
صدر بتاريخ 2012/11/22

مالحظاتطريقة الحسابالتعريفالمؤشر
مصدر الفروقات بين البيانات الوطنية 

والبيانات الدولية

طريقة الحصول على 

البيانات
موعد نشر البيانات

1.1  نسبة السكان الذين يقل دخلهم 

اليومي عن خط الفقر الوطني

قسمة عدد األسر التي يقل دخلها مؤشر يقيس مدى انتشار ظاهرة الفقر في المجتمع

/ استهالكها عن خط الفقر 

الوطني على إجمالي عدد األسر 

ضمن مجتمع البحث وتضرب 

النتيجة بمائة

االختالف ناتج عن تقدير بيانات االستهالك أو 

الدخل لألسرة

ستة اشهر بعد مسح بالعينة

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

مؤشر يقيس حجم الفجوة اإلجمالية الموجودة بين 2.1 نسبة فجوة الفقر

دخل/استهالك الفقراء وخط الفقر، أي إجمالي المبالغ 

المطلوبة لرفع مستويات دخل/استهالك الفقراء إلى خط 

الفقر. ويفضل حساب هذا المؤشر كنسبة مئوية من القيمة 

الكلية لدخل/استهالك كافة السكان، عندما يكون مستوى 

دخل/استهالك كل منهم مساويا لخط الفقر

يتم حساب هذا المؤشر كنسبة 

مئوية من القيمة الكلية الستهالك 

كافة السكان، عندما يكون 

مستوى استهالك كل منهم 

مساويا لخط الفقر

االختالف ناتج عن تقدير بيانات االستهالك أو 

الدخل لألسرة

ستة اشهر بعد مسح بالعينة

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

3.1 حصة أفقر خمس في االستهالك 

الوطني

مؤشر يقيس عدالة التوزيع، بقياس حصة أفقر 20% من 

السكان من إجمالي االستهالك الوطني

قسمة إجمالي ما يستهلكه أفقر 

%20 من السكان على قيمة 

إجمالي االستهالك الوطني في 

لحظة زمنية محددة

االختالف ناتج عن تقدير بيانات االستهالك أو 

الدخل لألسرة

ستة اشهر بعد مسح بالعينة

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

4.1 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

لكل شخص عامل

عبارة عن التغير في قيم الناتج المحلي االجمالي المقسوم 

على اجمالي عدد العاملين

 قيم الناتج المحلي االجمالي 

مقسوماً على اجمالي عدد 

العاملين

تتم المقارنة لقيم كل 

السنة مع السنة التي 

سبقتها.

يتم العمل على تجميع 

البيانات من المسوح 

االقتصادية واالجتماعية 

والسجالت االدارية

ستة اشهر بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

عدد االفراد العاملين 15 سنة فاكثر من  مجموع السكان 5.1  نسبة العمالة إلى السكان

15 سنة فأكثر

قسمة عدد االفراد العاميلن 15 

سنة فأكثر على عدد السكان 15 

سنة فأكثر

مسح القوى العاملة 

االسري  الذي يتم 

تنفيذه بشكل ربعي

اربعة اشهر بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح
7.1 نسبة العاملين لحسابهم الخاص 

والعاملين من أفراد األسرة المساهمين 

في نفقاتها إلى مجموع العاملين

عدد االفراد 15 سنة فاكثر العاميلن لحسابهم الخاص 

والعاملين لدى اسرهم من مجموع العاملين

قسمة عدد االفراد العاملين 

لحسابهم الخاص والمساهمين في 

االعمال االسرية بدون أجر على 

مجموع العاملين

مسح القوى العاملة 

االسري  الذي يتم 

تنفيذه بشكل ربعي

اربعة اشهر بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين

البيانات الوصفية
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مالحظاتطريقة الحسابالتعريفالمؤشر
مصدر الفروقات بين البيانات الوطنية 

والبيانات الدولية

طريقة الحصول على 

البيانات
موعد نشر البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين

البيانات الوصفية

8.1 معدل انتشار حاالت األطفال 

ناقصي الوزن دون الخامسة من العمر 

(متوسط)

مؤشر يقيس مدى انتشار ظاهرة نقص الوزن لدى األطفال 

(59-6 شهر) من العمر (الذين تقل اوزانهم مقابل 

اعمارهم عن2SD-، لديهم نقص وزن متوسط وحاد)

يحسب بقسمة عدد األطفال عند 

عمر (6-59 شهر) الذين لديهم 

إصابة بنقص الوزن المتوسط 

على عدد األطفال الكلي في هذه 

الفئة العمرية وتضرب النتيجة 

بمائة

سنة واحدة بعد مسح بالعينة

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

8.1 معدل انتشار حاالت األطفال 

ناقصي الوزن دون الخامسة من العمر 

(حاد)

مؤشر يقيس مدى انتشار ظاهرة نقص الوزن لدى األطفال 

(59-6 شهر) من العمر (الذين تقل اوزانهم مقابل 

اعمارهم عن3SD-، لديهم نقص وزن حاد)

يحسب بقسمة عدد األطفال عند 

عمر (6-59 شهر) الذين لديهم 

إصابة بنقص الوزن الحاد على 

عدد األطفال الكلي في هذه الفئة 

العمرية وتضرب النتيجة بمائة

سنة واحدة بعد مسح بالعينة

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

1.2 صافي نسبة القيد في مرحلة التعليم 

االساسي

مجموع عدد المسجلين بالمرحلة االساسية ممن هم في فئة 

العمر الرسمية المناظرة لهذه المرحلة، معبرا عنه كنسبة 

مئوية من مجموع أفراد فئة السكان المناظرة

يقسم عدد التالميذ (أو الطالب) 

المسجلين بالمرحلة االساسية 

ممن ينتمون إلى فئة العمر 

الرسمية المناظرة له على 

مجموع السكان في فئة العمر 

نفسها، ويضرب الناتج في 100

سجالت ادارية وزارة 

التربية والتعليم

سنة واحدة بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح
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مالحظاتطريقة الحسابالتعريفالمؤشر
مصدر الفروقات بين البيانات الوطنية 

والبيانات الدولية
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البيانات
موعد نشر البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين

البيانات الوصفية

2.2 نسبة التالميذ الذين يباشرون 

الدراسة في الصف األول ويبلغون 

الصف األخير من التعليم االبتدائي

نسبة التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف 1 الذين 

يصلون إلى الصف الخامس، والمعروفة باسم معدل البقاء 

حتى الصف 5، هو النسبة المئوية التالميذ المسجلين في 

الصف 1 من المرحلة االبتدائية من التعليم في العام 

الدراسي الذين يتوقع أن يصلو إلى الصف 5.

يقسم عدد التالميذ المنتمين إلى 

فوج معين والذين يبلغون 

الصفوف المتعاقبة من التعليم 

االبتدائي على عدد التالميذ في 

الفوج األصلي

من التالميذ، أي أولئك الذين 

سجلوا معا في الصف األول من 

التعليم االبتدائي، ويضرب الناتج 

في 100 . 

سجالت ادارية وزارة 

التربية والتعليم

سنة واحدة بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

3.2 معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى 

السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 

و24 سنة

عدد األشخاص المنتمين إلى فئة العمر 15-24 سنة الذين 

يمكنهم قراءة وكتابة وفهم نص بسيط وقصير يتناول حياته 

اليومية، مقسوما على عدد السكان في فئة العمر نفسها.

يقسم عدد األشخاص المنتمين 

إلى فئة العمر 15-24 سنة 

الذين يعرفون القراءة والكتابة 

على مجموع السكان في فئة 

العمر نفسها ويضرب في 100

تعدادات السكان 

ومسوح األسر ومسوح 

القوى العاملة.

سنة واحدة بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

1.3 نسبة البنات إلى البنين في مرحلة 

التعليم االساسي

نسبة عدد الطالبات في المراحل االساسية في القطاعين 

العام والخاص واألونروا لعدد الطالب الذكور

نسبة عدد الفتيات المسجالت إلى 

البنين المسجلين في المرحلة 

االساسية، بغض النظر عن 

أل

سجالت ادارية وزارة 

التربية والتعليم

سنة واحدة بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

1.3 نسبة البنات إلى البنين في مرحلة 

التعليم الثانوي

نسبة عدد الطالبات في المراحل الثانوية في القطاعين العام 

والخاص لعدد الطالب الذكور

نسبة عدد الفتيات المسجالت إلى 

البنين المسجلين في المرحلة 

الثانوية، بغض النظر عن األعمار

سجالت ادارية وزارة 

التربية والتعليم

سنة واحدة بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

1.3 نسبة البنات إلى البنين في مرحلة 

التعليم العالي

نسبة عدد الطالبات في مؤسسات التعليم العالي في 

القطاعين العام والخاص واألونروا لعدد الطالب الذكور

نسبة عدد الفتيات المسجالت إلى 

البنين المسجلين، بغض النظر 

عن األعمار

سجالت ادارية وزارة 

التربية والتعليم العالي

سنة واحدة بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح
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2.3 حصة النساء من الوظائف 

المدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي

 قسمة مجموع النساء نسبة النساء العامالت باجر  في القطاع  غير زراعي

المستخدمات بأجر في القطاع 

غير الزراعي على  مجموع 

العاملين في القطاع غير الزراعي

مسح القوى العاملة 

االسري  الذي يتم 

تنفيذه بشكل ربعي

اربعة اشهر بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

3.3 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء 

في البرلمانات الوطنية

عدد المقاعد التي تشغلها النساء اللواتي انتخبن في المجلس 

التشريعي

عدد المقاعد التي تشغلها النساء 

اللواتي انتخبن من مجمل المقاعد 

المشغولة

بعد انتخابات سجالت ادارية

المجلس التشريعي

1.4 معدل وفيات األطفال دون سن 

الخامسة من العمر

هو عدد األطفال المتوفين قبل انتهاء السنة الخامسة من 

عمرهم من كل ألف من المواليد أحياء في سنة معينة

قسمة عدد األطفال المتوفين قبل 

إتمامهم السنة الخامسة من العمر 

على العدد الكلي لألطفال 

األحياء بعمر خمس سنوات فأقل 

مضروبا في ألف

المسوح الصحية 

والديموغرافية

سنة واحدة بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

2.4 معدل وفيات الرضع (دون السنة 

األولى من العمر)

هو عدد األطفال المتوفين قبل انتهاء السنة األولى من 

عمرهم من كل ألف من المواليد أحياء في سنة معينة

يحسب بقسمة عدد الوفيات ( 

دون السنة من العمر) في سنة 

معينة على إجمالي عدد المواليد 

أحياء لنفس السنة ويضرب في 

ألف

المسوح الصحية 

والديموغرافية

سنة واحدة بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

3.4 نسبة األطفال الذين بلغوا سنة 

واحدة من العمر، الملقحين ضد الحصبة

مؤشر يقيس مدى تغطية برامج تطعيم األطفال (23-12 ) 

شهر مطعوم الحصبة ، ويعتبر الطفل محصنا ضد الحصبة 

بعد حصوله على جرعة واحدة من اللقاح

قسمة عدد األطفال في عمر 

(12 - 23 شهرا) الذين تم 

تلقيحهم قبل 12 شهرا أو في أي 

وقت قبل إجراء المسح على 

العدد الكلي لألطفال في الفئة 

العمرية ذاتها وتضرب النتيجة 

بمائة

المسوح الصحية 

والديموغرافية

سنة واحدة بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح
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2.5 نسبة الوالدات التي تتم بإشراف 

موظفي صحة من ذوي االختصاص

مؤشر يقيس مدى انتشار الوالدات تحت إشراف كادر 

طبي مؤهل

قسمة عدد النساء ( 15 - 49 ) 

سنة اللواتي ولدن والدة حية 

خالل العامين السابقين إلجراء 

المسح واللواتي أشرف عليهن 

كادر طبي مؤهل على عدد 

النساء في نفس الفئة العمرية 

واللواتي ولدن والدة حية 

وتضرب النتيجة بمائة

المسوح الصحية 

والديموغرافية

سنة واحدة بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

مؤشر يقيس مدى استخدام األزواج إحداهما أو كالهما 3.5 معدل انتشار وسائل منع الحمل

لوسائل تنظيم األسرة

قسمة عدد النساء في العمر ( 

15 - 49 ) سنة المتزوجات 

حاليا في فترة اإلسناد واللواتي 

يستخدمن أو أزواجهن أي وسيلة 

من وسائل تنظيم األسرة على 

العدد الكلي للنساء في نفس الفئة 

العمرية والمتزوجات حاليا في 

فترة اإلسناد وتضرب النتيجة 

بمائة

سنة واحدة بعد مسح بالعينة

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

مؤشر يرصد معدالت االنجاب للمراهقات في الفئة 4.5 معدل الوالدات لدى المراهقات

العمرية (15-19) سنة

  عدد الوالدات لكل 1000 من 

المراهقات في الفئة العمرية 

(19-15 سنة)

سنة واحدة بعد مسح بالعينة

انتهاء للمسح
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5.5 تغطية العناية الطبية قبل الوالدة 

(على األقل زيارة واحدة)

مؤشر يقيس مدى العناية التي تتلقاها النساء الحوامل ( 15 

- 49 ) سنة  أثناء الحمل ( زيارة واحدة على األقل)  

(هي الرعاية الصحية المقدمة للحوامل خالل فترة الحمل 

بواسطة كادر طبي مؤهل

قسمة عدد النساء في الفئة 

العمرية    (15- 49) سنة 

اللواتي أشرف عليهن كادر طبي 

مؤهل أثناء الحمل (زيارة واحدة 

على األقل) في العامين السابقين 

إلجراء المسح على عدد النساء 

في نفس الفئة العمرية اللواتي 

ولدن والدة حية خالل العامين 

السابقين إلجراء المسح وتضرب 

النتيجة بمائة

سنة واحدة بعد مسح بالعينة

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

5.5 تغطية العناية الطبية قبل الوالدة 

(على األقل أربع زيارات)

مؤشر يقيس مدى العناية التي تتلقاها النساء الحوامل ( 15 

- 49 ) سنة  أثناء الحمل ( أربع زيارات على األقل)  

(هي الرعاية الصحية المقدمة للحوامل خالل فترة الحمل 

بواسطة كادر طبي مؤهل

قسمة عدد النساء في الفئة 

العمرية ( 15 - 49 ) سنة 

اللواتي أشرف عليهن كادر طبي 

مؤهل أثناء الحمل (اربع 

زيارات على األقل) في العامين 

السابقين إلجراء المسح على 

عدد النساء في نفس الفئة 

العمرية اللواتي ولدن والدة حية 

خالل العامين السابقين إلجراء 

المسح وتضرب النتيجة بمائة

سنة واحدة بعد مسح بالعينة

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح
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مالحظاتطريقة الحسابالتعريفالمؤشر
مصدر الفروقات بين البيانات الوطنية 

والبيانات الدولية

طريقة الحصول على 

البيانات
موعد نشر البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين

البيانات الوصفية

مؤشر يقيس نسبة النساء ( 15 - 49 ) سنة المتزوجات 6.5 عدم تلبية الحاجة الى تنظيم األسرة

حاليا في فترة اإلسناد ولديهن الرغبة في تجنب أو تأجيل 

الحمل وال يستخدمن وسيلة تنظيم أسرة من مجموع النساء 

في نفس الفئة العمرية

قسمة عدد النساء في العمر ( 

15 -49 ) سنة والمتزوجات 

حاليا في فترة اإلسناد واللواتي 

لديهن رغبة في تجنب أو تأجيل 

الحمل واللواتي ال يستخدمن 

وسائل تنظيم األسرة في الوقت 

الحالي في فترة اإلسناد على 

مجموع النساء في نفس الفئة 

العمرية والمتزوجات في فترة 

اإلسناد  وتضرب النتيجة بمائة

المسوح الصحية 

والديموغرافية

سنة واحدة بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

1.7 نسبة مساحة األراضي المكسوة 

بالغابات

مؤشر يقيس نسبة مساحة األراضي المكسوة بالغابات إلى 

المساحة الكلية للبلد

قسمة مساحة األراضي المكسوة 

بالغابات على المساحة الكلية 

للبلد وتضرب النتيجة بمائة

سنة واحدة بعد سجالت إدارية

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

2.7 نصيب الفرد من انبعاثات غاز 

ثاني أكسيد الكربون

متوسط نصيب الفرد من كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة 

في الهواء خالل فترة زمنية محددة

يحسب بقسمة كمية ثاني أكسيد 

الكربون المنبعثة في الهواء 

خالل فترة زمنية محددة على 

مجموع عدد السكان لنفس الفترة

إن الجهات الدولية التي تعد هذه التقارير ال 

تستقي بياناتها من األجهزة اإلحصائية مباشرة 

وإنما تعتمد على مصادر دولية

تقديرات حسب منهجية 

IPCC

سنة واحدة بعد 

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

8.7 نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول 

باطراد على مصدر محسن للماء

مؤشر يقيس نسبة االسر التي يمكنها الحصول على المياه 

من شبكة المياه العامة او من البئر المنزلي فقط كون هذه 

المصادر هي المقصودة بالمصدر االمن للمياه

قسمة إجمالي عدد االسر التي 

تحصل على المياه من شبكة 

المياه العامة او من البئر 

المنزلي على العدد الكلي لالسر 

وتضرب النتيجة بمائة

االرقام الواردة في 

الجداول تمثل عدد 

االسر وليس عدد السكان

إن الجهات الدولية التي تعد هذه التقارير ال 

تستقي بياناتها من األجهزة اإلحصائية مباشرة 

وإنما تعتمد على مصادر دولية

يتم الحصول على 

البيانات من خالل 

المقابلة الشخصية 

لالسر ضمن المسوح 

االسرية

البيانات تنشر عن 

العام الذي يتم فيه 

تنفيذ المسح
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مالحظاتطريقة الحسابالتعريفالمؤشر
مصدر الفروقات بين البيانات الوطنية 

والبيانات الدولية

طريقة الحصول على 

البيانات
موعد نشر البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

مؤشرات االهداف االنمائية لاللفية في فلسطين

البيانات الوصفية

9.7 النسبة المئوية للسكان القادرين 

على الوصول الى المرافق الصحية 

السليمة

مؤشر يقيس نسبة االسر التي تتخلص من المياه العادمة 

بواسطة شبكة الصرف الصحي او الحفرة االمتصاصية او 

الصماء فقط كون هذه المصادر هي المقصودة بالمرافق 

الصحية السليمة

قسمة إجمالي عدد االسر التي 

تتخلص من المياه العادمة 

بواسطة شبكة الصرف الصحي 

او الحفر االمتصاصية او 

الصماء على العدد الكلي لالسر 

وتضرب النتيجة بمائة

االرقام الواردة في 

الجداول تمثل عدد 

االسر وليس عدد السكان

إن الجهات الدولية التي تعد هذه التقارير ال 

تستقي بياناتها من األجهزة اإلحصائية مباشرة 

وإنما تعتمد على مصادر دولية

يتم الحصول على 

البيانات من خالل 

المقابلة الشخصية 

لالسر ضمن المسوح 

االسرية

البيانات تنشر عن 

العام الذي يتم فيه 

تنفيذ المسح

14.8 عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 

100 نسمة

عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت مقسوما على عدد 

السكان *100

 قسمة عدد خطوط الهاتف 

الرئيسية على عدد السكان 

مضروبا في 100

سنة واحدة بعد سجالت ادارية

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

15.8 عدد خطوط الهاتف الجوال لكل 

100 نسمة

عدد المشتركين في خدمة الهاتف الخلوي جوال مقسوما 

على عدد السكان *100

 قسمة عدد خطوط الهاتف 

الجوال  على عدد السكان 

مضروبا في 100

يتم توفيره فقط اراضي 

فلسطينية

سنة واحدة بعد سجالت ادارية

انتهاء الفترة 

المرجعية للمسح

8.16 عدد مستخدمي االنترنت بالنسبة 

لكل 100 من السكان

االنترنت: الشبكة العالمية التي تربط عدة آالف من 

الشبكات وماليين أجهزة الحاسوب المختلفة األنواع  

واألحجام في العالم، وهي وسيلة للتواصل وتبادل 

المعلومات بين مختلف األفراد والمؤسسات. ويمكن النفاذ 

لخدمة اإلنترنت بعدة طرق منها االتصال الهاتفي، والنطاق 

العريض والخط الرقمي والبريد اإللكتروني.

قسمة العدد الكلي لألفراد (10 

سنوات فأكثر) الذين يستخدمون 

االنترنت على العدد الكلّي 

لألفراد في نفس الفئة العمرية 

مضروبا بمائة في مكان وزمان 

محددين

ال يوجد فروقات ما بين  المؤسسات الدولية 

والوطنية.

المسح االسري 

لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت

البيانات تنشر عن 

العام الذي يتم فيه 

تنفيذ المسح
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