinian courts are 
speedily carried out 100 9.5 61.5 29.0 

ن المحاكم   االحكام الصادرة ع    

 الفلسطينية سريعة التنفيذ

Costs of referring to judiciary are 
affordable to people  100 12.0 71.8 16.2 

تكلفة التقاضي تتناسب وقدرات       

 األفراد المادية

I will get fair trial if I refer to official courts 
for any reason whatsoever  100 14.7 40.8 44.5 

سأحظى بمحاكمة عادلة فيما لو توجهت للمحاكم         

 الرسمية الي سبب 
I am fully aware of the required 
procedures in the event that I decide to 
take a case to the Palestinian courts   

100 7.7 52.3 40.0 
انا على دراية جيدة باالجراءات الواجب اتخاذها        

  للمحاكم الفلسطينيةفي حالة اردت التوجه
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 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني  حسب تقديمهم لوظيفة سابقا حسب المنطقة والقطاع، ) سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 12جدول 
Table 12: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) by Applying for a Job, Region 

and Sector, October -  November 2008 
 

Region and Sector المجموع 
Total 

 ال
No 

 نعم
Yes 

 المنطقة والقطاع

Palestinian Territory    األراضي الفلسطينية 

Public sector 100 79.5 20.5 القطاع الحكومي 

NGOs 100 93.3 6.7 المؤسسات األهلية 

Private sector 100 84.9 15.1 الخاصالقطاع  

West Bank    الضفة الغربية 
Public sector 100 79.5 20.5 القطاع الحكومي 

NGOs 100 91.9 8.1 المؤسسات األهلية 

Private sector 100 81.5 18.5 القطاع الخاص 

Gaza Strip    قطاع غزة 

Public sector 100 79.4 20.6 القطاع الحكومي 

NGOs 100 96.1 3.9 هليةالمؤسسات األ 

Private sector 100 91.6 8.4 القطاع الخاص 
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  الذين تقدموا للحصول على وظيفة حسب مصدر حصولهم على المعلومات حول الوظيفة )ر سنة فأكث18(التوزيع النسبي لألفراد : 13جدول 

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني والمنطقة والقطاع، 
Table 13: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) Who Apply for a Job, by the 

Source of Information About the Job, Region and Sector, October -  November 2008 
 

Region and Source of 
Information about the Job 

 القطاع الخاص
Private sector 

 المؤسسات األهلية
NGOs 

 وميالقطاع الحك
Public sector 

المنطقة ومصدر الحصول على 

 المعلومة

Palestinian Territory    األراضي الفلسطينية 

Ads 33.9 35.2 43.5  اإلعالنات 

Friends and acquaintances  61.1 61.8 53.3 عن طريق المعارف واألصحاب 

Others 5.0 3.0 3.2 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

West Bank    الضفة الغربية 

Ads 31.0 37.1 44.1  اإلعالنات 

Friends and acquaintances  63.1 59.4 52.1 عن طريق المعارف واألصحاب 

Others 5.9 3.5 3.8 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

Gaza Strip    قطاع غزة 

Ads 45.3 27.8 42.4  اإلعالنات 

Friends and acquaintances  53.3 71.0 55.4 عن طريق المعارف واألصحاب 

Others 1.4 1.2 2.2 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
54

حسب معتقداتهم حول التمييز داخل الوظائف العامة في القطاع الحكومي حسب المنطقة،  )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 14جدول 

 2008ـ تشرين ثاني تشرين أول 
Table 14: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) According to their Beliefs About 

Discrimination within the Public Jobs in the Government Sector by Region,                               
October - November 2008 

 

Region المجموع 
Total 

 فال أعر
I don’t 

know 

 نادرا
Rarely 

 غالبا
Mostly 

 المنطقة 

Palestinian Territory     الفلسطينية االراضي 

The discrimination based on sex 100 4.9 45.8 49.3 يكون التمييز بناء على الجنس  
The discrimination based on political 
affiliation 100 3.7 18.2 78.1 يكون التمييز بناء على االنتماء السياسي  

The discrimination based on health 
difficulties (people with special needs) 100 8.3 43.2 48.5 

 يكون التمييز بناء على وجود صعوبة    صحية 

 )ذوي االحتياجات الخاصة( 

The discrimination based on kinship  100 3.0 21.3 75.7 يكون التمييز بناء على صلة القرابة  

The discrimination based on religion 100 7.7 70.6 21.7 يكون التمييز بناء على الديانة  
The discrimination based on 
geographic area  100 3.8 46.4 49.8 يكون التمييز بناء على االنتماء الجغرافي  

West Bank     الضفة الغربية 

The discrimination based on sex 100 6.3 44.4 49.3 يكون التمييز بناء على الجنس  
The discrimination based on political 
affiliation 100 5.1 19.6 75.3 يكون التمييز بناء على االنتماء السياسي  

The discrimination based on health 
difficulties (people with special needs) 100 11.0 41.1 47.9 

 يكون التمييز بناء على وجود صعوبة    صحية 

 )ذوي االحتياجات الخاصة( 

The discrimination based on kinship  100 4.2 25.6 70.2 يكون التمييز بناء على صلة القرابة  

The discrimination based on religion 100 10.4 69.5 20.1 يكون التمييز بناء على الديانة  
The discrimination based on 
geographic area  100 4.9 40.3 54.8 يكون التمييز بناء على االنتماء الجغرافي  

Gaza Strip     قطاع غزة 

The discrimination based on sex 100 1.3 49.3 49.4 يكون التمييز بناء على الجنس  
The discrimination based on political 
affiliation 100 0.0 14.5 85.5 يكون التمييز بناء على االنتماء السياسي  

The discrimination based on health 
difficulties (people with special needs) 100 1.5 48.5 50.0 

 يكون التمييز بناء على وجود صعوبة    صحية 

 )خاصةذوي االحتياجات ال( 

The discrimination based on kinship  100 0.0  10.5 89.5 يكون التمييز بناء على صلة القرابة  

The discrimination based on religion 100 0.7 73.5 25.8 يكون التمييز بناء على الديانة  
The discrimination based on 
geographic area  100 1.0 62.0 37.0 لتمييز بناء على االنتماء الجغرافي يكون ا 
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حسب معتقداتهم حول التمييز داخل الوظائف العامة في المؤسسات األهلية حسب المنطقة، )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 15جدول 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 15: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) According to their Beliefs About 

Discrimination within the Public Jobs in the NGO’s Sector by Region, October - November 2008 
 

Region المجموع 
Total 

 فال أعر
I don’t 

know 

 نادرا
Rarely 

 غالبا
Mostly 

 المنطقة 

Palestinian Territory     ينيةالفلسط االراضي 

The discrimination based on sex 100 6.3 40.2 53.5 يكون التمييز بناء على الجنس  
The discrimination based on political 
affiliation 100 5.3 25.9 68.8 يكون التمييز بناء على االنتماء السياسي  

The discrimination based on health 
difficulties (people with special needs) 100 9.3 45.7 45.0 

 يكون التمييز بناء على وجود صعوبة    

 )ذوي االحتياجات الخاصة( صحية 

The discrimination based on kinship  100 2.9 19.4 77.7 يكون التمييز بناء على صلة القرابة  

The discrimination based on religion 100 9.4 65.7 24.9 مييز بناء على الديانة يكون الت 
The discrimination based on 
geographic area  100 5.0 44.4 50.6 يكون التمييز بناء على االنتماء الجغرافي  

West Bank     الضفة الغربية 

The discrimination based on sex 100 8.0 38.0 54.0 يكون التمييز بناء على الجنس  
The discrimination based on political 
affiliation 100 7.0 30.5 62.5 يكون التمييز بناء على االنتماء السياسي  

The discrimination based on health 
difficulties (people with special needs) 100 11.9 41.0 47.1 

 يكون التمييز بناء على وجود صعوبة    

 )ذوي االحتياجات الخاصة( صحية 

The discrimination based on kinship  100 3.6 23.0 73.4 يكون التمييز بناء على صلة القرابة  

The discrimination based on religion 100 12.5 62.3 25.2 يكون التمييز بناء على الديانة  
The discrimination based on 
geographic area  100 6.5 38.1 55.4 ء على االنتماء الجغرافي يكون التمييز بنا 

Gaza Strip     قطاع غزة 

The discrimination based on sex 100 1.9 45.7 52.4 يكون التمييز بناء على الجنس  
The discrimination based on political 
affiliation 100 1.1 14.4 84.5 يكون التمييز بناء على االنتماء السياسي  

The discrimination based on health 
difficulties (people with special needs) 100 2.6 57.5 39.9 

 يكون التمييز بناء على وجود صعوبة    

 )ذوي االحتياجات الخاصة( صحية 

The discrimination based on kinship  100 0.9 10.3 88.8 يكون التمييز بناء على صلة القرابة  

The discrimination based on religion 100 1.6 74.2 24.2 يكون التمييز بناء على الديانة  
The discrimination based on 
geographic area  100 1.3 60.4 38.3 يكون التمييز بناء على االنتماء الجغرافي  
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   ائف العامة في القطاع الخاص حسب المنطقة، حسب معتقداتهم حول التمييز داخل الوظ)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 16جدول 
 2008شرين أول ـ  تشرين ثاني 

Table 16: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) According to their Beliefs About 
Discrimination within the Public Jobs in the Private Sector by Region, October - November 2008 

 

Region المجموع 
Total 

 فال أعر
I don’t 

know 

 نادرا
Rarely 

 غالبا
Mostly 

 المنطقة 

Palestinian Territory     الفلسطينية االراضي 

The discrimination based on sex 100 4.7 36.7 58.6 يكون التمييز بناء على الجنس  
The discrimination based on political 
affiliation 100 5.2 30.4 64.4 يكون التمييز بناء على االنتماء السياسي  

The discrimination based on health 
difficulties (people with special 
needs) 

100 9.3 40.7 50.0 
 يكون التمييز بناء على وجود صعوبة    صحية 

 )ذوي االحتياجات الخاصة( 

The discrimination based on kinship  100 3.0 17.9 79.1 يكون التمييز بناء على صلة القرابة  

The discrimination based on religion 100 8.6 63.3 28.1 يكون التمييز بناء على الديانة  
The discrimination based on 
geographic area  100 4.7 44.2 51.1  الجغرافي يكون التمييز بناء على االنتماء 

West Bank     الضفة الغربية 

The discrimination based on sex 100 5.7 32.9 61.4 يكون التمييز بناء على الجنس  
The discrimination based on political 
affiliation 100 6.9 35.4 57.7 يكون التمييز بناء على االنتماء السياسي  

The discrimination based on health 
difficulties (people with special 
needs) 

100 12.0 36.0 52.0 
 يكون التمييز بناء على وجود صعوبة    صحية 

 )ذوي االحتياجات الخاصة( 

The discrimination based on kinship  100 3.6 19.8 76.6 يكون التمييز بناء على صلة القرابة  

The discrimination based on religion 100 11.3 59.2 29.5 يكون التمييز بناء على الديانة  
The discrimination based on 
geographic area  100 5.8 38.0 56.2 يكون التمييز بناء على االنتماء الجغرافي  

Gaza Strip     قطاع غزة 

The discrimination based on sex 100 2.2 46.3 51.5 على الجنس يكون التمييز بناء  
The discrimination based on political 
affiliation 100 1.1 17.7 81.2 يكون التمييز بناء على االنتماء السياسي  

The discrimination based on health 
difficulties (people with special 
needs) 

100 2.4 52.8 44.8 
  يكون التمييز بناء على وجود صعوبة    صحية

 )ذوي االحتياجات الخاصة( 

The discrimination based on kinship  100 1.3 13.0 85.7 يكون التمييز بناء على صلة القرابة  

The discrimination based on religion 100 1.6 73.8 24.6 يكون التمييز بناء على الديانة  
The discrimination based on 
geographic area  100 2.0 59.8 38.2 يكون التمييز بناء على االنتماء الجغرافي  
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حسب معتقداتهم حول االنتخابات الفلسطينية حسب المنطقة،                              )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 17جدول 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 17: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) According to their Beliefs About 

Palestinian Elections by Region, October - November 2008 
 

Region المجموع 
Total 

 فال أعر
I don’t 
know 

 قال أواف
I disagree 

 أوافق
I agree 

 المنطقة

Palestinian Territory     االراضي الفلسطينية 
Elections, in general, are the best way 
to involve Persons in the decision-
making process 

100 2.0 7.2 90.8 
االنتخابات عموما هي افضل وسيلة الشراك األفراد 

 في عملية صنع القرار 
The most recent presidential elections 
enjoyed integrity 100 9.6 24.6 65.8 خابات الرئاسية االخيرة كانت نزيهة االنت 

The most recent legislative elections 
enjoyed integrity 100 9.5 23.2 67.3 االنتخابات التشريعية االخيرة كانت نزيهة 

The most recent local and municipal 
elections enjoyed integrity 100 20.4 21.3 58.3 حلية االخيرة كانت نزيهةاالنتخابات البلدية والم 

The most recent central elections 
contributed to empowering the rule of 
law  

100 7.8 48.5 43.7 
ساهمت االنتخابات المركزية االخيرة في تعزز مبدأ 

 سيادة القانون
The most recent central elections 
contributed to empowering democracy 
in the Palestinian society  

100 6.8 50.9 42.3 
ساهمت االنتخابات المركزية االخيرة في تعزز         

 الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني

The most recent central elections 
contributed to fighting corruption 100 5.0 56.5 38.5 

ساهمت االنتخابات المركزية االخيرة في محاربة 

 الفساد
The most recent central elections 
contributed to improving the socio-
economic situations  

100 3.6 81.1 15.3 
ساهمت االنتخابات المركزية االخيرة في تحسين 

 االوضاع االجتماعية واالقتصادية
The most recent central elections 
contributed to empowering and 
improving the security situations 

100 3.8 58.6 37.6 
ساهمت االنتخابات المركزية االخيرة في تعزيز 

 وتحسين االوضاع االمنية
The most recent central elections 
contributed to improving the political 
situations 

100 5.4 74.5 20.1 
ساهمت االنتخابات المركزية االخيرة في تحسين 

 االوضاع السياسية

Elections contribute to improving 
women’s participation in politics 100 5.8 31.8 62.4 

االنتخابات تساهم في تحسين اوضاع النساء في 

 المشاركة السياسية
The quota system is essential for 
protecting the rights of some groups 
(religious, woman) 

100 8.0 20.4 71.6 
نظام الكوتا ضروري لحماية حقوق بعض الفئات    

 )الدينية، المرأة( 

West Bank     الضفة الغربية 
Elections, in general, are the best way 
to involve Persons in the decision-
making process 

100 3.0 8.7 88.3 
ألفراد االنتخابات عموما هي افضل وسيلة الشراك ا

 في عملية صنع القرار 
The most recent presidential elections 
enjoyed integrity 100 13.4 27.6 59.0 االنتخابات الرئاسية االخيرة كانت نزيهة  

The most recent legislative elections 
enjoyed integrity 100 13.4 24.0 62.6 زيهةاالنتخابات التشريعية االخيرة كانت ن 

The most recent local and municipal 
elections enjoyed integrity 100 28.1 20.4 51.5 االنتخابات البلدية والمحلية االخيرة كانت نزيهة 

The most recent central elections 
contributed to empowering the rule of 
law  

100 11.1 48.5 40.4 
ية االخيرة في تعزز مبدأ ساهمت االنتخابات المركز

 سيادة القانون
The most recent central elections 
contributed to empowering democracy 
in the Palestinian society  

100 9.6 48.1 42.3 
ساهمت االنتخابات المركزية االخيرة في تعزز         

 الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني

The most recent central elections 
contributed to fighting corruption 100 7.1 64.0 28.9 

ساهمت االنتخابات المركزية االخيرة في محاربة 

 الفساد
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حسب معتقداتهم حول االنتخابات الفلسطينية حسب المنطقة،                                ) سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 17جدول 

 ) تابع (2008 ـ تشرين ثاني تشرين أول
Table  17: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) According to their Beliefs 

About Palestinian Elections by Region, October - November 2008 (Cont) 
 

Region المجموع 
Total 

 فال أعر
I don’t 
know 

 قال أواف
I disagree 

 أوافق
I agree 

 المنطقة

The most recent central elections 
contributed to improving the socio-
economic situations  

100 5.1 79.5 15.4 
ساهمت االنتخابات المركزية االخيرة في تحسين 

 االوضاع االجتماعية واالقتصادية
The most recent central elections 
contributed to empowering and 
improving the security situations 

100 5.3 62.5 32.2 
ساهمت االنتخابات المركزية االخيرة في تعزيز 

 وتحسين االوضاع االمنية
The most recent central elections 
contributed to improving the political 
situations 

100 7.6 72.5 19.9 
ركزية االخيرة في تحسين ساهمت االنتخابات الم

 االوضاع السياسية

Elections contribute to improving 
women’s participation in politics 100 7.8 22.1 70.1 

االنتخابات تساهم في تحسين اوضاع النساء في 

 المشاركة السياسية
The quota system is essential for 
protecting the rights of some groups 
(religious, woman) 

100 8.4 16.2 75.4 
نظام الكوتا ضروري لحماية حقوق بعض الفئات    

 )الدينية، المرأة( 

Gaza Strip     قطاع غزة 
Elections, in general, are the best way 
to involve Persons in the decision-
making process 

100 0.1 4.3 95.6 
افضل وسيلة الشراك األفراد االنتخابات عموما هي 

 في عملية صنع القرار 
The most recent presidential elections 
enjoyed integrity 100 2.2 18.8 79.0 االنتخابات الرئاسية االخيرة كانت نزيهة  

The most recent legislative elections 
enjoyed integrity 100 2.0 21.6 76.4 ية االخيرة كانت نزيهةاالنتخابات التشريع 

The most recent local and municipal 
elections enjoyed integrity 100 5.8 23.0 71.2 االنتخابات البلدية والمحلية االخيرة كانت نزيهة 

The most recent central elections 
contributed to empowering the rule of 
law  

100 1.4 48.5 50.1 
نتخابات المركزية االخيرة في تعزز مبدأ ساهمت اال

 سيادة القانون
The most recent central elections 
contributed to empowering democracy 
in the Palestinian society  

100 1.3 56.3 42.4 
ساهمت االنتخابات المركزية االخيرة في تعزز         

 الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني
The most recent central elections 
contributed to fighting corruption 100 0.8 42.2 57.0 

ساهمت االنتخابات المركزية االخيرة في محاربة 

 الفساد
The most recent central elections 
contributed to improving the socio-
economic situations  

100 0.8 84.3 14.9 
مركزية االخيرة في تحسين ساهمت االنتخابات ال

 االوضاع االجتماعية واالقتصادية
The most recent central elections 
contributed to empowering and 
improving the security situations 

100 0.9 51.2 47.9 
ساهمت االنتخابات المركزية االخيرة في تعزيز 

 وتحسين االوضاع االمنية
The most recent central elections 
contributed to improving the political 
situations 

100 1.2 78.4 20.4 
ساهمت االنتخابات المركزية االخيرة في تحسين 

 االوضاع السياسية
Elections contribute to improving 
women’s participation in politics 100 1.9 50.3 47.8 

ن اوضاع النساء في االنتخابات تساهم في تحسي

 المشاركة السياسية
The quota system is essential for 
protecting the rights of some groups 
(religious, woman) 

100 7.2 28.5 64.3 
نظام الكوتا ضروري لحماية حقوق بعض الفئات    

 )الدينية، المرأة( 
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 والمنطقة وشكل االنتخابات، بحيادية دور اإلعالم الفلسطيني في تغطية االنتخابات ثقتهم  حسب)ر سنة فأكث18(التوزيع النسبي لألفراد : 18جدول 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 18: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) According to their Trust in the 

Neutral Palestinian Media Coverage of the Elections, Region and Type of Elections,                  
October - November 2008 

 

Region and Type of 
Elections 

 المجموع
Total 

 ال اعرف
I don’t 
know 

 ال أثق بها
I don’t 
trust it 

 ثقتي بها ضعيفة
My trust in it 

 is poor 

 أثق بها
I trust it 

 تاباالمنطقة وشكل االنتخ

Palestinian Territory      الفلسطينية االراضي 

Presidential 100 8.0 22.6 21.0 48.4 الرئاسية 

Legislative 100 7.9 22.7 21.8 47.6 التشريعية 

Municipal  100 18.3 19.9 17.9 43.9 البلدية 

West Bank      الضفة الغربية 

Presidential 100 11.0 21.1 22.1 45.8 الرئاسية 

Legislative 100 10.8 20.8 23.4 45.0 التشريعية 

Municipal  100 25.2 17.5 17.6 39.7 البلدية 

Gaza Strip      قطاع غزة 

Presidential 100 2.4 25.3 18.7 53.6 الرئاسية 

Legislative 100 2.4 26.4 18.8 52.4 التشريعية 

Municipal  100 4.6 24.6 18.5 52.3 البلدية 
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على عملية اإلعداد والتنظيم والتنفيذ في االنتخابات  بحيادية دور اللجنة المشرفة ثقتهم  حسب) سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 19جدول 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني ، تالمنطقة وشكل االنتخاباو األخيرة
Table 19: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) According to their Trust in the 
Neutral Role of the Elections Committee, Region and Type of Elections, October - November 2008 

 

Region and Type of 
Elections 

 المجموع
Total 

 ال اعرف
I don’t 
know 

 ال أثق بها
I don’t 
trust it 

 بها ضعيفةثقتي 
My trust in it  

is poor 

 أثق بها
I trust it 

 المنطقة وشكل االنتخابات

Palestinian Territory      الفلسطينية االراضي 

Presidential 100 10.5 12.8 13.8 62.9 الرئاسية 

Legislative 100 10.6 11.5 14.0 63.9 التشريعية 

Municipal  100 20.8 10.4 11.3 57.5 البلدية 

West Bank      الضفة الغربية 

Presidential 100 15.0 12.5 18.0 54.5 الرئاسية 

Legislative 100 14.9 11.2 18.1 55.8 التشريعية 

Municipal  100 28.6 9.6 14.1 47.7 البلدية 

Gaza Strip      قطاع غزة 

Presidential 100 1.9 13.4 5.7 79.0 سيةالرئا 

Legislative 100 2.2 12.1 6.2 79.5 التشريعية 

Municipal  100 6.0 11.9 5.8 76.3 البلدية 

 
،                       توالمنطقة وشكل االنتخابا مشاركتهم في االنتخابات األخيرة  حسب) سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 20جدول 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 20: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) According to their Sharing in 

the last Elections,  Region and Type of Elections, October - November 2008 
 

Region and Type of 
Elections 

 المجموع
Total 

 ال
No 

 نعم
Yes المنطقة وشكل االنتخابات 

Palestinian Territory    االراضي الفلسطينية 

Presidential 100 30.2 69.8 الرئاسية 

Legislative 100 35.2 64.8 التشريعية 

Municipal  100 58.1 41.9 البلدية 

West Bank    الضفة الغربية 

Presidential 100 30.3 69.7 الرئاسية 

Legislative 100 37.2 62.8 التشريعية 

Municipal  100 52.3 47.7 البلدية 

Gaza Strip    قطاع غزة 

Presidential 100 30.2 69.8 الرئاسية 

Legislative 100 31.4 68.6 التشريعية 

Municipal  100 69.2 30.8 البلدية 
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 2008ن والمنطقة، تشرين أول ـ تشرين ثاني حسب اهم معيار الختيار المرشحي* التوزيع النسبي لالفراد الذين شاركوا في االنتخابات: 21جدول 
Table 21: Percentage Distribution of Individuals Who Participated in Elections* by the Most 

Important Standard that has been Taken into Account in Selecting of their Representatives and 
Region, October - November 2008  

Region المنطقة 

Standard قطاع غزة 
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West Bank 

األراضي 

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 المعيار

Political affiliation 25.9 23.5 24.4 االنتماء السياسي  

Fighting corruption 28.3 32.0 30.6 محاربة الفساد 
Nominees’ qualification and Other 
criteria 45.8 44.5 45.0  كفاءة المرشحين ومعايير اخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

*: Include presidential, legislative and municipal elections  :*تشمل االنتخابات الرئاسية، والتشريعية، والبلدية 

 
 حسب  لألداء الفلسطيني الرسمي في المجاالت المختلفةراضي الفلسطينية حسب تقييمهمفي األ)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 22جدول 

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني المجال، 
Table 22: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) in the Palestinian Territory, by 

their Assessment of the Official Palestinian Performance in the Different Domains by Domain,                      
October - November 2008 

 

Domain المجموع 
Total 

 فال اعر
I don’t 
know 

 ضعيف
Poor 

 جيد
Good 

 المجال

Provide citizens with security 100 1.4 32.5 66.1 اطنتوفير االمن للمو 

Control security apparatuses 100 2.7 29.0 68.3 ضبط االجهزة االمنية 

Being transparent   100 4.7 46.5 48.8 التعامل بشفافية 

Fighting corruption 100 2.6 44.6 52.8 مكافحة الفساد 
Create better socio-economic living 
conditions 100 2.5 63.4 34.1 عيشية اقتصادية واجتماعية افضلخلق ظروف م 

Applying the laws to all without 
discrimination 100 3.2 54.5 42.3 تطبيق القوانين على الجميع دون تمييز 

Protection of democratic life 100 4.8 47.6 47.6 حماية الحياة الديمقراطية 

Protection of human rights  100 4.0 47.0 49 ة حقوق االنسانحماي 
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حسب ثقتهم باألجهزة األمنية لضمان سالمتهم الشخصية حسب الجهاز األمني، في األراضي )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 23جدول 

 2008الفلسطينية، تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 23: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) by their Confidence in the 

Security Agencies to Ensure their Personal Safety by Security Agency, in the Palestinian Territory                  
October - November 2008 

 

  security agency المجموع 
Total 

 ال اعرف
I don’t 
know 

 ال أثق بها
I don’t 
trust it 

 ها ضعيفةثقتي ب
My trust in 
it  is poor 

 أثق بها
I trust it 

 الجهاز األمني

The Palestinian police 100 2.0 19.1 20.2 58.7 قوات الشرطة الفلسطينية 
The preventive security 
apparatus 100 5.6 28.1 21.8 44.5 األمن الوقائي 

The executive force* 100 65.7 14.3 4.4 15.6 القوة التنفيذية * 

National security  100 7.0 21.5 19.5 52.0  األمن الوطني 

General intelligence 100 7.1 24.3 20.5 48.1 المخابرات العامة 

The civil defense  100 2.7 10.6 15.0 71.7 الدفاع المدني 

* Represent Gaza Strip only  *تمثل قطاع غزة فقط 

 
                             ألي سبب حسب المنطقة،  الذين تم اعتقالهم من قبل جهة أمنية) سنة فأكثر18(لألفراد التوزيع النسبي : 24جدول 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 24: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) who were Arrested by any 

Security Agency for any Reason by Region, October - November 2008 
 

Region المنطقة 
Person Arrested قطاع غزة 

Gaza Strip 
 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 
 اعتقال المواطن

Yes 6.2 3.4 4.4 نعم 

No 93.8 96.6 95.6 ال 

Total 100 100 100 المجموع 
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               حسب الجهة التي اعتقلتهم والمنطقة،  الذين تم اعتقالهم من قبل جهة أمنية) سنة فأكثر18(لألفراد التوزيع النسبي : 25جدول 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 25: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) who were Arrested by any 

Security Party by  the Security Agency and Region, October - November 2008 
 

Region المنطقة 
security Agency قطاع غزة 

Gaza Strip 
 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 
 الجهة األمنية

The preventive 
security apparatus 4.6 21.0 13.0 األمن الوقائي 

General intelligence 2.4 19.0 10.9  المخابرات العامة 

The Palestinian police 13.3 55.2 34.8 قوات الشرطة الفلسطينية 

National security 0.0 4.8 2.5 قوات األمن الوطني 

The executive power  القوة التنفيذية 38.8 0.0 79.7
Total 100 100 100 المجموع 

 
          حسب المنطقة،  الذين تم اعتقالهم من قبل جهة أمنية وتعرضوا للتعذيب واإلهانة) سنة فأكثر18(لألفراد التوزيع النسبي : 26جدول 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 26: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) who Were Arrested by any 
Security Party according to Expose to Torture and insult and Region, October - November 2008 

 

Region المنطقة 
Expose to Torture 

and insult قطاع غزة 
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 
 للتعذيب واإلهانة التعرض

Yes 69.2 42.3 55.4 نعم 

No 30.8 57.7 44.6 ال 

Total 100 100 100 المجموع 
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الذين شاركوا بالعمل أو استفادوا من برامج المؤسسات األهلية حسب المنطقة،               )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 27جدول 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 27: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over)  who Share or benefit from the 

NGO’s Programs by Region, October - November 2008 
 

Region المنطقة 
Share or benefit from 
the NGO’s Programs قطاع غزة 

Gaza Strip 
 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 أو استفادته منمشاركة المواطن 

 برامج المؤسسات األهلية

Yes 13.9 10.5 11.7 نعم 

No 86.1 89.5 88.3 ال 

Total 100 100 100 المجموع 

 
                            هلية،في األراضي الفلسطينية حسب رأيهم بدور المؤسسات األ)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 28جدول 

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني 
Table 28: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) in The Palestinian Territory, by 

their Beliefs in NGO’s Role, October – November 2008 
 

Role of NGO’s  المجموع 
Total 

 فأعرال 
I don’t 
know 

 قال أواف
I disagree 

 أوافق
I agree 

 دور المؤسسات األهلية 

Play effective role in the 
society 100 0.2 2.5 97.3 تلعب دور فعال في المجتمع 

Enjoy integrity with respect to 
financial aspects 100 4.8 13.7 81.5 تتسم بالنزاهة من النواحي المالية 

Unbiased 100 3.2 27.4 69.4  غير متحيزة لفئة معينة 
Play role in monitoring policies 
and laws 100 10.6 21.1 68.3 لها دور في مراقبة السياسات والقوانين 

Build their programs in 
accordance with community 
needs 

100 0.8 3.5 95.7 
 لمجتمعية تبني برامجها على اساس االحتياجات ا

Their programs include 
marginalized groups (women, 
children…etc.) 

100 0.0 2.2 97.8 
نساء، (  تشمل برامجها الفئات المهمشة        

 )الخ.....اطفال

Corruption free  100 5.1 25.1 69.8 ال يوجد فيها فساد 
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 واإلعالم في األراضي الفلسطينية ةادهم فيما يخص حرية الرأي والتعبير والصحاف حسب اعتق) سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 29جدول 

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني حسب المنطقة، 
Table 29: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) by their Beliefs in Freedom of 
Opinion, Expression, and Press in the Palestinian Territory, by Region, October – November 2008 

 

Freedom of Opinion, 
Expression, and 
Press/  Region 

 المجموع
Total 

 فال أعر
I don’t 
know 

 أبدا
Never 

 نادرا
Rarely 

 غالبا
Mostly 

/  واإلعالمةحرية الرأي والتعبير والصحاف

 المنطقة

Palestinian Territory      ألراضي الفلسطينيةا 
You can hold peaceful 
demonstrations and 
gathering 

 باستطاعتك القيام بالتظاهر والتجمع السلمي  28.6 22.6 45.0 3.8 100

There is freedom to 
think and believe  100 3.1 27.8 24.3 44.8 هناك حرية في الفكر واالعتقاد 

There is freedom for 
the press and the 
media in the 
Palestinian Territory 

100 5.1 35.4 29.8 29.7 
هناك حرية صحافة واعالم في االراضي 

 الفلسطينية

West Bank      الضفة الغربية 
You can hold peaceful 
demonstrations and 
gathering 

 سلمي باستطاعتك القيام بالتظاهر والتجمع ال 30.4 25.6 39.0 5.0 100

There is freedom to 
think and believe  100 3.8 22.3 25.7 48.2 هناك حرية في الفكر واالعتقاد 

There is freedom for 
the press and the 
media in the 
Palestinian Territory 

100 6.8 28.3 32.3 32.6 
هناك حرية صحافة واعالم في االراضي 

 الفلسطينية

Gaza Strip      قطاع غزة 
You can hold peaceful 
demonstrations and 
gathering 

 باستطاعتك القيام بالتظاهر والتجمع السلمي  25.2 16.9 56.3 1.6 100

There is freedom to 
think and believe  100 1.7 38.3 21.8 38.2 هناك حرية في الفكر واالعتقاد 

There is freedom for 
the press and the 
media in the 
Palestinian Territory 

100 1.8 49.0 25.0 24.2 
هناك حرية صحافة واعالم في االراضي 

 الفلسطينية
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حسب تأييدهم لتعدد الفصائل واألحزاب والرؤى السياسية في األراضي الفلسطينية حسب )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 30جدول 

 2008رين أول ـ تشرين ثاني المنطقة والجنس، تش
Table 30: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) According to their Support of 
Multiplicity of Factions, Parties and Political Perspectives in the Palestinian Territories by Region 

and Sex, October – November 2008 
 

Region المنطقة Sex and Persons 
Support of Multiplicity 

of Factions, Parties and 
Political Perspectives 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

لتعدد  الجنس وتأييد المواطن

الفصائل واألحزاب والرؤى 

 السياسية

Both Sexes    كال الجنسين 

Mostly 24.1 22.7 23.2 غالبا 

 Rarely   9.3 11.0 10.4 نادرا 

Never 65.9 62.4 63.6 أبدا 

I don’t know  فال أعر 2.8 3.9 0.7

Total 100 100 100 المجموع 

Male    ذكر 

Mostly 27.5 30.3 29.3 غالبا 

 Rarely   9.7 11.3 10.8 نادرا 

Never 62.8 56.3 58.5 أبدا 

I don’t know  فال أعر 1.4 2.1 0.0

Total 100 100 100 المجموع 

Female    أنثى 

Mostly 20.8 15.0 17.0 غالبا 

 Rarely   8.9 10.7 10.1 نادرا 

Never 69.0 68.7 68.8 أبدا 

I don’t know  فال أعر 4.1 5.6 1.3

Total 100 100 100 المجموع 
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 اعتقادهم بوجود فساد داخل الفصائل السياسية حسب المنطقة والجنس،                ب حس) سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 31جدول 
                        2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني 

Table 31: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) by their Beliefs in Existence of 
Corruption Within the Political Factions, by Region and Sex, October – November 2008  

 

Region المنطقة Sex and existence 
of corruption within 
the political factions 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

الجنس ووجود فساد داخل 

 سياسيةالفصائل ال

Both Sexes    كال الجنسين 

Yes 90.8 84.5 86.7       نعم 

No 9.2 15.5 13.3      ال 

Total 100 100 100 المجموع 

Male    ذكر 

Yes 94.0 89.7 91.2       نعم 

No 6.0 10.3 8.8      ال 

Total 100 100 100 موعالمج 

Female    أنثى 

Yes 87.7 50.6 82.2       نعم 

No 12.3 20.7 17.8      ال 

Total 100 100 100 المجموع 
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 حسب اطالعهم على المواثيق والبرامج الداخلية ومواثيق الفصائل السياسية حسب المنطقة ) سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 32جدول 

 2008 تشرين ثاني تشرين أول ـ والجنس، 
Table 32: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) by their Knowledge of the 

Internal Charters and Programs of the Political Factions, by Region and Sex,                                    
October – November 2008 

 

Region المنطقة Sex and knowledge about 
the internal programs of 

the political factions 
 قطاع غزة

Gaza Strip 
 الضفة الغربية

West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

الجنس واطالع المواطن على المواثيق 

والبرامج الداخلية ومواثيق الفصائل 

 السياسية

Both Sexes    كال الجنسين 

Yes 40.3 33.3 35.7        نعم 

No 59.7 66.7 64.3      ال 

Total 100 100 100 المجموع 

Male    ذكر 

Yes 48.4 42.9 44.8        نعم 

No 51.6 57.1 55.2      ال 

Total 100 100 100 المجموع 

Female    أنثى 

Yes 32.1 23.5 26.5  نعم 

No 67.9 76.5 73.5      ال 

Total 100 100 100 المجموع 
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حسب اعتقادهم بقدرتهم على الحصول على المعلومات عن عمل األحزاب السياسية حسب )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 33جدول 

 2008المنطقة والجنس، تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 33: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) According to their Ability to 
have information about the Political Faction Work by Region and Sex, October – November 2008 

 

Region المنطقة Ability to have 
information about 

the Political Faction 
Work 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

الجنس والقدرة على الحصول على 

المعلومات عن عمل األحزاب 

 السياسية

Both Sexes    كال الجنسين 

Mostly 10.8 16.3 14.4 غالبا 

 Rarely   23.4 15.8 18.4 نادرا 

Never 64.6 56.2 59.1 أبدا 

I don’t know  فال أعر 8.1 11.7 1.2

Total 100 100 100 المجموع 

Male    ذكر 

Mostly 13.8 23.4 20.1 غالبا 

 Rarely   28.8 18.4 21.9 نادرا 

Never 57.1 49.2 51.9 أبدا 

I don’t know  فال أعر 6.1 9.0 0.3

Total 100 100 100 المجموع 

Female    أنثى 

Mostly 7.8 9.1 8.7 غالبا 

 Rarely   18.0 13.2 14.8 نادرا 

Never 72.1 63.4 66.4 أبدا 

I don’t know  فال أعر 10.1 14.3 2.1

Total 100 100 100 المجموع 
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حسب المنطقة،            توجهاتهم فيما يخص حقوق المرأة في األراضي الفلسطينيةب حس) سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 34جدول 
 2008ن أول ـ  تشرين ثاني تشري

Table 34: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over ) by their Attitude Towards 
Women’s Rights in the Palestinian Territory by Region, October – November 2008 

 

Region المجموع 
Total 

 فال أعر
I don’t 
know 

 قال أواف
I disagree 

 أوافق
I agree 

 المنطقة

Palestinian Territory     الفلسطينية االراضي 
Women and men have equal 
opportunities to senior positions in 
the different institutions 

100 1.4 32.3 66.3 
هناك فرصة متساوية للمرأة مع الرجل من أجل           

 ؤسسات المختلفةالوصول إلى المناصب العليا في الم
Women are capable of running 
senior political positions in the 
country 

100 0.7 31.4 67.9 
المرأة قادرة على تولي المناصب السياسية العليا          

 بالدولة
All institutions must work on 
supporting and activating the role of 
the woman 

100 0.9 7.6 91.5 
رورة عمل المؤسسات كافة على تفعيل دور المرأة        ض

 ودعمها
The level of achievement of the 
Palestinian woman in the society is 
sufficient 

 .ما وصلت إليه المرأة الفلسطينية في المجتمع كافي 50.5 48.7 0.8 100

The role of the man is basic in 
supporting the woman in activating 
her role 

100 0.2 4.4 95.4 
دور الرجل أساسي في مساعدة المرأة على تفعيل          

 .دورها
Women should take part in the 
decision making process at home  100 0.3 3.6 96.1 

اتخاذ القرارات داخل االسرة يجب ان يتم بمشاركة          

 المرأة
Women have the right to decide 
about the issues that directly touch 
upon their life 

100 0.2 10.3 89.5 
من حق المراة اتخاذ القرارات المختلفة التي تمس          

 حياتها بشكل مباشر بحرية
Violence should never be allowed to 
be used against women at home 
regardless of circumstances  

100 0.2 5.8 94.0 
 استعمال العنف مع المرأة في أي حال من          ال يجوز 

 االحوال داخل االسرة
Effective laws in the Palestinian 
Territory do not discriminate 
between men and women  

100 4.5 42.3 53.2 
القوانين المعمول بها في االراضي الفلسطينية ال تميز        

 بين المرأة والرجل

West Bank     غربيةالضفة ال 
Women and men have equal 
opportunities to senior positions in 
the different institutions 

100 2.1 34.0 63.9 
هناك فرصة متساوية للمرأة مع الرجل من أجل           

 الوصول إلى المناصب العليا في المؤسسات المختلفة
Women are capable of running 
senior political positions in the 
country 

100 0.9 29.9 69.2 
المرأة قادرة على تولي المناصب السياسية العليا          

 بالدولة
All institutions must work on 
supporting and activating the role of 
the woman 

100 1.2 7.8 91.0 
ضرورة عمل المؤسسات كافة على تفعيل دور المرأة        

 ودعمها
The level of achievement of the 
Palestinian woman in the society is 
sufficient 

 .ما وصلت إليه المرأة الفلسطينية في المجتمع كافي 46.3 52.6 1.1 100

The role of the man is basic in 
supporting the woman in activating 
her role 

100 0.3 5.6 94.1 
لى تفعيل  دور الرجل أساسي في مساعدة المرأة ع        

 .دورها
Women should take part in the 
decision making process at home  100 0.4 3.3 96.3 

اتخاذ القرارات داخل االسرة يجب ان يتم بمشاركة          

 المرأة
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حسب المنطقة،           ة توجهاتهم فيما يخص حقوق المرأة في األراضي الفلسطينيب حس) سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 34جدول 
 )تابع (2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني 

Table 34: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over ) by their Attitude Towards 
Women’s Rights in the Palestinian Territory by Region, October – November 2008 (Cont) 

 

Region عالمجمو 
Total 

 فال أعر
I don’t 
know 

 قال أواف
I disagree 

 أوافق
I agree 

 المنطقة

Women have the right to decide 
about the issues that directly touch 
upon their life 

100 0.2 8.2 91.6 
من حق المراة اتخاذ القرارات المختلفة التي تمس          

 حياتها بشكل مباشر بحرية
Violence should never be allowed to 
be used against women at home 
regardless of circumstances  

100 0.2 5.9 93.9 
ال يجوز استعمال العنف مع المرأة في أي حال من            

 االحوال داخل االسرة
Effective laws in the Palestinian 
Territory do not discriminate 
between men and women  

100 5.3 40.5 54.2 
القوانين المعمول بها في االراضي الفلسطينية ال تميز        

 بين المرأة والرجل

Gaza Strip      قطاع غزة 
Women and men have equal 
opportunities to senior positions in 
the different institutions 

100 0.2 28.9 70.9 
جل هناك فرصة متساوية للمرأة مع الرجل من أ          

 الوصول إلى المناصب العليا في المؤسسات المختلفة
Women are capable of running 
senior political positions in the 
country 

100 0.3 34.4 65.3 
المرأة قادرة على تولي المناصب السياسية العليا          

 بالدولة
All institutions must work on 
supporting and activating the role of 
the woman 

100 0.4 7.1 92.5 
ضرورة عمل المؤسسات كافة على تفعيل دور المرأة        

 ودعمها
The level of achievement of the 
Palestinian woman in the society is 
sufficient 

 .ما وصلت إليه المرأة الفلسطينية في المجتمع كافي 58.4 41.3 0.3 100

The role of the man is basic in 
supporting the woman in activating 
her role 

100 0.0 2.2 97.8 
دور الرجل أساسي في مساعدة المرأة على تفعيل          

 .دورها
Women should take part in the 
decision making process at home  100 0.0 4.2 95.8 

اتخاذ القرارات داخل االسرة يجب ان يتم بمشاركة          

 المرأة
Women have the right to decide 
about the issues that directly touch 
upon their life 

100 0.0 14.5 85.5 
من حق المراة اتخاذ القرارات المختلفة التي تمس          

 حياتها بشكل مباشر بحرية
Violence should never be allowed to 
be used against women at home 
regardless of circumstances  

100 0.0 5.8 94.2 
ال يجوز استعمال العنف مع المرأة في أي حال من            

 االحوال داخل االسرة
Effective laws in the Palestinian 
Territory do not discriminate 
between men and women  

100 3.1 45.6 51.3 
القوانين المعمول بها في االراضي الفلسطينية ال تميز        

 مرأة والرجلبين ال
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 حسب تقييمهم للخدمات الصحية في المراكز التي يتلقوا الخدمة فيها في األراضي الفلسطينية)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 35جدول 

 2008حسب المنطقة، تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 35: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) by their Assessment of The 

Health Services in the Health Centers Where they Receive Services in the Palestinian Territory by 
Region, October - November 2008 

 

Region المجموع 
Total 

 فال اعر
I don’t 
know 

 ضعيف
Poor 

 جيد
Good 

 المنطقة 

Palestinian Territory     األراضي الفلسطينية 

The treatment of the medical staff 100 2.6 11.7 85.7 معاملة الطاقم الطبي 

 Sufficient number of medical staff 100 9.6 16.1 74.3 توفر العدد الكافي من الطاقم الطبي  

 Efficiency of physicians  100 2.3 14.5 83.2 كفاءة األطباء 

 Nurses’ efficiency  100 16.2 11.4 72.4 كفاءة الممرضين والممرضات  
Cleanliness of the medical 
center/hospital  100 3.4 8.5 88.1 المستشفى/  نظافة المركز الطبي 

 Emergency services 100 39.4 4.9 55.7 .خدمات الطوارئ واإلسعاف 

 Patients’ food quality  100 54.3 9.1 36.6 جودة الطعام المقدم للمرضى  

 Room crowdedness   100 39.4 22.5 38.1 اكتظاظ الغرف  
 Availability of appropriate medical 
equipment  100 6.3 26.0 67.7 .توفر األجهزة الطبية المالئمة 

Ventilation and heat 100 4.1 10.5 85.4 التهوية والتدفئة  

West Bank     الضفة الغربية 
The treatment of the medical staff 100 3.3 5.3 91.4 معاملة الطاقم الطبي 

 Sufficient number of medical staff 100 13.1 10.1 76.8 توفر العدد الكافي من الطاقم الطبي  

 Efficiency of physicians  100 2.6 5.7 91.7 كفاءة األطباء 

 Nurses’ efficiency  100 23.1 6.7 70.2 كفاءة الممرضين والممرضات  
Cleanliness of the medical 
center/hospital  100 4.5 5.1 90.4 المستشفى/  نظافة المركز الطبي 

 Emergency services 100 56.7 3.9 39.4 .خدمات الطوارئ واإلسعاف 

 Patients’ food quality  100 78.0 5.0 17 عام المقدم للمرضى جودة الط 

 Room crowdedness   100 57.9 13.9 28.2 اكتظاظ الغرف  
 Availability of appropriate medical 
equipment  100 8.1 16.3 75.6 .توفر األجهزة الطبية المالئمة 

Ventilation and heat 100 5.5 5.2 89.3 التهوية والتدفئة  
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 حسب تقييمهم للخدمات الصحية في المراكز التي يتلقوا الخدمة فيها في األراضي الفلسطينية)  سنة فأكثر18(راد التوزيع النسبي لألف: 35جدول 

 )تابع (2008حسب المنطقة، تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 35: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) by their Assessment of The 

Health Services in the Health Centers Where they Receive Services in the Palestinian Territory by 
Region, October - November 2008 (cont) 

 

Region المجموع 
Total 

 فال اعر
I don’t 
know 

 ضعيف
Poor 

 جيد
Good 

 المنطقة 

Gaza Strip     قطاع غزة 
The treatment of the medical staff 100 1.0 24.9 74.1 معاملة الطاقم الطبي 

 Sufficient number of medical staff 100 2.1 28.6 69.3 توفر العدد الكافي من الطاقم الطبي  

 Efficiency of physicians  100 1.5 32.6 65.9 كفاءة األطباء 

 Nurses’ efficiency  100 1.6 21.1 77.3 ت كفاءة الممرضين والممرضا 
Cleanliness of the medical 
center/hospital  100 1.1 15.5 83.4 المستشفى/  نظافة المركز الطبي 

 Emergency services 100 4.0 6.8 89.2 .خدمات الطوارئ واإلسعاف 

 Patients’ food quality  100 5.7 17.5 76.8 جودة الطعام المقدم للمرضى  

 Room crowdedness   100 1.3 40.1 58.6 اكتظاظ الغرف  
 Availability of appropriate medical 
equipment  100 2.6 46.1 51.3 .توفر األجهزة الطبية المالئمة 

Ventilation and heat 100 1.4 21.3 77.3 التهوية والتدفئة  
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 الذي يتلقى أحد أفراد األسرة تعليمه فيه في األراضي الفلسطينية عن بيئة التعليم العام)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لرضى األفراد : 36جدول 

 2008حسب الجهة المشرفة والبيئة التعليمية، تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 36: Percentage Distribution of Individuals Satisfaction (18 Years and Over) on General 

Education Environment that a Member of the Household Receives his Education in the Palestinian 
Territory by Supervising Authority and Education Environment, October  ـ November 2008 

  

Supervising Authority/Education 
Environment 

 المجموع
Total 

 فال اعر
I don’t 
know 

 غير راض
Dissatisfied 

 راض
Satisfied 

 البيئة التعليمية/الجهة المشرفة

Government     الحكومة 

Teaching methods and Curriculum 100 1.1 54.3 44.6 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 
The environment of the educational 
location  100 0.9 19.1 80.0  بيئة الموقع التعليمي 

The teachers’ way of imposing order 
and discipline on students  100 1.3 33.4 65.3 

طريقة المعلمين بفرض النظام واالنضباط 

 على الطالب

Extracurricular activities 100 1.7 34.8 63.5 األنشطة الالمنهجية 

Daily school hours  100 0.2 16.3 83.5 ساعات الدوام اليومية 

Teachers’ competency 100 1.3 43.2 55.5 كفاءة المدرسين 

Students’ respect for teachers 100 0.2 27.6 72.2 احترام الطالب للمعلم 

Available specialties  100 1.0 23.5 75.5 التخصصات المتوفرة 

Private      الخاص 

Teaching methods and Curriculum 100 0.8 30.7 68.5 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 
The environment of the educational 
location  100 1.3 10.7 88.0  بيئة الموقع التعليمي 

The teachers’ way of imposing order 
and discipline on students  100 1.3 13.9 84.8 

طريقة المعلمين بفرض النظام واالنضباط 

 على الطالب

Extracurricular activities 100 4.0 30.8 65.2 األنشطة الالمنهجية 

Daily school hours  100 0.9 15.6 83.5 ساعات الدوام اليومية 

Teachers’ competency 100 0.9 12.2 86.9 كفاءة المدرسين 

Students’ respect for teachers 100 1.3 16.2 82.5 احترام الطالب للمعلم 

Available specialties  100 10.8 11.1 78.1 التخصصات المتوفرة 

UNRWA     الوكالة 

Teaching methods and Curriculum 100 0.3 44.8 54.9 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 
The environment of the educational 
location  100 0.5 8.3 91.2  بيئة الموقع التعليمي 

The teachers’ way of imposing order 
and discipline on students  100 0.0 22.3 77.7 

طريقة المعلمين بفرض النظام واالنضباط 

 على الطالب

Extracurricular activities 100 1.1 20.3 78.6 األنشطة الالمنهجية 

Daily school hours  100  0.0 10.3 89.7 ساعات الدوام اليومية 

Teachers’ competency 100 1.2 18.9 79.9 نكفاءة المدرسي 

Students’ respect for teachers 100  0.0 23.9 76.1 احترام الطالب للمعلم 

Available specialties  100 0.4 10.3 89.3 التخصصات المتوفرة 
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راضي الفلسطينية عن بيئة التعليم العالي الذي يتلقى أحد أفراد األسرة تعليمه فيه في األ)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لرضى األفراد : 37جدول 

 2008حسب البيئة التعليمية، تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 37: Percentage Distribution of Individuals Satisfaction (18 Years and Over) on Higher 

Education Environment that a Member of the Household Receives his Education in the Palestinian 
Territory by Education Environment, October - November 2008  

 

Education Environment المجموع 
Total 

 فال اعر
I don’t 
know 

 غير راض
Dissatisfied 

 راض
Satisfied 

 البيئة التعليمية

Teaching methods and 
Curriculum 100 3.2 18.1 78.7 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 

The environment of the 
educational location  100 1.5 13.7 84.8  بيئة الموقع التعليمي 

The teachers’ way of imposing 
order and discipline on students  100 2.8 13.6 83.6 

طريقة المعلمين بفرض النظام واالنضباط على       

 الطالب

Extracurricular activities 100 5.1 21.7 73.2 ألنشطة الالمنهجيةا 

Daily school hours  100 1.9 14.5 83.6 ساعات الدوام اليومية 

Teachers’ competency 100 3.5 11.4 85.1 كفاءة المدرسين 

Students’ respect for teachers 100 1.9 9.2 88.9 احترام الطالب للمعلم 

Available specialties  100 2.3 20.7 77.0 متوفرةالتخصصات ال 
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حسب  عن بيئة التعليم العام الذي يتلقى أحد أفراد األسرة تعليمه فيه في القطاع الحكومي)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لرضى األفراد : 38جدول 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني البيئة التعليمية والمنطقة، 
Table 38: Percentage Distribution of Individuals Satisfaction (18 Years and Over) on General 

Education Environment that a Member of the Household Receives his Education in the 
Governmental Sector by Education Environment and Region, October - November 2008 

 

Education Environment and 
Region  

 المجموع
Total 

 فال اعر
I don’t 
know 

 غير راض
Dissatisfied 

 راض
Satisfied 

 البيئة التعليمية والمنطقة

Palestinian Territory     الفلسطينية االراضي 
Teaching methods and 
Curriculum 100 1.1 54.3 44.6 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 

The environment of the 
educational  100 0.9 19.1 80.0  بيئة الموقع التعليمي  

The teachers’ way of imposing 
order and discipline on students  100 1.3 33.4 65.3 

 طريقة المعلمين بفرض النظام واالنضباط       

 على الطالب

Extracurricular activities 100 1.7 34.8 63.5 األنشطة الالمنهجية  

Daily school hours  100 0.2 16.3 83.5 ساعات الدوام اليومية  

Teachers’ competency 100 1.3 43.2 55.5 كفاءة المدرسين  

Students’ respect for teachers 100 0.2 27.6 72.2 احترام الطالب للمعلم  

Available specialties  100 1.0 23.5 75.5 التخصصات المتوفرة 

West Bank      الغربيةالضفة 
Teaching methods and 
Curriculum 100 1.6 43.6 54.8 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 

The environment of the 
educational location  100 1.0 19.6 79.4  بيئة الموقع التعليمي  

The teachers’ way of imposing 
order and discipline on students  100 1.4 30.6 68.0 

 طريقة المعلمين بفرض النظام واالنضباط       

 على الطالب

Extracurricular activities 100 2.6 35.7 61.7 األنشطة الالمنهجية  

Daily school hours  100 0.3 19.6 80.1 ساعات الدوام اليومية  

Teachers’ competency 100 1.9 29.1 69.0 كفاءة المدرسين  

Students’ respect for teachers 100 0.4 22.7 76.9 احترام الطالب للمعلم  

Available specialties  100 34.8 14.3 50.9 التخصصات المتوفرة 

Gaza Strip     قطاع غزة 
Teaching methods and 
Curriculum 100 0.0 73.4 26.6 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 

The environment of the 
educational  100 0.7 18.3 81.0  بيئة الموقع التعليمي  

The teachers’ way of imposing 
order and discipline on students  100 1.2 38.3 60.5 

 طريقة المعلمين بفرض النظام واالنضباط       

 على الطالب

Extracurricular activities 100 0.1 33.1 66.8 األنشطة الالمنهجية  

Daily school hours  100 0.0 10.4 89.6 ساعات الدوام اليومية  

Teachers’ competency 100 0.2 68.4 31.4 كفاءة المدرسين  

Students’ respect for teachers 100 0.0 36.3 63.7 احترام الطالب للمعلم  

Available specialties  100 0.6 23.6 75.8 التخصصات المتوفرة 
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حسب  عن بيئة التعليم العام الذي يتلقى أحد أفراد األسرة تعليمه فيه في القطاع الخاص)  سنة فأكثر18(لرضى األفراد التوزيع النسبي : 39جدول 

 2008، تشرين أول ـ تشرين ثاني البيئة التعليمية والمنطقة، 
Table 39: Percentage Distribution of Individuals Satisfaction (18 Years and Over) on General 

Education Environment that a Member of the Household Receives his Education in the Private 
Sector by Education Environmen and Region, October - November 2008 

Education Environment and Region  المجموع 
Total 

 فال اعر
I don’t 
know 

 غير راض
Dissatisfied 

 راض
Satisfied 

 البيئة التعليمية والمنطقة

Palestinian Territory     الفلسطينية االراضي 

Teaching methods and Curriculum 100 0.8 30.7 68.5 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 
The environment of the educational 
location  100 1.3 10.7 88.0  بيئة الموقع التعليمي  

The teachers’ way of imposing order 
and discipline on students  100 1.3 13.9 84.8 

 طريقة المعلمين بفرض النظام       

 واالنضباط على الطالب

Extracurricular activities 100 4.0 30.8 65.2 األنشطة الالمنهجية  

Daily school hours  100 0.9 15.6 83.5 ساعات الدوام اليومية  

Teachers’ competency 100 0.9 12.2 86.9 كفاءة المدرسين  

Students’ respect for teachers 100 1.3 16.2 82.5 احترام الطالب للمعلم  

Available specialties  100 10.8 11.1 78.1 التخصصات المتوفرة 

West Bank     الضفة الغربية 
Teaching methods and Curriculum 100 1.0 29.7 69.3 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 
The environment of the educational 
location  100 1.0 11.3 87.7  بيئة الموقع التعليمي  

The teachers’ way of imposing order 
and discipline on students  100 1.5 12.2 86.3 

 طريقة المعلمين بفرض النظام       

 واالنضباط على الطالب

Extracurricular activities 100 3.2 30.9 65.9 األنشطة الالمنهجية  

Daily school hours  100 1.0 17.8 81.2 ساعات الدوام اليومية  

Teachers’ competency 100 1.0 13.4 85.6 كفاءة المدرسين  

Students’ respect for teachers 100 1.4 16.9 81.7 احترام الطالب للمعلم  

Available specialties  100 68.4 0.0 31.6 التخصصات المتوفرة 

Gaza Strip     قطاع غزة 
Teaching methods and Curriculum 100 0.0 36.0 64.0 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 
The environment of the educational 
location  100 3.2 7.0 89.8  بيئة الموقع التعليمي  

The teachers’ way of imposing order 
and discipline on students  100 0.0 24.2 75.8 

 طـريقة المعلمـين بفـرض النظام       

 واالنضباط على الطالب

Extracurricular activities 100 8.7 30.1 61.2 األنشطة الالمنهجية  

Daily school hours  100 0.0 2.8 97.2 ساعات الدوام اليومية  

Teachers’ competency 100 0.0 5.2 94.8 كفاءة المدرسين  

Students’ respect for teachers 100 0.0 12.3 87.7 احترام الطالب للمعلم  

Available specialties 100 0.0 13.2 86.8 التخصصات المتوفرة 
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حسب البيئة  ام الذي يتلقى أحد أفراد األسرة تعليمه فيه في الوكالةعن بيئة التعليم الع)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لرضى األفراد : 40جدول 

 2008، تشرين أول ـ تشرين ثاني التعليمية والمنطقة، 
Table 40: Percentage Distribution of Individuals Satisfaction (18 Years and Over) on General 

Education Environment that a Member of the Household Receives his Education in the UNRWA by  
Education Environment and Region, October - November 2008 

Education Environment and 
Region  

 المجموع
Total 

 فال اعر
I don’t 
know 

 غير راض
Dissatisfied 

 راض
Satisfied 

 البيئة التعليمية والمنطقة

Palestinian Territory     الفلسطينية االراضي 
Teaching methods and 
Curriculum 100 0.3 44.8 54.9 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 

The environment of the 
educational location  100 0.5 8.3 91.2  بيئة الموقع التعليمي  

The teachers’ way of imposing 
order and discipline on 
students  

100 0.0 22.3 77.7 
 طريقة المعلمين بفرض النظام واالنضباط على        

 الطالب

Extracurricular activities 100 1.1 20.3 78.6 األنشطة الالمنهجية  

Daily school hours  100  0.0 10.3 89.7 ساعات الدوام اليومية  

Teachers’ competency 100 1.2 18.9 79.9 كفاءة المدرسين  

Students’ respect for teachers 100  0.0 23.9 76.1 احترام الطالب للمعلم  

Available specialties  100 0.4 10.3 89.3 التخصصات المتوفرة 

West Bank     الضفة الغربية 
Teaching methods and 
Curriculum 100 1.1 36.0 62.9 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 

The environment of the 
educational location  100 1.2 12.5 86.3  بيئة الموقع التعليمي  

The teachers’ way of imposing 
order and discipline on 
students  

100 0.0 27.6 72.4 
 طريقة المعلمين بفرض النظام واالنضباط على        

 الطالب

Extracurricular activities 100 2.1 18.1 79.8 منهجية األنشطة الال 

Daily school hours  100 0.0 16.4 83.6 ساعات الدوام اليومية  

Teachers’ competency 100 4.1 23.2 72.7 كفاءة المدرسين  

Students’ respect for teachers 100 0.0 23.7 76.3 احترام الطالب للمعلم  

Available specialties  100 0.9 24.6 74.5 التخصصات المتوفرة 

Gaza Strip     قطاع غزة 
Teaching methods and 
Curriculum 100 0.0 48.2 51.8 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 

The environment of the 
educational location  100 0.3 6.7 93.0  بيئة الموقع التعليمي  

The teachers’ way of imposing 
order and discipline on 
students  

100 0.0 20.3 79.7 
 طريقة المعلمين بفرض النظام واالنضباط على        

 الطالب

Extracurricular activities 100 0.7 21.1 78.2 األنشطة الالمنهجية  

Daily school hours  100 0.0 8.0 92.0 ساعات الدوام اليومية  

Teachers’ competency 100 0.0 17.4 82.6 كفاءة المدرسين  

Students’ respect for teachers 100 0.0 24.0 76.0 احترام الطالب للمعلم  

Available specialties 100 0.4 10.3 89.3 التخصصات المتوفرة 
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لسطينية عن بيئة التعليم العالي الذي يتلقى أحد أفراد األسرة تعليمه فيه في األراضي الف)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لرضى األفراد : 41جدول 

 2008حسب البيئة التعليمية والمنطقة، تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 41: Percentage Distribution of Individuals Satisfaction (18 Years and Over) on Higher 

Education Environment that a Member of the Household Receives his Education in the Palestinian 
Territory by Education Environment and Region, October - November 2008 

 

Education Environment 
and Region  

 المجموع
Total 

 فال اعر
I don’t 
know 

 غير راض
Dissatisfied 

 راض
Satisfied 

 البيئة التعليمية والمنطقة

Palestinian Territory     الفلسطينية االراضي 
Teaching methods and 
Curriculum 100 3.2 18.1 78.7 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 

The environment of the 
educational location  100 1.5 13.7 84.8  بيئة الموقع التعليمي  

The teachers’ way of 
imposing order and 
discipline on students  

100 2.8 13.6 83.6 
بفرض النظام واالنضباط على       طريقة المعلمين    

 الطالب

Extracurricular activities 100 5.1 21.7 73.2 األنشطة الالمنهجية  

Daily school hours  100 1.9 14.5 83.6 ساعات الدوام اليومية  

Teachers’ competency 100 3.5 11.4 85.1 كفاءة المدرسين  
Students’ respect for 
teachers 100 1.9 9.2 88.9 احترام الطالب للمعلم  

Available specialties  100 2.3 20.7 77.0 التخصصات المتوفرة 

West Bank     الضفة الغربية 
Teaching methods and 
Curriculum 100 4.9 18.6 76.5 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 

The environment of the 
educational location  100 2.4 18.8 78.8  بيئة الموقع التعليمي  

The teachers’ way of 
imposing order and 
discipline on students  

100 3.8 14.3 81.9 
 طريقة المعلمين بفرض النظام واالنضباط على         

 الطالب

Extracurricular activities 100 8.0 25.4 66.6 األنشطة الالمنهجية  

Daily school hours  100 2.9 17.0 80.1 ساعات الدوام اليومية  

Teachers’ competency 100 5.3 13.1 81.6 كفاءة المدرسين  
Students’ respect for 
teachers 100 2.9 8.4 88.7 احترام الطالب للمعلم  

Available specialties  100 3.3 24.4 72.3 التخصصات المتوفرة 

Gaza Strip     قطاع غزة 
Teaching methods and 
Curriculum 100 0.4 17.0 82.6 طرق التدريس والمنهاج الدراسي 

The environment of the 
educational location  100 0.0 4.4 95.6  بيئة الموقع التعليمي  

The teachers’ way of 
imposing order and 
discipline on students  

100 0.9 12.4 86.7 
فرض النظام واالنضباط على       طريقة المعلمين ب   

 الطالب

Extracurricular activities 100 0.0 14.9 85.1 األنشطة الالمنهجية  

Daily school hours  100 0.0 9.9 90.1 ساعات الدوام اليومية  

Teachers’ competency 100 0.2 8.2 91.6 كفاءة المدرسين  
Students’ respect for 
teachers 100 0.0 10.8 89.2 احترام الطالب للمعلم  

Available specialties 100 0.3 14.2 85.5 التخصصات المتوفرة 
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حسب اطالعهم بالقوانين الخاصة بالعمل والعاملين المنطقة والجنس،                          ) سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 42جدول 

 2008تشرين أول ـ تشرين ثاني 
Table 42: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) by their Knowledge about 

Work and workers Laws, Region and Sex, October - November 2008 
 

Region المنطقة Sex and Knowledge 
about Work and 
workers Laws 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

بالقوانين الخاصة اطالع المواطن 

 بالعمل والعاملين

Both Sexes    كال الجنسين 

Yes, fully    28.3 13.9 17.6        نعم، كليا 

 Yes, partially 35.7 47.2 44.3         نعم، جزئيا 

No 36.0 38.9 38.1      ال 

Total 100 100 100 المجموع 

Male    ذكر 

Yes, fully    28.6 11.8 15.9        نعم، كليا 

 Yes, partially 38.0 49.7 46.9         نعم، جزئيا 

No 33.4 38.5 37.2      ال 

Total 100 100 100 المجموع 

Female    أنثى 

Yes, fully    27.5 25.3 26.0        نعم، كليا 

 Yes, partially 27.6 33.5 31.5         نعم، جزئيا 

No 44.9 41.2 42.5      ال 

Total 100 100 100 المجموع 
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العاملين حسب تقييمهم لظروف العمل التي يعيشونها في األراضي الفلسطينية،              )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 43جدول 

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني 
Table 43: Percentage Distribution of Employed Individuals (18 Years and Over) by their Assessment 

of the Work Conditions they live in the Palestinian Territory, October - November 2008  
 

Work Conditions المجموع 
Total 

 فال أعر
I don’t 
know 

 قال أواف
I disagree 

 أوافق
I agree 

 لظروف العمل

Palestinian Territory     األراضي الفلسطينية 

Are you satisfied with your wage? 100 0.5 47.4 52.1 هل انت راض عن االجر الذي تتلقاه؟ 
Does the employer/ management 
treat you well? 100 1.7 12.0 86.3 االدارة؟/ احب العملهل تتلقى معاملة جيدة من قبل ص 

Is your job consistent with your 
educational and professional 
qualifications? 

 هل وظيفتك تتناسب ومؤهالتك العلمية والمهنية؟ 69.4 29.7 0.9 100

Do you believe there is 
Transparency in the promotion 
and allowances system? 

100 13.3 36.8 49.9 
هل تعتقد ان هناك نزاهة في نظام الترقيات             

 والعالوات؟ 
Do you think that your work 
conditions may subject you to 
diseases and injuries? 

100 1.8 37.2 61.0 
هل تعتقد انك معرض لالمراض واالصابات بسبب         

 ظروف عملك؟
Does your work place pay 
attention to safety procedures? 100 0.7 30.4 68.9 هل يراعي مكان عملك معايير السالمة العامة؟ 

Do you feel secure job and 
stable? 100 0.5 49.7 49.8 هل تشعر بأمان واستقرار وظيفي؟ 
West Bank 100    الضفة الغربية 
Are you satisfied with your wage? 100 0.4 56.3 43.3 الذي تتلقاه؟هل انت راض عن االجر  
Does the employer/ management 
treat you well? 100 2.0 15.1 82.9 االدارة؟/ هل تتلقى معاملة جيدة من قبل صاحب العمل 

Is your job consistent with your 
educational and professional 
qualifications? 

 ية والمهنية؟هل وظيفتك تتناسب ومؤهالتك العلم 64.6 34.4 1.0 100

Do you believe there is 
Transparency in the promotion 
and allowances system? 

100 20.5 34.8 44.7 
هل تعتقد ان هناك نزاهة في نظام الترقيات             

 والعالوات؟ 
Do you think that your work 
conditions may subject you to 
diseases and injuries? 

100 2.1 34.3 63.6 
هل تعتقد انك معرض لالمراض واالصابات بسبب         

 ظروف عملك؟
Does your work place pay 
attention to safety procedures 100 0.6 32.9 66.5 هل يراعي مكان عملك معايير السالمة العامة؟ 

Do you feel secure job and 
stable? 100 0.4 47.7 51.9 ي؟هل تشعر بأمان واستقرار وظيف 
Gaza Strip 100    قطاع غزة 
Are you satisfied with your wage? 100 0.7 25.1 74.2 هل انت راض عن االجر الذي تتلقاه؟ 
Does the employer/ management 
treat you well? 100 0.8 5.4 93.8 االدارة؟/ هل تتلقى معاملة جيدة من قبل صاحب العمل 

Is your job consistent with your 
educational and professional 
qualifications? 

 هل وظيفتك تتناسب ومؤهالتك العلمية والمهنية؟ 82.1 17.1 0.8 100

Do you believe there is 
Transparency in the promotion 
and allowances system? 

100 1.8 40.0 58.2 
هل تعتقد ان هناك نزاهة في نظام الترقيات             

 وات؟ والعال
Do you think that your work 
conditions may subject you to 
diseases and injuries? 

100 0.8 45.6 53.6 
هل تعتقد انك معرض لالمراض واالصابات بسبب         

 ظروف عملك؟
Does your work place pay 
attention to safety procedures 100 0.8 23.4 75.8 يير السالمة العامة؟هل يراعي مكان عملك معا 

Do you feel secure job and 
stable? 100 0.8 55.1 44.1 هل تشعر بأمان واستقرار وظيفي؟ 
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 2008 حسب المنطقة، تشرين أول ـ  تشرين ثاني ارتفاع البطالةاعتقادهم بأسباب ب حس)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 44جدول 
Table 44: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) by their Beliefs in The Reasons 

of Increased Unemployment Rates by Region, October - November 2008 
 

Region and Reasons of Increased 
Unemployment Rates 

 المجموع
Total 

 فال أعر
I don’t know 

 ال
No 

 نعم
Yes 

 رتفاع البطالة المنطقة وسبب ا

Palestinian Territory     الفلسطينية االراضي 

Wrong government policy 100 4.5 9.8 85.7 سياسة الحكومات الخاطئة 

Low wages 100 0.9 17.7 81.4 تدني االجور 

Weak private sector 100 3.0 10.9 86.1 ضعف القطاع الخاص 

Individuals lack the desire to work 100 1.9 61.6 36.5  عدم رغبة االفراد بالعمل 

The job openings are not suitable to the 
available qualifications 100 2.1 18.8 79.1 

عدم مالئمة الفرص المتاحة للمؤهالت 

 المتوفرة

Corruption is widespread in the public sector 100 4.3 13.3 82.4 مؤسسات القطاع العامانتشار الفساد في  

Corruption is widespread in the NGOs sector 100 5.8 15.6 78.6 انتشار الفساد في مؤسسات القطاع االهلي 
Corruption is widespread in the private 
sector 100 5.1 16.9 78.0 انتشار الفساد في مؤسسات القطاع الخاص 

Israeli siege and occupation 100 0.4 5.5 94.1 الحصار واالحتالل االسرائيلي 

Others 100 0.2 96.7 3.1 أخرى 
West Bank     الضفة الغربية 

Wrong government policy 100 5.7 11.3 83.0 سياسة الحكومات الخاطئة 

Low wages 100 0.7 12.6 86.7 تدني االجور 

Weak private sector 100 3.7 9.0 87.3 اع الخاصضعف القط 

Individuals lack the desire to work 100 2.1 54.1 43.8  عدم رغبة االفراد بالعمل 

The job openings are not suitable to the 
available qualifications 100 2.5 14.7 82.8 

عدم مالئمة الفرص المتاحة للمؤهالت 

 المتوفرة

Corruption is widespread in the public sector 100 5.1 10.3 84.6 انتشار الفساد في مؤسسات القطاع العام 

Corruption is widespread in the NGOs sector 100 7.0 13.6 79.4 انتشار الفساد في مؤسسات القطاع االهلي 
Corruption is widespread in the private 
sector 100 6.3 13.7 80.0 قطاع الخاصانتشار الفساد في مؤسسات ال 

Israeli siege and occupation 100 0.2 4.9 94.9 الحصار واالحتالل االسرائيلي 

Others 100 0.2 96.4 3.4 أخرى 
Gaza Strip      قطاع غزة 

Wrong government policy 100 1.2 5.4 93.4 سياسة الحكومات الخاطئة 

Low wages 100 1.2 32.4 66.4 تدني االجور 

Weak private sector 100 1.2 16.2 82.6 ضعف القطاع الخاص 

Individuals lack the desire to work 100 1.2 83.3 15.5  عدم رغبة االفراد بالعمل 

The job openings are not suitable to the 
available qualifications 100 1.2 30.5 68.3 

عدم مالئمة الفرص المتاحة للمؤهالت 

 المتوفرة

Corruption is widespread in the public sector 100 1.8 22.0 76.2 انتشار الفساد في مؤسسات القطاع العام 

Corruption is widespread in the NGOs sector 100 2.5 21.2 76.3 انتشار الفساد في مؤسسات القطاع االهلي 
Corruption is widespread in the private 
sector 100 1.9 25.9 72.2 انتشار الفساد في مؤسسات القطاع الخاص 

Israeli siege and occupation 100 1.2 7.2 91.6 الحصار واالحتالل االسرائيلي 

Others 100 0.0 97.6 2.4 أخرى 
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س،                           حسب المنطقة والجن وجود نقابة بمكان عملهم العاملين حسب)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 45جدول 

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني 
Table 45: Percentage Distribution of Employed Individuals (18 Years and Over) by Existence of 

Work Union in their work place, Region and Sex, October - November 2008 
 

Region and sex المجموع 
Total 

 ال
No 

 نعم
Yes 

 المنطقة والجنس

Palestinian Territory    االراضي الفلسطينية 

Both Sexes 100 62.9 37.1 كال الجنسين 

Male 100 63.7 36.3 ذكر 

Female 100 59.5 40.5 أنثى 

West Bank    الضفة الغربية 

Both Sexes 100 64.8 35.2 كال الجنسين 

Male 100 64.5 35.5 ذكر 

Female 100 66.4 33.6 أنثى 

Gaza Strip    قطاع غزة 

Both Sexes 100 57.7 42.3 كال الجنسين 

Male 100 61.1 38.9 ذكر 

Female 100 45.6 54.4 أنثى 

 
جنس،      حسب المنطقة وال العاملين الذين توجد نقابة بمكان عملهم حسب انتسابهم إليها)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 46جدول 

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني 
Table 46: Percentage Distribution of Employed Individuals (18 Years and Over) Who have a Work 

Union in their work place by Joining it, Region and Sex, October - November 2008 
 

Region and sex المجموع 
Total 

 ال
No 

 نعم
Yes 

 المنطقة والجنس

Palestinian Territory    االراضي الفلسطينية 

Both Sexes 100 29.8 70.2 كال الجنسين 

Male 100 25.9 74.1 ذكر 

Female 100 46.7 53.3 أنثى 

West Bank    الضفة الغربية 

Both Sexes 100 34.7 65.3 كال الجنسين 

Male 100 30.5 69.5 ذكر 

Female 100 59.5 40.5 أنثى 

Gaza Strip    قطاع غزة 

Both Sexes 100 17.9 82.1 كال الجنسين 

Male 100 12.7 87.3 ذكر 

Female 100 30.8 69.2 أنثى 
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  بمكان عملهم حسب السبب وحسب المنطقة،              ت العاملين الذين ال توجد نقابا)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 47جدول 

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني 
Table 47: Percentage Distribution of Employed Individuals (18 Years and Over) Who did not have a 

Work Union in their work place by Cause, Region and Sex, October - November 2008 
 

Region and cause المجموع 
Total 

 ال
No 

 نعم
Yes 

 منطقة والسبب ال

Palestinian Territory    الفلسطينية االراضي 

Employer rejected the idea 100 97.6 2.4 رفض صاحب العمل 
Lack of sufficient human 
resources 100 92.4 7.6 عدم وجود كادر كافي 

No need for a union 100 16.4 83.6 ال حاجة لنقابة 

Others  خرىا 10.6 89.4 100
West Bank    الضفة الغربية 

Employer rejected the idea 100 96.9 3.1 رفض صاحب العمل 

Lack of sufficient human 
resources 100 90.8 9.2 عدم وجود كادر كافي 

No need for a union 100 12.9 87.1 ال حاجة لنقابة 

Others  اخرى 6.2 93.8 100
Gaza Strip    غزة قطاع 

Employer rejected the idea 100 99.6 0.4 رفض صاحب العمل 
Lack of sufficient human 
resources 100 97.7 2.3 عدم وجود كادر كافي 

No need for a union 100 27.5 72.5 ال حاجة لنقابة 

Others  اخرى 24.5 75.5 100
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حسب مكان توجههم في حال حصول مشكالت معهم حسب المنطقة،                ) ثر سنة فأك18( التوزيع النسبي لألفراد العاملين :48جدول 

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني 
Table 48: Percentage Distribution of Employed Individuals (18 Years and Over)  by the Doer to go in 

case of work problems and Region, October - November 2008 
 

Region and Doer to go in case 
of work problems 

 المجموع
Total 

 ال
No 

 نعم
Yes 

 المنطقة ومكان التوجه 

Palestinian Territory    الفلسطينية االراضي 

I do not take it anywhere 100 80.0 20.0 ال اتوجه ألحد 

Ministry of Labor 100 93.3 6.7 وزارة العمل 

Union/trade union  100 83.8 16.2 االتحاد المهني/ النقابة 
Independent Palestinian 
Commission for Human Rights  100 96.5 3.5 الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق االنسان 

Palestinian security apparatuses 100 80.5 19.5 االجهزة االمنية الفلسطينة 

Friends and family 100 55.9 44.1 العائلة واالصدقاء والمعارف 

administration in work 100 77.2 22.8 االدارة والمسؤول المباشر في العمل 
West Bank    الضفة الغربية 

I do not take it anywhere 100 77.6 22.4 ال اتوجه ألحد 

Ministry of Labor 100 92.2 7.8 وزارة العمل 

Union/trade union  100 81.6 18.4 االتحاد المهني/ النقابة 
Independent Palestinian 
Commission for Human Rights  100 95.9 4.1 الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق االنسان 

Palestinian security apparatuses 100 80.8 19.2 االجهزة االمنية الفلسطينة 

Friends and family 100 55.6 44.4 لة واالصدقاء والمعارفالعائ 

administration in work 100 81.3 18.7 االدارة والمسؤول المباشر في العمل 
Gaza Strip    غزة قطاع 

I do not take it anywhere 100 87.0 13.0 ال اتوجه ألحد 

Ministry of Labor 100 96.5 3.5 وزارة العمل 

Union/trade union  100 90.3 9.7 االتحاد المهني/ ةالنقاب 
Independent Palestinian 
Commission for Human Rights  100 98.2 1.8 الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق االنسان 

Palestinian security apparatuses 100 79.5 20.5 االجهزة االمنية الفلسطينة 

Friends and family 100 56.6 43.4 عارفالعائلة واالصدقاء والم 

administration in work 100 65.6 34.4 االدارة والمسؤول المباشر في العمل 
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حسب المنطقة والجنس،                ألداء النقابات العمالية الفلسطينية  حسب تقييمهم)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 49جدول 

 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني 
Table 49: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) by their Assessment of the 

Palestinian Working Unions, Region and Sex, October - November 2008 
 

Region  and sex المجموع 
Total 

 فال اعر
I don’t 
know 

 ضعيف
Poor 

 جيد
Good 

 ممتاز
Excellent 

 المنطقة والجنس

Palestinian Territory      االراضي الفلسطينية 

Both Sexes 100 9.4 27.6 52.0 11.0 كال الجنسين 

Male 100 8.3 29.7 51.0 11.0 ذكر 

Female 100 14.5 17.4 56.8 11.3 أنثى 

West Bank      الضفة الغربية 

Both Sexes 100 11.8 26.0 52.3 9.9 كال الجنسين 

Male 100 10.3 28.3 51.6 9.8 ذكر 

Female 100 20.0 13.4 56.2 10.4 أنثى 

Gaza Strip      قطاع غزة 

Both Sexes 100 2.2 32.4 51.2 14.2 كال الجنسين 

Male 100 1.7 34.4 49.3 14.6 ذكر 

Female 100 3.5 25.5 58.0 13.0 أنثى 

 



 87 
 

لمجالس البلدية والمحلية والقروية حسب المنطقة واإلسناد الزمني،     حسب تقييمهم أداء ا)  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 50جدول 
 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني 

Table 50: Percentage Distribution of Individuals (18 Years and Over) by their Assessment of the 
Performance of the Municipal/ Local Councils by Region and Reference Period,                       

October - November 2008 
 

 اإلسناد الزمني
Reference Period 

Region and Assessment of 
the Performance of the 

Municipal/ Local Councils 2005-2008  1996-2004 

داء المجالس البلدية المنطقة وتقييم المواطن أل

  والمحلية والقروية

Palestinian Territory   الفلسطينية االراضي 

Good 62.9 70.8 جيد 

Poor 34.3 23.8 ضعيف 

I don’t know 2.8 5.4 ال أعرف 

Total 100 100 المجموع 

West Bank   الغربية الضفة 

Good 64.2 69.5 جيد 

Poor 32.1 22.8 ضعيف 

I don’t know 3.7 7.7 ال أعرف 

Total 100 100 المجموع 

Gaza Strip   غزة قطاع 

Good 60.6 73.3 جيد 

Poor 38.6 25.5 ضعيف 

I don’t know 0.8 1.2 ال أعرف 

Total 100 100 المجموع 
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 2008تشرين أول ـ  تشرين ثاني والمنطقة،  حسب المشكالت التي يواجهونها في المسكن التوزيع النسبي  لألسر: 51جدول 
Table 51: Percentage Distribution of Households by the problems faced in the housing Unit and 

Region, October - November 2008 
 

Region and problems faced in the 
housing Unit 

 المجموع
Total 

 ال
No 

 نعم
Yes 

 المنطقة والمشكلة التي يواجهها المسكن

Palestinian Territory    سطينيةاالراضي الفل 

Noise  100 63.3 36.7 الضجيج/ الضوضاء 

Poor ventilation 100 84.9 15.1 سوء التهوية 

Pollution 100 74.7 25.3 التلوث 

Distance from public services 100 79.2 20.8 البعد عن الخدمات العامة 

The building is in bad condition 100 82.9 17.1 حالة المبنى السيئة 

Crowded living conditions 100 76.4 23.6 االكتظاظ السكاني في المنطقة 

Others  أخرى 1.5 98.5 100
West Bank    الضفة الغربية 

Noise  100 63.0 37.0 الضجيج/ الضوضاء 

Poor ventilation 100 85.9 14.1 سوء التهوية 

Pollution 100 74.8 25.2 التلوث 

Distance from public services 100 79.8 20.2 البعد عن الخدمات العامة 

The building is in bad condition 100 84.2 15.8 حالة المبنى السيئة 

Crowded living conditions 100 77.3 22.7 االكتظاظ السكاني في المنطقة 

Others  أخرى 1.6 98.4 100
Gaza Strip    قطاع غزة 

Noise  100 63.9 36.1 الضجيج/ الضوضاء 

Poor ventilation 100 82.9 17.1 سوء التهوية 

Pollution 100 74.4 25.6 التلوث 

Distance from public services 100 77.9 22.1 البعد عن الخدمات العامة 

The building is in bad condition 100 80.5 19.5 حالة المبنى السيئة 

Crowded living conditions 100 74.8 25.2 االكتظاظ السكاني في المنطقة 

Others  أخرى 1.3 98.7 100
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بناء على اعتقادهم بوجود تنوع في المصادر للحصول على المعلومات حسب المنطقة ومجال )  سنة فأكثر18(التوزيع النسبي لألفراد : 52جدول 

 2008األداء، تشرين أول ـ  تشرين ثاني 
Table 52: Percentage Distribution of Persons (18 Years and Over) According to their Beliefs  that 

there is diversity in information sources by Region and Performance Domain,                             
October - November 2008 

 

العتقاد بوجود تنوع في المصادر للحصول على ا

  المعلومات
The belief that there is diversity 

in information sources  
Region and Performance domain  المجموع 

Total 
 فال اعر

I don’t know 
 ال

No 
 نعم

Yes 

 المنطقة ومجال األداء 

Palestinian Territory     الفلسطينية االراضي 

Government performance 100 11.2 43.6 45.2 االداء الحكومي 

Judiciary performance 100 13.4 47.4 39.2 االداء القضائي 

PLC performance 100 12.9 43.5 43.6 اداء المجلس التشريعي 

NGOs’ performance 100 13.2 42.0 44.8 اداء المؤسسات االهلية 

General information (population, 
economy, social issues…etc.) 100 10.4 29.6 60.0 

حول السكان، االقتصاد، الدعاوى (المعلومات العامة

  )الخ...االجتماعية
West Bank     الضفة الغربية 

Government performance 100 17.0 38.3 44.7 االداء الحكومي 

Judiciary performance 100 20.4 40.8 38.8 االداء القضائي 

PLC performance 100 19.7 39.0 41.3 اداء المجلس التشريعي 

NGOs’ performance 100 19.5 34.7 45.8 اداء المؤسسات االهلية 

General information (population, 
economy, social issues…etc.) 100 15.5 22.8 61.7 

حول السكان، االقتصاد، الدعاوى (المعلومات العامة

  )الخ...االجتماعية
Gaza Strip      قطاع غزة 

Government performance 100 0.1 53.8 46.1 االداء الحكومي 

Judiciary performance 100 0.1 60.1 39.8 االداء القضائي 

PLC performance 100 0.0 52.2 47.8 اداء المجلس التشريعي 

NGOs’ performance 100 1.2 55.8 43.0 اداء المؤسسات االهلية 

General information (population, 
economy, social issues…etc.) 100 0.6 42.8 56.6 

حول السكان، االقتصاد، الدعاوى (المعلومات العامة

  )الخ...االجتماعية
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Preface 
 

The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) strives to keep abreast of developments 
on the domestic and international arenas and to provide official statistics in all areas pertinent 
to Palestinian society. The survey of Democratic Governance is a new area in the Palestinian 
official statistics that came to meet the needs of users and to provide comparable statistics on 
the regional and international levels. 
 
The Palestinian Central Bureau of Statistics has decided to include Democratic Governance in 
its program as part of PCBS’ efforts to provide  comprehensive statistical indicators in 
specialized subjects. Statistics on Democratic Governance has become one of the main 
requirements of the development of societies and will serve the needs of users including 
decision and policy makers. 
 
Statistical indicators on Democratic Governance cover many aspects of social, economic, and 
environmental life, and go in line with the indicators of the Millennium Development Goals. 
These indicators provide the basis to monitor the status of human rights and governance in 
any country as well as support the national social and economic system. 
 
This report addresses the most important results of the Democratic Governance survey that 
was carried out by the Palestinian Central Bureau of Statistics during the period from 
16/10/2008 until 30/11/2008. The report presents relevant results related to the rule of law in 
the Palestinian Territory, public office, and election. The results also covers the performance 
of the Palestinian Legislative Council (PLC), the  government, and civil society. In addition, 
the report  presents relevant indicators on the freedom of opinion and expression, freedom of 
press, access to information, and the freedom to affiliate with and form political parties. In 
addition, the results cover  women's rights,  the right to education, health, and labor. 
 
The Palestinian Central Bureau of Statistics hopes that the findings of this report will be 
effectively utilized to enable decision and policy makers to identify required policies and 
procedures for further improvement and development and  to better serve the Palestinian 
citizen. 
 
 
 
 
December, 2009 Ola Awad 

 Acting President of PCBS 
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Executive Summary 
 

In a recent study may be considered the first of its kind in the official statistical level 
in the Arab world, is pleased to Central Bureau of Statistics Palestinian view the main 
findings of the survey provision, which was implemented in the period         
16/10/2008 - 30/11/2008 a sample amounted to 2,544 families divided by 1,764 
Households in the West Bank and 780 Households in the Gaza Strip. 
 
Data showed that 17.0% of the Palestinian Territory households’ members 
experienced Dispute during the last five years; however, only 10.5% of them 
(including 12.6% for the West Bank and 6.4% for Gaza Strip) referred to the court for 
arbitration. Additionally, most of the lawsuits in the Palestinian courts (79.2%) were 
criminal ones, including theft, fight, homicide or assault. 
 
Moreover, the survey findings showed that 86.0% of individuals in the Palestinian 
Territory; (86.8% in the West Bank and 83.9% in Gaza Strip) believed that 
Palestinian judges were independent in making decisions. They had come to this 
conclusion through personal experience with courts. Additionally, 42.0% of the 
individuals said that they would go to Palestinian courts if they had a Dispute that 
required judicial intervention; 39.9% said they would refer to clannish arbitration; and 
18.1% said they would seek other types of arbitration.  
 
Survey findings showed that 45.0% of the individuals in the Palestinian Territory 
believed that the freedom of demonstration and peaceful assembly did not exist, 
27.8% stated that the freedom of thought and belief did not exist, and 35.4% (28.3% 
in the West Bank and 49.0% in Gaza Strip) stated that there was no freedom of press 
and media in the Palestinian Territory.   
 
The study showed that 66.3% of the interviewed individuals believed that men and 
women had equal opportunities to reach senior positions at the different institutions, 
50.5% of the Persons believed that the women’s achievements in the society were 
sufficient, and 53.2% stated that the adopted laws in the Palestinian Territory did not 
discriminate between men and women while 42.3% thought they did. 94.0% of the 
interviewed individuals rejected violence against women in any case.  
 
Data revealed that, 63.4% of the interviewed individuals in the Palestinian Territory 
stated that the official Palestinian performance in creating better socioeconomic 
conditions was inadequate; Moreover, 52.8% of the Palestinian Territory population  
assessed the official Palestinian performance in fighting corruption as good.  
 
Data revealed that, 97.3% of the Palestinians in the Palestinian Territory agreed that 
NGOs played effective role in the society and 95.7% of them agreed that NGOs’ 
programs were based on society’s needs. Furthermore, 68.3% stated that NGOs 
played a role in monitoring policies and laws.    
 
Governance survey revealed that there was a gap between individuals satisfaction 
with teaching methods and curriculum. Such gap was expressed in the fact that 44.6% 
of the individuals expressed satisfaction with teaching methods and curriculum of the 
public schools compared to 68.5% who were in favor of teaching methods and 
curriculum of the private one and 54.9% who were in favor of UNRWA-operated 
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schools. Furthermore, 80.0% of the respondents were satisfied with the environment 
of the public schools and in terms of location and equipment compared to 88.0% who 
were satisfied with the private schools and 91.2% who were satisfied with the those of 
the UNRWA-operated schools. 86.9% of the Persons said that they were satisfied 
with the teachers’ competency in the private schools compared to 79.9% and 55.5% 
who were satisfied with the Teachers’ competency at UNRWA-operated schools and 
government schools, respectively. 85.1% were satisfied with the competencies of the 
teachers at the higher education institutions. 
 
Findings revealed that, 88.1% of the persons said that cleanliness at medical centers 
and hospitals was good and 83.2% said that the competencies of the doctors of the 
Palestinian Territory were good; however, 26.0% of the individuals said that the 
availability of appropriate medical equipment was inadequate.  
 
Data showed obvious variation between individuals satisfaction with their wages. In 
Gaza Strip, 74.2% of them said they were satisfied with their wages compared to 
43.3% in the West Bank. Moreover, 51.9% of the individuals in West Bank said they 
felt secure at their jobs compared to 44.1% in Gaza Strip.   
 
The main reason for the increase in unemployment rates in the Palestinian Territory 
was referred to the Israeli siege and occupation, according to 94.1% of the individuals 
in the Palestinian Territory while 86.1% referred it to inefficient private sector and 
85.7% to incorrect government policies.  
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Chapter One 
 

Definitions and Concepts 
 

Clannish Arbitration:  
This is the unofficial way of solving conflicts among citizens outside the framework of 
the regular courts. Clannish arbitration draws its provisions from the dominant 
clannish traditions of the area where it functions. Such traditions are drawn from the 
Arab Palestinian historic, social, and cultural legacy. This arbitration is conducted by 
individuals belonging to different families and clans of various social backgrounds. 
  
Corruption: 
To break a law or the regulations based on such law or to violate the general policies 
approved by the public servant for own or other people benefits or to consciously 
abuse the absence of the law for such benefits. 
  
Dispute: 
It is a conflict between two parties who could be individuals or groups or institutions. 
The conflict could be the result of conflicting interests or infringements upon rights or 
freedoms. The conflict could also be due to an infringement on behalf of an individual, 
institution, or group of people of the effective laws of the Palestinian Territory. 
  
Executive Authority: 
The president, the ministers, and the directorates of the state. Their main 
responsibilities include executing the laws and legislations of the judicial authority.  
  
Governance: 
Governance expresses the practice of a political authority, and the administration of 
such authority of the society’s affairs and resources as well as its socioeconomic 
development. Governance is a larger concept compared with government since it 
embodies the operations of the unofficial institutions, the civil society organizations, 
and the private sector in addition to the operations of the official state agencies 
including the executive, legislative, and judicial authorities as well as the public 
administration. The concept of governance also reflects the political, economic, and 
social practices of the authorities in running public affairs at all centralized and 
decentralized levels, i.e. the national, regional, and local levels.  
  
Independence: 
It is the capacity of a governmental or non-governmental institution that is working for 
the benefit of the public, to take its work-related decisions in accordance with the 
effective laws and the interests of the work without intervention of an external party 
whether such party is governmental or non-governmental, group, or individual. 

  
Judicial Authority: 
It is the authority that is represented in all types of courts, which adjudicates all kinds 
of conflicts between the individuals of the society or between the citizens and the 
government in accordance with the state’s constitution and laws. 
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Lawsuit: 
It is when a person (plaintiff) seeks to obtain what he/ she believes is his/ her right 
from another person or people (defendant(s)) in the presence of a judge.  
 
Legislative Authority: 
Legislative authority is also known as the parliament, the legislative council, the 
people’s council, the house of representatives, the congress, the council of the national 
society, or any other name. The legislative authority is the authority that passes the 
laws in line with the conditions and needs of the society.  
  
Rule of law: 
 The rule of law is to consider the law as the reference to all and to be above all with 
no exceptions. This, necessarily, requires establishing and developing a stable 
governance form through political stability, civil peace, and building of democratic 
institutions, which allow peaceful and periodic transition of power without resorting to 
violence. 
  
Household: 
The household is defined as one person or a group of persons with or without a family 
relationship, who live in the same housing unit or part of the housing unit, share meals 
and make joint provision of food and other essentials of living. 
  
Household Membership: 
Persons staying in the dwelling unit are considered members of the household if the 
dwelling unit is their usual or only place of residence. 
  
Unemployed: 
Unemployed persons are those individuals aged 15 years and over 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. 
  
public Sector:  
Includes all institutions of the three branches of legislative, judicial and executive. 
 
private Sector: 
Includes all institutions owned by individual/s or almost  belongs to profit institutions. 
 
Curriculum:  
The strategic plans which lead the education policies in the schools which targeted 
particular class with its suitable contents to be accumulative in the educational 
environment. 
 
local Authority: 
The body which authorized to supervise providing the public services and the 
population whole affairs on the community level 
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Chapter Two 
 

The Methodology 
 
This chapter presents the scientific methodology that was adopted in the planning and 
implementation of the Democratic Governance survey in the Palestinian Territory in 
2008, including the methodology design of basic research instruments and methods of 
collection, processing and analysis of the survey’s data. 
 
 
2.1 Survey questionnaire: 
The survey questionnaire on Democratic Governance is the main instrument for data 
collection, and thus its design took into consideration the standard technical 
specifications to facilitate the collection, processing and analysis of data. Because this 
type of  specialized surveys is new to PCBS, relevant experiences of other countries 
and international best practices were thoroughly reviewed to ensure the contents and 
design of the survey’s instruments are within international standards. The survey’s 
questionnaire includes the following basic components: 
 
Identification data: 
The identification data constitutes the key that uniquely identifies each questionnaire. 
The key consists of the questionnaire’ serial number, locality code, and governorate 
code. The classification of localities is according to the Standard Administrative 
Classification that was adopted by a national committee composed of representatives 
of various national institutions, and applied by PCBS  in the Population, Housing and 
Establishment Censuses 2007. 
 
Data quality control: 
A set of quality controls were developed and incorporated into the different phases of 
the survey including field operations, office editing, office coding, data processing, 
and survey documentation. 
 
Survey’s main indicators: 
The first section of the questionnaire includes identification data about the 
geographical location and the population.  Other sections include data about: the rule 
of law, the right to access public office, election, the performance of the Palestinian 
Legislative Council (PLC), government and civil institutions, freedom of opinion and 
expression, the press and the right to information, freedom to affiliate with and form 
political parties, the right to education, health, employment and housing.  
 
2.2 Sample and sampling frame 
Target population 
All Palestinian individuals aged 18 years and over whose usual place of residence 
with their households was in the Palestinian Territory in year 2007. 
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The sampling frame 
The sampling frame consists of enumeration areas adopted in the Population, Housing 
and Establishment census 2007. Each enumeration area has an average size of about 
120-150 households. 
 
Sample size 
The sample size of the survey was estimated to about  2,544 household. 
 
Sample design 
The sample is stratified clustered systematic random sample. The design is comprised 
of three phases: 
 

1. Random sample of 212 enumeration areas 
2. Selection of (12) household from each enumeration area, selected in phase 

one, using systematic random manner 
3. Selection of a person (aged 18 years or more) in the field from the selected 

households; and KISH TABLES were used in the selection of persons 
(alternating one male and the next female) to ensure indiscriminate selection. 

 
Sample strata 
Distribution of the sample was stratified by areas (North of West Bank, South of West 
Bank, Middle of West Bank, and Gaza Strip), and type of locality (urban, rural, 
camps). 
 
2.3 Fieldwork operations 
The purpose of fieldwork operation is to collect the required data from its primary 
sources, and considered the most important stage in the implementation of any survey. 
As a result, greater attention was given to the details of the fieldwork operations of the 
Democratic Governance survey to ensure the implementation is within the standards. 
These details included all of technical and administrative requirements, fieldwork 
procedures, recruitment procedures, training of fieldworkers, and provision of 
necessary physical requirements to successfully implement the survey. 
 
Fieldwork procedures 
Fieldworkers were instructed to work according to the following instructions: 

1. Locate the  beginning of the enumeration area  using either the relevant guide 
or the map (if available)  

2. Turn right and walk clockwise within the enumeration area  
3. List adjacent households until the completion of twelve households 
4. Do not allocate questionnaires for households or individuals who refuse to 

respond to or who were not available during the visit of the fieldworker.  
5. Use of the Kish Tables for selection of a person randomly from the list of 

household members.  
6. Select male member from those households with odd number in the 

enumeration area, and female member from households with even numbers. 
 

Training and selection of fieldworkers 
Qualified fieldworkers with previous experience in statistical data collection were 
selected to work in the data collection of the survey.  Fieldworkers participated in 
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specialized fieldwork training in which the details of the survey’s questionnaires were 
explained thoroughly along with practical exercises to ensure clarity. 

 
A special attention was given on the uniqueness of the  survey of Democratic 
Governance, including the questions, terminology,  and concepts. The training 
program of fieldworkers included: 

1. Introduction to the Democratic Governance survey and its objectives 
2. Explanation of used terminology 
3. Procedures for data collection using the designated questionnaire 

 
Distribution of the field work team: 
The fieldwork team consisted of fieldwork coordinator, supervisors and fieldworkers. 
Every five fieldworkers were supervised by one supervisor. Fieldwork offices were 
used to facilitate the administration of fieldwork activities including the distribution 
and delivery of questionnaires, fieldwork editing during data collection, and 
preparation as well as submission of daily progress reports.  
 
Fieldwork activities had started on 16/10/2008 till 30/11/2008. The sample of the 
survey had reached 2,544 household distributed to 1,764 household in the West Bank 
and 780 household in the Gaza Strip. Interviews were conducted with either the head 
of the household or with other qualified member.  Fieldworkers were provided with 
all necessary requirements (i.e. questionnaires, sample list). 
 
During fieldwork activities, 2,544 households in the West Bank and Gaza Strip had 
been interviewed. The results of these interviews were as follows: 

1 Completed: 2,517 questionnaire 
2 Partially completed: 11 questionnaire 
3 Total: 2,544 questionnaire 

 
2.4 Data processing 
Data processing phase includes many interdependent activities that aim to 
electronically capture the collected data to be ready for analysis. These activities are: 

1 Office editing: Questionnaires were reviewed according to rules specified in 
special editing manual specifically designed for the survey. The purpose of 
this activity was to ensure that the questionnaires had no consistency errors, 
and no uncompleted questionnaires. 

2 Programming and data entry stage: This stage included preparation of the data 
entry programs, setting up the data entry control rules to avoid data entry 
errors, and validation queries to examine the data after its being electronically 
captured.  

 
 




