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ربيع الثاين، 1436، شباط، 2015

جميع الحقوق محفوظة.

يف حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إىل هذه املطبوعة كالتايل:

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2015.  املسح الفلسطيني العنقودي متعدد املؤرشات، 2014.  رام الله/ فلسطني.

جميع املراسالت توّجه إىل:

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

ص.ب.  1647، رام الله – فلسطني

هاتف:     2982700 2 )972/970(   فاكس:  2982710 2 )972/970( 

http://www.pcbs.gov.ps :صفحة إلكرتونية       diwan@pcbs.gov.ps :بريد إلكرتوين
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الخامسة  دورته  يف  املؤرشات  متعدد  العنقودي  الفلسطيني  املسح  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  ذ  نَفَّ

من  املسح  متويل  وتم  يونيسيف،  من  فني  وبدعم  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون   2014 العام  يف   )PMICS 5(

الحكومة الفلسطينية وكل من صندوق االمم املتحدة للطفولة )UNICEF(، وصندوق االمم املتحدة للسكان 

 .)UNFPA(

تم تطوير برنامج املسح العنقودي متعدد املؤرشات العاملي من قبل اليونيسيف يف تسعينيات القرن املايض، 

كربنامج للمسوح األرسية بهدف جمع بيانات قابلة للمقارنة دوليا حول مجموعة واسعة من املؤرشات تغطي 

الصحي واالقتصادي  الوضع  املسح معلومات حديثة عن  يوفِّر  للطفل واملرأة.  الصحية والدميغرافية  الجوانب 

واالجتامعي لألطفال والنساء، باإلضافة إىل توفري بيانات ومعلومات حول خصائص األرسة التي يعيش فيها كل 

من املرأة والطفل، مام يتيح دراسة وتحليل وفهم واقع املؤرشات وارتباطها باملتغريات الدميغرافية واالجتامعية 

واالقتصادية والبيئية، كام يقيس املسح املؤرشات األساسية التي تسمح للدول رصد ما تُحرزه من تقّدم تجاه 

تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية )MDGs(، إىل جانب قياس مستوى الوفاء بااللتزامات األُخرى املتّفق عليها 

باإلضافة إىل متكني صانعي السياسات ومتخذي القرارات من تقييم الخطط والربامج وتعديلها وتحديد  دولياً 

مجاالت التدخل بناء عىل النتائج.

يتقدم الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير لكافة األرس الفلسطينية يف فلسطني التي ساهمت 

الفنية التي عملت عىل إنجاح  الباحثني امليدانيني واملرشفني واملراقبني والطواقم  بإنجاح تنفيذ املسح، ولكافة 

الجزيل ملنظمة األمم املتحدة )يونيسف(، وصندوق االمم املتحدة  بالشكر  الجهاز  تنفيذ املسح. كام ويتقدم 

للسكان UNFPA عىل دعمهام الفني واملايل والذي ساهم بشكل كبري بإنجاح تنفيذ املسح.

من غري املتوقع ان يحصل تغيري عىل النتائج املعروضة يف هذا التقرير وتعترب نهائية. وملزيد من املعلومات حول 

املؤرشات والتحليل الذي أجري يف التقرير النهايئ الكامل واملتوقع اصداره خالل النصف االول من العام الحايل 

.childinfo.org و mics.unicef.org و  pcbs.gov.ps :يرجى الدخول إىل املواقع التالية
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 لمحة عامة

املنهجية:

•اطار املعاينة: التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2007	

• مرشوع حرص األرس يف العام 2013	

•االستامرات: استامرة االرسة 	

• استامرة النساء )15 - 49( سنة	

• استامرة االطفال دون الخامسة	

تدريب الباحثات:

شباط 2014

العمل امليداين:

اذار - نيسان 2014

عينة املسح: 

األرس املعيشية:

العينة الكلية	 

صايف العينة	 

متت مقابلتهم	 

معدل االستجابة )نسبة(	 

 

11, 125

10, 568

10, 182

96.3

النساء )15 - 49( سنة:

النساء املؤهالت 	 

متت مقابلتهن	 

معدل االستجابة )نسبة(	 

13, 964

13, 367

95.7

االطفال دون سن الخامسة:

االطفال املؤهلني	 

االمهات/القامئات عىل الرعاية اللوايت قوبلن	 

معدل االستجابة )نسبة(	 

7, 919

7, 816

98.7

 السكان:

نسبة السكان حسب مكان السكن:5.5متوسط حجم االرسة:

الضفة الغربية	 

قطاع غزة	 

حرض 	 

ريف 	 

مخيامت	 

59.1

40.9

74.5

16.7

8.8

نسبة االفراد اقل من:

5 سنوات 	 

18 سنة	 

 

14.3

46.3

نسبة النساء يف العمر 15 - 49 

سنة ولديهن مولود حي خالل 

السنتني االخريتني

22.0
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خصائص املسكن:السلع املعمرة:

فلسطني
الضفة 

الغربية

قطاع 

غزة
فلسطني

الضفة 

الغربية

قطاع 

غزة

نسبة االرس التي لديها:نسبة األرس التي متتلك: 

38.644.628.6راديو
99.999.999.9كهرباء

80.175.288.2تلفزيون عادي

 LED / LCD تلفزيون

/ ثاليث األبعاد
99.999.999.8أرض مصقولة/ جاهزة26.934.813.5

99.899.999.8سقف جاهز36.240.129.7خط هاتف

99.098.599.8جدران مصقولة/جاهزة95.597.093.0ثالجة كهربائية

نسبة االرس التي ميتلك فيها احد االفراد:5.47.22.4نشافة مالبس

14.320.53.9جهاز 6.99.52.6Tablet / IPADفريزر

48.258.630.8هاتف نقال )خليوي( ذيك2.33.60.2جالية صحون

37.443.427.3جهاز كمبيوتر محمول16.922.57.5مكيف

XBox  /1.50.43.2عربة يقودها حيوان4.25.91.5بالي ستيشن

26.836.810.1سيارة / شاحنة  صغرية94.795.393.6ستاليت

44.252.130.9حساب بنيك59.065.448.2سخان شميس

37.049.915.4مكنسة كهربائية
 متوسط عدد االفراد لكل 

غرفة نوم:
2.52.42.7

95.196.293.2غسالة مالبس

17.622.110.0ارض زراعية

10.610.610.8مزرعة حيوانات
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وفيات االطفال

وفيات الطفولة املبكرة:

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطني1الوصفاملؤرشرقم املؤرش

معدالت وفيات  1.1

حديثي الوالدة

الشهر  خالل  الرضع  األطفال  من  الوفيات 

الوالدة  من  األوىل  األربعة  األسابيع  أو  األول 

لكل ألف مولود حي يف تلك السنة

111112

2.1MDG 4.2 معدالت وفيات

الرضع

وقبل  الوالدة  تاريخ  بني  ما  الوفاة  احتاملية 

بلوغهم العمر سنة  واحدة

181720

معدالت وفيات  3.1

املواليد املتأخرة

 -  1( العمر  يف  الرضع  املواليد  من  الوفيات 

11( شهرا لكل ألف مولود حي يف تلك السنة

768

وفيات  4.1 معدل 

االطفال

و  االوىل  السنة  بني  لألطفال  الوفاة  احتامل 

قبل بلوغهم سن الخمس سنوات

434

5.1MDG 4.1 معدالت وفيات

الذين  األطفال 

أقل  أعامرهم 

من 5 سنوات

احتاملية الوفاة لألطفال ما بني تاريخ الوالدة 

وقبل بلوغهم سن الخمس سنوات

222024

  1 قيمة املؤرشات هي لكل 1000 مولود حي، و تشري إىل فرتة الخمس سنوات السابقة للمسح.

شكل 1: اتجاهات معدالت وفيات الطفولة املبكرة، فلسطني 2014 
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التغذية

الوضع التغذوي1:

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنيالوصفاملؤرشرقم املؤرش

1.2 أ

1.2 ب

MDG 1.8:نقص الوزن

)أ( متوسط وحاد

)ب( النقص الحاد

نسبة األطفال دون سّن 5 سنوات ِمّمن:

)أ( تقل أوزانهم مقابل اعامرهم عن ناقص 

انحرافني معياريني )متوسط وحاد(.

عن  اعامرهم  مقابل  أوزانهم  تقل  )ب( 

)النقص  معيارية  انحرافات  ثالثة  ناقص 

قياساً  املعياري  الطفل  وزن  عن  الحاد( 

الصحة  منظمة  معايري  حسب  بعمره 

العاملية.

1.4

0.2

1.5

0.3

1.3

0.2

2.2 أ

2.2 ب

قرص القامة: 

)أ( متوسط وحاد

)ب( النقص الحاد

نسبة األطفال دون سّن 5 سنوات ِمّمن:

عن  اعامرهم  مقابل  اطوالهم  تقل  )أ( 

ناقص انحرافني معياريني )متوسط وحاد(.

عن  اعامرهم  مقابل  اطوالهم  تقل  )ب( 

)النقص  معيارية  انحرافات  ثالثة  ناقص 

قياساً  املعياري  الطفل  طول  عن  الحاد( 

الصحة  منظمة  معايري  حسب  بعمره 

العاملية.

7.4

1.8

7.7

2.4

7.1

1.1

3.2 أ

3.2 ب

انتشار الهزال: 

)أ( متوسط وحاد

)ب( النقص الحاد

نسبة األطفال دون سّن 5 سنوات ِمّمن:

)أ( تقل اوزانهم مقابل اطوالهم عن ناقص 

انحرافني معياريني )متوسط وحاد(.

عن  اطوالهم  مقابل  اوزانهم  تقل  )ب( 

)النقص  معيارية  انحرافات  ثالثة  ناقص 

قياساً  املعياري  الطفل  وزن  عن  الحاد( 

الصحة  منظمة  معايري  حسب  بطوله 

العاملية.

1.2

0.3

1.7

0.6

0.7

0.1

انتشار زيادة  3.2 ج

الوزن:

نسبة األطفال دون سّن 5 سنوات ِمّمن:

زائد  عن  أطوالهم  مقابل  أوزانهم  تزيد 

الطفل  وزن  عن  معياريني،  انحرافني 

معايري  حسب  بطوله  قياساً  املعياري 

منظمة الصحة العاملية.

8.29.86.5
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شكل 2: نقص الوزن، وقرص القامة، والهزال، وزيادة الوزن لألطفال دون 5 سنوات )متوسط وحاد(، فلسطني 2014

زيادة الوزن

قرص القامة

نقص الوزن

الهزال

العمر باالشهر

بة
س

الن

0
60

2

4

6

8

10

12

14

16

48 36 24 12 0
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الرضاعة الطبيعية وتناول األغذية:

الضفة فلسطنيالوصفاملؤرشرقم املؤرش

الغربية

قطاع غزة

األطفال الذين رضعوا رضاعة 5.2

طبيعية.

نسبة النساء اللوايت أنجنب مولودا حيا خالل السنتني 

السابقتني للمسح، وأرضعن أطفالهن رضاعة 

طبيعية يف أي وقت كان أثناء تلك الفرتة.

96.695.897.6

نسبة النساء اللوايت أنجنب مولودا حيا خالل السنتني البدء املبكر إلرضاع املواليد6.2

السابقتني للمسح، وأرضعن مواليدهّن رضاعة 

طبيعية خالل الساعة األوىل من والدتهم.

40.840.741.0

الرضاعة الطبيعية املطلقة 7.2

لألطفال يف العمر )5-0( أشهر

نسبة األطفال الرضع يف العمر )0 - 5( اشهر ِمّمن 

ُرضعوا رضاعة طبيعية مطلقة2.

38.640.636.4

الرضاعة الطبيعية السائدة 8.2

بني االطفال يف العمر )0-5( 

أشهر 

نسبة األطفال الرضع يف العمر )0 - 5( أشهر ممن 

رضعوا رضاعة طبيعية كمصدر رئييس للتغذية 

خالل اليوم السابق للمسح3.

50.052.946.7

االستمرار يف الرضاعة 9.2

الطبيعية عند بلوغ عمر 

السنة

نسبة األطفال يف الفئة العمرية 12 - 15 شهراً 

الذين رضعوا رضاعة طبيعية يف اليوم السابق 

للمسح.

52.948.458.7

استمرار الرضاعة الطبيعية 10.2

عند بلوغ عمر السنتني

نسبة األطفال يف الفئة العمرية 20 – 23 شهراً 

الذين رضعوا رضاعة طبيعية يف اليوم السابق 

للمسح.

11.513.88.4

متوسط مدة الرضاعة 11.2

الطبيعية

العمر باألشهر للرضاعة الطبيعية عندما يكون 50% 

من االطفال يف العمر )0 – 35 شهراً( مل يرضعوا 

رضاعة طبيعية يف اليوم السابق للزيارة اثناء املسح.

13.913.314.2

الرضاعة الطبيعية املالمئة 12.2

للعمر

نسبة األطفال يف الفئة العمرية 0 – 23 شهراً ممن 

تم إطعامهم/ تغذيتهم4 بطريقة مالمئة خالل اليوم 

السابق للزيارة اثناء املسح.

43.442.045.1

تناول األطعمة/األغذية 13.2

الصلبة، شبه الصلبة أو اللّينة.

نسبة األطفال الرّضع يف الفئة العمرية 6–8 أشهر 

ممن تلّقوا أطعمة/أغذية صلبة، شبه الصلبة أو لّينة 

خالل اليوم السابق للزيارة اثناء املسح.

89.687.791.6

عدد مرات اإلرضاع بحليب 14.2

عدا حليب االم لألطفال الذين 

مل يرضعوا رضاعة طبيعية

نسبة األطفال الذين ال يرضعون رضاعة طبيعية يف 

الفئة العمرية 6 – 23 شهراً ممن تلّقوا رضعتني من 

الحليب عىل األقل خالل اليوم السابق للزيارة اثناء 

املسح.

69.679.157.6
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الرضاعة الطبيعية وتناول األغذية:

فلسطنيالوصفاملؤرشرقم املؤرش
الضفة 

الغربية

قطاع 

غزة

الحد األدىن من الوجبات 15.2

التي تلقاها الطفل

نسبة األطفال يف الفئة العمرية 6 – 23 شهراً، ممن تلقوا 

اىل  )إضافًة  ليّنة  أو  صلبة  شبه  صلبة،  أغذية  أطعمة/ 

األطفال الذين ال يرضعون رضاعة طبيعية( بالحد األدىن 

للرضاعة  الراهن  للوضع  وفقا  أكرث  أو  املرات5  من عدد 

للزيارة  السابق  اليوم  خالل  االطفال   لهؤالء  الطبيعية 

اثناء املسح.

75.475.475.4

الحّد األدىن من تنّوع 16.2

الوجبات الغذائية

نسبة األطفال يف سّن 6 – 23 شهراً الذين تلقوا أغذية/

اليوم  أو أكرث خالل  أطعمة من 4 مجموعات غذائية6  

السابق إلجراء املسح.

62.668.955.1

17.2أ

17.2ب

الحد األدىن من الوجبات 

الغذائية املقبولة

يرضعون  الذين  شهراً   23  -  6 األطفال يف سن  أ ( نسبة 

يف  التنوع  من  االدىن  الحد  وتلقوا  طبيعية،  رضاعة 

الوجبات الغذائية وكذلك الحد االدىن من عدد الوجبات 

الغذائية، خالل اليوم السابق إلجراء املسح.

40.244.535.7

ال  الذين  شهراً   23  -  6 سّن  يف  األطفال  نسبة  ب (   

يرضعون رضاعًة طبيعية، والذين تلقوا عىل األقل وجبتني 

الغذائية  الوجبات  األدىن من  الحّد  وتلقوا  الحليب،  من 

عدد  من  األدىن  الحّد  وكذلك  حليب،  وجبة  شامل  غري 

الوجبات خالل اليوم السابق إلجراء املسح.

43.851.633.9

اإلرضاع باستخدام 18.2

الرّّضاعة

الذين  العمرية )0 – 23 شهراً(  الفئة  نسبة األطفال يف 

إلجراء  السابق  اليوم  خالل  الرّّضاعة  باستخدام  أُرضعوا 

املسح

42.447.536.3

امللح املؤدين:

الضفة فلسطنيالوصفاملؤرشرقم املؤرش

الغربية

قطاع 

غزة

استهالك امللح املدعوم 19.2

باليود

نسبة األرس املعيشية التي أظهرت نتيجة فحص امللح 

احتوائه عىلPPM  15 أو أكرث من اليود او االيودات.

73.269.379.7

الوزن عند الوالدة:

رقم 

املؤرش

الضفة فلسطنيالوصفاملؤرش

الغربية

قطاع غزة

األطفال الذين لديهم نقص 20.2

وزن عند الوالدة

نسبة املواليد األحياء خالل العامني السابقني إلجراء املسح 

)اخر مولود(، الذين يقل وزنهم  عن 2500 غرام عند الوالدة

8.38.48.3

األطفال الرضع الذين تم 21.2

وزنهم عند الوالدة

نسبة املواليد األحياء خالل العامني السابقني إلجراء املسح 

)اخر مولود(، الذين تم وزنهم عند الوالدة.

99.799.699.8
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صحة األطفال

التطعيامت )التحصني(7:

الضفة فلسطنيالوصفاملؤرشرقم املؤرش

الغربية

قطاع 

غزة

التغطية مبطعوم التّدّرن  1.3

)الّسل(

شهراً   23  –12 العمرية  الفئة  يف  األطفال  نسبة 

 )BCG الذين تلقوا التطعيم املضاد للتّدرن )السل

قبل بلوغهم السنة األوىل من العمر.

98.898.299.3

التغطية مبطعوم شلل  2.3

األطفال

شهراً   23  –12 العمرية  الفئة  يف  األطفال  نسبة 

املضاد  التطعيم  من  الثالثة  الجرعة  تلقوا  الذين 

لشلل األطفال )OPV3( قبل بلوغهم السنة األوىل 

من العمر.

97.997.698.2

شهراً التغطية مبطعوم  الخاميس8 3.3  23  –12 العمرية  الفئة  يف  األطفال  نسبة 

الذين تلقوا الجرعة الثالثة من التطعيم الخاميس 

املضاد )لدفترييا والسعال الدييك والكزاز و التهاب 

 ))Hib( واإلنفلونزا املستدمية نوع – ب B الكبد

قبل بلوغهم السنة األوىل من العمر.

96.996.697.2

4.3 MDG

4.3

شهراً التغطية مبطعوم الحصبة  35  –24 العمرية  الفئة  يف  األطفال  نسبة 

الذين تلقوا التطعيم املضاد للحصبة قبل بلوغهم 

السنة الثانية من العمر

97.096.997.1

التغطية مبطعوم  التهاب  5.3

الكبد الوبايئ – ب 

)HepB3(

شهراً   23  –12 العمرية  الفئة  يف  األطفال  نسبة 

الكبد  اللتهاب  املضاد  التطعيم  تلقوا  الذين 

األوىل  السنة  بلوغهم  قبل   )HepB3( الوبايئ-ب 

من العمر

96.996.697.2

التّغطية مبطعوم اإلنفلونزا  6.3

)Hib( املستدمية نوع – ب

)Penta 3( التّغطية مبطعوم

تلّقوا  الذين  األطفال يف سّن 12– 23 شهراً  نسبة 

لإلنفلونزا  املضاد  التطعيم  من  الثالثة  الجرعة 

املستدمية )Hib3( قبل بلوغهم السنة األوىل من 

العمر.

96.996.697.2

نسبة االطفال يف سن 24 - 35 شهرا الذين تلقوا كل تغطية التحصني الكامل 8.3

املطاعيم9 املوىص بها يف برنامج املطاعيم الوطني 

عند امتامهم السنة االوىل من العمر )الحصبة قبل 

بلوغهم سنتني من العمر(.

89.989.890.0
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شكل 3: التطعيم )التحصينات( لألطفال الذين بلغوا 12 شهراً )الحصبة لألطفال يف العمر 24 شهرا(، فلسطني 2014

السل

شلل االطفال )االوىل(

شلل االطفال )الثانية(

شلل االطفال )الثالثة(

الخاميس )االوىل(

الخاميس )الثانية(

الخاميس )الثالثة(

الكبد الوبايئ عند الوالدة

شلل األطفال )الحقنة 1(

شلل األطفال )الحقنة 2(

مل يتلق أي تحصني

99

99
98

98

98
97

99

99

99

0

99

األطفال من عمر 12-23 شهراً

السل

شلل االطفال )االوىل(

شلل االطفال )الثانية(

شلل االطفال )الثالثة(

الخاميس )االوىل(

الخاميس )الثانية(

الخاميس )الثالثة(

الحصبة

الكبد الوبايئ عند الوالدة

شلل األطفال )الحقنة 1(

شلل األطفال )الحقنة 2(

جميع املطاعيم

مل يتلق أي تحصني

99

99
97

99

98
97

97

99

99

99

90

0

99

األطفال من عمر 24-35 شهراً

النسبة
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االسهال:

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنيالوصفاملؤرشرقم املؤرش

االطفال املصابون  

باإلسهال

نسبة االطفال دون سن الخامسة املصابون باإلسهال 

خالل االسبوعني السابقني للمسح

11.311.411.1

السعي للحصول 10.3

عىل الرعاية الصحية 

ملعالجة االسهال

نسبة األطفال دون سّن الخامسة املصابون باإلسهال 

خالل األسبوعني السابقني للمسح، وحصلوا عىل رعاية 

الصحية

52.952.453.4

معالجة الجفاف 11.3

عن طريق محاليل 

معالجة الجفاف

نسبة األطفال دون سّن الخامسة الذين كانوا مصابني 

املسح،  إلجراء  السابقني  األسبوعني  خالل  باإلسهال 

مّمن أخذوا عالج اإلسهال عن طريق الفم باستخدام 

محاليل معالجة الجفاف

31.535.826.5

معالجة الجفاف 12.3

عن طريق الفم مع 

االستمرار يف اإلطعام 

/ التغذية

نسبة األطفال دون سّن الخامسة الذين كانوا مصابني 

باإلسهال خالل األسبوعني السابقني إلجراء املسح، مّمن 

أخذوا عالج اإلسهال عن طريق الفم )عبوة / باكيت 

يحتوي عىل أمالح عالج الجفاف عن طريق الفم أو 

أو  لألطفال  بإعطائه  ويوىص  املنزل  يف  يُصنع  سائل 

بزيادة كمية السوائل املعطاة لألطفال( مع االستمرار 

يف اإلطعام / التغذية أثناء نوبة اإلسهال

38.241.434.4

)ARI ( أعراض االلتهاب الرئوي الحاد

الضفة فلسطنيالوصفاملؤرشرقم املؤرش

الغربية

قطاع غزة

االطفال املشتبه -

بإصابتهم بااللتهاب 

الرئوي

بإصابتهم  الخامسة املشتبه  نسبة االطفال دون سن 

بااللتهاب الرئوي خالل االسبوعني السابقني للمسح 

10.711.010.4

السعي يف الحصول 13.3

عىل الرعاية لحاالت 

االلتهاب الرئوي 

املشتبه بها

نسبة األطفال دون سّن الخامسة الذين كان يشتبه 

األسبوعني  خالل  الرئوي  بااللتهاب  مصابون  بأنهم 

مشورة  او  رعاية  وتلقوا  املسح،  إلجراء  السابقني 

صحية من منشآة صحية. 

76.578.674.0

معالجة حاالت 14.3

االلتهاب الرئوي 

املشتبه بها 

باستخدام املضادات 

الحيوية

نسبة األطفال دون سّن الخامسة الذين كان يشتبه 

األسبوعني  خالل  الرئوي  بااللتهاب  مصابون  بأنهم 

السابقني إلجراء املسح، وأخذوا مضاداً حيوياً.

70.372.767.4
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الوقود الصلب

رقم 

املؤرش

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنيالوصفاملؤرش

الوقود 15.3 أنواع  استخدام 

الصلب ألغراض الطهى

نسبة أفراد األرس املعيشية التي تستخدم أرسهم 

والخشب  )الفحم  الصلب  الوقود  من  أنواعاً 

رئييس  كمصدر  والروث(  املحاصيل  وبواقي 

للطاقة املنزلية بهدف الطبخ

1.80.53.7

مياه الشرب والصرف الصحي

مياه الرشب والرصف الصحي

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنيالوصفاملؤرشرقم املؤرش

1.4 MDG

7.8

مياه  مصادر  استخدام 

أمنة للحصول عىل مياه 

الرشب

الذين  املعيشية  األرس  أفراد  نسبة 

آمنة  مياه  مصادر  يستخدمون 

للحصول عىل مياه الرشب

61.596.810.4

الذين معالجة املياه 2.4 املعيشية  األرس  أفراد  نسبة 

غري  رشب  مياه  مصادر  يستخدمون 

مناسبة  طرقا  ويستخدمون  آمنة 

ملعالجة مياه الرشب.

1.311.00.8

3.4 MDG

 7.9

رصف  مرافق  استخدام 

نة  صحي ُمحسَّ

الذين  املعيشية  األرس  أفراد  نسبة 

صحية  رصف  مرافق  يستخدمون 

نة وغري مشرتكة مع ارس اخرى. ُمحسَّ

98.698.898.4

شكل 4: استخدام املياه ووسائل الرصف الصحي املحسنة حسب نوع التجمع، فلسطني 2014

املجموع

حرض

ريف

مخيامت

نسبة األفراد الذين يستخدمون مصادر مياه آمنةنسبة األفراد الذين يستخدمون طرق رصف صحي محسنة غري مشرتكة

النسبة

62 58

87

62

99 99 99 98
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الصحة االنجابية

تنظيم االرسة والحاجة غري امللباة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنيالوصفاملؤرشرقم املؤرش

العمر معدل الخصوبة الكيل* - يف  للنساء  الكيل  الخصوبة  معدل 

15– 49 سنة

4.13.74.5

1.5MDG 5.4 خصوبة معدل 

املراهقات

للنساء  العمرية  الخصوبة  معدل 

 19  –  15 العمرية  الفئة  يف  املراهقات 

عاماً )لكل 1000 امراة(

483566

-24 الحمل املبكر 2.5  20 العمرية  الفئة  يف  النساء  نسبة 

مولود  يقل عن  ال  ما  أنجنب  اللوايت  عاماً 

حّي واحد قبل بلوغهّن سّن 18 عاماً

22.019.625.1

3.5MDG 5.3 وسائل انتشار  معدل 

تنظيم االرسة

 -  15 العمرية  الفئة  يف  النساء  نسبة 

واللوايت  حالياً،  املتزوجات  عاماً،   49

يستخدمن )أو يستخدم ازواجهن( إحدى 

لتنظيم  التقليدية(  أو  )الحديثة  الوسائل 

االرسة.

57.259.853.4

4.5MDG 5.6 املُلبّاة غري  الحاجات 

لتنظيم االرسة 

 49 - العمرية 15  الفئة  النساء يف  نسبة 

عىل  والقادرات  حالياً،  املتزوجات  عاماً، 

اإلنجاب ويرغنب يف املباعدة بني األحامل 

ال  ولكن  األطفال،  عدد  من  الحّد  أو 

يستخدمن أي وسيلة لتنظيم األرسة 

10.911.010.7

* معدل الخصوبة يف سن معينة هو عدد املواليد األحياء للنساء يف فئة عمرية محددة خالل فرتة معينة مقسوما عىل متوسط   عدد النساء يف هذه الفئة العمرية 

خالل نفس الفرتة لكل 1000 امرأة. يسمى معدل الخصوبة يف سن 15 - 19 سنة خصوبة املراهقات.

يتم احتساب معدالت الخصوبة الكلية )TFR( بجمع معدالت الخصوبة يف سن معينة لكل الفئات العمرية الخمسية للنساء من سن 15 إىل سن 49. ومعدالت 

الخصوبة الكلية تدل عىل متوسط   عدد األطفال الذين ميكن ان تنجبهم املرأة طوال حياتها اإلنجابية )15 - 49( فيام لو بقيت معدالت الخصوبة كام هي حاليا.
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شكل 5: استخدام وسائل تنظيم االرسة، فلسطني 2014

13.1الوسائل التقليدية: 44.1الوسائل الحديثة: 

3.6االمتناع - الدوري / فرتة األمان1.8التعقيم االنثوي

9.3القذف الخارجي 0.0التعقيم الذكري 

0.1اخرى 26.2اللولب

0.9الحقن باإلبرة

57.2أي وسيلة 0.0الغرسات 

8.0الحبوب

42.8ال تستخدم اي وسيلة 5.6الواقي الذكري 

0.0الواقي األنثوي 

0.1الغشاء )املطاطي(/ الرغوة / الجيل

1.6الرضاعة الطبيعية املطلقة

100    90       80               70               60               50                40               30               20               10                0

وسائل حديثة

44
وسائل تقليدية

13
ال تستخدم  أي وسيلة

43
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صحة األم واملولود االخري:

الضفة فلسطنيالوصفاملؤرشرقم املؤرش

الغربية

قطاع 

غزة

التغطية 

بخدمات الرعاية 

الصحية أثناء 

الحمل

نسبة النساء يف الفئة العمرية 15 - 49 عاماً، 

اللوايت أنجنب مولودا حيا خالل العامني السابقني إلجراء 

املسح واللوايت تلقني الرعاية أثناء حملهن االخري:

)أ( مرة واحدة عىل االقل من قبل كادر طبي مؤهلMDG 5.5 5.5أ

)ب( 4 مرات عىل االقل من قبل أي مقدم  للرعاية

99.4

95.5

99.3

95.7

99.5

95.3 5.5MDG 5.5ب

محتوى  6.5

)مكونات( 

الرعاية أثناء 

الحمل 

اللوايت  الفئة العمرية 15 - 49 عاماً،  النساء يف  نسبة 

أنجنب مولودا حيا خالل العامني السابقني إلجراء املسح، 

وجرى قياس ضغط دمهن وتم فحص عينتا بول ودم 

أثناء الحمل األخري.

95.893.998.1

7.5MDG 5.2 الوالدات التي

متت تحت 

إرشاف كادر 

صحي مؤهل

اللوايت  الفئة العمرية 15 - 49 عاماً،  النساء يف  نسبة 

أنجنب مولودا حيا خالل العامني السابقني إلجراء املسح 

تحت ارشاف  كادر صحي مؤهل

99.699.699.5

الوالدات  8.5

التي متت يف 

مؤسسات صحية

اللوايت  الفئة العمرية 15 - 49 عاماً،  النساء يف  نسبة 

أنجنب مولودا حيا خالل العامني السابقني إلجراء املسح 

ومتت والدة املولود االخري يف مؤسسة صحية 

99.399.399.4

اللوايت الوالدة القيرصية 9.5 الفئة العمرية 15 - 49 عاماً،  النساء يف  نسبة 

متت والدة املولود االخري خالل العامني السابقني إلجراء 

املسح بعملية قيرصية 

20.322.717.4

الرعاية الصحية بعد الوالدة:

رقم 

املؤرش

الضفة فلسطنيالوصفاملؤرش

الغربية

قطاع 

غزة

املكوث يف مؤسسة صحية 10.5

بعد الوالدة ملدة 12 ساعة 

عىل االقل

نسبة النساء يف الفئة العمرية من 15–49 سنة اللوايت مكنث 

يف مؤسسات صحية ملدة 12 ساعة أو أكرث بعد والدة أخر 

مولود حي لهن خالل السنتني السابقتني إلجراء املسح

58.581.331.0

الرعاية الصحية بعد 11.5

الوالدة للمولود

خالل  متت  التي  االخري(  )املولود  االحياء  املواليد  نسبة 

أثناء  صحياً  فحصاً  وتلقوا  املسح  إلجراء  السابقتني  السنتني 

وجودهم داخل املؤسسة الصحية، أو يف املنزل بعد الوالدة،  

أو خالل يومني بعد الوالدة

93.996.990.2

الرعاية الصحية بعد 12.5

الوالدة لالم

نسبة النساء يف الفئة العمرية من 15–49 سنة اللوايت تلقني 

فحصا صحيا خالل إقامتهن يف املؤسسة الصحية أو يف املنزل 

بعد الوالدة، أو خالل يومني بعد الوالدة، ألخر والدة متت 

خالل السنتني السابقتني للمسح(

90.789.791.8
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تنمية الطفولة المبكرة

تنمية الطفولة املبكرة:

رقم 

املؤرش

الضفة فلسطنيالوصفاملؤرش

الغربية

قطاع 

غزة

مرحلة 1.6 يف  االنتظام 

التعليم قبل املدرسة

نسبة األطفال يف الفئة العمرية 36 – 59 شهراً الذين ينتظمون 

يف مرحلة التعليم ما قبل املدرسة

26.427.225.5

نسبة األطفال يف الفئة العمرية 36 – 59 شهراً الذين شاركهم الدعم من أجل التعلم2.6

التعلم  للتشجيع عىل  أكرث  أو  أنشطة  أربعة  يف  بالغ  شخص 

وإعدادهم للمدرسة خالل األيام الثالثة املاضية التي سبقت 

يوم اجراء املقابلة.

77.582.771.5

من 3.6 لألطفال  اآلباء  دعم 

أجل التعلم

نسبة األطفال يف الفئة العمرية 36 – 59 شهراً الذين شاركهم 

التعلم  عىل  للتشجيع  أكرث  أو  أنشطة  أربعة  يف  آباؤهم 

وإعدادهم للمدرسة خالل األيام الثالثة املاضية التي سبقت 

يوم اجراء املقابلة.

12.014.19.7

لألطفال 4.6 األمهات  دعم 

من أجل التعلّم

نسبة األطفال يف الفئة العمرية 36 - 59 شهراً الذين شاركتهم 

التعلم  عىل  للتشجيع  أكرث  أو  أنشطة  أربعة  يف  أمهاتهم 

يوم  سبقت  التي  املاضية  الثالثة  األيام  للمدرسة  وإعدادهم 

اجراء املقابلة.

54.459.248.9

كتب توفر  كتب األطفال5.6 ثالثة  لديهم  الذين  الخامسة  سّن  دون  األطفال  نسبة 

أطفال أو أكرث

19.920.219.5

ألعاب 6.6  / أشياء  توفر 

يلعب بها الطفل

نسبة األطفال دون سّن الخامسة الذين يلعبون بنوعني من 

االلعاب او أكرث

69.171.965.9

نسبة األطفال دون سّن الخامسة الذين تُركوا لوحدهم أو يف الرعاية غري الكافية7.6

رعاية طفل يقل عن 10 سنوات ألكرث من ساعة ملرة واحدة 

عىل األقل خالل األسبوع املايض

14.313.115.6

نسبة األطفال يف الفئة العمرية 36 – 59 شهراً الذين يسريون مؤرش مناء الطفل وتطوره8.6

التطور االدرايك والنامء يف ثالث محاور عىل االقل  يف طريق 

من املحاور اآلتية: معرفة الحروف واألرقام، التطور الجسدي، 

التطور االجتامعي والعاطفي، والتعلم.

72.076.067.5
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معرفة القراءة والكتابة )محو األمية( والتعليم

معرفة القراءة والكتابة )محو األمية( والتعليم10:

الضفة فلسطنيالوصفاملؤرشرقم املؤرش

الغربية

قطاع 

غزة

1.7 MDG

2.3

معدل معرفة القراءة 

والكتابة )محو األمية( بني 

الشابات

عاماً   24  –  15 العمرية  الفئة  يف  النساء  نسبة 

القادرات عىل قراءة جملة قصرية بسيطة عن الحياة 

اليومية أو اللوايت انتظمن يف املدرسة الثانوية أو يف 

التعليم العايل

97.297.696.5

نسبة األطفال يف الصف األول من املدرسة االساسية االستعداد للمدرسة 2.7

الذين انتظموا يف مرحلة التعليم قبل املدرسة خالل 

السنة الدراسية السابقة

94.191.997.2

صايف معدل االستيعاب يف  3.7

التعليم االسايس

نسبة األطفال يف سّن الدخول إىل املدرسة، واملنتظمني 

حالياً يف الصف األول من املدرسة االساسية

96.997.396.5

معدل االلتحاق الصايف يف  4.7

مرحلة التعليم االسايس

املنتظمني  االساسية  املدرسة  سّن  يف  األطفال  نسبة 

التعليم  أو  االسايس  التعليم  يف  الراهن  الوقت  يف 

الثانوي.

96.896.797.0

معدل االلتحاق الصايف يف  5.7

مرحلة التعليم الثانوي

املنتظمني  الثانوية  املدرسة  سّن  يف  األطفال  نسبة 

يف الوقت الراهن يف املدرسة الثانوية أو يف التعليم 

العايل

71.770.773.2

األطفال الذين بلغوا الصف  6.7

األخري يف التعليم االسايس

نسبة األطفال الذين دخلوا الصف األول من التعليم 

االسايس والذين بلغوا الصف األخري

92.192.192.0

التعليم  7.7 إكامل  معدل 

االسايس 

نسبة األطفال امللتحقني يف الصف االخري من التعليم 

عدد  عىل  مقسام  الرسوب(  )باستثناء  االسايس 

االطفال يف التعليم االسايس

88.790.785.4

املدارس  8.7 إىل  االنتقال  معدل 

الثانوية

نسبة األطفال امللتحقني يف الصف األول من التعليم 

التعليم  من  األخري  الصف  انهوا  والذين  الثانوي، 

مقسوما  السابقة  الدراسية  السنة  خالل  االسايس 

عىل عدد االطفال الذين التحقوا بالصف االخري من 

التعليم االسايس خالل السنة الدراسية السابقة.

93.592.794.7

النوع  9.7 بني  املساواة  مؤرش 

الجنسني(  )بني  االجتامعي 

)يف املدارس االساسية(

معدل االلتحاق الصايف )املعدل( لإلناث يف املرحلة 

الصايف  االلتحاق  معدل  عىل  مقسوما  االساسية 

)املعدل( للذكور. 

1.031.041.02

النوع  10.7 بني  املساواة  مؤرش 

الجنسني(  )بني  االجتامعي 

)يف املدارس الثانوية(

معدل االلتحاق الصايف )املعدل( لإلناث يف املرحلة 

الصايف  االلتحاق  معدل  عىل  مقسوما  الثانوية 

)املعدل( للذكور.

1.271.321.20
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شكل 6: مؤرشات التعليم حسب الجنس، فلسطني 2014

االستعداد 

للمدرسة
             

93 96

   

 صايف معدل 

االستيعاب يف 

التعليم االسايس

معدل إكامل 

الدراسة االساسية

معدل االنتقال إىل املدارس 

الثانوية
 

   97  97 81 96 92 95  

االنتظام يف 

مرحلة التعليم 

قبل املدرسة

االنتظام يف املدارس االساسية  االنتظام يف املدارس الثانوية

27 26   95 98  63 80  

   
األطفال الذين بلغوا الصف 

األخري من املرحلة االساسية
      

    88 الذكور     96 االناث  

مالحظة: القيم متثل نسب مئوية

حماية الطفل

تسجيل الوالدات:

رقم 

املؤرش

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنيالوصفاملؤرش

تسجيل 1.8

الوالدات

تسجيل  عن  التبليغ  تم  الذين  الخامسة  سن  دون  األطفال  نسبة 

واقعات والدتهم

99.399.199.6

ضبط سلوك األطفال:

رقم 

املؤرش

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنيالوصفاملؤرش

األطفال 3.8 سلوك  ضبط 

باستخادم  وتأديبهم 

العنف

الذين  عاماً   14  –  1 العمرية  الفئة  يف  األطفال  نسبة 

الشهر  خالل  جسدي  عقاب  أو  نفيس  اليذاء  تعرّضوا 

األخري الذي سبق يوم املقابلة.

91.589.394.5
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شكل 7: مؤرشات ضبط سلوك االطفال يف العمر 1 - 14 سنة، فلسطني 2014

الزواج املبكر وتعدد الزوجات:

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنيالوصفاملؤرشرقم املؤرش

الخامسة 4.8 سن  قبل  الزواج 

عرشة 

نسبة النساء يف الفئة العمرية 15 -  49 عاماً 

اللوايت تزوجن للمرة األوىل قبل بلوغهن 15 

عاما

2.11.82.6

نسبة النساء يف الفئة العمرية 20 - 49 عاماً الزواج قبل سن الثامنة عرشة 5.8

اللوايت تزوجن للمرة األوىل قبل بلوغهن 18 

عاما

24.221.428.6

الفئة 6.8 يف  الشابات  النساء 

عاماً   19–15 العمرية 

املتزوجات حاليا

نسبة النساء يف الفئة العمرية 15 – 19 عاماً 

املتزوجات

9.36.812.8

نسبة النساء يف الفئة العمرية 15 - 49 عاماً تعدد الزوجات7.8

املتزوجات من رجل متعدد الزوجات

4.33.25.8

الرتتيبات املعيشية لألطفال:

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنيالوصفاملؤرشرقم املؤرش

الرتتيبات املعيشية 13.8

لألطفال

نسبة األطفال يف الفئة العمرية 0 – 17 عاماً الذين 

ال يعيشون مع أي من والديهام الحقيقتني

0.60.30.9

أحد 14.8 املتوّف  األطفال 

والديهام  أو كالهام

نسبة األطفال يف الفئة العمرية 0 – 17 عاماً 

املتوّف أحد والديهام أو كالهام

2.32.02.6

األطفال الذين يعيش 15.8

أحد والديهام عىل 

األقل يف الخارج 

نسبة األطفال يف الفئة العمرية 0 – 17 عاماً، 

الذين يعيش أحد والديهام عىل األقل يف الخارج

0.30.30.3

عقاب جسدي النسبة

ايذاء نفيس

أي نوع من أنواع العنف

بدون عنف

أي عقاب جسدي

50
شديد 23

88

92

6



23

)SDIA/VIH( فيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز

املعرفة بفريوس نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(، واملواقف:

الضفة فلسطنيالوصفاملؤرشرقم املؤرش

الغربية

قطاع 

غزة

املعرفة الشاملة حول الوقاية   

من من االصابة بفريوس نقص 

املناعة املكتسبة/ االيدز

نسبة النساء يف الفئة العمرية 15-49 سنة اللوايت 

سمعن مبرض االيدز

95.096.492.9

املعرفة الشاملة حول الوقاية 

من االصابة بفريوس نقص 

املناعة املكتسبة/ االيدز عند 

النساء يف العمر )15-49( سنة.

اللوايت  نسبة النساء يف الفئة العمرية 15– 49 سنة 

االصابة  من  الوقاية  طرق  صحيح  بشكل  يعرفن 

طريق  عن  االيدز1  املكتسبة/  املناعة  نقص  بفريوس 

يبدو  الذي  الشخص  أن  الجنسية، ويعرفن  املامرسة 

الفريوس،  لهذا  أن يكون حامال  ميكن  متعافياً صحياً 

واللوايت يرفضن اثنني من املفاهيم الشائعة الخاطئة.

7.79.94.5

1.9 MDG

6.3

املعرفة الشاملة حول الوقاية 

من االصابة بفريوس نقص 

املناعة املكتسبة/ االيدز عند 

النساء الشابات يف العمر )15-

24( سنة.

اللوايت  نسبة النساء يف الفئة العمرية 15– 24 سنة 

االصابة  من  الوقاية  طرق  صحيح  بشكل  يعرفن 

طريق  عن  االيدز2  املكتسبة/  املناعة  نقص  بفريوس 

يبدو  الذي  الشخص  أن  الجنسية، ويعرفن  املامرسة 

الفريوس،  لهذا  أن يكون حامال  ميكن  متعافياً صحياً 

واللوايت يرفضن اثنني من املفاهيم الشائعة الخاطئة.

6.28.23.6

املعرفة بطرق انتقال فريوس  2.9

نقص املناعة املكتسبة من األم 

إىل طفلها

نسبة النساء يف الفئة العمرية  15– 49 عاماً اللوايت 

حددن بشكل صحيح الطرق املبارشة الثالث النتقال 

فريوس نقص املناعة املكتسبة/ االيدز من األم إىل 

طفلها3.

43.542.644.9

تقّبل املواقف اتجاه املتعايشني  3.9

مع فريوس نقص املناعة 

املكتسبة/اإليدز 

نسبة النساء يف الفئة العمرية 15 – 49 عاماً اللوايت 

أعربن عن قبولهّن للمواقف بشأن األسئلة األربعة 
جميعها4، بشأن األشخاص املصابني فريوس نقص 

املناعة املكتسبة/ االيدز.

5.05.14.8

املعرفة مبكان فحص فريوس نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(:

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنيالوصفاملؤرشرقم املؤرش

النساء اللوايت يعرفن أين  4.9

يُجرى فحص الكشف عن 

اإلصابة بفريوس نقص املناعة 

املكتسبة

نسبة النساء يف الفئة العمرية 15-49 سنة 

ويعرفن أين يُجرى فحص الكشف عن 

اإلصابة بفريوس نقص املناعة املكتسبة/ 

االيدز.

19.719.120.6

1   استخدام الواقي الذكري، وومامرسة الجنس مع رشيك واحد غري مصاب.

2   استخدام الواقي الذكري، وومامرسة الجنس مع رشيك واحد غري مصاب.

3   انتقال العدوى اثناء الحمل والوالدة والرضاعة.

4   النساء اللوايت 1( يعتقدن أن معلمة مصابة بفريوس نقص املناعة املكتسبة/االيدز ينبغي أن يسمح لها بالتدريس يف املدرسة، 2( والنساء 

اللوايت يشرتين الخرضوات الطازجة من بائع خرضاوات مصاب بالفريوس، 3( والنساء اللوايت لن يحتفظن برس اصابة احد أفراد ارسهن 

باإليدز، 4( والنساء اللوايت عىل استعداد بتقديم الرعاية الي فرد من افراد ارستهن قد يصاب بااليدز.
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مالحظات

اكتمل قياس اوزان وطول/ارتفاع ما نسبته 92.2 % و88.8 % عىل التوايل لألطفال دون سن الخامسة. . 1

2 . ،)ORS( الرضع الذين رضعوا رضاعة طبيعية مطلقة ومل يتلقوا أي سوائل او اطعمة اخرى باستثناء لسائل معالجة الجفاف

والفيتامينات، واملعادن املدعمة، واالدوية. 

االطفال الرضع الذين يتلقون حليب الثدي وبعض السوائل )املاء واملرشوبات املعتمدة عىل املاء وعصري الفواكه واملرشوبات التقليدية، . 3

سائل معالجة الجفاف عن طريق الفم، والفيتامينات، واملعادن، واألدوية(، ولكن مل يتلقوا أي يشء آخر )وال سيام الحليب عدا حليب 

االم، او االغذية املعتمدة عىل السوائل(.

االطفال الرضع يف العمر 5-0 أشهر الذين رضعوا رضاعة طبيعية مطلقة، واألطفال يف سن 6 - 23 شهرا الذين رضعوا رضاعة طبيعية . 4

وتناولوا االطعمة الصلبة، واألطعمة شبه الصلبة أو اللينة.

االطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية: فان عدد مرات تناول األطعمة الصلبة وشبه الصلبة أو اللينة يكون مرتني لالطفال الرضع . 5

يف العمر 8-6 أشهر، وثالث مرات لألطفال العمر 9 - 23 شهرا. اما األطفال الذي ال يرضعون من حليب االم: فان عدد مرات تناول 

األطعمة الصلبة وشبه الصلبة أو اللينة أو تناول الحليب: عدد املرات هي أربع مرات لألطفال يف سن 6 - 23 شهرا. 

يستند املؤرش عىل استهالك أي كمية من 4 مجموعات غذائية عىل االقل من أصل 7 من املجموعات الغذاء التالية: 1( الحبوب . 6

والجذور والدرنات ، 2( البقوليات و املكرسات، و 3( منتجات األلبان ) الحليب واللنب والجنب( ، 4 ( اللحوم )اللحوم واألسامك 

والدواجن و الكبد( ، 5( البيض، و 6( الفواكه والخضار الغنية بفيتامني A، و 7 ( وغريها من الفواكه و الخرضوات. 

البيانات ال تتضمن ذلك  الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عنوة يف عام 1967، ويرجع ذلك إىل أن برنامج التطعيم . 7

الفلسطيني لألطفال يف العمر اقل من خمس سنوات يختلف عن جدول التطعيم اإلرسائييل، حيث األطفال الفلسطينيني الذين 

يعيشون يف القدس الرشقية يحصلون عىل اللقاحات الخاصة بهم من مراكز الصحة اإلرسائيلية. 

وفقا لجدول التطعيم الوطني ، فان التطعيم الخاميس يشمل كل من تطعيم الثاليث والكبد الوبايئ، ومستدمية نزلية. حيث يعطى . 8

.Hep ، DPT1 :اللقاح الخاميس عىل ثالث جرعات، يف سن شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر، عىل النحو اآليت: الجرعة االوىل تشمل

.Hib3و ،Hep3 ، DPT3 :والجرعة الثالثة  تشمل .Hib2 و ، Hep2 ، DPT2 :الجرعة االوىل الثانية تشمل .Hib1و ،B1

يشمل كل املطاعيم: Polio3 ، Polio2 ، Polio1 ، penta3 ، penta2 ، penta1 ، IPV2 ، IPV1 ، B0.Hep ، BCG ، عىل عمر 12 . 9

شهراً، وجرعة واحدة من لقاح الحصبة )MMR1 ( عىل عمر 24 شهراً. 

تستند مؤرشات التعليم إىل االدالء باإلنابة حول االلتحاق باملدارس يف أي وقت خالل السنة الدراسية. والغرض رصد التقدم املحرز يف . 10

التعليم عىل املستوى الوطني، فان البيانات الواردة يف الجداول تعتمد عىل النظام التعليمي املعتمد يف فلسطني، حيث ان املرحلة 

األساسية هي للصفوف 1 - 10 ، واملرحلة الثانوية هي الصفوف 11 - 12. وسيتم عرض جدول منفصل يبني تصنيف ISCED  يف 

التقرير النهايئ للمقارنة الدولية. 

استخدام الواقي الذكري، وومامرسة الجنس مع رشيك واحد غري مصاب. . 11

انتقال العدوى اثناء الحمل والوالدة والرضاعة. . 12

النساء اللوايت 1( يعتقدن أن معلمة مصابة بفريوس نقص املناعة املكتسبة/االيدز ينبغي أن يسمح لها بالتدريس يف املدرسة، 2( . 13

والنساء اللوايت يشرتين الخرضوات الطازجة من بائع خرضاوات مصاب بالفريوس، 3( والنساء اللوايت لن يحتفظن برس اصابة احد أفراد 

ارسهن باإليدز، 4( والنساء اللوايت عىل استعداد بتقديم الرعاية الي فرد من افراد ارستهن قد يصاب بااليدز. 
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