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 مقدمة: 

يعيش اآلالف من العائالت الفلسطينية في الدول العربية ومنها سوريا وليبيا واليمن قبل اندالع النزاعات 
أعمالهم المسلحة في تلك الدول ، و بعد الحروب والنزاعات المسلحة فإن عددا من هذه العائالت تركوا أمالكهم و 
الذي يزيد وتشردت عائالتهم وفرضت عليهم حالة النزوح والترحيل مرة أخرى والفرار لقطاع غزة المحاصر والفقير 

حيث أنهم وألكثر من خمس سنوات يعيشون في قطاع غزة يواجهون التدهور  ،مليون نسمة 2سكانه عن 
عدم القدرة على توفير االحتياجات األساسية ل من خوف دائم  ن مستمر والعزلة االجتماعية ويعانو االقتصادي ال

نسمة ،  2231 وعدد أفرادهم حسب الدراسةعائلة موزعين على كافة محافظات قطاع غزة  495ألسرهم وعددهم 
من  وكثيرسكن مناسب وتراكمت عليهم الديون  وال لهم عمل حيث الفي المجتمع الفلسطيني  اوهم األكثر تهميش

إعاقة لديها العائالت  هذه وهناك عدد كبير من اعاقةل  النساء وكبار السن وذوي هذه العائالت تدار من قب
وأمراض مزمنة كما أن الغالبية العظمى ليس لهم مصدر دخل نهائيًا ويعيشون على الديون والمساعدات كما 

 .يعيش معظمهم في سكن باإليجار بل أن جزء من هذه العائالت أصبح يتسول إليجاد لقمة العيش 
 

 :للدراسة الهدف الرئيسي

اص بددددددالالجىين الددددددى غددددددزة مددددددن دول تقيدددددديم الوضددددددع االجتمدددددداعي واالقتصددددددادي ال ددددددتهدددددددف الدراسددددددة ل
 .لهااالستجابة تحديد االحتياجات األساسية و من أجل اع العربي سوريا وليبيا واليمن النز 

 األهداف الفرعية:

 لعربي.من دول النزاع ا انشاء قاعدة بيانات محدثة خاصة بالالجىين -3
 براز الصعوبات واألمراض الصحية ال اصة بالالجىين.إ -2
 على احتياجات التعليم والعمل. التركيز -1
 .لهذه الشريحة معرفة مستوى الفقر -4
 التركيز على الفىات المهمشة األكثر احتياجا. -9
 ألسر.تحديد أولويات احتياجات ا -6

 منهجية الدراسة: 

لألسددددر وذلددددك  المسددددح الميددددداني التحليلددددي مددددن خددددالل يالمددددنهو الوصددددفاعتمدددددت الدراسددددة فددددي عملهددددا علددددى 
 -ال طوات التالية :عبر 
 .لإلحصاء الفلسطيني وتحكيمها مع الجهاز المركزي المسح الميداني اعداد استمارة  -3
  .تدريب الباحثات الميدانيات على االستمارة -2
 .ألسر من جهات رسمية وأهليةأولية لالحصول على قاعدة بيانات  -1
 .وتدقيق البياناتات من خالل المسح الميداني تعبىة االستمار  -4
 .ادخال البيانات حاسوبيا ومن ثم تدقيق المعلومات -9
 تحليل البيانات ومناقشتها . -6
 عداد االطار النظري للدراسة.إ  -7
 عقد ورشة عمل لمناقشة م رجات الدراسة. -8
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 : أدوات الدراسة

 .المسح الميدانياستمارة  -3
 الزيارة الميدانية. -2
 بية. المقابلة المكت -1
 الكتروني على الويب. إدخال برنامو -4
9- Microsoft Excel. 
 البيانات الحكومية وبيانات وزارة الشؤون االجتماعية. -6

 عينة ومجتمع الدراسة

 فقط. 2111ركزت الدراسة على الالجئين العائدين من دول النزاع العربي بعد العام 

 الزمانيوالنطاق الجغرافي 

الندددددزاع سدددددوريا وليبيدددددا والددددديمن ومصدددددر والعدددددرا  فدددددي قطددددداع غدددددزة  شدددددملت الدراسدددددة الالجىدددددين مدددددن دول
 . 2237/2إلى شهر  2236/33حيث امتدت مدة الدراسة من شهر 

 :ريق العمل ف

 (.واالحصائيات )دائرة الت طيطاإلدارة العامة للتنمية والت طيط  -3
 .(7)عدد ياتاجتماع اتباحث -2
 (.9بيانات )عدد مدخلو  -1
 وحدة البرامو والدعم الفني. -4

 لصعوبات والتحديات التي واجهت الدراسة :ا

 .صعوبة التواصل مع بعض األسر -1

 االنقطاع المستمر للكهرباء واالنترنت. -2
 .نقص الحوافز واالحتياجات اللوجستية -3
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 مصطلحات خاصة بالدراسة :

 –اليمن  –ليبيا  –سوريا  وهي ) الصراعأثناء  هي الدول التي تم النزوح منها : دول النزاع العربي
 (...الخالعرا  -مصر

 تي تتكون من األب واألم واألبناء.هي األسرة ال : مفهوم األسرة
 يحتسب من خالل مجموع النقود المصروفة على الطعام والملبس  خط الفقر المدقع :

 والمسكن فقط.  
لملبس والمسكن يحتسب من خالل مجموع النقود المصروفة على الطعام وا خط الفقر الوطني :   

 ومستلزمات المسكن.ليم والمواصالت والعناية الش صية والعناية الصحية والتع
  السكتاتمثل  )أمراض القلبهي  أربع مجموعات رئيسية تشمل األمراض المزمنة:  األمراض المزمنة

   التنفسي  أمراض الجهازو  السرطان بأنواعه( و  والدماغية وارتفاع ضغط الدم القلبية 
 داء السكري.( و األزمة واالنسداد الرئوي المزمن مثل )مزمنةال 
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 التنفيذيالملخص 
 

م، وهدفت الى الوقوف على واقع األسر العائدة 2237تم االنتهاء من اجراء هذه الدراسة مطلع 
من الدول العربية محل النزاع من النواحي االجتماعية واالقتصادية وخلصت الى نتائو هامة تعتبر 

 شاشة لهذه الشريحة.خصائص ه
 تناولت الدراسة ستة محاور رئيسية هي : 

 

 أوال : بيانات األسرة واألفراد: 
أسرة موزعة على قطاع غزة ، حيث تركزت أعداد  495استهدفت الدراسة  :ع الجغرافيالتوزي

 األسر في كل من مدينتي خان يونس وغزة.
األطفال أقل هم من  %37.4 ( سنة ، بينما62-38م من فىة )ه %93.1: العمر والجنس

 .سنوات 9من 
، باإلضافة الى  مزمنةالمراض األأفراد األسر من  ُخمسأكثر من يعاني  :األمراض والصعوبات

الصعوبات ، كما أن  نسبة الصعوبات في كبار السن أكبر منها في الفىات العمرية األخرى ان 
 .لسمعصعوبة ا ثمبالنسبة ألرباب األسر تتركز في صعوبة النظر 

بينما نسبة  %11وجين أبدا بينما غير المتز  %62.9نسبة المتزوجين بلغت  الحالة الزواجية:
 سنة فما فو . 34حسب الفىة العمرية  %4.4األرامل 

هم ممن التحق بالتعليم وت رج ، بينما من االناث  %18ومن الذكور  %43.1 التعليم :
 يم وترك.من االناث التحق بالتعل %36.7ومن الذكور  38%

إلناث ال يعملن من ا %7.9من الذكور ال يعملون ويبحثون عن عمل ، و  %15.7 العمل :
 .فأكثر سنة 39حسب الفىة العمرية  ،ن عن عمل ويبحث

 

 المسكن: ثانيا : 
 ال تملك سكن.من األسر  %79أكثر من نوع وحيازة المسكن: 

في دول  أو كليا( أو مصادرته)جزئيا  مسكنهاأسرة تم هدم  374:  عقار(–أضرار )مسكن 
لد  تم مصادرة أو هدم عقارات غير المسكن )مصلحة أو نشاط اقتصادي(، بينما النزاع العربي

 .أسرة 26
 

 :تثالثا : المساعدا
، االونروامصدرها عينية  مساعداتمن من األسر استفادت  %69.4مصدر المساعدات : 

درها وزارة الشؤون االجتماعية خالل من األسر استفادت من مساعدات نقدية مص %82.6و
 العام الماضي.

 .من األسر تعتمد بشكل كامل على المساعدات %66.2:  اعتمادية األسر على المساعدات
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 :التأقلم استراتيجية: رابعا

ربات  %4.1، منهم شهر 2-3من االسر بالكاد تستطيع الصمود من  %93.2 : مدة الصمود
ربات  %8منهم  ون عتاشيكيف  يعرفون وضع مادي خطير وال من يعانون  %18.8بينما  ،أسر
 .أسر

يليها مرض معيل  %82.4بنسبة  تركزت الصعوبات في ارتفاع تكاليف المعيشة:  الصعوبات
لالنتقال للسكن بمكان فيه خدمات  سرمن األ %37.2، كما اضطر  %12.5بنسبة  األسرة
في سبيل مواجهة  تير )مياه، كهرباء، الخ(دفع الفواأسرة بعدم  369 اإلضافة الى قيام، بأفضل

بيع أحد الممتلكات )المجوهرات أسرة ب 345 قامت بينما ، الصعوبات خالل السنة الماضية
على أسرة الى ت فيض نفقاتها  18اضطرت كما (، أثاث أو األصول اإلنتاجية ال اصة أو

 .التعليم/ الصحة
 

 خامسا : األوضاع السياسية
  عمل مقابل الجىة يليها االحتياج الى  أسرة 133حاجة ملحة لبناء مساكن لدهناك :  االحتياجات

 أسرة تحتاج الى مصدر دخل ثابت. 292أسرة يتبعها  253لد نقدية سيولة
العديد من األسر تعاني من أثار نفسية حادة نتيجة األوضاع :  تأثير األوضاع السياسية

 أسرة  335و سبب وبدون  باستمرار اءبك نوباتأسرة تعاني من  322السياسية حيث أن 
 .بالموت التفكير زيادة أسرة يعانون  65هناك مؤشر خطير لديشعرون باإلحباط /اليأس و 

 
 الدخل واالستهالك: سادسا 

من تلك األسر  %34.8 و، %95ة بالنسبة األكبر من األسر الالجىة تعاني من فقر مدقع بنس
 تعاني من فقر.
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 : بيانات األسرة واألفراد المحور األول

 التوزيع الجغرافي -1

 كالتالي: على قطاع غزة جغرافيا أسرة موزعة 495استهدفت الدراسة 

 المحافظة حسب واألفراد األسر توزيع: 1 جدول

لألفراد ومحافظة غزة  %25.9لألسر و  %27.9حيث تركزت األعداد في محافظة خان يونس بنسبة 
 فرد.  2231أسرة لعدد أفراد  495من اجمالى  لألفراد %24.9لألسر و %29.1بنسبة 

 

 بلد النزاع

  المحافظات

 المجموع غزة شمال غزة رفح خان يونس الوسطى
النسبة 
 المئوية

 0.4 2 0 0 1 0 1 العراق

 0.2 0 0 0 0 1 0 مصر

 5.4 25 6 1 2 10 6 اليمن

 45.3 208 66 40 30 32 40 سوريا

 48.6 223 44 39 35 83 22 ليبيا

 %100 459 116 80 68 126 69 المجموع
 المحافظة حسب النزاع بلد توزيع:  2 جدول

  
 ةالمحافظ حسب النزاع بلد توزيع:  1 توضيحي رسم

من  دمينفي القاجىين من دول النزاع العربي تركزت الال النسبة األكبر منأن  (3الشكل رقم )يوضح 
 . %49سوريا  جىيالونسبة  %45الجىي ليبيا  كانت نسبةحيث  %54سوريا وليبيا بنسبة 

 
 
 

 سراألعدد  المحافظة
النسبة المئوية 

 عدد األفراد لألسر
النسبة المئوية 

 لألفراد

 15.2 503 15.0 96 الوسطى

 29.5 365 27.5 629 خان يونس

 14.9 500 14.8 96 رفح

 15.9 526 17.4 60 ال غزةشم

 24.5 565 25.3 669 غزة

 %100 2013 %100 459 المجموع
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 النسبة المئوية عدد األسر عدد األفراد

1 24 5.2 

2 78 17.0 

3 60 13.1 

4 87 19.0 

5 77 16.8 

6 66 14.4 

7 35 7.6 

8 15 3.3 

9 12 2.6 

10 5 1.1 

 %100 459 مجموع األسر
 األفراد حسب األسر عدد 3 لجدو

أفراد علما بأن المعدل الطبيعي  6-2أن غالبية األسر يتراوح عدد أفرادها ما بين  الجدول أعاله يبين
 حسب احصائيات المركز الفلسطيني لإلحصاء. 9.9لألسرة هو 

 العمر والجنس -2

 
 الجنس

 

 

 ة المئويةالنسب المجموع أنثى ذكر بالسنة التصنيف

 17.4 350 174 176  3أو يساوي  من أقل

 23.2 467 232 235 61إلى  9من 

 51.3 1032 545 487 90إلى  66من 

 8.1 164 70 94 90أكبر من 

 %100 2013 1021 992 المجموع

 حسب الجنس تصنيف العمر: 4 جدول

 
 حسب الجنس تصنيف العمر:  1 توضيحي رسم

، بينما بلغت نسبة  %93.1( سنة بنسبة 62-38غالبية األفراد المشمولين في الدراسة هم من فىة )
 .(2حسب الشكل رقم ) %37.4سنوات  9األطفال أقل من 
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 األمراض والصعوبات. -3

 مرض مزمن

 الجنس

 المجموع

النسبة 
 أنثى ذكر المئوية

 22 444 216 228 نعم

 78 1569 805 764 ال

 %100 2013 1021 992 المجموع

 : األمراض المزمنة حسب الجنس5 جدول

 أفراد األسر يعانون من أمراض مزمنة. ُخمسأن حوالي أكثر من  يوضح الجدول السابق
 

 درجة الصعوبة

 الفئة العمرية

سنين 5أقل أو يساوي  71إلى  6من    

ال يوجد 
 وبة  صع

بعض 
 الصعوبة

صعوبة 
 كبيرة     

ال يستطيع 
 كليا

ال يوجد 
 صعوبة  

بعض 
 الصعوبة

صعوبة 
 كبيرة     

ال يستطيع 
 كليا

 2 14 52 399 1 5 15 329 النظر

 0 1 5 461 0 2 2 346 السمع

 0 1 5 461 1 2 8 339 الحركة

 2 2 2 461 1 1 5 343 الفهم واالدراك

 2 2 1 462 1 0 4 345 التواصل

 درجة الصعوبة

66إلى  71من  سنة 66أكبر من    

ال يوجد 
 صعوبة

بعض 
 الصعوبة

صعوبة 
 كبيرة

ال يستطيع 
 كليا

ال يوجد 
 صعوبة

بعض 
 الصعوبة

صعوبة 
 كبيرة

ال يستطيع 
 كليا

 3 33 47 81 2 36 138 856 النظر

 0 8 18 138 0 7 13 1012 السمع

 2 6 19 137 0 11 18 1003 الحركة

 1 1 2 160 1 3 6 1022 الدراكالفهم وا

 0 1 1 162 2 2 7 1021 التواصل
 : الصعوبات حسب الفئة العمرية6 جدول

، حيث  يوضح الجدول أعاله أن نسبة الصعوبات في كبار السن أكبر منها في الفىات العمرية األخرى 
فرد ، وأن مجموع االفراد الذين  23الصعوبات  الذين يعانون من إعاقة كلية في أحد ادأن مجموع االفر 

 .فرد 318يعانون من صعوبة كبيرة  
 

 درجة الصعوبة

 الجنس

 أنثى ذكر

ال يوجد 
 صعوبة  

بعض 
 الصعوبة

صعوبة 
 كبيرة     

ال يستطيع 
 كليا

ال يوجد 
 صعوبة  

بعض 
 الصعوبة

صعوبة 
 كبيرة     

ال يستطيع 
 كليا

 2 34 125 860 6 54 127 805 النظر

 0 3 15 1003 0 15 23 954 السمع

 1 8 26 986 2 12 24 954 الحركة

 4 3 5 1009 1 4 10 977 الفهم واالدراك

 5 4 4 1008 0 1 9 982 التواصل

 المجموع
  

86 9 
  

52 12 
 : الصعوبات حسب الجنس 7 جدول
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ي الذكور أكبر منها في االناث ، وحيث أن يوضح الجدول أعاله أن نسبة الصعوبات بشكل عام ف
افراد ، وأن مجموع االفراد  5مجموع االفراد الذكور الذين يعانون من إعاقة كلية في أحد الصعوبات 

فرد اال ان مجموع الذكور الذين يعانون من صعوبة كبيرة بلغ  32االناث الذين يعانون من إعاقة كلية  
 فرد من االناث. 92فرد مقابل  86

 الصعوبة

ال يوجد 
 صعوبة

بعض 
 الصعوبة

صعوبة 
 كبيرة

ال يستطيع 
 كليا

 3 41 102 313 النظر

 0 12 19 428 السمع

 1 7 16 435 الحركة

 0 1 3 455 الفهم واالدراك

 0 1 2 456 التواصل

 4 62 142 2087 المجموع
 : الصعوبات حسب أرباب األسر8 جدول

 

 
 : الصعوبات حسب أرباب األسر   3 يتوضيح رسم

 

تتركز بالنسبة ألرباب األسر في صعوبة النظر يليها الصعوبات ( أن 1يتضح من الشكل رقم )        
 1رب أسرة يعاني من صعوبة كبيرة في النظر إضافة الى  43صعوبة السمع ويتضح ذلك في أن 

 النظر كليا. أرباب أسر ال يستطيعون 

 الحالة الزواجية -4

 الحالة الزواجية

 الجنس
 

 اإلجمالي

 
النسبة 
 أنثى ذكر المئوية

 33 444 213 231 لم يتزوج أبدا

 0.7 9 2 7 عقد ألول مرة ولم يتم الدخول

 60.6 815 407 408 متزوج/ متزوجة

 1.2 16 12 4 مطلق/ مطلقة

 4.4 59 48 11 أرمل/ أرملة

 0.1 2 1 1 منفصل/ منفصلة

 %100 1345 683 662 اإلجمالي
 : الحالة الزواجية لألفراد9 جدول
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بينما نسبة األرامل  %11وجين أبدا بينما غير المتز  %62.9يوضح الجدول أن نسبة المتزوجين       
 سنة. 34، علما بأنه تم أخذ البيانات لألفراد أكبر من 4.4%

 التعليم -5

 

 ىأنث ذكر

 المحافظة المجموع
ملتحق 
 حاليا

التحق 
 وترك

التحق 
 وتخرج

لم 
يلتحق 

 أبدا
ملتحق 
 حاليا

التحق 
 وترك

التحق 
 وتخرج

لم 
يلتحق 

 أبدا

 273 10 48 18 59 7 45 31 55 الوسطى

 536 29 111 33 100 18 120 36 89 خان يونس

 267 18 47 30 49 6 42 36 39 رفح

 293 16 44 43 48 18 55 34 35 شمال غزة

 453 18 103 31 74 19 107 24 77 غزة

 1822 91 353 155 330 68 369 161 295 المجموع

 9.8 38.0 16.7 35.5 7.6 41.3 18.0 33.0 النسبة المئوية
 : االلتحاق بالتعليم حسب المحافظة والجنس11 جدول 

هم ممن التحق بالتعليم من االناث  %18والذكور  من %43.1أن ما نسبته  أعاله يوضح الجدول    
 من االناث التحق بالتعليم وترك. %36.7ومن الذكور  %38بينما  وت رج ،

 : المستوى التعليمي حسب المحافظة والجنس11 جدول

 العمل -6
 

 )أفراد( العالقة بقوة العمل حسب المحافظة والجنس :11 جدول

   الجنس 

 المستوى التعليمي

 ذكر
اجمالي 
 الذكور

 أنثى
 اجمالي 
 االناث

 اإلجمالي
 الوسطى

خان 
 رفح يونس

شمال 
 الوسطى غزة غزة

خان 
 رفح يونس

شمال 
 غزة غزة

 43 33 5 6 6 13 3 10 4 3 1 2 0 أمي

 109 50 13 0 10 16 11 59 14 3 10 20 12 ملم )يقرأ ويكتب(

 228 111 26 18 15 36 16 117 18 25 22 31 21 ابتدائي

 287 142 35 28 25 34 20 145 34 17 19 50 25 إعدادي

 326 186 47 32 21 57 29 140 44 13 20 40 23 ثانوي

 131 59 20 8 6 16 9 72 15 17 14 18 8 دبلوم متوسط

 325 161 43 34 26 40 18 164 49 31 13 51 20 بكالوريوس

 16 9 5 1 0 2 1 7 2 2 1 0 2 دبلوم عالي

 17 9 2 0 4 2 1 8 3 3 1 1 0 ماجستير

 10 1 0 1 0 0 0 9 4 1 3 1 0 دكتوراه فأعلى

 1492 761 196 128 113 216 108 731 187 115 104 214 111 اإلجمالي

 المحافظة

     الجنس

 ذكر
مجموع 
 الذكور

  

 أنثى
مجموع 
 االناث

  

 اإلجمالي
  

 العمل  ويريد ال يعمل
 سبق له العمل -

ال يعمل ويريد 
لم يسبق  - العمل

 له العمل
 يعمل

  ويريد ال يعمل
سبق له  - العمل

 ملالع

ل ويريد ال يعم
لم يسبق  - العمل

 له العمل
 يعمل

 219 108 8 1 9 111 31 2 26 الوسطى

 430 216 4 4 11 214 12 28 89 خان يونس

 217 113 2 4 5 104 9 17 26 رفح

 243 128 5 6 4 115 15 17 16 شمال غزة

 383 196 14 4 9 187 34 18 51 غزة

 1492 761 33 19 38 731 101 82 208 اإلجمالي

     4.3 2.5 5.0   13.8 11.2 28.5 النسبة المئوية



15 
 

منهم سبق لهم  %28.9من الذكور ال يعملون ويبحثون عن عمل )حيث أن  %15.7يالحظ ان       
منهم ال يعملون ويبحثون عن  %7.9يسبق له العمل( ، أما بالنسبة لإلناث فان  لم %33.2العمل  و

لم يسبق له العمل(، علما بأن العمر الذي تم  %2.9منهم سبق لهم العمل   %9عمل )حيث أن 
عمالة األطفال حيث أن قانون العمل يحظر العمل على  إلبرازسنوات وذلك  32اعتماده للعمل أكبر من 

  سن ال امسة عشر. األطفال دون 
 أنثى ذكر الحالة العملية

 اجمالي

النسبة 
 المئوية

 64.2 199 8 191 سبق له العمل - ال يعمل ويريد  العمل

 11.3 35 1 34 لم يسبق له العمل - ال يعمل ويريد العمل

 24.5 76 4 72 يعمل

 %100 310 13 297 اإلجمالي
 بقوة العمل حسب الجنس )أرباب أسر(: العالقة  13 جدول

 
 (أسر أرباب) الجنس حسب العمل بقوة العالقة:   4 توضيحي رسم

القادرين على العمل  النسبة األعلى من أرباب األسروهي  %79.9نسبة أن يوضح الشكل السابق      
، باإلضافة الى لم يسبق لهم العمل( %33.1و سبق لهم العمل  %64.2 كالتالي: تتوزعون يعمل الو 

أسرة يعمل أربابها بأجر  22منهم  %24.9 من أرباب األسر القادرين على العمل أن نسبة الذين يعملون 
 .يعملون بأجر غير منتظمأسرة  92ومنتظم 
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  :المحور األول تحليل نتائج على عامة مالحظات

 .552اد الذكور وعدد االفر  3223ناث غ عدد األفراد اإلبل -
أسرة ، بينما بلغ عدد األسر الالجىة وغير  168بلغ عدد األسر الالجىة المسجلة في األونروا  -

 أسرة. 93 ةغير الالجىاألسر أسرة ، وعدد  42المسجلة في االونروا 
  .فرد 32بلغ عدد الموظفين الحكوميين  -
 .طالب 323 الجامعي بالتعليمبلغ عدد الطالب الملتحقين  -
 .425بينما عدد األسر التي يرأسها ذكر  92دد األسر التي ترأسها أنثي بلغ ع -
 أسرة. 259 حكومي لها تأمين صحي التيبلغ عدد األسر  -
أنثى و  24أسرة بواقع  226بلغ عدد األسر التي يعاني رب األسرة من أحد األمراض المزمنة  -

 ذكر.  382
 ذكر.  88ثى و أن 5أسرة بواقع  57بلغ عدد األسر التي يرأسها مسن  -
 228أنثى و  236فرد بواقع  444بلغ عدد األفراد الذين يعانون من أحد األمراض المزمنة  -

 ذكر.
ألسباب منها  من اجمالي أرباب األسر %12قادرين على العمل الغير فراد ت نسبة األبلغ -

 .الكبر والمرض والعجز
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 : المسكنالمحور الثاني

 نوع وحيازة المسكن -1
 

 : حيازة ونوع المسكن14 جدول

 

مستأجر لسكن غير مفروش منها  %48.8حيث أن  ال تملك سكنمن األسر  %79أكثر من      
 .يعيشون في مسكن دون مقابل %38.3و
يليها مسكن من نوع  %95.5ما بالنسبة لنوع المسكن فقد تركزت األسر في مسكن من نوع شقة بنسبة أ 

 .%27.9دار بنسبة 

 عقار(–)مسكن أضرار  -2

 ال نعم عقار( –)مسكن أضرار

 285 174 هل تم هدم مسكن االسرة )جزئيا أو كليا( أو مصادرته

 433 26 و نشاط اقتصادي(هل تم مصادرة أو هدم عقارات غير المسكن )مصلحة أ

 718 200 المجموع
 في بلد اللجوء : هدم المسكن أو مصادرة عقار15 جدول

 

تم مصادرة أو هدم ، بينما  ( أو مصادرتهأو كلياً  )جزئياً ها نكأسرة تم هدم مس 374كما يتضح أن     
 سرة.أ 26لد  عقارات غير المسكن )مصلحة أو نشاط اقتصادي(

 
 

 
 

 نوع المسكن

  يازة المسكنح

 ملك
مستأجر غير 

 مفروش
مستأجر 
 مفروش

دون 
 المجموع أخرى مقابل عمل مقابل

النسبة 
 المئوية

 2.2 10 0 0 1 0 6 3 فيال

 27.5 126 8 2 20 5 45 46 دار

 59.9 275 9 0 39 13 165 49 شقة

 5.7 26 1 0 14 0 7 4 غرفة مستقلة

 1.5 7 0 0 4 0 0 3 براكية

 3.2 15 5 0 5 0 1 4 أخرى

 459 23 2 83 18 224 109 المجموع
 5.0 0.4 18.1 3.9 48.8 23.7 النسبة المئوية 

 
100% 
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 تالمساعدا : المحور الثالث

 مصادر المساعدات  -1

 نوع المساعدة

 مصدر المساعدة
 

 الشؤون االجتماعية
النسبة 
 UNRWA المئوية

النسبة 
 النسبة المئوية مصادر أخرى المئوية

 37.5 172 65.4 300 37.9 174 كوبونات غذائية

 13.1 60 31.2 143 80.6 370 نقدية)مالية(

 5.0 23 0.2 1 0.2 1 أخرى

 545 اجمالي المساعدات
 

444 
 

255 
 المصدر و النوع: توزيع المساعدات حسب  16 جدول 

مصدرها عينية  مساعداتمن من األسر قد استفادت  %69.4نسبة أن من خالل المسح يتضح 
قدية مصدرها وزارة الشؤون من األسر قد استفادت من مساعدات ن %82.6ته ، وأن ما نسباالونروا

 االجتماعية خالل العام الماضي.

 على المساعدات األسراعتمادية  -2

 العدد االعتماد على المساعدات درجة
النسبة 
 المئوية

 66.2 304 بالكامل

 11.5 53 غالبا

 12.2 56 جزئيا

 4.6 21 ال تذكر )بشكل محدود(

 5.4 25 ال يوجد مساعدات

 %100 459 المجموع
 : توزيع األسر حسب درجة االعتماد على المساعدات 17 لجدو

 

 
 المساعدات على االعتماد درجة حسب األسر توزيع:   5 توضيحي رسم

، بينما من األسر تعتمد بشكل كامل على المساعدات %66.2أن  السابق الشكليتضح من              
 .%11.7عتمد غالبا وجزئيا من األسر على المساعدات بنسبة ي
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 التأقلم استراتيجية: المحور الرابع

 مدة الصمود -1

 النسبة المئوية عدد األسر للصمود المدة الزمنية

 1.5 7 اكثر من سنة 

 2.4 11 شهر 71إللى  76من 

 6.1 28 شهور( 9إلى  3لعد شهور فقط)من

 51.2 235 شهور( 1أو  7بالكاد نستطيع العيش )

 38.8 178 عتاشتعرف كيف تعاني من وضع مادي خطير وال ت

 %100 459 المجموع
 المدة الزمنية للصمود: توزيع األسر حسب 18 جدول

 

 شهر 2-3تستطيع الصمود من  ال تكاد سرمن األ %93.2 السابق أن حيث يتضح من الجدول
كيف  ن يعرفو من وضع مادي خطير وال يعانون  %18.8نما يتبين أن ، بيربات أسر %4.1منهم 

 .ربات أسر %8منهم  ون عتاشي

 الصعوبات -2

 النسبة المئوية نعم خالل السنة الماضية هل واجهت األسرة أي من األمور التالية

 30.9 142 مرض معيل األسرة

 7.4 34 فقدان وظيفة أحد أفراد األسرة

 2.8 13 دي لألسرةفقدان/ خسارة مشروع اقتصا

 2.8 13 فقدان ممتلكات لألسرة )البيت، أرض زراعية، بيوت بالستيكية، ...الخ(

 5.2 24 صعوبات ومشاكل مرتبطة بالوصول إلى مكان العمل، السوق، األرض،..الخ

 2.6 12 فقدان/ خسارة المساعدات

 3.9 18 فقدان كامل/ أو جزء من الراتب

 1.5 7 بتأخير في الحصول على الرات

 1.1 5 حصول أحد أفراد األسرة على وظيفة جديدة،  ورثة، أجر/ راتب أفضل، فتح مشروع جديد

 17.2 79 االنتقال للسكن بمكان فيه خدمات أفضل )أقرب للعمل، المدرسة، المراكز الصحية،......(

 80.4 369 ارتفاع تكاليف المعيشة

 20.5 94 رة اإللكترونية/تغيير نوع الدخان/اإلقالع أو تخفيف التدخينتقليل النفقات على التدخين )استخدام السيجا

  811 المجموع
 الصعوبات التي واجهتها األسر خالل السنة الماضية: 19 جدول

 

م مع الوضع يوضح الجدول السابق أن هناك العديد من الصعوبات التي واجهت األسر للتأقل
يليها مرض  %82.4بنسبة  حيث تركزت الصعوبات في ارتفاع تكاليف المعيشة ،يةخالل السنة الماض

لالنتقال للسكن بمكان فيه خدمات  سرمن األ %37.2، كما اضطر  %12.5بنسبة  معيل األسرة
من  %1.5من فقدان أحد أفرادها أو أكثر وظيفته، كما واجه عدد  سرمن األ %7.4أفضل، كما عانى 

 و جزء من الراتب.فقدان كامل أ رساأل
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 ال أعرف ال ينطبق ال نعم خالل السنة الماضية هل قامت أسرتك بأي من االتية

 2 27 265 165 عدم دفع الفواتير )مياه، كهرباء، الخ(

أثاث أو  بيع أحد الممتلكات )المجوهرات الخاصة أو
 0 94 216 149 األصول اإلنتاجية

 0 105 289 65 استخدام توفيرات األسرة

اعادة تنظيم أفراد األسرة لتوفير المال )السكن 
 0 108 296 55 المشترك، األكل المشترك، ألخ..

 1 108 312 38 تخفيض نفقات األسرة على التعليم/ الصحة

 1 114 288 56 تغيير مكان االقامة لمدينة/ قرية أخرى

 4 556 1666 528 المجموع
 وات التي قامت بها األسرة لتواجه الصعوباتالخط:  11 جدول

 

مواجهة الصعوبات خالل كطريقة ل دفع الفواتير )مياه، كهرباء، الخ(أسرة بعدم  369قامت 
ثاث أو األصول األ بيع أحد الممتلكات )المجوهرات ال اصة أوأسرة ب 345 قامت بينما ، السنة الماضية

 .على التعليم/ الصحةنفقاتها أسرة الى ت فيض  18اضطرت كما (، اإلنتاجية
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 األوضاع السياسية:  المحور الخامس

 االحتياجات -1

 األسر الحالية احتياجات:  11 جدول

 

الجىة يليها  أسرة 133عددأن هناك حاجة ملحة لبناء مساكن ل سابقال جدولاللوحظ من خالل 
أسرة تحتاج الى مصدر دخل ثابت،  292أسرة يتبعها  253عددل عمل مقابل سيولة نقدية االحتياج الى 

أسرة تحتاج  317أسرة تحتاج الى توفير عمل/تأهيل ، عدد  347 ،أسرة بحاجة الى أدوية  375هناك و 
 أسرة تحتاج الى ترميم مسكن. 92إضافة الى  "عمل مقابل غذاء" يةمساعدات غذائ الى 
 .أسرة 243لعدد مشروع صغير مدر للدخلالى د حاجة متوسطة/عاديةهناك لوحظ أن كما 

أرجو ترتيب االحتياجات حسب ، ما هي احتياجات أسرتكم الحالية
 األولويات التالية:

 درجة االحتياج

حاجة 
 ملحة

حاجة 
 متوسطة/عادية

حاجة 
 ضئيلة

ال يوجد 
 حاجة

 74 15 59 311 بناء المسكن 

 260 86 63 50 سكنترميم الم 

 249 62 58 90 تأثيث المسكن

 143 40 24 252 مصدر دخل ثابت 

 224 51 37 147 عمل/تأهيل 

 258 92 53 56 إعادة تأهيل مكان العمل 

 201 78 45 135 كهرباء 

 192 73 50 144 ماء 

 204 63 38 154 غاز طبخ

 177 66 35 181 سيوله نقدية 

 178 86 58 137 بل غذاءمساعدات غذائية/عمل مقا 

 80 55 33 291 عمل مقابل سيولة نقدية 

 183 69 35 172 أغطية/مالبس 

 176 67 37 179 أدوية 

 20 28 241 170 الحاجة الى مشروع صغير مدر للدخل

 160 50 14 235 أخرى



22 
 

 
 

 تأثير األوضاع السياسية -2

 ال ينطبق ال أعرف ال نعم نتيجة األوضاع السياسية ، هل عانى/يعاني أحد أفراد أسرتكم من التالية:

 4 25 308 122 بات بكاء باستمرار وبدون سببنو

 8 26 320 105 خوف من الوحدة بشكل دائم 

 9 25 349 76 خوف من الظالم بشكل دائم 

 14 27 362 56 المبالغة من الخوف من لون الدم 

 16 30 338 75 كوابيس 

 9 27 329 94 اضطرابات في النوم 

 10 25 369 55 زيادة في األكل والوزن 

 9 26 348 76 نقصان األكل والوزن 

 4 26 310 119 الشعور باإلحباط /اليأس 

 4 25 305 125 مزاج سيئ )نكد( 

 6 26 303 124 عصبية زائدة/صراخ مستمر 

 9 25 356 69 زيادة التفكير بالموت 

 11 25 359 64 التبول أثناء النوم

 9 27 351 72 عدم العناية بالنفس

 15 27 325 92 العدم العناية باألطف

 28 25 258 148 أخرى 
 : تأثير األوضاع السياسية على األسرة 11 جدول

 

أثار نفسية حادة نتيجة األوضاع أسر تعاني من  عدة أن هناك السابق جدولاللوحظ من خالل 
يشعرون  أسرة  335و سبب وبدون  باستمرار بكاء نوباتأسرة تعاني من  322السياسية حيث أن 
أسرة  52، ووجد أن بالموت التفكير زيادة أسرة يعانون  65لعددهناك مؤشر خطير باإلحباط /اليأس و 

التبول أثناء أسرة يعاني أحد أفرادها أو أكثر من  64تعاني من عدم العناية بأطفالها ،باإلضافة الى 
 .النوم
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 واالستهالك الدخل: المحور السادس 
 

 

 العدد ة الفقرحال
  النسبة
 المئوية

الشهري  متوسط الدخل
 بالشكيل

 2740 26.14 120 ال يعاني من فقر

 2049 14.84 68 يعاني من فقر 

 1135 59.04 271 يعاني من فقر مدقع

 %100 459 مجموع األسر
 ر: حالة الفقر حسب األس13 جدول 

 

 

 : حالة الفقر حسب األسر  6 توضيحي رسم

، وأن %95ةر الالجىة تعاني من فقر مدقع بنسبأن النسبة األكبر من األس أعاله:الشكل  يظهر
 من تلك األسر تعاني من فقر. 34.8%

 .الوطنيواستهالك األسرة استنادا على جداول الفقر المدقع والفقر  دخلحيث تم االعتماد على احتساب 
 (.2233ركز الفلسطيني لإلحصاء مسح االنفا  واالستهالك )الم

علما بأن خط الفقر المدقع يحتسب من خالل مجموع النقود المصروفة على الطعام والملبس والمسكن 
الطعام والملبس والمسكن  خط الفقر الوطني فيحتسب من خالل مجموع النقود المصروفة على افقط، أم

 .لمواصالت والعناية الش صية ومستلزمات المسكنالعناية الصحية والتعليم واو 
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 التوصيات

 
 .لعائالت التي ال تملك سكنلتوفير وبناء سكن مالئم  -3
توفير فرص عمل دائمة ومالئمة لفرد على األقل من كل أسرة خاصة أرباب األسر من الذكور  -2

 واالناث.
على البرنامو الوطني  من خالل ادخال من تبقى منهم الجىينللتوفير االحتياجات األساسية  -1

 الفلسطيني للحماية االجتماعية.
 لطلبة الجامعات.منح ومساعدات ضرورة توفير  -4
تسهيل سفر الحاالت المرضية الصعبة والتي يصعب عالجها في غزة وخاصة أن الغالبية منهم ال  -9

 .يحمل هوية
 اصدار بطاقة تأمين صحي لألسر التي لم تحصل عليه. -6
 الفلسطينية وجمع شمل العائالت التي ال تحمل هوية. إيجاد حل إلصدار الهوية -7
من خالل فتح برامو  ضرورة توفير االحتياجات الالزمة لألش اص ذوي اإلعاقة واالمراض المزمنة -8

 الحاالت المهمشة وبرنامو األش اص ذوي اإلعاقة.
 ضرورة توفير برامو الدعم نفسي واجتماعي خاصة لألطفال والنساء. -5
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 المالحق
 

 

 ارة الشؤون االجتماعيةوز 
 الظروف االجتماعية واالقتصادية الخاصة بالالجئين الى غزة من دول النزاع العربي

 
 

                                                                                                                         0222جميع المعلومات في االستمارة هي ألغراض إحصائية محضة وليست ألي غرض آخر، وتعتبر سرية بموجب قانون اإلحصاءات العامة لعام 

 قسم البيانات التعريفية
ID04- لهاتفرقم ا: ID00-            :رقم االستمارة المتسلسل 
ID05-  الجوالرقم           : ID01-:ددددددددد               المحافظة 

ID6-  رقم الفرد المجيب من كشف أفراد األسرة ID02-:ددددددددالتجمع 
 ID03: اسم رب األسرة 

 

  
 
 
 
 

 
 

 

ID7- :عنوان المبنى------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

اليمن -3   ليبيا       -2سوريا            -1  
 

 

بلد النزاع/الصراع - ID8 

 

 :                                               نتيجة المقابلة -IR01  .1 اكتملت

   .0 اكتملت جزئيا

   .3 التعاون  رفض

   .4 أخرى/حدد....

 

 

 

 جدول الزيارات: -IR02 يوم شهر سنة رقم الزيارة

ىالزيارة األول    
 

 الزيارة الثانية  
 

 الزيارة الثالثة  
 

IR06    مجموع اإلناث IR05   ر   مجموع الذكو IR04   :مجموع أفراد األسرة IR03        العدد الكلي للزيارات 
 

IR07 .......................اسم الباحث/ة IR08 :0212/التاريخ: ........./.........  رقم الباحث/ة 

IR09 ......................اسم المشرف/ة IR10 :0212التاريخ: ........./........./  رقم المشرف/ة 

IR11 .......................اسم المدقق/ة IR12    :0212التاريخ: ........./........./  رقم المدقق/ة 

IR13 .......................اسم المرمز/ة IR14    :0212التاريخ: ........./........./  رقم المرمز/ة 

IR15 ...............اسم المدخل/ة........ IR16 :0212التاريخ: ........./........./  رقم المدخل/ة 
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 القسم األول: بيانات أفراد األسرة )جميع األفراد(
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7  ِ D8 D9 

لفر
ر ا
سط

رقم 
د

 

 
 
 
 
 

 االسم الرباعي

 العالقة برب األسرة
 .رب األسرة1
 .زوجة/ زوج0
 .ابن/ بنت3
 .أب/ أم4
 .أخ/ أخت5
 .جد/ جدة2
 .حفيد/ حفيدة7
.زوجة ابن/ زوج 8

 بنت
 .أقرباء آخرون 9

 .آخرون 12

 الجنس
 .ذكر1
 .أنثى0

العمر بالسنوات 
 الكاملة   

)لألفراد الذين تقل 
أعمارهم عن سنة 

 ،00)يوضع 
 98إذا كان العمر  (

 )98فأكثر يوضع 
 
 ف( ال أعر 99)

حالة 
 اللجوء

.الجئ 1
 مسجل

.الجئ 0
غير 
 مسجل

.ليس 3
 الجىا

نوع الهوية/ جواز 
 السفر

 . فلسطيني1
 . وثيقة سورية0
 .وثيقة مصرية3
 . وثيقة سفر ليبية4
 . وثيقة يمنية.5
 .وثيقة اردنية2
 . وثيقة عراقية.7
 .أخرى 8
 
 

 رقم جواز السفر/ الوثيقة رقم الهوية

1         

0         

3         

4         

5         

2         

7         

8         

9         

12         

11         

10         

13         

14         
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 القسم األول: بيانات أفراد األسرة )جميع األفراد(
D1 D2 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 

لفر
ر ا
سط

رقم 
د

 

 
 
 
 
 

 االسم الرباعي

هل )االسم( لديه 
 تأمين صحي؟

 . ال يوجد2
 . حكومي فقط1

 . وكالة فقط0

 . خاص فقط 3
 . حكومي ووكالة4

 . حكومي وخاص5
 . وكالة وخاص2
 .إسرائيلي7
 رى/حدد. أخ8

 

هدددددددددل )االسدددددددددم( مصددددددددداب 
ويتلقددددددددى  بمددددددددرض مددددددددزمن

 عالج بصورة مستمرة له؟
ضددددددددددغط ، سددددددددددكري 

أمدددددددددددددددددددددددددددددددراض ، دم
، سددددددرطان، القلددددددب

ربددددددددددددددددو ، قرحددددددددددددددددة 
، صددددددددرع، )أزمددددددددة(

 أخرى/ حدد
 .نعم1
 . ال 0

 هل )االسم( يعاني من صعوبة في
 .بعض الصعوبة1.ال يوجد صعوبة  2
 .ال يستطيع كليا3.صعوبة كبيرة     0
 

ان بتغيير مك )االسم( هل قام 
سنوات  5السكن خالل أل 
 الماضية

 )في حال أكثر من مرة، يسأل
 عن آخر مرة(

 ال .1

 نعم ضمن دولة اخرى  .0

نعم ضمن نفس  .3
 المحافظة

 نعم، إلى محافظة أخرى  .4

 نعم، خارج الوطن .5

 . أخرى )سجين...(2 

اسم مكان االقامة 
 الدائم/

 السابق للحالية

قامة متى كان آخر تغيير لمكان اال رمز الدولة
 السابقة...سجل الشهر والسنة

لمكان )االسم(  سبب تغيير
 اإلقامة السابق

 .العمل1
 .الدراسة0
 .الزواج3
 .المرافقة4
 . الظروف السياسية.5
 . أخرى/حدد2

الفهم  الحركة السمع النظر
 واإلدراك

 التواصل

1            /   

0            /   

3            /   

4            /   

5            /   

2            /   

7            /   

8            /   

9            /   

12            /   

11            /   

10            /   

13            /   
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 القسم األول: بيانات أفراد األسرة
 سنوات فأكثر 01لألفراد  سنوات فأكثر 3لألفراد   

D1 D2 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 

لفر
ر ا
سط

رقم 
 د

 تحاق بالتعليماالل االسم الرباعي
 .ملتحق حاليا1
 .التحق وترك     0

 .التحق وت رج3
.لم يلتحق أبدا )انتقل إلى 4

D22) 

 مكان االلتحاق

 

 . روضة1
 . مدرسة0
 . مؤسسة تعليم عالي3

عدد سنوات الدراسة التي أتمها 
 ..... بنجاح في التعليم النظامي

 
)تستثنى سنوات الدراسة في روضة 

 األطفال(

 ليميالمستوى التع
 .أمي1
 .ملم )يقرأ ويكتب(0
 .ابتدائي3
 .إعدادي4
 .ثانوي 5
 .دبلوم متوسط2
 .بكالوريوس7
 .دبلوم عالي8
 .ماجستير9
 .دكتوراه فأعلى12
 .ال أعرف99

 العالقة بقوة العمل خالل األسبوع الماضي 
 ساعة      34-15. مشتغل  0ساعة   14-1. مشتغل 1

 ساعة فأكثر  35. مشتغل 3
 سبق له العمل(-يد  العمل)ال يعمل وير

 .بحث عن عمل األسبوع الماضي4

 . لم يبحث عن عمل بسبب اليأس5

 لم يسبق له العمل( -)ال يعمل ويريد العمل

 . بحث عن عمل األسبوع الماضي2

 . لم يبحث عن عمل بسبب اليأس7

 )ال يعمل وال يريد العمل بسبب(

 زل.التفرغ ألعمال المن9.التفرغ للدراسة/التدريب   8
 .وجود إيراد/المتقاعد11.العجز/كبر السن/المرض 12
 .أخرى 10

 D29يتم االنتقال لسؤال 01-6الذين أجابوا على الخيارات 

 العملية الرئيسة الحالة
 
 .صاحب عمل1
 لحسابه.يعمل 0
 يعمل بدون اجر.3
 يعمل بأجر منتظم.4
 .يعمل بأجر غير منتظم5
 .ال أعرف9
 

 مكان العمل

 
 .في المسكن1
نفس التجمع  .ضمن0

 السكاني 
.ضمن نفس 3

 المحافظة
 .في محافظة أخرى 4
 ..بال ارج5
 .ال أعرف2

1         

0         

3         

4         

5         

2         

7         

8         

9         

12         

11         

10         

13         
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 القسم األول: بيانات أفراد األسرة
سنة  01لألفراد  سنوات فأكثر 01لألفراد  

D فأكثر

1 
D2 D25 D26 D27 D28 D29 D30 

ر ال
سط

رقم 
 دفر

 المهنة الرئيسية االسم الرباعي
 

 ما هو نوع/ طبيعة العمل الذي يقوم/قام به ... بالتفصيل

 النشاط االقتصادي الرئيسي
 نوع العمل الذي تقوم به جهة العمل بالتفصيل

 
 

 القطاع
 .خاص وطني داخل المنشآت1
 ت.خاص وطني خارج المنشآ0
.خاص أجنبي داخل المنشآت3  
منشآت.خاص أجنبي خارج ال4  
 .حكومة وطنية5
 .حكومة أجنبية2
 .هيىة أو جمعية خيرية7
 .وكالة الغوث8
 .هيىة دولية9
 
 
 
 

 هل يزاول عمل ثانوي 
 )عمل آخر(

 .نعم1
 .ال0

تعليمات للباحثة: يسأل 
لألفراد الذين أجابوا 

( في سؤال 0،1،3)
D21 

وللخيارات األخرى ال 
تتم إجابة السؤال 

 ويترك فارغ

عدد أشهر العمل 
الل الشهور خ

 الماضية 01
يكتب عدد أشهر 

العمل خالل 
 10الشهور 
 الماضية.

إذا لم يعمل خالل 
 22السنة يسجل 

 الحالة الزواجية
 

 
 .لم يتزوج أبدا1
.عقد ألول مرة ولم 0

 يتم الدخول
 .متزوج/ متزوجة3
 .مطلق/ مطلقة4
 .أرمل/ أرملة5
 .منفصل/ منفصلة2

1          

0          

3          

4          

5          

2          

7          

8          

9          

12          

11          

10          

13          

14          

في حالة است دام استمارة إضافية  في المربع  ضع إشارة 
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 انات عن المسكنلقسم الثاني: بيا

 H1 نوع المسكن الذي تقيم به األسرة …./ حددأخرى . 7. براكية    2. خيمة  5. غرفة مستقلة   4. شقة  3. دار  0. فيال  1 

.  2. مقابل عمل   5. دون مقابل  4. مستأجر مفروش     3. مستأجر غير مفروش  0. ملك   1 
 ......أخرى/حدد.

 حيازة المسكننوع 
H2 

 . خرسانة )دكة(  5. طوبإسمنتي4. حجر قديم3. حجر واسمنت   0. حجر نظيف   1 
 . أخرى/حدد7. طين2

ما هي المادة الغالبة المست دمة في بناء 
 H3 الجدران ال ارجية للمسكن

 H4 المسكن إشغالي صفة ما ه . للسكن والعمل0.للسكن فقط            1 

 H5 في المسكن  غرفالكم عدد  )باستثناء الحمام والمطبخ( 

 H6 في المسكن النوم التي تست دمها األسرة  كم عدد غرف 

 طار    . آبار جمع مياه أم3. شبكة مياه إسرائيلية )ميكروت( 0عامة محلية    مياه . شبكة 1 
 . أخرى/ حدد:.............2. صهاريو )تنكات(   5. ينابيع 4

 في المسكن لمياهلالمصدر الرئيسي 
 

H7 

 . آبار جمع مياه أمطار    3. شبكة مياه إسرائيلية )ميكروت( 0عامة محلية    مياه . شبكة 1 
 حدد:.............. أخرى/ 7. مياه معدنية2. صهاريو )تنكات(  5. ينابيع 4

 في المسكن الشرب المصدر الرئيسي لمياه
 H8 

 H9 إذا ال يعرف( 99إذا كان مصدر مياه الشرب في المسكن من شبكة عامة محلية أو إسرائيلية، كم عدد أيام توفر المياه خالل الشهر الماضي   )سجل  

 H10 المصدر الرئيسي للكهرباء في المسكن . ال يوجد3. مولد خاص0              . شبكة عامة 1 

 H11 طريقة الت لص من المياه العادمة ال يوجد .4.حفرة صماء    3.حفرة امتصاصية     0شبكة عامة       .1 
 .يتم إلقائها بشكل عشوائي 3حاوية .يتم إلقائها في أقرب0.تجمع من قبل عامل النظافة  1 

 .أخرى/حدد..7.است دامها ألغراض معينة2.تحر  5. يتم إلقائها في مكب للنفايات4
 طريقة الت لص من النفايات المنزلية

H12 

 H13 توفر مطبخ .ال يوجد 3        . مطبخ غير متصل بالمياه0. مطبخ متصل بالمياه     1 

 H14 توفر حمام .ال يوجد 3 . حمام غير متصل بالمياه        0حمام متصل بالمياه      .1 

 H15 توفر مرحاض .ال يوجد 3 . مرحاض غير متصل بالمياه    0مرحاض متصل بالمياه   .1 

 

 H16 :المصدر الرئيسي للطاقة المست دمة في  

 الطبخ. 1 :………د.أخرى/حد5.حطب    4.كهرباء   3از   . ك0غاز  .1 
 التدفىة. 0 ...   د.أخرى/حد 7.فحم     2.سوالر 5.حطب 4.كهرباء   3.كاز     0.غاز         1ال يوجد    .2 
 التكييف. 3 .أخرى/حدد.....0.كهرباء    1.ال يوجد    2 
 . ال بيز4 ....د.أخرى/حد2. فحم     5.جفت    4.حطب    3.كهرباء     0غاز     .1.ال يوجد     2 
.سوالر    7.فحم    2.حطب     5.كهرباء   4.كاز     3.غاز     0.الطاقة الشمسية      1 

 . تس ين المياه5 .أخرى/حدد...8
 

 
الوسائل التالية كم عدد  .سيارة خاصة1  .مكنسة كهربائية8  فيديو /  DVD.15  رباءغاز/كه . فرن 00 

 لدى األسرة المتوفرة 
)في حال ال يوجد سجل 

2) 

H17 
 .ثالجة كهربائية0  زلية.مكتبة من9  صحن القط.12  .ابريق تس ين03 
 .س ان شمسي3  . تلفزيون 12  .خدمة إنترنت17  .مدفأة )صوبة(04 

 . منقي مياه )فلتر(05 
 

 .راديو/ مسجل18
 

حاسوب  أجهزة. 11
  (laptop)بما فيه 

 .غسالة مالبس4

 

 .طباخ غاز/كهرباء5  .خط هاتف10  .طابعة19 
 ..جالية صحون 2  .خلويفلسطيني13  ميكروويف. 02 
 .تدفىة مركزية7  .خلويإسرائيلي14  . نشافة مالبس01 

 

 (H21إلى. ال ) انتقل 0. نعم         1 القيمة بالدوالر بااللف
 (H21إلى) انتقل . ال ينطبق 88

 H18 صادرة أراضي لألسرة من قبل السلطات القائمة في ذلك البلدتم مهل 

 H19 المصادرةما هي مساحة األرض  (وألقرب خانة عشرية )المساحة بالدونم .

 H20 هل تم مصادرة او هدم عقارات غير المسكن ) مصلحة او نشاط اقتصادي( ينطبق. ال 3. نعم، 0    . نعم1 فالقيمة بالدوالر باألل

 H21 هل تم هدم مسكن األسرة )جزئيا/كليا( أو مصادرته . ال 0. نعم          1 القيمة بالدوالر باأللف

  اجمالي قيمة ال سائر المادية التي تكبدتها االسرة جراء تغيرها لمكان االقامة القيمة بالدوالر باأللف
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 تالثالث: المساعدام القس
 

 Q301 خالل السنة الماضية هل تلقيت أنت أو أحد أفراد أسرتك أي نوع من المساعدة Q501انتقل إلى  . ال  2.نعم1 

Fسبب عدم الرضي عن المساعدة . Eالرضا عن المساعدة . Dمصدر المساعدة . Cقيمة المساعدة. Bعدد المرات. A .نوع المساعدة 
Q302 

 
 
 
 
 . ال0. نعم    1
 

 

 

 .راض جدا1
 .راض0
 . غير راض 3
 . غير راض جدا4

. ال اعرف /ال جواب للباحث: 99
 99أو  0، 1إذا كان اإلجابة =
 انتقل للسطر التالي

 .الشؤون االجتماعية  1
 .مؤسسات السلطة األخرى 0
 . بلديات ومجالس محلية3
 ية أخرى . لجان الزكاة / مؤسسات دين4
. مؤسسات أهلية محلية أخرى )تشمل الغرف 5

 التجارية(
 . منظمات دولية2
7 .UNRWA 
. من األهل واألقارب /األصدقاء/المعارف/الجيران/ 8

 محسنين       
 . مؤسسات القطاع ال اص9

 . ال اعرف /ال جواب99

 
)مجموع المبالغ لكافة المرات من 

نفس نوع المساعدة بالشيكل( 
 شهور الماضية خالل الستة

عدد مرات 
المساعدة لكل 
نوع من 

 المساعدات

 .غذاء1
 . تشغيل/فرص عمل0
 . نقدية )مالية(3
 . كوبونات غذائية4
 .تغذية مدرسية5
. مدخالت إنتاج )بذور، 2

أسمدة، أعالف، تنكات 
 مياه..(

 . أخرى / حدد .....7

 

 الكمية النوعية عدد المرات النوع غير ذلك
 جل المساعدات التي حصلت عليها األسرة خالل الشهور الستة الماضية خصص سطرًا لكل نوع مساعدةللباحث: س

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          12 
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تلبية االحتياجات إلى أي درجة تعتمد األسرة  على المساعدات في  .بالكامل1
 اليومية من الطعام)مساعدات نقدية أو عينيةس(

Q303 

 . غالبا0
 . جزئيا3
 . ال تذكر )بشكل محدود(4
 يوجد مساعدات. ال 5

 
 التأقلم استراتيجية: لرابعا القسم

. بالكاد 4     شهور( 9-3.لعدة شهور فقط  )3شهر 10 – 12من . 0.اكثر من سنة       1 
 .نحن نعاني من وضع مادي خطير وال نعرف كيف نعتاش5شهور( 0أو  1نستطيع العيش )

تطيع ما هي المدة الزمنية التي تعتقد أنك تس
 الصمود فيها ماديًا في المستقبل

Q401 

، هل واجهت األسرة الماضية السنةخالل  . مرض معيل األسرة1 
 أي من األمور التالية:

 
 . ال   0. نعم               1

 . ال ينطبق     88
 . ال أعرف/ ال جواب99

Q402 

 أفراد االسرة أحدفقدان وظيفة . 0 
 مشروع اقتصادي لألسرة. فقدان/ خسارة 3 
 فقدان ممتلكات لألسرة )البيت، أرض زراعية، بيوت بالستيكية، ...الخ(. 4 
 مرتبطة بالوصول إلى مكان العمل، السو ، األرض،..الخ صعوبات ومشاكل. 5 
 . فقدان أصول متداولة/ المنتجة )آبار، دواجن، معدات، سيارة،..الخ(2 
 . فقدان/ خسارة المساعدات7 
 ل/ أو جزء من الراتب. فقدان كام8 
 تأخير في الحصول على الراتب. 9 
 . عدم توفر المواد ال ام )األسمدة، أجهزة صيد السمك، االسمنت،..الخ(12 
 جديدة،  ورثة، أجر/ راتب أفضل، فتح مشروع جديد. حصول أحد أفراد األسرة على وظيفة 11 
 . االنتقال للسكن بمكان فيه خدمات أفضل )أقرب للعمل، المدرسة، المراكز الصحية،......(10 
 تكاليف المعيشة.ارتفاع 13 
.تقليل النفقات على التدخين )است دام السيجارة اإللكترونية/تغيير نوع الدخان/اإلقالع أو ت فيف 14 

 التدخين(
 .أخرى/ حدد...........15 

 
 

C. هل إمكانية است دامها
في المستقبل ما زالت 

 قائمة
 . ال0.نعم   1

B . عدد
 المرات 

Aاالجابة . 
 . ال 0. نعم           1
. ال 99. ال ينطبق     88 

 أعرف
 انتقل للبند التالي( 0888899)

 Q403 هل قامت أسرتك بأي من اآلتية: الماضية، السنةخالل 

 . عدم دفع الفواتير )مياه، كهرباء، الخ(1   
 جية(األصول اإلنتاالممتلكات)المجوهرات ال اصة أوأثاث أو  د. بيع أح0   
 . است دام توفيرات األسرة3   
)السكن المشترك، األكل المشترك،  . اعادة تنظيم أفراد األسرة لتوفير المال4   

 ألخ..(
 على التعليم/ الصحة. ت فيض نفقات األسرة 5   
 . تغيير مكان االقامة لمدينة/ قرية أخرى 2   
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P. هل إمكانية است دامها
في المستقبل ما زالت 

 قائمة
 . ال0.نعم   1

F . عدد المرات 

Sاالجابة . 
 . ال 0 . نعم          1

 . ال أعرف99. ال ينطبق     88
 انتقل للبند التالي( 0888899)

A هل قامت أسرتك بأي من األمور اآلتية، عندما لم  الماضي، الشهر. خالل
 تجد الكمية الكافية من الطعام أو عندما لم تجد نقود لشراء الطعام 

Q404 

   
 )استهالك أطعمة م زنة )الفول الناشف والفاصوليا الناشفة .1

   
 جمع النباتات البرية لالستهالك )ال بيزة، الحماصيص، الهليون( .0

   

شراء (التوقف عن استهالك األطعمة باهظة الثمن واللجوء إلى بدائل .3
 )أطعمة رخيصة بدال من األطعمة غالية الثمن

   
 )في اليوم(ع أفراد األسرة تقليل عدد الوجبات المستهلكة لجمي .4

   
 تقليل كمية الطعام للبالغين لتوفيرها لألطفال .9

   

من السو  " بقايا أخر وقت من  شراء أطعمة ذات جودة من فضة .2
 )جمع طعام من األرض /شراء جودة أقل وليس التقاط(السو " 

   
 تقليل كمية الطعام في الوجبة الواحدة لجميع أفراد األسرة .7

   
 استغناء البالغين عن بعض الوجبات من أجل إطعام األطفال .8

   
 أو األقارب من أجل الطعام تالدين من السوبر مارك /االقتراض .5

   

إرسال األطفال لألكل في مكان آخر / تجمع أفراد العائلة على الوجبات  .12
 الجماعية

   

المال لشراء  على للحصولال طرة /غير المرغوبة  األعمالممارسة  .11
، جمع الحجارة و الحصى من الطعام )مثل العمل في األنفا  ، التسول

 .....الخ(  المناطق العازلة )الحدودية(

   
 إرسال النساء و الفتيات للعمل في خدمة المنازل .10

 



34 
 

 
 
 
 

 

الدخل :الخامسالقسم   

 Q501 . ال0.نعم          1؟هل رب األسرة هو المعيل الرئيس لألسرة 

....وفي حال كان المعيل من خارج أفراد األسرة سجل ، سجل رقم المعيل من قسم بيانات أفراد األسرةQ501في سؤال  الإذا كانت اإلجابة  
99  

Q502 

 

 

 

هو  معدل الدخل ما 
بالشيكل لكل من  السنوي 

 المصادر التالية

االسرة ما هو  دخل 
 الماضي الشهرخالل 

بالشيكل لكل من 
 المصادر التالية

 .ال0.نعم       1
)اذا االجابة ال 
انتقل الى السطر 

 التالي(

 مصادر الدخل

أي من 
التالية 
تدخل 
ضمن 
در امص
دخل 
 األسرة

Q503 

 منتظم في القطاع ال اص بأجر بشكل عمل ال. 6   
 غير منتظم في القطاع ال اص باجر بشكل مل الع. 2   
 . عمل لحسابهم في القطاع ال اص 5   
 . صاحب عمل في القطاع ال اص 5   
 الحكومة )القطاع العام(العمل في . 3   
 وكالة الغوث )باستثناء موظفي فرص العمل(لعمل في ا. 9   
 . خلق فرص العمل1   
 إسرائيل والمستوطناتالعمل في . 6   
 . معونات نقدية6   
 عينية )غذاء، مالبس...(. معونات 60   
 . التأمين االجتماعي والمعاشات والتقاعد66   
 . التحويالت من األصدقاء واألقارب62   
 العقارات. إيجارات 65   
 . األرباح والفوائد وأرباح األسهم65   
 . من الزراعة )يشمل تربية الحيوانات(63   
 . ريع األصول/ )حدد(:................69   
 Q504 المجموع للمصادر ولدخل األسرة خالل الشهر الماضي ولمعدل الدخل السنوي    

Bإذا تغيرت، ما السبب . 
 غير ذلك .0   . االوضاع في بلد النزاع1 

A .يرت مصادر دخل األسرةهل تغ 
 .نعم، زادت  0.نعم، ان فضت     .1

 Q506انتقل إلى. ال، بقيت على حالها3

 Q505 الفترة السابقةخالل 

  

Bإذا تغير، ما السبب . 
 غير ذلك.0   . االوضاع في بلد النزاع1 

A . الشهري  دخل األسرة معدلهل تغير 
 .نعم، زادت  0فضت     .نعم، ان .1

 Q507انتقل إلى. ال، بقيت على حالها3

 Q506 الفترة السابقةخالل 

  

يد دخل غير العمل الرئيسي هل تملك األسرة وسائل تول .حيوانات للنقل   1  . سيارة شحن  0  . تنكر مياه                 3 
 )في كشف األفراد(

 .ال0. نعم      1 

Q507 

 
. ماكينة 2

 خياطة، تريكو   
 . سيارة ركاب     4  . تراكتور     5 

 . أعمال حرفية     7  ية. أعمال تجار 8  . أخرى/حدد                     9 

 . أعمال زراعية12  
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 )للوضع الحالي لألسرة( : اإلنفاق واالستهالكالسادسالقسم 
 

 على البنود التالية هل تغير معدل إنفا  األسرةالماضية، السنةخالل  .الطعام1  .المالبس0 
 عم، ان فضت     .ن1
 .نعم، زادت    0
 . ال، بقيت على حالها    3

Q601 

 .التعليم3  . احتياجات المنزل4 
 . الصحة5  .السفر/ الترفيه2 
 .النقل7  .الفواتير8 
 اإلنفا  الكلي. 9 

 

 :    اإلنفا  عليها تغير، ما هي البنود التي تم Q601في سؤال نفقات أسرتكم الشهرية على الطعام تغيرتإذا 
 . ال، بقيت على حالها       3.نعم، زادت    0.نعم، ان فضت     1

Q602 

 مية الطعام المشتراة/ المستهلكة. ك1  .كمية الفواكه المشتراة/ المستهلكة4 
 . نوعية الطعام المشتراة/ المستهلكة0  .كمية الحليب ومشتقاته المشتراة/ المستهلكة5 
 .كمية اللحوم المشتراة/ المستهلكة3  .أخرى/ حدد:..........2 

 

 Q603 الماضية ةشهور الستالاألسرة الشهري )بالشيكل( خالل  استهالكما هو معدل  

 Q604 الماضية ةشهور الستالالشيكل(  خالل األسرة الشهري للطعام)باستهالكما هو معدل  

A              )؟الماضية ةشهور الستال)بالشيكل(  خالل على المياه األسرة الشهري  إنفاقما هو معدل  . فواتير )من الشبكات 
 ال أعرف( 99)

Q605 

Bت /ينابيع...(   . مصادر أخرى )تنكا 
C                           ال أعرف . 

 
 

 Q606 ما هي القيمة النقدية التي دفعت على استهالك الطعام لدى األسرة خالل الشهر الماضي بالشيكل

.C الخاص األنتاج 
.B  المساعدات

 مجموعة الطعام المصروفات النقديةA. والهبات العينية

 كه، برغل يمح، فر ق   
1.  

 أرز    
0.  

 خبز   
3.  

  .4 سمك   

 بيض   
5.  

 لحم أحمر )خروف/س ل/عجل(   
2.  

 لحم أبيض )دواجن(   
7.  

  .8 لحم/سمك معلب   

 حليب ومنتجات األلبان   
9.  

 زيت الزيتون    
12.  

 زيت نباتي   
11.  

  .10 م لالت )زيتون وخضروات أخرى(   

 فواكه   
13.  

 خضروات   
14.  

 بقوليات )عدس وحمص(   
15.  
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 بطاطا، أنواع أخرى من ال ضروات الدرنية    
12.  

 فواكه مجففة ودبس    
17.  

 حلويات ى،سكر، مرب   
18.  

 زعتر ودقة    
19.  

 مشروبات، شاي، قهوة، بهارات  -غير ذلك   
02.  

 
 

دم المقدرة على تغطية هل تقوموا  بشراء احتياجاتكم من المواد الغذائية بالدين )لع (Q611)انتقل الى ال   .0نعم         . 1 
 التكاليف(

Q608 

 Q609 ما هي نسبة ما يتم شراءه من المواد الغذائية بالدين من إجمالي استهالك األسرة الشهري من المواد الغذائية %  

 ان فض .0ازداد        . 1 
  أعرف.ال9.  بقي كما هو     3

 Q610 هل شراء المواد الغذائية بالدين يتم حسب المعتاد )ازداد، بقي كما هو، انخفض(

 Q611 (Q701)انتقل الى .ال0.نعم     1   هل على أحد أفراد األسرة أية قروض للبنك؟ 

 . القرض السكني1 

 ما هو نوع هذه القروض ؟
 
 .ال0. نعم      1

Q612 

 .القرض الش صي0 
 .قرض سيارة3 
 .قرض تحسين سكني4 
 . للزراعة/تجارة/صناعة5 

 . سحوبات نقدية عن طريق البطاقة االلكترونية2 

 . أخرى/حدد....7 

 

 Q607 . ما هي قيمة اإلنفاق النقدي بالشيكل على البنود التالية خالل الشهر الماضيA ت النقدية بالشيكلالنفقا

 خالل الشهر الماضي )تؤكل داخل المنزل( خارج المنزل من . النفقات على الوجبات الجاهزة والمشروبات1 
 خالل الشهر الماضي داخل المطعم . النفقات على الوجبات الجاهزة والمشروبات0 
 ضيالما الشهرخالل والمشروبات  . قيمة اإلنفا  على التبغ والسجائر3 
 الماضي الشهرخالل  . قيمة اإلنفا  على خدمات النقل واالتصاالت )أجرة باص، تكسي، فاتورة تلفون، كرتات...(4 
 خالل  الشهر الماضي)تجميل، حالقة، عطور، إلخ ...(ومستلزماتها  الش صية يةالعناقيمة اإلنفا  على . 5 

 . ما هي قيمة اإلنفاق النقدي بالشيكل على البنود التالية خالل الستة أشهر الماضيةB النفقات النقدية بالشيكل

 الطبية والرعاية الصحية )في البالد وال ارج إن وجدت(  ال دماتعلى  قيمة اإلنفا  . 1 
 (  .)قطع الغيار والبنزين، التصليح، الخ. وسائل النقل الش صية. قيمة اإلنفا  على 0 
 األجهزة المنزلية، الخ..(  المياه، الكهرباء، .  قيمة اإلنفا  على المسكن ) تكاليف اإليجار، الصيانة،3 

 . قيمة اإلنفا  على المالبس واألحذية 4 
 )تصوير، ألعاب أطفال، موسيقى، مسرح، رياضة، زهور، إلخ..(ترفيهية وثقافية  خدمات.  قيمة اإلنفا  على 5 

 . ما هي قيمة اإلنفاق النقدي بالشيكل على البنود التالية خالل السنة الماضيةC النفقات النقدية بالشيكل

 لجميع أفراد األسرة )في البالد وال ارج( خالل السنة الماضية والجامعية . قيمة اإلنفا  على التعليم والرسوم المدرسية1 
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 م السابع: أثر األوضاع السياسية في بلد النزاع على األسرةالقس

    عدد الذكور عدد اإلناث

 ( داخل المربع الذي ال يوجد فيه أفراد0تعليمات للباحث/ة: سجل/ي )

 رب األسرة .1  

 18فرد/أفدددراد فدددي العمدددر  .0
 سنة فأكثر

 18فرد/أفددددراد أ قددددل مددددن  .3
 سنة

رد/أفددراد مددن أسددرتكم خددالل هددل استشددهد ف
 التواجد هناك؟

Q701 

  

  

 رب األسرة .1  

سددددنة  18. فرد/أفددددراد فددددي العمددددر 0 .0
 فأكثر

 سنة 18فرد أقل من . 3 .3

عددد أفددراد األسددرة الدذين تعرضددوا إلصددابة 
 خالل التواجد هناك؟

Q702 

  

  

 رب األسرة .1  

سددددنة  18فرد/أفددددراد فددددي العمددددر  .0 .0
 فأكثر

 سنة 18. فرد أقل من 3 .3

عددددددددد أفدددددددراد األسدددددددرة المفقدددددددودين نتيجدددددددة 
 األوضاع هناك؟

Q703 
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مددددا هددددي احتياجددددات أسددددرتكم الحاليددددة، أرجددددو ترتيددددب االحتياجددددات حسددددب  . بناء المسكن1 
 األولويات التالية:

 
 حاجة ملحة .1

 حاجة متوسطة/عادية .0

 حاجة ضىيلة .3

 ال يوجد حاجة .4

Q704 

 . ترميم المسكن0 
 . تأثيث المسكن3 
 ر دخل ثابت. مصد4 
 . عمل/تأهيل5 
 . إعادة تأهيل مكان العمل2 
 . كهرباء7 
 . ماء8 
 . غاز طبخ9 
 . سيوله نقدية12 
 غذاء. مساعدات غذائية/عمل مقابل 11 
 . عمل مقابل سيولة نقدية10 
 . أغطية/مالبس13 
 . أدوية14 
 . أخرى، حدد .....................96 
 

نتيجدددة األوضددداع السياسدددية ، هدددل عانى/يعددداني أحدددد   اإلجابة عدد البالغين عدد األطفال
 أسرتكم من التالية:أفراد 

 
 نعم .1

 ال .0

 ال اعرف .3

 ال ينطبق .4

Q705 

 . نوبات بكاء باستمرار وبدون سبب1   
 دة بشكل دائم. خوف من الوح0   
 . خوف من الظالم بشكل دائم3   
 . المبالغة من ال وف من لون الدم4   
 . كوابيس5   
 . اضطرابات في النوم2   
 زيادة في األكل والوزن . 7   
 . نقصان األكل والوزن 8   
 . الشعور باإلحباط /اليأس9   
 . مزاج سيئ )نكد(12   
 . عصبية زائدة/صراخ مستمر11   
 . زيادة التفكير بالموت10   
 . التبول أثناء النوم13   
 . عدم العناية بالنفس14   

   
 . عدم العناية باألطفال15
. الحاجددددة الددددى مشددددروع صددددغير مدددددر 12

 للدخل
 . أخرى، حدد .................17   

 يات الباحث الميداني:مالحظات وتوص

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

 


