
2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع

2015 الغاية 1.أ:  تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد إلى النصف، في الفترة من 1990 إلى 

1.1  نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن خط الفقر الوطني

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

199623.623.425.719.422.238.916.215.623.111.319.018.341.941.548.035.049.147.3

199722.521.829.920.120.533.215.614.526.711.518.213.838.237.351.628.634.537.7

199820.319.825.617.318.332.814.513.721.710.416.519.233.032.736.828.634.537.7

200127.9..................................

200425.626.021.024.424.631.619.820.117.116.623.221.237.237.532.835.661.536.4

200529.529.825.024.932.539.922.322.418.116.029.025.243.744.342.041.369.745.8

200630.830.335.629.329.538.624.023.431.420.726.531.550.750.947.948.783.148.2

200734.534.534.533.130.347.723.622.930.019.727.830.055.756.644.455.466.954.5

200926.226.522.526.226.626.219.419.321.017.622.726.538.339.025.438.880.226.0

201025.725.529.825.821.932.418.318.023.718.317.921.238.037.941.936.376.139.2

201125.825.526.226.119.435.417.817.418.317.617.223.038.838.639.037.553.042.5

نسب الفقر وفقاً لمتوسط االستهالك الشهري لالسرة
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مالحظة: في األعوام 2009-2011 تم التعديل على المنهجية وبالتالي ال مجال للمقارنة مابين هذه األعوام واألعوام السابقة (والنسب لالعوام 2009-2011 على مستوى االفراد بينما السنوات السابقة على مستوى األسر)

مصدر البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح انفاق واستهالك االسرة_1998-1996، 2001، 2011-2004
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع

2015 الغاية 1.أ:  تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد إلى النصف، في الفترة من 1990 إلى 

2.1 نسبة فجوة الفقر

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

19966.26.27.15.35.511.23.83.65.82.84.34.312.312.214.99.915.014.1

19976.05.79.05.55.29.23.93.58.33.04.53.010.810.515.79.411.612.0

19985.55.27.74.84.69.33.73.37.02.54.25.49.49.514.28.68.210.8

20017.6..........4.6..........13.9..........

20046.66.66.25.36.311.44.8..........10.4..........

20058.08.17.36.79.110.95.85.84.84.27.46.912.512.414.611.344.113.2

20068.58.29.37.97.511.25.25.07.54.15.811.314.814.913.412.257.212.9

20079.89.99.28.88.715.65.85.76.94.86.013.817.618.012.015.747.816.2

20096.36.46.06.36.56.34.24.24.63.94.56.910.110.18.89.933.85.8

20106.46.47.06.75.17.14.14.05.84.33.64.510.310.39.510.026.08.7

20116.05.86.26.33.87.43.93.74.14.23.05.39.39.09.69.215.58.7

نسب الفقر وفقاً لمتوسط االستهالك الشهري لالسرة
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مالحظة: في األعوام 2009-2011 تم التعديل على المنهجية وبالتالي ال مجال للمقارنة مابين هذه األعوام واألعوام السابقة (والنسب لالعوام 2009-2011 على مستوى االفراد بينما السنوات السابقة على مستوى األسر)

مصدر البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح انفاق واستهالك االسرة_1998-1996، 2001، 2011-2004
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع

2015 الغاية 1.أ:  تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد إلى النصف، في الفترة من 1990 إلى 

3.1 حصة أفقر خمس في االستهالك الوطني

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

199610.710.87.49.09.520.96.26.34.44.17.76.924.324.617.820.429.228.0

199710.610.79.59.99.416.36.46.45.54.67.74.122.822.726.620.828.523.2

199810.710.97.29.59.118.96.16.33.83.97.56.722.722.821.020.626.824.1

200410.611.05.19.910.214.57.37.62.85.99.26.118.518.911.417.135.419.3

20059.29.29.57.210.714.76.16.16.13.89.76.616.816.623.214.635.419.6

200610.310.65.49.39.716.75.85.85.04.28.47.221.722.56.520.739.721.8

20079.910.24.99.57.617.34.84.93.53.86.46.124.325.39.024.233.023.3

200910.410.76.410.39.513.75.96.23.15.17.910.022.322.518.722.461.716.8

201010.610.97.110.29.418.16.06.23.55.47.67.123.723.919.721.966.328.8

201110.211.06.510.38.119.26.16.33.75.67.19.421.722.413.920.532.026.8

نسب الفقر وفقاً لمتوسط االستهالك الشهري لالسرة
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مالحظة: في األعوام 2009-2011 تم التعديل على المنهجية وبالتالي ال مجال للمقارنة مابين هذه األعوام واألعوام السابقة (والنسب لالعوام 2009-2011 على مستوى االفراد بينما السنوات السابقة على مستوى األسر)

مصدر البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح انفاق واستهالك االسرة_1998-1996، 2001، 2011-2004

Page 3 of 34



2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع

الغاية 1.ب: تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب

4.1 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل

قطاع غزةالضفة الغربية*فلسطين*السنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

1996..............-2.8.....
1997..............-2.1.....
1998..............-4.5.....
1999..............-12.0.....

2000..............-11.0.....

200111.0.....3.5.....30.2.....
2002-8.9.....-7.7.....-12.0.....

2003-3.9.....-4.8.....-2.6.....

20048.1.....7.1.....11.3.....
2005-1.0.....-5.3.....6.7.....
2006-9.9.....-5.1.....-17.2.....
2007-3.0.....6.5.....-22.5.....
200811.9.....13.2.....6.1.....

2009-0.2.....-1.0.....2.0.....
20104.7.....3.1.....9.3.....

2011-1.9.....0.6.....-6.7.....
**20120.9.....0.8.....1.4.....

*:  البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967 
سنة االساس هي 2004

** بيانات اولية مبنية على تقديرات ربعية، وهي عرضة للتنقيح والتعديل
المؤشر هو حصيلة التغير (نمو او تراجع) في مؤشر لناتج المحلي االجمالي مقسوما على عدد العاملين (%)

تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.
مصدر البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_احصاءات الحسابات القومية_2012-1994
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع

الغاية 1.ب: تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب

5.1  نسبة العمالة إلى السكان

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

199631.052.09.933.031.124.633.355.411.136.231.929.523.340.65.825.022.121.6

199732.355.09.234.133.126.035.859.111.938.334.631.826.147.64.428.523.724.1

199834.058.09.234.734.928.737.562.312.037.438.134.927.850.54.428.628.225.7

199936.561.011.236.937.831.039.164.612.939.338.237.131.554.28.033.231.328.6

200035.759.311.335.937.031.038.563.412.739.037.536.830.351.48.631.833.027.0

200128.848.08.929.829.623.632.453.310.834.430.131.221.937.95.422.620.520.6

200226.042.98.727.226.621.628.645.810.830.627.124.721.337.44.622.120.219.9

200329.848.610.530.431.125.431.750.312.532.531.328.426.445.66.727.328.724.3

200429.347.310.829.332.124.432.551.213.333.132.628.223.440.26.223.525.322.9

200530.950.710.531.133.125.933.954.113.034.533.630.525.444.45.926.124.824.2

200631.350.411.631.134.825.335.655.714.936.335.729.523.540.95.523.422.823.7

200732.652.112.732.635.826.935.955.915.536.336.430.226.745.27.727.127.125.6

200830.348.511.629.733.626.434.554.214.434.934.731.922.638.26.722.321.023.5

200931.450.811.431.034.027.536.057.314.136.935.231.323.139.26.622.918.624.9

201031.351.410.831.135.026.036.258.013.836.736.031.222.739.65.322.820.022.3

201134.055.511.933.638.628.637.760.114.737.539.232.927.447.56.927.728.225.5

201233.654.911.733.237.828.336.959.114.136.838.332.127.747.67.428.128.325.7

مصدر البيانات
الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح القوى العاملة 2012-1996
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع

الغاية 1.ب: تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب

7.1 نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين من أفراد األسرة المساهمين في نفقاتها إلى مجموع العاملين

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

199634.533.241.031.738.626.435.233.941.832.038.723.630.830.135.630.336.728.8

199732.731.341.533.136.120.634.732.745.133.337.021.627.928.224.032.927.620.2

199829.427.839.629.432.219.730.228.241.128.733.719.827.527.032.631.527.919.6

199927.224.542.927.231.118.627.224.839.726.030.019.627.323.953.029.448.118.1

200030.526.949.330.835.618.831.028.544.330.538.020.729.223.161.031.350.116.9

200134.033.635.632.841.920.636.336.236.633.941.625.027.426.832.230.249.017.8

200237.737.439.036.945.624.139.239.139.436.744.927.933.933.537.637.456.521.6

200340.038.945.238.547.827.141.641.243.338.746.928.436.334.051.738.262.626.5

200438.237.143.136.047.823.140.740.043.636.847.228.831.730.341.234.560.020.5

200536.835.543.235.144.924.439.437.746.436.344.728.730.530.530.432.748.822.3

200636.935.045.334.546.422.240.738.549.236.746.929.526.326.326.329.335.619.0

200736.633.948.334.945.023.638.435.548.834.544.825.532.530.146.435.649.322.8

200831.529.639.830.339.019.533.331.241.730.939.118.926.525.432.729.037.420.0

200927.226.331.325.535.217.330.128.436.727.935.720.019.220.611.020.221.114.9

201026.024.931.525.132.817.129.327.636.628.333.321.316.918.08.117.617.613.0

201127.025.633.626.034.118.428.526.337.527.034.120.023.424.018.824.234.116.9

201226.724.935.226.131.919.628.626.238.627.832.020.822.322.123.722.729.818.5

مصدر البيانات
الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح القوى العاملة 2012-1995
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع

الغاية 1.ج : تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف، في الفترة من 1990 إلى 2015

8.1 معدل انتشار حاالت األطفال ناقصي الوزن دون الخامسة من العمر (متوسط)

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

19963.63.14.0......3.93.44.5......5.24.55.9......

20002.52.22.82.43.31.32.61.93.5......2.42.72.0......

20044.94.75.14.94.26.04.95.14.6......4.84.25.3......

20062.92.13.82.62.12.23.23.13.33.03.52.62.42.22.72.42.52.5

20102.52.72.42.52.72.62.52.52.52.32.92.82.72.82.42.60.92.5
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

السنة

1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 20002004،2000،1996

2004

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات المسح الفلسطيني لصحة االسرة 2006 2006

2010

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح األسرة الفلسطيني 2010
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع

الغاية 1.ج : تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف، في الفترة من 1990 إلى 2015

8.1 معدل انتشار حاالت األطفال ناقصي الوزن دون الخامسة من العمر (حاد)

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

20000.20.10.30.10.40.1........................

20040.70.80.50.70.21.20.7..........0.7..........

20060.40.40.30.40.40.30.40.40.40.50.40.20.30.30.40.40.40.3

20100.70.80.60.70.90.50.70.90.60.70.90.30.70.70.60.71.70.6
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

السنة

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 20002004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 20042004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات المسح الفلسطيني لصحة االسرة 2006 2006

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح األسرة الفلسطيني 20102010
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 2: تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

الغاية 2.أ:  ضمان تمكن األطفال في كل مكان، الذكور منهم واإلناث على حد سواء، من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي بحلول عام 2015

1.2 صافي نسبة القيد في مرحلة التعليم االساسي

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

1995/199487.588.087.0......83.784.283.2......94.595.096.4......

1996/199586.987.086.8......82.282.382.2......95.495.695.2......

1997/199687.987.788.1......82.982.783.0......97.096.897.2......

1998/199789.889.690.1......86.586.286.9......95.295.195.2......

1999/199890.990.691.3......87.987.288.6......95.896.095.6......

2000/199992.291.692.7......89.388.690.1......96.896.697.0......

2001/200091.790.792.7......89.188.290.1......95.894.697.0......

2002/200192.191.792.6......89.288.989.6......96.796.197.4......

2003/200292.091.592.5......88.788.289.2......97.296.897.7......

2004/200391.390.991.7......88.187.688.6......96.296.096.5......

2005/200489.089.089.1......86.585.887.1......93.194.092.2......

2006/200587.586.788.3......84.884.185.7......91.690.992.4......

2007/200683.984.783.1......82.781.783.6......85.889.382.2......

2008/200793.592.494.6......94.092.195.9......92.893.092.7......

2009/200891.990.992.9......92.390.794.1......91.291.391.1......

2010/200991.090.391.8......89.687.791.5......93.294.192.2......

2011/201089.988.091.8......91.989.694.4......86.885.788.0......

2012/201190.789.192.3......92.289.994.6......88.487.889.0......

2013/201292.691.593.8......93.892.894.8......90.989.592.4......
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح التعليم 1995/1994-2013/2012- وزارة التربية والتعليم العالي. 

Page 9 of 34



2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 2: تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

الغاية 2.أ:  ضمان تمكن األطفال في كل مكان، الذكور منهم واإلناث على حد سواء، من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي بحلول عام 2015

2.2 نسبة التالميذ الذين يباشرون الدراسة في الصف األول ويبلغون الصف األخير من التعليم االبتدائي

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

2001/200098.3..........98.3..........98.3..........

2002/200197.5..................................

2003/200297.2..........95.6..........99.6..........

2004/200399.3..........99.1..........99.6..........

2005/200499.4..........99.0..........99.5..........

2006/200599.4..........99.0..........99.5..........

2007/200699.4..........99.0..........99.5..........

2008/200799.4..........99.0..........99.5..........

2009/200899.4..........99.0..........99.5..........

2010/200999.4..........99.0..........99.5..........

2011/201099.4..........99.0..........99.5..........

2012/201199.4..........99.0..........99.5..........

2013/201299.4..........99.1..........99.5..........
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح التعليم 1995/1994-2013/2012- وزارة التربية والتعليم العالي. 
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 2: تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

الغاية 2.أ:  ضمان تمكن األطفال في كل مكان، الذكور منهم واإلناث على حد سواء، من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي بحلول عام 2015

3.2 معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

199596.7  96.7  96.7  ......96.6  96.9  96.4  ......96.7  96.2  97.3  ......

199797.0  96.997.297.0  96.9  97.6  97.4  97.497.397.6  97.1  97.2  96.5  96.1  97.0  96.1  93.7  97.8  

200098.6  98.8  98.4  98.6  98.4  99.0  98.7  99.0  98.5  98.7  98.6  99.3  98.4  98.5  98.3  98.4  95.7  98.9  

200198.7  98.8  98.6  98.8  98.5  98.7  98.9  99.0  98.7  99.1  98.6  99.0  98.3  98.4  98.3  98.4  96.7  98.6  

200298.6  98.8  98.4  98.7  98.6  98.4  98.9  99.1  98.6  99.0  98.7  98.7  98.1  98.3  98.0  98.2  97.4  98.2  

200398.7  98.7  98.6  98.9  98.4  98.5  98.9  99.0  98.8  99.1  98.5  99.0  98.4  98.4  98.4  98.5  97.2  98.4  

200498.9  99.0  98.9  99.0  98.9  98.7  99.1  99.2  98.9  99.1  99.0  99.4  98.8  98.7  98.8  98.9  98.6  98.5  

200599.2  99.3  99.0  99.2  99.2  99.1  99.3  99.5  99.0  99.2  99.2  99.5  99.0  99.0  99.0  99.1  98.4  99.0  

200699.1  99.0  99.1  99.1  99.1  99.1  99.3  99.2  99.3  99.4  99.1  99.2  98.8  98.8  98.9  98.8  98.3  99.1  

200799.1  99.1  99.0  99.0  99.0  99.2  99.1  99.2  99.1  99.1  99.1  99.2  99.0  99.1  98.9  98.9  98.6  99.2  

200899.2  99.3  99.0  99.0  99.1  99.5  99.2  99.3  99.1  99.1  99.2  99.8  99.1  99.3  98.9  99.0  99.0  99.3  

200999.2  99.2  99.2  99.2  99.3  99.2  99.3  99.2  99.4  99.3  99.3  99.7  99.1  99.2  98.9  99.1  99.0  98.8  

201099.2  99.2  99.3  99.2  99.4  99.1  99.4  99.3  99.5  99.4  99.4  99.4  98.9  99.0  98.9  98.9  99.4  98.8  

201199.3  99.3  99.4  99.3  99.6  99.2  99.5  99.4  99.6  99.4  99.6  99.5  99.0  99.1  99.0  99.0  99.1  99.1  

201299.3  99.3  99.2  99.2  99.6  99.0  99.3  99.4  99.3  99.2  99.6  99.2  99.2  99.2  99.2  99.3  99.0  98.9  
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

السنة

1995

1997

2012-2000

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات المسح الديموغرافي 1995

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_التعداد العام للسكان والمساآن والمنشات 1997 

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح القوى العاملة 2012-2000
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

2005 ، وإزالته في جميع مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام 2015 الغاية3.أ: إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 

1.3 نسبة البنات إلى البنين في مرحلة التعليم االساسي

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

1995/19940.95.....0.95.....0.95.....
1996/19950.95.....0.95.....0.95.....
1997/19960.96.....0.97.....0.96.....
1998/19970.97.....0.97.....0.96.....
1999/19980.97.....0.98.....0.96.....
2000/19990.98.....0.98.....0.98.....

2001/20000.99.....0.99.....0.99.....

2002/20010.98.....0.98.....0.99.....
2003/20020.98.....0.98.....0.98.....

2004/20030.98.....0.98.....0.98.....

2005/20040.97.....0.98.....0.96.....
2006/20050.98.....0.99.....0.98.....
2007/20060.98.....0.99.....0.97.....
2008/20070.98.....0.99.....0.98.....
2009/20080.98.....0.99.....0.97.....

2010/20090.98.....0.99.....0.95.....
2011/20100.98.....0.99.....0.97.....

2012/20110.98.....0.99.....0.97.....

2013/20120.99.....0.99.....0.99.....
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح التعليم 1995/1994-2013/2012- وزارة التربية والتعليم العالي. 
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

2005 ، وإزالته في جميع مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام 2015 الغاية3.أ: إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 

1.3 نسبة البنات إلى البنين في مرحلة التعليم الثانوي

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

1995/19940.84.....0.85.....0.82.....
1996/19950.86.....0.90.....0.81.....
1997/19960.91.....0.92.....0.88.....
1998/19970.94.....0.96.....0.93.....
1999/19981.00.....1.04.....0.95.....
2000/19991.04.....1.09.....0.98.....

2001/20001.09.....1.12.....1.04.....

2002/20011.09.....1.11.....1.04.....
2003/20021.09.....1.12.....1.05.....

2004/20031.07.....1.09.....1.03.....

2005/20041.07.....1.10.....1.04.....
2006/20051.10.....1.13.....1.06.....
2007/20061.13.....1.15.....1.09.....
2008/20071.13.....1.17.....1.09.....
2009/20081.14.....1.19.....1.06.....

2010/20091.18.....1.23.....1.11.....
2011/20101.18.....1.21.....1.15.....

2012/20111.20.....1.23.....1.15.....

2013/20121.22.....1.26.....1.17.....
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح التعليم 1995/1994-2013/2012- وزارة التربية والتعليم العالي. 
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

2005 ، وإزالته في جميع مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام 2015 الغاية3.أ: إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 

1.3 نسبة البنات إلى البنين في مرحلة التعليم العالي

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

1995/19940.87...................
1996/19950.78.....0.91.....0.63.....
1997/19960.76...................
1998/19970.80...................
1999/19980.84...................
2000/19990.87...................

2001/20000.90.....1.03.....0.76.....

2002/20010.92...................
2003/20021.03...................

2004/20030.98...................

2005/20041.08...................
2006/20051.11...................
2007/20061.16...................
2008/20071.17...................
2010/20091.28...................
2011/20101.33...................

2013/20121.44...................
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح التعليم 1995/1994-2013/2012- وزارة التربية والتعليم العالي. 
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

2005 ، وإزالته في جميع مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام 2015 الغاية3.أ: إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 

2.3 حصة النساء من الوظائف المدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

1996..15.619.512.115.1..16.321.812.017.9..12.211.712.812.5

1997..13.516.211.312.5..15.320.211.617.2..9.89.48.810.7

1998..12.314.910.411.2..13.918.511.113.1..8.89.04.110.4

1999..12.314.29.513.2..13.818.19.716.2..8.77.96.910.4

2000..13.615.710.512.0..15.319.010.614.1..9.68.910.010.9

2001..16.017.812.514.9..17.420.412.417.5..12.311.613.713.5

2002..17.218.914.415.6..19.822.914.620.5..11.010.211.012.4

2003..17.017.916.514.6..20.122.416.620.5..10.39.412.511.9

2004..18.019.816.814.0..20.923.717.118.4..11.811.87.712.2

2005..16.217.414.913.9..18.020.215.016.8..12.212.011.312.7

2006..17.218.714.815.7..19.221.815.019.2..12.711.811.214.3

2007..17.118.115.715.9..19.321.615.919.0..12.311.011.714.5

2008..18.119.616.516.3..19.622.916.515.4..14.412.615.516.9

2009..18.819.916.317.2..19.821.816.415.8..16.816.415.118.4

2010..17.517.816.317.4..18.919.916.417.8..14.113.513.617.0

2011..17.417.715.718.3..18.719.815.619.3..14.613.918.517.4

2012..16.716.815.917.6..18.118.815.918.8..14.013.414.416.6
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح القوى العاملة 2011-1995
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

2005 ، وإزالته في جميع مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام 2015 الغاية3.أ: إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 

3.3 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

1996..5.7.................

1997..5.7.................

1998..5.7.................

1999..5.7.................

2000..5.7.................

2001..5.7.................

2002..5.7.................

2003..5.7.................

2004..5.7.................

2005..5.7.................

2006..12.9.................

2007..12.9.................

2008..12.9.................

2009..12.9.................

2010..12.9.................

2011..13.2.................

2012..13.2.................
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات احصاءات المراة والرجل 2012
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 4: تخفيض معدل وفيات األطفال

الغاية  4.أ: تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثين في الفترة من 1990 إلى 2015

1.4 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة من العمر

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

1994-199033.2..........31.0..........37.0..........

1999-199528.729.128.328.823.537.527.228.126.2......31.230.731.9......

2003-199928.331.824.627.724.536.223.728.818.4......34.836.233.5......

2006-200528.230.326.330.030.021.326.023.528.2......32.039.823.2......

2009-200523.426.620.022.425.925.521.023.718.119.823.7..26.830.922.725.4..28.9
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

السنة

1994-1990

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 1999-19952004،2000،1996

2003-1999

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات المسح الفلسطيني لصحة االسرة 2006 2006-2005

2009-2005

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات المسح الديموغرافي 1995

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح األسرة الفلسطيني 2010
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 4: تخفيض معدل وفيات األطفال

الغاية  4.أ: تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثين في الفترة من 1990 إلى 2015

2.4 معدل وفيات الرضع (دون السنة األولى من العمر)

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

1994-199027.3..........25.5..........30.2..........
1999-199525.525.325.625.420.634.224.424.624.1......27.326.528.1......

2003-199924.226.621.623.620.332.520.023.016.8......30.231.828.5......

2006-200525.327.323.727.027.019.023.220.525.7......29.036.820.2......

2009-200518.920.617.118.220.821.518.119.316.817.119.8..20.122.517.719.4..21.1
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

السنة

1994-1990

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 1999-19952004،2000،1996

2003-1999

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات المسح الفلسطيني لصحة االسرة 2006 2006-2005

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح األسرة الفلسطيني 2009-20052010

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 4: تخفيض معدل وفيات األطفال

الغاية  4.أ: تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثين في الفترة من 1990 إلى 2015

3.4 نسبة األطفال الذين بلغوا سنة واحدة من العمر، الملقحين ضد الحصبة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

199649.0..........28.7..........93.2..........

200092.793.092.093.092.095.089.1..........98.2..........

200495.295.495.193.297.897.692.8..........98.7..........

200696.897.896.596.197.699.095.196.194.992.997.397.699.2100.098.899.2100.099.5

201093.293.792.793.593.091.791.492.790.091.192.988.095.995.096.896.495.293.7
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

السنة

1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 20002004،2000،1996

2004

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات المسح الفلسطيني لصحة االسرة 2006 2006

2010

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح األسرة الفلسطيني 2010
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 5: تحسين صحة األمهات

الغاية 5.أ:  تخفيض معدل وفيات األمهات بنسبة ثالثة أرباع في الفترة من 1990 إلى 2015

2.5 نسبة الوالدات التي تتم بإشراف موظفي صحة من ذوي االختصاص

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

1996..94.9........93.4........97.9......

2000..96.897.594.798.0..95.7........98.8......

2004..98.398.597.499.9..97.6........99.3......

2006..98.699.197.598.9..98.298.997.398.2..99.399.3100.099.2

2010..99.099.298.399.6..98.698.798.199.4..99.799.6100.099.7
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

السنة

1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 20002004،2000،1996

2004

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات المسح الفلسطيني لصحة االسرة 2006 2006

2010

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح األسرة الفلسطيني 2010
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 5: تحسين صحة األمهات

الغاية  5.ب: تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام 2015

3.5 معدل انتشار وسائل منع الحمل

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

1996..45.2........50.7........33.9......

2000..51.451.152.950.1..54.3........46.1......

2004..50.650.055.344.6..55.0........43.0......

2006..50.249.353.446.4..54.955.954.549.8..41.740.634.644.7

2010..52.552.553.750.5..55.155.354.754.1..48.248.637.948.0
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

السنة

1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 20002004،2000،1996

2004

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات المسح الفلسطيني لصحة االسرة 2006 2006

2010

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح األسرة الفلسطيني 2010
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 5: تحسين صحة األمهات

الغاية  5.ب: تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام 2015

4.5 معدل الوالدات لدى المراهقات

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

1995..114.0........100.0........144.0......
1999..77.0........79.0........72.0......

2003..69.4........65.2........76.4......

2005..59.863.254.665.3..55.2........67.4......
2009-2008..67.062.081.076.0..65.0........70.0......

تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

السنة

1995

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 19992004،2000،1996

2003

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات المسح الفلسطيني لصحة االسرة 2006 2005

2009-2008

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات المسح الديموغرافي 1995

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح األسرة الفلسطيني 2010
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 5: تحسين صحة األمهات

الغاية  5.ب: تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام 2015

5.5 تغطية العناية الطبية قبل الوالدة (على األقل زيارة واحدة)

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

2000..95.696.592.298.5..94.0........98.3......

2004..96.596.395.998.4..96.1........97.2......

2006..98.898.698.799.5..98.798.598.799.5..99.098.898.499.5

2010..98.098.197.497.9..97.898.998.7100.0..98.298.8100.099.0
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

السنة

2000

2004

2006

2010

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات المسح الفلسطيني لصحة االسرة 2006 

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح األسرة الفلسطيني 2010
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 5: تحسين صحة األمهات

الغاية  5.ب: تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام 2015

5.5 تغطية العناية الطبية قبل الوالدة (على األقل أربع زيارات)

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

2000..87.089.081.791.4..84.4........91.5......

2004..82.882.876.689.7..75.9........91.1......

2006..88.893.084.494.1..86.3........93.0......

2010..94.094.689.996.5..92.795.391.595.8..95.796.795.097.8
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

السنة

2000

2004

2006

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح األسرة الفلسطيني 20102010

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات المسح الفلسطيني لصحة االسرة 2006 

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قواعد بيانات المسوح الصحية والديموغرافية 2004،2000،1996
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 5: تحسين صحة األمهات

الغاية  5.ب: تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام 2015

6.5 عدم تلبية الحاجة الى تنظيم األسرة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

2006..12.411.612.611.2........................
2010..15.615.416.316.2..14.914.515.815.1..17.016.824.217.0

تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

السنة

2006

2010

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات المسح الفلسطيني لصحة االسرة 2006

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح األسرة الفلسطيني 2010
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 7: ضمان توفر أسباب بقاء البيئة

الغاية 7.أ:  دمج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج الوطنية وتقليص هدر الموارد البيئية

1.7 نسبة مساحة األراضي المكسوة بالغابات

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

19991.51........1.55........0.88........

20001.51........1.55........0.88........

20011.52........1.57........0.88........
20021.52........1.57........0.88........

20031.52........1.57........0.88........

20041.52........1.57........0.88........
20051.52........1.57........0.88........
20061.52........1.57........0.88........
20071.57........1.61........0.88........

20081.57........1.61........0.88........
20091.57........1.61........0.88........
20101.63........1.68........0.88........
20111.63........1.68........0.88........

تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات استخدامات االراضي في فلسطين 2011-1999
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 7: ضمان توفر أسباب بقاء البيئة

الغاية 7.أ:  دمج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج الوطنية وتقليص هدر الموارد البيئية

2.7 نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

20020.629............................

20030.694............................

20101.030............................

20111.040............................
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

السنة
الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_التقرير المنهجي لحساب المنبعثات 2004 2003-2002

الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني_المنبعثات إلى الهواء، 2010.  تقرير منهجي.2010

2011 (تقرير احصائي)2011 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني_ المنبعثات إلى الهواء، 
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 7: ضمان توفر أسباب بقاء البيئة

الغاية 7.ج : تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي إلى النصف بحلول عام 2015

8.7 نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول باطراد على مصدر محسن للماء

قطاع غزة*الضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

199579.7........71.4........96.3........

199795.8..98.090.299.494.4..97.890.299.298.2..98.389.899.4

200096.2........94.9........98.4........

200293.8..92.996.691.097.6........86.5........

200391.9........88.1........99.1........

200497.9........97.1........99.5........

200595.9..97.491.099.794.8..97.291.199.498.0..97.889.799.8

200693.8..96.086.399.191.9..95.585.9100.097.3..96.893.898.8

200894.1..96.190.399.594.1..96.590.5100.097.0..97.084.799.3

200994.1.....94.1.....95.8.....

201094.2..95.784.799.991.2..93.083.8100.099.9..100.0100.099.8

201193.8........93.9........96.6........

201296.6..97.393.296.995.8..97.292.892.798.0..97.6100.0100.0
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

السنة

1995

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 19971997

2000

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح البيئة المنزلي_2009-20022009-2002

2010

2011

2012

*: هذه االرقام تمثل نسب االتصال بمصدر المياه االمنة وال عالقة لها بجودة المياه، فالمياه في قطاع غزة تعاني من نسب عالية من الملوحة وتركيز النيترات وال تحقق الحد االدنى من المواصفات الدولية. والبيانات تمثل نسب 

االسر وليس السكان.

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات المسح الديموغرافي 1995

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح المسكن وظروف السكن 2000 

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح المسكن وظروف السكن 2010

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح البيئة المنزلي 2011 

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح واقع االسكان في فلسطين، 2012
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 7: ضمان توفر أسباب بقاء البيئة

الغاية 7.ج : تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي إلى النصف بحلول عام 2015

9.7 النسبة المئوية للسكان القادرين على الوصول الى المرافق الصحية السليمة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

199597.5........96.6........99.1........

199797.4..98.694.798.797.0..98.794.998.698.3..98.691.998.7

200099.6........99.4........100.0........

200299.0........98.8........99.3........

200398.8........98.4........99.5........

200499.0........98.6........100.0........

200599.4..99.299.599.899.2..99.199.599.499.6..99.4100.0100.0

200699.3..99.299.2100.099.2..99.199.1100.099.7..99.5100.0100.0

200899.2..99.698.499.498.8..99.298.299.499.8..100.0100.099.3

200999.3........99.0........99.8........

201099.7..99.998.799.999.6..99.898.799.999.9..99.9100.0100.0

201199.3..99.498.899.998.8..98.998.799.7100.0..100.0100.0100.0

201299.6..100.098.0100.099.4..99.997.9100.0100.0..100.0100.0100.0
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

البيانات تمثل االسر وليس السكان.

مصدر البيانات

السنة

1995

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 19971997

2000

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح البيئة المنزلي_2009-20022009-2002

2010

2011

2012

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح المسكن وظروف السكن 2000 

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح المسكن وظروف السكن 2010

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح البيئة المنزلي 2011 

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات المسح الديموغرافي 1995

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_ قاعدة بيانات مسح واقع االسكان في فلسطين، 2012
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 8: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

الغاية 8.و: التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة وخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

14.8 عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 نسمة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

19986.1........6.8........5.0........
19997.7........8.8........6.1........

20009.1........10.3........7.2........

20018.1........9.2........6.4........
20027.3........8.2........6.0........

20036.3........6.4........5.9........

20047.9........8.7........6.5........
20059.4........10.4........7.9........
20068.9........9.9........7.2........
20079.8........11.4........7.4........
20089.7........11.5........7.1........

20099.9........11.5........7.4........
20109.5........10.7........7.5........

20119.6........10.6........8.1........
20129.6........10.6........8.1........

تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات احصاءات النقل واالتصاالت في فلسطين 2012-1998
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2013/10/10 صدر بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 8: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

الغاية 8.و: التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة وخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

15.8 عدد خطوط الهاتف الجوال لكل 100 نسمة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

20002.6............................

20015.2............................

20027.1........5.7........9.5........

20037.1............................

200411.8........8.6........18.8........

200514.8........12.3........19.2........

200621.0............................

200727.1............................

200833.9............................

200945.4..................................

201064.3..................................

201168.2..................................

201273.2
تم استخدام مجموعة من الرموز في الجداول، وداللة هذه الرموز كالتالي: (.) التصنيف ال ينطبق، (..) : البيانات غير متوفرة.

مصدر البيانات

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات احصاءات النقل واالتصاالت في فلسطين 2012-1998
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مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994
الهدف 8: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

الغاية 8.و: التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة وخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

16.8 عدد مستخدمي اإلنترنت بالنسبة لكل 100 من السكان

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالسنة

مخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموعمخيماتريفحضرإناثذكورمجموع

20005.47.92.87.42.73.95.77.73.79.02.72.54.78.41.05.12.94.2

200411.916.27.514.36.312.212.315.98.616.96.56.811.116.75.410.23.114.3

200618.423.613.118.616.321.518.823.414.021.116.316.717.723.811.415.016.823.2

200922.927.018.724.018.124.123.728.418.925.518.228.821.524.818.321.916.221.0

201139.444.334.339.435.845.139.744.834.441.235.141.938.843.634.036.946.647.2

مصدر البيانات

السنة

2000

2004

2006

2009

2011

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2006

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح الثقافة االسري 2009

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2011

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح وسائل اإلعالم 2000 

الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني_قاعدة بيانات مسح الكمبيوتر واالنترنت والهاتف النقال 2004 
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صدر بتاريخ 2013/10/10 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية التي ال تتوفر بياناتها حتى االن

والغاية الهدف
(من اإلعالن بشان األلفية)

الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع

6.1 نسبة السكان العاملين الذين يقل دخلهم اليومي عن خط الفقر الوطنيالغاية 1.ب : تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب

9.1 نسبة السكان الذين ال يحصلون على الحد األدنى من استهالك الطاقة الغذائيةالغاية 1.ج : تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف، في الفترة من 1990 إلى 2015
الهدف 5: تحسين صحة األمهات

1.5 نسبة وفيات األمهاتالغاية 5.أ:  تخفيض معدل وفيات األمهات بنسبة ثالثة أرباع في الفترة من 1990 إلى 2015
الهدف 6: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا وغيرهما من األمراض

1.6 معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى السكان في الفئة العمرية من 15 الى 24 سنة.الغاية 6.أ: وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز بحلول عام 2015 وبدء تقليصه اعتباراً من ذلك التاريخ

2.6 استخدام الرفال في آخر وصال جنسي شديد التعرض للخطر

3.6 النسبة المئوية للسكان من الفئة العمرية 15-24 سنة الذين تتوفر لديهم معرفة صحية وشاملة لفيروس اإليدز

4.6 نسبة مواظبة اليتامى على المدارس إلى مواظبة غير الميتمين من الفئة العمرية 10-14 سنة

5.6 نسبة السكان الذين بلغت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز مراحل متقدمة وبإمكانهم الحصول على الغاية 6.ب: تعميم إتاحة العالج من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز بحلول عام 2010 لجميع من يحتاجونه

عقاقير مضادة للفيروسات الرجعية
6.6  معدالت وقوع المالريا والوفيات بسببهاالغاية 6.ج : وقف انتشار المالريا وغيرها من األمراض الرئيسية بحلول عام 2015

7.6 نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات

8.6 نسبة األطفال دون سن الخامسة المصابين بحمى ويعالجون باألدوية المناسبة المضادة للمالريا

9.6 معدالت اإلصابة بالسل وانتشاره والوفيات بسببه

10.6 نسبة حاالت السل التي تم اكتشافها وشفاؤها في إطار نظام العالج لفترة قصيرة الخاضع لإلشراف المباشر
الهدف 7: ضمان توفر أسباب بقاء البيئة

3.7 استهالك المواد المستنفدة لألوزونالغاية 7.أ:  دمج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج الوطنية وتقليص هدر الموارد البيئية

4.7  نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن الحدود البيولوجية اآلمنةالغاية 7.ب: الحد من خسارة التنوع البيولوجي، وتحقيق تخفيض كبير في معدل الخسارة بحلول عام  2010

5.7 نسبة الموارد المائية الكلية المستخدمة
6.7  نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية

7.7 نسبة األجناس المهددة باالنقراض

10.7 نسبة سكان الحضر المقيمين في أحياء فقيرة (ب)الغاية 7.د: تحقيق تحسن ملموس في حياة 100 مليون نسمة على األقل من سكان األحياء الفقيرة بحلول عام 2020
الهدف  8: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

13.8 نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على األدوية األساسية بأسعار ميسورة بصورة مستدامةالغاية 8.هـ: التعاون مع شركات المستحضرات الصيدالنية إلتاحة األدوية األساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية

المؤشرات لرصد التقدم المحرز
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صدر بتاريخ 2013/10/10 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين، 2012-1994

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية التي ال تنطبق على الوضع الفلسطيني

والغاية الهدف
(من اإلعالن بشان األلفية)

الهدف  8: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

المساعدة اإلنمائية الرسميةالغاية 8.أ: المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاح، والتقيد بالقواعد، وإمكانية التنبؤ به، وعدم التمييز

1.8 صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية، إجماال والمقدم منها ألقل البلدان نموا، كنسبة مئوية إلى إجمالي الدخل القومي 

للجهات المانحة للجنة المساعدة اإلنمائية
2.8 نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية المقدمة من الجهات المانحة للجنة المساعدة اإلنمائية إلى الخدمات يشمل ذلك التزاما بالحكم الصالح والتنمية والحد من الفقر على الصعيدين الوطني والدولي.

االجتماعية األساسية (التعليم األساسي، والرعاية الصحية األولية، التغذية، والمياه المأمونة، الصرف الصحية)
3.8 نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غير المشروطة، التي تقدمها الجهات المانحة للجنة المساعدة 

اإلنمائية/منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
4.8 المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تتلقاها البلدان غير الساحلية كنسبة إلى دخلها الوطني اإلجماليالغاية 8.ب: مواجهة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا.

5.8 المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تتلقاها الدول الجزرية النامية الصغيرة كنسبة إلى دخلها الوطني اإلجمالي

 يشمل ذلك نفاذ صادرات أقل البلدان نموا معفاة من التعريفات الجمركية، ونظام الحصص؛ وهو برنامج معزز لتخفيف عبء الديون الثنائية 

الرسمية، وتقديم مساعدة إنمائية رسمية أسخى إلى البلدان الملتزمة بالحد من الفقر

النفاذ إلى السوق

6.8 نسبة إجمالي واردات البلدان المتقدمة (حسب قيمتها وباستثناء األسلحة) من البلدان النامية ومن أقل البلدان نموا، 

المسموح بإدخالها معفاة من الرسوم
7.8 متوسط التعريفات الجمركية التي تفرضها البلدان المتقدمة على منتجات البلدان النامية الزراعية وعلى الملبوسات

الغاية 8.ج : التصدي لالحتياجات الخاصة للبلدان غير الساحلية والدول الجزرية النامية الصغيرة  (عن طريق برامج العمل الخاصة بالتنمية 

المستدامة للدول الجزرية النامية الصغيرة ونتيجة الدورة االستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة)

8.8 تقدير إعانات الدعم الزراعي المقدم لبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي كنسبة مئوية من 

إجمالي ناتجها المحلي
9.8  نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة لبناء القدرات التجارية القدرة على تحمل الدين

10.8 العدد اإلجمالي للبلدان التي بلغت مرحلة اتخاذ قرار بشأن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومرحلة 

11.8 تخفيف عبء الديون الملتزم به في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

12.8 خدمة الدين كنسبة مئوية إلى الصادرات من السلع والخدماتالغاية  8.د: معالجة مشاكل ديون البلدان النامية معالجة شاملة باتخاذ تدابير وطنية ودولية لجعل الديون محمولة على المدى البعيد

المؤشرات لرصد التقدم المحرز
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