
1 

 

 
 

 8102عن نتائج مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية واألمن الغذائي،الفلسطيني يعلن  اإلحصاء
 

يتااي    01/01/1102مقار  الرينسا  للجهااز يمةنيام را  اي الناث  ا  يانن الفلسايني  يا   لإلحصاا أعلن الجهاز المركزي 
ذاي  يمشاااركم عااةة ماان ماسسااال ا ماا  المتحااة  ثياا  مقااةمتها مساام مراةياام ال اارثم ا جتماعناام ثا ةتصاااةنم ثا ماان ال اا

مي مم ا غذنم ثالزراعم ثيريام  ال ذا  العالم  ثثكالم ال اث  الةثلناما افاايم الام المم لنام الهثليةنام ثاتحااة لجاان العما  
 .ثالجهال ذال العالةمثمم ل  الثزارال ثالماسسال الرسمنم  الزراع  كشركا  ي  هذا المسم

 
يا   أن هاذا المسام  أشاارلمرحيم يالحفاثرا حنا   عال عثضا رينس اإلحصا  الفلسيني ا. معال   ةتحل الثرشم ثايت

ا ثالتا  تعاة تجريام رناةنام متمناز  لانس ”Panel Sample“ياساتدةا  أسالثت تتيال العنيام تا  تيفناذ  " ال ال ام"الحالنام  ةثرتا 
يما علم المستثى العالم ا ثذلك ياستهةام المسم للمر  األثلم يفاس العنيام المساتهةيم يا   علم صعنة المييقم يحستا ثا 

ا األمر الذي ساه  يا  تاثينر ةاعاة  يناياال شااملم حاث  ثاةال األسار الفلساينينم 1102ث  1102ةثرت  المسم السايقتنن 
الماشارال يشاك   مما نتنم للياح نن ثالمعيننن تحلنا ( 1102ا 1102ا 1102)          المستهةيم ل ال م ةثرال متتالنم 

 .تفصنل  يرصة حج  الت نرال الت  يرأل علم األسر المستهةيم ياليسيم لكايم الماشرال الت  نشملها المسم
 

تثينر ينايال تفصنلنم حث  يعض الماشرال الت  ن ينها المسم ثالت  من  إلم نهةممسم أن هذا ال عثض. ثأشارل ة
ستدةمها األسر للصمثة ثالتكنم مل أثفاعها ا ةتصاةنم يما ينها يمي األسر  ا ستهالك ا اليرق الت  ت: أهمها

المساعةال الت  تتلقاهاا ثاةل معايا  الفرة الفلسيني ا إفايم الم الماشرال المتعلقم يأهةام التيمنم المستةامما ثالت  من 
ا المدتلفم ثثكا ل األم  أهمها معة  ايتشار ايعةا  األمن ال ذاي ا األمر الذي سنسه  ي  رية الحكثمم ثماسساته

المتحة  ثغنرها من الماسسال المحلنم ثاإلةلنمنم ثالةثلنم يالينايال الالزمم لتثجن  الديي ثاليرام  ثالتةدالل ثالسناسال 
يما ندة  مصلحم األسر الفلسينينما إفايم الم المساهمم ي  تحةن  ةاعة  ينايال ماشرال التيمنم المستةامم ثي ا  

 . 1111-1102حصاينم يما نستجنت لالحتناجال الثيينم الت  ت  تحةنةها فمن أجية  السناسال الثيينم المراةيم ا 
 

ديي  إلمكايم الشركا  ثالمهتمنن يا ست ال  األم   لينايال هذا المسم عير ترجمتها ثيالت رينس اإلحصا  الفلسيني  
 ثيرام  تيعكس إنجايًا علم حنا  المثاين الفلسيني 

 
 :وجاءت النتائج على النحو األتي

% 10تتاثز  يثاةال ا (شهرا المافنم 01دال  )ةنن /سلم/حصلل علم ةرثض الفلسينين  ا سر  ل ا هرل اليتاي  أن 
 .  ي  ةيا  غز من ا سر % 22من ا سر ي  الففم ال رينم ث
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اتت ثا جثرا ينما شكلل المشارنل الرث هث  من األسر ي  يلسينن ان المصةر الرينس  للةد  لها % 46أياةل كما 
 هامي% 4ثا يشاي زراع  ييات ا ثيسيم مما لم لممارسم كمصةر رينس  للةد % 9ما يسيت  ( غنر الزراعنم)ا سرنم 

من األسر الفلسينينم أياةل يأيها عملل % 2.1كما أن هياك . شهرا المافنم 01دال   مارسل يشاي زراع  حنثاي 
 . شهرا المافنم 01ال  ةتصاةي داص دي  مشرث  ا

 
ا ثذلاك يثاةال 1102من األسر أث أحة أيراةها ي  يلساينن ةاة تلقال مسااعةال داال  العاا  % 20أشارل اليتاي  إلم أن ث 

مان المسااعةال التا  تلقتهاا األسار ها  % 22 حنا  كايال.  من األسر ي  ةيا  غاز % 49ي  الففم ال رينما ث% 01
 أمااااكثياااثن ماااثاة غاااذا ا / شاااك  يااارثة غذاينااام كايااال علااام شاااك المسااااعةال  مااان% 02افاااايم الااام غذايناااما  المسااااعة

ثكالاام ال ااث  ماان المساااعةال مصااةرها % 22يتاااي  المساام ان  ثةااة أشااارل. %14شااكلل مااا يساايت  يالمساااعةال اليقةناام 
 .من ثزار  أدرى% 6ميها افايم الم  %12 مصةرا لاثزار  التيمنم ا جتماعنم  كايلا ينما الةثلنم

 
يا  ةياا   مان ا سار% 26تشانر اليتااي  إلام أن ثاإلةتصااةن ا  ا جتماعنامأيارز التحاةنال المتعلقام ي ارثم األسار ثعن 
من األسر ي  ةيا  غز  غنار ةااةر  علام ةيال % 20ا كما تشنر الينايال إلم أن عاي  من ايقيا  دةمم تثير المنا ت غز 

مان األسار يا  ةياا  غاز  غنار ةااةر  % 22م ذلك يإن حاثال  إفايم الي  الففم ال رين ا % 01تكالنم عالجه  مقاي  
كمااا أن  اال ريناامياا  الفاافم % 2مقاياا   الييناامعلاام تلقاا  العياناا  الصااحنم يساايت فااعم تااثير المعااةال أث المسااتلزمال 

ماان األساار ياا  % 22ياا  الفاافم ال ريناا ا ثنعاااي  % 2ماان األساار ياا  ةيااا  غااز  يقااةل جااز  أث كاا  ةدلهااا مقاياا  % 24
 .ي  الففم ال رين % 4من تأدر ةيل رثاتيه  مقاي    ةيا  غز 

 
 


