Joint Press Release
Launch of Public Opinion Survey on Palestinian-Israeli Conflict
with Funds from the Government of Japan

18 December 2017 - UNDP’s Programme of Assistance to the Palestinian People
(UNDP/PAPP) has been entrusted by the Government of Japan with USD 46,000 to carry
out, through the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR), a public opinion
survey in relation to the Palestinian Israeli conflict. The activity is conducted as a part of the
Endowment Fund project, implemented through UNDP/PAPP.
The survey, which will be conducted over a 12-month period, will provide evidence-based
analysis of Palestinian and Israeli public opinions on the conflict, and recommendations
that are seen to facilitate the Israeli-Palestinian peace process. The survey will cover a
representative sample from both communities of around 2,170 people; 1,270 of whom are
Palestinians from the West Bank, including East Jerusalem, and Gaza Strip. The project
funding will only cover the Palestinian communities surveyed by the Palestinian Center for
Policy and Survey Research, while Tel Aviv University will conduct the survey on the Israeli
side.
The outcomes of the survey will be presented through a report that describes the main
findings and focuses on attitudes, drivers of attitudes, and specific constituencies’
receptivity to various trades-offs and compromises.
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بيان صحفي
إطالق استطالع الرأي العام حول النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي
بدعم من حكومة اليابان
18كانون األول  /ديسمبر  – 2017قامت الحكومة اليابانية بتقديم منحة قيمتها  46 000دوالر أمريكي إلجراء دراسة
استقصائية للرأي العام فيما يتعلق بالنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني وسيتم تنفيذ هذا االستطالع من قبل المركز الفلسطيني
للبحوث السياسية والمسحية في رام هللا من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
وستقدم الدراسة االستقصائية التي ستجرى على مدى  12شهرا ،تحليال يستند إلى األدلة للرأي العام الفلسطيني واإلسرائيلي
بشأن النزاع ،والتوصيات التي من شأنها تيسير عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية ،كما وسيغطي المسح عينة تمثيلية من
كال الطرفين تضم حوالي  2170شخصا؛ منهم  1270فلسطينيا من الضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية ،وقطاع غزة .
وسيغطي تمويل المشروع فقط المجتمعات الفلسطينية التي سيشملها المسح من قبل المركز الفلسطيني للبحوث السياسية
والمسحية ،في حين ستقوم جامعة تل أبيب بإجراء المسح من الجانب اإلسرائيلي.
وسيتم عرض نتائج المسح من خالل تقرير يصف النتائج الرئيسية ويركز على المواقف والسلوكيات والدوافع لهذه
االنطباعات وتقبل مختلف التسويات والبدائل والحلول.
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