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 أهمية التعداد1.

 توصيات األمم المتحدة2.

 قانون اإلحصاءات العامة الفلسطيني3.

 2010، 2000المنهجية المتبعة للتعدادين في الدورتين 4.

 التحديات السابقة وكيفية تجاوزها في التعداد القادم5.

 2020المنهجيات المقترحة لدورة التعدادات 6.
 برنامج حوار المستفيدين حول محتويات استمارات التعداد7.
 نتائج حوار المستفيدين حول محتويات استمارات التعداد8.

 

 قائمة المحتويات



  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
2017التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت   

 أهمية التعداد .1
 جغرافي مستوى على وخصائصهم السكان عن شاملة بيانات توفير1)

 .ممكن
 .القرارات واتخاذ السياسات ورسم الخطط إعداد2)
 .ودولية وطنية مقارنات اجراء3)
 .األلفية التنمية أهداف تحقيق4)
 .السكانية اإلسقاطات إعداد5)
 .المعاينة أطر انشاء6)
 .المسوح ونتائج السجالت تقييم7)
 .القدس منطقة تغطية8)
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 توصيات األمم المتحدة .2
 

 المتحدة لألمم التابع االجتماعى االقتصادى المجلس قرار صدور1)
 .2020 والمساكن السكان لتعدادات العالمي البرنامج عن

 .سنوات عشر كل والمساكن للسكان تعداد الدول تنفذ2)
 للتخطيط اأساسي امصدر  تشكل التعدادات أن على القرار يشدد3)

تاحةو  اإلنمائي،  تنفيذ العام األمين من ويطلب بياناتها، ا 
 .البرنامج
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 الفلسطيني العامة قانون اإلحصاءات .3
 
 

 تنفيذ على 2000 لعام (4) رقم العامة اإلحصاءات قانون ينص1)
 سنوات، عشر كل زراعي وتعداد والمساكن للسكان العام التعداد
 .سنوات خمس كل للمنشآت عام تعداد تنفيذ ويتم كما

 بتاريخ الوزراء مجلس من 2017 التعداد تنفيذ قرار صدور تم2)
 بتنفيذه، لإلحصاء المركزي الجهاز وكلف ،23/12/2014

 2017 للتعداد وطنيا مديرا عوض عال السيدة وتعيين
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 2010، 2000المنهجية المتبعة للتعدادين في الدورتين  .4
 بأسلوب المقابلة المباشرة 2007، 1997تم تنفيذ التعدادين في السنتين  1.
 تنفيذ برنامج الحوار مع المستخدمين، حيث تم تلبية االحتياجات الوطنية2.
 تم تصميم استمارة ورقية بعد االطالع على التوصيات الدولية، ونتائج الحوار3.
 تم تنفيذ تجربة قبلية ثم تعداد تجريبي ألخذ العبر4.
 تم اختيار العاملين من حملة الشهادات دبلوم فأعلى5.
 مدير المحافظة، مشرف، مراقب، عداد: تم وضع هيكلية هرمية6.
 تم تدريب العاملين بشكل هرمي، تبدأ بتدريب المدراء7.
 اسرة 150كل عداد يستلم منطقة عد واحدة تشمل حوالي 8.
 لكل دورة 12/ 01فترة جمع البيانات اسبوعين، واإلسناد الزمني 9.
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 القادم التحديات السابقة و كيفية تجاوزها في التعداد .5
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيفية تجاوزه
3  

 

 كيفية تجاوزه
2  

 

 كيفية تجاوزه

1  

 التحدي

وجهاء وقادة  مشاركة
المنطقة وخطباء المساجد  

في حث المواطنين 
 بالتعاون مع العدادين

 حملة اعالمية
 لجان فرعية

جدار الفصل  توظيف باحثين من نفس المنطقة
 العنصري

وجهاء وقادة  مشاركة
المنطقة وخطباء المساجد  

في حث المواطنين 
 بالتجاوب مع العدادين
 غرفة عمليات مركزية

تشكيل غرفة 
 عمليات مركزية
لمعالجة حاالت 

 الرفض

حاالت الرفض في  توظيف باحثين من نفس المنطقة
 بعض المناطق

يقوم المشرف مسبقا 
وجهاء بالتعرف  على 

العشائر وتوعيتهم بأهمية 
 التعداد

يقوم المشرف بأخذ 
معلومات مسبقة 

 تنقلهم عن أماكن

توظيف الباحثين من التجمعات 
نفس المنطقة، بحيث من المجاورة 

 تنقل البدو مسبقا يتعرفوا على اماكن
 

من  عد السكان
 البدو الرحل
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 2020المنهجيات المقترحة لدورة التعدادات  .6
يتم دراسة وفحص المنهجيات الحديثة المتعلقة باألجهزة 1.

 .وأنظمة المعلومات الجغرافية الكفية
استمارة مصغرة لكل : يتم دراسة منهجيات أخرى، مثل2.

 .السكان، واستمارة مطولة لعينة ممثلة
 يتم تنفيذ التعداد التجريبي باستخدام المنهجيات الحديثة 3.
يتم دراسة تأثير هذه المنهجيات على نسبة الشمول وجودة 4.

 .المخرجات
 اتخاذ القرار المناسب من االدارة العليا5.
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 برنامج حوار المستفيدين حول محتويات استمارات التعداد .7
من احتياجاتهم لمناقشة والمؤسسات الوزارات مع اثنائي ااجتماع 22 عقد تم 

 :االستمارات ومن التعداد، محتويات
 السكنية والظروف األسرة استمارة1.
 المباني استمارة2.
 .المنشآت استمارة3.
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 نتائج حوار المستفيدين حول محتويات استمارات التعداد .8
 المعنية الجهات مع الحوار نتائج لعرض عمل ورشة عقد تم .1

 .التعداد محتويات بخصوص
 من شموله تم ما خاصة التعداد محتويات مناقشة فيها تم .2

 .اعترضت قليلة وجهات .شموله عدم أو التعداد محتويات
 .السبب ذكر يتم الشمول عدم حال في .3
 السجالت من مقبولة بجودة متوفر :هي الرئيسية األسباب .4

 على يؤثر حساس موضوع أو الدورية المسوح أو االدارية
 .والمحتوى الشمول جودة وعلى التعداد في التجاوب نسبة
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 شكرا لحسن استماعكم
 


