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 شكار وتقديار
 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل األسر الفلسطينية التي ساهمت فحي إنجحاج جمحع بيانحات يتقدم 
والحى جميحع العحاملين فحي هحما المسحح لمحا نبحدو  محن ححر  ، من خالل حرصحهم وتعحاونهم بحاءدالء بالبيانحات المطلو حة المسح

العمل، وجهودهم الحثيثة واالستثنائية التي بملوها في تنفيم هحما المشحروب بكافحة تفانيهم في و منقطع النظير نثناء تأدية واجبهم 
 .مراحله

 
بقيحاد  فريحف فنحي محن الجهحاز  8102 لألسحر الفلسحطينيةالظحروف االجتماعيحة واالقتصحادية مراقبحة مسحح لقد تم تخطيط وتنفيم 

اتححححاد لجحححان العمحححل ب ممثلحححة محححن الشحححركاء فحححي قطحححاب األمحححن ال حححمائي وماليحححة ومسحححاهمة فنيحححةالمركحححزي لإلحصحححاء الفلسحححطيني، 
إضافة إلى الدعم  ،(WFP) ، و رنامج ال ماء العالمي(FAO) ومنظمة األمم المتحد  لألغمية والزراعة ((UAWC الزراعي

    .(UN ESCWA)الفني والمالي من اللجنة االقتصادية واالجتماعية ل ر ي آسيا 
 

علحى مسحاهمتهم القيمحة فحي تنفيحم الشركاء في التمويحل يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى 
 .المسحهما 
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 فريق العمل
 

 اللجنة الفنية    
   مستشار اللجنة مصطفى خواجا

   رئيس اللجنة   نهاية عود 
    دمحم البرغوثي
    معن سلحب

    نحمد مرداوي 
    زياد قاللو 

      نجوى شلش
    عبد المنعم جلبوش

    سائد  ابو رعد
    نفير مساد

    
 إعداد التقرير    

    نهاية عود 
    معن سلحب                

    زياد قاللو 
    
 تدقيق معايير النشر    

    حنان جناجر 
    
 المراجعة األولية    

    مصطفى خواجا                             
       نمجد جوابر 

    رانيا نبو غبوش
 ماهر صبيح

 
   

 المراجعة النهائية    
 عناية زيدان

 
   

 اإلشراف العام    
   رئيس الجهاز عوض   عال
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 تنويه للمستخدمين 
  

فان البيانات المعروضة في الجداول  ، وعليه10/01/8102إلى  82/12/8102خالل الفتر  من تم جمع بيانات المسح 
 .تمثل فتر  جمع البيانات الممكور 

 
 :تم استخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هما التقرير، وداللة هم  الرموز كاآلتي

  ال ينطبف/ ال يوجد(: -)
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة  الموضوع
   

     قائمة الجداول 
  المقدمة 

    

 02 المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات  :الفصل األول
 09 المصطلحات والمؤشرات 0.0 

 80 التصنيفات 8.0 
   

 84 النتائج األساسية       :الثانيالفصل 

 80 المساعدات 1.2 

 87 األفعال/اتالصدم/األحداث ني من االسر  إلى نفرادتعرض ني من  2.2 

 87 ألسر الفلسطينيةالواقع االقتصادي ل 2.2 

 01 القيود على الحركة لألسر  2.2 

 01 استراتيجيات التأقلم لألسر الفلسطينية 2.2 

 08 المسكن ظروف 2.2 
   

 43 المنهجية        :لثالفصل الثا

 03 نهداف المسح 1.2 

 03 استمار  المسح 2.2 

 03 العينةو  اءطار 2.2 

 02 العمليات الميدانية 2.2 

 11  معالجة البيانات 2.2 
   

 64 الجودة       :الرابعالفصل 

 10 الدقة  1.2 

 13 مقارنة البيانات 2.2 
   

 61 االحصائيةالجداول  
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة  الجدول

 49 2112المحافظة، و نسبة األسر في فلسطين التي تلقت مساعدات حسب المنطقة  :2جدول 

 50 2112التوزيع النسبي لألسر في فلسطين التي تلقت مساعدات حسب الخصائص الخلفية لألسر ،  :1جدول 

 51 2112نوب المساعد  والمنطقة، التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب  :3جدول 

حسب نوب المساعد  التي تراها ( ب ض النظر عن تلقيها مساعدات ام ال)نسبة األسر في فلسطين  :4جدول 
 2112األسر  نو نحد نفرادها انهم بحاجة اليها والمنطقة، 

52 

                   المساعد التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مصدر  :5جدول 
 2112والمنطقة، 

53 

المحافظة وطبيعة و التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب المنطقة  :6جدول 
 2112المساعد ، 

54 

المحافظة ومدى الرضى و التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب المنطقة  :7جدول 
 2112المساعد ، عن 

55 

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين ولم تكن راضية عنها حسب المنطقة  :8جدول 
 2112المحافظة والسبب الرئيسي لعدم الرضى عن المساعد ، و 

56 

المساعد  التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب نوب المساعد  وطبيعة  :9جدول 
 2112والمنطقة، 

57 

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب نوب المساعد  ومدى الرضى عن  :20جدول 
 2112المساعد ، 

58 

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين ولم تكن راضية عنها حسب نوب  :22جدول 
 2112لعدم الرضى عن المساعد ، المساعد  والسبب الرئيسي 

59 

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مصدر المساعد  والمنطقة  :21جدول 
 2112وطبيعة المساعد ، 

60 

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مصدر المساعد  ومدى الرضى  :23جدول 
 2112عن المساعد ، 

61 

التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين ولم تكن راضية عنها حسب مصدر  :24جدول 
 2112المساعد  والسبب الرئيسي لعدم الرضى عن المساعد ، 

62 
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 الصفحة  الجدول

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين التي لم تتلقى مساعدات حسب السبب الرئيسي لعدم تلقي  :25جدول 
 2112والمنطقة، المساعد  

63 

حسب المنطقة ( ب ض النظر عن كونها تلقت مساعدات نم ال)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين  :26جدول 
 2112المحافظة ودرجة الحاجة للمساعد ، و 

64 

حسب المنطقة ( ب ض النظر عن كونها تلقت مساعدات نم ال)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين  :27جدول 
 2112ورنيهم في مدى وصول المساعدات للقطاعات المحتاجة، المحافظة و 

65 

األفعال / الصدمات/ نسبة األسر في فلسطين حسب تعرض ني من نفرادها إلى ني من األحداث :28جدول 
 2112والمنطقة، 

66 

 67 2112المحافظة ورنيهم حول وضع نسرهم، و التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة  :29جدول 

               التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب رنيهم حول وضع نسرهم والخصائص الخلفية :10جدول 
 2112لألسر ، 

68 

المحافظة والمد  الزمنية التي تعتقد ننها و التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة  :12جدول 
 2112، (بقاء الوضع على ما هو عليهفي حال )تستطيع الصمود فيها ماديًا في المستقبل 

69 

التوزيححع النسححبي لألسححر فححي فلسححطين حسححب الخصححائص الخلفيححة لألسححر  ورنيهححم حححول المححد  الزمنيححة التححي  :11جدول 
 2112، (على ما هو عليه في حال بقاء الوضع)تعتقد ننها تستطيع الصمود فيها ماديًا في المستقبل 

70 

 71 2112لألسر في فلسطين حسب المصدر الرئيسي للدخل والمنطقة، التوزيع النسبي  :13جدول 

 73 2112المحافظة والمصدر الرئيسي للدخل، و التوزيع النسبي لألسر حسب المنطقة  :14جدول 

في فلسطين ( شهرا الماضية 12خالل )التوزيع النسبي لألسر التي عملت في مشروب خا   :15جدول 
 2112والمنطقة،  االقتصاديحسب النشاط 

74 

شهرا الماضية حسب المنطقة  12دين خالل / سلف/ نسبة األسر التي حصلت على قروض :16جدول 
 2112المحافظة ومجموعات اءنفاق، و 

75 

 76 2112المحافظة وجنس المعيل الرئيسي، و التوزيع النسبي لألسر حسب المنطقة  :17جدول 

المحافظة ونثر القيود على حركتهم خالل و التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة  :18جدول 
 2112النصف األول من العام 

77 

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب الخصائص الخلفية لألسر  ونثر القيود على حركتهم  :19جدول 
 2112خالل النصف األول من العام 

78 
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 الصفحة  الجدول

المحافظة ومجال الحركة خالل و نسبة األسر التي واجهت قيود على حركة نفرادها حسب المنطقة  :30جدول 
 2112النصف األول من العام 

79 

 80 2112التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة والبعد عن الخدمات،  :32جدول 

نسبة األسر التي قامت بتقليل نو تقليص عدد الوجبات المستهلكة لجميع نفراد األسر  في اليوم  :31جدول 
                       نيام التي  7المحافظة وعدد المرات التي قامت بها بملك خالل و حسب المنطقة 

 2112سبقت المقابلة، 

82 

نسبة األسر التي قامت بتخفيض كميات الطعام التي يتناولها البال ين لصالح األطفال حسب  :33جدول 
 2112نيام التي سبقت المقابلة،  7وعدد المرات التي قامت بها بملك خالل  المحافظةو المنطقة 

81 

" بقايا نخر وقت من السوق "نسبة األسر التي قامت بشراء نطعمة ذات جود  منخفضة من السوق  :34جدول 
                     نيام التي 7وعدد المرات التي قامت بها بملك خالل  المحافظةو المنطقة حسب 

 2112سبقت المقابلة، 

83 

المنطقة نسبة األسر التي قامت بتقليل كمية الطعام في الوجبة الواحد  لجميع نفراد األسر  حسب  :35جدول 
 2112نيام التي سبقت المقابلة،  7وعدد المرات التي قامت بها بملك خالل  المحافظةو 

84 

نسبة األسر التي قامت باقتراض الطعام نو االعتماد على مساعد  العائلة واألصدقاء حسب  :36جدول 
 2112نيام سبقت التي المقابلة،  7وعدد المرات التي قامت بها بملك خالل  المحافظةو المنطقة 

85 

شراء )البدائل نسبة األسر التي قامت بالتوقف عن استهالك االطعمة باهظة الثمن واللجوء الى  :37جدول 
وعدد المرات التي قامت  المحافظةو المنطقة حسب ( نطعمة رخيص بدال من االطعمة غالية الثمن

 2112نيام التي سبقت المقابلة،  7بها بملك خالل 

86 

التي سبقت المقابلة يوما الماضية  21خالل الح  بإجراءاتنسبة األسر في فلسطين حسب القيام  :38جدول 
نسبة عدد المرات و متوسط و المال لشراء ال ماء و نعندما لم يتوفر لدى االسر  ما يكفي من ال ماء 

 2112إمكانية استخدامه مستقباًل والمنطقة، 

87 

 88 2112، 2112نسبة األسر في فلسطين التي تلقت مساعد  حسب نوب المساعد  والمنطقة،  :39جدول 

 89 2112، 2112التي تلقت مساعد  حسب مصدر المساعد  والمنطقة، نسبة األسر في فلسطين  :40جدول 

                      نسبة األسر في فلسطين التي تلقت مساعد  حسب المنطقة ومدى الرضى عن :42جدول 
 2112، 2112المساعد ، 

89 

حسب المنطقة ( الب ض النظر عن كونها تلقت المساعد  نم )التوزيع النسبي لألسر في فلسطين  :41جدول 
 2112، 2112ورنيهم في وصول المساعدات للقطاعات المحتاجة، 

90 
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 الصفحة  الجدول

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة ورنيهم نن القيود على حركتهم شكلت مشكلة في  :43جدول 
 2112، 2112النصف األول من العام، 

90 

               واالنقطاب في خدمة  المحافظةو المنطقة التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب  :44جدول 
 2112شبكة الميا  العامة، 

91 

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة ووسيلة التأقلم مع حالة االنقطاب في  :45جدول 
 2112خدمة شبكة الميا  العامة، 

92 

نسبة األسر التي تقوم بأي معالجة للميا  لجعلها نكثر نمانًا للشرب في فلسطين حسب المنطقة  :46جدول 
 2112وطرق جعل الميا  نكثر نمانًا للشرب لدى األسر ، 

93 

واالنقطاب في خدمة شبكة الكهر اء  المحافظةو المنطقة التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب  :47جدول 
 2112العامة، 

94 

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة ووسيلة التأقلم مع حالة االنقطاب في خدمة  :48 جدول
 2112شبكة الكهر اء العامة، 

95 

                  في فلسطين حسب ( للضجيج، الروائح، ال بار، الدخان)نسبة األسر المتعرضة  :49جدول 
 2112المحافظة، و المنطقة 

96 

 97 2112التوزيع النسبي لألسر في قطاب غز  حسب مكان إقامة االسر  في قطاب غز ،  :50جدول 

  
  



PCBS : ،النتائج األساسية – 8102مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية 

 

 

 المقدمة
 

، نححد نهحم مجحاالت عمحل اءحصحاءات الرسحمية الفلسحطينية، ولمحا 8102يمثل مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية 
وتحوفير  الفلسحطيني مواكبحة الظحروف التحي يعيشحها المجتمحعكانت المهمة الرئيسية للجهاز المركحزي لإلحصحاء الفلسحطيني هحي 

جححاء العمححل علححى هححما المسححح  ،الت يححرات التححي تطححرن علححى المؤشححرات االجتماعيححة واالقتصححاديةاالتجاهححات و البيانححات حححول نهححم 
نجنحححد   بمحححا يتسحححف محححع تلبيحححة احتياجحححات مسحححتخدمي البيانحححات اءحصحححائية فحححي المجحححاالت االجتماعيحححة واالقتصحححاديةلاسحححتجابة 

، حيححث تححم التعححاون بححين الجهححاز المركححزي لإلحصححاء الفلسححطيني مححع اتحححاد لجححان السياسححات الوطنيححة ونجنححد  التنميححة المسححتدامة
 ،مححن ال ححمائي وتحديححدًا منظمححة األمححم المتحححد  لألغميححة والزراعححة، و رنححامج ال ححماء العححالميالعمححل الزراعححي ممثلححة عححن قطححاب األ

 . (اءسكوا)إضافة إلى اللجنة االقتصادية واالجتماعية ل ر ي آسيا 
 

محححن نححواحي الحيحححا   ، هححي مؤشححرات تطحححال كثيححراً 8102مراقبححة الظحححروف االجتماعيححة واالقتصحححادية  مسححححالمؤشححرات الخاصححة ب
هحم  الدراسحة نقلحة نوعيحة  وتشحكل.  االجتماعية واالقتصادية والبيئية، حيث تم توفير قاعد  بيانات شاملة حول هحم  المؤشحرات

 .الثالثة على التوالي للمر و  8100لعام ادور   فيمسح لكافة األسر الفي مجال اءحصاءات حيث تم االعتماد على عينة 
 

 حعلى سمات العينة وتتبع األسحر السحابقة للمسحح، وانمحا نيضحًا فحي ت طيحة المسح 8102ال يقتصر تميز دور  المسح في العام 
 . رات التنمية المستدامة التي هي نيضًا استحقاقًا وطنيًا ودولياً لمجموعة من مؤش

 
التحي تحم اسحتخدامها فحي  والتصحنيفات المصحطلحات والمؤشحرات األولنر عة فصحول، حيحث يشحمل الفصحل  التقريرهما  ضمنيت

، المسححالنتحائج المستخلصحة محن  ألبحرز عحرض ى النتحائج الرئيسحية والحمي يتنحاول، بينمحا يحتحوي الفصحل الثحاني علحالتقريرهما 
واءطار والعينة، كما يتناول العمليات الميدانية  واالستمار  المسح نهدافوالمي يعرض ويحتوي الفصل الثالث على المنهجية 

خحالل عحرض اآلليحات التحي تضحمن دقحة  وتقييمهحا محنالمسحح جحود  بيانحات فيتطرق الى الفصل الرابع  نما، و ومعالجة البيانات
، كمحا ويتنحاول معحدالت االجابحة فحي معاينحة نو غيحر معاينحة ءنات، والحد محن األخطحاء الممكحن ححدوثها سحواء كانحت اخطحاالبيا

   .المسح
 

نأمل نن نكون قد وفقنا في سد فجو  إضافية من الفجوات المعلوماتية، وان نكون قد نسهمنا في توفير نحد المراجع األساسية 
مختلف مواقعهم لصحياغة القحرارات والخطحط علحى  يلخدمة المسير  التنموية وصناب القرار فلإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 

 .نسس مهنية علمية
 

 وهللا ولي التوفيف،،،
 
 

 8102، نيسان عال عوض

  رئيس الجهاز
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 الفصل األول
 

 المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات
 

 والمؤشراتالمصطلحات  0.0
الصادر   اءحصائيةودليل المؤشرات  اءحصائية،وفف معجم المصطلحات  التقريرتعرف المصطلحات المستخدمة في هما 

 .ةالدولي مع النظم ةوالمنسجمباءحصاءات حدث التوصيات الدولية المتعلقة نعن الجهاز والمعتمد  على 
 
 (:الوحدة السكنية)المسكن 

معححد ءقامححة نسححر  معيشححية واحححد ، نو وحححد  سححكنية غيححر معححد  ( مبنححى او جححزء مححن مبنححى)هححي مكححان مسححتقل ومنفصححل للسححكن 
الوحححد  السححكنية مشحح ولة نو خاليححة، وقححد تكححون وحححد  وقححد تكححون .  المسحححللسححكن لكنهححا مشحح ولة كمسححكن ألسححر  معيشححية وقححت 

وتشمل هم  الفئة مسحاكن محن . سكنية غير تقليدية مسكونة نو ني مكان آخر مسكونًا كمسكن ألسر  معيشية في وقت التعداد
 . مختلف المستويات من حيث ديمومتها وصالحيتها للسكن

 
 :األسرة

قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في المأكل نو في ني وجه  فرد نو مجموعة نفراد تر طهم نو ال تر طهم صلة
 .متعلف بترتيبات المعيشة

 
 :رب األساارة

هو الشخص المقيم إقامة معتاد  مع األسر ، المي عححححرف بأنه يحمحححل هم  الصفة من قبل باقي نفراد األسر ، وعاد  ما يكون 
 .بير الشؤون االقتصادية لألسر  وقد يشاركه اآلخرون فحي ذلكهما الشخص صاحب السلطححححة والمسؤول عن تد

 
 :الفرد في األسرة

هو الفرد الموجود في الوحد  السكنية ويعتبر على انه فرد في األسر  نو عضو فيها إذا كانت هم  الوحد  السكنية هي مكان 
 .اءقامة المعتاد له نو مكان اءقامة الوحيد له

 
 :الجنس

 .نو ننثى ذكرإلى يصنف الجنس 
 

 :  حالة اللجوء
بناء المكور منهم األوتشمل  0912التي احتلتها إسرائيل عام  فلسطينخاصة بالفلسطينيين المين هجروا من  حالة اللجوء

 .ونحفادهم
  :تصنف إلى

 .وكالة ال وث عنالصادر  ( المؤن ) بطاقة التسجيلوله اسم مسجل في  اً إذا كان الفرد الجئ: الجئ مسجل .0
 .ألي سبب كان (المؤن )وكالة ال وث إال ننه غير مسجل في بطاقة  اً إذا كان الفرد الجئ :غير مسجل الجئ .8
 .ليس الجئًا مسجاًل نو الجئًا غير مسجل فلسطيني كل هو: ا  ليس الجئ  .4
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 :أمي
 .نظاميإذا كان الفرد ال يستطيع القراء  والكتابة معًا بأي ل ة كانت ولم يحصل على ني شهاد  من التعليم ال 

 
 :ملم

إذا كان الفرد يستطيع القراء  والكتابة دون إنهاء ني مرحلة من المراحل التعليمية الممكور  بحيث يمكنه قراء  وكتابة جملة  
 .بسيطة

 
 :العامل

نو  لحسحابهسحواء كحان ولو لساعة واحد  خحالل الفتحر  المرجعيحة معينا  عمالً باشر  سنوات فأكثر والمي 7عمر   المي الفرد هو
بسحبب المحرض، عطلحة، )نو كحان غائحب عحن عملحه بشحكل مؤقحت  لحساب ال ير، باجر نو بحدون اجحر نو فحي مصحلحة العائلحة

سححاعة، ( 01-0) عححاملينعححدد سححاعات العمححل األسححبوعية إلححى  حسححب العححاملون ، ويصححنف (توقححف مؤقححت نو ني سححبب آخححر
إضحراب  نوب المرض، نو إجاز  مدفوعة األجر، نو إغحالق األفراد ال ائبون عن نعمالهم بسب وكملك فأكثرساعة  03 عاملين

 .نو توقيف مؤقت وما شابه ذلك
 

 :اإلنفاق
مقابل الحصول على السلع والخدمات التي تقدم لهم من  للبائعين دفعهاقيمة المبالغ التي يدفعها المشتري، نو يوافف على 

وقد ال يدفع المستفيد من الخدمة نو السلعة للوحد  المؤسسية التي .  قبل مزودي الخدمات نو إلى وحدات مؤسسية نخرى 
قبل مزودي وفي المحاسبة الصحية، اءنفاق على السلع والخدمات المقدمة من . تأخم حياز  السلعة نو الخدمة بشكل مباشر

الخدمات الصحية في السوق يقاس من حيث المبالغ التي يتلقونها عن مبيعاتهم؛ نما عن النفقات في جزء الخدمات والسلع 
التي تقدم بشكل خدمات وسلع غير السوقية للنظام الصحي تقاس من حيث تكلفة السلع والخدمات المستخدمة ءنتاج 

 .الرعاية الصحية نو النشاط ذات الصلة
 

 :األسرة إنفاق
 نفرادوالخدمات التي يتلقاها  وقيمة السلع .ألغراض معيشية المستخدمةالمي يصرف على شراء السلع والخدمات  هو النقد

               والضرائبالمي يتم إنفاقه على الرسوم  النقدو  .األسر  العاملين من رب العمل وتخصص الستهالك األسر 
 .واألمور غير االستهالكية األخرى  الديون ، الزكا ، التأمينات، الهدايا، التبرعات، الفوائد على (غير االستثمارية)
   

 :الدخل
   .السنة نو كاألسبوب نو الشهر محدود  زمنية فتر  خالل األسر نو  للفرد المتحقف العيني نو النقدي العائد هو

 
 : دخان

 .احتراق غير كامل للمواد جزيئات عالقة في الهواء بعد
 

 :ضجيج
 .، ويقاس بالديسيبل(فقد السمع)صوت مسموب من حركة المرور والبناء وسواها يمكن نن يحدث نثارا مزعجة وضار  
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 :غبار
 .جسيمات من الخفة بحيث تبقى معلقة في الهواء

 
 :التنقل

تنفيحم ننشحطة مختلفحة، وذلحك باسحتخدام وسحائل التنقحل  يقصد به انتقال الفرد سواء كان ذكرًا نو ننثى من مكان إلى آخر بهحدف
 .المتعدد 

 
 التصنيفات 8.0

مد في عملية جمع ومعالجة البيانات االحصائية على التصنيفات المعتمد  والمستخدمة في الجهاز وفف المعايير الدولية تاع
 .و ما يتالءم مع الخصوصية الفلسطينية

 

 8107دليل التجمعات السكانية الفلسطينية،  .0

 (ISCO-8)دليل التصنيف المهني الفلسطيني حسب التصنيف الدولي المعياري للمهن  .8

 (ISIC Rev. 4)االقتصادية الصناعي الفلسطيني لألنشطة  التصنيف .0
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 الفصل الثاني
 

 األساسيةالنتائج 
 

، حيث يتناول المواضيع األساسية 2112الظروف االجتماعية واالقتصادية يعرض هما الفصل النتائج األساسية لمسح 
 .المتعلقة بواقع الظروف االجتماعية واالقتصادية لألسر الفلسطينية في فلسطين

 
 المساعدات  2.1

، 2112محححححن األسحححححر نو نححححححد نفرادهحححححا فحححححي فلسحححححطين تلقحححححت مسحححححاعدات خحححححالل العحححححام %  21.1نشحححححارت النتحححححائج إلحححححى نن 
 (.1ي جدول / انظر). قطاب غز  من نسر% 22.2الضفة ال ر ية، و من نسر%  7.7وذلك بواقع 

    
 1028التي تلقت مساعدة حسب المحافظة،  في فلسطيننسبة األسر 

 

 
 

 نوع المساعدة 2.2.1
هحححححححي  2112خحححححححالل العحححححححام محححححححن المسحححححححاعدات التحححححححي تلقتهحححححححا األسحححححححر فحححححححي فلسحححححححطين % 22.2بينحححححححت نتحححححححائج المسحححححححح نن 

كو ححححححون مححححححواد / ثححححححم مسححححححاعد  علححححححى شححححححكل طححححححرود غمائيححححححة، %(22.2)غمائيححححححة، تليهححححححا المسححححححاعدات النقديححححححة  اتمسححححححاعد
 ، بالمقابححححل هنححححاك%7.1كو ونححححات قسححححيمة شححححراءبل ححححت نسححححبة المسححححاعدات علححححى شححححكل ، فححححي حححححين %12.2غححححماء بواقححححع 

  (.2ي جدول / انظر) .تأمين صحياعدات كانت عبار  عن من المس% 2.2
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 1028التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب نوع المساعدة، 

 
 

 مصدر المساعدة 1.2.1
وكالة غوث وتش يل الالجئين  مصدرهاالتي تلقتها األسر في فلسطين من المساعدات % 22.1نظهرت نتائج المسح ان 

، بينما %22.2 االجتماعية المصدر الثاني للمساعدات، حيث بل ت نسبتها التنميةفيما احتلت وزار   ،(االنروا) نالفلسطينيي
 .(2ي جدول / انظر) %.2.7 بواقعالمرتبة الثالثة  لمؤسسات الخيرية والدينيةاحتلت ا

 
 المساعدة طبيعة 3.2.1
التي تلقتها من مجموب المساعدات % 72.2ما نسبته شكلت المساعدات الدورية في فلسطين  نننتائج المسح  نشارت
في قطاب غز ، فيما بل ت نسبة % 72.2في الضفة ال ر ية مقابل % 72.2النسبة  تنكا، حيث 2112خالل العام األسر 

ي / انظر) .في قطاب غز % 22.2ال ر ية و في الضفة% 22.2 فيما بل تفي فلسطين، % 22.2المساعدات الطارئة 
 (.2جدول 

 
 1028 المساعدة،طبيعة و  المنطقة حسبفي فلسطين األسر  تلقتهاالتوزيع النسبي للمساعدات التي 
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 الرضى عن المساعدة مدى 4.2.1
فحي فلسحطين خحالل العحام  األسحر اتهعن المساعدات التي تلق( جداً  وراض   تشمل راض  )نتائج المسح ان هناك رضى  نظهرت
                 .فحححححححححي قطحححححححححاب غحححححححححز % 80.8فحححححححححي الضحححححححححفة ال ر يحححححححححة مقابححححححححل % 22.1محححححححححا بل حححححححححت النسححححححححبة ، في%72.7بواقححححححححع ، 2112

 (.7ي جدول / انظر)
 

 1028حسب مدى الرضى عن المساعدة، في فلسطين التوزيع النسبي للمساعدات التي تتلقاها األسر 
 

 
 

 الرضى عن المساعدة مالسبب الرئيسي لعد 5.2.1
في فلسطين التي  األسرمن قبل  %21.1عنها  (غير راض  وغير راض  مطلقاً )بل ت نسبة المساعدات التي ال يوجد رضى 

 األسححرمححن % 21.2، مقابححل %(27.2)الرضححى هححو الكميححة  محيححث كححان السححبب الرئيسححي لعححد ،2112خححالل العححام  تلقتهححا
% 2.7و السبب هو عدد مرات تلقي المسحاعد ، نن األسرمن % 12.7 نفادالسبب هو الكمية والنوعية معا، فيما  نفادت نن

 (.2ي جدول / انظر) .السبب الرئيسي لعدم الرضى عنها هو نوعية المساعد  نن نفادتاألسر من 
 

 حسب السبب الرئيسي لعدم الرضى في فلسطين وغير راضية عنها األسر  تلقتهاالتوزيع النسبي للمساعدات التي 
 1028عن المساعدة، 
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 تقديم طلبات المساعدات 6.2.1
فححي الضححفة % 27.2مححن األسححر فححي فلسححطين نفححادت بأنهححا لححم تتقححدم بطلححب مسححاعد ، بواقححع % 77.2إلححى نن البيانححات تشححير 

من % 2.1وفيما يخص نسباب عدم تلقي األسر لمساعدات يتضح من النتائج نن   .في قطاب غز % 27.2ال ر ية، مقابل 
األسر نفادت بأنها تقدمت بطلب ولم تحصل على مساعد  دون معرفة السبب لعدم تلقحي المسحاعد ، كمحا ان هنحاك محا نسحبته 

هححا، فحي حححين نن محن األسحر نفححادت ننهحا تقححدمت بطلحب ولححم تحصحل علححى مسحاعد  لعححدم انطبحاق شححروط الحصحول علي% 2.2
ي / انظححر%. )2.7األسححر التححي تقححدمت بطلححب مسححاعد  ولححم تحصححل عليهححا بسححبب عمححل فححرد نو نكثححر فححي األسححر  فقححد بل ححت 

 (.12جدول 
 

 سر للمساعداتحاجة األ 7.2.1
نفحادت بأنهحا بحاجحة كبيحر  ( ب حض النظحر عحن كونهحا تلقحت المسحاعد  نم ال)محن األسحر % 27.2يتضح من نتحائج المسحح نن 

نفحححادت بأنهحححا بحاجحححة نوعحححا محححا ( ب حححض النظحححر عحححن كونهحححا تلقحححت المسحححاعد  نم ال)محححن األسحححر % 22.2 وهنحححاك ،للمسحححاعدات
 (.12ي جدول / انظر) .من األسر ننها ال تحتاج للمساعد % 22.7بالمقابل نفادت .  (حاجة متوسطة) للمساعد 

 
 الحاجة لتلقي و المنطقة حسب ( بغض النظر عن كونها تلقت المساعدة أم ال)في فلسطين التوزيع النسبي لألسر 

 1028 ،المساعدة

 
 

 وصول المساعدات للقطاعات المحتاجة 8.2.1
ب ض )من األسر % 2.7، فقد نشارت البيانات إلى نن للمحتاجينوفيما يتعلف برني األسر حول توزيع ووصول المساعدات 

% 22.2رى تحفحي ححين  ،في فلسطين ترى بحأن المسحاعدات تصحل نساسحا للمحتحاجين (المساعد  نم الالنظر عن كونها تلقت 
نيضحًا، نمحا األسحر التحي تحرى بأنحه يحتم  يتلقونهحامن األسر نن المساعدات تصل للمحتاجين لكن بعض الناس غير المحتحاجين 
            . %22.2عححححححام فقححححححد بل ححححححت نسححححححبتها بشححححححكل  توزيححححححع المسححححححاعدات ال مائيححححححة بححححححدون تفرقححححححة بححححححين المحتححححححاج وغيححححححر المحتححححححاج

 (.17ي جدول / انظر)
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          رأيهم في وصول المساعدات  حسب( بغض النظر عن كونها تلقت المساعدة أم ال)في فلسطين التوزيع النسبي لألسر 

 1028للقطاعات المحتاجة، 

 
 

 األفعال /الصدمات /تعرض أي من أفراد االسرة إلى أي من األحداث 1.1
نفعال، فقد بينت النتحائج ان نكثحر األححداث التحي تعحرض لهحا  نو نحداث نو صدمات إلىنفراد األسر   نحدفيما يتعلف بتعرض 

فحي % 21.1، وتتحوزب هحم  النسحبة بواقحع %27.2نفراد األسر كانت تتعلف بنقص في الميا  حيث بل ت النسحبة فحي فلسحطين 
مححن األسححر ان نفرادهححا تعرضححوا لخسححار  جححزء نو جميححع % 12.1غححز ، فيمححا نفححادت فححي قطححاب % 22.7الضحفة ال ر يححة مقابححل 

 (.12ي جدول / انظر)  .في قطاب غز % 22.7من األسر في الضفة ال ر ية و% 7.7الدخل، /الراتب
 

من األسر نن نفرادها تعرضوا لعحدم القحدر  % 22.2وفيما يتعلف بالصدمات واألحداث الخاصة بالجانب الصحي، فقد نفادت 
في قطاب غز ، كملك عحدم القحدر  علحى % 21.2في الضفة ال ر ية مقابل % 11.1النسبة  و ل تعلى دفع تكاليف العالج، 

فحي % 7.1 كانحت النسحبةو فحي فلسحطين، % 12.1وحيحث بل حت نسحبتهم تلقي الخدمات الصحية لنقص في األدويحة واألدوات 
 (.12ي جدول / انظر. )في قطاب غز % 22.7والضفة ال ر ية 

 
 الواقع االقتصادي لألسر الفلسطينية 3.1

 
 األسر الفلسطينية وضع 2.3.1
فحي الضحفة ال ر يحة مقابححل % 22.2هحم  النسحبة  كانحتمحن األسحر فحي فلسحطين نفحادت ان حالتهحا الماديحة متوسحطة، % 71.2
 بل حتعلحى ننهحا فقيحر ، حيحث  الماديحةمن األسر في فلسحطين صحنفت حالتهحا % 22.1في قطاب غز ، في حين ان % 21.2

 (.17ي جدول / انظر) .في قطاب غز  %22.2وفي الضفة ال ر ية، % 11.2هم  النسبة 
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 1028أسرهم،  وضعرأيهم حول قة و المنطحسب في فلسطين التوزيع النسبي لألسر 

 
 

 

 الفلسطينية ماديا   األسرصمود  1.3.1 
فححي % 72.2هححم  النسححبة  و ل ححتتسححتطيع الصححمود ب ححض النظححر عححن المححد ، بأنهححا  فححي فلسححطين األسححرمححن % 22.1نفححادت 

الفلسحطينية بالكحاد تسحتطيع تحدبير  األسحرمحن % 21.7فحي قطحاب غحز ، فحي ححين بينحت النتحائج ان % 22.7والضفة ال ر ية، 
  .فححي قطححاب غححز مححن األسححر % 21.2الضححفة ال ر يححة مقابححل  نسححرمححن % 12.7او تعححاني مححن وضححع مححادي خطيححر،  نمورهححا

 (.21ي جدول / انظر)
 

 المصدر الرئيسي للدخل 3.3.1
الفلسطينية  األسرمن % 21.2 نفادتيتصدر القطاب الخا  الفلسطيني قائمة اعلى المصادر للدخل في فلسطين، حيث 

في قطاب غز ، % 22.2وفي الضفة ال ر ية % 22.7النسبة  و ل تان المصدر الرئيسي للدخل لها هو القطاب الخا ، 
في الضفة % 12.2 لتبلغ، %17.2، فقد بل ت النسبة في فلسطين ثاني للدخل كمصدر رئيسييأتي القطاب الحكومي فيما 

للدخل، حيث بل ت الثالث رئيسي الالمصدر  اءسرائيليةفي قطاب غز ، وقد تصدرت قطاعات العمل % 22.1ال ر ية و
   (.22ي جدول / انظر)  %.12.1النسبة في فلسطين 

 

 1028حسب المصدر الرئيسي للدخل، في فلسطين التوزيع النسبي لألسر 
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 (المشاريع الخاصة)االنشطة االقتصادية لألسر  4.3.1
هم  النسحبة  بل تالماضية،  شهراً  12 عملت في مشروب اقتصادي خا  خاللأنها بنفادت  في فلسطينمن األسر % 7.8
النسبة األكبر التي عملحت بحه  يتصدرالتجار   نشاط ننفي قطاب غز ، كما بينت النتائج % 7.2وفي الضفة ال ر ية % 7.7

ي / انظحر. )محن االسحر% 12.2خزين المي عملت به محا نسحبته النقل والت نشاط يليه، ثم %27.2حيث بل ت نسبته  األسر
 (.22جدول 

 

 1028النشاط االقتصادي، في فلسطين حسب ( شهرا الماضية 21خالل )التوزيع النسبي لألسر التي عملت في مشروع خاص 

 
 

 دين/ سلف/ األسر التي حصلت على قروض 5.3.1
شحهرا الماضحية، حيحث نن محا  12دين خالل /سلف/حصلت على قروضفي فلسطين  األسرمن % 22.2نشارت النتائج نن 

مححن % 22.2مححا نسححبته  ننو ينححت النتححائج .  فححي قطححاب غححز % 22.2فححي الضححفة ال ر يححة و األسححرمححن هححم  % 21.2نسححبته 
فححي الضححفة % 022. هححم  النسححبة وكانححتعلححى المعيشححة،  اءنفححاقالحاصححلة علححى قححروض فححي فلسححطين اسححتخدمتها فححي  األسححر
فححي  االحاصححلة علححى قححروض اسححتخدمته األسححرمححن % 22.2النتححائج نن  نوضحححتفححي قطححاب غححز ، كمححا % 72.7يححة وال ر 

         .  فححححي قطححححاب غحححححز % 21.2فححححي الضححححفة ال ر يححححة و% 22.7بل ححححت صححححيانة المسححححكن، حيححححث  /توسححححعة /االنفححححاق علححححى بنححححاء
 (.22ي جدول / انظر)
 

 1028الماضية حسب المحافظة،  شهرا   21دين خالل / سلف/ التي حصلت على قروضفي فلسطين نسبة األسر 
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 جنس المعيل الرئيسي في األسرة 6.3.1
ننثى، نما في الضفة نفادوا انها % 7.2ن المعيل الرئيسي لها هو ذكر مقابل ن افادتمن األسر في فلسطين % 71.7

ننثى، وفي قطاب غز  فان نفادوا انها منهم % 7.1من األسر المعيل الرئيسي لها هو ذكر مقابل % 71.1ال ر ية، 
 (.27ي جدول / انظر. )ننثىنفادوا انها % 7.7من األسر المعيل الرئيسي لها هو ذكر مقابل % 71.1

 
 1028 التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب جنس المعيل الرئيسي لألسرة،

 
 

 لألسرةالقيود على الحركة  4.1
محن نسحر الضحفة ال ر يحة % 17.2، نثحرت عليهحا بشحكل قليحلان القيود علحى الحركحة في فلسطين من األسر % 22.2نعر ت 

فحي % 12.2الضفة ال ر يحة و في% 7.2نثرت كثيرًا، من األسر ان القيود % 11.2في قطاب غز ، فيما نعر ت % 22.2و
 (.22ي جدول / انظر). قطاب غز 

 
  استراتيجيات التأقلم لألسر الفلسطينية 5.1

استراتيجيات تأقلم تسلكھا األسر من اجل توفير ال ماء في ظل لنقص ال ماء من خالل استخدام الفلسطينية تستجيب االسر 
 :م، وسيتم التطرق لها كاألتيلشراء الطعا توفرهااألموال وعدم ال ماء او نقص نقص 

 
 ( أيام التي سبقت المقابلة 7خالل )استراتيجيات التأقلم لألسر الفلسطينية  2.5.1

الى التوقف عن استهالك االطعمة باهظة الثمن واللجوء  فلسطين تلجأفي  سرألامن % 22.2نشارت النتائج نن ما نسبته 
، ال ماءعندما ال يتوفر ما يكفي من ال ماء نو المال لشراء ( غالية الثمن األطعمةشراء نطعمة رخيص بدال من )الى البدائل 

 .في قطاب غز % 22.7في الضفة ال ر ية مقابل  االستراتيجيةاستخدام هم   إلىتلجأ  األسرمن % 12.2حيث نن هناك 
 (.27 ولي جد/ انظر)
 
خر آبقايا " التأقلم الثانية التي تلجأ االسر الفلسطينية اليها فهي شراء نطعمة ذات جود  منخفضة من السوق  استراتيجيةما ن

في الضفة ال ر ية،  األسرمن % 12.2خدامها ما نسبته است إلى، حيث لجأت %22.2ما نسبته  فمثلت" وقت من السوق 
الفلسطينية تلجأ الى استخدام  األسرمن % 22.2و ينت النتائج نن .  في قطاب غز  األسر اليهالجأت % 27.1و

في  األسرمن هم  % 7.7تقليص عدد الوجبات المستهلكة لجميع نفراد األسر ، حيث هناك ما نسبته /استراتيجية تقليل
 .(22و 22ي جدول / انظر. )في قطاب غز % 22.2الضفة ال ر ية، و

 ذكر
 أنثى 90.7%

9.3% 
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 1028 ،(أيام التي سبقت المقابلة 7خالل )حسب استراتيجية الاتأقلم في فلسطين نسبة األسر 

 
 

 ( التي سبقت المقابلة يوما  الماضية 30خالل )استراتيجيات التأقلم لألسر الفلسطينية  1.5.1
من االسر في فلسطين تلجأ الى شراء الطعام بالدين او استقراض الطعام عندما ال % 21.7 نسبتهبينت النتائج ان ما 

ميا ، )من االسر باللجوء الى عدم دفع الفواتير % 27.2و المال لشراء ال ماء، هما وتقوم نيتوفر ما يكفي من ال ماء 
المالبس وغيرها، و الصحة و  ت األسر  على التعليممن االسر تلجأ الى تخفيض نفقا% 22.1كما ان هناك  ،(الخ....كهر اء

 (.22ي جدول / انظر) .من األسر تقوم باستقراض االموال من اجل توفير ال ماء% 17.2في حين 
 

 1028، (التي سبقت المقابلة يوما الماضية 30خالل )حسب استراتيجية الاتأقلم  في فلسطيننسبة األسر 
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 المسكن  ظروف 6.1
 

 خدمة شبكة المياه في المسكنتوفر  2.6.1
، (دون انقطاب)من األسر في فلسطين تسكن في مساكن تتوفر فيها خدمة الميا  بشكل مستمر % 022.نظهرت النتائج نن 

ونن نسحبة األسحر فحي فلسحطين التحي %.  2.2نمحا فحي قطحاب غحز  فكانحت % 21.2وقد بل حت هحم  النسحبة فحي الضحفة ال ر يحة 
فحي الضحفة % 27.2النسحبة  وكانحت، %22.1انقطاب في خدمحة الميحا  نكثحر محن محر  باألسحبوب تسكن في مساكن تعاني من 

 (.22ي جدول / انظر. )في قطاب غز % 21.1وال ر ية 
  

 1028التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة ووجود انقطاع في توفير الخدمة من شبكة المياه العامة، 
 

 
 .من مر  باألسبوب، االنقطاب يومياً االنقطاب مر  واحد  في الشهر، االنقطاب مر  واحد  باألسبوب، االنقطاب نكثر تشمل  هناك انقطاب*

 
 التأقلم مع حالة االنقطاع في خدمة شبكة المياه العامة 1.6.1

محن األسحر فحي فلسحطين التحي تتعحرض إلحى االنقطحاب فحي خدمحة شحبكة الميحا  العامحة تقحوم بتخحزين % 22.2نفادت النتحائج نن 
فححي % 21.2فححي الضححفة ال ر يححة، و% 22.1النسححبة  و ل ححتالميححا  مححن الشححبكة العامححة مححن نجححل التححأقلم مححع حالححة االنقطححاب، 

الميا  للتأقلم محع حالحة ( تنكات)ي فلسطين تلجأ إلى شراء صهاريج من األسر ف% 27.1قطاب غز ، كما نن هناك ما نسبته 
ي / انظحر%. )11.1وفحي قطحاب غحز  % 22.2االنقطاب في خدمة شبكة الميا ، حيث بل ت هم  النسبة في الضفة ال ر يحة 

 (.22جدول 
 

 1028المياه العامة، التأقلم مع حالة االنقطاع في خدمة شبكة وسيلة التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب 
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 جعل المياه أكثر أمانا  للشرب 3.6.1
محن األسحر فحي فلسحطين تقحوم باسحتخدام طحرق لجعحل الميحا  % 2.2نن هناك ما نسبته  2112بينت نتائج المسح خالل العام 

هما و ينت النتحائج ان اسحتخدام فلتحر .  في قطاب غز % 1.1في الضفة ال ر ية، و% 2.2 وكانت النسبةنكثر نمانًا للشرب، 
فححي % 21.2فححي فلسححطين لجعححل الميححا  اكثححر امانححًا للشححرب، حيححث شححكلت هححم  الطريقححة % 22.1للميححا  مححن قبححل األسححر بلححغ 

الى طريقة غلي الميحا  من االسر في فلسطين % 12.2في قطاب غز ، في حين لجأت ما نسبته % 27.2الضفة ال ر ية، و
 (.22ي جدول / انظر. )في قطاب غز % 22.2و في الضفة ال ر ية،% 12.2 وكانت النسبةلجعلها نكثر نمانًا، 

 
ألسر التي تقوم بأي معالجة للمياه لجعلها أكثر أمانا  للشرب في فلسطين حسب طرق جعل المياه أكثر أمانا  لالتوزيع النسبي  

 1028للشرب لدى األسرة، 

 
 

 شبكة الكهرباء في المسكن خدمةتوفر  4.6.1
دون )محححن األسحححر فحححي فلسحححطين تسحححكن فحححي مسحححاكن تتحححوفر فيهحححا خدمحححة الكهر حححاء بشحححكل مسحححتمر % 22.1نظهححرت النتحححائج نن 

كحملك نظهحرت النتحائج نن %.   1.2نمحا فحي قطحاب غحز  فكانحت % 71.2، وقد بل ت هم  النسبة في الضحفة ال ر يحة (انقطاب
فحي خدمحة الكهر حاء ( سحاعات مححدود  خحالل اليحوم)يوميحا  نسبة األسر في فلسطين التي تسكن في مساكن تعاني من انقطحاب

 .(27ي جدول / انظر. )في قطاب غز % 77.2و ،في الضفة ال ر ية% 1.2 وكانت النسبة، 22.1%
 

 1028التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة ووجود انقطاع في توفير الخدمة من شبكة الكهرباء العامة في المسكن، 
 

 
 .من مر  باألسبوب، االنقطاب يوميااالنقطاب مر  واحد  في الشهر، االنقطاب مر  واحد  باألسبوب، االنقطاب نكثر يشمل  انقطابيوجد * 
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 التأقلم مع حالة االنقطاع في خدمة شبكة الكهرباء العامة 5.6.1
الكهر حححاء العامحححة تقحححوم محححن األسحححر فحححي فلسحححطين التحححي تتعحححرض إلحححى االنقطحححاب فحححي خدمحححة شحححبكة % 27.7نشحححارت النتحححائج نن 
شححبكات ليححد مححن نجححل التححأقلم مححع حالححة االنقطححاب فححي خدمححة شححبكة الكهر ححاء العامححة، كمححا نن هنححاك مححا نو  باسححتخدام بطاريححات

.     من االسر في فلسطين تلجأ الى بطاريات جافة عادية للتحأقلم محع حالحة االنقطحاب فحي خدمحة شحبكة الكهر حاء% 12.7نسبته 
 .(22ي جدول / انظر)
 

 1028التأقلم مع حالة االنقطاع في خدمة شبكة الكهرباء العامة، وسيلة التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب 

 
 

 
 المؤثرات البيئية المحيطة بالمسكن 6.6.1
% 81.3ن ونللضحححححححجيج،  تمحححححححن األسحححححححر فحححححححي فلسحححححححطين تعرضححححححح% 82.3نن  8102خحححححححالل عحححححححام  نتحححححححائج المسحححححححح نشحححححححارت

محححححححن األسحححححححر % 2.1 تتعرضحححححححو  ،لل بحححححححارمحححححححن األسحححححححر % 00.3 تتعرضححححححح فحححححححي ححححححححين، للحححححححروائح تتعرضححححححح محححححححن األسحححححححر
   .(19جدول  ي/ انظر)  .للدخان

   
 1028في فلسطين، ( للضجيج، الروائح، الغبار، الدخان)سبة األسر المتعرضة ن
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 الثالثالفصل 
 

 المنهجية 
 

 تكنولوجيحاوالنمحو الهائحل فحي  (GIS)المعلومحات الج رافيحة نظرًا للتطور التقنحي فحي وسحائل االتصحاالت وتبحادل البيانحات ونظحم 
 2117هحما التطحور فحي تنفيحم التعحداد العحام للسحكان والمسحاكن والمنشح ت  واسحتخدامت نشر المعلومات؛ وتقنيا اللوحية  جهز األ

وشحححمولية  محححن الدقحححة والتكامحححل عحححالي ى الوصحححول إلحححى مسحححتو فحححي فلسحححطين، حيحححث نفحححم بمنظومحححة تكنولوجيحححة متكاملحححة محححن نجحححل 
، وفححي ظححل توجححه الجهححاز المركححزي لإلحصححاء الفلسححطيني نحححو االسححتمرار فححي تطححوير اسححتخدام التقنيححات البيانححات اءحصحححائية

ندى هحم  كلحه الحى الحديثة فحي جمحع البيانحات محن الميحدان، و هحدف تطحوير النظحام االحصحائي، ورفحع مسحتوى جحود  البيانحات، 
   .نظم المعلومات الج رافيةب ور طها ،"التابلت"األجهز  اللوحية باستخدام  اتخاذ قرار بتنفيم المسوج الميدانية

  
 ،المسححح تحم تنفيححم مراححل كافحةإذ  ؛ث نقلحة نوعيحةاحححدإ ندى الحىممحا  تنفيحم هحما المسحححالمنظومحة التكنولوجيححة فححححي اسحتخدام تحم 

مكننححا محن ر ححط البيانحات التححي يححتم  الححمي اسححتخدام نظحم المعلومححات الج رافيحة إلححىإضحافة  ،"التابلححت"باسحتخدام األجهححز  اللوحيحة 
سححاقها وسححهولة ، األمححر الححمي سححاهم فححي تححوفير الوقححت والجهححد، وزيححاد  جححود  البيانححات وات  جمعهححا فححي الميححدان بالبعححد الج رافححي

 .تحليلها، وتعزيز إدار  العمل الميداني ومراقبته
 

الظحححروف االجتماعيحححة واالقتصحححادية لألسححححر ميحححة التحححي اتبعحححت فحححي تخطحححيط وتنفيحححم مسحححح المنهجيحححة العل هحححما الفصحححليعحححرض 
، وتشححمل تصححميم ندوات 2112/ولنتشححرين حتححى  2112/تمححوزالححمي تححم تنفيححم  خححالل الفتححر  فححي فلسححطين  2112الفلسححطينية 

 .البحث األساسية وطرق جمع ومعالجة البيانات الخاصة بموضوب المسح
 

 أهداف المسح 2.3
منظومة المؤشرات االجتماعية نهم الت ييرات التي طرنت على هدف هما المسح إلى توفير قاعد  بيانات شاملة حول 

تشكل استجابة و  كما ،كثيرًا من النواحي االجتماعية واالقتصادية والبيئية والتي تطال واالقتصادية التي يعمل عليها الجهاز
إلى مجموعة من في هما المسح تنتمي المؤشرات التي تم العمل عليها و الحتياجات العديد من الشركاء والمستخدمين، 

 :المواضيع والمجاالت اآلتية
  الخصائص الديموغرافية ألفراد األسر. 

  خصائص المسكن المي تقيم بها األسر. 

 دخل ونفقات األسر  واستهالكها. 

  الزراعية واالقتصادية التي تمارسها األسراألنشطة. 

 الطرق التي استخدمتها األسر للصمود والتكيف مع نوضاعها االقتصادية. 

 توفر الخدمات األساسية لألسر الفلسطينية. 

 ها األسر وتقييم األسر لهم  المساعداتاالمساعدات التي تتلق. 

 احتياجات األسر  الفلسطينية للتمكن من الصمود. 

 انا  الفرد الفلسطيني وجود  الحيا واقع مع. 

  المسح بهمانهداف التنمية المستدامة للمؤشرات ذات العالقة. 
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 استمارة المسح 1.3
تمثل استمار  المسح األدا  الرئيسحية لجمحع المعلومحات، لحملك ال بحد نن تحقحف المواصحفات الفنيحة لمرحلحة العمحل الميحداني، كمحا 

  الظروف االجتماعية واالقتصادية من عحدمراقبة استمار  مسح  تكونتيتوجب نن تحقف متطلبات معالجة البيانات وتحليلها، 
 :نقسام
 سم على البيانات التعريفيةيشمل هما الق: القسم األول . 
 هما القسم يتعلف بالسيطر  النوعية: القسم الثاني. 
 االجتماعية والخصائصيشمل األسئلة المتعلقة ببيانات نفراد األسر  : القسم الثالث. 
 بيانات المسكنالمتعلقة  ةيشمل األسئل: القسم الرابع. 
 التأقلم اتراتيجياستالمساعدات و "يشمل األسئلة المتعلقة : القسم الخامس." 
 واءنفاق االستهالكبيشمل األسئلة المتعلقة : القسم السادس. 
 يشمل األسئلة المتعلقة بالتنوب ال مائي ومواجهة نقص الطعام: القسم السابع. 
 يشمل األسئلة المتعلقة بالدخل: القسم الثامن. 
 واالقتصاديةباألنشطة الزراعية يشمل األسئلة المتعلقة : القسم التاسع. 

 حرية التنقليشمل األسئلة المتعلقة ب: القسم العاشر. 

  م يوتقي ،وتشمل األسئلة المتعلقة بواقع المعانا  وجود  الحيا  فأكثر،سنة  02باءضافة إلى استمار  الفرد
     .وتكنولوجيا المعلومات( وزار   الداخلية)الخدمات الصحية، التعليمية، االدارية 

 
 والعينة اإلطار 3.3

 .فلسطينمن األسر المقيمة في  ثالث مراحلمنتظمة ذات العينة في المسح عينة عشوائية طبقية عنقودية 
 

 مجتمع الهدف 2.3.3
المسح  إسنادفي فلسطين لفتر   نسرهمواألفراد الفلسطينيين المقيمين بصفة اعتيادية مع  األسرمن جميع  مجتمع الهدف تكون 
من  باألفرادخا   إضافيالستيفاء نموذج  ونكثرسنة  12من الفئة العمرية  األفرادن هناك تركيز على وكا، 2112وهو 

 . هم  الفئة
 

 إطار المعاينة 1.3.3
وهي مناطف ج رافية متقار ة الحجم  2117تعداد السكان والمساكن والمنش ت  قائمة مناطف عد منإطار المعاينة من  تكون 

 في (PSUs) ، وقد تم استخدام هم  المناطف كوحدات معاينة نولية(نسر  122فيها  األسرمتوسط عدد )في معظمها 
لالستفاد  منها  2117على مناطف عد  2117موائمة مناطف عد  ، وتم العمل علىالمرحلة األولى من عملية اختيار العينة

 .للمسح في الدورات الالحقة
 

، حيث (GIS)إلكترونيًا باستخدام نظم المعلومات الج رافية  2112في العام  المستهدفةتم العمل على تحديد مباني العينة 
لتحديد المباني التي تم اختيارها في  ArcMap 10.6ضمن برنامج  Geospatial Joinتم استخدام ندا  الر ط المكاني 

والتي تقع ضمن  2117نسر  والمأخوذ  من مباني اءطار العام لتعداد  8,225المرحلة األولى لتصميم العينة والبالغ عددها 
تم االعتماد على المباني .  2117حدود مناطف العد التي تم تحديثها خالل التعداد العام للسكان والمساكن والمنش ت 

 .2112سر التي انتقلت بعد العام لر ط مواقع مباني العينة بمناطف العد المستهدفة، ليتم تتبع األ 2117التعدادية فقط للعام 
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 حجم العينة 3.3.3
 :مقسمة كالتالي نسر  70722 للمسح استجاب اءجماليالمستوى  على نسر  110112تم الوصول الى 

الفلسطينية  لألسر واالقتصادية والظروف االجتماعية 2014 غز  قطاب على اءسرائيلي العدوان نثر تثبيت عينة مسح .1
استجاب منهم  (household-panel)نسر  في الدور  السابقة  20222والتي بل ت  2112العام  والمي تم تنفيم  في

 .اسر  70227
 .اسر  20227اسر  استجاب منهم  20722عينة االسر الجديد  التي تكونت من االفراد المنفصلين عن اسرهم  .2

 
 تصميم العينة 4.3.3

 :مراحلثالث العينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات 
 

منطقة عد  227والتي بلغ فيها عدد مناطف العد  2112مسح لاختيار مناطف العد للدور  السابقة ل :المرحلة األولى
التي غيرت مكان سكنها  واألسرفيها االفراد المنفصلين عن اسرهم وشكلوا اسر جديد   تواجدالى مناطف العد التي  باءضافة

 .خرى نوعنوانها الى مناطف عد 
 

نسر   من كل منطقة  22وهي حوالي  2112مسح لزيار  نفس االسر التي تم زيارتها في الدور  السابقة ل :المرحلة الثانية
يتم تتبع األسر التي غيرت مكان سكنها وعنوانها المتوفر في قاعد  البيانات السابقة الى مكان اخر الستيفاء االستمار  و عد، 

 .سر جديد نالى  نضموااو ن سر جديد نسرهم وشكلوا ندور  السابقة المين انفصلوا عن تم تتبع االفراد من ال كمامنها، 
 

سنة  12من األفراد  في المرحلة الثانية (القديمة والجديد )اختيار فرد ذكر نو ننثى من كل نسر العينة  :المرحلة الثالثة
مع االخم بعين االعتبار نن  . (نموذج جود  الحيا )سنة فأكثر  12الستيفاء نموذج االفراد  فأكثر باستخدام جداول كش

 .سر  التي رقمها زوجي في عينة منطقة العد نختار منها انثى واألسر  التي رقمها فردي نختار منها ذكرألا
 

 طبقات العينة 5.3.3
 :تم تقسيم المجتمع إلى طبقات متجانسة كما يلي

االحتالل  والمي ضمه J1 ذلك الجزء من محافظة القدس الضفة ال ر ية بما يشملمحافظة في  12)المحافظة  .1
 .(وقطاب غز كطبقة منفصلة  1727اءسرائيلي إليه عنو  بعيد احتالله للضفة ال ر ية عام 

 (.حضر، ريف، مخيم)نوب التجمع  .2
 .كطبقة ضمنية (ج غير ،ج تصنيف) ج المنطقة .2

 

 مستويات النشر 6.3.3
 .فلسطين: المستوى اءجمالي .1
 (.وقطاب غز  ال ر ية،الضفة : )مستوى المنطقة .2
ذلك الجزء من محافظة القدس والمي ضمه االحتالل  بما يشملمحافظة في الضفة ال ر ية  12)المحافظة  .2

 .(وقطاب غز  1727اءسرائيلي إليه عنو  بعيد احتالله للضفة ال ر ية عام 
 .(خارج الجدار الجدار،داخل ) الضم والتوسعالموقع بالنسبة لجدار  .2
 .(مخيم ،ريف ،حضر)نوب التجمع  .2
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 .(الجئغير  غيرمسجل، الجئ ،مسجل الجئ)حالة اللجوء  .2
 .(ننثى ،ذكر) الجنس .7
 .(ج غير ،ج تصنيف) ج المنطقة .2

 
 حساب األوزان 7.3.3

العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحد ، وعينة مسح في ( وحد  المعاينة)يعرف وزن الوحد  اءحصائية 
حيث يتم في المرحلة األولى حساب وزن مناطف العد  ،ذات ثالث مراحل( PPS)الظروف هي عينة طبقية عنقودية 

ل منطقة ثم في المرحلة الثانية يتم حساب وزن األسر  من ك ،(PPSعينة )باالعتماد على احتمال اختيار كل منطقة عد 
ثم نقوم بتعديل  ،ثم نجد حاصل ضرب وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة الثانية فنحصل على وزن األسر األولي ،عد

باالعتماد على تقديرات األسر  األوزانبعد ذلك نقوم بتعديل ( attrition)هم  األوزان على معامل السقوط من العينة 
 .و التالي نحصل على وزن األسر النهائي( نوب التجمع ،محافظة )بقة وتكون فئة التعديل هي الط  2112منتصف 

 
 نوزانالنهائي وهو وزن الفرد األولي ويتم تعديل  نسرتهكل فرد وزن  بإعطاءفي المسح  األسر  نفرادملف  نوزانيتم حساب 

التي يقع فيها الفرد حسب تقديرات منتصف  (فئة 17)حسب المنطقة وجنس الفرد والفئات العمرية الخماسية  األولية األفراد
لملف  األوزانو ملك نكون قد حصلنا على الوزن النهائي للفرد في الفئة التابع لها ثم نقوم بدمج هم   2112لعام  11شهر 
 .سنة فأكثر 12 األفراد

 
 العمليات الميدانية 4.3

لححملك فححإن .  تمثححل العمليححات الميدانيححة، العمححل الحقيقححي للمسححح فححي الحصححول علححى البيانححات المطلو ححة مححن مصححادرها األوليححة
ذلحك  نشحتملضمان وجود مقومات النجاج في هم  المرحلة من القضايا األساسية التحي تحم العمحل عليهحا بشحكل تفصحيلي، وقحد 

ا في ذلك عمليحات التعيحين والتحدريب وتحوفير المسحتلزمات الماديحة الالزمحة ألداء على توفير كل المستلزمات الفنية واءدارية بم
 .العمل بأفضل صور 

 
 والتعيين التدريب 1.4.3

للجهاز في الضفة  يتحضيرًا لبدء عمليات تنفيم المسح حسب الخطة الموضوعة، فقد تم عقد دور  تدريبية في المركز الرئيس
قد اشتمل برنامج التدريب على و ، 12/12/2112-12خالل الفتر   نيام تدريب 2ال ر ية وفي مكتب قطاب غز ، بواقع 

الجانب النظري المي تم من خالله تدريب الباحثين والمشرفين الميدانيين على العمليات الميدانية المختلفة بشكل عام وذلك 
هدف إكسابهم المهارات األساسية الالزمة لجمع المعلومات ومن اجل توحيد المفاهيم والتعريفات قبل بداية تنفيم المسح، ب

استيفاء االستمار ، باءضافة إلى آلية وتقنية إجراء المقابالت في الميدان وسبل التعامل مع  وآليةالوارد  في االستمار ، 
 .المستجدات التي يواجها الفريف في العمل

 
المشرفين الميدانيين على تعبئة و  الباحثينمج التدريب على الجانب العملي، حيث تم العمل على تدريب كما اشتمل برنا

من اجل ، وذلك 22/12/2112بتاريخ عقد يوم تدريبي للمشرفين  إلىباءضافة  ،االستمار  باستخدام األجهز  اللوحية
على شاشاته والتقارير الموجود  عليه، كما تم العمل على تدريبهم  وتدريبهم، العمل الميداني للمسح إدار تدريبهم على نظام 

 . على النظام على آلية اسناد مناطف العد واألسر الى الباحثين
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واالمتححان النهحائي نتحائج االمتحانحات اليوميحة فحي  تنعلحى التقييمحا علىباالعتماد ( المشرفين والباحثين)تم تعيين فريف العمل 
 .تدريبيةالدور  الفي نهاية وااللتزام بالحضور 

 
 جمع البيانات 1.4.3

اسححتخدام األجهححز  اللوحيححة فححي جمححع تححم  ،سححنة فححأكثر 02 واألفححراد لألسححر تححم جمححع بيانححات المسححح بأسححلوب المقابلححة الشخصححية
تطبيحف الكترونحي خحا  تصحميم ، وتحم (J1) محافظحة القحدس باسحتثناءبيانات المسح في كحل محن الضحفة ال ر يحة وقطحاب غحز  

صححمم وفقححًا السححتمار  المسححح مححدعم بقواعححد و تحميححل خححرائط منححاطف عححد التجمعححات الفلسححطينية عليححه، و لجمححع بيانححات المسححح 
وكملك مَدعم برسائل تنبيهية نو تحميرية في حال وجود عدم منطقية واتسحاق  التدقيف اآللي لفحص منطقية البيانات واتساقها،

بياناتهحا علحى  إدخحالمحن خحالل االسحتمارات الورقيحة، وتحم ( J1) جمحع البيانحات فحي محافظحة القحد تحم فحي ححين.  فحي البيانحات
نجهز  الحاسوب في قاعة اءدخال في المقر الرئيسي، وتم استخدام نفس التطبيف الحمي صحمم لألجهحز  اللوحيحة ولكحن بتعحديل 

 .م الخرائطبعض الخصائص فيه لتتناسب مع نجهز  الحاسوب حيث ال داب الستخدا
 

  J1محافظححة القححدسباسححتثناء  27/12/2112بتححاريخ فححي جمححع البيانححات فححي محافظححات الضححفة ال ر يححة وقطححاب غححز   تححم البححدء
 :واالنتهاء من جمع البيانات وفف الجدول اآلتيوتم  ،22/12/2112 بدء العمل فيها بتاريخالتي تم 

 تاريخ االنتهاء المحافظة الرقم
 27/17/2112 بيت لحم+ واألغوار نريحا +  J1القدس  .2
 21/17/2112 الخليل+ سلفيت  .1
 12/11/2112 واألغوار الشمالية طو اس+  قلقيلية .3
 12/11/2112 جنين .4
 12/11/2112 رام هللا والبير +  J2القدس  .5
 17/11/2112 طولكرم .6
 17/11/2112 رفح+ خانيونس  +دير البلح + غز   +شمال غز   +نابلس  .7

 
 اإلشراف والتدقيق الميداني 4.4.4
  تم تقسحيم فريحف العمحل الميحداني إلحى عحد  مسحتويات إداريحة وذلحك لتسحهيل آليحات المتابعحة والرقابحة علحى جحود  البيانحات

 : والمتابعة على سير العمل الميداني
 .مباشر  ويقوم بتدقيقها وفحصها األسريقوم باستيفاء البيانات من : الباحث الميداني -
والفنيحححة علحححى فريحححف البحححاحثين، حيحححث يقحححوم بمحححرافقتهم اثنحححاء اسحححتيفاء  اءداريحححةيقحححوم بالمتابعحححة : المشحححرف الميحححداني -

 .اللوحيةاالستمارات ويتحقف من قدرتهم على طرج اسئلة االستمار  واستخدام األجهز  
تنفيحم زيحارات ميدانيحة للتحقحف  إلحى باءضحافةوالفنية على فريف المشحرفين  اءداريةيقوم بالمتابعة : المنسف الميداني -

 .من سير العمل على جمع البيانات
 حيححث يمكححن ءدار  المشححروب الححدخول واالطححالب علححى ، تححم تصححميم بححرامج المتابعححة وسحححب البيانححات مححن خححالل الويححب

 .التقارير المختلفة حسب الصالحيات المعطا  لها
  تطبيحف قواعحد التحدقيف اآللحي المباشحر نثنحاء فتحر  جمحع األجهحز  اللوحيحة فحي جمحع بيانحات المسحح فقحد تحم نظرًا الستخدام

البيانححات فححي جميححع المراحححل ممححا ندى الححى تقليححل االخطححاء حيححث نن النظححام كححان يعطححي رسححائل تنبيححه ورسححائل خطححأ 
 . لتأكد منهاللتعديل البيانات نو للفحص و  إما للباحثين
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 استمارات القدس  لخصوصية(J1)  ًوفنيحاً  تحدقيقا شحكلياً  االستمارات يفقبتد لمدققةاقامت ، حيث تم جمع البيانات ورقيا 
 .مكتبياً  حسب قواعد التدقيف المعد  مسبقاً 

  تم إعداد برنامج زيارات ميدانيحة محن اجحل المتابعحة الفعليحة للعمحل الميحداني للوقحوف علحى نهحم المشحكالت والعمحل علحى
 البحاحثيين، كحملك لمعرفحة محدى تطبيحف التطبيحفعلحى  محن قبحل البحاحثين طالب علحى كيفيحة اسحتيفاء البيانحاتحلها، ولإل

 .للتعليمات التي تم تدريبهم عليها لضمان سير العمل بشكل جيد

 
 التدقيق المكتبي والترميز 6.6.4

تحم فقحد  نمحا بالنسحبة للترميحز، بسحبب اسحتخدام االسحتمارات الورقيحة، (J1)لقحدس االسحتمارات محافظحة تحم التحدقيف المكتبحي فقحط 
نسححئلة  وشححملت لهححما ال ححرضتححم تصححميم شاشححات خاصححة  حيححثالعمححل علححى ترميححز األسححئلة والحقححول التححي بحاجححة إلححى ترميححز 

التي يتم ترميزها هحي ستمار  النسئلة الترميز في او ، في عملية الترميز  للمساعد الترميز ونسئلة نخرى حول خصائص األفراد
 .النشاط االقتصادي وذلك حسب ندلة الترميز سؤال المهنة وسؤال

 
  معالجة البيانات 3.4

 :بطرق مختلفة منها للمسح معالجة البيانات علىتم العمل 
 

 برنامج االدخال وقواعد التدقيق 0.3.4

بقدر يسمح بالتعامل مع التطبيف بوضوج وتسهيل  االستمار  التي تم تصميمهاعلى  باالعتماد التطبيفتصميم تم  .1
 في الميدان الباحثييناالعتماد على واجهات تطبيف سهلة االستخدام تساعد حيث تم عملية جمع البيانات ميدانيًا، 

استخدام ندوات اءدخال المناسبة بحسب السؤال وكملك  ،على استيفاء البيانات بسرعة و الحد األدنى من األخطاء
 .القوائم المنسدلةمثل 

على بشكل مباشر وتحميلها  المسحإعداد قواعد تدقيف آلية غاية بالدقة لتتالئم مع استخدام التكنولوجيا في هما  .2
، لتأكد منهاللتعديل البيانات نو للفحص و  إما للباحثينحيث نن النظام كان يعطي رسائل تنبيه ورسائل خطأ  التطبيف

والمحافظة على اتساقها وخلوها من األخطاء قدر اءمكان مما الى قاعد  البيانات  المدخلة من نجل تنظيف البيانات
 . الى النتائج النهائية ووصوالً  االوليةيسهل ويسرب من عملية استخراج النتائج 

ساعد على منع التكرار نو اسقاط في ( GIS)ونظم المعلومات الج رافية ( GPS)استخدام نظام تحديد المواقع  .2
 (.واألسر  المبنى)عد الوحدات 

، تم استخدام نفس التطبيف المي تم اً التي تم جمع البيانات فيها ورقي( J1)من نجل العمل بالتوازي مع القدس  .2
 ،بياناتهادخال ء من داعي لوجود الخرائط تصميمه على األجهز  اللوحية وتم تعديل بعض الخصائص به حيث ال

االنتهاء من   عدو تنزيل البرنامج على األجهز  تم  بعد نن اءدخالعلى نجهز  الكمبيوتر في قاعة  اءدخالتم حيث 
 .االستمارات تدقيف

 
 تنظيف البيانات 8.3.4

 نثنححاءبحالتزامن محع عمليحة جمححع البيانحات تحم إجحراء فحححص نسحبوعي للبيانحات المدخلحة مركزيححًا واعادتهحا للميحدان للتعحديل  .0
تم العمل على إجراء فحص دقيف لألسئلة والمت يرات والتأكد من استيفاء  حيث عليها،والمتابعة  مرحلة جمع البيانات

 .جميع البنود المطلو ة، وفحص االنتقاالت والتوقفات والمدى
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فحححص وتنظيححف نهححائي لقواعححد بيانححات  إجححراءعلححى  مرحلححة العمححل الميححدانياقتصححرت عمليححة معالجححة البيانححات مححا بعححد  .8
 :اآلتيالبيانات على النحو  تنظيفالعمل على تدقيف و  تم بحيث ،المسح

 .تدقيف االنتقاالت والقيم المسموج بها .0
 .على عالقات منطقية وذلك بناءً  ،المختلفةاالستمار   ين نسئلة و تدقيف التطابف واالتساق  .1
غيحححر  بالححححاالتإجحححراء فحوصحححات بنحححاًء علحححى عالقحححات معينحححة بحححين األسحححئلة المختلفحححة بحيحححث كحححان يحححتم اسحححتخراج قائمحححة  .3

 .وكما تم العمل على توثيف جميع الكشوف وتصحيح الخطأ المتطابقة ومراجعتها وتحديد مصدر الخلل فيها

تجهيحز بيانحات  ها، ليتمالستخراج كشوف باألخطاء والتناقضات وتعديل( SPSS) برنامج استخدام خاللتم العمل من  .3
 .نظيفة ودقيقة جاهز  للجدولة والنشر

 
 النتائج استخراج 4.3.4

البيانات وتحدقيقها محن نيحة نخطحاء، تحم اسحتخراج جحداول نتحائج المسحح وذلحك وفحف قائمحة الجدولحة التحي  تنظيفمن  االنتهاءبعد 
 .نعدت مسبقا لهما ال رض
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 الرابع لفصلا
 

 الجودة
 

اآلليحات التحي تضحمن دقحة البيانحات، والححد محن األخطحاء  عحرضوتقييمهحا محن خحالل  المسححيتطرق هما الفصل لجود  بيانحات 
 .  معاينة نو غير معاينة نخطاءالممكن حدوثها سواء كانت 

 

 الدقة  0.6
ترجحع إلحى طحاقم التحي  المعاينحةنخطاء غير و  نخطاء المعاينةيشمل فحص دقة البيانات جوانب متعدد  في المسح من نبرزها 

ويشححمل هححما القسححم علححى . هححم آثارهححا علححى التقححديراتن إلححى معححدالت االسححتجابة فححي المسححح و العمححل وندوات المسححح، باءضححافة 
 :اآلتي

 
 أخطاء المعاينة 0.0.6

محن المجتمحع ولحيس كحل وححدات ( عينحة)هي األخطاء الناتجحة عحن دراسحة جحزء و  بأخطاء المعاينةإن بيانات هما المسح تتأثر 
تححم إجححراا  بالعينححة فححال بححد مححن وجححود ، 8102 لألسححر الفلسححطينية الظححروف االجتماعيححة واالقتصححادية المجتمححع، و مححا نن مسححح

ال بححد مححن اسححتخدام عينححة احتماليححة ذات تصححميم مالئححم لحسححاب األخطححاء علححى  نخطححاء المعاينححة، وللتقليححل مححن معاينححةنخطححاء 
، وقحد تحم احتسحاب التبحاين وتحأثير تصحميم العينححة ع فرصحة اختيحار فحي العينحةالحدوام وهحما يعنحي نن يوجحد لكحل وححد  فحي المجتمح

 .فلسطينعلى مستوى 
 

 ألبرز مؤشرات المسححساب التباين ملخص 
 المؤشر

قيمة 
 % التقدير

الخطأ 
 % المعياري 

الخطأ  %95فئة الثقة 
 % النسبي

عدد 
 % الحد األعلى % الحد األدنى المشاهدات

التي  تعمل  ني شيء للميا  لجعلها نكثر نمانًا  األسرنسبة 
 411 9.5 5.4 3.7 0.4 4.6 للشرب

التي دخلها الرئيسي الزراعة وتر ية الحيوانات  األسرنسبة 
 199 15.7 2.4 1.3 0.3 1.8 وصيد األسماك

غير )التي دخلها الرئيسي مشاريع لألسر   األسرنسبة 
 845 5.7 9.9 8.0 0.5 8.9 (الزراعية

التي دخلها الرئيسي نجور ورواتب من  األسرنسبة 
 1,711 3.8 18.8 16.2 0.7 17.4 الحكومة

التي دخلها الرئيسي نجور ورواتب من القطاب  األسرنسبة 
 3,397 2.9 33.4 29.8 0.9 31.5 الخا 

التي دخلها الرئيسي نجور ورواتب من  األسرنسبة 
 1,253 6.3 15.9 12.4 0.9 14.0 قطاعات العمل اءسرائيلية

نوب من  نفرادها نيالتي تلقت نو تلقى نحد  األسرنسبة 
 3,260 4.2 33.7 28.6 1.3 31.1 المساعد  

مشكلة جدية في محيط  الضجيجشكل يالتي  األسرنسبة 
 2,693 4.4 31.2 26.2 1.3 28.6 المنزل

شكل الروائح مشكلة جدية في محيط تالتي  األسرنسبة 
 1,949 5.5 22.8 18.4 1.1 20.5 المنزل
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 المؤشر
قيمة 

 % التقدير
الخطأ 

 % المعياري 
الخطأ  %95فئة الثقة 

 % النسبي
عدد 

 % الحد األعلى % الحد األدنى المشاهدات
شكل ال بار مشكلة جدية في محيط يالتي  األسرنسبة 
 1,271 7.0 15.5 11.8 1.0 13.5 المنزل

شكل الدخان مشكلة جدية في محيط يالتي  األسرنسبة 
 731 10.1 10.2 6.9 0.8 8.4 المنزل

 
 أخطاء غير المعاينة 8.0.6

فهحي ممكنححة الححدوث فححي كحل مراحححل تنفيحم المشححروب، خحالل جمححع البيانحات نو إدخالهححا والتحي يمكححن  المعاينححةنخطححاء غيحر نمحا 
. ونخطحححاء إدخحححال البيانحححات( الباححححث)، ونخطحححاء المقابلحححة (المبححححوث)إجمالهحححا بأخطحححاء عحححدم االسحححتجابة، ونخطحححاء االسحححتجابة 

مكثفًا، وتحدريبهم علحى كيفيحة إجحراء  ب الباحثين تدريباً ولتفادي األخطاء والحد من تأثيرها فقد بملت جهود كبير  من خالل تدري
المقحابالت، واألمحور التحي يجحب اتباعهحا نثنححاء إجحراء المقابلحة، واألمحور التحي يجحب تجنبهححا، وتحم إجحراء بعحض التمحارين العمليححة 

المسحح واعتبحار عحدد خصوصحية هحما  عحنفي هما المسحح كانحت ناتجحة  نخطاء غير المعاينة.  والنظرية خالل الدور  التدريبية
التعامحل معهحا كبير من األسر انه تدخل في ندق تفاصيل الحيا  الشخصية لهم  األسر و التالي كان هناك ححاالت رفحض تحم 

  .الستجابة وتقليل حاالت الرفض ما نمكنلوسائل ءقناب هم  األسر  باستخدام
 

 اإلجابةمعدالت  4.0.6
نسر  في  5,898))نسر ، منها ( 70722)لفلسطين، حيث بلغ عدد األسر المكتملة نسر  ممثلة ( 110112) إلىتم الوصول 

نسر  في قطاب غز ، وقد جرى تعديل األوزان على مستوى طبقات التصميم لتعديل تأثير نسحب ( 4,028)الضفة ال ر ية، و
 .حاالت الرفض وعدم االستجابة

 
 لألسرحاالت االستجابة وعدم االستجابة 

 عدد الحاالت االستجابة وعدم االستجابةحاالت 
 9,902 األسر المكتملة
 24 اكتملت جزئيا
 96 األسر  مسافر 

 173 في البيت نحدال 
 190 رفض التعاون 

 86 لم يتوفر معلومات
 221 لم يستدل على العنوان

 316 نخرى 
 11,008 (حجم العينة الكلي)المجموع 
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 :االستجابةمعادالت االستجابة وعدم 

 = نسبة أخطاء زيادة الشمول
 مجموب حاالت زياد  الشمول

x 011% = 1% 
 عدد حاالت العينة األصلية

 = نسبة عدم االستجابة
 مجموب حاالت عدم االستجابة

x 011% = 9.2% 
 العينة الصافية

 000112 = (حاالت زياد  الشمول) –العينة األصلية  = العينة الصافية
 %91.8 =  عدم االستجابة نسبة - %011 = نسبة االستجابة

 
 سنة فأكثر 02حاالت االستجابة وعدم االستجابة لألفراد 

 عدد الحاالت بنود نتيجة المقابلة
 9,615 اكتملت

 60 اكتملت جزئي
 163 عدم التمكن من مقابلة الفرد

 55 رفض
 33 نخرى 

 9,926 المجموع
 

 = نسبة عدم االستجابة
 مجموب حاالت عدم االستجابة

x 011% = 8.3% 
 العينة الصافية

 %97.3 =  عدم االستجابة نسبة - %011 = نسبة االستجابة
 

 مقارنة البيانات 8.6
هما المعيار مرتبط بالمنتج اءحصائي إذ ال بد محن نن تتحوفر فحي اءحصحاءات سحمة المقارنحة محع مصحادر نخحرى ومحع فتحرات 

المسححح فححي دورتححه تححم إجححراء المقارنححات لبيانححات ومؤشححرات   .لتحلححيالت تقححوم علححى نسححاس المقارنححةفححالكثير مححن ازمنيححة نخححرى، 
جل تقييم البيانات تم فححص االتسحاق الحداخلي للبيانحات نالسابقة، وكملك من  المسح في الدوراتمع بيانات ومؤشرات  الحالية

 . ئج الفحص وجود اتساق داخلي بين مختلف البياناتكجزء من منطقية البيانات واكتمالها، حيث نظهرت نتا
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2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

النسبة
Percentage

31.1Palestineفلسطين

9.7West Bankالضفة الغربية

8.3Jeninجنين

 13.2Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

9.4Tulkarmطولكرم

8.6Nablusنابلس

24.5Qalqiliyaقلقيلية

8.1Salfitسلفيت

 5.6Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

20.6Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 6.7Jerusalemالقدس

 12.5Bethlehemبيت لحم

11.0Hebronالخليل

 68.6Gaza Stripقطاع غزة

68.4North Gazaشمال غزة

67.4Gazaغزة

65.4Dier Al-Balahدير البلح

67.3Khan Yunisخانيونس

77.8Rafahرفح

2018نسبة األسر في فلسطين التي تلقت مساعدات حسب المنطقة والمحافظة، : 1جدول 
Table 1: Percentage of Households in Palestine that Received Assistance by 

Region and Governorate, 2018 

Region/ Governorateالمحافظة/المنطقة
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النسبة
Percentage

31.1Palestineفلسطين

Locality Typeنوع التجمع

79.3Urbanحضر

6.2Ruralريف

14.5Campsمخيم

100Totalالمجموع

Sex of the Head of Householdsجنس رب األسرة

83.1Maleذكر

16.9Femaleأنثى

100Totalالمجموع

Refugee Status of the Head of Householdsحالة اللجوء لرب األسرة

59.9Registered refugeeالجئ مسجل

0.8Non registered refugeeالجئ غير مسجل

39.3Not a refugeeليس الجئا

100Totalالمجموع

Educational Attainment of the Head of Householdsالحالة التعليمية لرب األسرة

9.1Illiterateأمي

11.4Can Read and Writeملم

18.5Elementaryابتدائي

28.5Preparatoryإعدادي

16.6Secondaryثانوي

5.0Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

Bachelor and Above 10.9بكالوريوس فأعلى

100Totalالمجموع

Household Sizeحجم األسرة

14.41

29.12

37.53

411.04

5+68.0+5

100Totalالمجموع

Number of workers at Householdsعدد العاملين في األسرة

177.21

215.62

3+7.2+3

100Totalالمجموع

Background Characteristics of Householdsالخصائص الخلفية لألسرة

2018التوزيع النسبي لألسر في فلسطين التي تلقت مساعدات حسب الخصائص الخلفية لألسرة، : 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Households in Palestine that Received Assistance by 

Background Characteristics of Households, 2018
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

38.429.140.1Foodغذاء

2.75.02.3Free treatment/ medicineدواء/ عالج مجاني

     0.81.50.7Clothingمالبس

0.20.60.1Employment/ jobفرص عمل/ تشغيل

0.71.20.6Compensations for martyrsتعويضات شهداء

26.247.322.4Cash (money)(مالية)نقدية 

6.24.36.6Health insuranceتأمين صحي

16.55.018.6Food parcels/couponsكوبون مواد غذاء/ طرود غذائية

7.15.07.4Vouchersكوبونات قسيمة شراء

0.10.10.0School nutritionتغذية مدرسية

 ,0.00.00.0Production inputs (seeds, fertilizers(بذور، أسمدة، أعالف، تنكات مياه)مدخالت انتاج 

animal feed, water tanks)

0.20.00.2Drinking waterمياه شرب

0.10.00.1Electricity chargingشحن كهرباء

0.10.10.2Housing (shelter, rent, caravan)(مركز ايواء، اجرة مسكن، كرفان)سكن 

0.70.80.7Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

2018التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب نوع المساعدة والمنطقة، : 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Assistances that Households in Palestine Received by 

Region and Type of Assistance, 2018

نوع المساعدة
فلسطين

Type of Assistance 
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

92.487.495.8Cash assistanceمساعدة نقدية

74.753.489.5Food assistanceمساعدة غذائية

31.537.327.4Health/medical insurance(صحي)تامين طبي 

7.69.06.6Disability allowanceمخصص معاق

13.316.311.2Elders allowanceمخصص مسن

2.72.62.7Orphans allowanceمخصصات أيتام

10.88.612.3Social interventionsتدخالت اجتماعية مع األسرة

26.723.029.2School/ university feesجامعية/ إعفاء رسوم مدرسية

45.821.762.6Contingency Assistanceمساعدة طارئة

 51.226.668.3Employmentتوظيف

26.816.634.0Trainingتدريب

54.334.568.1Startup projectمساعدة بمشروع

3.15.21.5Customs duty exemptionإعفاء جمركي

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

36.426.443.4Housing assistance (remonstration, 

maintenance, shelter, rent, caravan)

9.212.96.7Otherأخرى

حسب نوع المساعدة التي تراها األسرة أو أحد أفرادها انهم بحاجة  (بغض النظر عن تلقيها مساعدات ام ال)نسبة األسر في فلسطين : 4جدول 
2018اليها والمنطقة، 

Table 4: Percentage of Households in Palestine (Whether they Received Assistance or Not) by 

Type of Assistance in point of view of the Family or Any Member and Region, 2018

نوع المساعدة
فلسطين

Type of Assistance 
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

24.547.720.2Ministry of Social Developmentوزارة التنمية االجتماعية

4.47.13.8Other Gov. institutionsمؤسسات حكومية أخرى

3.71.44.2Political parties/ factionsأحزاب سياسية/ فصائل

3.86.83.3Zakat committeesلجان الزكاة

7.51.88.5International/ development agencyمؤسسات تنموية/ هيئة دولية

35.014.338.8UNRWAوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

0.90.01.1Arab or foreign statesدول عربية أو أجنبية

8.74.29.5Charitable/ Religions associationsدينية/ مؤسسات خيرية

4.45.14.3Family and relativesاألهل واألقارب

 /3.39.42.2Friends/ Acquaintanceمحسنين/ الجيران/ المعارف/ األصدقاء

neighbors/doers of good deed

3.00.13.5Labor unionsنقابات عمال

0.00.20.0Local banksالبنوك المحلية

0.20.30.2Local reform committeeلجنة إصالح محلية

0.61.60.4Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

2018التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مصدر المساعدة والمنطقة، : 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Assistances Received by Households in Palestine by 

Source of Assistance and Region, 2018

مصدر المساعدة
فلسطين

Source of Assistance
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

طبيعة المساعدة
المجموعمساعدة طارئةمساعدة دورية
PeriodicContingencyTotal

74.825.2100Palestineفلسطين

76.223.8100West Bankالضفة الغربية

81.218.8100Jeninجنين

 79.320.7100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

72.527.5100Tulkarmطولكرم

56.044.0100Nablusنابلس

95.44.6100Qalqiliyaقلقيلية

69.630.4100Salfitسلفيت

 61.938.1100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

82.217.8100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 61.039.0100Jerusalemالقدس

 94.35.7100Bethlehemبيت لحم

79.520.5100Hebronالخليل

 74.625.4100Gaza Stripقطاع غزة

78.022.0100North Gazaشمال غزة

76.223.8100Gazaغزة

68.531.5100Dier Al-Balahدير البلح

77.422.6100Khan Yunisخانيونس

68.931.1100Rafahرفح

Region/Governorate المحافظة/المنطقة
 Nature of Assistance 

Table 6: Percentage Distribution of Assistances Received by Households in Palestine by 

Nature of Assistance, Region and Governorate, 2018

2018التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة وطبيعة المساعدة، : 6جدول 
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

المجموعال جواب/ال أعرفغير راض مطلقًاغير راضراضراض جدًا

Very 

satisfied

Satisfied Dissatisfied Very 

dissatisfied
Don't know/ 

No answer

Total

13.665.317.23.90.0100Palestineفلسطين

12.455.726.55.20.2100West Bankالضفة الغربية

10.337.834.315.62.1100Jeninجنين

 6.957.129.16.90.0100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

3.246.945.14.80.0100Tulkarmطولكرم

22.145.626.36.00.0100Nablusنابلس

3.451.743.41.50.0100Qalqiliyaقلقيلية

0.054.046.00.00.0100Salfitسلفيت

 15.662.917.63.90.0100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

27.449.922.70.00.0100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 18.367.410.53.80.0100Jerusalemالقدس

 3.563.431.91.20.0100Bethlehemبيت لحم

12.859.321.36.60.0100Hebronالخليل

 13.867.015.53.70.0100Gaza Stripقطاع غزة

8.772.413.25.50.1100North Gazaشمال غزة

18.464.315.32.00.0100Gazaغزة

16.660.616.95.90.0100Dier Al-Balahدير البلح

4.276.117.91.80.0100Khan Yunisخانيونس

21.359.614.44.70.0100Rafahرفح

Level of Satisfaction with Assistanceمدى الرضى عن المساعدة

2018التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة ومدى الرضى عن المساعدة، : 7       جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Assistances Received by Households in Palestine by 

Region, Governorate and Level of Satisfaction with Assistance, 2018

Region/ Governorateالمحافظة/ المنطقة
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

ال جواب/ال أعرفغير ذلكعدد مرات تلقي المساعدةالكمية والنوعيةالنوعيةالكمية
Quantity Quality Quantity and 

Quality 

Frequency of AssistanceOtherDon't know/ No 

answer

Total

47.42.931.516.91.00.3100Palestineفلسطين

35.11.641.521.10.50.2100West Bankالضفة الغربية

40.00.034.125.90.00.0100Jeninجنين

 49.710.829.99.60.00.0100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

72.10.014.29.14.60.0100Tulkarmطولكرم

42.83.922.730.60.00.0100Nablusنابلس

13.90.079.17.00.00.0100Qalqiliyaقلقيلية

55.318.020.00.00.06.7100Salfitسلفيت

 71.80.010.218.00.00.0100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

23.20.060.516.30.00.0100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 0.010.253.136.70.00.0100Jerusalemالقدس

 53.20.030.116.70.00.0100Bethlehemبيت لحم

12.80.058.029.20.00.0100Hebronالخليل

 51.23.228.515.61.20.3100Gaza Stripقطاع غزة

49.22.034.611.52.70.0100North Gazaشمال غزة

58.44.729.07.80.10.0100Gazaغزة

41.53.635.718.40.00.8100Dier Al-Balahدير البلح

51.42.821.622.51.00.7100Khan Yunisخانيونس

50.72.521.622.82.40.0100Rafahرفح

2018التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين ولم تكن راضية عنها حسب المنطقة والمحافظة والسبب الرئيسي لعدم الرضى عن المساعدة، : 8       جدول 
Table 8: Percentage Distribution of Assistances Received by Households, that were Dissatisfied with, in Palestine by Region, 

Governorate and Main Reason of Dissatisfaction with Assistance, 2018

المحافظة/المنطقة

المجموعMain Reason Behind Dissatisfaction with Assistanceالسبب الرئيسي لعدم الرضى عن المساعدة

Region/ Governorate
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
المجموعمساعدة طارئةمساعدة دوريةالمجموعمساعدة طارئةمساعدة دوريةالمجموعمساعدة طارئةمساعدة دورية
PeriodicContingencyTotalPeriodicContingencyTotalPeriodicContingencyTotal

77.922.110058.741.310080.519.5100Foodغذاء

53.446.610060.239.810050.649.4100Free treatment/ medicineدواء/ عالج مجاني

     21.079.010070.429.61002.997.1100Clothingمالبس

11.588.510027.872.21000.0100.0100Employment/ jobفرص عمل/ تشغيل

96.93.1100100.00.010095.84.2100Compensations for martyrsتعويضات شهداء

81.418.610085.714.310079.720.3100Cash (money)(مالية)نقدية 

94.95.1100100.00.010094.35.7100Health insuranceتأمين صحي

54.545.510074.725.310053.546.5100food parcels/couponsكوبون مواد غذاء/ طرود غذائية

80.219.8100100.00.010077.722.3100Vouchersكوبونات قسيمة شراء

48.351.71000.0100.0100100.00.0100School nutritionتغذية مدرسية

بذور، أسمدة، أعالف، )مدخالت انتاج 
(تنكات مياه

---------Production inputs (seeds, 

fertilizers, animal feed, water 

tanks)

81.019.0100Drinking water---81.019.0100مياه شرب

31.768.3100Electricity charging---31.768.3100شحن كهرباء

68.531.51000.0100.010074.125.9100Housing (shelter, rent, caravan)(مركز ايواء، اجرة مسكن، كرفان)سكن 

60.839.210017.083.010070.129.9100Otherأخرى

2018التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب نوع المساعدة وطبيعة المساعدة والمنطقة، : 9       جدول 
Table 9: Percentage Distribution of Assistances Received by Households in Palestine by Type of Assistance, Nature of Assistance and Region, 2018

نوع المساعدة

طبيعة المساعدة/ المنطقة

Type of Assistance 

Region/ Nature of Assistance

Gaza Strip West Bank Palestine
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

غير راض مطلقًاغير راضراضراض جدًا
Very SatisfiedSatisfiedDissatisfied Very DissatisfiedTotal

13.764.918.62.8100Foodغذاء

19.474.05.41.2100Free treatment/ medicineدواء/ عالج مجاني

     12.080.32.55.2100Clothingمالبس

26.873.20.00.0100Employment/ jobفرص عمل/ تشغيل

18.665.815.70.0100Compensations for martyrsتعويضات شهداء

16.054.522.66.9100Cash (money)(مالية)نقدية 

6.288.24.61.0100Health insuranceتأمين صحي

11.671.413.53.5100Food parcels/couponsكوبون مواد غذاء/ طرود غذائية

9.967.018.84.3100Vouchersكوبونات قسيمة شراء

48.351.70.00.0100School nutritionتغذية مدرسية

 ,Production inputs (seeds, fertilizers-----(بذور، أسمدة، أعالف، تنكات مياه)مدخالت انتاج 

animal feed, water tanks)

0.0100.00.00.0100Drinking waterمياه شرب

63.336.70.00.0100Electricity chargingشحن كهرباء

48.949.02.10.0100Housing (shelter, rent, caravan)(مركز ايواء، اجرة مسكن، كرفان)سكن 

24.967.57.60.0100Otherأخرى

2018التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب نوع المساعدة ومدى الرضى عن المساعدة، : 10جدول 
Table 10: Percentage Distribution of Assistances Received by Households in Palestine by Type of Assistance and Level of 

Satisfaction with Assistance, 2018

Type of Assistanceنوع المساعدة

المجموعمدى الرضى عن المساعدة Level of Satisfaction with Assistance
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

ال جواب/ال أعرفغير ذلكعدد مرات تلقي المساعدةالكمية والنوعيةالنوعيةالكمية
Quantity Quality Quantity and 

Quality 

Frequency  of 

Assistance

OtherDon't know/ No 

answer

Total

45.53.439.111.30.60.1100Foodغذاء

0.018.847.37.326.60.0100Free treatment/ medicineدواء/ عالج مجاني

     33.133.233.70.00.00.0100Clothingمالبس

Employment/ job-------فرص عمل/ تشغيل

100.00.00.00.00.00.0100Compensations for martyrsتعويضات شهداء

54.00.617.327.30.60.2100Cash (money)(مالية)نقدية 

19.46.551.415.77.00.0100Health insuranceتأمين صحي

38.93.645.311.00.01.2100Food parcels/couponsكوبون مواد غذاء/ طرود غذائية

47.55.234.79.92.70.0100Vouchersكوبونات قسيمة شراء

School nutrition-------تغذية مدرسية

بذور، أسمدة، أعالف، )مدخالت انتاج 
(تنكات مياه

-------Production inputs (seeds, 

fertilizers, animal feed, water 

tanks)

Drinking water-------مياه شرب

Electricity charging-------شحن كهرباء

 ,100.00.00.00.00.00.0100Housing (shelter, rent(مركز ايواء، اجرة مسكن، كرفان)سكن 

caravan)

61.138.90.00.00.00.0100Otherأخرى

2018التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين ولم تكن راضية عنها حسب نوع المساعدة والسبب الرئيسي لعدم الرضى عن المساعدة، : 11جدول 
Table 11: Percentage Distribution of Assistances Received by Households, that were Dissatisfied with, in Palestine by Type of Assistance 

and Reason of Dissatisfaction with Assistance, 2018

نوع المساعدة
المجموع

Type of Assistance 

Main Reason of Dissatisfaction with Assistanceالسبب الرئيسي لعدم الرضى عن المساعدة
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
المجموعمساعدة طارئةمساعدة دوريةالمجموعمساعدة طارئةمساعدة دوريةالمجموعمساعدة طارئةمساعدة دورية
PeriodicContingencyTotalPeriodicContingencyTotalPeriodicContingencyTotal

96.73.310094.85.210097.42.6100Ministry of Social Developmentوزارة التنمية االجتماعية

63.836.210056.044.010066.433.6100Other Gov. Institutionsمؤسسات حكومية أخرى

5.294.810025.974.11003.996.1100Political parties/ factionsأحزاب سياسية/ فصائل

22.677.410067.932.11005.294.8100Zakat committeesلجان الزكاة

86.313.710091.78.310086.113.9100International/ development agencyمؤسسات تنموية/ هيئة دولية

96.43.610086.113.910097.03.0100UNRWAوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

37.063.0100Arab or foreign states---37.063.0100دول عربية أو أجنبية

13.087.010050.149.910010.189.9100Charitable/ Religions associationsدينية/ مؤسسات خيرية

43.256.810049.250.810041.958.1100Family and relativesمن األهل واألقارب

 /24.175.910029.570.510019.980.1100Friends/ Acquaintanceمحسنين/ الجيران/ المعارف/ من االصدقاء

neighbors/doers of good deed

92.87.2100100.00.010092.77.3100Labor unionsنقابات عمال

Local banks---0.0100.01000.0100.0100البنوك المحلية

9.290.81000.0100.010011.388.7100Local reform committeeلجنة اصالح محلية

42.857.210029.770.310051.548.5100Otherأخرى

Palestine

2018التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مصدر المساعدة والمنطقة وطبيعة المساعدة، : 12       جدول 
Table 12: Percentage Distribution of Assistances Received by Households in Palestine by Source of Assistance, Region and Nature of 

Assistance, 2018

مصدر المساعدة

 Region/ Nature of Assistanceطبيعة المساعدة/ المنطقة

Source of Assistance
West BankGaza Strip
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

ال جواب/ال أعرفغير راض مطلقًاغير راضراضراض جدًا
Very  

satisfied

SatisfiedDissatisfied Very  

dissatisfied

Don't know/ No 

answer

Total

11.856.324.57.40.0100Ministry of Social Developmentوزارة التنمية االجتماعية

17.473.58.11.00.0100Other GOV. institutionsمؤسسات حكومية األخرى

6.475.016.22.40.0100Political parties/ factionsأحزاب سياسية/ فصائل

13.766.416.63.30.0100Zakat committeesلجان الزكاة

13.862.720.33.20.0100International/ development agencyمؤسسات تنموية/ هيئة دولية

12.466.118.52.90.1100UNRWAوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

22.763.59.14.70.0100Arab or foreign statesدول عربية أو أجنبية

11.770.113.05.20.0100Charitable/ Religions associationsدينية/مؤسسات خيرية

30.965.63.20.30.0100Family and relativesمن األهل واألقارب

 /26.367.65.50.60.0100Friends/ Acquaintanceمحسنين/الجيران/المعارف/من االصدقاء

neighbors/doers of good deed

4.692.51.51.40.0100Labor unionsنقابات عمال

0.0100.00.00.00.0100Local banksالبنوك المحلية

0.091.88.20.00.0100Local reform committeeلجنة اصالح محلية

31.662.85.60.00.0100Otherأخرى

2018التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين حسب مصدر المساعدة ومدى الرضى عن المساعدة، : 13جدول 
Table 13: Percentage Distribution of Assistances Received by Households in Palestine by Source of Assistance and 

Level of Satisfaction with Assistance, 2018

مصدر المساعدة

المجموعمدى الرضى عن المساعدة

Source of Assistance

Level of Satisfaction with Assistance
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

ال جواب/ال أعرفغير ذلكعدد مرات تلقي المساعدةالكمية والنوعيةالنوعيةالكمية
Quantity Quality Quality  and 

quantity

Frequency  of 

Assistance

OtherDon't know/ No 

answer

Total

50.81.122.124.61.30.1100Ministry of Social Developmentوزارة التنمية االجتماعية

48.95.523.46.016.20.0100Other GOV. institutionsمؤسسات حكومية األخرى

15.015.747.719.90.01.7100Political parties/ factionsأحزاب سياسية/ فصائل

38.68.229.723.50.00.0100Zakat committeesلجان الزكاة

40.01.638.020.40.00.0100International/ development agencyمؤسسات تنموية/ هيئة دولية

53.52.637.26.50.20.0100UNRWAوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

67.50.00.032.50.00.0100Arab or foreign statesدول عربية أو أجنبية

29.05.040.621.71.52.1100Charitable/ Religions associationsدينية/مؤسسات خيرية

36.80.060.62.60.00.0100Family and relativesمن األهل واألقارب

 /44.810.834.010.40.00.0100Friends/ Acquaintanceمحسنين/ الجيران/ المعارف/ من االصدقاء

neighbors/doers of good deed

42.30.027.425.44.90.0100Labor unionsنقابات عمال

0.00.00.00.00.00.0100Local banksالبنوك المحلية

0.00.00.0100.00.00.0100Local reform committeeلجنة اصالح محلية

44.00.056.00.00.00.0100Otherأخرى

2018التوزيع النسبي للمساعدات التي تلقتها األسر في فلسطين ولم تكن راضية عنها حسب مصدر المساعدة والسبب الرئيسي لعدم الرضى عن المساعدة، : 14جدول 
Table 14: Percentage Distribution of Assistances Received by Households, that were Dissatisfied with, in Palestine by Source of 

Assistance and Main Reason of Dissatisfaction with Assistance, 2018

مصدر المساعدة

المجموع

Source of Assistance

Main Reason of Dissatisfaction with Assistanceالسبب الرئيسي لعدم الرضى عن المساعدة
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

79.589.239.6Did not ask for assistanceلم تتقدم بطلب مساعدة

تقدمت بطلب ولم تحصل على مساعدة واالعتقاد 
ألن األسرة تسكن في منطقة نائية

0.90.90.8Submitted application but did not 

receive any because it dwells in 

remote area

تقدمت بطلب ولم تحصل على مساعدة واالعتقاد 
ألن األسرة تسكن في منطقة غنية

2.51.76.5Submitted application but did not 

receive any because it dwells in a rich 

neighborhood

تقدمت بطلب ولم تحصل على مساعدة واالعتقاد 
يعود ألسباب سياسية

0.70.32.2Submitted application but did not 

receive because of political reasons

تقدمت بطلب ولم تحصل على مساعدة لعدم انطباق 
شروط الحصول عليها

4.52.313.4Submitted application and did not 

receive for not fulfilling eligibility criteria

تقدمت بطلب ولم تحصل على مساعدة واالعتقاد 
يعود ألسباب عدم توفر التمويل

0.90.52.2Submitted application and did not 

receive for lack of available funding

تقدمت بطلب ولم تحصل على مساعدة واالعتقاد 
يعود لعمل فرد او أكثر في األسرة

3.71.413.3Submitted application but did not 

receive because one or more family 

members work

تقدمت بطلب ولم تحصل على مساعدة وال يوجد 
لديها معرفة عن السبب

6.12.919.2Submitted application and did not 

receive but do not know why

1.20.82.8Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

2018التوزيع النسبي لألسر في فلسطين التي لم تتلقى مساعدات حسب السبب الرئيسي لعدم تلقي المساعدة والمنطقة، : 15جدول 
Table 15: Percentage Distribution of Households in Palestine that didn't Receive Assistance by 

Main Reason of Not Receiving Assistance and Region, 2018

السبب الرئيسي لعدم تلقي المساعدة
  Main Reason for Not Receivingفلسطين

Assistance
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

ال يوجد حاجةحاجة متوسطةحاجة كبيرة
Great needModerate needNo needTotal

29.323.846.9100Palestineفلسطين

13.121.165.8100West Bankالضفة الغربية

15.722.761.6100Jeninجنين

16.526.856.7100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

13.613.872.6100Tulkarmطولكرم

15.318.965.8100Nablusنابلس

17.220.562.3100Qalqiiaقلقيلية

7.016.976.1100Salfitسلفيت

9.318.572.2100Ramallah & AL-Birehرام هللا والبيرة

13.330.056.7100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

11.024.764.2100Jerusalemالقدس

18.522.958.6100Bethlehemبيت لحم

11.521.666.9100Hebronالخليل

57.628.513.9100Gaza Stripقطاع غزة

55.127.117.8100North Gazaشمال غزة

55.632.012.4100Gazaغزة

57.430.312.3100Dier Al-Balahدير البلح

57.726.615.7100Khan Yunisخانيونس

67.422.310.3100Rafahرفح

حسب المنطقة والمحافظة ودرجة الحاجة  (بغض النظر عن كونها تلقت مساعدات أم ال)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين : 16     جدول 
2018للمساعدة، 

Table 16: Percentage Distribution of Households in Palestine (Whether they Received 

Assistance or Not) by Region, Governorate and Level of Need the Assistance, 2018

المحافظة/ المنطقة

المجموع

Region/ Governorate
Level of Need the Assistance

درجة الحاجة للمساعدة
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تصل المساعدات للمحتاجين لكن بعض الناس تصل المساعدات للمحتاجين
غير المحتاجين يتلقونها أيضًا

بشكل عام توزع المساعدات دون تفرقة بين 
المحتاجين وغير المحتاجين

ال جواب/ال أعرف

Assistance are mainly 

received by the needy

Assistance are mainly received 

by the needy but some not 

needy also receive assistance

Generally speaking assistance is 

distributed at random to needy 

and not needy

Don't know/ No 

answer

Total

8.944.626.520.0100Palestineفلسطين

12.037.222.528.3100West Bankالضفة الغربية

12.541.324.721.5100Jeninجنين

16.321.236.526.0100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

10.364.75.319.7100Tulkarmطولكرم

13.629.433.523.5100Nablusنابلس

13.450.226.410.0100Qalqiiaقلقيلية

22.227.238.412.2100Salfitسلفيت

6.947.012.433.7100Ramallah & AL-Birehرام هللا والبيرة

25.430.830.613.2100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

9.821.219.649.4100Jerusalemالقدس

9.830.829.330.1100Bethlehemبيت لحم

13.540.719.626.2100Hebronالخليل

3.457.633.75.3100Gaza Stripقطاع غزة

4.036.954.64.5100North Gazaشمال غزة

4.261.026.97.9100Gazaغزة

1.961.030.36.8100Dier Al-Balahدير البلح

4.065.328.62.1100Khan Yunisخانيونس

1.563.632.52.4100Rafahرفح

2018حسب المنطقة والمحافظة ورأيهم في مدى وصول المساعدات للقطاعات المحتاجة،  (بغض النظر عن كونها تلقت مساعدات أم ال)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين : 17جدول 
Table 17: Percentage Distribution of Households in Palestine (Whether they Received Assistance or Not) by Region, Governorate and their 

Opinion on the Extent of the Needy Sectors Access to Assistance, 2018

المحافظة/ المنطقة

المجموع

Region/ Governorate

Extent of the Needy Sectors Access to Assistanceمدى وصول المساعدة للقطاعات المحتاجة
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

39.431.153.9Shortage of waterنقص  في المياه

 (بما يشمل األرض)خسارة في الممتلكات 
والمشاريع  بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية

1.92.31.2Loss in assets (including land) 

and projects from Israeli  

measure

أو  (بما يشمل األرض)خسارة في الممتلكات 
المشاريع عدا اإلجراءات اإلسرائيلية  

2.01.72.6Loss in assets (including land) 

or projects other than Israeli 

measures

 2.53.31.0Restriction imposed on accessالقيود المفروضة على الوصول إلى األراضي

to land

13.25.526.8Inability to repay loansعدم القدرة على تسديد قرض  

 /18.07.935.9Loss of part or all of salaryالدخل/ خسارة جزء أو جميع الراتب

income

 0.70.70.8Death of family’s mainوفاة المعيل الرئيسي

breadwinner

/ فشل المحصول/ مرض)ضرر في المحاصيل 
(ضرر في التخزين

1.92.01.7Damage to crops (disease, 

failure, storage damage)

أمراض خطيرة اعاقت الفرد من القيام بمهامه 
االعتيادية

3.53.53.5Serious illness that inhibits 

performance of routine activities

16.55.935.2Delay of payment of salaryالتأخر في الرواتب

8.33.916.0Stop some/ all of assistanceجميع المساعدات/ توقف بعض

4.97.30.8Stop getting a work permitتوقف الحصول على تصريح عمل

عدم القدرة على تلقي الخدمات الصحية لنقص 
في االدوية واألدوات

18.07.136.9Inability to receive health care 

because of lack of medicine 

and equipment

24.810.150.6Inability to pay treatment costعدم القدرة على دفع تكاليف العالج

 1.10.62.1Inability to travel abroad forعدم القدرة على السفر للخارج بدواعي التعليم

education

 2.81.15.6Inability to travel abroad forعدم القدرة على السفر للخارج بدواعي العالج

treatment 

عدم القدرة على السفر للخارج بدواعي اخرى 
(غير التعليم والعالج)

1.91.23.3Inability to travel abroad for 

other reasons (other than 

education or treatment)

تعرض أحد أفراد األسرة لإلصابة أو االعتقال أو 
إلى اجراء إسرائيلي آخر

1.51.71.3Exposure of any Household 

member to detention, injury or 

another Israeli measure 

Table 18: Percentage of Households in Palestine by the Exposure of any Household 

Members to Incidents/ Shocks/ Acts and Region, 2018

األفعال/ الصدمات/ األحداث
فلسطين

Incidents/ Shocks/ Acts

2018األفعال والمنطقة، / الصدمات/ نسبة األسر في فلسطين حسب تعرض أي من أفرادها إلى أي من األحداث: 18جدول 
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وضع األسرة
فقيرةمتوسطة(جيدة)غنية 

Rich (Good)MiddlePoorTotal

4.771.224.1100Palestineفلسطين

6.382.411.3100West Bankالضفة الغربية

6.780.113.2100Jeninجنين

2.886.011.2100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

3.988.08.1100Tulkarmطولكرم

3.484.312.3100Nablusنابلس

9.778.711.6100Qalqiiaقلقيلية

20.675.24.2100Salfitسلفيت

3.389.07.7100Ramallah & AL-Birehرام هللا والبيرة

8.183.88.1100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

5.385.09.7100Jerusalemالقدس

12.471.116.5100Bethlehemبيت لحم

6.580.812.7100Hebronالخليل

1.951.646.5100Gaza Stripقطاع غزة

1.254.544.3100North Gazaشمال غزة

1.652.645.8100Gazaغزة

1.447.251.4100Dier Al-Balahدير البلح

3.050.446.6100Khan Yunisخانيونس

2.851.745.5100Rafahرفح

2018التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة ورأيهم حول وضع أسرهم، : 19جدول 
Table 19: Percentage Distribution of Households in Palestine by Region, Governorate and 

Opinion on their Household’s Status, 2018

المحافظة/ المنطقة
المجموع

Region/ Governorate

Household’s Status
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فقيرةمتوسطة(جيدة)غنية 
Rich (Good)MiddlePoor

4.771.224.1100Palestineفلسطين

Locality Typeنوع التجمع

4.669.925.5100Urbanحضر

6.582.910.6100Ruralريف

2.362.635.1100Campsمخيم

Sex of the Head of Householdsجنس رب األسرة

5.072.023.0100Maleذكر

2.765.132.2100Femaleأنثى

 Refugee Status of the Head ofحالة اللجوء لرب األسرة

Households

3.063.034.0100Registered refugeeالجئ مسجل

16.867.915.3100Non registered refugeeالجئ غير مسجل

5.576.418.1100Not a refugeeليس الجئا

 Educational Attainment of theالحالة التعليمية لرب األسرة

Head of Households

1.260.138.7100Illiterateأمي

3.060.936.1100Can Read and Writeملم

4.467.628.0100Elementaryابتدائي

4.371.923.8100Preparatoryإعدادي

4.474.021.6100Secondaryثانوي

5.080.015.0100Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

Bachelor and Above 8.277.214.6100بكالوريوس فأعلى

Household Sizeحجم األسرة

14.571.324.21001

25.074.920.11002

35.474.520.11003

44.375.420.31004

5+4.669.126.3100+5

Number of workers at Householdsعدد العاملين في األسرة

02.154.343.61000

14.975.619.51001

28.078.913.11002

3+5.282.412.4100+3

2018التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب رأيهم حول وضع أسرهم والخصائص الخلفية لألسرة، : 20جدول 
Table 20: Percentage Distribution of Households in Palestine by Opinion on their Household’s 

Status and Background Characteristics of Households, 2018

 Background Characteristics ofالخصائص الخلفية لألسرة

Households

وضع األسرة
Household’s Status

المجموع

Total
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تستطيع الصمود بغض 
النظر عن المدة

بالكاد تستطيع تدبير لعدة شهور فقطعام واحد
أمورها

تعاني من وضع مادي خطير وال تعرف 
كيف تعتاش

ال أعرف

It can sustain 

regardless of time

One yearFor a few 

months only

We barely 

make it

Suffer serious financial 

constraints and we don’t 

know how we can make it

Don't know Total

55.13.94.324.37.64.8100Palestineفلسطين

72.53.72.213.91.06.7100West Bankالضفة الغربية

66.96.56.97.81.010.9100Jeninجنين

80.16.00.011.50.02.4100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

66.32.00.820.70.89.4100Tulkarmطولكرم

77.02.52.114.72.11.6100Nablusنابلس

81.71.02.612.50.91.3100Qalqiiaقلقيلية

67.93.50.022.30.26.1100Salfitسلفيت

81.52.31.68.70.95.0100Ramallah & AL-Birehرام هللا والبيرة

76.05.00.67.40.610.4100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

66.15.52.410.70.315.0100Jerusalemالقدس

74.33.50.712.93.05.6100Bethlehemبيت لحم

71.43.21.719.00.64.1100Hebronالخليل

24.74.28.042.719.11.3100Gaza Stripقطاع غزة

22.02.55.838.130.31.3100North Gazaشمال غزة

30.33.08.040.416.02.3100Gazaغزة

26.32.98.140.621.60.5100Dier Al-Balahدير البلح

18.66.48.552.114.00.4100Khan Yunisخانيونس

21.57.910.443.815.60.8100Rafahرفح

2018، (في حال بقاء الوضع على ما هو عليه)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والمدة الزمنية التي تعتقد أنها تستطيع الصمود فيها ماديًا في المستقبل : 21جدول 
Table 21: Percentage Distribution of Households in Palestine by Region, Governorate and How Long those Households Think they can 

Sustain themselves Financially in the Future (if the Situation Remains the Same), 2018

المحافظة/ المنطقة

المجموعمدة الصمود ماديًا

Region/ Governorate

Sustain themselves Financially
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تستطيع الصمود بغض 
النظر عن المدة

بالكاد تستطيع تدبير لعدة شهور فقطعام واحد
أمورها

تعاني من وضع مادي خطير وال تعرف 
كيف تعتاش

ال أعرف

It can sustain 

regardless of 

time

One 

year

For a few 

months only

We barely 

make it

Suffer serious financial 

constraints and we don’t 

know how we can make it

Don't know Total

55.13.94.324.37.64.8100Palestineفلسطين

Locality Typeنوع التجمع

53.44.14.725.08.24.6100Urbanحضر

71.33.12.814.61.66.6100Ruralريف

41.13.33.635.913.32.8100Campsمخيم

 Sex of the Head ofجنس رب األسرة

Households

55.33.94.324.07.84.7100Maleذكر

53.53.24.627.06.35.4100Femaleأنثى

 Refugee Status of theحالة اللجوء لرب األسرة

Head of Households

43.43.05.032.312.24.1100Registered refugeeالجئ مسجل

69.41.94.615.82.95.4100Non registered refugeeالجئ غير مسجل

62.24.43.919.54.95.1100Not a refugeeليس الجئا

 Educational Attainment ofالحالة التعليمية لرب األسرة

the Head of Households

51.13.82.927.39.45.5100Illiterateأمي

53.32.73.326.910.43.4100Can Read and Writeملم

54.43.24.125.08.44.9100Elementaryابتدائي

53.84.04.523.57.96.3100Preparatoryإعدادي

56.54.24.124.47.13.7100Secondaryثانوي

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب الخصائص الخلفية لألسرة ورأيهم حول المدة الزمنية التي تعتقد أنها تستطيع الصمود فيها ماديًا في المستقبل: 22 جدول 
2018، (في حال بقاء الوضع على ما هو عليه)

Table 22: Percentage Distribution of Households in Palestine by Background Characteristics of Households and How Long 

those Households think they can Sustain themselves Financially in the Future (if the Situation Remains the Same), 2018

الخصائص الخلفية لألسرة

المجموع

Background Characteristics 

of Households

Sustain themselves Financially مدة الصمود ماديًا
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تستطيع الصمود بغض 
النظر عن المدة

بالكاد تستطيع تدبير لعدة شهور فقطعام واحد
أمورها

تعاني من وضع مادي خطير وال تعرف 
كيف تعتاش

ال أعرف

It can sustain 

regardless of 

time

One 

year

For a few 

months only

We barely 

make it

Suffer serious financial 

constraints and we don’t 

know how we can make it

Don't know Total

Intermediate  Diploma 59.85.14.022.14.44.6100دبلوم متوسط

Bachelor and above 57.84.15.723.65.63.2100بكالوريوس فأعلى

Household Sizeحجم األسرة

162.53.63.118.63.88.41001

264.63.63.219.94.34.41002

358.33.64.023.55.74.91003

461.23.54.819.56.74.31004

5+51.04.04.626.79.04.7100+5

 Number of workers atعدد العاملين في األسرة

Households

038.83.45.232.715.44.51000

157.24.34.423.55.84.81001

266.63.53.418.33.44.81002

3+73.82.72.113.52.55.4100+3

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب الخصائص الخلفية لألسرة ورأيهم حول المدة الزمنية التي تعتقد أنها تستطيع الصمود فيها ماديًا في المستقبل : (تابع) 22 جدول 
2018، (في حال بقاء الوضع على ما هو عليه)

 Table 22 (Cont.): Percentage Distribution of Households in Palestine by Background Characteristics of Households and 

How Long those Households think they can Sustain themselves Financially in the Future (if the Situation Remains the 

Same), 2018

الخصائص الخلفية لألسرة

المجموع

Background Characteristics 

of Households

Sustain themselves Financiallyمدة الصمود ماديًا
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

1.82.11.2Agriculture, animal breeding, fishingالزراعة وتربية الحيوانات وصيد األسماك

 8.910.65.9Family business (other than(غير الزراعية)مشاريع لألسرة 

agriculture)

17.412.526.1Government wage and salaryأجور ورواتب من الحكومة

31.536.922.3Private sector wage and salaryأجور ورواتب من القطاع الخاص

Wages from Israeli labor sectors-14.022.0أجور ورواتب من قطاعات العمل اإلسرائيلية

 9.36.713.9Transfers from inside Palestine(تشمل التقاعد)تحويالت من داخل فلسطين 

(including pension)

1.11.20.8Transfers from abroadتحويالت من الخارج

2.90.27.5International organizations assistanceمساعدات هيئات دولية

8.63.218.0Social assistanceمساعدات اجتماعية

 1.30.52.7Salary from internationalأجور ورواتب من هيئات دولية

organizations

National insurance (Jerusalem)-1.72.6(القدس)التأمين الوطني 

 1.01.10.8Property Incomeدخول ملكية

0.50.40.8Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

2018التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المصدر الرئيسي للدخل والمنطقة، : 23جدول 
Table 23: Percentage Distribution of Households in Palestine by Main Source of Income 

and Region, 2018

المصدر الرئيسي للدخل
فلسطين

Main Source of Income
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الزراعة وتربية 
الحيوانات 

وصيد األسماك

مشاريع لألسرة 
(غير الزراعية)

أجور ورواتب 
من الحكومة

أجور ورواتب 
من القطاع 

الخاص

أجور ورواتب 
من قطاعات 

العمل اإلسرائيلية

تحويالت من داخل 
(تشمل التقاعد)فلسطين 

تحويالت 
من الخارج

هيئات دولية 
(مساعدات)

مساعدات 
اجتماعية

أجور ورواتب من 
هيئات دولية

التأمين الوطني 
(القدس)

المجموعأخرىدخول ملكية

Agriculture, 

 animal 

breeding, 

fishing

Family 

business 

(other than 

agriculture)

Government 

 wage and 

salary

Private 

sector 

wage and 

salary

Wages 

from Israeli 

labor 

sectors

Transfers from 

inside Palestine 

(including 

pension)

Transfer

s from 

abroad

International 

organizations 

(assistance)

Social 

assistance

Salary from 

international 

organizations

National 

insurance 

(Jerusalem)

Property 

 Income 

OtherTotal

1.88.917.431.514.09.31.12.98.61.31.71.00.5100Palestineفلسطين

2.110.612.536.922.06.71.20.23.20.52.61.10.4100West Bankالضفة الغربية

1.70.7100Jenin-4.612.117.231.119.66.12.20.24.00.5جنين

2.40.0100Tubas & Northern Valleys-19.16.217.320.923.31.52.40.06.90.0طوباس واألغوار الشمالية

0.80.2100Tulkarm-2.714.014.224.727.211.31.20.62.20.9طولكرم

2.11.2100Nablus-1.112.715.645.013.45.31.00.21.80.6نابلس

0.00.0100Qalqiliya-2.914.512.220.431.110.21.00.57.20.0قلقيلية

2.60.0100Salfit-0.37.921.820.731.38.93.40.03.10.0سلفيت

1.10.6100Ramallah & Al-Bireh-0.46.713.348.315.66.32.70.43.70.9رام هللا والبيرة  

0.00.0100Jericho & Al Aghwar-4.515.017.943.18.67.60.01.02.30.0أريحا واألغوار

1.06.44.521.441.55.11.20.00.60.617.20.50.0100Jerusalemالقدس

0.30.0100Bethlehem-1.312.412.749.813.75.20.00.23.90.5بيت لحم

1.10.1100Hebron-1.611.610.844.118.37.70.40.04.20.1الخليل

0.80.8100Gaza Strip-1.25.926.122.30.013.90.87.518.02.7قطاع غزة

0.91.2100North Gaza-2.18.724.718.30.217.20.75.218.42.4شمال غزة

1.20.5100Gaza-0.37.227.426.00.012.80.85.716.02.1غزة

0.10.4100Dier al Balah-0.83.129.618.00.014.70.38.021.13.9دير البلح 

0.41.1100Khan Yunis-2.75.323.324.10.010.30.214.215.62.8 خانيونس

0.71.1100Rafah-0.62.225.320.30.016.22.04.922.93.8رفح

Region/ Governorate

Main Source of Income

المحافظة/المنطقة

2018التوزيع النسبي لألسر حسب المنطقة والمحافظة والمصدر الرئيسي للدخل، : 24جدول 
Table 24: Percentage Distribution of Households by Region, Governorate and the Main Source of Income, 2018

المصدر الرئيسي للدخل
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
PalestineWest BankGaza Strip

 7.87.77.8Percentage of Households thatنسبة األسر التي عملت في مشروع خاص

Worked in a Private Project

 1.82.40.8Mining and quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

 11.216.22.4Manufacturingالصناعات التحويلية

3.34.11.9Constructionاالنشاءات

47.343.254.9Tradeالتجارة

13.614.512.0Transportation and storageالنقل والتخزين

6.96.28.1Accommodation and food serviceخدمات االقامة والطعام

1.11.30.9Information and communicationالمعلومات واإلتصاالت

0.20.20.3Financial and insurance activitiesالمالية وأنشطة التأمين

0.70.80.4Real estate activitiesاألنشطة العقارية

2.20.55.1Educationالتعليم

1.41.90.4Human health and social work activitiesصحة االنسان والعمل االجتماعي

1.21.01.5Arts, entertainment and recreationالفنون والترفيه والتسلية

9.17.711.3Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

في فلسطين حسب النشاط اإلقتصادي  ( شهرا الماضية12خالل )التوزيع النسبي لألسر التي عملت في مشروع خاص : 25جدول 
2018والمنطقة، 

Table 25: Percentage Distribution of Households that Worked in a Private Project (during 

the Past 12 Months) in Palestine by Economic Activity and Region, 2018

النشاط االقتصادي
فلسطين

Economic Activity
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

المعيشة أو 
الغذاء

/ توسعة/ بناء
صيانة المسكن

زواج أحد أفراد 
األسرة

شراء أثاث أو 
أجهزة

تعليم أحد أفراد 
األسرة

أخرىسداد دينللعالج شراء سيارةتوسيع عقار/ شراء

Percentage of 

Households that Got 

Loans/ Advanced 

Payments/ Debts

Living or 

food

Build/ 

expand/ 

maintain 

house

Wed a 

family 

member

Purchase 

furniture, 

devices

Education of 

a family 

member

Buying/ 

expanding a 

property

Purchase 

car

For 

treatment

Repaying 

a debt

Other

32.666.422.813.59.116.03.44.67.73.72.9Palestineفلسطين

20.848.024.913.110.313.15.28.53.53.23.1West Bankالضفة الغربية

25.542.235.416.511.115.89.310.43.34.31.6Jeninجنين

33.947.216.112.37.621.72.89.97.20.87.4Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

20.846.422.610.71.49.310.14.51.53.53.2Tulkarmطولكرم

24.343.027.413.710.913.24.97.95.32.31.1Nablusنابلس

17.641.020.37.913.216.08.96.12.911.12.5Qalqiiaقلقيلية

10.640.329.213.513.521.24.512.90.04.58.3Salfitسلفيت

17.537.720.613.810.712.67.615.94.32.65.1Ramallah & AL-Birehرام هللا والبيرة

21.268.526.88.910.18.36.414.27.32.99.1Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

13.239.312.612.711.213.10.08.52.89.38.2Jerusalemالقدس

24.749.728.511.76.112.28.37.32.70.02.7Bethlehemبيت لحم

22.162.224.713.112.611.31.35.82.51.41.4Hebronالخليل

53.278.921.313.78.318.02.22.010.64.12.7Gaza Stripقطاع غزة

49.774.518.217.47.719.21.21.918.24.64.7North Gazaشمال غزة

54.480.420.314.07.812.42.02.08.75.22.9Gazaغزة

59.377.223.112.38.119.63.63.29.23.23.6Dier Al-Balahدير البلح

54.780.227.612.19.925.62.91.610.73.01.1Khan Yunisخانيونس

45.981.615.012.17.717.71.40.75.92.90.5Rafahرفح

2018 شهرا الماضية حسب المنطقة والمحافظة ومجموعات اإلنفاق، 12دين خالل / سلف/ نسبة األسر التي حصلت على قروض: 26جدول 
Table 26: Percentage of Households that Got Loans / Advanced Payments / Debts (during the Past 12 Months) by Region, Governorate and 

Expenditure Groups, 2018

Region/ Governorateالمحافظة/ المنطقة

Expenditure Groups مجموعات اإلنفاق نسبة األسر التي حصلت على 
دين/ سلف/ قروض
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

جنس المعيل الرئيسي
المجموعأنثىذكر

MaleFemaleTotal

90.79.3100Palestineفلسطين

91.09.0100West Bankالضفة الغربية

93.66.4100Jeninجنين

91.78.3100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

89.510.5100Tulkarmطولكرم

92.37.7100Nablusنابلس

91.78.3100Qalqiiaقلقيلية

93.36.7100Salfitسلفيت

88.311.7100Ramallah & AL-Birehرام هللا والبيرة

91.68.4100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

86.913.1100Jerusalemالقدس

90.19.9100Bethlehemبيت لحم

93.36.7100Hebronالخليل

90.19.9100Gaza Stripقطاع غزة

91.98.1100North Gazaشمال غزة

91.68.4100Gazaغزة

88.511.5100Dier Al-Balahدير البلح

89.310.7100Khan Yunisخانيونس

86.713.3100Rafahرفح

2018التوزيع النسبي لألسر حسب المنطقة والمحافظة وجنس المعيل الرئيسي، : 27جدول 
Table 27: Percentage Distribution of Households by Region, Governorate and Sex of the 

Breadwinner, 2018

Region/ Governorateالمحافظة/ المنطقة

Sex of breadwinner
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

ال جواب/ ال أعرفلم تؤثر مطلقًاأثرت قلياًلأثرت كثيرًا
Very much   MinorNot at allDon't know/ 

No answer

Total

11.522.864.01.7100Palestineفلسطين

7.619.470.52.5100West Bankالضفة الغربية

14.87.774.53.0100Jeninجنين

11.420.168.40.1100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

3.93.492.70.0100Tulkarmطولكرم

6.130.662.90.4100Nablusنابلس

15.66.977.10.4100Qalqiiaقلقيلية

5.48.386.00.3100Salfitسلفيت

3.729.063.93.4100Ramallah & AL-Birehرام هللا والبيرة

9.014.574.91.6100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

3.89.479.67.2100Jerusalemالقدس

10.931.056.51.6100Bethlehemبيت لحم

7.824.465.91.9100Hebronالخليل

18.528.852.50.2100Gaza Stripقطاع غزة

18.121.959.50.5100North Gazaشمال غزة

13.032.953.90.2100Gazaغزة

24.325.449.70.6100Dier Al-Balahدير البلح

14.229.756.00.1100Khan Yunisخانيونس

33.630.935.50.0100Rafahرفح

2018التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة وأثر القيود على حركتهم خالل النصف األول من العام : 28جدول 
Table 28: Percentage Distribution of Households in Palestine by Region, Governorate and the 

Impact of Restrictions on Mobility During the First Half of 2018 

المحافظة/ المنطقة

المجموع

Region/ Governorate

Impact of Restrictions on mobility 

أثر القيود على الحركة
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

ال جواب/ال أعرفلم تؤثر مطلقًاأثرت قلياًلأثرت كثيرًا
Very muchMinorNot at allDon't know/ 

No answer

11.522.864.01.7100Palestineفلسطين

Locality Typeنوع التجمع

11.522.764.21.6100Urbanحضر

11.124.561.52.9100Ruralريف

13.120.665.90.4100Campsمخيم

Sex of the Head of Householdsجنس رب األسرة

11.823.363.61.3100Maleذكر

9.519.366.74.5100Femaleأنثى

 Refugee Status of the Head ofحالة اللجوء لرب األسرة

Households

16.622.160.50.8100Registered refugeeالجئ مسجل

6.810.581.90.8100Non registered refugeeالجئ غير مسجل

8.523.465.82.3100Not a refugeeليس الجئا

 Educational Attainment of theالحالة التعليمية لرب األسرة

Head of Households

10.521.662.55.4100Illiterateأمي

15.321.362.41.0100Can Read and Writeملم

11.922.763.61.8100Elementaryابتدائي

11.623.063.51.9100Preparatoryإعدادي

10.124.064.31.6100Secondaryثانوي

10.920.368.00.8100Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

Bachelor and above 11.223.764.60.5100بكالوريوس فاعلى

Household Sizeحجم األسرة

17.614.668.29.61001

28.122.967.11.91002

38.624.364.62.51003

410.021.067.41.61004

5+10.321.766.61.4100+5

 Number of workers atعدد العاملين في األسرة

Households

014.023.659.92.51000

111.323.264.11.41001

29.421.367.61.71002

3+7.820.971.00.3100+3

2018التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب الخصائص الخلفية لألسرة وأثر القيود على حركتهم خالل النصف األول من العام : 29جدول 
Table 29: Percentage Distribution of Households in Palestine by Background Characteristics of 

Households and the Impact of Restrictions on Mobility During the First Half of 2018 

 Background Characteristics ofالخصائص الخلفية لألسرة

Households

المجموع

Total

Impact of Restrictions on mobility

أثر القيود على الحركة
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

األرض أو فالحتها العمل
أو القطاف

المدرسة أو 
الجامعة

خارج الجدارخارج المنطقة العازلةداخل الجدارداخل المنطقة العازلةالمرافق الصحية

WorkLand or 

cultivation or 

harvesting

School or 

university

Health 

facilities

Inside the 

buffer zone

Within 

the wall

Outside the 

buffer zone

Outside the 

wall

13.7Palestine-16.1-16.77.613.312.7فلسطين

13.7West Bank-16.1-18.38.58.17.0الضفة الغربية

14.6Jenin-19.3-26.110.05.37.3جنين

3.3Tubas & Northern Valleys-14.5-32.720.124.217.7طوباس واألغوار الشمالية

1.0Tulkarm-5.7-7.611.41.00.2طولكرم

16.8Nablus-3.8-19.710.28.98.4نابلس

16.6Qalqiia-38.3-12.87.95.214.9قلقيلية

8.6Salfit-12.0-13.83.02.41.1سلفيت

23.1Ramallah & AL-Bireh-29.8-19.84.28.74.1رام هللا والبيرة

12.9Jericho & Al Aghwar-30.6-11.25.814.014.2أريحا واألغوار

2.7Jerusalem-6.0-5.30.04.71.2القدس

40.1Bethlehem-25.9-24.626.014.310.4بيت لحم

9.9Hebron-17.3-23.04.510.110.3الخليل

Gaza Strip-19.4-13.44.921.922.630.2قطاع غزة

North Gaza-20.3-13.89.622.621.027.5شمال غزة

Gaza-6.5-14.50.321.025.226.7غزة

Dier Al-Balah-14.2-16.23.928.325.940.0دير البلح

Khan Yunis-40.3-8.37.911.115.720.7خانيونس

Rafah-25.6-14.77.835.925.347.2رفح

2018نسبة األسر التي واجهت قيود على حركة أفرادها حسب المنطقة والمحافظة ومجال الحركة خالل النصف األول من العام : 30جدول 
Table 30: Percentage of Households that Faced Restrictions on the Movement of their Members by Region, Governorate and 

Area of Movement During the First Half of  2018

Region/ Governorateالمحافظة/ المنطقة

Area of movement مجال الحركة
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
PCBS ي 2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : 1 

قطاع غزةالضفة 
 متر الى 501من  متر فأقل500

 متر3000

 متر الى 501من  متر فأقل500المجموع متر3000أكثر من 

 متر3000

 3000أكثر من 

متر
 متر الى 501من  متر فأقل500المجموع

 متر3000

 3000أكثر من 

متر
المجموع

500 m and 

less 

501 m to 3000 

m

more than 

3000 m

Total500 m and 

less 

501 m to   

3000 m

more than 

3000 m
Total500 m and 

less 

501 m to  3000 

m

more than 

3000 m
Total

85.014.30.710079.719.31.010094.55.40.1100Public transport المواصالت العامة

44.648.86.610045.146.58.410043.852.93.3100Closest private clinic أقرب عيادة طبيب خاص

 34.958.66.510036.755.87.510032.063.34.7100Public health center(االمومة والطفولة) المركز الصحي 

(maternal health 

center )  11.449.738.91007.939.452.710017.667.714.7100Private or public أقرب مستشفى عام أو خاص

hospital

64.532.23.310056.139.24.710079.119.91.0100Pharmacy صيدلية

 53.344.52.210056.041.22.810048.650.31.1100Closest primary أقرب مدرسة اساسية

school

 39.455.45.210041.851.46.810035.262.32.5100Closest secondary أقرب مدرسة  ثانوية

school

 78.819.22.010076.520.92.610083.016.20.8100Closest center to buy أقرب مركز لشراء الغذاء

food/ food market

 23.649.926.510020.445.134.510029.058.412.6100Closest commercial أقرب مركز تجاري

center

2018التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة والبعد عن الخدمات، : 31جدول 
Table 31: Percentage Distribution of Households in Palestine by Region and Distance to Services form Housing Unit, 2018

Servicesالخدمات

فلسطين
Palestine

West BankGaza Strip

Regionالمنطقة
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

المجموع
Percentage of Households that Reduced 

the Number of Meals for All Household 

Members per Day

Total

22.367.614.318.1100Palestineفلسطين

9.782.59.67.9100West Bankالضفة الغربية

7.975.619.25.2100Jeninجنين

7.792.40.07.6100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

7.181.77.610.7100Tulkarmطولكرم

9.876.79.513.8100Nablusنابلس

7.888.55.75.8100Qalqiiaقلقيلية

5.0100.00.00.0100Salfitسلفيت

7.785.54.69.9100Ramallah & AL-Birehرام هللا والبيرة

4.8100.00.00.0100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

10.779.110.410.5100Jerusalemالقدس

20.282.912.24.9100Bethlehemبيت لحم

9.387.08.14.9100Hebronالخليل

44.362.016.121.9100Gaza Stripقطاع غزة

38.651.515.932.6100North Gazaشمال غزة

46.460.817.321.9100Gazaغزة

43.069.616.913.5100Dier Al-Balahدير البلح

46.467.611.221.2100Khan Yunisخانيونس

45.960.919.419.7100Rafahرفح

2018 أيام التي سبقت المقابلة، 7نسبة األسر التي قامت بتقليل أو تقليص عدد الوجبات المستهلكة لجميع أفراد األسرة في اليوم حسب المنطقة والمحافظة وعدد المرات التي قامت بها بذلك خالل : 32جدول 
Table 32: Percentage of Households that Reduced the Number of Meals for All Household Members per Day by Region, Governorate and Number 

of Times it did that within 7 Days Preceding the Interview, 2018

المحافظة/ المنطقة

تقليص عدد الوجبات / نسبة األسر التي قامت بتقليل
المستهلكة لجميع أفراد األسرة في اليوم

 أيام التي سبقت المقابلة7عدد المرات التي قامت بها بذلك خالل 

Region/ Governorate

Number of Times it did that within 7 Days Preceding the Interview

1 -34 - 67
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

المجموع

Percentage of Households that 

Reduced the Quantity of Meals of 

Adults in Favor of Children

Total

17.767.816.715.5100Palestineفلسطين

6.080.311.97.8100West Bankالضفة الغربية

4.055.223.021.8100Jeninجنين

4.559.140.90.0100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

4.283.15.911.0100Tulkarmطولكرم

6.073.88.218.0100Nablusنابلس

5.776.615.67.8100Qalqiiaقلقيلية

2.1100.00.00.0100Salfitسلفيت

3.689.310.70.0100Ramallah & AL-Birehرام هللا والبيره

4.5100.00.00.0100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

7.083.85.710.5100Jerusalemالقدس

14.781.517.01.5100Bethlehemبيت لحم

5.985.511.23.3100Hebronالخليل

38.164.318.117.6100Gaza Stripقطاع غزة

32.346.022.631.4100North Gazaشمال غزة

41.562.320.117.6100Gazaغزة

39.072.017.310.7100Dier Al-Balahدير البلح

36.870.713.016.3100Khan Yunisخانيونس

38.775.514.79.8100Rafahرفح

7

2018 أيام التي سبقت المقابلة، 7نسبة األسر التي قامت بتخفيض كميات الطعام التي يتناولها البالغين لصالح األطفال حسب المنطقة والمحافظة وعدد المرات التي قامت بها بذلك خالل : 33جدول 
Table 33: Percentage of Households that Reduced the Quantity of Meals of Adults in Favor of Children by Region, Governorate and Number 

of Times it did that within 7 Days Preceding the Interview, 2018

المحافظة/ المنطقة

نسبة األسر التي قامت بتخفيض كميات الطعام التي 
يتناولها البالغين لصالح األطفال

Region/ Governorate

1 -34 - 6

 أيام التي سبقت المقابلة7عدد المرات التي قامت بها بذلك خالل 
Number of Times it did that within 7 Days Preceding the Interview
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

المجموع

Percentage of Households 

that Purchased Low Quality 

"Market's Leftover"

Total

28.581.812.35.9100Palestineفلسطين

12.380.513.85.7100West Bankالضفة الغربية

8.059.231.49.4100Jeninجنين

8.085.214.80.0100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

10.287.39.73.0100Tulkarmطولكرم

15.977.112.710.2100Nablusنابلس

10.369.819.510.7100Qalqiiaقلقيلية

7.993.96.10.0100Salfitسلفيت

7.683.68.87.6100Ramallah & AL-Birehرام هللا والبيرة

14.885.814.20.0100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

13.380.912.07.1100Jerusalemالقدس

22.186.112.41.5100Bethlehemبيت لحم

12.383.513.53.0100Hebronالخليل

57.082.311.76.0100Gaza Stripقطاع غزة

58.269.016.314.7100North Gazaشمال غزة

58.679.114.96.0100Gazaغزة

52.787.110.72.2100Dier Al-Balahدير البلح

56.292.15.92.0100Khan Yunisخانيونس

57.191.26.32.5100Rafahرفح

7

 أيام التي 7حسب المنطقة والمحافظة وعدد المرات التي قامت بها بذلك خالل " بقايا أخر وقت من السوق" نسبة األسر التي قامت بشراء أطعمة ذات جودة منخفضة من السوق : 34   جدول 
2018سبقت المقابلة، 

Table 34: Percentage of Households that Purchased Low Quality "Market's Leftover" by Region, Governorate and Number of 

Times it did that within 7 Days Preceding the Interview, 2018

المحافظة/ المنطقة

نسبة األسر التي قامت بشراء أطعمة ذات 
بقايا أخر وقت " جودة منخفضة من السوق 
Region/ Governorate"من السوق

1 -34 - 6

Number of Times it did that within 7 Days Preceding the Interview

 أيام التي سبقت المقابلة7عدد المرات التي قامت بها بذلك خالل 
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

المجموع

Percentage of Households that 

Reduce the Amount of Food Per 

Meal for the Whole Household

Total

21.069.216.214.6100Palestineفلسطين

7.779.011.29.8100West Bankالضفة الغربية

5.371.619.49.0100Jeninجنين

7.3100.00.00.0100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

4.277.911.111.0100Tulkarmطولكرم

9.271.29.519.3100Nablusنابلس

7.688.40.011.6100Qalqiiaقلقيلية

3.277.822.20.0100Salfitسلفيت

5.884.912.03.1100Ramallah & AL-Birehرام هللا والبيرة

4.486.014.00.0100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

9.776.512.311.2100Jerusalemالقدس

14.587.010.72.3100Bethlehemبيت لحم

6.978.411.210.4100Hebronالخليل

44.366.217.816.0100Gaza Stripقطاع غزة

43.548.421.829.8100North Gazaشمال غزة

44.168.616.015.4100Gazaغزة

47.570.420.19.5100Dier Al-Balahدير البلح

41.368.518.712.8100Khan Yunisخانيونس

46.877.112.410.5100Rafahرفح

2018 أيام التي سبقت المقابلة، 7نسبة األسر التي قامت بتقليل كمية الطعام في الوجبة الواحدة لجميع أفراد األسرة حسب المنطقة والمحافظة وعدد المرات التي قامت بها بذلك خالل : 35جدول 
Table 35: Percentage of Households that Reduced the Amount of Food Per Meal for the whole Household by Region, Governorate and 

Number of Times it did that within 7 Days Preceding the Interview, 2018

المحافظة/ المنطقة

نسبة األسر التي قامت بتقليل كمية الطعام في 
الوجبة الواحدة لجميع أفراد األسرة

Region/ Governorate

1 -34 - 67

Number of Times it did that within 7 Days Preceding the Interview

 أيام التي سبقت المقابلة7عدد المرات التي قامت بها بذلك خالل 
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

المجموع

Percentage of Households that 

Borrowed Food or Relied on 

Assistance from the Household 

and Friends

Total

15.370.715.114.2100Palestineفلسطين

5.275.214.510.3100West Bankالضفة الغربية

4.267.627.45.0100Jeninجنين

4.6100.00.00.0100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

2.660.219.820.0100Tulkarmطولكرم

5.470.814.314.9100Nablusنابلس

3.572.827.20.0100Qalqiiaقلقيلية

1.975.911.512.6100Salfitسلفيت

5.681.610.77.7100Ramallah & AL-Birehرام هللا والبيرة

6.790.89.20.0100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

6.079.97.712.4100Jerusalemالقدس

7.171.212.216.6100Bethlehemبيت لحم

5.674.917.08.1100Hebronالخليل

33.069.515.315.2100Gaza Stripقطاع غزة

39.153.713.932.4100North Gazaشمال غزة

32.374.315.310.4100Gazaغزة

32.581.613.84.6100Dier Al-Balahدير البلح

33.169.717.512.8100Khan Yunisخانيونس

26.171.016.812.2100Rafahرفح

2018 أيام سبقت التي المقابلة، 7نسبة األسر التي قامت باقتراض الطعام أو االعتماد على مساعدة العائلة واألصدقاء حسب المنطقة والمحافظة وعدد المرات التي قامت بها بذلك خالل : 36جدول 
Table 36: Percentage of Households that Borrowed Food or Relied on Assistance from the Household and Friends by Region, Governorate 

and Number of Times it did that within 7 Days Preceding the Interview, 2018

المحافظة/ المنطقة

نسبة األسر التي قامت باقتراض الطعام أو االعتماد 
على مساعدة العائلة واألصدقاء

Region/ Governorate

1 -34 - 67

Number of Times it did that within 7 Days Preceding the Interview

 أيام التي سبقت المقابلة7عدد المرات التي قامت بها بذلك خالل 
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

المجموع

Percentage of Households that 

Refrained from Consuming 

Expensive Food and Resorted to 

Alternatives (Buying Cheaper Food) 

Total

33.865.916.317.8100Palestineفلسطين

15.667.116.216.7100West Bankالضفة الغربية

12.355.923.121.0100Jeninجنين

6.768.58.822.7100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

11.186.35.48.3100Tulkarmطولكرم

17.656.118.725.2100Nablusنابلس

12.966.416.517.1100Qalqiiaقلقيلية

9.192.37.70.0100Salfitسلفيت

10.667.49.323.3100Ramallah & AL-Birehرام هللا والبيرة

28.285.714.30.0100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

16.357.629.413.0100Jerusalemالقدس

27.886.310.43.3100Bethlehemبيت لحم

16.565.712.421.9100Hebronالخليل

65.765.316.418.3100Gaza Stripقطاع غزة

63.051.618.230.2100North Gazaشمال غزة

74.366.618.115.3100Gazaغزة

58.768.014.517.5100Dier Al-Balahدير البلح

65.170.514.814.7100Khan Yunisخانيونس

55.871.711.716.6100Rafahرفح

حسب المنطقة والمحافظة وعدد المرات التي قامت  (شراء أطعمة رخيص بداًل من االطعمة غالية الثمن)نسبة األسر التي قامت بالتوقف عن استهالك االطعمة باهظة الثمن واللجوء الى البدائل : 37     جدول 
2018 أيام التي سبقت المقابلة، 7بها بذلك خالل 

Table 37: Percentage of Households that Refrained from Consuming Expensive Food and Resorted to Alternatives (Buying Cheaper Food) 

by Region, Governorate and Number of Times it did that within 7 Days Preceding the Interview, 2018

المحافظة/ المنطقة

نسبة األسر التي قامت بالتوقف عن استهالك االطعمة 
شراء أطعمة رخيص )باهظة الثمن واللجوء الى البدائل 

(بداًل من االطعمة غالية الثمن
Region/ Governorate

1 -34 - 67

Number of Times it did that within 7 Days Preceding the Interview

 أيام التي سبقت المقابلة7عدد المرات التي قامت بها بذلك خالل 
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
PCBS ي 2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : 1 

Regionالمنطقة

Gaza Stripقطاع غزةWest Bankالضفة الغربية

نسبة األسر التي 

قامت باالجراء

متوسط عدد مرات 

القيام باالجراء خالل 

 يوم30

نسبة امكانية 

استخدام االجراء 

مستقبال

نسبة األسر التي 

قامت باالجراء

متوسط عدد مرات  

القيام باالجراء خالل 

 يوم30

نسبة امكانية 

استخدام االجراء 

مستقبال

نسبة األسر التي 

قامت باالجراء

متوسط عدد مرات  

القيام باالجراء خالل 

 يوم30

نسبة امكانية استخدام 

االجراء مستقبال

percentage of 

Households 

that Taken 

the Measure

The average 

Number of 

times the 

Measure is 

Taken within 

30 Days

Percentage 

of Possibility 

of Taking 

such 

Measure in 

the Future

Percentage of 

Households 

that Taken the 

Measure

The average 

Number of 

times the 

Measure is 

Taken within 

30 Days

Percentage of 

Possibility of 

Taking such 

Measure in 

the Future

percentage of 

Households 

that Taken 

the Measure

The average 

Number of 

times the 

Measure is 

Taken within 

30 Days

Percentage of 

Possibility of 

Taking such 

Measure in 

the Future

 ,27.21.596.015.01.692.148.71.598.2Non-payment of bills (water(الخ.. مياه، كهرباء، )عدم دفع الفواتير 

electricity, etc.)

االثاث، الثالجة، التلفاز، )ممتلكات االسرة / بيع موجودات
(....المجوهرات وغيرها

4.81.580.11.11.474.911.31.681.1Sell off assets jewelry, furniture, 

productive assets, etc.

15.32.890.911.82.589.021.53.192.8Used life savingsاستخدام توفيرات األسرة

ماكنة خياطة،  )بيع الموجودات المستخدمة في االنتاج 
(عربات يدوية، سيارات نقل

0.41.470.80.21.146.1*0.61.685.3Sell off productive assets (sewing 

machine, vehicles, etc.)

السكن المشترك، )اعادة تنظيم أفراد األسرة لتوفير المال 
(الخ.. األكل المشترك، 

10.18.697.46.05.595.317.410.498.6Re-organize the HH members to 

save money (live or eat together) 

المالبس / الصحة / تخفيض نفقات األسرة على التعليم
وغيرها

26.03.194.58.92.786.556.03.299.8Reduce HH expenditures on health, 

education, and clothing.

 ,1.56.496.80.94.593.92.57.597.6Resorting to agriculture (plantingصيد األسماك/ تربية الحيوانات/  زراعة األرض

animal husbandry, fishing)

 16.33.498.59.62.497.628.04.099.1looking for secondary jobالبحث عن عمل إضافي

 Taking children out of school*0.41.277.5*0.31.471.00.11.860.3االضطرار إلخراج االطفال من المدارس

.. تقليل النفقات على االسمدة، االغذية الحيوانية، التطعيم 
الخ

0.84.396.20.62.598.41.15.994.2Reducing production costs for 

example cut on fertilizers etc.

 0.51.698.40.41.997.30.71.099.0Selling remaining productive assets(االناث)بيع ما تبقى من الحيوانات 

such as female goats etc

 Selling land or housing*0.12.90.0*55.10.12.186.2*0.12.6بيع البيت او ارض زراعية

30.92.187.615.81.485.757.32.689.3Buy food on credit, borrow foodشراء الطعام بالدين او استقراض الطعام

 17.39.593.08.86.388.032.311.095.4Borrow moneyاستقراض االموال

تجمع أفراد العائلة / إرسال األطفال لألكل في مكان آخر
على الوجبات الجماعية

2.26.296.90.55.891.55.36.397.7Send children to eat somewhere 

else, eating in groups

High Variance :(*)(*): التباين مرتفع

 يوما الماضية التي سبقت المقابلة عندما لم يتوفر لدى االسرة ما يكفي من الغذاء أو المال لشراء الغذاء ومتوسط عدد المرات ونسبة إمكانية استخدامه مستقباًل 30نسبة األسر في فلسطين حسب القيام باجراءات خالل الـ : 38                    جدول 
2018والمنطقة، 

Table 38: Percentage of Households in Palestine by the Measures Taken during the Last 30 Days Preceding the Interview, when the Household did not have Enough Food or 

Money to Buy Food, the Average Number of Times, Percentage of Possibility of Taking such Measures in the Future and Region, 2018

The Measureاالجراء

فلسطين
Palestine
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

201420182014201820142018

70.561.545.940.279.766.8Foodغذاء

6.04.916.77.22.14.4Free treatment/ medicineدواء/ عالج مجاني

     5.71.51.92.17.11.4Clothingمالبس

1.10.41.30.81.00.3Employment/ jobفرص عمل/ تشغيل

0.91.21.91.60.61.1Compensations for martyrsتعويضات شهداء

40.541.750.561.236.836.8Cash (money)(مالية)نقدية 

19.611.27.56.124.112.5Health insuranceتأمين صحي

20.724.59.57.224.928.8Food parcels/couponsكوبون مواد غذاء/ طرود غذائية

0.012.50.07.20.013.8Vouchersكوبونات قسيمة شراء

0.30.10.00.20.40.0School nutritionتغذية مدرسية

بذور، أسمدة، )مدخالت انتاج 
(أعالف، تنكات مياه

0.10.00.30.00.10.0Production inputs (seeds, 

fertilizers, animal feed, water 

tanks)

5.10.40.30.06.90.5Drinking waterمياه شرب

0.80.11.80.00.40.2Electricity chargingشحن كهرباء

مركز ايواء، اجرة مسكن، )سكن 
(كرفان

23.70.36.10.130.30.3Housing (shelter, rent, 

caravan)

3.21.30.11.24.41.4Otherأخرى

2018، 2014نسبة األسر في فلسطين التي تلقت مساعدة حسب نوع المساعدة والمنطقة، : 39 جدول 
Table 39: Percentage of Households in Palestine that Received Assistance by Type of 

Assistance and Region, 2014, 2018

نوع المساعدة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Type of Assistance PalestineWest BankGaza Strip
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

201420182014201820142018

 31.034.240.750.827.430.1Ministry of Socialوزارة التنمية االجتماعية

Development

10.67.512.39.910.06.9Other Gov. institutionsمؤسسات حكومية أخرى

7.46.30.52.09.97.4Political parties/ factionsأحزاب سياسية/فصائل

3.25.94.37.62.85.5Zakat committeesلجان الزكاة

 /21.112.77.02.626.315.2Internationalمؤسسات تنموية/ هيئة دولية

development agency

وكالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين

60.861.524.220.274.471.8UNRWA

2.41.50.90.03.01.9Arab or foreign statesدول عربية او اجنبية

 17.013.01.65.522.814.9Charitable/ Religionsدينية/مؤسسات خيرية

associations

10.07.117.25.97.37.4Family and relativesاألهل واألقارب

 /5.45.25.49.95.44.0Friends/ Acquaintanceمحسنين/ الجيران/المعارف/ األصدقاء

neighbors/doers of good 

deed

10.95.40.30.214.96.7Labor unionsنقابات العمال

0.10.00.00.20.10.0Local banksالبنوك المحلية

0.30.40.10.40.30.4Local reform committeeلجنة إصالح محلية

4.01.05.41.83.50.8Otherأخرى

201420182014201820142018

14.717.712.114.715.618.4Very satisfiedراض جدًا

83.173.974.157.986.477.9Satisfiedراض

25.825.818.432.328.524.2Dissatisfiedغير راض

6.96.25.87.07.46.1Very dissatisfiedغير راض مطلقًا

0.20.10.30.20.20.1Don't know/No answerال جواب/ال أعرف 

2018، 2014نسبة األسر في فلسطين التي تلقت مساعدة حسب المنطقة ومدى الرضى عن المساعدة، : 41 جدول 
Table 41: Percentage of Households in Palestine that Received Assistance by Region and 

Level of Satisfaction with Assistance, 2014, 2018

مدى الرضى عن المساعدة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Level of Satisfaction with 

Assistance
PalestineWest BankGaza Strip

2018، 2014نسبة األسر في فلسطين التي تلقت مساعدة حسب مصدر المساعدة والمنطقة، : 40 جدول 
Table 40: Percentage of Households in Palestine that Received Assistance by Region and 

Source of Assistance, 2014, 2018

Source of Assistanceمصدر المساعدة

فلسطين
Palestine

الضفة الغربية
West Bank

قطاع غزة
Gaza Strip
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

تصل المساعدات أساسا 
للمحتاجين

تصل المساعدات أساسًا 
للمحتاجين لكن بعض الناس 
غير المحتاجين يتسلموها 

بشكل عام يتم توزيع 
المساعدات الغذائية بدون 
تفرقة بين المحتاج وغير 

ال جواب/ ال أعرف

Assistance are 

mainly received 

by the needy

Assistance are 

mainly received by 

the needy but some 

not needy also 

receive assistance

Generally 

speaking 

assistance is 

distributed at 

random to needy 

and not needy

Don't know/ 

No answer

Total

Palestineفلسطين

20148.060.523.08.51002014

20188.944.626.520.01002018

West Bankالضفة الغربية

201411.058.819.111.11002014

201812.037.322.428.31002018

Gaza Stripقطاع غزة

20142.263.630.63.61002014

20183.457.633.75.31002018

ال جواب/ال أعرفلم تؤثر مطلقًاأثرت قلياًلأثرت كثيرًا
Very muchMinorNot at allDon't know/ 

No answer

Total

Palestineفلسطين

201424.922.452.70.01002014

201811.522.864.01.71002018

West Bankالضفة الغربية

20149.320.570.20.01002014

20187.619.470.52.51002018

Gaza Stripقطاع غزة

201454.826.019.20.01002014

201818.528.852.50.21002018

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة ورأيهم أن القيود على حركتهم شكلت مشكلة في النصف األول من العام، : 43جدول 
2014، 2018

Table 43: Percentage Distribution of Households in Palestine by Region and the Impact of 

Restrictions on Mobility During the First Half of Year, 2014, 2018

السنة/ المنطقة 

المجموعأثر القيود على الحركة

Region/Year

Impact of Restrictions on mobility

حسب المنطقة ورأيهم في وصول  (بغض النظر عن كونها تلقت المساعدة أم ال)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين : 42جدول 
2018، 2014المساعدات للقطاعات المحتاجة، 

Table 42: Percentage Distribution of Households in Palestine (Whether they Received 

Assistance or Not) by Region and their Opinion on the Extent of the Needy Sectors Access 

to Assistance, 2014, 2018

السنة/ المنطقة 

المجموع

Region/Year

Extent of the Needy Sectors Access to Assistance

مدى وصول المساعدة للقطاعات المحتاجة
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PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 
2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

الخدمة متوفرة بشكل 
مستمر

االنقطاع مرة واحدة 
في الشهر

االنقطاع مرة واحدة 
باألسبوع

االنقطاع أكثر من مرة 
باألسبوع

ساعات )االنقطاع يوميا 
(محدودة خالل اليوم

المجموعأخرىالشبكة غير فعالة

The service is 

continuously 

provided 

Disrupted 

once a month

Disrupted 

once a week

Service disrupted 

more than once a 

week

Service 

disrupted on 

daily basis

Network not 

operating

OtherTotal

35.04.65.533.119.00.42.4100Palestineفلسطين

51.46.37.029.21.90.53.7100West Bankالضفة الغربية

34.85.97.948.03.20.10.1100Jeninجنين

 77.70.30.022.00.00.00.0100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

81.215.02.21.40.20.00.0100Tulkarmطولكرم

61.08.710.818.70.30.30.2100Nablusنابلس

93.24.30.41.70.00.00.4100Qalqiliyaقلقيلية

72.52.312.310.42.00.00.5100Salfitسلفيت

 51.17.67.632.70.80.00.2100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

26.97.814.920.329.80.30.0100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 84.01.02.013.00.00.00.0100Jerusalemالقدس

 39.512.37.121.50.00.019.6100Bethlehemبيت لحم

13.34.79.257.43.72.29.5100Hebronالخليل

 5.51.23.140.150.10.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

2.00.00.58.489.10.00.0100North Gazaشمال غزة

3.11.13.044.348.50.00.0100Gazaغزة

20.43.87.948.019.80.10.0100Dier Al-Balahدير البلح

4.61.54.245.643.90.20.0100Khan Yunisخانيونس

1.40.00.064.933.70.00.0100Rafahرفح

2018التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة واالنقطاع في خدمة شبكة المياه العامة، : 44       جدول 
Table 44: Percentage Distribution of Households in Palestine by Region, Governorate and Water Public Networks Disrupted, 2018

المحافظة/المنطقة

االنقطاع في خدمة شبكة المياه العامة

Region/ Governorate

Water Public Networks Disrupted
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2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

نقل ذاتي للمياه من شراء مياه معدنية(تنكات)شراء صهاريج 
حنفية عامة

بئر /نقل ذاتي للمياه من ينابيع
ارتوازي

 استخدام مياه تجميع 
االمطار

تخزين المياه من الشبكة 
العامة

المجموع*أخرى

Purchased 

water in tanks

Purchased 

Bottled water 

transport from 

public tab water 

Water transport from 

a spring/Irrigation well

Collected rain 

water 

Stored water 

from public 

network

Other*Total

29.13.31.22.76.854.22.7100Palestineفلسطين

48.45.50.13.614.025.03.4100West Bankالضفة الغربية

63.30.70.30.921.012.71.1100Jeninجنين

 5.70.00.00.056.637.10.6100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

0.06.61.70.05.578.97.3100Tulkarmطولكرم

32.94.00.02.114.136.610.3100Nablusنابلس

6.334.30.00.06.642.110.7100Qalqiliyaقلقيلية

15.44.00.00.077.11.71.8100Salfitسلفيت

 13.511.40.03.117.453.31.3100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

42.135.10.06.50.014.32.0100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 25.235.90.02.94.821.49.8100Jerusalemالقدس

 57.51.70.40.49.328.81.9100Bethlehemبيت لحم

66.30.50.06.510.813.72.2100Hebronالخليل

 11.11.32.21.80.181.52.0100Gaza Stripقطاع غزة

11.81.53.61.80.077.83.5100North Gazaشمال غزة

13.91.22.13.00.178.51.2100Gazaغزة

9.92.21.41.70.282.42.2100Dier Al-Balahدير البلح

6.30.10.50.90.091.90.3100Khan Yunisخانيونس

11.21.83.30.00.079.64.1100Rafahرفح

  .Other includes Treated Wastewater *.أخرى تشمل معالجة المياه العادمة* 

2018التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة ووسيلة التأقلم مع حالة االنقطاع في خدمة شبكة المياه العامة، : 45       جدول 
Table 45: Percentage Distribution of Households in Palestine by Region, Governorate and Coping Method with Water Public Networks Disrupted, 

2018

المحافظة/المنطقة

Coping Method with Water Public Networks Disruptedوسيلة التأقلم مع حالة االنقطاع في خدمة شبكة المياه العامة

Region/ Governorate
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المجموعأخرىتترك لتترسباستخدام فلتر للمياهالتصفية عبر قطعة قماشالكلور/ إضافة المبّيضالغلي
Percentage of Households that Do 

Any Treatment for Water to Make it 

Safer for Drinking

BoilingAdding bleachstraining using 

cloth 

Using filtersLeft to 

settle

OtherTotal

4.613.56.625.053.10.71.1100Palestineفلسطين

6.612.46.827.151.80.71.2100West Bankالضفة الغربية

7.212.01.350.334.91.50.0100North of West Bankشمال الضفة الغربية

8.314.71.010.372.00.21.8100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

4.49.129.26.452.60.02.7100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

 1.026.24.60.069.20.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

2018نسبة األسر التي تقوم بأي معالجة للمياه لجعلها أكثر أمانًا للشرب في فلسطين حسب المنطقة وطرق جعل المياه أكثر أمانًا للشرب لدى األسرة، : 46       جدول 
Table 46: Percentage of Households that Do Any Treatment for Water to Make it Safer for Drinking in Palestine by Region and Methods of Make 

Water Safer for Drinking in the Household, 2018

المنطقة

نسبة األسر التي تقوم بأي معالجة  للمياه لجعلها 
أكثر أمانًا للشرب

Methods of Make Water Safer for Drinkingطرق جعل المياه أكثر أمانًا للشرب

Region
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2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

االنقطاع مرة واحدة الخدمة متوفرة بشكل مستمر
في الشهر

االنقطاع مرة واحدة 
باألسبوع

االنقطاع أكثر من مرة 
باألسبوع

ساعات )االنقطاع يوميا 
(محدودة خالل اليوم

المجموعأخرىالشبكة غير فعالة

The service is 

continuously provided 

Disrupted 

once a month

Disrupted 

once a week

 Disrupted more 

than once a week

Disrupted on 

daily basis

Network not 

operating

OtherTotal

58.03.00.81.736.00.20.3100Palestineفلسطين

91.34.71.31.80.50.10.3100West Bankالضفة الغربية

81.38.03.46.10.00.01.2100Jeninجنين

 98.81.00.00.00.00.00.2100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

71.120.34.93.40.30.00.0100Tulkarmطولكرم

93.32.40.60.63.00.10.0100Nablusنابلس

99.10.40.00.00.00.00.5100Qalqiliyaقلقيلية

98.30.00.10.50.00.01.1100Salfitسلفيت

 92.15.21.60.90.00.00.2100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

63.518.510.17.60.00.30.0100Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 97.61.40.10.50.00.40.0100Jerusalemالقدس

 98.00.50.60.30.00.00.6100Bethlehemبيت لحم

93.13.90.32.00.10.20.4100Hebronالخليل

 0.60.00.11.597.30.30.2100Gaza Stripقطاع غزة

0.20.00.00.299.50.10.0100North Gazaشمال غزة

0.50.00.00.698.40.20.3100Gazaغزة

0.30.00.31.397.40.50.2100Dier Al-Balahدير البلح

1.50.20.21.496.00.30.4100Khan Yunisخانيونس

0.30.00.06.392.90.40.1100Rafahرفح

2018التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة واالنقطاع في خدمة شبكة الكهرباء العامة، : 47       جدول 
Table 47: Percentage Distribution of Households in Palestine by Region, Governorate and Disrupted Electricity Public Networks, 2018

المحافظة/المنطقة

 Disrupted Electricity Public Networks االنقطاع في خدمة شبكة الكهرباء العامة

Region/ Governorate
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2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

شراء مولد 
خاص

االشتراك في 
شبكة خاصة

استخدام مصادر الطاقة 
وحدات )البديلة 

(طاقة الرياح/ شمسية

بطارية 
UPS

بطارية 
WIFI

/ بطارياتشمع
شبكات ليد

مصباح شاحن
يدوي

بطاريات جافة 
عادية

أكثر من فانوس/كشاف
طريقة

المجموعال يوجد بديلأخرى

Buying a 

private 

generator

connect 

to a 

private 

network

Using 

alternative 

energy sources 

(solar/wind)

UPS 

battery 

WIFI 

battery 

WaxBatteries 

/networks  

LED 

ChargerTorchDry 

Batteries 

Normal

Scout / 

Lantern

More 

than one 

way

OtherThere is 

no 

alternative

Total

1.85.11.35.11.04.357.71.11.512.93.40.40.73.7100Palestineفلسطين

7.02.20.58.60.630.00.03.810.40.213.41.20.521.6100West Bankالضفة الغربية

4.20.50.78.40.027.00.03.017.70.019.01.20.318.0100North of West Bankشمال الضفة الغربية

19.98.90.615.22.78.90.03.80.00.04.91.00.034.1100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

1.50.00.02.40.061.20.06.00.01.26.11.21.419.0100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

 1.15.61.44.61.10.366.40.70.114.81.80.30.81.0100Gaza Stripقطاع غزة

2018التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة ووسيلة التأقلم مع حالة االنقطاع في خدمة شبكة الكهرباء العامة، : 48       جدول 
Table 48: Percentage Distribution of Households in Palestine by Region and Coping Method with Disrupted Electricity Public Networks, 2018

Regionالمنطقة

Coping Method with Disrupted Electricity Public Networks وسيلة التأقلم مع حالة االنقطاع في خدمة شبكة الكهرباء العامة
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2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

الدخانالغبارالروائحالضجيج
NoiseSmellDustSmoke

28.620.513.58.4Palestineفلسطين

25.117.512.78.3West Bankالضفة الغربية

28.121.012.65.4Jeninجنين

 11.58.65.92.2Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

18.614.512.811.5Tulkarmطولكرم

30.019.814.110.6Nablusنابلس

20.117.75.813.7Qalqiliyaقلقيلية

7.74.85.31.9Salfitسلفيت

 28.220.517.95.6Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

19.924.015.411.6Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 31.720.920.217.7Jerusalemالقدس

 25.516.111.510.0Bethlehemبيت لحم

20.813.97.22.3Hebronالخليل

 34.925.615.08.4Gaza Stripقطاع غزة

39.729.719.410.5North Gazaشمال غزة

41.227.815.312.5Gazaغزة

26.824.613.66.2Dier Al-Balahدير البلح

25.221.610.34.0Khan Yunisخانيونس

35.221.216.74.2Rafahرفح

2018في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة،  (للضجيج، الروائح، الغبار، الدخان)نسبة األسر المتعرضة : 49جدول 
Table 49: Percentage of Households Exposed to (Noise, Smell, Dust, Smoke) in Palestine by 

Region and Governorate, 2018

Region/ Governorate المحافظة/المنطقة
Environmental Effectالمؤثر البيئي
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2018مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، : PCBS 1 ي

رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزةقطاع غزة
Gaza StripNorth GazaGazaDier Al-BalahKhan YunisRafah

 201452.647.859.241.960.641.6In its original residence pre 2014 warتقيم في مسكنها االصلي قبل عدوان 

 22.129.317.630.414.525.6In its original residence which is partiallyتقيم في مسكنها االصلي الذي تضرر جزئيًا وتم اصالحه

damaged and being rehabilitated 

 1.20.21.31.50.72.9In its original residence which was totallyتقيم في مسكنها االصلي الذي تضرر كليًا وتم اصالحه

damaged and being rehabilitated

 5.23.92.111.57.15.3In its original residence which is partiallyتقيم في مسكنها االصلي الذي تضرر جزئيًا ولم يتم اصالحه

damaged and is not being rehabilitated 

 0.10.10.00.30.10.1In its original residence which was totallyتقيم في مسكنها االصلي الذي تضرر كليًا ولم يتم اصالحه

damaged and is not being rehabilitated

 1.31.51.20.50.43.8In a new residence replacing the original oneتقيم في مسكن جديد بدل مسكنها االصلي الذي تضرر

 17.015.318.313.916.620.4In a new residenceتقيم في مسكن جديد

 *0.51.90.30.00.00.3Other*اخرى

100100100100100100Totalالمجموع

*Others include new Households formed after 2014. .2014أخرى تشمل االسر الجديدة التي تكونت بعد العام * 

Governorate

Place of Residence of the  Households in the 

Gaza Strip

2018التوزيع النسبي لألسر في قطاع غزة حسب مكان إقامة االسرة في قطاع غزة، : 50جدول 
Table 50: Percentage of Households in Gaza Strip by Place of Residence of the Households in Gaza Strip, 2018

مكان  اقامة االسرة في قطاع غزة

المحافظة
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Notice for Users 
 

The survey data were collected during the period from 27/08/2018 to 09/10/2018, where the 

presented data in the tables represent the mentioned data collection period.  

 

A set of special symbols were used in the tables of this report: 

 

(-): Nil/ Not applicable. 
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Introduction 

 

Socio-Economic Conditions Survey 2018 is a key Palestinian official statistical aspects; it 

also falls within the mandate of the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) to provide 

updated statistical data on the society conditions and provide data on the most important 

changes in socio-economic indicators and its trends. The survey came in response to users’ 

needs for social and economic statistical data, and in line  with the national policy agenda and 

the sustainable development agenda.  PCBS implemented Socio-Economic Conditions Survey 

in cooperation with Union of Agricultural Work Committees (UAWC), Specifically the Food 

and Agriculture Organization (FAO), World Food Program (WFP), as well as the United 

Nations Economic and Social Commission for Western Asia (UN ESCWA). 

 
The indicators of Socio-Economic Conditions Survey 2018 covers many socio-economic and 

environmental aspects, and establishes a comprehensive database on those indicators. The 

implementation of the survey represents a step forward in statistics since it uses panel sample 

based on the same sampling units of the previous round of the years 2013 and for the third 

time respectively. 

 

The survey round of 2018 is not only distinct for its  sample characteristics and tracking of 

pre-survey households, but also for its coverage of a set of sustainable development indicators 

that are considered as a national and international entitlement.  

 
This report consists of four main chapters; the first chapter presents the terms, indicators and 

classifications used in the survey, and the second chapter covers the main findings, the third 

chapter contains the methodology, which presents the objectives and the survey questionnaire, 

the sampling frame and the sample, as well as the field operations and data processing, while 

the fourth chapter deals with the quality and evaluation of the survey data by presenting the 

mechanisms that ensure the accuracy of the data, this process is carried out through dealing 

with the procedures that guarantee data accuracy and reduce possible sampling and non-

sampling errors, and also deals with the response rates of the survey. 

 
PCBS hopes that this report fills a gap in statistical data that can be used as reference for the 

Palestinian official statistics to help the planners and decision makers make informed 

development decisions and plans. 

 
 
 

 

April, 2019                                                                Ola Awad   

                                                                                         President of PCBS 
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Chapter One 

 

Terms, Indicators and Classifications  
 

1.1 Terms and Indicators 

The following terms used in this report are defined in accordance with the glossary and guide 

on statistical indicators issued by PCBS, certified on the latest international recommendations 

in statistics, and consistent with international systems. 
 

Housing Unit: 

A housing unit is a separate and independent place (a building or part of a building) intended 

for habitation by a single household, or one not intended for habitation but occupied as 

housing unit by a household at the time of the census. The housing unit may be an occupied or 

vacant, an occupied non-conventional housing unit or any other place occupied as housing 

unit by a household at the time of the census. This category includes housing unit of various 

levels of permanency and acceptability for habitation.  
 

Household: 

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

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

living. 
 

Head of Household: 

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

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

support and welfare of the household. 
 

Household Membership: 

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

unit is their usual or only place of residence. 
 

Sex: 

It is classified into male and female.  
 
Refugee Status: 

This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in Palestine, which 

was occupied by Israel in 1948. It applies to their male children and grandchildren. 

1. Registered Refugees: It applies to registered refugees holding refugee registration cards 

issued by UNRWA. 

2. Non-Registered Refugees: It applies to unregistered refugees who do not hold refugee 

registration cards issued by UNRWA. 

3. Non-Refugees: It applies to any Palestinian not categorized under any of the two 

aforementioned statuses. 

 

Illiterate: It applies to persons unable to read or write in any language and who were never 

awarded a certificate from any formal education system. 

 

Can Read and Write: It applies to persons who are able to read and write without completing 

any of the educational stages. Such persons are generally able to read and write simple 

sentences. 

 



PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 - Main Findings  

 

[20] 

Employed: 

Persons aged 7 years and over who were work at least one hour during the reference period, 

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

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

any other reason).  The employed person is normally classified in one of two categories 

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

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

reason. 

 

Spending: 

Is defined as the values of the amounts that buyers pay, or agree to pay, to sellers in exchange 

for goods and services that sellers provide to them or to other institutional units designated by 

the buyers. The buyer incurring the liability to pay need not be the same unit that takes 

possession of the good or service. In health accounting, expenditure for goods and services 

provided by market producers is measured in terms of the payments they receive for their 

sales; expenditures in the non-market part of the health system are measured in terms of the 

goods and services used to produce the health care or related activity. 

 

Household Consumption: 

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

and the value of goods and service payments or part of payments received from the employer, 

and own-produced goods and food, including consumed quantities during the recording 

period, and Imputed rent for owned houses. 

 

Income: 

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

or a month or a year. 

 

Smoke: 

Particles suspended in air after incomplete combustion of materials. 

 

Noise: 

Audible sound from traffic, construction, and so on that may generate unpleasant and harmful 

effects (hearing loss).  It is measured in decibels. 
 

Dust: 

Particles light enough to be suspended in the air. 

 

Transportation (Travel): 

This concept refers to the movements of the individual (male or female) from one place to 

another for purposes related to carrying out different activities and using various means of 

transportation. 

 

8.7  Classifications  

Classifications used in the process of collection and processing of statistical data adopted by 

PCBS, According to international standards and with the Palestinian privacy. 

1. Palestinian Localities Guidance, 2017. 

2. Palestinian Occupation Classification (ISCO-8). 

3. Palestinian Industrial Classification of All Economical Activities According to 

International Standard Industrial Classification (ISIC-4). 
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Chapter Two 
 

Main Findings 
 

This chapter presents the main findings of the socio-economic conditions survey 2018. It 

addresses issues related to Palestinian households’ socio-economic conditions. 
 

2.1 Assistances 

Findings showed that 31.1% of households or any of their members received assistance in 

2018 (9.7% in the West Bank, compared to 68.6% in Gaza Strip). (See table 1). 

 
Percentage of Households in Palestine that Received Assistance by Governorate, 2018 

 
 

7.8.8 Type of Assistance 

Survey findings showed that 4.83% of households that received assistance in Palestine 

received food assistance. Cash assistance represented 2.82%, and 16.5% of the received 

assistance by households is in the form of food parcels/ food coupon, while the percentage of 

assistance received by households in the form of purchase coupons was 7.1%, while 6.2% of 

the received assistance was in form of health insurance. (See table 4). 
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Percentage Distribution of Assistance Received by Households in Palestine by 
Assistance Type, 2018 

 
 

2.8.2 Source of Assistance 

Survey findings showed that 35.0% of assistance came from UNRWA in Palestine while the 

Ministry of Social Development ranked second as it provided 24.5% of assistance.  Charitable 

and Religious Associations came third with 8.7% of assistance provided in 208..                         

(See table 5). 
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Strip). (See table 6). 
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2.8.4 Satisfaction with Assistance 

Survey findings showed that 78.9% of households that received assistance in 2018 were 

satisfied or very satisfied with this assistance (68.1% in the West Bank, compared to 80.8% in 

Gaza Strip. (See table 7).  

 
Percentage Distribution of Assistance Received by Households in Palestine  

by Level of Satisfaction with Assistance, 2018 

 
 

2.8.5 Main reason for dissatisfaction with assistance 

21.1% of households in Palestine were dissatisfied (dissatisfied, totally dissatisfied) with the 
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(47.4%), while 31.6% of households reported that they were dissatisfied with both quantity 

and quality.  16.9% of households reported that they were dissatisfied with the frequency of 
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2.8.6 Submission of Assistance Applications 

Data showed that 5.87% of households in Palestine reported that they did not submit any 

assistance application (..82% in the West Bank and 4.8.% in Gaza Strip). As regards reasons 

for non-reception of assistance, findings showed that .88% of households submitted an 

application but did not receive an assistance for a reason they did not know. In addition, 4.5% 

of the households reported that they submitted an application and did not receive assistance 

due to not fulfilling eligibility criteria. While 3.7% of households reported they submitted an 

application for assistance and did not receive any assistance because one or more of the 

household members work. (See table 85).  

 

2.8.7 Households Need for Assistance 

Survey findings showed that 29.3% of households (whether they received assistance or not) 

reported they needed more assistance (great need for assistance). 23.8% of households 

(whether they received assistance or not) reported they needed some kind of assistance 

(moderate need). On the other hand, 46.9% of households answered they did not need 

assistance. (See table 86). 
 

Percentage Distribution of Households in Palestine (whether they Received 
Assistance or not) by Region and Need for Assistance, 2018 
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Percentage Distribution of Households in Palestine (whether they Received 
Assistance or Not) by their Opinion about Access of Assistance to                                    

Needy Sectors, 2018 
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7.7.7 Financial Steadfastness of Palestinian Households 

55.1% of Palestinian households can survive regardless of duration (72.5% in the West Bank 

compared to 24.7% in Gaza Strip).  Findings showed that 31.9% of Palestinian households 

barely manage and endure dire financial situation (14.9% in the West Bank, compared to 

61.8% in Gaza Strip). (See table 21). 

 

2.7.7 Main Source of Income 

The Palestinian private sector comes on top of the list of sources of income in Palestine. 

31.5% of Palestinian households reported that their main income came from the private sector 

(36.9% in the West Bank and 22.3% in Gaza Strip). The public (government) sector ranks 

second source of income where 17.4% of households reported that it was their main source of 

income (12.5% in the West Bank and 26.1% in Gaza Strip). The third main source of income 

was in Israeli labor sectors, where the percentage reached 14.0% of households. (See                

table 24). 

 
Percentage Distribution of Households in Palestine by Main Source of Income, 2018 
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Percentage Distribution of Households who Worked in a Private Project (during the 
Past 12 Months) in Palestine by Economic Activity, 2018 
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2.3.6 Sex of the Main Breadwinner of Household 
90.5% of Palestinian households confirmed that the main breadwinner was male, compared to 

.84% who breadwinner was a female. In the West Bank, households with a male breadwinner 

represented 91.0%, compared to 9.0% of households with a female breadwinner. In Gaza 

Strip, households with a male breadwinner represented 90.1% compared to 9.9% with a 

female breadwinner. (See table 27). 
 

Percentage Distribution of Households in Palestine by Sex of Main  
Breadwinner, 2018 
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228.% of Palestinian households reported that restrictions on their mobility is a minor effect 

(19.4% in the West Bank and 28.8% in Gaza Strip), while 11.5% reported major problems 

resulting from restrictions on their mobility (7.6% in the West Bank and 18.5% in Gaza 

Strip). (See table 28)8 
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Palestinian households respond to the lack of food through use of coping strategies to secure 

food in the absence of food or lack of money to buy food, where they will be addressed as 

follows: 

 

2.5.1 Coping Strategies for Palestinian Households (7 Days Preceding the Interview)  

The results indicated that 33.8% of households in Palestine resort to refrain from consuming 

expensive food and resort to alternatives (buying cheap food instead of expensive one) when 

there is not enough food or money to buy food (15.6% Households use this strategy in the 

West Bank compared with 65.7% in Gaza Strip)8 (See table 37)8   

 

The second coping strategy used by Palestinian households is the purchased low quality  

market's "Leftover", representing 28.5% of the households (12.3% the West Bank, and 57.0% 

in Gaza Strip).  The results showed that 22.3% of the Palestinian households resorted to the 

strategy of decreasing or reducing the number of meals for all household members per day 

(9.7% in the West Bank and 44.3% in Gaza Strip). (See tables 32 and 34). 
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Percentage of Households in Palestine by Coping Strategy (7 Days Preceding the 
Interview), 2018 
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17.3% of households resort to borrow money in order to secure food. (See table 38(. 
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The percentage of households in Palestine that suffer interruption of water service for more 

than once a week reached 33.1% (29.2% in the West Bank compared to 40.1% in Gaza Strip). 

(See Table 33). 

  
Percentage Distribution of Households in Palestine by Region and Disrupted Water 

Public Networks 

 
*There is interruption including disrupted once a month, disrupted once a week, disrupted more than once a week, disrupted 

per day. 

 

7.5.7 Coping with the Disrupted Service of the Public Water Network 

The results showed that 54.2% of households in Palestine which is exposed to disruption in 
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in Gaza Strip. 29.1% of the households in Palestine resort to purchase water tankers to cope 

with the state of disruption in the service of the water network, which reached 48.4% in the 

West Bank and 11.1% in Gaza Strip. (See table 45). 
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2.6.3 Make Water Safer for Drinking 

The results of the survey showed that 4..% of the households in Palestine use methods to 

make water safer for drinking. This percentage is 6..% in the West Bank and 1.0% in Gaza 

Strip. The results also showed that the use of a water filter by households reached 53.1% in 

Palestine to make the water safer for drinking (51.8% in the West Bank and 69.2% in Gaza 

Strip), while the method of boiling the water to make it safer constituted 13.5% in Palestine 

(12.4% in the West Bank, and 26.2% in Gaza Strip). (See table 46)8 

 
Percentage Distribution of Households that Do Any Treatment for Water to Make it 

Safer for Drinking in Palestine by Methods of Making Water Safer for Drinking in the 
Household, 2018 
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7.5.5 Coping with the Cut in the Service of the Public Electricity Network 

The results indicated that 57.7% of the households in Palestine used batteries/ LED networks 

to cope with the state of disruption in the service of the public electricity network. In addition, 

12.9% of the households in Palestine resort to dry batteries to cope with the disruption of the 

network service. (See Table 48 8(  

 
Percentage Distribution of Households in Palestine by Coping Method with Disrupted 

Electricity Public Networks, 2018 
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Percentage of Households Exposed to (Noise, Smell, Dust, Smoke) in Palestine, 2018 

 
 

0.4 

0.7 

1.0 

1.1 

1.3 

1.5 

1.8 

3.4 

3.7 

4.3 

5.1 

5.1 

12.9 

57.7 

0 20 40 60 80 

More than one way 

Other 

WIFI battery  

Charger 

Using alternative energy sources (solar/wind) 

Torch 

Buying a private generator 

Scout / Lantern 

There is no alternative 

Wax 

connect to a private network 

UPS battery  

Dry Batteries Normal 

Batteries /networks LED  

Percentage 

C
o

p
in

g
 M

e
th

o
d

 

28.6 

20.5 

13.5 

8.4 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Noise Smell Dust Smoke 

P
e

rc
e

n
ta

g
e

 

Environmental Effect  



PCBS: Socio-Economic Conditions Survey, 2018 - Main Findings  

 

[33] 

Chapter Three 

 

Methodology 
 

Due to the technological development in telecommunications in terms of the exchange of data 

and Geographic Information Systems (GIS), and due to the huge growth in the use of tablets  

as a tool for data collection and dissemination as well the use of this development tool in the 

implementation of the Population, Housing and Establishments Census 2017; where it was 

implemented by an integrated technological system to reach a high level of the accuracy, 

completeness and comprehensiveness of the statistical data.  In light of PCBS' tendency to 

continue developing the use of modern technologies in collecting data from the field, with the 

aim of developing the statistical system and raising the quality of the data; this has led to the 

decision to implement field surveys using tablet devices, and to link them to geographic 

information systems. 

 

The new technological system was used in the implementation of this survey, which led to a 

qualitative leap. All stages of the survey were carried out using the tablets, in addition to the 

use of geographic information systems, which enabled us to link the data collected in the field 

to the geographic dimension, where it saved time and efforts, increased data quality, 

consistency and ease of analysis, and strengthened the monitoring of fieldwork.  
 

 

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

the Socio-Economic Conditions of the Palestinian Households Survey, 2018, which was 

implemented during the period (July 2018 to October 2018), and includes the design of basic 

surveying tools and methods to collect, process and analyze the data of survey. 

 

3.1 Survey Objectives 

The objective of this survey is to provide a comprehensive database on the most important 

changes that have taken place in the system of social and economic indicators that PCBS 

works on, which covers many socio-economic and environmental indicators. It also responds 

to the needs of many partners and users. The indicators that have been worked on in this 

survey cover the following topics and areas: 

 Demographic characteristics of household members. 

 Characteristics of the housing unit where household lives. 

 Household income, expenses, and consumption. 

 Agricultural and economic activities of households. 

 Methods used by households to withstand and adapt to their economic conditions. 

 Availability of basic services to Palestinian households. 

 Assistance received by households and assessment of such assistance. 

 The needs of the Palestinian households to be able to withstand the conditions. 

 The reality of the Palestinian individual's suffering and the quality of life. 

 Sustainable development objectives for the survey's relevant indicators . 
 

7.7 Survey Questionnaire 
The questionnaire is the key tool for data collection. It must be conforming to the technical 

characteristics of fieldwork to allow for data processing and analysis. The survey 

questionnaire comprised the following parts: 

 Part one: Identification data. 

 Part two: Quality control 
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 Part three: Data of households’ members and social data. 

 Part four: Housing unit data 

 Part five: Assistance and Coping Strategies Information 

 Part six: Expenditure and Consumption 

 Part seven: Food Variation and Facing Food Shortage 

 Part eight: Income  

 Part nine: Agricultural and economic activities. 

 Part ten: Freedom of mobility 

 In addition to a questionnaire for individuals (18 years old and above): Questions on 

suffering and life quality, assessment of health, education, administration (Ministry of 

the Interior) services and information technology. 
 

7.7 Sampling and Frame 

The Sample of the survey is a three-stage stratified cluster systematic random sample of 

households residing in Palestine 

 

3.7.1 Target Population 

The target population includes all Palestinian households and individuals with regular 

residency in Palestine during the survey's period (208.).  Focus was given to individuals aged 

18 years and above to complete an annex to the questionnaire, designed for this age group. 

 

3.3.2 Sampling Framework 

In previous survey rounds, sampling was based on census 2007, which includes a list of 

enumeration areas. An enumeration area is a geographic region with buildings and housing 

units averaging 124 housing units. In the survey design, they are considered as Primary 

Sampling Units (PSUs) at the first stage of selecting the sample. Enumeration areas of 2007 

were adapted  to the enumeration areas of 2017 to be used in future survey rounds. 

 

Target sample buildings were set up in 2015 electronically by using Geographic Information 

Systems (GIS), where the geospatial join tool was used within Arc Map 10.6 to identify the 

buildings selected in the first stage of the sample design of 8,225 households taken from the 

general frame buildings for enumeration areas of 2007 which falls within the boundaries of 

enumeration areas that were updated during the population, housing and establishments 

census 2017. Only the buildings for the year 2017 were used to link the sites of the sample 

buildings to the targeted enumeration areas, to ensure tracking households that moved after 

2015.  

 

3.3.3 Sample Size 

The survey sample comprised 11,008 households at the total level, where 9,926 households 

responded, they are divided as follows: 

1. Fixing the sample of the survey on the Impact of Israeli Aggression on Gaza Strip in 2014 

and Socio-Economic Conditions of the Palestinian Households - Main Findings, which 

was conducted in 2015, with a sample of 8,225 households in the previous round 

(household-panel),where 7,587 households responded.  

2. Sample of new households that consisted of separated individuals (split households) 

totaled 2,783 households, where 2,339 households responded. 

 

3.3.4 Sample Design 
Three-stage stratified cluster systematic random sample: 
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Stage I: Selection of enumeration areas represented in the previous round of the survey on the 

socioeconomic conditions 2015 including 337 enumeration areas, in addition to enumeration 

areas in which individuals separated from their households and formed new households and 

households that changed their place of residence and address to other enumeration areas. 

 

Stage II: Visit the same households from previous round of survey on socioeconomic 

conditions 2015(25 households in each enumeration area). Households that changed their 

place of residence or registered address will be tracked in the existing database to search for 

the updated data registered in questionnaire. Individuals separated from their households from 

the previous round and formed new households or joined new households were tracked.  

 

Stage III: A male and female member of each household in the sample (old and new) were 

selected for stage III among members aged 18 years and above, using Kish (multivariate) 

tables to fill in the questionnaire for household members aged 18 years and above. Taking 

into account that the household whose number is an even number in the sample of the 

enumeration area, we choose a female and the family whose number is an odd number we 

choose a male. 

 

3.3.5 Sample Strata 

The population was divided into the following strata: 

1. Governorate (16 Governorates in the West Bank including those parts of 

Jerusalem, which were annexed by Israeli occupation in 1967 (J1) as a separated 

stratum, and the Gaza Strip). 

2. Locality type (urban, rural, camp). 

3. Area C (class C, non-C) as an implicit stratum. 

 

3.3.6 Domains 

1. National level: State of Palestine. 

2. Region level: (West Bank, and Gaza Strip). 

3. Governorate (16 Governorates in the West Bank including those parts of 

Jerusalem, which were annexed by Israeli occupation in 1967, and Gaza Strip). 

4. The location of the Annexation wall and Isolation (inside the wall, outside the 

wall). 

5. Locality type (urban, rural, camp). 

6. Refugee status (refugee, non-refugee). 

7. Sex (male, female). 

8. Area C (class C, non-C). 

 

3.3.7 Weighting  

The weight of statistical units (sampling unit) in the sample is defined as the mathematical 

inverse of the selection probability where the sample of the survey is a three-stage stratified 

cluster systematic random sample. In the first stage, we calculate the weight of enumeration 

areas based on the probability of each enumeration area. In the second stage, we calculate the 

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

product of the weight of the first stage and the weight of the second stage. Then we adjusted 

the initial weight by producing the initial weight and the attrition factor (attrition from the 

sample). The final household weights were obtained after adjustment of the initial weights 

with the household estimates for mid-2018 according to design strata (governorate, locality 

type).    
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Weights of households members’ portfolio are calculated by giving every member the final 

weight of his/her household, which is the primary individual/member weight. Primary 

Individual/Member’s Weight is then adjusted according to area, gender and age groups (17 

groups) representing the age of individual/member by mid-October 2018. This enabled us to 

obtain the individual/member’s final weight in his/her category. The weights are then merged 

in the individual/member’s portfolio for individuals aged 18 and above. 

 

3.4 Field Operations 

Field operations are the actual survey work conducted to collect data required from primary 

sources. Careful attention must be paid to details in this stage to provide all technical and 

administrative needs including recruitment and training, provision of material needs for the 

best performance possible of work. 

 

7.4.1 Training and Appointment 

In preparation to implement the survey according to the plan, training session was organized 

at the headquarters of PCBS in the West Bank and in Gaza Strip office. The training lasted for 

5 days during the period 06-12/08/2018, where it included theoretical lectures in which 

fieldworkers and field supervisors were trained on various field operations in general before 

the start of the survey, in order to provide them with the basic skills needed to collect 

information and to consolidate the concepts and definitions contained in the questionnaire, the 

mechanism of completing the questionnaire, in addition to the mechanism and technique of 

conducting interviews in the field and ways of dealing with developments faced by the team 

at fieldwork. 

 

Training on the practical side also was included in the training program, where the work was 

to train fieldworkers and field supervisors to fill the questionnaire using tablet devices, in 

addition to holding a training day for supervisors on 26/08/2018, in order to train them on the 

fieldwork management system for the survey, and to train them on the system and screens and 

reports on it, in addition to working on training field supervisors on the mechanism of 

assigning enumeration areas and households to fieldworkers on the system. 

 

The fieldwork team (supervisors and fieldworkers) was appointed based on the highest marks 

in the results of the daily exams, the final exam and the commitment to attend at the end of 

the training course. 

 

7.4.7 Data collection 

The personal interview technique was used to collect the survey's data for households and 

individuals 18 years and above. Tablets were used to collect data in both the West Bank and 

Gaza Strip, with the exception of Jerusalem J1. Special applications were designed to collect 

data and upload maps for enumeration areas in the Palestinian localities. The applications 

were designed to match the questionnaire of the survey and were supported with logical 

checks and warning messages for logical data and consistency of the data. While the data 

were collected in Jerusalem J1 through the traditional paper questionnaire, the data were 

entered on the computers at PCBS. The same application was used for the tablets, but some 

features were modified to suit the computers8 
 

Data collection began in the West Bank and Gaza Strip on 27/08/2018 with the exception of 

Jerusalem J1, which started on 22/08/2018.  Data collection was completed according to the 

following table: 
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NO. Governorate 
Completion 

date 

1. Jerusalem J1+ Jericho & Al Aghwar+ Bethlehem 208./0./25  

2. Salfit + Hebron 208./0./40  

3. Qalqiliya + Tubas & Northern Valleys 208./80/02  

4. Jenin 208./80/04  

5. Jerusalem J2 + Ramallah & Al-Bireh 208./80/03  

6. Tulkarm 208./80/05  

5. 
Rafah  +  Khan Younis +Dier Al-Balah  +  Gaza +Nablus 

+North Gaza 
208./80/0.  

 

3.4.3 Field Editing and Supervising 

 Various levels of supervision and monitoring took place according to the following 

hierarchy: 

 Fieldworkers: They collect data directly from households, edit and check them 

 Fieldwork supervisors: They carry out administrative and technical follow up on 

the fieldworkers team, where they accompany the fieldworkers during data 

collection from the field to ensure their ability to ask questions and use the tablets  

 Fieldwork coordinator: He/ She carries out administrative and technical follow up 

on the supervisors team in addition to implementing field visits to ensure the 

progress of work on data collection as planned   

 Programs were designed to check and extract data through the web by project 

management. 

 Because of the particular situation of the Jerusalem Governorate , especially Area J1, 

those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967, a different 

methodology for data collection was adopted, where paper questionnaire was used, and 

the editors edited the questionnaire in a formal and technical manner according to the pre-

prepared edit rules. 

 Due to the use of tablets in the collection of data, automated databases direct editing was 

adopted during data collection in all stages to minimize errors since the system sends 

warning messages and error messages to fieldworkers requesting either amendment or 

verification of data. 

 A program for field visits was prepared for on-site follow-up of fieldwork and assess the 

key problems to solve them. The visits also reviewed how data were entered on the 

applications and teams’ compliance with the instructions they received during the training 

to ensure good progress. 

 

3.4.4 Office Editing and Coding 

The office editing was only checked for the Jerusalem Governorate (J1) questionnaire due to 

the use of paper questionnaire, and for coding special screens that were designed for this 

purpose, to cover the codification questions in the questionnaire together with other questions 

about the characteristics of individuals to assist in coding. The coding questions in the  survey 

questionnaire that are encoded are the occupation and economic activity according to the 

Coding Guide. 

 

3.5 Data Processing 

Data processing was done in different ways including: 
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3.5.1 Programming Consistency Check 

1. Tablet applications were developed in accordance with the questionnaire's design to 

facilitate collection of data in the field. The application interfaces were made user-

friendly to enable fieldworkers collect data quickly with minimal errors. Proper data 

entry tools were also used to concord with the question including drop down 

menus/lists.  

2. Develop automated data editing mechanism consistent with the use of technology in the 

survey and uploading the tools for use to clean the data entered into the database and 

ensure they are logic and error free as much as possible. The tool also accelerated 

conclusion of preliminary results prior to finalization of results. 

3. GPS and GIS were used to avoid duplication and omission of counting units (buildings, 

and households). 

4. In order to work in parallel with Jerusalem (J1) in which the data was collected in paper, 

the same application that was designed on the tablets was used and some of its 

properties were modified, there was no need for maps to enter their data as the software 

was downloaded on the devices after the completion of the editing of the questionnaires. 

 

3.5.2 Data Cleaning 

1. Concurrently with the data collection process, a weekly check of the data entered was 

carried out centrally and returned to the field for modification during the data collection 

phase and follow-up. The work was carried out thorough examination of the questions 

and variables to ensure that all required items are included, and the check of shifts, stops 

and range was done too. 

2. Data processing was conducted after the fieldwork stage, where it was limited to 

conducting the final inspection and cleaning of the survey databases. Data cleaning and 

editing stage focused on: 

 Editing skips and values allowed. 

 Checking the consistency between different the questions of questionnaire based on 

logical relationships. 

 Checking on the basis of relations between certain questions so that a list of non-

identical cases was extracted, and reviewed toward identifying the source of the error 

case by case, where such errors were immediately modified and corrected based on 

the source of the error with the documentation process for the checks occurred on the 

questionnaire. 

 The SPSS program was used to extract and modify errors and discrepancies, to 

prepare clean and accurate data ready for scheduling and publishing. 

 

3.5.3 Tabulation 

After finishing from checking and cleaning any errors of data, tabulation was prepared for this 

purpose and extracted accordingly. 
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Chapter Four 

 
The Quality 

 

This Chapter deals with and assesses the quality of the data of the survey. This process is 

carried out through dealing with the procedures that guarantee data accuracy and reduce 

possible sampling and non-sampling errors. 

 

4.1 Accuracy 

The data accuracy test includes multiple aspects of the survey, the most notably is sampling 

errors and non-sampling errors which refers to the staff and survey tools, as well as survey 

response rates and their most important impact on estimates. This section includes the 

following: 

 

4.1.1 Sampling Errors 

Those errors result from studying part (sample) of the society and not all society units. Since 

the socio-economic conditions survey 2018 was conducted on a sample, sampling errors are 

expected to occur. To minimize sampling errors, a properly designed probability sample was 

used to calculate errors throughout the process. This means that for every unit of the society 

there is a probability to be selected in the sample. The variance was calculated to measure the 

impact on sample design for Palestine. 

 

Summary of Variance Calculation for Core Survey Indicators 

Indicator 
Estimate 

% 

Standard 

Error % 

95% 

Confidence 

Interval 

Coefficient 

of 

Variation 

% 

Un 

weighted 

Count % Lower 

% 

Upper 

% 

Percentage of households that 

make water safer for drinking 

4.6 0.4 3.7 5.4 9.5 411 

Percentage of households that 

agriculture, animal breeding, 

fishing is the main source of 

income 

1.8 0.3 1.3 2.4 15.7 199 

Percentage of households that 

family business (other than 

agriculture) is the main 

source of income 

8.9 0.5 8.0 9.9 5.7 845 

Percentage of households that 

government wage and salary 

is the main source of income 

17.4 0.7 16.2 18.8 3.8 1,711 

Percentage of households that 

private sector wage and salary 

is the main source of income 

31.5 0.9 29.8 33.4 2.9 3,397 

Percentage of households that 

wages from Israeli labor 

sectors is the main source of 

income. 

14.0 0.9 12.4 15.9 6.3 1,253 

Percentage of  households in 

Palestine that receive 

assistance 

31.1 1.3 28.6 33.7 4.2 3,260 
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Indicator 
Estimate 

% 

Standard 

Error % 

95% 

Confidence 

Interval 

Coefficient 

of 

Variation 

% 

Un 

weighted 

Count % Lower 

% 

Upper 

% 

Percentage of households in 

which noise is a serious 

problem in the housing units 

environment 

28.6 1.3 26.2 31.2 4.4 2,,693 

Percentage of households in 

which smells is a serious 

problem in the housing units 

environment 

20.5 1.1 18.4 22.8 5.5 1,949 

Percentage of households in 

which dust is a serious 

problem in the housing units 

environment 

13.5 1.0 11.8 15.5 7.0 1,271 

Percentage of households in 

which smoke is a serious 

problem in the housing units 

environment 

8.4 0.8 6.9 10.2 10.1 731 

 

4.1.2 Non-Sampling Errors  

Non-Sampling errors are possible at all stages of the project, during data collection or 

processing. Those are referred to as non-response errors, response errors, interviewing        

errors and data entry errors.  To avoid errors and reduce their effects, strenuous efforts were 

made to train the fieldworkers intensively. They were trained on how to carry out the 

interview, what to discuss and what to avoid, as well as practical and theoretical training 

during the training course.  Non-sampling errors in the survey resulted from the private data it 

collected and that some households considered this as interference in the very details of their 

private life. They refused to cooperate with data. Several methods were used to convince 

households provide answers and minimize non-response.  

 

4.1.2 Response Rates 
88,008 representative households was reached. Number of responded households (9,926) 

including (5,898) in the West Bank and (4,028) in Gaza Strip. Weights were adjusted with the 

design strata to compensate for the rate of refusal and non-response. 

 

Household Responses and Non-Responses 

Responses and Non-Responses Cases Number of Cases 

Completed households 9,902 

Partially completed 24 

Households traveling 96 

Nobody at home 173 

Refused  190 

No data available 86 

The address is not indicated 221 

Other 316 

Total (total size of sample) 11,008 
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Response and Non-Response Rates Formulae: 

Increased inclusion 

error rate = 
Total cases of over coverage  

x %800  = %0 Number of cases in original 

sample    
Non-Response Rate = Total cases of Non-responses   

x %800  = %.8. 
Net sample 

Net sample = (over coverage cases) – Original sample = 88000. 
Response Rate = Non-Response Rate - %800  = %.082 

 

Individuals' (18 Years and above) Response and Non-Response Cases 

Interview Result Number of cases 

Completed 9,615 

Partially completed 60 

Unable to meet individuals 163 

Refused 55 

Other  33 

Total 9,926 

 

 

Non-response 

rate 
= 

Total non-response cases 
x %800  = %2.7 

Net sample 

Response Rate = Non-Response Rate - %800  = %.5.7 
 

4.2 Data Comparison and Examination 

This standard is linked to the statistical product, since statistics must have comparative 

advantage with other sources and with other time periods. Many analyses are based on 

comparison. The data of the survey of 2018 were compared to the previous surveys data. 

Moreover, inconsistency between questions and the internal inconsistency of the data were 

examined as part of the review of logic and completion of the data. 


