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شكر وتقدير

ملشروع   )UNDP/PAPP( الفلسطيني  الشعب  مساعدة  اإلمنائي/برنامج  املتحدة  األمم  برنامج  من  بتمويل  النشرة  هذه  طباعة  مت 
“املعرفة اإلحصائية وبناء القدرات ملراقبة األهداف اإلمنائية األلفية في األراضي الفلسطينية احملتلة”

تنويه

جتدر اإلشارة الى أن محتويات النشرة تعتبر من مسئولية اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وال تعكس بأي حال موقف األمم 
.)UNDP( املتحدة أو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي



5
األهداف اإلمنائية لأللفية )MDGs( - تقرير احصائي         

تقدمي

يأتي إعداد هذا التقرير اإلحصائي حول األهداف اإلمنائية لأللفية ضمن اجلهود الوطنية املبذولة حول رصد التقدم احملرز 
نحو حتقيق هذه األهداف.  فقد بذلت جهود وطنية سابقة في هذا اجملال متثلت في إعداد ونشر تقريرين وطنيني حول 
تقدم العمل نحو حتقيق األهداف، فصدر التقرير األول عام 2002، والتقرير الثاني عام 2005.   ويأتي إعداد هذا التقرير 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  التزام  ترجمة  في  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  من  مساهمة  اإلحصائي 
مببادئ إعالن األلفية الصادر عن األمم املتحدة في شهر أيلول/سبتمبر عام 2000، حيث كانت األهداف اإلمنائية لأللفية 
دائما أحد احملددات األساسية إلعداد خطط التنمية الفلسطينية.  يتميز هذا التقرير بأنه يستند إلى قائمة األهداف 

اإلمنائية املعدلة والتي اعتمدها األمني العام لألمم املتحدة في شهر كانون ثاني 2008.
   

تشير املعطيات بأنه لو أتيحت الظروف السياسية املالئمة للتنمية في فلسطني لكانت فلسطني من بني أفضل الدول 
في مجال التقدم احملرز نحو حتقيق األهداف، ولكن نظرا لإلجراءات اإلسرائيلية العنيفة ضد األراضي الفلسطينية 
2000، والتي شملت األرض واإلنسان الفلسطيني،  فقد واجهت  منذ اندالع انتفاضة األقصى في شهر أيلول عام 
خطط التنمية معوقات تفوق قدرة أي دولة على مواجهتها.  علما بأن السلطة الوطنية الفلسطينية بدأت منذ 
قيامها عام 1994 العمل بشكل حثيث على معاجلة الوضع القائم الذي كان متدهورا بشكل كبير نتيجة لالحتالل 
اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وبذلت جهود كبيرة للنهوض باجملتمع الفلسطيني في مختلف 
اجملاالت كالصحة، والتعليم، ومحاربة الفقر، وحتسني البيئة والبنية التحتية وغيرها.  فتم خالل فترة قصيرة ومبساعدة 
اجملتمع الدولي إحراز تقدم ملموس في هذه اجملاالت، حيث تشير اإلحصاءات إلى أن اجتاهات التنمية كانت إيجابية في 

جميع اجملاالت خالل فترة ما قبل عام 2000. 

لكن منذ أواخر عام 2000، تغيرت الظروف باندالع انتفاضة األقصى، حيث قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بعمليات 
تدمير واسعة للبنية التحتية، وإغالق مؤسسات التعليم، واالعتداء على املراكز الصحية وسيارات اإلسعاف، وتدمير 
املزارع وشبكات بنيتها التحتية، وإقامة احلواجز على الطرق بني املدن ومنع العمال الفلسطينيني من الوصول إلى 
نتيجة  وكان  املاضية.   الفترة  خالل  حتقيقها  مت  التي  اإلجنازات  في  كبير  تدهور  إلى  أدى  الذي  األمر  عملهم،  أماكن 
لهذه املمارسات أن حصل ارتفاع في معدالت الفقر بني أفراد اجملتمع الفلسطيني، وازدياد في معدالت وفيات األطفال 
الصحية  اخلدمات  تقدمي  اإلسرائيلية، كما حصل صعوبة في  احلواجز  واألمهات حيث قضى عدد كبير منهم على 
وخاصة برامج تطعيم األطفال، وزيادة معدالت اإلعاقة الناجتة عن اإلصابات املباشرة، وتسرب األطفال من التعليم، 

وتدمير البيئة، وتشريد أعداد كبيرة من املواطنني بسبب هدم بيوتهم.

نأمل من خالل إعداد هذا التقرير أن نقدم عرضا احصائيا لواقع تقدم العمل على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية في 
فلسطني من خالل البيانات اإلحصائية املتوفرة على شكل سالسل زمنية منذ عام 1995 وحتى عام 2008.  وإننا إذ 
نعرض هذه املعلومات فإننا نؤكد بأن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة التزاما تاما باألهداف اإلمنائية لأللفية 

وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه األهداف من خالل وضع اخلطط الالزمة لذلك.

د. لؤي شبانهكانون ثاني، 2009
رئيس اجلــهاز
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مقدمة

من أقوال الرئيس أبو مازن في افتتاح مؤمتر االستثمار الفلسطيني في نابلس بتاريخ 2008/11/22
» ال تنمية فعلية ومستدامة في ظل االحتالل«

جدار  من  تضرراً  واألكثر  املناطق الريفية،  في  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  مئات  بتنفيذ  الوطنية  السلطة  قيام  “أن 
برنامج  بتنفيذ  والتزامها  األغوار،  منطقة  في  التنموية  املشاريع األساسية  من  للعديد  وإقرارها  واالستيطان،  الفصل 
األلف مشروع، إمنا يأتي في سياق سعينا لتعزيز قدرة املواطنني على الصمود، وتوفير اخلدمات األساسية، وخلق فرص 

العمل آلالف املواطنني، وكذلك تعزيز العمل املشترك مع القطاع اخلاص، الذي يقوم بتنفيذ هذه املشاريع”.

تنفيذا اللتزام فلسطني باألهداف اإلمنائية لأللفية، فقد عملت على إعداد تقارير لرصد التقدم احملرز نحو حتقيق هذه األهداف 
بشكل دوري.  وهذا التقرير هو التقرير الوطني الثالث ضمن سلسلة تقارير الرصد، فصدر التقرير األول عام 2002 والذي أشرف 
على إعداده بشكل كامل مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP( في فلسطني، بينما صدر التقرير الثاني عام 2005 والذي 
التنمية األلفية  التوجيهية الفلسطينية ألهداف  اللجنة  الوطنية الفلسطينية من خالل  بالتعاون بني السلطة  مت إعداده 
التقدم  بأنه يعرض  التقرير عن سابقيه  وعدد من منظمات األمم املتحدة وبعض املؤسسات الفلسطينية األخرى.  ميتاز هذا 
للقائمة املعدلة من األهداف اإلمنائية لأللفية وغاياتها ومؤشراتها.  حيث اعتمدت األمم املتحدة القائمة املعدلة من األهداف في 
شهر كانون ثاني/يناير 2008، وأوصت اللجنة اإلحصائية لالسكوا في دورتها الثامنة التي عقدت في بيروت في شهر تشرين 

أول/أكتوبر 2008 بضرورة أن تقوم الدول األعضاء بإعداد تقارير وطنية اعتمادا على القائمة املعدلة.

يتلخص التعديل الذي حصل على األهداف والغايات واملؤشرات مقارنة مع النسخة السابقة منها بأنه مت تعديل في صيغة 
بعض األهداف والغايات واملؤشرات، إضافة الى زيادة عدد الغايات من 18 غاية إلى 21، واملؤشرات من 48 مؤشر إلى 60 مؤشرا  
املتحدة في  العام لألمم  بناء على توصية األمني  التعديل  http://css.escwa.org.lb/sd/14OCT08/1_4A.pdf(.  وقد جاء  )أنظر 
املناسبة  املؤشرات  إضافية عالوة على  أربع غايات  إدراج  اقترح  املنظمة، حيث  أعمال  العامة عن  اجلمعية  إلى  املقدم  تقريره 

لقياس التقدم احملرز نحو بلوغها.  

نظرا للظرف السياسي غير املستقر السائد في األراضي الفلسطينية، فإنه يصعب االلتزام بخطط تنموية طويلة األجل 
تضمن حتديد رؤى وتوجهات ميكن السيطرة عليها لضمان السير نحو حتقيق األهداف االمنائية.  فخالل السنوات الثماني املاضية 
مرت األراضي الفلسطينية مبراحل متباينة متثل بعضها بفترات استقرار نسبي، وفترات أخرى شهدت تدهورا شديدا سواء من 
الناحية األمنية أو التنموية.  ففي الفترة من أيلول عام 2000 إلى بداية عام 2004 كانت اإلجراءات اإلسرائيلية ضد األراضي 
الفلسطينية شديدة جدا، متثلت في تدمير شبه كلي لإلجنازات التي حتققت خالل الفترة السابقة، وفـي الـفترة 2005-2004 
طرأ حتسن نسبي على األوضاع، األمر الذي انعكس إيجابا على العملية التنموية.   ومنذ عام 2006، وبعد االنتخابات التشريعية 
الفلسطينية، ساءت األوضاع من جديد نتيجة للمقاطعة الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية ووقف املساعدات التنموية، 
مما أدى إلى تدهور شديد في جميع النواحي.  ولكن على الرغم من عودة اجملتمع الدولي للتعامل مع السلطة في عام 2007 
واستئناف املنح املقدمة إليها، إال أن الوضع ما زال مترديا نتيجة االنقسام احلاصل بني شطري الوطن.  وجميع هذه الظروف 

ألقت بظاللها السلبية على العملية التنموية برمتها. 

من أهم العوامل اإليجابية التي ميكن استغاللها للنهوض بالتنمية في فلسطني اعتماد السلطة الوطنية خلطط االصالح 
املدى  متوسطة  التنمية  خطة  إعداد  فتم  لعملها،  كأساس  باعتمادها  الفلسطينية  التخطيط  وزارة  بدأت  التي  والتنمية 
لألعوام 2005–2007، وخطة اإلصالح 2008–2011، والتي تتقاطع بشكل كبير مع األهداف االمنائية لأللفية.  وهذا األسلوب من 
التخطيط ساهم بشكل أساسي في ربط املساعدات اإلغاثية قصيرة املدى ببرامج التنمية طويلة األجل مثل محاربة الفقر 

وتعزيز االدارة وتنسيق املساعدات.

يساهم هذا التقرير على مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في توجيه التخطيط نحو رؤية تنموية وطنية وتوطني 
أهداف التنمية األلفية وتبنيها، وحتسني التخطيط الوطني من خالل نظام شامل للمراقبة يكون مبثابة البوصلة التي توجه 

عملية التخطيط.
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يعرض التقرير وصفا للتقدم احملرز نحو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية في فلسطني، من خالل اإلحصاءات التي يوفرها اجلهاز 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني على شكل سالسل زمنية حيثما توفر ذلك، إضافة حملاولة حتديد التحديات ونقاط القوة اخلاصة 

باألهداف، مع توصيات قد تساهم في اإلسراع بالعمل نحو حتقيق الهدف. 

يشتمل هذا التقرير على ثمانية فصول رئيسية يتناول كل فصل منها هدفا بالتحليل، إضافة مللحق تقييمي على شكل جدول 
حول إمكانية حتقيق األهداف حتى عام 2015، وتقييم جلودة اإلحصاءات والقدرة على التحليل ومالءمة الظروف املساندة.

القدرة على  التكهن مبدى  القائمة في فلسطني، فإنه يصعب  السياسية  الظروف  أنه في ظل  إلى  بد من اإلشارة  وأخيرا ال 
االلتزام بالوعد حتى عام 2015 لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، حيث ال يستطيع أحد اجلزم باالجتاه الذي ميكن أن تؤول إليه 
األوضاع األمنية واالقتصادية واالجتماعية خالل فترة زمنية محددة، فقد بينت التجربة أن األوضاع تتقلب في هذه املنطقة 

بسرعة كبيرة.   
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القضاء على الفقر املدقع واجلوع

الهدف 01
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1995 بسبب عدم وجود نظام إحصائي وطني في تلك  نظرا لعدم توفر بيانات إحصائية حول معظم املؤشرات للفترة قبل 
الفترة، مت اعتبار سنة األساس لكل مؤشر هي أول سنة توفرت فيها بيانات وطنية وليس عام 1990 كما حددته األهداف اإلمنائية 

لأللفية.

الهدف األول: القضاء على الفقر املدقع واجلوع
تعتبر ظاهرة الفقر من أخطر التحديات التي تواجه اجملتمع الفلسطيني، وخاصة أنها ال تخضع الجتاه محدد ميكن من اتخاذ 
إجراءات فاعلة ملعاجلتها بسبب ارتباطها بشكل وثيق بالظروف السياسية التي متر بها األراضي الفلسطينية بشكل خاص 
واملنطقة بشكل عام.  فاملساعدات التي تقدم للشعب الفلسطيني غالبا ما تأخذ الطابع اإلغاثي بدال من الطابع التنموي 
لالستجابة الطارئة للتطورات امليدانية السائدة، مما يؤدي إلى هدر الكثير من اجلهد والوقت اخملصص للتخطيط التنموي.  ففي 
تنخفض بشكل  الفقر  أن معدالت  الدولية جند  املساعدات  وتنتظم  نسبيا  السياسية  الظروف  فيها  التي تستقر  الفترات 

ملموس، ولكنها تقفز بسرعة عندما يتغير منط املساعدات نتيجة لتدهور الوضع السياسي.  

نظرا إلدراك السلطة الوطنية الفلسطينية ألهمية مكافحة الفقر وأثره السلبي على التنمية املستدامة، تشكل سياسات 
مكافحة الفقر إحدى احملددات الرئيسية التي ترتكز عليها خطط التنمية الفلسطينية، فعلى سبيل املثال، اشتملت اخلطة 
متوسطة املدى 2005–2007 على أربعة مجاالت لبرامج تنموية في اخلطة تتقاطع مع األهداف اإلمنائية لأللفية، وهي؛ ضمان 
احلماية االجتماعية، واالستثمار في رأس املال، واالستثمار في املؤسسات ذات اإلدارة والتوجيه اجليد، وخلق بيئة لنمو القطاع 

اخلاص )تقرير تقدم سير العمل على األهداف اإلمنائية لأللفية 2005. وزارة التخطيط الفلسطينية(. 

جدول 1.1: املؤشرات التي تقع حتت الهدف األول للفترة 2007-1996

السنة املؤشر
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1998 1997 1996

34.5 30.8 29.5 25.6 .. .. 27.9 .. 20.3 22.5 23.6
1.1 نسبة السكان الذين يقل دخلهم 

عن خط الفقر الوطني*

9.8 8.5 8.0 6.6 .. .. 7.6 .. 5.5 6.0 6.2 2.1 معدل فجوة الفقر

4.3 4.4 .. .. .. .. .. .. .. ..
3.1 حصة أفقر خمس في االستهالك 

الوطني

0.0 0.1- 0.2 0.8 0.0 9.8- 11.3 .. .. .. ..
معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي   4.1

لكل شخص عامل

32.9 31.6 31.2 29.6 30.0 26.2 28.9 36.5 35.4 32.3 31.0 5.1 نسبة العمالة إلى السكان

38.4 35.1 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
نسبة السكان العاملني الذين   6.1

يقل دخلهم عن خط الفقر الوطني

36.2 36.1 36.2 37.6 39.2 37.1 33.2 29.3 38.9 32.7 34.5

7.1 نسبة العاملني حلسابهم اخلاص 
والعاملني من أفراد األسرة املساهمني 

في نفقاتها إلى مجموع العاملني

.. 2.9 .. 4.9 .. .. .. 2.5 .. .. 3.6
معدل انتشار حاالت األطفال   8.1
ناقصي الوزن دون اخلامسة من العمر

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

9.1 نسبة السكان الذين ال يحصلون 
على احلد األدنى من استهالك الطاقة 

الغذائية
.. : تعني ال يتوفر بيانات

*: مت اعتماد خط الفقر الوطني بدال من دوالر واحد وذلك ألن القيمة الشرائية للدوالر الواحد متدنية بسبب معدالت األسعار العالية في األراضي الفلسطينية نتيجة 

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

ال يوجد اجتاه ثابت ملعدالت الفقر في األراضي الفلسطينية، فهي تتأرجح بني الزيادة والنقصان متأثرة بشكل 
مباشر بالظروف السياسية القائمة.  وال يتوقع حتقيق الغاية املنشودة حتى عام 2015

تشير املعطيات في جدول )1( إلى أن معدالت الفقر في األراضي الفلسطينية شهدت مرحلتني، هما: أ( مرحلة انخفاض خالل 
الفترة ما قبل عام 2000، ب( مرحلة ارتفاع، وهي مرحلة ما بعد عام 2000.  ففي املرحلة األولى كانت معدالت الفقر تتناقص 
بسرعة حتى أن مستويات تراجع الفقر كانت تسير بسرعة حتسن أفضل من االجتاه املطلوب لتحقيق الغاية املنشودة حتى 
عام 2015 )انظر شكل 1.1(، بينما في الفترة ما بعد عام 2000 انعكست الصورة، حيث يالحظ من املعطيات بأن معدالت الفقر 
كانت في تزايد سريع مع الزمن، وهو بالعكس متاما عن ما هو مطلوب.  األمر الذي ينبئ باستحالة حتقيق الغاية حتى عام 2015 

إذا استمرت معدالت الفقر تسير في هذا االجتاه. 

تبني املعطيات بأن للفقر وجه ريفي، حيث يالحظ بأن معدالت الفقر في الريف أعلى منها في املناطق احلضرية.  وهذه الظاهرة 
جديرة باألخذ بعني االعتبار عند وضع خطط مكافحة الفقر، إذ ال بد من أن يؤخذ البعد املكاني كعنصر أساسي عند توجيه 

خطط التنمية.  

وفي اجلانب اآلخر، يالحظ بأن عالقة الفقر بجنس رب األسرة بدأ يأخذ اجتاها عكسيا بعد عام 2000، ففي الفترة ما قبل عام 
2000 كانت األسر التي ترأسها نساء أكثر فقرا، بينما بعد عام 2000 انعكست الصورة فأصبحت األسر التي ترأسها نساء أقل 
فقرا مقارنة مع األسر التي يرأسها ذكور.  وقد يكون لطبيعة مشاريع التنمية التي تشرف عليها املنظمات النسوية إضافة 

ألخذ احلكومة هذا املتغير بعني االعتبار أثر على حتسن دخل األسر الفقيرة التي ترأسها نساء.
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 فجوة الفقر

منذ عام 2000، بدأ اجلوع يتزايد بني الفقراء في فلسطني.  حصة الفقراء متدنية جدا وثابتة في االستهالك 
الوطني

 ،2000 عام  منذ  مستمر  اتساع  في  أيضا  الفقر  فجوة  فإن  الفلسطينية،  األراضي  في  الفقر  معدالت  تزايد  إلى  فباإلضافة 
ويالحظ من جدول )1( أن الفجوة كانت تضيق قبل عام 2000، إال أنها بدأت في االتساع وبشكل متسارع بعد تلك الفترة )أنظر 
شكل 2.1(.  إن االستمرار بهذا الوضع يفاقم مشكلة معاجلة الفقر في فلسطني، حيث يترتب على احلكومة وضع اخلطط 
لتقليص معدالت الفقر وتقليص فجوة الفقر في آن واحد. وعند األخذ بعني االعتبار جنس رب األسرة جند أن وضع األسر التي 

ترأسها نساء أخذ بالتحسن بشكل ملحوظ بعد عام 2000 مقارنة مع األسر التي يرأسها رجال.  

يعطي مؤشر حصة أفقر خمس من السكان من االستهالك الوطني صورة عن عدالة توزيع االستهالك بني فئات اجملتمع، 
فكلما اقتربت حصتهم من 20 % كلما دل ذلك على عدالة التوزيع وكلما انخفضت النسبة دل ذلك على سوء العدالة.  
يتضح من جدول )1( أن حصة أفقر خمس من السكان في األراضي الفلسطينية منخفضة جدا حيث ال تتجاوز 5 % في 
عامي 2006 و 2007 مع وجود تفاوت واضح بني الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تنخفض النسبة الى 1.6 % في الضفة 

الغربية وترتفع الى 11.9 % في قطاع غزة.

الغاية 1.ب: حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع، مبن فيهم النساء والشباب

نسبة العمالة إلى السكان متدنية جدا في قطاع غزة وبني اإلناث وفي اخمليمات.  ومن غير املتوقع حتقيق الغاية 
حتى عام 2015

تشير املعطيات في جدول )1( أن نسبة العاملني إلى مجموع السكان تتبع نسقا ثابتا منذ عام 1996 وحتى عام 2007، فيالحظ 
احلضرية  املناطق  وفي  اإلناث،  بني  مثيلتها  أعلى من  الذكور  وبني  غزة،  أعلى منها في قطاع  الغربية  الضفة  في  النسبة  أن 
2000 كانت النسب أعلى منها في الـفـتـرة عــــام  1996 وحتى عام  والريفية أعلى من اخمليمات.  فخالل الفترة منذ عام 
2001 – 2007.  يتضح من جدول )1( وشكل )3.1( أن النسبة كانت في تزايد مستمر حتى عام 2000، ثم انخفضت خالل عامي 
2001 و 2002 وبدأت باالرتفاع منذ عام 2003، ومنذ عام 2005 زادت عن املستوى الذي كانت عليه في عام 2001.  وبناء على هذه 

املعطيات فإنه ال يتوقع بلوغ الغاية املنشودة حتى عام 2015 من حيث حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق.  
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توفير فرصة عمل ال تعني اخلروج من دائرة الفقر، فأكثر من ربع العاملني في األراضي الفلسطينية هم من الفقراء

تفيد املعطيات بارتفاع نسبة العاملني والذين يقعون ضمن دائرة الفقر، فقد بلغت نسبتهم في عام 2006 35.1 % وفي عام 
2007 38.4 % من مجمل العاملني.  وهذه املعطيات تشير إلى أن توفير فرصة العمل ليست كافية للخروج من دائرة الفقر مما 

يستدعي سن تشريعات حول احلد األدنى لألجور بحيث يكون هذا احلد فوق خط الفقر.

اإلناث العامالت يساهمن أكثر من الذكور العاملني في نفقات األسرة

تشير البيانات خالل الفترة 1996–2007 )شكل 4.1( إلى أن نسبة العاملني واملساهمني في نفقات األسرة في الضفة الغربية 
أعلى في قطاع غزة، ، وكذلك تبني املعطيات بأن اإلناث العامالت يساهمن بنسبة أكبر في نفقات األسرة من الذكور.  ويالحظ 
أيضا أن العاملني في املناطق الريفية أكثر مساهمة في نفقات األسرة من أولئك القاطنني في املناطق احلضرية وفي اخمليمات، 

حيث تنخفض نسبة مساهمة العاملني من اخمليمات في نفقات األسرة بشكل ملحوظ مقارنة مع احلضر والريف. 
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  الغاية 1.ج : تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع إلى النصف، في الفترة من 1990 إلى2015 

اإلناث أكثر عرضة للجوع من الذكور في اجملتمع الفلسطيني، وميكن حتقيق الغاية املنشودة من خالل جهود 
إضافية قليلة حتى عام 2015

يعتبر نقص الوزن لدى األطفال مؤشرا قويا على الفقر، وميكن االستعانة بهذا املؤشر بدال من مؤشر كمية السعرات احلرارية 
التي يحصل عليها الفرد في ظل صعوبة توفير مؤشر السعرات احلرارية.  تشير املعطيات في جدول )1( إلى أن معدالت نقص 
الوزن في األراضي الفلسطينية منخفضة إلى حد ما، حيث لم تتجاوز النسبة الكلية 5 % خالل الفترة 1996–2006.  ولكن 
عند املقارنة على مستوى اجلنس أو املنطقة يالحظ أن هناك تباينا كبيرا بني الذكور واالناث لصالح الذكور، فتبني البيانات أن 
معدالت نقص الوزن بني االناث أعلى منها بني الذكور خالل الفترة املذكورة.  ولكن ال يوجد اجتاه محدد لالختالف بني الضفة 
الغربية وقطاع غزة.  هذه املعطيات حتتاج إلى األخذ بعني االعتبار عند وضع السياسات املتعلقة مبعاجلة سوء التغذية، فال بد 

من أخذ البعد املكاني وجنس الفرد خالل التخطيط ملعاجلة هذه الظاهرة.

التحديات:
يواجه مكافحة الفقر في األراضي الفلسطينية العديد من التحديات، والتي ميكن تلخيص أبرزها مبا يلي:

	 الغموض الذي يكتنف إحراز تقدم ملموس على املستوى السياسي واالقتصادي، حيث يتوقع استمرار االحتالل لفترة طويلة 
وازدياد تردي الوضع االقتصادي

	 التوقع باستمرار ازدياد عدد الفقراء في األراضي الفلسطينية 
	 استمرار سياسة اإلغالق وما لها من آثار مباشرة على صعوبة حركة البضائع داخل األراضي الفلسطينية ومع اسرائيل ومع 

الدول العربية، جتعل عملية التنبؤ على املديني املتوسط والطويل أمرا صعبا.
	 انعدام األمن الغذائي بني شريحة عريضة من اجملتمع الفلسطيني

	 انتشار أمراض سوء التغذية بني األطفال دون اخلامسة
	 توجيه املساعدات التنموية إلى مساعدات اغاثية طارئة كلما حدث انهيار في العملية السياسية مما يجعل املشاريع التنموية 

عرضة لالنهيار في أي وقت
	 ارتفاع معدالت البطالة في األراضي الفلسطينية

	 ارتفاع معدالت النمو الدميغرافي التي تزيد العبء على سوق العمل الفلسطيني من خالل دخول أعداد كبيرة سنويا الى هذا 
السوق، إضافة إلى اغالق سوق العمل اإلسرائيلي أمام الفلسطينيني

	 تركيبة اجملتمع الفلسطيني الدميغرافية، حيث يعتبر اجملتمع الفلسطيني مجتمعا فتيا، األمر الذي يؤثر سلبا على العديد من 
النواحي، فيزيد معدالت اإلعالة واحلاجة إلى مرافق اخلدمات من تعليم وصحة ورفاه وغير ذلك

	 ضمان توفير كميات غذاء ذات جودة مناسبة خاصة للشرائح االجتماعية التي تعاني من الفقر والعوز في ظل غياب نظام رفاه 
اجتماعي شامل في األراضي الفلسطينية 

إلى  تفتقر  بعناصر  الفلسطيني  العمل  سوق  إغراق  في  يساعد  مما  التالميذ  لدى  العلمي  التحصيل  مستويات  في  	 التدني 
املهارات التي تساعد في بناء نظام منتج، مما ينعكس سلبا على جودة اخلدمات واملنتجات

	 استمرار سياسة مصادرة األراضي وهدم البيوت من قبل اسرائيل، تؤثر بشكل سلبي على شريحة واسعة من اجملتمع 
الفلسطيني، وخاصة أولئك الذين يعتمدون على الزراعة في مصادر دخلهم.
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نقاط القوة

التي ميكن  الفرص  من  العديد  يوجد  أنه  إال  الفلسطينية،  األراضي  في  الفقر  تواجه معاجلة  التي  اجلسيمة  التحديات  من  الرغم  على 

استغاللها لتكون عوامل مساعدة في تقليص معدالت الفقر، ومن أبرزها: 
	 استيعاب القطاع العام الفلسطيني أعدادا كبيرة من العاملني منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى اآلن، حيث 

تساهم السلطة باستيعاب حوالي 23.0 % من مجموع العاملني في األراضي الفلسطينية
	 استمرار املانحني بتقدمي الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية واملنظمات غير احلكومية األمر الذي ميكن السلطة من دفع 

رواتب موظفيها بانتظام وتوفير فرص عمل جديدة
	 القدرات العالية للفلسطينيني على التكيف مع الظروف االستثنائية، حيث بينت املسوح اخملتلفة التي نفذها اجلهاز املركزي 
لإلحصاء الفلسطيني حول أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على ظروف املعيشة إلى أن معظم األسر الفلسطينية اتخذت إجراءات 
أيلول عام  أواخر  األقصى في  انتفاضة  اندالع  الفلسطينية منذ  األراضي  بها  التي مرت  اخملتلفة  الظروف  للتكيف مع  فعالة 

.2000
– اعتماد السلطة الوطنية الفلسطينية على اخلطط االستراتيجية متوسطة املدى )خطة 2005–2007( وخطة اإلصالح 2008	 

2011
	 التزام عدد من املنظمات الدولية في تقدمي املساعدات الغذائية للمحتاجني )برنامج الغذاء العاملي(

	 استمرار وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني بتقدمي خدماتها لالجئني الفلسطينيني
يزيد من فعالية هذه  الفلسطيني مما  التي تقدم املساعدات للشعب  املتحدة  املانحة ووكاالت األمم  	 وجود تنسيق بني اجلهات 

املساعدات
 

التوصيات
	 أن تتبنى احلكومة سياسات سكانية آخذة بعني االعتبار معدالت الزيادة السنوية العالية

االجتماعي وشبكات  الضمان  أنظمة  وتطوير  االجتماعية،  املساعدات  الفقر وحتسني تغطية  	 تطوير خطط وطنية ملكافحة 
احلماية االجتماعية

	 وضع اخلطط ملعاجلة مشكلة البطالة مع ضمان ظروف عمل وأجور مالئمة تخرج العاملني من دائرة الفقر
	 توفير بنية حتتية وخدمات مالئمة وخاصة في مجال التعليم والصحة واملواصالت والطاقة وتوفير كوادر بشرية مؤهلة لتقدمي 

هذه اخلدمات
	 تطوير استراتيجيات لتأمني الغذاء بكميات استراتيجية للتجاوب مع أي ظروف طارئة واستثنائية

	 تطوير سياسة لتنسيق املساعدات وضمان وصولها ملستحقيها وبانتظام 
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حتقيق تعميم التعليم االبتدائي

الهدف 02
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الهدف الثاني: حتقيق تعميم التعليم االبتدائي

على  شارف  قد  فلسطني  في  األساسي  التعليم  تعميم  هدف  أن  إلى  املتوفرة  اإلحصائية  املعطيات  تشير 
التحقيق، وإذا استمرت املعدالت بنفس املستوى فإنه سيتم الوصول للغايات املنشودة قبل عام 2015

بناء  في  توسع كبير  1994، فكان هناك  عام  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قيام  إجنازات كبيرة منذ  التعليم  حقق قطاع 
يكن  لم  التي  السكانية  التجمعات  من  العديد  في  مدارس جديدة  إنشاء  فتم  اجلغرافي،  التوزيع  ومتوازن من حيث  املدارس 
فيها مدارس، وإقامة مدارس إضافية في جميع التجمعات التي يوجد فيها مدارس الستيعاب الزيادة السنوية الطبيعية في 
أعداد امللتحقني في التعليم، وإضافة غرف صفية جديدة في العديد من املدارس.  وصاحب الزيادة في أعداد املدارس استيعاب 
أعداد كبيرة من املعلمني اجلدد.  وكذلك كان هناك توسع أفقي في البرامج التعليمية فأضيفت تخصصات ومساقات جديدة 
تتناسب مع التطور الذي يشهده العالم وخاصة في مجال تكنولوجيا املعلومات.  وقد أدى توفر املدارس في مختلف املناطق 
الى زيادة كبيرة في التحاق االناث بالتعليم وتقليل معدالت تسربهن نتيجة لقرب املؤسسات التعليمية من أماكن سكنهن 
وفصل العديد من املدارس اخملتلطة.  وشهدت أيضا مؤسسات التعليم العالي إقباال كبيرا من قبل اإلناث، حيث أصبحت أعداد 

اإلناث تفوق أعداد الذكور فيها.

كل هذه اإلجنازات كانت ثمرة جهود وخطط طموحة قامت الوزارة بإعدادها وتبنيها، من خالل اعتماد استراتيجيات واضحة 
وقابلة للتنفيذ في جميع اجملاالت، سواء احملافظة على معدالت التحاق عالية ونسب تسرب منخفضة وتوفير التعليم للجميع 
وتطوير  املدارس  في  العنف  من  والتقليل  التربوي  اإلرشاد  وبرامج  للطفل  الصديقة  واملدرسة  املدرسية  الصحة  وسياسات 

التقومي الذاتي للمدارس وتدريب وتأهيل املعلمني وغير ذلك.

جدول 1.2: مؤشرات التعليم 1995 - 2008
السنة*

2008املؤشر 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1997 1995

.. 83.9 87.5 89.0 91.3 92.0 91.7 87.9 87.5
1.2: صافي نسبة القيد في مرحلة التعليم 

األساسي

99.4 99.4 99.4 99.4 99.3 97.2 98.3 .. ..

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

التعليم األساسي

.. 99.1 99.1 99.2 98.9 98.7 98.7 97.0 96.7

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى   :3.2
السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و24  

سنة

مؤشرات إضافية:

.. .. .. 95.2 96.0 96.8 .. ..
املرحلة  في  اإلجمالية  االلتحاق  معدالت 

األساسية

معدالت التسرب من املرحلة األساسية:

.. .. 0.85 0.80 0.85 0.94 1.75 2.13 .. ذكور

.. .. 0.58 0.54 0.64 0.63 1.12 1.57 .. إناث

.. 2,430 2,277 2,192 2,109 2,006 1,853 1,611 1,474 تطور أعداد املدارس

.. : تعني ال يتوفر بيانات
*: بالنسبة للمؤشرين 1.2 و 2.2 واملؤشرات اإلضافية فإن السنة تعني نهاية السنة الدراسية، مثال 1995 تعني السنة الدراسية 1994 / 1995



20
                     األهداف اإلمنائية لأللفية )MDGs( - تقرير احصائي

الغاية2 .أ:  ضمان متكن األطفال في كل مكان، الذكور منهم واإلناث على حد سواء، من إمتام مرحلة التعليم 
االبتدائي بحلول عام2015 

صافي نسبة القيد في مرحلة التعليم االبتدائي:
شهدت معدالت االلتحاق بالتعليم العام في األراضي الفلسطينية قفزة نوعية منذ عام 1994، حيث يتضح من خالل جدول 
أن نسب  السكان،  وتقديرات  باملدارس  امللتحقني  الطالب  أعداد  باستخدام  االلتحاق  تقديرات نسب  على  يستند  والذي   )1.2(
الفترة  خالل  االلتحاق  مـعـدالت  تراوحت  وإن  مرتفعة،  الفلسطينية  األراضي  األساسية1في  املرحلة  في  بالتعليم  االلتحاق 
1995–2007 بني االرتفاع واالنخفاض، إال أن االنخفاض في السنوات األخيرة قد يفسر بسبب ضعف التقديرات السكانية نتيجة 
لطول الفترة بني تنفيذ تعداد 1997 وفترة التقدير، إضافة إلى تسرب الطالب خالل فترة االنتفاضة من املدارس نتيجة لإلجراءات 
اإلسرائيلية.  وعند تقدير معدالت االلتحاق من خالل املسوح األسرية التي ينفذها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني يتبني 

أن املعدالت مرتفعة، مما يعني أنه قد يكون لتقديرات السكان أثر على تقدير معدالت االلتحاق )انظر جدول 3.2(. 

وفي مجال تعزيز املساواة بني اجلنسني، تشير البيانات إلى أن هناك تقاربا كبيرا في معدالت االلتحاق بني الذكور واإلناث وهو في 
الغالب لصالح اإلناث.       

لقد أثرت الظروف السياسية التي سادت األراضي الفلسطينية منذ أيلول عام 2000 سلبا بشكل كبير على العملية التعليمية 
العربية  واللغة  الرياضيات  القدرة في مادتي  نتائج اختبارات  بينت  التعليم، فقد  الفلسطينية من حيث نوعية  األراضي  في 
في املرحلة األساسية والتي شاركت فيها وزارة التربية والتعليم العالي ضمن برنامج دولي إلى أن مستويات حتصيل طلبة 
فلسطني متدنية مقارنة مع الدول األخرى املشاركة )أنظر جدول 2.2(.  هذه النتائج تستدعي أن تأخذ وزارة التربية والتعليم 
العالي الفلسطينية واجلهات األخرى التي تقدم التعليم )وكالة الغوث الدولية والقطاع اخلاص( بعد جودة التعليم على محمل 
اجلد في إطار خططها لتطوير التعليم.  فال يكفي حتقيق اجنازات كمية من حيث زيادة معدالت االلتحاق وعدد دورات التدريب 

للمعلمني والعاملني اآلخرين في التعليم.

جدول 2.2: مقارنة بني مؤشرات التحصيل في اللغة العربية  والرياضيات في دراسة 2000/1999 ودراسة 2005/2004
)الصف الرابع األساسي(

 التعليم للجميع للعام
2000/1999

  التقومي الوطني للعام
2005/2004

 التعليم للجميع للعام
2000/1999

  التقومي الوطني للعام
2005/2004

الدراسة/ املؤشر

الرياضيات  اللغة العربية

38.5 26 53.9 53.7 متوسط التحصيل

%29 %11 %56.8 %58.6 نسبة النجاح

املصدر: وزارة التربية والتعليم العالي.  التقييم متوسط األمد للتعليم للجميع في فلسطني، 2007. رام اهلل – فلسطني.

                1: املرحلة األساسية في فلسطني تشمل الصفوف 1 – 10.
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جدول 3.2: معدالت االلتحاق العمرية الصافية وفق مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على األوضاع االقتصادية 

لألسر الفلسطينية حسب اجلنس تشرين أول 2005

معدالت االلتحاق العمرية
العمر بالسنوات الكاملة

كال اجلنسني اإلناث الذكور

95.8 96.1 95.5 6

99.1 99.3 98.8 7

99.1 99.8 98.8 8

99.6 99.2 100 9

99.4 100 98.9 10

99.1 100 98.4 11

99.1 99.3 98.9 12

98.5 98.7 98.2 13

95.1 95.3 94.8 14

94.2 95.9 92.6 15

97.9 98.4 97.5 املرحلة األساسية )6 - 15(

84.5 88.2 81.5 16

78.4 82.6 74.5 17

81.5 85.4 78.0 املرحلة الثانوية )16 - 17(

89.7 91.9 87.8 التعليم العام )6 - 17(

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على األوضاع االقتصادية لألسر الفلسطينية  )تشرين أول 2005(

 

نسبة التالميذ الذين يباشرون الدراسة في الصف األول ويبلغون الصف األخير من التعليم االبتدائي االساسي:
العام  100 % منذ  املرحلة األساسية تقترب من  التعليم في  أن معدالت االستمرار في  إلى   )1.2( تشير املعطيات في جدول 
2001/2000 وحتى عام 2007/2006، وهي متقاربة في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وبناء على هذه املعطيات فإننا نستطيع 

القول بأن هدف االستمرار في التعليم األساسي قد حتقق، ولكن يتطلب هذا اإلجناز وضع اخلطط الكفيلة باحملافظة عليه.
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معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و 24 سنة:

24 سنة تقترب من   – 15 )1.2( إلى أن معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بني األفراد الذين أعمارهم  تشير املعطيات في جدول 
الكمال سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وبني الذكور واإلناث، وفي جميع التجمعات )حضر/ريف/مخيم(، حيث يالحظ من 
اجلدول أن النسبة منذ عام 2004 جتاوزت 99 %.  وبذلك فإن املطلوب في هذا اجملال فقط هو احملافظة على هذه املعدالت والعمل 
للوصول إلى نسبة 100 % قبل عام 2015، مع األخذ بعني االعتبار أن التحرر من األمية لم يعد مقتصرا على اإلملام بالقراءة 

والكتابة وإمنا إلى زيادة املهارات في مجال استخدام التكنولوجيا احلديثة، وتوظيف املعرفة في احلياة اليومية.

معدالت الرسوب والتسرب في املرحلة األساسية:
يتضح من خالل جدول )1.2( بأن معدالت الرسوب والتسرب من التعليم األساسي في األراضي الفلسطينية متدنية جدا.  فقد 
انخفضت معدالت التسرب بحوالي 50 % خالل الفترة 2001 – 2006.  وانخفضت نسبة التسرب بني الذكور من 1.75 % عام 
2001 إلى 0.85 % عام 2006، أما بني اإلناث فإن معدالت التسرب أقل منها بني الذكور، حيث انخفضت النسبة من 1.12 % عام 

2001 إلى 0.58 % عام 2006.  وتزداد معدالت التسرب عادة بارتفاع الصف الدراسي.
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التحديات
االستمرار في التحاق جميع األطفال الذين هم في سن التعليم باملدارس، وخاصة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 1 .

توفير التعليم في جميع املناطق وخاصة املناطق احملرومة 2 .
استمرار الدعم املالي الدولي للتعليم الفلسطيني  3 .

تطوير عملية التنسيق ما بني القطاعات احلكومية وغير احلكومية العاملة واملرتبطة بقطاع الطفولة املبكرة من أجل  4 .
إعداد اخلطط اإلستراتيجية الوطنية.

. 5     تفعيل قانون الطفل الفلسطيني وصياغة التشريعات في مختلف اجملاالت )الصحية، النفسية، االجتماعية، التعليمية، 
واحلقوق املدنية( واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيقه. 

إدراج احتياجات وهموم الطفولة املبكرة ضمن االستراتيجيات والبرامج التنموية احلكومية، كاحلد من الفقر والبرامج  6 .
التنموية، ووسائل اإلعالم وبرامج توعية اآلباء واألمهات.

التعليمية، وخفض معدل طالب/معلم خاصة في مرحلة  العملية  العلمية للمعلمني بصفتهم محور  املؤهالت  رفع  7 .
التعليم األساسي.   

استحداث وتطوير البرامج التربوية العالجية واإلرشادية والصحية والتربية اخلاصة واألنشطة املوجهة للطلبة ملواجهة  8 .
متطلبات وظروف احلياة اليومية ومعاجلة آثارها على الطلبة.

نقاط القوة
التزام السلطة الوطنية الفلسطينية مبشروع التعليم للجميع 1 .

مشاركة فلسطني في االختبارات الدولية لتقييم حتصيل الطالب مما يساعد في حتديد موقع فلسطني بني دول العالم  2 .
ووضع اآلليات الالزمة ملعاجلة أسباب تدني مستوى قدرات طلبة فلسطني

عن  البحث  في  اجلهد  يوفر  مما  التعليم  سلك  في  للعمل  املؤهلني  اجلامعية  الشهادات  حملة  من  كافية  أعداد  وجود  3 .
معلمني

التزام املانحني بالدعم السخي لقطاع التعليم 4 .
وجود مناهج فلسطينية جلميع صفوف التعليم العام، مع توفر القدرات احمللية على تقييمها وتطويرها باستمرار 5 .

وجود رؤية واضحة في خطط واستراتيجيات وزارة التربية والتعليم للنهوض بالعملية التربوية، والتي تستند على املبادئ  6 .
التالية:

	 التعليم والتطوير حق إنساني للجميع
	 تعليم يساهم في احلفاظ على الهوية الوطنية وصيانة التراث الوطني.

	 تعليم يساهم في بناء الدولة الفلسطينية
	 تعليم يساهم في مواجهة التحديات والظروف واألزمات الطارئة 

	 تعليم يرسخ القيم ومبادئ الدميقراطية.
	 تعليم رافد للتنمية الشاملة

	 تعليم يواكب التطور التكنولوجي و العلمي ويستفاد منه
	 تعليم يتمركز حول الطالب ويبني شخصيته املتكاملة وينمي إبداعه ويراعى قدراته اخلاصة.

	 تعليم يعزز مكانة املعلم املهنية و االجتماعية.
تعليم يعزز املشاركة اجملتمعية في املسؤولية عن التعليم) جامعات، مؤسسات أهلية، مؤسسات رسمية.. الخ(.	 
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التوصيات:
االستمرار في توفير التعليم اجملاني في مرحلة التعليم األساسي. 1 .
مراجعة املناهج الفلسطينية وتطويرها مبا يتالءم مع روح العصر. 2 .

 ) احملافظة على معدالت االلتحاق اإلجمالية العالية في الصف األول بشكل خاص وباملرحلة األساسية )الصفوف 1 - 10. 3
بشكل عام، مبا فيهم ذوي االحتياجات اخلاصة.

االستمرار في توفير أبنية مدرسية جديدة الستيعاب النمو الطبيعي في عدد الطلبة ضمن املواصفات واملعايير التربوية  4 .
احلديثة، وتوفير الكتب املدرسية املناسبة واملعلمني والتقنيات التربوية، 

احلفاظ على مستوى التكافؤ في فرص التعليم بني اجلنسني خالل السنوات القادمة وذلك انسجاما مع هدف التعليم  5 .
للجميع. 

تطوير وحتسني نوعية التعليم ومستوى التحصيل العلمي للطلبة في املرحلة األساسية.. 6
زيادة االهتمام بالتعليم والتدريب املهني الفلسطيني، وزيادة كفاية املراكز املهنية من حيث زيادة األبنية والتجهيزات في  7 .

املراكز املوجودة، لتوفير فرص تعليم للذين يرغبون بترك التعليم األكادميي والتوجه نحو التعليم املهني.
في  التعليم  توفير  في  باعتبارهم شركاء  اخلاص  والقطاع  الدولية  الغوث  ووكالة  احلكومي  القطاع  بني  التنسيق  زيادة  8 .

فلسطني.
إعداد دراسات متخصصة حول األمية لوضع اخلطط املالئمة ملكافحتها وخاصة بني فئة الشباب.  . 9



25
األهداف اإلمنائية لأللفية )MDGs( - تقرير احصائي         

تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

الهدف 03
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الهدف الثالث: تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

ظروف االحتالل في األراضي الفلسطينية تنتهك حقوق كال اجلنسني.  االغالقات، واالعتقاالت، ومصادرة األراضي، 
واالغتياالت، وجدار الضم والتوسع وغيرها من اإلجراءات تشمل اجلنسني بدون متييز

شهدت األراضي الفلسطينية منذ منتصف عقد التسعينات في القرن املاضي وحتى اآلن حراكا قويا في مجال تفعيل قضايا 
املرأة، مبا فيه حقها في املساواة االجتماعية واالقتصادية.  وكان للمنظمات العاملة في مجال حقوق املرأة، ووزارة شؤون املرأة 

ووحدات النوع االجتماعي في الوزارات دور محوري في تفعيل قضايا املرأة وحتقيق العديد من اإلجنازات في هذا اجملال.

على الرغم من اإلجنازات املتحققة، إال أنه مازال هناك طريق طويل للوصول إلى املساواة املنشودة، فمثال في قطاع التعليم 
مت حتقيق املساواة، وجتاوزها لصالح املرأة، وذلك من الناحية الكمية، بينما في اجلانب النوعي ما زالت هناك فروق بحاجة إلى 
جسر، مثل نوعية التخصصات التي تلتحق بها اإلناث في التعليم العالي، وكذلك في مجال العمل ما زالت مشاركة املرأة 
في القوى العاملة متدنية، إضافة إلى انخفاض نسبة النساء العامالت في القطاع غير الزراعي مقارنة مع الذكور، وغير ذلك 

من اجملاالت.

يتطلب احملافظة على اإلجنازات التي مت إحرازها في مجال املساواة بني اجلنسني مجموعة من الشروط الواجب استمرار توفرها، 
منها على سبيل املثال استمرار وزارة شؤون املرأة ضمن الهيكل الوزاري، واالستمرار في توفير الدعم واملساندة من قبل احلكومة 
واجملتمع املدني واجملتمع الدولي للمؤسسات العاملة في مجال حقوق املرأة، وعدم تدهور الوضع السياسي أكثر حتى تستمر 

اإلناث في الوصول إلى التعليم والعمل، وتعزيز مشاركة املرأة السياسة على املستوى الكلي الفلسطيني. 

أدت إجراءات االحتالل خالل انتفاضة األقصى إلى تشوهات حقيقية في اإلجنازات التي مت حتقيقها منذ عام 1994، والتي شملت 
األعمار،  فئات  ومن جميع  اجلنسني  كال  من  اآلالف  واعتقل عشرات  وجرح  فاستشهد  الفلسطيني،  اجملتمع  قطاعات  جميع 
العشرات من  األشجار، وقصفت  واقتالع  الزراعية  األراضي  الدومنات من  آالف  وتدمير  وتهجير سكانها،  املنازل  ومت هدم مئات 
من  املئات  وأقيمت  عسكرية،  ثكنات  إلى  منها  كبيرة  أعداد  حتويل  ومت  اإلسرائيلية،  الدبابات  بقذائف  التعليمية  املؤسسات 
احلواجز العسكرية الثابتة واملتحركة والتي أعاقت الطالب من الوصول إلى مدارسهم، واملرضى الى مراكز العالج، واستشهدت 
العديد من احلوامل على احلواجز، وفقدت العديد من األسر مصادر رزقها.  لذلك فمهما يتم من إجنازات في مجال املساواة بني 

اجلنسني فإنها تبقى منقوصة في ظل االحتالل.  

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

جدول 1.3: مؤشرات الهدف الثالث
السنة

2008مؤشرات أهداف التنمية األلفية 2007 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995

1.3 نسبة البنات إلى البنني في مراحل التعليم*:

98.3 98.2 98.2 97.7 98.1 97.8 96.7 95.3 94.7 األساسي

113.3 112.5 110.0 106.7 108.5 103.9 94.2 86.4 83.5 الثانوي

117.0 116.2 111.3 98.0 91.9 87.0 80.1 77.6 86.9 العالي

.. 17.1 17.2 18.0 17.2 13.6 12.3 15.6 14.5
2.3 حصة النساء من الوظائف املدفوعة األجر في 

القطاع غير الزراعي

12.9 12.9 12.9 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 ..
3.3 نسبة املقاعد التي تشغلها النساء في اجمللس 

التشريعي

.. : تعني ال يتوفر بيانات
*: بالنسبة ملؤشرات التعليم فإن السنة تعني نهاية السنة الدراسية، مثال 1995 تعني السنة الدراسية 1994 / 1995
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املساواة بني اجلنسني في التعليم:

التعليم قد حتققت، ولكن يجب  الغاية املنشودة نحو حتقيق املساواة بني اجلنسني في مجال  إن  القول  ميكن 
التعامل بحذر مع بيانات التعليم العالي ألن الذكور لديهم فرصة أكبر من اإلناث لاللتحاق باجلامعات باخلارج

يعتبر مؤشر نسبة البنات إلى البنني أداة لقياس الفروقات بني اجلنسني في االلتحاق بالتعليم.  لقد حققت فلسطني تقدما 
ملموسا في مجال إزالة هذه الفروق وفي جميع مراحل التعليم.  فمن خالل جدول )1.3( يالحظ أن نسبة االناث إلى الذكور 
تزايدت بشكل ملحوظ خالل الفترة 1995/1994 – 2007/2006 وجلميع املراحل التعليمية )األساسي، والثانوي، والتعليم العالي( 
ففي التعليم الثانوي والتعليم العالي جتاوزت نسبة اإلناث مثيلتها بني الذكور.  وفي مرحلة التعليم األساسي تعتبر النسب 
مقبولة إذا ما أخذنا بعني االعتبار أن أعداد الذكور هي أكثر من اإلناث )نسبة اجلنس في األراضي الفلسطينية هي 103.0 حسب 
بيانات التعداد العام 2007(، أما بالنسبة ملرحلة التعليم الثانوي فإن هذه النسبة تدل على زيادة في معدالت تسرب الذكور 
مقارنة مع اإلناث، حيث قد يعود تسرب الذكور من التعليم لاللتحاق بسوق العمل ملساعدة أسرهم في توفير احتياجاتهم 
املعيشية، نظرا للظروف االقتصادية السيئة التي متر بها األراضي الفلسطينية.  أما بالنسبة ملرحلة التعليم العالي، فعلى 
الرغم من أن نسبة اإلناث أعلى من الذكور فقد ال تعكس الواقع متاما، وذلك ألن الذكور عادة ما يكون لديهم فرص أكبر لاللتحاق 
في مؤسسات التعليم العالي في اخلارج بينما هذه الفرصة أقل إتاحة أمام اإلناث بسبب العادات والتقاليد السائدة، التي غالبا 

ما حتظر على اإلناث السفر للخارج لاللتحاق بالتعليم.

وبالنسبة للفروقات املناطقية، فيبدو من البيانات املتوفرة أنه ال يوجد فروق ذات داللة بني النسب سواء بني الضفة الغريبة 
وقطاع غزة أو حسب نوع التجمع السكاني )حضر/ريف/مخيم(.  وهذه املعطيات تعتبر في غاية األهمية  وخاصة بالنسبة 

للتجمعات الريفية، حيث كان التعليم الثانوي والعالي في املاضي في الغالب متاحا أمام الذكور فقط. 

وبغض النظر عن األسباب وراء تزايد نسب التحاق اإلناث بالتعليم فإننا نستطيع التأكيد بأن حق التعليم لكال اجلنسني قد 
حتقق في األراضي الفلسطينية.

حصة النساء من الوظائف املدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي

تقريبا جميع النساء العامالت في القطاع غير الزراعي يعملن بأجر

خالل الفترة 1995 - 2007 لم تتجاوز نسبة النساء العمالت في القطاع غير الزراعي مدفوع االجر 18.0 % حيث تراوحت النسبة 
بني 12.3 % خالل عام 1998 و 18.0 % عام 2004، مع وجود تفاوت خفيف بني الضفة الغربية وقطاع غزة لصالح الضفة الغربية، 

وانخفاض النسبة بشكل ضئيل في األرياف عن مثيالتها في التجمعات احلضرية وفي اخمليمات )انظر شكل 2.3 وشكل 3.3(.
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السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذه املعطيات الرقمية هو: هل يوجد فروق في األجور بني الذكور واإلناث؟، وما هي القطاعات 
التي تعمل بها اإلناث مقارنة مع الذكور؟.  تفيد املعطيات بأن عمل النساء بشكل عام يقتصر على مهن محددة، وأن معدل 
أجورهن أقل من الذكور.  لذلك ال بد من العمل على تبني سياسات واضحة في مجال تعزيز املساواة بني اجلنسني في مجاالت 
العمل وكذلك في األجر، فال يكفي أن تكون املرأة عاملة ولو بأجر زهيد، وخاصة أن العديد من النساء أصبحن املعيالت ألسرهن 

بعد فقدان أزواجهن سواء باالعتقال أو االغتيال. 
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مشاركة املرأة السياسية:

ما زالت نسبة مشاركة املرأة في املراكز التشريعية ومواقع اتخاذ القرار متدنية جدا

اجمللس  انتخابات  الرجال، ففي  القرار قليال مقارنة مع  اتخاذ  ومراكز  التشريعية  املواقع  الفلسطينية في  املرأة  يزال متثيل  ما 
التشريعي عام 1996 حصلت النساء على نسبة %5.7 من مجمل مقاعد اجمللس التشريعي، وفي انتخابات عام 2007 ارتفعت 

النسبة إلى 12.9%.  

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تدني املشاركة السياسية للمرأة، فهناك عوامل تتعلق بالعادات والتقاليد وأخرى 
املطلوبة  باملواصفات  تتمتع  ال  بأنها  املرأة  السائدة عن  النمطية  الصورة  تكون  قد  للمرأة، فمثال  التعليمية  باخللفية  تتعلق 
لشغل الوظائف القيادية سببا في عدم التوجه نحو تعيينها في هذه املواقع، أو أن نوع التخصصات التي يلتحقن بها في 

التعليم العالي ال تلبي شروط شغل مثل هذه الوظائف.

التحديات

من أجل ضمان حتقيق املساواة بني اجلنسني هناك مجموعة من التحديات التي تواجه حتقيق الغايات املنشودة، ومن أبرزها:
توفر االستقرار واألمن الالزمني لتحقيق التنمية املستدامة، حيث تعتبر اإلجراءات اإلسرائيلية بحق اإلنسان واألرض من  1 .

أهم العوامل التي تعرقل التنمية وحترم العديد من املواطنني من مصادر رزقهم.
ضمان تطبيق التشريعات والقوانني الناظمة حلقوق املرأة وتعزيز املساواة االجتماعية واالقتصادية بني اجلنسني. 2 .

ضمان حصول الذكور واإلناث على السواء على نفس فرص التعليم ذو اجلودة العالية والتخصصات التي يرغب بها كل  3 .
منهما بااللتحاق بها في التعليم العالي

ضمان أن تكون املوازنة احلكومية حساسة للنوع االجتماعي، مبا يضمن تعزيز املساواة حسب النوع االجتماعي 4 .
القرار، وهو ما يتطلب  الكافية لتمثيلها في جميع مواقع صنع  الفرصة  ضمان املشاركة السياسية للمرأة وإعطائها  5 .

حملة توعية واسعة إلزالة العوائق االجتماعية والسياسية التي حترمها من الوصول لهذه املراكز 
ضمان توفر القدرات واملهارات الالزمة لدى النساء اللواتي يتبوأن مواقع قيادية، حتى يتمكن من القيام بالدور املتوقع منهن  6 .

على أكمل وجه.  
ضمان توفر بيانات تعكس واقع املرأة بعمق أكثر، وليس فقط من خالل بيانات مجردة قد تخفي وراءها الكثير من الفوارق  7 .

التي ال يتم اكتشافها إال بالتحليل املعمق  

نقاط القوة

من أبرز نقاط القوة التي ميكن استغاللها لتقليص الفجوة بني اجلنسني، ما يلي:
تبني السلطة الوطنية الفلسطينية حلقوق املرأة من خالل التشريعات والقوانني  1 .

احلكومة  أعمال  جدول  على  املرأة  قضايا  لطرح  ذهبية  فرصة  يعتبر  احلكومية  الهيكلية  ضمن  املرأة  شؤون  وزارة  وجود  2 .
ومتابعتها

وجود العديد من منظمات اجملتمع املدني الفاعلة في مجال حقوق املرأة، وهي مؤسسات قامت بإجناز الكثير في مجال  3 .
حقوق املرأة مما يعطيها قوة دفع تساعدها في االستمرار في هذا الدور للحصول على املزيد من احلقوق 

توفر الدعم املادي الدولي للمشاريع والسياسات التي تساهم في تعزيز املساواة بني اجلنسني 4 .
الوعي املكتسب لدى املواطن الفلسطيني بشأن حقوق املرأة، وقبول اجملتمع الفلسطيني للعديد من الظواهر اإليجابية  5 .

التي مت حتقيقها في مجال حقوق املرأة
توفر مناهج تعليم فلسطينية تأخذ بعني االعتبار موضوع املساواة بني اجلنسني، األمر الذي يساعد على خلق جيل واع  6 .

بحقوق املرأة
االنتشار الواسع ملؤسسات التعليم وخاصة في املراحل الدراسية العليا )الثانوي والعالي( في جميع املناطق يساهم في  7 .

ضمان حصول اإلناث على حقهن في التعليم على قدم املساواة مع الذكور

 التوصيات
إعداد دراسات نوعية أكثر عمقا عن الفروق بني اجلنسني في كافة اجملاالت لتحديد األسباب احلقيقية وراء معوقات  1 .

حتقيق املساواة التامة
مراجعة القوانني والتشريعات الفلسطينية باستمرار وتقييم مدى تلبيتها حلقوق كال اجلنسني 2 .

االستمرار في مأسسة آليات تفعيل النوع االجتماعي من خالل دمجها في برامج وخطط التنمية الفلسطينية  3 .
استمرار مشاركة فلسطني في املشاريع واملؤمترات اإلقليمية والدولية التي تتعامل مع حقوق النساء 4 .

زيادة دعم احلكومة للمشاريع التي تساهم في زيادة مشاركة املرأة في العمل مدفوع األجر  5 .
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تخفيض معدل وفيات االطفال

الهدف 04
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الهدف الرابع: تخفيض معدل وفيات األطفال

بتخفيض هذه  املنشودة  الغاية  بتحقيق  تنبئ  ال  والرضع  اخلامسة  دون  األطفال  وفيات  ملعدالت  احلالي  االجتاه 
املعدالت بنسبة الثلثني حتى عام 2015  

يعتمد تخفيض معدالت وفيات األطفال على عدة عناصر، من أهمها استقرار الظروف السياسية، والتخطيط السليم، وتوفر 
التمويل وتقليص معدالت الفقر، والتوعية بشأن أهمية الصحة اإلجنابية، وتوفر األدوية واملطاعيم الالزمة لألطفال واألمهات، 
وزيادة التوعية بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية وغير ذلك من املتطلبات.  بالنسبة لفلسطني فإن العديد من املتطلبات تعتمد 
على الوضع السياسي العام، ففي فترات الهدوء النسبي لألوضاع السياسية تكون معظم املتطلبات متوفرة، ويطرأ نتيجة 
لها حتسن ملحوظ في مجال صحة األم والطفل وفي املؤسسات التي تقدم اخلدمات، بينما في فترات التوتر السياسي تنقلب 
احلالة رأسا على عقب، فتزداد معدالت الفقر وسوء التغذية وتزداد صعوبة الوصول ملراكز الرعاية الصحية، األمر الذي يؤدي إلى 

ارتفاع في معدالت الوفيات مبا فيها وفيات األطفال.

جدول 1.4: مؤشرات الهدف الرابع
الفترة

مؤشر التنمية األلفية
2006 - 2005  2003  – 1999 1999 - 1995  1994 - 1990

28.2 28.3 28.7 33.2 1.4 معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة

25.3 24.2 25.5 27.3 2.4 معدل وفيات الرضع

    
2006 2004 2000 1996 مؤشر التنمية األلفية/السنة

96.8 95.2 92.7 49.0
3.4 نسبة األطفال البالغني من العمر سنة 

واحدة، امللقحني ضد احلصبة 

الغاية  4.أ: تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة الثلثني في الفترة من 1990 إلى2015 

معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة:

معدالت وفيات األطفال دون اخلامسة األسرع انخفاضا في اخمليمات مقارنة مع احلضر والريف بعد عام 2003.  وإذا 
استمرت وتيرة االنخفاض بنفس املستوى احلالي فإنه ال يتوقع حتقيق الغاية املنشودة حتى عام 2015

تشير املعطيات إلى أن معدالت وفيات األطفال شهدت انخفاضا ملحوظا خالل الفترة 1990 – 2006 على مستوى األراضي 
الفلسطينية، حيث انخفضت من 33.2 حالة وفاة لكل 1000 طفل خالل الفترة 1990 – 1994 إلى 28.2 حالة خالل الفترة 
الرابع خالل  الوفيات  تخفيض معدالت  في  التقدم  في سرعة  العربية  الدول  بني  الرابع  ترتيب فلسطني  وكان   ،2006  -2005
الفترة 1990 – 2000، حيث جاءت بعد كل من مصر وعمان وليبيا في هذا اجملال )االسكوا: األهداف التنموية لأللفية في البلدان 
العربية، 2003(. ولكن يالحظ أن هناك تفاوتا في هذه املعدالت بني الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي أعلى في قطاع غزة مقارنة 
مع الضفة الغربية، وكذلك يوجد تفاوت ملحوظ بني املناطق احلضرية والريفية واخمليمات، فقد كان معدل الوفيات حتى عام 
2003 عاليا في اخمليمات مقارنة مع املناطق احلضرية والريفية ولكنه انخفض بشكل كبير في الفترة 2005 –  2006 )أنظر 

شكل 1.4(. 
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تعتبر األراضي الفلسطينية من بني أفضل الدول العربية في مستوى انخفاض معدالت وفيات األطفال دون اخلامسة، حيث 
تشير البيانات إلى أن ترتيب فلسطني كان السابع بني الدول العربية في عام 2003، فجاءت بعد كل من اإلمارات العربية املتحدة 

والكويت وعمان والبحرين وقطر وليبيا )االسكوا: األهداف التنموية لأللفية في البلدان العربية، 2003(.

وحول إمكانية حتقيق الغاية بتخفيض معدالت الوفيات مبقدار الثلثني حتى عام 2015، فإن االجتاه العام ملعدالت االنخفاض تشير 
إلى عدم إمكانية حتقيق الغاية إذا استمرت معدالت االنخفاض بنفس الوتيرة، حيث أنها خالل اثنتي عشرة سنة انخفضت 
بحوالي 9 % فقط.  لذلك ال بد من وضع خطط وسياسات حازمة لتقليل معدالت وفيات األطفال دون اخلامسة خالل ما تبقى 
من الفترة حتى عام 2015.  ولكن ال بد من األخذ بعني االعتبار الظروف السياسية واالقتصادية في األراضي الفلسطينية والتي 

تقيد تنفيذ اخلطط.
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معدل وفيات الرضع

معدالت وفيات األطفال الرضع في قطاع غزة أعلى من مثيالتها في الضفة الغربية

تعتبر معدالت وفيات األطفال الرضع في األراضي الفلسطينية منخفضة مقارنة مع معظم الدول العربية، فقد انخفضت 
من 27.3 حالة وفاة لكل 1000 حالة والدة حية خالل الفترة 1990 – 1994 الى 25.3 حالة خالل الفترة إحدى عشرة سنة ) الفترة 
2006(.  ويالحظ وجود تفاوت بني الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يرتفع املعدل في قطاع غزة مقارنة مع الضفة   – 2005
الغربية، بينما يالحظ أن معدالت الوفيات بني الذكور أعلى منها بني اإلناث.  أما على مستوى نوع التجمع فيالحظ أنه في 
الفترة من عام 2003 وما قبل كانت معدالت وفيات الرضع في اخمليمات عالية جدا مقارنة مع احلضر والريف، ولكن بعد عام 
2003 طرأ انخفاض كبير على نسبة وفيات الرضع في اخمليمات لتصبح أقل من مثيلتها في احلضر والريف.  وفي املقابل طرأ 

ارتفاع على املعدل في احلضر والريف بعد عام 2003 مقارنة مع األعوام السابقة. 

وحول إمكانية حتقيق الغاية املنشودة ، وهي تخفيض املعدل مبقدار الثلثني حتى عام 2015 مقارنة مع عام 1990 فإنه يبدو أنه 
من غير املمكن حتقيق هذه الغاية إذا استمر االجتاه العام بنفس وتيرته خالل الفترة املاضية. 

األطفال البالغون من العمر سنة واحدة، امللقحون ضد احلصبة

ميكن حتقيق الغاية املنشودة بشأن تلقيح جميع األطفال ضد احلصبة حتى عام 2015

تفيد البيانات املتوفرة أن معدالت تلقيح األطفال ضد احلصبة في األراضي الفلسطينية قريبة جدا من حالة االكتمال، حيث 
تبني املعطيات في جدول )1.4( أن نسبة التلقيح ارتفعت من 49.0 % عام 1996 إلى 96.8 % عام 2006،   واملعدالت مرتفعة جدا 
في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي جميع أنواع التجمعات )حضر/ريف/مخيم( مع وجود تفاوت بني الضفة الغربية وقطاع 
النسبة في اخمليمات وتنخفض  ترتفع  إذ  التجمعات  الذكور، وبني  الذكور واإلناث لصالح  غزة لصالح قطاع غزة، وكذلك بني 
في األرياف واملناطق احلضرية.  وهذه التباينات يجب أن تؤخذ بعني االعتبار عند وضع برامج التطعيم لضمان الشمول لكافة 

املناطق ولكال اجلنسني.

2015 سيتحقق  الغاية املنشودة من تلقيح جميع األطفال ضد احلصبة حتى عام  إن  القول  بناء على هذه املعطيات، ميكن 
بشكل كامل.   
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التحديات
تتمثل أبرز التحديات فيما يلي:

ضمان استمرار توفر املوارد املالية الالزمة للقطاع الصحي لتنفيذ السياسات الصحية  1 .
الطفل،  ومنو  على صحة  التي حتافظ  اجليدة  املمارسات  بشأن  املناطق  وفي جميع  األسرة  على مستوى  الوعي  تعزيز  2 .

وخاصة في مجال التغذية واملراقبة السليمة للوضع الصحي لألطفال.
النساء   على  لإلشراف  القانونيات  القابالت  وتوفير  املناطق،  لكافة  الصحية  للخدمات  الشاملة  التغطية  ضمان  3 .

احلوامل 
الطبية/وكالة  الصحة/اإلغاثة  )وزارة  الفلسطينية  األراضي  في  الصحية  اخلدمات  كافة مقدمي  بني  اجليد  التنسيق  4 .

الغوث الدولية/القطاع اخلاص(

نقاط القوة
الغوث  وكالة  أو  املدني  اجملتمع  منظمات  أو  احلكومي  القطاع  سواء  فلسطني  في  الصحي  للقطاع  املانحني  دعم  1 .

الدولية
اكتساب اخلبرة الكافية لدى طواقم العمل الصحي في فلسطني للعمل في ظل الظروف االستثنائية 2 .

شمول جميع األطفال دون سن الثالثة في التأمني الصحي احلكومي اجملاني 3 .

التوصيات
تضمني صحة األم والطفل في خطط احلكومة بشكل منتظم  1 .

تعزيز الشراكة بني كافة األطراف املقدمة للخدمات الصحية في فلسطني 2 .
تعميم مراكز الرعاية الصحية على مختلف التجمعات لتسهيل الوصول إليها جلميع الفئات 3 .

زيادة نشاطات التوعية الصحية وأهمية مراقبة صحة الطفل  4 .
توفر احصاءات محدثة وشاملة عن الوفيات وأسبابها للمساعدة في رسم السياسات التي تساهم في تقليص أعداد  5 .

الوفيات
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حتسني صحة األمهات

الهدف 05



38
                     األهداف اإلمنائية لأللفية )MDGs( - تقرير احصائي



39
األهداف اإلمنائية لأللفية )MDGs( - تقرير احصائي         

الهدف اخلامس: حتسني صحة األمهات

املعطيات التالية متثل أبرز النتائج فيما يتعلق بصحة األم التي خرج بها املسح الصحي الذي نفذه اجلهاز املركزي لإلحصاء 
الفلسطيني عام 2004:

في   %  50.6 بلغت  األسرة  تنظيم  وسائل  من  وسيلة  أي  حالياً  ويستخدمن  حالياً  املتزوجات  النساء  نسبة  أن  النتائج  بينت 
األراضي الفلسطينية، بواقع 55.1 % في الضفة الغربية و43.0 % في قطاع غزة.  وكانت الوسيلة األكثر شيوعا هي اللولب، إذ 

بلغت نسبة استخدامه 23.7 %، تاله احلبوب، حيث بلغت نسبة استخدامها 6.2 % في األراضي الفلسطينية.
 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن اإلجناب خالل السنة السابقة للمسح وتلقني مطعوم التيتانوس بلغت 37.4 % في األراضي 
الفلسطينية، بواقع 43.6 % في الضفة الغربية و33.3 % في قطاع غزة.

 
احلمل  أثناء  صحية  رعــاية  فيها  األمهات  وتلقت  للمسح  السابقة  الثالث  السنوات  خالل  متت  التي  الوالدات  نسبة  أما 

فبلغت  96.5 % في األراضي الفلسطينية، بواقع 96.1 % في الضفة الغربية و97.2 % في قطاع غزة.
بلغت نسبة الوالدات التي متت خالل السنوات الثالث السابقة للمسح في األراضي الفلسطينية، والتي متت في مؤسسات 
صحية 96.4 %، و 3.0 % متت في املنزل.  ففي الضفة الغربية بلغت هذه النسب 94.3 % و4.7 % على التوالي، وفي قطاع غزة 

بلغت 99.1 % و0.7 % على التوالي.
 

وأن 72.2 % من الوالدات التي متت خالل السنوات الثالث السابقة للمسح )آخر والدتني( قد متت بصورة طبيعية، وأن   12.3 % 
متت عن طريق اجلرح/التوسيع، و2.7 % متت بواسطة الشفط/امللقط، وما نسبته 12.8 % من الوالدات متت بواسطة العمليات 

القيصرية في األراضي الفلسطينية.

بلغت نسبة املواليد )آخر مولودين( في األراضي الفلسطينية خالل السنوات الثالث السابقة للمسح وتلقت أمهاتهم رعاية 
صحية على يد كادر مؤهل بعد الوالدة 33.3 %.  بواقع 36.2 % في الضفة الغربية 29.5 % وفي قطاع غزة.

الغاية5 .أ:  تخفيض معدل وفيات األمهات بنسبة ثالثة أرباع في الفترة من 1990 إلى2015 

وفيات األمهات:

اإلحصاءات املتوفرة غير كافية لقياس معدالت وفيات األمهات

تعتبر اإلحصاءات املتوفرة حول وفيات األمهات، وهي في الواقع محدودة، بأنها غير دقيقة إلى املستوى الذي ميكن االستناد عليه 
وبناء سياسات صحية للتقليل منها، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة تنفيذ مثل هذه املسوح واحلاجة إلى متخصصني لتقدير 
هذا املؤشر.  وقد متت محاولة تقدير هذا املؤشر من خالل بعض املسوح التي نفذها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني مثل 
املسح الدميغرافي 1995، ومسح صحة األسرة لعام 2006.  ففي املسح الدميغرافي 1995 مت تقدير معدالت وفيات األمومة في 

األراضي الفلسطينية بواقع 70 – 80 حالة وفاة لكل 100,000 حالة والدة.

الوالدات التي جتري بإشراف موظفي صحة من ذوي االختصاص:

تقريبا جميع الوالدات في األراضي الفلسطينية جتري حتت إشراف طبي مؤهل

من خالل جدول 1.5 يتضح أن جميع الوالدات في األراضي الفلسطينية جتري حتت إشراف مختصني، وقد طرأ ارتفاع على نسبة 
الوالدات التي جتري حتت إشراف طبي من حوالي 95.0 % عام 1994 إلى حوالي 99.0 % عام 2006. وهذه املعطيات تشير إلى نضوج 
في الثقافة الفلسطينية بشأن االهتمام برعاية احلمل والوالدة.  فالبيانات تبني أن النسبة مرتفعة في الضفة الغربية وفي 

قطاع غزة وفي احلضر والريف واخمليمات على السواء.  
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جدول 1.5:  نسبة الوالدات التي جتري بإشراف موظفي صحة من ذوي االختصاص في األراضي الفلسطينية
حسب املنطقة ونوع التجمع 1996 - 2006

 املنطقة نوع التجمع 
مخيمالسنة ريف حضر قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية

.. .. .. 97.9 93.4 94.9 1996

98.0 94.7 97.5 98.8 95.7 96.8 2000

99.9 97.4 98.5 99.3 97.6 98.3 2004

98.9 97.5 99.1 99.3 98.2 98.6 2006

.. : تعني ال يتوفر بيانات

وبناء على هذه املعطيات، فإنه ميكن القول بأن الغاية املنشودة متحققة إلى حد كبير، ويبقى التحدي في احملافظة على هذه 
املعدالت مع عدم إغفال العمل على تغطية النسبة املتبقية والتي يجب الوصول إليها خالل الفترة القريبة القادمة لتحقيق 

إشراف طبي تام على جميع حاالت الوالدة وخاصة في املناطق الريفية.
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الغاية  5.ب: تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلجنابية بحلول عام2015 

انتشار استخدام وسائل منع احلمل:

ما زالت معدالت انتشار وسائل منع احلمل في األراضي الفلسطينية متدنية

األراضي  في  املتزوجني  بني  احلمل  منع  وسائل  استخدام  نسبة  على  طفيف  ارتفاع  طرأ   )2006  –  1996( سنوات  عشر  خالل 
الضفة  بني  ملحوظ  اختالف  وجود  مع   ،2006 عام   %  50.2 إلى   1996 عام   %  45.2 من  النسبة  ارتفعت  فقد  الفلسطينية، 
الغربية وقطاع غزة، فاملعدالت في الضفة الغربية أعلى من مثيلتها في قطاع غزة.  ومن خالل جدول )2.5( يالحظ أن نسبة 
استخدام وسائل منع احلمل على مستوى األراضي الفلسطينية استقرت حول 50.0 % منذ عام 2000 وحتى عام 2006.  وتشير 
نتائج املسوح الصحية والدميغرافية التي نفذها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ عام 1995 وحتى عام 2006 إلى أن 
هناك مجموعة من األسباب التي حتول دون استخدام وسائل منع احلمل تتراوح بني عدم الثقة بهذه الوسائل وأسباب دينية 
واجتماعية والرغبة في اإلجناب واخلوف من آثارها اجلانبية.  لذلك ال بد من بذل مزيد من اجلهود في مجال الصحة اإلجنابية لزيادة 

معدالت استخدام وسائل منع احلمل.

جدول 2.5: معدل انتشار وسائل منع احلمل في األراضي الفلسطينية حسب املنطقة ونوع التجمع 1996 – 2006
 املنطقة نوع التجمع 

السنة
مخيم ريف حضر قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية

.. .. .. 33.9 50.7 45.2 1996

50.1 52.9 51.1 46.1 54.3 51.4 2000

44.6 55.3 50.0 43.0 55.0 50.6 2004

46.4 53.4 49.3 41.7 54.9 50.2 2006
.. : تعني ال يتوفر بيانات

بناء على املعطيات املتوفرة، يتضح أن حتقيق الغاية حتى عام 2015 غير ممكن إذا استمر االجتاه في معدالت استخدام وسائل 
منع احلمل كما هو عليه حتى عام 2006.
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معدالت الوالدات لدى املراهقات:

خالل عشر سنوات طرأ انخفاض كبير على معدالت الوالدة بني املراهقات

لقد حققت السياسات التي مت تبنيها واجلهود التي بذلت في األراضي الفلسطينية بشأن التوعية حول مخاطر الزواج واإلجناب 
املبكرين نتائج ملموسة خالل عقد من الزمن )1995 – 2005(، فالبيانات في جدول )3.5( تبني أن معدالت  الوالدة بني املراهقات 
انخفضت بحوالي 48 % خالل هذه الفترة.  فانخفض املعدل من 114.0 حالة والدة لكل 1000 مراهقة عام 1995 إلى أقل من 
60 حالة في عام 2005.  وكان معدل االنخفاض أسرع في قطاع غزة مقارنة  مع الضفة الغربية )حوالي 53 % في قـطـــاع 
غــزة و 45 % في الضفة الغربية(.  وعلى الرغم من هذه املعطيات اإليجابية إال أن ظاهرة اإلجناب في سن املراهقة لدى الفتيات 
ما زالت تسترعي االنتباه ألنها ما زالت موجودة ومبعدالت عالية نسبيا.  لذلك ال بد من االستمرار في تعميم وترويج سياسات 
الصحة اإلجنابية حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة بشكل تام نظرا ملا لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية 

سلبية على األم والطفل واألسرة. 

جدول 3.5: معدل الوالدات لدى املراهقات في األراضي الفلسطينية 1995 - 2005
قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية السنة

144.0 100.0 114.0 1995

72.0 79.0 77.0 1999

76.4 65.2 69.4 2003

67.4 55.2 59.8 2005
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احلصول على الرعاية الصحية قبل الوالدة:

جميع النساء احلوامل تقريبا يحصلن على الرعاية الصحية قبل الوالدة 

ميكن القول بأنه قد مت حتقيق الغاية املنشودة بتمكني جميع النساء احلوامل من احلصول على الرعاية الصحية قبل الوالدة، فقد 
ارتفعت النسبة من 95.6 % عام 2000 إلى حوالي 99.0 % عام 2006 )جدول 4.5(.  وحصل هذا التطور في الضفة الغربية وقطاع 
التجمعات السكانية )حضر/ريف/مخيم(.  لذلك فإن هذا اإلجناز يتطلب وضع االستراتيجيات  غزة على السواء، وفي جميع 

الالزمة للمحافظة عليه باستمرار، مع األخذ بعني االعتبار ضمان حصول النسبة الصغيرة املتبقية على هذه اخلدمة.

جدول 4.5: معدالت احلصول على الرعاية الصحية قبل الوالدة )زيارة واحدة على األقل وأربع زيارات على األكثر(             
في األراضي الفلسطينية حسب املنطقة ونوع التجمع 1996 - 2006

نوع التجمع  املنطقة
السنة

مخيم ريف حضر قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية

98.5 92.2 96.5 98.3 94.0 95.6 2000

98.4 95.9 96.3 97.2 96.1 96.5 2004

99.5 98.7 98.6 99.0 98.7 98.8 2006

.. : تعني ال يتوفر بيانات
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احلاجة غير امللباة في مجال تنظيم األسرة
ال يتوفر بيانات على شكل سلسلة زمنية حول هذا املؤشر، حيث توفرت بيانات عن عام 2006 فقط.  وهذه البيانات تشير إلى أن 
12.4 % فقط من األزواج ال يستطيعون احلصول على وسائل تنظيم األسرة بواقع 11.6 % في احلضر و12.6 % في الريف و11.2 % 
في اخمليمات.  لذلك ال بد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة على مستوى احلكومة ومنظمات اجملتمع املدني لتوفير االحتياجات للفئة 

التي ال تستطيع احلصول عليها.

التحديات
تتمثل ابرز التحديات لتحقيق هذا الهدف مبا يلي:

ضمان الوصول الشامل جلميع النساء واألطفال خلدمات الصحة الشاملة مبا فيها خدمات الصحة اإلجنابية وصحة األم  1 .
والطفل

ضمان التنسيق الفعال بني كافة اجلهات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية 2 .
أكبر  لتمكني  الفقراء  جميع  ليشمل  الصحي  التأمني  شمول  وزيادة  الصحي،  للنظام  الالزمة  املوازنات  توفير  ضمان  3 .

شريحة من اجملتمع الفلسطيني للوصول الى اخلدمات الصحية بدون عوائق مادية
األمومة  تقدم خدمات صحة  التي  تلك  وخاصة  الصحية  املرافق  وتأهيل  الصحي،  القطاع  في  العاملني  قدرات  تعزيز  4 .

والطفولة
حتسني آليات تسجيل حاالت اإلصابة بأمراض احلمل واألطفال لتوفير بيانات دقيقة تساعد في بناء نظام مراقبة صحية  5 .

فعال يساهم في تطوير السياسات الصحية
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ضمان توفير خدمات متكاملة للمناطق املتأثرة باجلدار والذي يعتبر عائقا أمام الكثير من احلاالت للوصول الى مراكز  6 .
الرعاية الصحية املتخصصة في الوقت املناسب

ضمان توفر نظام تخطيط صحي متقدم يضمن التغطية الشاملة ملركبات القطاع الصحي مبا فيها صحة األمومة  7 .
والطفولة

نقاط القوة
زيادة الوعي اجملتمعي بأهمية الصحة اإلجنابية 1 .

إدماج قطاع الصحة كأحد احملاور الرئيسية خلطط التنمية متوسطة املدى للحكومة الفلسطينية، مع التأكيد على  2 .
أهمية صحة األم والطفل واملراهقني

توفر الدعم الدولي خلطة التنمية الفلسطينية، مما يضمن توفر احلد األدنى من التمويل الالزم لقطاع الصحة 3 .
الالجئني  املدني/وكالة غوث وتشغيل  )احلكومة/منظمات اجملتمع  العاملة في اجملال الصحي  العديد من اجلهات  وجود  4 .

الفلسطينيني/القطاع اخلاص(

التوصيات
استمرار اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني بتنفيذ املسوح الصحية املتخصصة لتوفير مؤشرات على شكل سالسل  1 .

زمنية حتدد االجتاهات السائدة في مجال صحة األم والطفل
زيادة موازنة قطاع الصحة في املوازنة العامة للحكومة 2 .

زيادة حمالت التوعية في مجال الصحة اإلجنابية مع التركيز على فئة الشباب واملراهقني 3 .
اإلجنابية، حيث تعتبر  تراجع مراكز تقدمي خدمات الصحة  التي  يتم تسجيلها عن احلاالت  التي  البيانات  ضمان جودة  4 .
هذا البيانات مكملة للبيانات التي يوفرها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني في رسم صورة واضحة حول اجتاهات 

الصحة اإلجنابية
االستمرار في إعداد الدراسات املتخصصة حول صحة األم والطفل من البيانات املتوفرة ودراسة العالقات بني املتغيرات  5 .

اخملتلفة التي تؤثر في صحة األم والطفل
االستمرار في تأهيل العاملني في خدمات الصحة اإلجنابية وصحة األم والطفل لضمان تقدمي خدمات ذات جودة عالية 6 .

صياغة خطة صحية شاملة لألراضي الفلسطينية 7 .
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مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا 
وغيرهما من األمراض

الهدف 06
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الهدف السادس: مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغيرهما من األمراض

تشير املعلومات املتوفرة عن األراضي الفلسطينية إلى قلة حاالت اإلصابة باإليدز.  وقد بدأ اإلبالغ عن حاالت اإليدز في العام 
1986.  وحسب تقارير الرصد الوبائي لعام 2003، فقد بلغ عن 40 حالة إصابة بهذا املرض و 14 حالة إصابة بفيروس اإليدز.  ومن 
ضمن حاالت اإلصابة باإليدز في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، هناك 36 ذكرا مصابا و 4 إناث.  والطريقة الشائعة لإلصابة 
هي عن طريق االتصال اجلنسي بني اجلنسني )54.5 %(، يتبعها حاالت اإلصابة عن طريق نقل الدم أو منتجاته )18.2 %(، ومعظم 

هذه احلاالت تضمنت نقل الدم خارج البالد.  

الدعم  وتوفير  باملرض،  لإلصابة  بالنسبة  الوعي  وزيادة  املنخفضة  اإلصابة  معدالت  على  احملافظة  هو  القائم  التحدي  يبقى 
للسلطة الوطنية الفلسطينية الستخدام منهجيات متقدمة حملاربة املرض.  علما بأنه قد مت اتخاذ خطوات عديدة ومتنوعة 
للتعامل مع املرض والتوعية مبخاطره وطرق اإلصابة به.  فتم تطبيق فحص الدم املتوفر ضد اإليدز منذ عام 1989 وفحصه ضد 
)HIV( منذ عام 1994.  ومت عقد العديد من ورش العمل والندوات لتوعية القطاعات اخملتلفة مثل الشباب والعاملني في مجال 
الصحة.  ولكن نظرا للتغير املستمر في العادات والتوجهات االجتماعية وطرق التواصل مع اجملتمعات األخرى تبقى احتمالية 

زيادة انتشار املرض قائمة وخاصة بني فئة الشباب.

محاربة األمراض املعدية )السل، شلل األطفال، احلصبة، التهاب الكبد، املالريا(:
 

جميع  استئصال  نحو  اجلهود  جنحت  وقد  األمراض،  النتشار  مستويات  أدنى  إلى  الوصول  إلى  الصحة  وزارة  سياسة  تسعى 
والتثقيف  لألمراض،  املبكر  والكشف  التطعيم  لبرامج  اجليدة  التغطية  وشكلت  الصحة.   وزارة  قبل  من  املعدية  األمراض 
الصحي كأدوات  وأهداف أساسية مستخدمة لدى وزارة الصحة.  وقد مت احلفاظ على مستويات عالية للتطعيم خالل فترات 

اإلغالق ومنع التجول منذ أواخر عام 2000.  ولم يبلغ منذ فترة طويلة عن حاالت شلل األطفال أو داء الكلب أو الكوليرا.

	•مرض السل
تقوم وزارة الصحة منذ عام 1996 بتطبيق نظام التطعيم )DOTS(، وقد وصلت معدالت التطعيم إلى مستويات عالية جدا 
)تغطية كاملة تقريبا(، ولم يبلغ عن إصابة بني األطفال دون سن اخلامسة.  وكان هناك 27 حالة إصابة بالشريان الرئوي بني 

األطفال، و 24 حالة إضافية بني البالغني في عام 2003.

	•شلل األطفال
خالل العقدين املاضيني كانت هناك سيطرة جيدة على هذا املرض في األراضي الفلسطينية من خالل التطعيم وتخصيص 
أيام التطعيم العاملية، وقد مت تسجيل حالتني فقط خالل عام 1988.  ومنذ ذلك التاريخ لم يبلغ عن أي إصابة جديدة.  وتبعا 
الفلسطينية خالية من مرض شلل  األراضي  اعتبرت  ، فقد  األطفال  الذي كان مؤشرا إلبادة شلل  احلاد  العضالت  لشلل 
األطفال.  على الرغم من هذا اإلعالن، إال أنه ال بد من االستمرار مبراقبة انتشار هذا املرض ملعاجلة أي حاالت قد تظهر في أي 

وقت.

•احلصبة 	
حددت وزارة الصحة عام 2010 للقضاء على احلصبة في األراضي الفلسطينية.  فقد نفذت سياسة التطعيم لألطفال في 
شهرهم التاسع، حيث يحصلون على جرعة ضد احلصبة.  وكذلك على جرعة أخرى في شهرهم اخلامس عشر، ومع جرعة 
من لقاح )MMP(.  وفي عام 2004 أجرت وزارة الصحة مسحا عن املصل لبعض األمراض املعدية التي أظهرت مناعة قليلة 
ضد احلصبة على الرغم من التغطية العالية للقاح أو التطعيم.  ونتيجة لذلك مت القيام بحملة ملالحقة ذلك املرض.  ولم 

يتم اإلبالغ عن أي حالة إصابة باحلصبة في تلك السنة.  

	•التهاب الكبد 
التهاب الكبد )C.B.A( مستوطن في األراضي الفلسطينية، وقد انخفض التهاب الكبد )B( بشكل ملحوظ نتيجة للقاح ضد 
هذا املرض كجزء من البرنامج املوسع ملناعة األطفال واجملموعة املعرضة أكثر لالصابة.  وعند اكتشاف حالة مصابة باملرض يتم 
تطعيم املصاب وشريكه ضد املرض كسياسة معتمدة.  كما يتم اعطاء املواليد اجلدد جرعة ضد التهاب الكبد )B(.  في عام 
1995 كان معدل انتشار التهاب الكبد )B( 5.7 % وانخفض الى 5.0 % عام 2005.  وقد وضعت وزارة الصحة هدفا خلفض معدل 

االصابة في فلسطني الى 1.0 % عام 2015.
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	•املالريا
لم يبلغ عن أي حالة اصابة باملالريا منذ أكثر من 20 عاما، لذلك تعتبر فلسطني خالية منه.  ومع ذلك فإنه ال بد من اليقظة 

بشأن االستمرار مبراقبة انتشار املرض خوفا من انتقاله من الدول اجملاورة، وكذلك مراقبة مناطق انتشار البعوض.

املؤشرات األخرى حتت الهدف السادس:
ال تتوفر بيانات دقيقة حول بعض املؤشرات األخرى حتت الهدف السادس مثل معدالت استخدام الرفال في آخر وصال جنسي 
شديد التعرض للخطر، ومؤشر  “نسبة مواظبة اليتامى على املدارس إلى مواظبة غير األيتام مــــن الـفـئـة الـعـمـرية 

10-14 سنة”  
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ضمان توفير أسباب بقاء البيئة

الهدف 07
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الهدف السابع: ضمان توفر أسباب بقاء البيئة

تتعرض البيئة في األراضي الفلسطينية ألخطار حقيقية نتيجة لالستنزاف غير الطبيعي للموارد وعدم سيطرة الفلسطينيني 
2005 أكدت على أن العيش في بيئة سليمة  على األرض واملصادر الطبيعية.  علما أن مسودة الدستور الفلسطيني لعام 
ونظيفة هو حق أساسي لإلنسان.  ولكن في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها قطاع البيئة في فلسطني فإنه يصعب 
تأمني هذا احلق.  ويعتبر استمرار االحتالل اإلسرائيلي السبب الرئيسي الذي يحرم الفلسطينيني من السيطرة على مواردهم 
الطبيعية وخاصة املياه والتي تعتبر العنصر األساسي لتوفير البيئة السليمة.  لذلك، فإنه في ظل الوضع الراهن يستبعد أن 
يتحقق هذا الهدف حتى عام 2015، حيث أدت السيطرة اإلسرائيلية على معظم األراضي الفلسطينية إلى تقليص املساحات 
الصاحلة للسكن.  وكذلك فإنه من الصعوبة مبكان ضمان توفير املسكن اآلمن واملناسب في األراضي الفلسطينية وخاصة في 
مخيمات الالجئني التي تعتبر األكثر اكتظاظا بالسكان بسبب عدم وجود حصانة للبيوت الفلسطينية من الهدم والتدمير 

من قبل االحتالل اإلسرائيلي.      

الغاية 7.أ:  دمج مبادئ التنمية املستدامة في السياسات والبرامج الوطنية وتقليص هدر املوارد البيئية
الغاية 7.ب: احلد من خسارة التنوع البيولوجي، وحتقيق تخفيض كبير في معدل اخلسارة بحلول عام  2010

 األراضي املكسوة بالغابات:

حصل تدهور كبير على مساحة األراضي املكسوة بالغابات في األراضي الفلسطينية خالل العقدين األخيرين

لقد أثرت الظروف االستثنائية التي مرت فيها األراضي الفلسطينية منذ االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 

1967 سلبا على جميع مناحي احلياة في األراضي الفلسطينية، فباإلضافة إلى اإلجراءات اإلسرائيلية على األرض هناك عوامل 

أخرى أثرت على البيئة في فلسطني، من أهمها ندرة املياه والتغير املناخي والتصحر وتآكل األرض التي أدت خالل العقدين 

املاضيني إلى تدهور األراضي اخلضراء.  فقد انخفضت نسبة األراضي املغطاة باألحراش من 4.5 % عام 1998 إلى 1.5 % عام 

2006 بواقع 1.57 % في الضفة الغربية و0.88 % في قطاع غزة.  ولم تتجاوز نسبة األراضي احملمية للمحافظة على التنوع 

احليوي 1.0 %.  

نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون:

يعتمد الفلسطينيون بشكل أساسي على املوارد غير املتجددة للطاقة، والتي في معظمها مستوردة من دول أخرى وخاصة 

من اسرائيل، حيث تستورد األراضي الفلسطينية أكثر من 85 % من الطاقة الكهربائية من إسرائيل، وجميع منتجات البترول 

هي أيضا مستوردة من إسرائيل. وهناك حوالي 30 % من األسر الفلسطينية تستهلك الوقود الصلب.

بلغ نصيب الفرد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون لكل دوالر من الناجت احمللي 629.4 عام 2002 و 694.4 عام 2003.

الغاية 7.ج : تخفيض نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم احلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي إلى 
النصف بحلول عام2015 
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السكان الذين ميكنهم احلصول باستمرار على مصدر محسن ملياه الشرب:

منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية طرأ تطور كبير على نسبة األسر املتصلة بشبكات املياه والصرف 
الصحي، ولكن األرقام ال تعكس مستوى وجودة هذه اخلدمات

ارتفعت نسبة السكان  حققت األراضي الفلسطينية تقدما كبيرا في مجال توفير مصادر الشرب اآلمنة للمواطنني، فقد 
الذين ميكنهم احلصول على مصدر مياه آمن للشرب من حوالي 80 % عام 1995 إلى ما يقارب 94 % عام 2006.  وهذا يعني أنه 
مت تخفيض نسبة الذين ال ميكنهم احلصول على مصدر مياه آمن للشرب بحوالي 75 % خالل إحدى عشرة سنة.  وبذلك تكون 
هذه الغاية قد حتققت.  إال أن هذه املعطيات يجب أن تؤخذ بحذر شديد وذلك ألنه ال يوجد سيطرة مطلقة للسلطة الوطنية 
الفلسطينية على مصادر املياه في األراضي الفلسطينية، حيث تتحكم السلطات اإلسرائيلية مبعظم هذه املصادر، مما يجعل 
ضمان دميومة توفير املياه اآلمنة محل شك.  وكذلك فإن كمية املياه املتدفقة للسكان الفلسطينيني تعتبر غير كافية إذا 

قورنت مع املعدالت الدولية املوصى بها، فنصيب الفرد يتراوح بني 50 – 70 ليترا في اليوم. 

يعتبر وضع املياه في قطاع غزة أكثر سوءا مقارنة مع الضفة الغربية، ويعود السبب الرئيسي إلى تدهور نظام الصرف الصحي 
في قطاع غزة، واستخدام األسمدة واملبيدات احلشرية بشكل مفرط في الزراعة األمر الذي يؤدي إلى تلوث املياه اجلوفية، إضافة 
إلى االستنزاف الزائد ملياه اآلبار اجلوفية.  وتؤدي املعاجلة الكيميائية للمياه املستخرجة من اآلبار اجلوفية إلى تدني مستويات 

هذه املياه لالستخدام البشري.

وفي الضفة الغربية، وعلى الرغم من اعتماد نسبة كبيرة من األسر على شبكات املياه العامة، إال أنه ال زال هناك أعداد كبيرة 
من األسر، وجتمعات بكاملها، تعتمد على مصادر مياه غير آمنة، مثل مياه األمطار والينابيع السطحية وتنكات نقل املياه.  

وهذه املصادر تتهددها مصادر التلوث في كل حلظة.  

األنابيب  في  الضغط  وضعف  املياه  تدفق  انتظام  ضمان  عدم  للفلسطينيني،  املياه  مصادر  تهدد  التي  األخرى  املشاكل  ومن 
الناقلة للمياه، نتيجة ضعف البنية التحتية آلالت ضخ املياه، وبالتالي فإن العديد من األسر املوصولة بشبكات املياه تضطر 

للحصول على املياه الالزمة لها من خالل صهاريج عادة ما تكون ذات نوعية رديئة. 

جدول 1.7:  نسبة السكان في األراضي الفلسطينية الذين ميكنهم احلصول باستمرار على مصدر
محسن ملياه الشرب حسب املنطقة ونوع التجمع 1995 - 2006

 املنطقة نوع التجمع
السنة

مخيم ريف حضر قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية

.. .. .. 96.3 71.4 79.7 1995

99.4 90.2 98.0 98.2 94.4 95.8 1997

98.4 94.9 96.2 2000

91.0 96.6 92.9 86.5 97.6 93.8 2002

99.4 92.9 98.8 99.2 96.1 97.0 2003

.. .. .. 99.5 97.1 97.9 2004

100.0 92.8 97.7 98.0 95.8 96.6 2005

99.1 86.3 96.0 97.3 91.9 93.8 2006
.. : تعني ال يتوفر بيانات



55
األهداف اإلمنائية لأللفية )MDGs( - تقرير احصائي         

نظم الصرف الصحي احملسنة:
تشير املعطيات في جدول )2.7( إلى أن جميع السكان تقريبا في األراضي الفلسطينية يستخدمون نظام صرف صحي محسن، حيث 
بلغت النسبة عام 2006 أكثر من 99 %، وهي متقاربة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك في جميع التجمعات السكانية )حضر/
ريف/مخيم(.  وعلى الرغم من هذه النسب املرتفعة، إال أنه يبرز سؤال حول جودة هذه النظم، فالعديد من التجمعات السكانية ال يوجد 
فيها شبكات صرف صحي عامة وإمنا تعتمد على احلفر االمتصاصية في التخلص من املياه العادمة، وهذه الوسيلة تعتبر من أهم أساب 
تلوث املياه اجلوفية.  لذلك ال بد من االستمرار في تطوير شبكات الصرف الصحي لتشمل أكبر نسبة من املساكن والتجمعات، ألنه من 

خالل شبكات الصرف الصحي العامة ميكن معاجلة املياه العادمة والتخفيف من حدة تأثيرها على البيئة واملياه اجلوفية.
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جدول 2.7: نسبة السكان في األراضي الفلسطينية الذين يستخدمون نظام صرف صحي محسن حسب
 املنطقة ونوع التجمع 1995 - 2006

 نوع التجمع
 

 املنطقة
السنة

مخيم ريف حضر قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية

.. .. .. 99.1 96.6 97.5 1995

98.7 94.7 98.6 98.3 97.0 97.4 1997

.. .. .. 100.0 99.4 99.6 2000

.. .. .. 99.3 98.8 99.0 2002

.. .. .. 100.0 98.6 99.6 2004

99.8 99.5 99.2 99.6 99.2 99.4 2005

100.0 99.2 99.2 99.7 99.2 99.3 2006
.. : تعني ال يتوفر بيانات
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 التحديات 
تتمثل أبرز التحديات مبا يلي:

والينابيع  األمطار  كمياه  األخرى  املصادر  أو  العامة  الشبكات  خالل  من  تصل  التي  تلك  سواء  للمياه  عالية  جودة  على  احملافظة  1 .
والصهاريج

توفير نظم ومرافق صرف صحية ذات مواصفات مقبولة وال تساعد على تلوث املياه اجلوفية 2 .
ضمان ربط جميع املساكن بشبكات مياه وصرف صحي محسنة 3 .

وجود مصادر مياه دائمة لضمان ضخ مستمر لها لالستخدامات املنزلية وغير املنزلية، اذ ال يعني توفر الشبكات أن املياه متوفرة  4 .
باستمرار وأن أسعارها معقولة للجميع

توفر نظم حماية للبيئة حتت السيطرة الفلسطينية  5 .
احملميات  تطوير  خالل  من  وخاصة  الفلسطينية  األراضي  في  باالنقراض  املهددة  األجناس  على  باحملافظة  تعنى  سياسات  وجود  6 .

الطبيعية
توفير السكن املالئم في جميع املناطق وجلميع الفئات وخاصة لالجئني، من خالل سياسة وطنية لإلسكان يساهم في إعدادها  7 .

جميع ذوي العالقة
تعزيز قدرات املؤسسات ذات العالقة باملياه والبيئة واإلسكان وزيادة التنسيق فيما بينها 8 .

ضمان توفير اإلحصاءات الدقيقة والشاملة حول املياه واإلسكان والبيئة 9 .
تعزيز السيطرة الفلسطينية على مصادر التلوث للتمكن من خالل وضع اخلطط القابلة للتنفيذ ملكافحة هذه املصادر 10 .

تطوير الوعي لدى املواطن الفلسطيني حول أهمية احملافظة على البيئة 11 .
ضمان التوزيع العادل للمياه بني الفلسطينيني وإسرائيل 12 .

تطوير موارد مياه غير تقليدية وخاصة إعادة استخدام املياه املعاجلة للصرف الصحي ومعاجلة مياه البحر 13 .

نقاط القوة
وجود سلطتي املياه والبيئة ووزارة األشغال العامة واالسكان مما يساعد على وضع سياسات وخطط مع ضمان تنفيذها 1 .

استعداد مجتمع املانحني لدعم قطاعات املياه والبيئة واالسكان  2 .
توفر شبكات مياه وصرف صحي في عدد كبير من التجمعات السكانية وخاصة الكبيرة منها  3 .

توفر اخلبرات الوطنية في مجاالت املياه والبيئة واالسكان نتيجة للخبرة التي تراكمت لديهم منذ قيام السلطة الوطنية  4 .
الفلسطينية

مالءمة أسعار املياه في املناطق املوصولة بالشبكات العامة 5 .
إدراج مفاهيم املياه والبيئة في املناهج التعليمية الفلسطينية يساعد في زيادة الوعي حول هذه املواضيع بني األجيال  6 .

القادمة 

التوصيات
تطوير استراتيجيات وخطط متوسطة وطويلة األمد لإلسكان واملياه والصرف الصحي 1 .

تطوير قدرات العاملني في خدمات املياه واإلسكان واملؤسسات املقدمة لهذه اخلدمات 2 .
تطوير استراتيجية بيئية قابلة للتطبيق آخذة بعني االعتبار الظرف السياسي القائم 3 .

توفير إحصاءات شاملة وحديثة عن املياه واإلسكان والبيئة 4 .
تطوير لوائح القوانني الناظمة لإلسكان واملياه والبيئة 5 .

تطبيق القوانني اخلاصة باحملميات الطبيعية، وزيادة رقعة هذه احملميات 6 .
توسيع آليات نشر الوعي في مجال البيئة  7 .

تشجيع القطاع اخلاص للمساهمة في معاجلة مشاكل اإلسكان والبيئة 8 .
تطوير استراتيجيات وطنية لالستفادة من الدعم الدولي احلالي للقضية الفلسطينية في مجال املياه والبيئة  9 .
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إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية

الهدف 08



60
                     األهداف اإلمنائية لأللفية )MDGs( - تقرير احصائي



61
األهداف اإلمنائية لأللفية )MDGs( - تقرير احصائي         

الهدف  8: إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية

تعتبر فلسطني من أكثر الدول اعتمادا على مساعدات املانحني في اقتصادها، وقد كان للدعم املتواصل منذ قيام السلطة 
الوطنية الفلسطينية وحتى اآلن األثر الكبير في املساعدة على جتاوز األزمات اإلنسانية التي واجهت الشعب الفلسطيني 
البناء  في  واضح  بشكل  االنتفاضة  قبل  الدعم  فقد ساهم    .2000 عام  أواخر  في  األقصى  انتفاضة  اندالع  منذ  وخصوصا 
املؤسسي الفلسطيني، إال أنه بعد اندالع االنتفاضة حتول في غالبيته إلى مساعدات إنسانية طارئة.  ويالحظ على آليات 
حتديد أولويات التمويل بأنها تتغير بتغير الظروف مما يؤدي إلى خلل في متابعة ما مت إجنازه حتى نهايته األمر الذي يؤدي في 

النهاية إلى تشتيت اجلهد وعدم البناء التراكمي على اخلطط التنموية طويلة األجل.  

الدعم الرسمي للتنمية والوصول إلى األسواق:
منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، قامت ومبساعدة مجتمع املانحني بالتركيز على بناء مؤسسات حكومية 
عامة فاعلة حتضيرا لتأسيس الدولة الفلسطينية.  وفي عام 1996 مت تنفيذ أول انتخابات تشريعية في األراضي الفلسطينية 
انبثق عنها أول مجلس تشريعي )برملان( فلسطيني.  ومنذ عام 2003 مت تأسيس جلنة اإلصالح الوزارية ووحدة الدعم الفني 
للسلطة  واملالي  اإلداري  اجملال  في  اإلصالح وخاصة  تطوير خطط  الدولي في  البنك  بالتعاون مع  دور كبير  لهما  واللتان كان 

الوطنية الفلسطينية.  وفي عام 2006 مت تنفيذ انتخابات تشريعية ثانية، وكذلك مت اعتماد مسودة الدستور الفلسطيني.  

يستند التطوير اإلداري للحكومة الفلسطينية إلى ثالثة محاور رئيسية هي: أ( زيادة االعتماد على املصادر املالية الدائمة  ب( 
التنمية والتخطيط وتنفيذ البرامج االقتصادية التي لها تأثير مباشر على السكان الفلسطينيني ج( املزيد من الشفافية 

واالعتماد على القدرات الذاتية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. 

منذ عام 2000، كان هناك عدم توازن بني العائدات احمللية للسلطة الوطنية الفلسطينية والدعم الرسمي للتنمية، وتعمق 
عدم التوازن نتيجة زيادة في مساهمة املانحني لفاتورة رواتب موظفي السلطة واملساعدات الطارئة.  فقد جتاوب اجملتمع الدولي 
الثانية وتضاعفت  االنتفاضة  االقتصادية في ظل  نتيجة لألزمة  الفلسطيني  الطارئة للشعب  احلاجات  2000 مع  منذ عام 
املساعدات الطارئة  منذ عام 2000 مقارنة مع الفترة قبل عام 2000.  وحيث أن للدعم الطارئ دوراً محوريا في جتاوز أثر التقلبات 
السياسية السريعة، إال أنه يثبت احلاجة املاسة إلى االستقرار السياسي لضمان متويل اخلطط التنموية طويلة األجل وعدم 

االقتصار على اإلغاثة فقط.

الفلسطينية، حيث  الوطنية  السلطة  ميزانية  دعم  إلى  إنسانية  كإعانات  للتنمية  دعم  من  املانحني  دعم  ومنط  نوع  حتول 
أنه  العام.  وكذلك كان معظم ما صنف على  ذلك  بعد   % 26 إلى   2000 88 % قبل عام  التنمية من  انخفض نصيب دعم 
وخاصة  االجتماعية  القطاعات  لبعض  التحتية  البنية  في  طارئة  مساعدات   2001 و   2000 العامني  في  تنمية  مساعدات 
قطاع الصحة.  وشهد هذا الدعم تذبذبا حادا إلى ما بعد املؤمتر الدولي للمانحني الذي عقد في واشنطن في تشرين أول عام 
1993، والذي تعهد فيه املانحون بتقدمي 4.22 مليار دوالر للسلطة الوطنية الفلسطينية ملساعدة إعادة بناء برامج التنمية 
خالل الفترة 1994 – 1999.  وشهدت فترة 1996 – 1999 حتوال في تركيز املانحني من دعم امليزانية الى دعم مشاريع بنية حتتية 
للتنمية، والتي بلغت نسبتها 39 % من اجمالي النفقات.  ومت تخفيض دعم امليزانية الى أقل من 4 % عام 1999.  وفي العام 

2000 وضع حوالي 80 % من اجمالي الضمانات في بعض املشاريع اخلاصة.

احمللي  الناجت  من   %  32 الى  العجز  وصل  فقد  جتاري،  فلسطيني  بعجز  االسرائيلية  الفلسطينية  التجارية  العالقات  تتسم 
االجمالي عام 2002 وارتفع الى 40 % عام 2004.  وهو ما يدل على أن وحدة اجلمارك الفلسطينية االسرائيلية أقل نفعا للجانب 

الفلسطيني.   

خالل السنوات الثالث األولى من االنتفاضة انخفضت الواردات والصادرات الفلسطينية بشكل كبير.  وعلى الرغم من التعافي 
الطفيف على الصادرات الفلسطينية بعد ذلك، إال أنها بقيت دون املستوى الذي كان قبل االنتفاضة.  وقد أثرت االغالقات ومنع 
التجول بشكل كبير على التجارة الفلسطينية.  وبالنسبة للصادرات فقد أثرت القيود املفروضة على حركة البضائع الى 
تراجع الصادرات وكذلك زيادة نفقات النقل، مما جعل أسعار البضائع الفلسطينية عالية جدا.  ان استمرار الوضع احلالي من 
حيث االغالقات وسيطرة اسرائيل املطلقة على املعابر والتحكم بحركة الصادرات والواردات مع الدول اجملاورة يشكل تهديدا 

خطيرا على االقتصاد الفلسطيني.
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متثل سياسة اإلغالق في األراضي الفلسطينية العائق الرئيسي لوصول األدوية الضرورية، وتعتبر وزارة الصحة املصدر الرئيسي 
لتغطية نفقات العالج من خالل نظام التأمني الصحي احلكومي.  ويوجد هناك جهات أخرى تساهم في تغطية تكاليف العالج 
مثل وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ونظام التأمني لبعض العاملني في القطاع اخلاص.  أما من ال ميلكون أي تأمني 

صحي فإنهم يتكبدون تكاليف العالج الطبي على نفقتهم اخلاصة.

لقد قامت وزارة الصحة الفلسطينية ببلورة برنامج األدوية الضرورية الفلسطينية لتحسني القطاع الصيدالني.  ومت حتديث 
قائمة األدوية الضرورية في عام 2005.  وعلى الرغم من هذه اخلطط إال أن قطاع الصحة الفلسطيني ما زال بحاجة الى دعم 

مالي وفني مستمر لتطوير بنيته التحتية وكذلك لضمان توفير األدوية الالزمة جلميع املواطنني بأقل األسعار.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:
تطور قطاع تكنولوجيا املعلومات في األراضي الفلسطينية بسرعة كبيرة، وقد انطلقت العديد من املبادرات الوطنية في مجال 
احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن أبرز املبادرات اإلستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي 
أعدت بالشراكة ما بني وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والقطاعات احلكومية واخلاصة.  ومبادرة التعليم الفلسطينية 
التي أطلقت في املنتدى االقتصادي العاملي عام 2005 وتبنتها احلكومة الفلسطينية ودعمتها وزارة التربية والتعليم العالي 
ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.  وتهدف هذه املبادرة الى دمج تكنولوجيا املعلومات في النظام التعليمي الفلسطيني 
لتشجيع أمناط التعليم املبتكر.  وكذلك مبادرة مناطق التكنولوجيا املتطورة التي تعمل وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

على تأسيسها )7 مناطق(، وتهدف الى توفير الوسائل العلمية للوصول الى اجلامعات واملوارد ورأس املال الفكري.  
 

ازدادت أعداد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 من السكان خالل الفترة 1998 – 2007 بحوالي 60 % مقارنة مع عام 1998،  فقد 
ارتفع املعدل من 6.1 خط هاتف عام 1998 إلى 9.8 عام 2007.  وتعتبر هذه الزيادة إجنازا جيدا، ولكن النسبة تبقى منخفضة، 
مما يتطلب بذل مزيد من اجلهود لتعميم هذه اخلدمة على جميع السكان.  وجتدر اإلشارة إلى أن قطاع االتصاالت يعتبر من أكثر 
القطاعات االستثمارية الواعدة في األراضي الفلسطينية، فقد مت إطالق العديد من املبادرات االستثمارية في قطاع تكنولوجيا 

االتصاالت سواء من قبل احلكومة أو من قبل القطاع اخلاص.     

جدول 1.8: عدد خطوط الهاتف الثابت لكل100 نسمة في األراضي الفلسطينية
حسب املنطقة 1998 - 2007

قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية السنة

5.0 6.8 6.1 1998

6.1 8.8 7.7 1999

7.2 10.3 9.1 2000

6.4 9.2 8.1 2001

6.0 8.2 7.3 2002

5.9 6.4 6.3 2003

6.5 8.7 7.9 2004

7.9 10.4 9.4 2005

7.2 9.9 8.9 2006

7.4 11.4 9.8 2007
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يتضح من جدول )2.8( أن معدل الزيادة في نسبة أعداد خطوط الهاتف اجلوال لكل 100 من السكان قد تضاعف أكثر من عشر 
مرات خالل سبع سنوات )2000 – 2007(.  وهذا التطور ينسجم مع التطور العاملي في هذا اجملال حيث باتت الهواتف اخللوية 
تنتشر بسرعة كبيرة نظرا للتطور احلاصل على تقنيات هذه اخلدمة، وكذلك االنخفاض في تكلفتها مما يشجع معظم فئات 
السكان على اقتنائها.  هناك مصدران رئيسيان لتزويد خدمة الهاتف اجلوال في األراضي الفلسطينية؛ هما شركة االتصاالت 
في  اخللوية  الهواتف  استخدام  في  الزيادة  تستمر  أن  ويتوقع  االسرائيلية.   اخللوية  والشركات  )جوال(  الفلسطينية  اخللوية 

الفترة القادمة.

جدول 2.8: عدد خطوط الهاتف اجلوال لكل 100 نسمة في األراضي الفلسطينية
حسب املنطقة 2000  - 2007

قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية السنة

.. .. 2.6 2000

.. .. 5.2 2001

9.5 5.7 7.1 2002

.. .. 7.1 2003

18.8 8.6 11.8 2004

19.2 12.3 14.8 2005

.. .. 21.0 2006

.. .. 27.1 2007
.. : تعني ال يتوفر بيانات
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أدى توفر وسائل االتصال امليسرة باإلنترنت إلى زيادة االقبال على استخدامها من قبل معظم الفئات السكانية وفي جميع 
أماكن إقامتهم.  فقد ارتفعت نسبة استخدام اإلنترنت من 5.4 لكل 100 نسمة عام 2000 إلى 18.4 % عام 2006.  وكذلك طرأ 
ارتفاع كبير على معدالت استخدامها بني الذكور واإلناث وكذلك في التجمعات السكانية )حضر/ريف /مخيمات(.  وعلى الرغم 
من االرتفاع النسبي الكبير بني عامي 2000 و 2006 إال أن املعدالت تبقى متدنية مقارنة مع العديد من الدول، وما زال هناك 
حاجة جلهود إضافية لتعميم استخدام هذه املهارة على أكبر شريحة من املواطنني وخاصة بني فئات األطفال والشباب، حيث 

أصبحت اإلنترنت من أهم وسائل نقل املعرفة وتوفير املعلومات بسرعة كبيرة وبأسعار قليلة نسبيا.

جدول 3.8: عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 100 نسمة في األراضي الفلسطينية حسب املنطقة
 واجلنس ونوع التجمع 2000 - 2006

 املنطقة اجلنس نوع التجمع 
مخيمالسنة ريف حضر أنثى ذكر قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية

3.9 2.7 7.4 2.8 7.9 4.7 5.7 5.4 2000

12.2 6.3 14.3 7.5 16.2 11.1 12.3 11.9 2004

21.5 16.3 18.6 13.1 23.6 17.7 18.8 18.4 2006
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التحديات
تتمثل أبرز التحديات مبا يلي:

ضمان استثمار املساعدات التنموية في التنمية وليس اإلغاثة 1 .
ضمان الوصول إلى األسواق العاملية بدون قيود 2 .

استمرار الدعم املالي للقطاعات االجتماعية وخاصة التعليم والصحة 3 .
إزالة القيود على حركة البضائع داخل األراضي الفلسطينية ومع العالم اخلارجي 4 .

تطوير القدرات احمللية في مجال تصنيع األدوية والعقاقير الضرورية 5 .
توفير إحصاءات دقيقة وشاملة وآنية 6 .

الوضع السياسي غير املستقر في األراضي الفلسطينية   7 .

نقاط القوة
استمرار مجتمع املانحني بتقدمي املساعدات اإلمنائية للسلطة الوطنية الفلسطينية 1 .

اخلبرة املتراكمة لدى املؤسسات الفلسطينية للتعامل مع احلاالت االستثنائية والطارئة في تعظيم االستفادة من  2 .
املساعدات

وجود استراتيجيات ومبادرات وطنية في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  3 .
 

التوصيات
تطوير البنى التحتية اخلاصة في الصناعة واملواصالت 1 .

احملافظة على الدعم اخملصص للتنمية وانفاقه في مجاالته احملددة وعدم حتويله للمساعدات االغاثية 2 .
تفعيل نظام جباية الضرائب والرسوم لتوفير التمويل الالزم للمشاريع التنموية 3 .

البحث عن أسواق جديدة مبزايا تشجيعية لتصدير املنتجات الفلسطينية إليها  4 .
تنفيذ االستراتيجيات واملبادرات الوطنية اخلاصة بتعزيز تكنولوجيا املعلومات   5 .
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ملحق
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ملحق

تقييم التقدم احملرز نحو حتقيق  األهداف وتوفر البيانات حولها وجودتها

البيئة 
املساندة

القدرة 
على حتقيق 

الهدف/
الغاية

القدرة على 
التحليل 
اإلحصائي

جودة 
البيانات

توفر 
البيانات 
الالزمة 
للرصد

القدرة 
على جمع 
املعلومات

الهدف والغاية

الهدف 1: القضاء على الفقر املدقع واجلوع

ضعيفة 
)بسبب 
الظروف 

السياسية(

غير متوقع جيدة جيدة متوفرة متوسطة 1.أ:  تخفيض نسبة السكان الذين يقل  الغاية 
دخلهم اليومي عن دوالر واحد إلى النصف، في الفترة 

من 1990 إلى 2015

ضعيفة غير متوقع جيدة جيدة متوفرة قوية الغاية 1.ب: حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة والعمل 
الالئق للجميع، مبن فيهم النساء والشباب

ضعيفة غير متوقع متوسطة جيدة غير متوفرة 
بالتفصيل 

املطلوب

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

2015

الهدف2 : حتقيق تعميم التعليم االبتدائي

جيدة متحققة ممتازة ممتازة متوفرة قوية 2.أ:  ضمان متكن األطفال في كل مكان،  الغاية 
الذكور منهم واإلناث على حد سواء، من إمتام مرحلة 

التعليم االبتدائي بحلول عام 2015 

الهدف3 : تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

جيدة متحققة 
رقميا، 

ولكن ال 
يوجد بيانات 

عن جودة 
التعليم

ممتازة ممتازة متوفرة قوية 3.أ: إزالة التفاوت بني اجلنسني في التعليم  الغاية 
االبتدائي والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 
 2005، وإزالته في جميع مراحل التعليم في موعد ال 

يتجاوز عام 2015 

الهدف4 : تخفيض معدل وفيات األطفال

ضعيفة ممكنة 
بصعوبة

جيدة ضعيفة متوفرة جيدة الغاية  4.أ: تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن 
إلى   اخلامسة بنسبة الثلثني في الفترة من 1990  

2015

الهدف5 : حتسني صحة األمهات

ضعيفة غير متوقع جيدة ضعيفة غير متوفرة ضعيفة 5.أ:  تخفيض معدل وفيات األمهات بنسبة  الغاية 
ثالثة أرباع في الفترة من 1990 إلى2015 

ضعيفة غير متوقع ممتازة جيدة متوفرة ممتازة 5.ب: تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلجنابية  الغاية 
بحلول عام 2015 

الهدف 6: مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغيرهما من األمراض

ضعيفة 
جدا

غير متوقع ضعيفة ال يوجد 
بيانات

غير متوفرة ضعيفة الغاية 6.أ: وقف انتشار فيروس نقص املناعة البشرية/
اإليدز بحلول عام 2015 وبدء تقليصه اعتباراً من ذلك 

التاريخ

ضعيفة 
جدا

غير متوقع ضعيفة ال يوجد 
بيانات

غير متوفرة ضعيفة تعميم إتاحة العالج من فيروس نقص  6.ب:  الغاية 
املناعة البشرية/اإليدز بحلول عام  2010 جلميع من 

يحتاجونه
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ممتازة متحققة قوية ال ينطبق ال يوجد هذا 
املرض في 
فلسطني

قوية 6.ج: وقف انتشار املالريا وغيرها من األمراض  الغاية 
الرئيسية بحلول عام 2015 

الهدف 7: ضمان توفر أسباب بقاء البيئة

ضعيفة 
جدا

غير متوقع ضعيفة البيانات 
غير متوفرة

غير متوفرة جيدة دمج مبادئ التنمية املستدامة في  7.أ:  الغاية 
والبرامج الوطنية وتقليص هدر املوارد  السياسات 

البيئية

ضعيفة غير متوقع جيدة ال يتوفر 
بيانات

غير متوفرة ضعيفة احلد من خسارة التنوع البيولوجي،  7.ب:  الغاية 
وحتقيق تخفيض كبير في معدل اخلسارة بحلول عام  

2010

جيدة متحققة جيدة جيدة متوفرة ممتازة تخفيض نسبة األشخاص الذين ال  7.ج:  الغاية 
ميكنهم احلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف 

الصحي إلى النصف بحلول عام 2015 

ضعيفة غير متوقع جيدة البيانات 
غير متوفرة

غير متوفرة ضعيفة   100 حتقيق حتسن ملموس في حياة  7.د:  الغاية 
مليون نسمة على األقل من سكان األحياء الفقيرة 

بحلول عام 2020

الهدف  8: إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية

ضعيفة غير متوقع جيدة البيانات 
غير متوفرة

غير متوفرة جيدة الغاية 8.أ: املضي في إقامة نظام جتاري ومالي يتسم 
باالنفتاح، والتقيد بالقواعد، وإمكانية التنبؤ به، 
يشمل ذلك التزاًما باحلكم الصالح  التمييز  وعدم 
من الفقر على الصعيدين الوطني  والتنمية واحلد 

والدولي.

ضعيفة غير متوقع جيدة البيانات 
غير متوفرة

غير متوفرة جيدة الغاية 8.ب: مواجهة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان 
منًوا.

يشمل ذلك نفاذ صادرات أقل البلدان منًوا معفاة من 
التعريفات اجلمركية، ونظام احلصص؛ وهو برنامج 
معزز لتخفيف عبء الديون الثنائية الرسمية، وتقدمي 
مساعدة إمنائية رسمية أسخى إلى البلدان امللتزمة 

باحلد من الفقر

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق التصدي لالحتياجات اخلاصة للبلدان   : 8.ج  الغاية 
غير الساحلية والدول اجلزرية النامية الصغيرة  )عن 
برامج العمل اخلاصة بالتنمية املستدامة  طريق 
النامية الصغيرة ونتيجة الدورة  للدول اجلزرية 

االستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة(

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق معاجلة مشاكل ديون البلدان النامية  8.د:  الغاية 
شاملة باتخاذ تدابير وطنية ودولية جلعل  معاجلة 

الديون محمولة على املدى البعيد

جيدة غير متوقع جيدة البيانات 
غير متوفرة

غير متوفرة جيدة التعاون مع شركات املستحضرات  8.هـ:  الغاية 
الصيدالنية إلتاحة األدوية األساسية بأسعار 

ميسورة في البلدان النامية

جيدة ممكنة ممتازة جيدة متوفرة ممتازة 8.و: التعاون مع القطاع اخلاص إلتاحة فوائد  الغاية 
التكنولوجيات اجلديدة وخاصة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت


