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  تقارير

  
  

  تأثيرات القمع اإلسرائيلي
  يف مستويات املعيشة يف الضفة والقطاع
  
  تقرير صادر عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

  
  

[.......]  
مسح أثر اإلجراءات نفذ اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني الدورة الثانية من 

وحتى  19/5/2001اإلسرائيلية على األوضاع االقتصادية لألُسرة الفلسطينية خالل الفترة من 
وذلك الستكمال املراقبة ) 2001الربع الثاين من عام (كمرفق ملسح القوى العاملة  5/7/2001

إلجراءات ومعرفة التغيرات التي طرأت على مستويات معيشة األُسرة الفلسطينية نتيجة ا
أُسرة، من بينها  3489اإلسرائيلية اخملتلفة منذ بداية االنتفاضة، وبلغ حجم العينة لهذه الدورة 

أُسرة يف  1893استكملت إجراءات املقابلة، حيث تمت مقابلة ) فرد 19,000(أُسرة  2936
  .أُسرة يف قطاع غزة 1043الضفة الغربية، و

  
________  
  دخل األُسرة

من جممل األُسر يف األراضي الفلسطينية % 14,2مايو إىل أن /دورة أياروتشير نتائج   
مارس / فقدت مصدر دخلها تماماً خالل انتفاضة األقصى، يف حين كانت النسبة يف دورة آذار

% 9,6وقد توزعت هذه النسبة بواقع ) بين الدورتين% 32,7أي أن النسبة ازدادت بمعدل (، 10,7%
أُسرة ) 40,600(أي ما يعادل % 22,5سرة يف الضفة الغربية، مقابل أُ) 33,600(أي ما يعادل 
  .يف قطاع غزة

                                                            

  23/7/2001، )غزة)" (اإللكترونية(وفا " :املصدر. 
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من األُسر فقدت أكثر من نصف دخلها الذي كانت حتصل % 47,4كما تشير النتائج إىل أن 
، وتتوزع %)49,2مارس حوايل /يف حين كانت هذه النسبة يف دورة آذار(عليه قبيل االنتفاضة 

  .يف قطاع غزة% 56,5يف الضفة الغربية و% 43,1هذه النسبة بواقع 
شيكل قبيل االنتفاضة إىل  2500وبشكل عام انخفض الدخل الشهري الوسيط لألُسر من   
يف حين بلغ الدخل الشهري الوسيط يف دورة  2001يونيو /شيكل خالل حزيران 1300

فيها الدخل  شيكل وقد كان التباين كبيراً بين الضفة الغربية إذ انخفض 1200مارس /آذار
شيكل شهرياً وبين قطاع غزة حيث انخفض فيه الدخل الوسيط من  1500إىل  3000الوسيط من 

  .شيكل شهرياً 1000شيكل إىل  1900
شيكالً شهرياً ُألسرة مكونة من  1642( 2001وباملقارنة مع خط الفقر املكافىء لعام 

 2,121,500أي ما يعادل (من األُسر  %64,9أشارت النتائج إىل أن هناك ) بالغَيْن وأربعة أطفال
أي ما يعادل (يف الضفة الغربية % 56,6تقع حتت خط الفقر، وقد توزعت هذه النسبة بواقع ) فرد

  ).فرد 944,400أي ما يعادل (يف قطاع غزة % 79,9يف مقابل ) فرد 1,177,100
  

_____________  
  املساعدات اإلنسانية

% 48,1ألُسر التي تلقت مساعدات خالل االنتفاضة من وأشارت النتائج إىل ارتفاع نسبة ا
يونيو، وقد توزعت النسبة /حزيران –مايو /يف دورة أيار% 57,0مارس إىل /يف دورة آذار

يف قطاع غزة، وقد أشارت النتائج إىل أن % 71,7يف الضفة الغربية و% 48,9احلالية بواقع 
يف دورة % 30,8مقارنة مع (ا من األُسر أكدت حاجتها للمساعدة ومل تتلقاه% 34,0

يف قطاع غزة، % 24,5يف الضفة الغربية و % 43,3، وقد توزعت هذه النسبة بواقع )مارس/آذار
من األُسر أكدت حاجتها للمساعدة بغض النظر عن تلقيها % 79,1بينما أشارت النتائج إىل أن 

  ).طاع غزةيف ق% 86,7يف الضفة الغربية و% 74,9توزعت بواقع (املساعدة أم ال 
من األُسر التي تلقت % 67,1ومن قيم املساعدات بالدوالر، أشارت النتائج إىل أن 

/ يف دورة آذار% 59,1دوالراً مقارنة مع  25مساعدات تلقت مساعدات إجمالية بقيمة تقل عن 
% 84,9دوالراً مقارنة مع  50منها تلقت مساعدات إجمالية بقيمة تقل عن % 76,8مارس، وأن 

دوالر  100منها تلقت مساعدات إجمالية بقيمة تقل عن % 86,4مارس، وأن /ة آذاريف دور
منها تلقت مساعدات بقيمة إجمالية بلغت % 13,6مارس، وأن /يف دورة آذار% 87,7مقارنة مع 

  .مارس/يف دورة آذار% 12,3دوالر على األقل مقارنة مع  100
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لة الغوث املركز األول من حيث عدد وفيما يتعلق بمصادر هذه املساعدات، فقد احتلت وكا
مارس، تلتها مؤسسات / يف دورة آذار%  60,4مقارنة مع % 63,6مرات تقديم املساعدات بواقع 

تساوت معها املساعدات املقدمة من األهل واألقارب واألصدقاء ومن % 6,8السلطة الوطنية بواقع 
ثم جلان الزكاة بواقع % 3,6ة بواقع ، ثم األحزاب السياسي%6,8بواقع ) تكافل اجتماعي(حمسنين 

3,5.%  
منها كانت % 73,7أمّا فيما يتعلق بنوع املساعدات املقدمة لألُسر، فتشير النتائج إىل أن 

مواد (منها كانت أكثر من نوع % 9,4منها كانت مبالغ نقدية وأن % 15,4مواد غذائية وأن 
على شكل تأمين صحي، مالبس وأدوية  كانت% 1,5وما تبقى منها ) إلخ... غذائية، مبالغ نقدية

  .مارس/مايو عنه يف دورة آذار/وغيرها، ويالحظ عدم تغير نمط نوع املساعدات يف دورة أيار
من % 2,9من األُسر تأتيها عادة حتويالت من اخلارج، وأن % 3,5وأشارت النتائج إىل أن 

لنسب بين الضفة الغربية وقطاع األُسر قد وصلتها حتويالت منذ بدء االنتفاضة، ولوحظ تباين يف ا
للضفة % 4غزة، حيث بلغت نسبة اُألسر التي وصلتها حتويالت من اخلارج منذ بدء االنتفاضة 

  .لقطاع غزة% 0,9الغربية، و 
  
  

______________  
  أولويات حاجات األُسر

/ اريف آذ% 4,4كما ارتفعت نسبة األُسر التي مثل األمن حاجتها ذات األولوية األوىل من   
  .2001يونيو /حزيران –مايو /يف أيار% 6,6إىل  2001مارس 

من ناحية ُأخرى، ويف الوقت الذي انخفضت فيه نسبة األُسر التي اعتبرت الطعام حاجتها 
كما ارتفعت % 34,9بنسبة ) التشغيل(األوىل، ارتفعت نسبة األُسر التي عبرت عن حاجتها للعمل 

  ■.يف ذات الفترة% 12,9ساعدة مالية بنسبة نسبة األُسر التي عبرت عن حاجتها مل
  
  
  
  
  
  

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


