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 :تنويه لمستخدمي هذا التقرير
 

إلى أن  ) بكدار(ية واالعمار   يـنوه الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني والمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنم            •

البـيانات الواردة في هذا التقرير تم جمعها من األسر الفلسطينية التي  تأثرت باالعتقال وهي تعبر عن األوضاع                   

 حتى التاريخ الذي    لاالقتصادية واالجتماعية لهذه األسر من وجهة نظرهم، ويشمل ذلك األسر التي تأثرت باالعتقا            

 . 2008ث تم جمع البيانات خالل شهر آب تم فيه جمع البيانات، حي

إلى أن  ) بكدار(يـنوه الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني والمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار               •

 .البيانات الواردة في هذا التقرير تشمل الضفة الغربية فقط في هذه المرحلة

 :ادلة التالية تم حساب التكلفة االقتصادية للسنة الواحدة حسب المع •

وتقاس لألسرى الذين ينطبق    ( تكلفة الفرصة الضائعة لسنة واحدة      = التكلفة االقتصادية للمعتقلين في السنة الواحدة       

ـ             مجموع التكاليف المتغيرة   )+ GDPعلـيهم تعـريف العمالة عشية االعتقال وتساوي نصيب الفرد العامل من ال

 الثابتة لجميع   فالتكالي) + ت و الكانتين وبنود اإلنفاق األخرى     و تشمل المواصال  (لجمـيع المعتقلـين فـي السنة        

 ).وتشمل نفقات المحامين و الغرامات(األسرى  في السنة الواحدة

  دال يوج)  - ( •
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اإلحصاء الفلسطيني وبكدار يعلنان نتائج مسح حول الخصائص واألوضاع االجتماعية واالقتصادية 

 لألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي
 

  مليون شيكل سنويا 412 ألف أسير في سجون االحتالل يكلف األسرى بشكل مباشر 11غياب  •

 . سنة27ل تحت سن من األسرى الفلسطينيين في سجون االحتال% 61.0 •

 .من األسرى كانوا يعملون كمستخدمين بأجر قبل اعتقالهم% 79.0 •

 .من األسر التي لديها أفراد معتقلون تعتمد في صمودها االقتصادي على دخلها الشهري% 86.4 •
 

سر مسحا لأل ) بكدار(نفـذ الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلسطيني والمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية اإلعمار               

الفلـسطينية فـي الـضفة الغربية حول الخصائص واألوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسرى الفلسطينيين في سجون                

 أسرة  589 أسرة لديها أفراداً قيد االعتقال، و      1,295 أسرة، منها    1,854االحـتالل اإلسـرائيلي، حيث بلغ حجم العينة         

، إذ  2008، حيث تم جمع البيانات خالل شهر آب         8/2008-1/2007ر  لديها أفراداً تم اإلفراج عنهم خالل الفترة من شه        

 .يأتي هذا المسح كخطوة مكملة لمراقبة آثار اإلجراءات اإلسرائيلية على المجتمع الفلسطيني
 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المسح تم تنفيذه من طرف اإلحصاء الفلسطيني وبكدار بناء على اتفاقية تعاون مشتركة          

 : الطرفين، وجاءت النتائج على النحو التالي   وقعت بين 
 

 08/2008-01/2007األفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررين خالل الفترة من شهر    
 

 :حسب المنطقة

من إجمالي األفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررين خالل الفترة من                   % 53.8بينت نتائج المسح أن 

%             28.3، هم من شمال الضفة الغربية، فيما بلغت نسبتهم في جنوب الضفة الغربية          08/2008-01/2007شهر

 .في وسط الضفة الغربية   % 17.9و
 

 :حسب الفئة العمرية 

 حسب  08/2008-01/2007فـيما يـتعلق بتوزيع األفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررين خالل الفترة من شهر               

 . العمر

من األسرى  % 31.2من األسرى الحاليين و   % 34.4، بواقع   %33.4، بلغت نسبتهم    ) سنة 27-23(فـئة العمرية    ال •

 .المحررين

من األسرى  % 32.4من األسرى الحاليين و   % 22.5، بواقع   %25.5، بلغت نسبتهم    ) سنة 22-18(الفـئة العمرية     •

 .المحررين

من األسرى  % 21.3من األسرى الحاليين و   % 19.8ع  ، بواق %20.2، بلغت نسبتهم    ) سنة 32-28(الفـئة العمرية     •

 .المحررين

من % 9.7من األسرى الحاليين و   % 19.3، بواقع   %16.5 سنة، بلغت نسبتهم     33األفراد الذين تزيد أعمارهم عن       •

 .األسرى المحررين

من % 5.4من األسرى الحاليين و   % 4.0بواقع  % 4.4 سنة، بلغت نسبتهم     18األفـراد الـذين تقل أعمارهم عن         •

 .األسرى المحررين
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 :حسب الحالة الزواجية

         -01/2007أما بخصوص الحالة الزواجية لألفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررين خالل الفترة من شهر     

من األسرى  %  28.1من األسرى الحاليين و   % 24.1منهم متزوجون، بواقع   % 25.3، فقد بينت النتائج أن  08/2008

 .المحررين
 

ينت النتائج أن حوالي نصف األفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررين خالل الفترة من شهر                   كما ب

%   49.3من األسرى الحاليين و   % 46.3، بواقع %)47.2(، هم من حملة شهادة الثانوية العامة     01/2007-08/2008

%   4.8من األسرى الحاليين و  % 5.3بواقع   % 5.1يوس من األسرى المحررين، فيما بلغت نسبة حملة شهادة البكالور   

 .من األسرى المحررين 
 

 العالقة بقوة العمل قبل االعتقال     

أشارت نتائج المسح فيما يتعلق بعالقة األفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررين خالل الفترة من شهر                                   

%  52.3من األسرى الحاليين مقابل    % 57.8 االعتقال، منهم  كان يعمل قبل % 56.1 بقوة العمل،  01/2007-08/2008

من األسرى    % 10.7، منهم  %11.3من األسرى المحررين فيما بلغت نسبة من كانوا متعطلين عن العمل قبل االعتقال           

 ،%31.1من األسرى المحررين، في حين بلغت نسبة من كانوا متفرغين للدراسة قبل اعتقالهم    % 12.7الحاليين مقابل  

من األسرى المحررين، أما نسبة المتفرغين العمال المنزل فقد بلغت     % 33.9من األسرى الحاليين مقابل   % 30.0منهم 

 .من األسرى المحررين  % 1.1من األسرى الحاليين مقابل   % 1.5، منهم 1.5%
 

ى الحاليين واألسرى المحررين     األفراد األسر %  78.9أما فيما يتعلق بالحالة العملية قبل االعتقال، فقد بينت النتائج أن       

لألسرى  %  58.8لألسرى الحاليين و  %  79.5(، مستخدمون بأجر   08/2008-01/2007خالل الفترة من شهر    

، كما )لألسرى المحررين %  5.9لألسرى الحاليين و % 6.7% (6.7، في حين بلغت نسبة أصحاب العمل  )المحررين

،      )لألسرى المحررين% 29.4لألسرى الحاليين و% 10.5 (%10.9وبلغت نسبة من كانوا يعملون لحسابهم الخاص  

 ).لألسرى المحررين %  5.9لألسرى الحاليين و  % 3.4(كانوا أعضاء أسرة بدون اجر      % 3.4و
 

 )السجن( مكان االعتقال  

، ويأتي   )النقب (3يتم اعتقالهم حاليا في سجن أنصار  %) 35.4(بينت نتائج المسح أن حوالي ثلث األسرى الحاليين     

، فيما بلغت نسبتهم في سجن  %10.5سجن نفحة في الترتيب التالي، حيث بلغت نسبة األسرى الحاليين في هذا السجن   

في سجن هشارون، فيما % 4.8وبلغت النسبة  % 4.9في سجن عوفر، وفي سجن بئر السبع  % 9.3، و%9.8مجدو     

جن الدامون، في حين بلغت النسبة       في س%  2.2في سجن شطة و% 2.7في سجن عسقالن، و% 2.9بلغت نسبتهم 

لكل من سجن    %  0.2في سجن تلموند كما وبلغت النسبة  % 0.6في سجن الرملة، و  % 0.9في سجن هداريم، و % 1.8

 .لكل من سجن كفار يونا وسجن حوارة    % 0.1المسكوبية والجلمة وأيالون و     
 

 مؤشرات االعتقال وحالة االعتقال   

 من أجمالي األفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررين خالل الفترة من شهر                                      %34.2أشارت نتائج المسح إلى أن      

 .للمفرج عنهم %  27.8للمعتقلين حاليا و % 37.0، قد تم اعتقالهم سابقا، بواقع 01/2007-08/2008
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ل الفترة من شهر                   من أجمالي األفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررين خال   %  45.2كما بينت النتائج ان 

لألسرى المحررين،  %  37.0لألسرى الحاليين و  %  47.8، قد تم اعتقالهم لمرة واحدة فقط، بواقع     01/2007-08/2008

لألسرى المحررين، في    % 35.7لألسرى الحاليين و   % 30.9، بواقع  %32.1كما بلغت نسبة الذين تم اعتقالهم لمرتين      

لألسرى   % 27.3لألسرى الحاليين و  % 21.3، بواقع %22.7تم اعتقالهم ثالث مرات فأكثر  حين بلغت نسبة من  

 .المحررين
 

من أجمالي األفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررين خالل الفترة من شهر                                % 86.8كما أشارت النتائج إلى أن  

، في المقابل    )األسرى المحررين %  98.4لحاليين و لألسرى ا % 81.8(، تم صدور حكم بحقهم   01/2007-08/2008

 ).األسرى المحررين % 1.6األسرى الحاليين و  % 18.2% (13.2بلغت نسبة الموقوفين والذين لم يصدر حكم بحقهم     
 

 المساعدات اإلنسانية 

 من شهر                   من أجمالي أسر األفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررين خالل الفترة         %  41.8أشارت النتائج إلى أن    

ألسر % 42.5، تلقت مساعدات إنسانية خالل فترة اعتقال ابنائها، وقد توزعت هذه النسبة بواقع   01/2007-08/2008

وفيما يتعلق بمصادر المساعدات المقدمة لألسر، فقد بلغت نسبة    .  ألسر األسرى المحررين  % 40.1األسرى الحاليين، و 

، ومن   %13.0، تلتها المساعدات المقدمة من جهات اجنبية خارجية بواقع       %68.9ن القطاع العام   المساعدات المقدمة م  

، ومن ثم   %8.9، في حين بلغت نسبة المساعدات المقدمة من القطاع الخاص الفلسطيني        % 11.2ثم وكالة الغوث بواقع   

 %.1.8وأخيرا الدول العربية بواقع      % 3.9القطاع االهلي الفلسطيني بواقع    
 

 الصمود االقتصادي  

، 08/2008-01/2007تشير النتائج الى أن أسر األفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررين خالل الفترة من شهر           

من األسر   %  82.2اعتمدت في صمودها االقتصادي خالل فترة اعتقال ابنائها على مصادر وطرق متعددة، فقد أفادت       

من  % 78.4، بينما أفادت )لألسرى المحررين  % 85.8ألسرى الحاليين و  ل% 86.4(بأنها اعتمدت على دخلها الشهري    

لألسرى    %  81.1لألسرى الحاليين و  % 77.2(األسر بأنها لجأت إلى االعتماد على الراتب الحكومي البنها المعتقل    

كما ، )لألسرى المحررين  %  66.1لألسرى الحاليين و   % 64.9(لجأت إلى تأجيل دفع الفواتير       % 65.3، و)المحررين

لألسرى   % 55.7لألسرى الحاليين و  % 51.7(من االسر الى تغطية نفقاتها من خالل االستدانة      %  52.9لجأت 

 ).المحررين
 

 إنفاق األسر على أبنائها خالل فترة االعتقال     
 

 :التكاليف المتغيرة الشهرية 

بلغت ) مواصالت، كنتين، أخرى  ( رة  بينت النتائج أن مجموع متوسط اإلنفاق الشهري لألسير الواحد على التكاليف المتغي           

 شيكل، مع مالحظة أن معدل التكلفة الشهرية ينخفض بشكل تدريجي كلما زادت سنوات االعتقال، حيث بلغ معدل                  1,526

 شيكل للفئة التي تقضي اقل من سنة في االعتقال           5,088( الشهري للتكاليف المتغيرة حسب فئات سنوات االعتقال         اإلنفاق

 سنوات  10-5 شيكل للفئة من     524 سنوات اعتقال،    5-3 شيكل للفئة    632 سنوات اعتقال،    2-1كل للفئة    شي 764شيكل،  

 ). سنوات اعتقال فاكثر10 شيكل للفئة 430اعتقال، 
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أشارت النتائج أن معدل إنفاق األسر الشهري على أبنائها خالل فترة اعتقالهم على بند المواصالت والتي تم إنفاقها لمتابعة                   

 شيكل، حيث بلغ معدل اإلنفاق على المواصالت حسب سنوات االعتقال                207ا المحاكم والمحامين والزيارات قد بلغ       قضاي

 5-3 شيكل للفئة    78 سنوات اعتقال،    2-1 شيكل للفئة    122 شـيكل للفـئة التي تقضي اقل من سنة في االعتقال،             673(

 ). سنوات اعتقال فاكثر10 شيكل للفئة 77  سنوات اعتقال،10-5 شيكل للفئة من 61سنوات اعتقال، 
 

حيث بلغ معدل اإلنفاق على تكاليف        شيكل، 767من ناحية أخرى فقد بلغ معدل اإلنفاق الشهري على تكاليف الكانتين          

 سنوات   2-1 شيكل للفئة التي قضت في السجن   360 شيكل للفئة التي قضت في السجن اقل من سنة، و   2,650الكانتين 

 شيكل  218 سنوات اعتقال، وبلغت 10-5 شيكل لفئة 273 سنوات اعتقال و  5-3 شيكل لفئة 291ن بلغت اعتقال في حي

 ). سنوات فاكثر10(لألسرى ذوي األحكام العالية   
 

 :التكاليف الثابتة  

تكاليف محامين، تكاليف ( أشارت نتائج المسح أن مجموع متوسط اإلنفاق على األسير الواحد على التكاليف الثابتة            

 شيكل، فقد بلغ معدل اإلنفاق للتكاليف الثابتة للفئة التي قضت في السجن اقل من سنة حوالي                  10,367بلغت  ) الغرامات

 . سنوات فاكثر10 شيكل للفئة التي قضت    21,551 شيكل في حين بلغت 7,102
 

 المحامين والتي تم إنفاقها على       كما بينت النتائج أن معدل إنفاق األسر على أبنائها خالل فترة اعتقالهم على بند تكاليف         

 شيكل، حيث بلغ معدل اإلنفاق على تكاليف     7,908المحامين الموكلين بمتابعة قضاياهم مع المحاكم اإلسرائيلية، قد بلغ      

 شيكل للفئة التي قضت في السجن       18,484 شيكل للفئة التي قضت في السجن اقل من سنة، في حين بلغ            5,007المحامين  

 شيكل للفئة التي قضت في     2,094 شيكل، بواقع   2,459ر ، كما وبلغ معدل اإلنفاق على تكاليف الغرامات          سنوات فاكث 10

 .  سنوات فاكثر 10 شيكل للفئة التي قضت في السجن    3,067السجن اقل من سنة و   
 

 : التكلفة االقتصادية اإلجمالية 

على  ) المتغيرة والثابتة  ( مجاميع التكلفة اإلجمالية  أما عند احتساب التكلفة االقتصادية لجميع المعتقلين وذلك من خالل    

المعتقل باإلضافة إلى تكلفة الفرصة الضائعة والتي تم تقديرها حسب حصة الفرد العامل من الناتج المحلي اإلجمالي       

 37,447.7، تبين بأن متوسط التكلفة االقتصادية للمعتقل الواحد سنوياً فقد بلغت      ) شيكل22,032حوالي   (2007السنوي 

 .شيكل
 

 الدخل الشهري

أشارت نتائج المسح إلى أن معدل دخل األسرة الشهري لألسر التي لديها أبناء أسرى حاليا من جميع المصادر، قد                   

  2,241 شيكل قبل االعتقال مقابل   2,339انخفض أثناء اعتقال أبنائها مقارنة مع فترة ما قبل اعتقالهم، حيث كان المعدل       

  1,390 شيكل قبل االعتقال ليصل إلى  1,790ال، كما وانخفض معدل دخل األفراد األسرى حاليا من   شيكل أثناء االعتق 

01/2007شيكل أثناء فترة االعتقال، وفيما يتعلق بمعدل دخل أسر األفراد الذين تم اإلفراج عنهم خالل الفترة من شهر    

 شيكل بعد   1,921قبل االعتقال ليصل إلى    شيكل 2,211، فقد بينت النتائج أن معدل الدخل انخفض من      08/2008-

  1,607، من 08/2008-01/2007اإلفراج عنهم، كما وانخفض معدل دخل األفراد المفرج عنهم خالل الفترة من شهر      

 . شيكل بعد اإلفراج عنهم 1,467شيكل قبل االعتقال ليصل إلى   
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 المفاهيم والمصطلحات
 

 اإلسناد الزمني

اإلسـناد الزمنـي للمسح هو الفترة الزمنية المرجعية التي تم جمع البيانات خاللها، حيث أن لهذا المسح إسنادات زمنية                    

 : عديدة

 )08/2008-01/2007منذ (األفراد المفرج عنهم  .1

 .قبل عام ألسئلة العمل .2

 .قبل االعتقال وبعد االعتقال وبعد اإلفراج .3
 

 األسرة

و في أي أ و ال تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في المأكل  أو مجموعة أفراد تربطهم  أفرد 

    .ترتيبات المعيشة  متعلق بوجه
 

 األسير

هـو الـذي تحتجزه سلطات االحتالل اإلسرائيلي في السجون والمعتقالت ومراكز التوقيف التابعة لها بغض النظر عن                  

 .محكوم أو ينتظر الحكم وبغض النظر عن مدة الحكم وفترة انتظار الحكمكونه 
 

 األسير المحرر

هو الذي احتجزته سلطات االحتالل اإلسرائيلي في السجون والمعتقالت ومراكز التوقيف التابعة لها وتم إطالق سراحه             

 .بغض النظر عن مدة الحكم أو التوقيف التي قضاها أو طريقة اإلفراج      
 

 العامل

 سنوات فأكثر الذي يباشر شغال أو عمال معينا ولو لساعة واحدة سواء كان لحساب الغير باجر أو                       7الفرد الذي عمره    

 :لحسابه أو بدون اجر في مصلحة للعائلة، ويصنف العاملون حسب الحالة العملية في المجموعات اآلتية           

 .خص واحد على األقل يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزء منها ويشغل ش:صاحب عمل. 1

 .يعمل في منشآه يملكها أو يملك جزء منها وال يشغل أحد: يعمل لحسابه. 2

 .يعمل لدى اآلخرين بأجر: مستخدم باجر. 3

 .يعمل لدى األسرة أو في مشروع لألسرة بدون اجر: عضو أسرة غير مدفوع األجر. 4
 

 الدخل الشهري

لتي يحصل عليه الفرد نتيجة قيامة بعمل ويعتبر الدخل الذي يتلقاه الفرد من             هـو جميع المبالغ واألجور النقدية والعينية ا       

 . الحالة في هذا المسحةالحكومة كمخصصات لألسرى دخل لخصوصي
 

 المساعدات اإلنسانية

) ال يعتبر الدين أو القرض مساعدة     (أية معونات مادية أو مساعدات إنسانية تلقتها األسرة أو أحد أفرادها على شكل هبة               

مـن أي جهـة كانت وذلك بسبب األوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها األسرة الناتجة عن اعتقال ابنها في السجون                    

 أو من مؤسسات حكومية أو من       ناإلسـرائيلية، وقد يكون مصدر المساعدة األهل واألقارب أو من األصدقاء أو الجيرا            

 . أو من دول أجنبية أو عربيةةمؤسسات خاص
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 الكانتين

ـ  و المكـان داخل السجون والمعتقالت المخصص لبيع السلع والمنتجات لألسرى، حيث يتم إيداع النقود من قبل اسر                  ه

 .المعتقلين في الكانتين ليتم بعد ذلك إنفاقها من قبلهم لشراء مستلزماتهم من الطعام والشراب والسلع ذات العالقة
 

 شمال الضفة الغربية

 .كرم، نابلس، قلقيلية، سلفيتيشمل محافظات جنين، طوباس، طول
 

 وسط الضفة الغربية 

 .يشمل محافظات رام اهللا والبيرة، القدس، أريحا
 

 جنوب الضفة الغربية 

 .يشمل محافظات بيت لحم والخليل
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  08/2008-01/2007التوزيع النسبي لألفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررين خالل الفترة من شهر : 1جدول 
   حسب الجنس والمنطقة

Table 1: Percentage Distribution of the Currently Detained and Released Persons 
 during January 2007- August 2008 by Sex and Region 

Region المجموع 
Total 

 األسرى المحررين
Released 

 األسرى الحاليين
Currently  Detained 

 المنطقة

Both Sexes    كال الجنسين 

North West Bank 53.8 54.5 53.4 شمال الضفة الغربية 

Middle West Bank  17.9 16.8 18.4 وسط الضفة الغربية 

South West Bank 28.3 28.7 28.2 جنوب الضفة الغربية 

Total 100 100 100 المجموع 

Males    ذكور 

North West Bank 53.7 53.6 53.7 شمال الضفة الغربية 

Middle West Bank  18.3 17.9 18.5 وسط الضفة الغربية 

South West Bank 28.0 28.5 27.8 جنوب الضفة الغربية 

Total 100 100 100 وعالمجم 

Females    إناث 

North West Bank 55.4 67.6 46.9 شمال الضفة الغربية 

Middle West Bank  9.7 - 16.3 وسط الضفة الغربية 

South West Bank 34.9 32.4 36.8 جنوب الضفة الغربية 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

 المحررين خالل الفترة من شهر التوزيع النسبي لألفراد األسرى الحاليين واألسرى : 2جدول 
  حسب العمر 01/2007-08/2008 

Table 2: Percentage Distribution of the Currently Detained and Released Persons 
 during January 2007- August 2008 by Age 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Age Group المجموع 
Total 

 األسرى المحررين
Released 

 األسرى الحاليين
Currently  Detained 

 العمر

Less than 18 years old 4.4 5.4 4.0 سنة 18 اقل من 

18-22 25.5 32.4 22.5 18-22 

23-27 33.4 31.2 34.4 23-27 

28-32 20.2 21.3 19.8 28-32 

33-37 8.7 6.5 9.7 33-37 

+38 7.8 3.2 9.6 38+ 

Total 100 100 100 المجموع 
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 08/2008-01/2007النسبي لألفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررين خالل الفترة من شهر التوزيع : 3جدول 
 حسب الحالة الزواجية 

Table 2: Percentage Distribution of the Currently Detained and Released Persons 
 during January 2007- August 2008 by Marital Status 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 08/2008-01/2007التوزيع النسبي لألفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررين خالل الفترة من شهر : 4جدول 
 حسب أعلى مؤهل علمي 

Table 3: Percentage Distribution of the Currently Detained and Released Persons 
 during January 2007- August 2008 by the Highest Qualification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 08/2008-01/2007خالل الفترة من شهر ن واألسرى المحررين األسرى الحالييالتوزيع النسبي لألفراد : 5جدول 
 حسب العالقة بقوة العمل قبل االعتقال

Table 5: Percentage Distribution of the Currently Detained and Released Persons  
during January 2007- August 2008 Labour Force Statues before Detained 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marital status  المجموع 
Total 

 األسرى المحررين
Released 

 األسرى الحاليين
Currently  Detained 

 الحالة الزواجية

Never Married 73.2 71.1 74.1 ًلم يتزوج ابدا 

Currently Married 25.3 28.1 24.1 ًمتزوج حاليا 

Other* 1.5 0.8 1.8 أخرى* 

Total 100 100 100 المجموع 

Other includes (Divorced, Widowed, Separated)*  * ة/ة، منفصل/ة، أرمل/مطلق(أخرى تشمل( 

Qualification  المجموع 
Total 

 األسرى المحررين
Released 

 األسرى الحاليين
Currently  Detained 

 المؤهل العلمي

None 2.9 3.3 2.7 ئال ش 

Elementary  13.1 12.5 13.4  ابتدائي 

Primary 28.2 27.2 28.6 إعدادي 

Secondary 47.2 49.3 46.3 ثانوي 

Diploma 3.5 2.9 3.7 دبلوم متوسط 

Bachelor  5.1 4.8 5.3 بكالورويس 

Total 100 100 100 المجموع 

Labour Force Statues المجموع 
Total 

 األسرى المحررين
Released 

 األسرى الحاليين
Currently  Detained 

 العالقة بقوة العمل

Employed  56.1 52.3 57.8   يعمل 

Unemployed 11.3 12.7 10.7  متعطل عن العمل 

Study 31.1 33.9 30.0           طالب متفرغ للدراسة

Housekeeping 1.5 1.1 1.5 تفرغ العمال المنزل ال 

Total 100 100 100 المجموع 
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 08/2008-01/2007خالل الفترة من شهر األسرى الحاليين واألسرى المحررين التوزيع النسبي لألفراد : 6جدول 
 حسب الحالة العملية قبل االعتقال

Table 6: Percentage Distribution of the Currently Detained and Released Persons  
during January 2007- August 2008 by Employment Status before Detained  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ) السجن(التوزيع النسبي لألفراد األسرى الحاليين حسب مكان االعتقال : 7جدول 

Table 7: Percentage Distribution of the Currently  Detained Persons by Prison  
Prison النسبة 

Percentage 
 السجن

Nafha 10.5 نفحة 

Bir sab’a 4.9 بئر السبع 

Ansar 3 35.4 3أنصار 

Ofar 9.3 عوفر 

Asqalan 2.9 عسقالن 

Kfar Youna 0.1 كفاريونا 

Shata 2.7 شطة 

Moskobieh 0.2 المسكوبية 

Ramlla 0.9 مستشفى/ ةالرمل 

Al Jalama 0.2 الجلمة 

Ayalon 0.2 أيالون 

Damoon 2.2 الدامون 

Hasharoon 4.8 هشارون 

Hadareem 1.8 هداريم 

Telmond 0.6 تلموند 

Meajjedo 9.8 مجدو 

Hawarra 0.1 حواره 

Other 13.4 أخرى 

Total 100 المجموع 

 
 
 
 
 
 

Employment Statues  المجموع 
Total 

 األسرى المحررين
Released 

 األسرى الحاليين
Currently  Detained 

 الحالة العملية

Employer 6.7 5.9 6.7 صاحب عمل 

Self Employed 10.9 29.4 10.5  يعمل لحسابه 

Wage Employee 78.9 58.8 79.4 مستخدم بأجر 

Unpaid Family Member 3.4 5.9 3.4 عضو أسرة بدون اجر 

Total 100 100 100 المجموع 
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 08/2008-01/2007حاليين واألسرى المحررين خالل الفترة من شهر التوزيع النسبي لألفراد األسرى ال: 8جدول 
 حسب حالة االعتقال السابقة

Table 8: Percentage Distribution of the Currently Detained and Released Persons  
during January 2007- August 2008 by Previous Detention Status 

Previous Detention 
Status  

لمجموعا  
Total 

 األسرى المحررين
Released 

 األسرى الحاليين
Currently  Detained 

 حالة االعتقال السابقة

Ever Detained  Before 34.2 27.8 37.0 اعتقل سابقا 

Never Detained Before 65.8 72.2 63.0 لم يعتقل سابقا 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

  08/2008-01/2007خالل الفترة من شهر األسرى الحاليين واألسرى المحررين فراد التوزيع النسبي لأل: 9جدول 
 حسب حالة الحكم

Table 9: Percentage Distribution of the Currently Detained and Released Persons during  
January 2007- August 2008 by Conviction Status 

Conviction Status المجموع 
Total 

 األسرى المحررين
Released 

 األسرى الحاليين
Currently  Detained 

 حالة الحكم

Sentenced 86.8 98.4 81.8  محكوم 

Suspended 13.2 1.6 18.2 موقوف 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

 08/2008-01/2007التوزيع النسبي لألفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررين خالل الفترة من شهر : 10جدول 
 حسب عدد مرات االعتقال السابقة

Table 10: Percentage Distribution of the Currently Detained and Released Persons during  
January 2007- August 2008 by Frequency of Previous Detention 

Frequency of Previous 
Detention 

 المجموع
Total 

 األسرى المحررين
Released 

 األسرى الحاليين
Currently  Detained 

 عدد مرات االعتقال السابقة

Once 45.2 37.0 47.8 مرة واحدة 

Twice 32.1 35.7 30.9 مرتين 

Three times and more 22.7 27.3 21.3 ثالث مرات فأكثر 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

 08/2008-01/2007خالل الفترة من شهر لحاليين واألسرى المحررين األسرى االتوزيع النسبي السر األفراد : 11جدول 
 حسب تلقي المساعدات  خالل فترة اعتقال أبنائها

Table 11: Percentage Distribution of the Households of Currently Detained and Released  
Persons during January 2007- August 2008 by Assistance Received during the Detention 

 Period of their Sons 
Receive Assistance المجموع 

Total 
 األسرى المحررين

Released 
 األسرى الحاليين

Currently  Detained 
 تلقي المساعدات

Received Assistance  41.8 40.1 42.5 تلقت مساعدات 
Did not  Receive  
Assistance 58.2 59.9 57.5  مساعداتلم تتلق 

Total 100 100 100 المجموع 
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  والتي تلقت08/2008-01/2007األسرى الحاليين واألسرى المحررين خالل الفترة من شهر نسبة اسر األفراد : 12جدول 
 ةحسب مصدر المساعد مساعدات 

Table 12: Percentage of the Households for Currently Detained and Released Persons  
during January 2007- August 2008 that Assistance Received by Source of Assistance 

Source of Assistance المجموع 
Total 

 األسرى المحررين
Released 

 األسرى الحاليين
Currently  Detained 

 مصدر المساعدة

Public Sector 68.9 73.1 67.2 القطاع العام 

Private Sector 8.9 10.8 8.2 القطاع الخاص الفلسطيني 

Arab Countries  1.8 1.3 2.0 دول عربية 

Civil Society  3.9 3.6 4.0 المجتمع المدني 

Foreign Sector 13.0 7.2 15.3 جهات أجنبية خارجية 

UNRWA 11.2 9.4 11.9 وكالة الغوث 

 
 
 

  حسب اإلجراءات08/2008-01/2007خالل الفترة من شهر األسرى الحاليين واألسرى المحررين نسبة أسر األفراد : 13جدول 
  التي اتخذتها أسرهم للصمود اقتصاديا أثناء فترة اعتقالهم

Table 13: Percentage of the Households for Currently Detained and Released Persons  
during January 2007- August 2008 by Measures Taken by Household to Maintain  

Financial Stability During the Detention period of Sons  

Measures المجموع 
Total 

 
 األسرى المحررين

Released 
 

 األسرى الحاليين
Currently  
Detained 

 اإلجراءات

Depend on family income 82.2 85.8 86.4 االعتماد على دخل األسرة الشهري 

Getting assistance from family and 
friends 19.3 19.9 19.0 

الحصول على المساعدة من العائلة 

 واألصدقاء

Selling  jewels or part of it 38.8 36.0 38.9 بيع مجوهرات أو جزء منها 

Selling available durable goods 4.3 4.1 4.4  بيع مقتنيات المسكن 

Postpone paying bills 65.3 66.1 64.9 دفع فواتيرتأجيل  

Governmental prisoner income   78.4 81.1 77.2 
االعتماد على راتب المعتقل من 

 الحكومة

Other prisoner income  sources  6.5 6.3 6.5 
االعتماد على راتب المعتقل من جهات 

 أخرى

Use their saving 30.2 29.7 30.4 استخدام المدخرات 

Borrowing from bank financial 
institution 6.4 5.2 6.9 

الحصول على قروض من مؤسسات 

 اإلقراض
Selling or mortgage lands or 
buildings 10.0 10.0 9.9 رهن ارض او عقارات /بيع  

Borrow money 52.9 55.7 51.7 االستدانة 
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 فراج لألفراد األسرى الحاليين واألسرى المحررينمعدل الدخل الشهري بالشيكل اإلسرائيلي قبل واثناء االعتقال وبعد اإل: 14جدول 
  08/2008-01/2007 خالل الفترة من شهر 

Table 14: Average Monthly Net Income in NIS before, during and after Detained for the  
Currently  Detained and Released Persons during January 2007- August 2008  

Average Monthly Net Income 

 
 األسرى المحررين

Released 
 

 األسرى الحاليين
Currently  
Detained 

 معدل الدخل الشهري 

Average Monthly Income in NIS before 
Detention 1607 1790 معدل الدخل الشهري قبل االعتقال 

Average Monthly Income in NIS during 
Detention 1183 1390 الشهري أثناء االعتقالمعدل الدخل  

Average Monthly Income in NIS after Detention 1467 - معدل الدخل الشهري بعد اإلفراج 

 
 
 

 معدل الدخل الشهري بالشيكل اإلسرائيلي قبل واثناء االعتقال وبعد اإلفراج من جميع المصادر السر األفراد األسرى : 15جدول 
  08/2008-01/2007ل الفترة من شهر الحاليين واألسرى المحررين خال

Table 15: Average Monthly Net Income in NIS before, during and after Detained for the 
Households of Currently Detained and Released Persons during January 2007-  

August 2008 

Average Monthly Net Income 

 
 األسرى المحررين

Released 
 

 األسرى الحاليين
Currently  
Detained 

 معدل الدخل الشهري 

Average Monthly Income in NIS before 
Detention 2211 2339 معدل الدخل الشهري قبل االعتقال 

Average Monthly Income in NIS during 
Detention 2219 2241 معدل الدخل الشهري أثناء االعتقال 

Average Monthly Income in NIS after 
Detention 1921 - معدل الدخل الشهري بعد اإلفراج 
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 على األسير حسب المنطقة وفترة االعتقالل اإلسرائيلي ك بالشيمتوسط إنفاق األسرة الشهري على التكاليف المتغيرة: 16جدول 
Table 16: Average of Monthly Running Expenditure in NIS that Households paid by Region  

and Detention Period 

Region and Detention 
Period 

* مجموع متوسط

  المتغيرةفالتكالي
Total of* 
average 
running 

costs 

 أخرىتكاليف 
Other 
Costs 

تكاليف 

 الكانتين
Canteen 

costs 

تكلفة المواصالت     

ت،قضايا الزيارا( 

 )المحاكم
Transportation 

costs( visits) 

 المنطقة وفترة االعتقال

North West Bank     شمال الضفة الغربية 

Less than one year  5,959 2,204 3,269 486 اقل من سنة 

1-2 years  796 310 398 88 1-2سنة  

3 years and more and less 
than 5 years 631 280 298 53 

 5 سنوات فأكثر واقل من    3
 سنوات

More than 5 years and 
less than 10 years  530 196 285 49 

 10 سـنوات واقـل من       5

 سنوات

10+  448 158 233 56 10 + 

Average 1,578 615 826 137 المتوسط 

Middle West Bank      وسط الضفة الغربية 

Less than one year  6,918 2,272 3,517 1,129 اقل من سنة 

1-2 years  849 295 374 180 1-2سنة  

3 years and more and less 
than 5 years 756 286 334 136 

 5 سنوات فأكثر واقل من    3
 سنوات

More than 5 years and 
less than 10 years  646 228 315 103 

 10 سـنوات واقـل من       5

 سنوات

10+  408 109 190 109 10 + 

Average 2,181 739 1,061 381 توسطالم 

South West Bank     جنوب الضفة الغربية 

Less than one year  2,588 759 1,200 628 اقل من سنة 

1-2 years  655 227 288 140 1-2سنة  

3 years and more and less 
than 5 years 531 180 252 99 

 5 سنوات فأكثر واقل من    3
 سنوات

More than 5 years and 
less than 10 years  436 154 220 63 

 10 سـنوات واقـل من       5

 سنوات

10+  426 132 228 66 10 + 

Average 1,008 316 468 224 المتوسط 

Total       المجموع 

Less than one year  5,088 1,765 2,650 673 اقل من سنة 

1-2 years  764 282 360 122 1-2سنة  

3 years and more and less 
than 5 years 623 253 291 78 

 5 سنوات فأكثر واقل من    3
 سنوات

More than 5 years and 
less than 10 years  524 190 273 61 

 10 سـنوات واقـل من       5

 سنوات

10+  430 136 218 77 10 + 

Average 1,526 552 767 207 المتوسط 
* Running cost includes (Transportation costs, Canteen 
costs, Other Cost) 

تكاليف الموصالت، تكاليف الكانتين،  (لالتكاليف المتغيرة وتشم* 

 )التكاليف األخرى
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 على األسير حسب المنطقة وفترة االعتقالاإلسرائيلي بالشيكل  متوسط إنفاق األسرة للتكاليف الثابتة: 17جدول 
Table 16: Average of fixed Expenditures in NIS that Households paid by Region and  

Detention Period 

Region and Detention 
Period  

مجموع متوسط التكاليف 

 الثابتة
Total of average 

Fixed costs 

 تكاليف الغرامات
Fine Costs 

 تكاليف المحاميين
Lawyers costs  المنطقة وفترة االعتقال 

North West Bank    شمال الضفة الغربية 

Less than one year  8,919 1,869 7,050 اقل من سنة 

1-2 years  7,548 2,093 5,455 1-2سنة  
3 years and more and 
less than 5 years 14,997 2,812 12,185 3 سنوات5 سنوات فأكثر واقل من  

More than 5 years and 
less than 10 years  13,893 2,452 11,441 5 سنوات10 سنوات واقل من  

10+  12,731 3,500 9,231 10 + 

Average 11,944 2,330 9,614 المتوسط 

Middle West Bank        وسط الضفة الغربية 

Less than one year  5,071 1,724 3,347 اقل من سنة 

1-2 years  5,376 1,131 4,246 1-2سنة  
3 years and more and 
less than 5 years 7,265 1,750 5,515 3سنوات5نوات فأكثر واقل من  س  

More than 5 years and 
less than 10 years  8,770 2,034 6,736 5 سنوات10 سنوات واقل من  

10+  25,923 3,000 22,923 10 + 

Average 7,248 1,664 5,584 المتوسط 

South West Bank       جنوب الضفة الغربية 

Less than one year  8,239 3,080 5,159 اقل من سنة 

1-2 years  8,108 2,971 5,137 1-2سنة  
3 years and more and 
less than 5 years 14,154 5,484 8,670 3 سنوات5 سنوات فأكثر واقل من  

More than 5 years and 
less than 10 years  18,654 6,167 12,487 5 سنوات10 سنوات واقل من  

10+  31,000 - 31,000 10 + 

Average 12,533 4,143 8390 المتوسط 

Total     المجموع 

Less than one year  7,102 2,094 5,007 اقل من سنة 

1-2 years  6,836 1,944 4,892 1-2سنة  
3 years and more and 
less than 5 years 12,227 3,001 9,226 3 سنوات5 سنوات فأكثر واقل من  

More than 5 years and 
less than 10 years  13,427 2,997 10,430 5 سنوات10 سنوات واقل من  

10+  21,551 3,067 18,484 10 + 

Average 10,367 2,459 7,908 المتوسط 
* Fixed cost includes (Lawyers costs, Fine Cost)  *تكاليف المحامين، تكاليف الغرامات (لالتكاليف الثابتة وتشم( 

 
 




