
دوالتعداأهداف التنمية المستدامة مؤشرات 

احمد عطية: تقديم

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني



واقع التعداد في دولة فلسطين

التعريف بالتعداد

وتنمويا  قانونيا  اقا  استحقتنفيذهويشكلالدولة،بناءأركانمنأساسيا  ركنا  والمنشآتوالمساكنللسكانالعامالتعداد

األرضعلىالوطنيةالسيادةأشكالمنشكل  يمثلكما،2000للعامالعامةاإلحصاءاتقانونبموجبوإحصائيا  

سنوات10كلوالمساكنللسكانالعامالتعدادينفذ

2017العامفيالثالثةللمرةالتعدادتنفيذتم



واقع التعداد في دولة فلسطين

 التعداد هدف

شتىفييالفلسطينالمجتمعلواقعرقميةصورةتعكسوشاملة،حديثةإحصائيةبياناتقاعدةتوفير

محتوياتبشأنةالمتحداألمموتوصياتالدولية،التوصياتعلىبناء  الوطنيةاالحتياجاتوتلبيالمجاالت،

العقدخللنمويةالتواالستراتيجياتالسياساتوتطويرالخططلبناءالفقريالعمودبذلكلتشكلالتعداد،

.القادم



واقع التعداد في دولة فلسطين

 ات االحتلل ظل ظروف استثنائية تفرضها إجراءفي تنفيذ التعداد في دولة فلسطين يشكل حالة نادرة؛ إن

ومعيقاتوما يترتب عليها من تحديات اإلسرائيلي 

 التحديات المستعمرات، المناطق العسكرية المغلقةالضم والتوسع، جدار )تحديات ومعيقات تنفيذ التعداد ،

(فلسطينفي ( G3)التكنولوجية المتمثلة بعدم توفر خدمات الجيل الثالث 



واقع التعداد في دولة فلسطين

ميدانيا  التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في جمع البيانات استخدام 

كافةالتعدادمراحلتنفيذفي"التابلت"اللوحيةاألجهزةاستخدامتم

تحديثمرحلة)التعدادمراحلمنمرحلةلكلإلكترونيةتطبيقياتواستحداثالجغرافية،المعلوماتنظماستخدامتم

الدراسةةمرحلللسكان،الفعليالعدمرحلةوالترقيم،الحصرمرحلةالحزم،مرحلةالتجريبي،التعدادالخرائط،

(البعدية

وتصنيفهاساقهاوات  البياناتجودةوزيادةوالجهد،الوقتتوفيرفيالحديثةوالتقنياتالتكنولوجيااستخدامساهم

.ومراقبتهالميدانيالعملإدارةوتعزيزتحليلها،وسهولة



واقع التعداد في دولة فلسطين

المستدامةالتعداد ومؤشرات التنمية 

 لعدد من مؤشرات التنمية المستدامة بيانات جمع تم

 يلية إضافية التعداد بنشر البيانات لبعض من المؤشرات التنمية المستدامة على مستويات تفصسمح

اإلعاقةمعدل البطالة على مستوى األشخاص ذوي ( 8.5.2)كمؤشر 

هناك بعض المؤشرات التي تعتمد آلية احتسابها على بيانات التعداد



مؤشرات مصدرها التعداد 

1.1.6"(باتقري)"    نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب بطريقة مأمونة

1.2.6" رافق م( ب)اإلدارة السليمة لخدمات  الصرف الصحي، ( أ)نسبة السكان الذين يستخدمون

"غسل اليدين بالصابون والمياه

1.3.5" سنة واللتي تزوجن أو ارتبطن بقرين24و 20نسبة النساء اللتي تتراوح أعمارهن بين

"عام 18قبل أن يبلغن / عاما15قبل أن يبلغن 



األسئلة التي تم استخدامها الحتساب المؤشرات 

1.1.61.2.61.3.5

يوجد تحديث على بعض 
األسئلة لتتناسب مع 
البيانات الوصفية  وقد تم 
استخدام التحديثات في 

مؤخرا  المسوح المنفذة 



مهاامثلة على المؤشرات التي تعتمد على بيانات التعداد في احتساب قي

1.1.16" ألف نسمة، بحسب العمر والجنس000100عدد ضحايا القتل العمد لكل"

1.5.1" 000100عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تأثروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل

"شخص من السكان

4.3.3" من السكان000100عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء لكل"

8.5.2" اإلعاقةالبطالة، بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي معدل"



واقع السجل المدني واالحصاءات الحيوية في فلسطين

ينالفلسطينيالمواطنينكافةويشملالبلدانحاءكافةيغطيوطنيمركزيسجلهوالحاليالسجل

هذايفعملهاويحكمالمدني،التسجيلنظاموتشغيلادارةعنالمسؤولةالرسميةالجهةهيالداخليةوزارة

.1999لسنة(2)رقمالمدنيةاالحوالقانونالمجال

والزواجوالوفياتيدبالموالوالمتعلقةالمسجلةالحيويةالوقائعبياناتعلىباالعتمادالسجلبياناتتحديثيتم

.االقامةمكانوتغييروالطلق

التبليغجنماذواستيفاءوالوفيات،المواليدوقائعحدوثعلىتشرفالتيالرسميةالجهةهيالصحةوزارة

والطلقالزواجوقائعحدوثعلىباإلشرافوالكنسيةالشرعيةالمحاكمتقومبينماالوقائع،هذهحدوثعن

.عنهاالتبليغنماذجواستيفاء

ماوهذاطيني،الفلسالمواطنعلىباالعتمادتتمالسكانسجلفيوتحديثهاالحيويةالوقائعتسجيلعملية

.التسجيلاكتمالفينقصحدوثالىاالحيانمنكثيرفييؤدي



السجل المدني كمصدر لإلحصاءات الحيوية في فلسطين

لسجلةاالحصائيالمخرجاتمنمحدثةنسخةعلىبالحصولالفلسطينيلإلحصاءالمركزيالجهازيقوم

.سنةكلالداخليةوزارةمنالسكان

والوفيات،دالمواليحولالمسجلةالحيويةالوقائعتسجيلاكتمالنسبوتقييمالسجلبياناتفحصيتم

.التعداداساسعلىالمبنيةالسكانيةاالسقاطاتبياناتمعبالمقارنة

السكانسجلبياناتواقعمنالمسجلةوالوفياتللمواليدالحيويةاالحصاءاتجداولبنشريقوم.

ونسباعدادعلىالمدنيالتسجيلنظامواقعمنحالياالجهازينشرهاالتيالحيويةاالحصاءاتتقتصر

والعمروالجنسكالمنطقةالمتاحةالمتغيراتبحسبوتوزيعهاوالطلقالزواجوحاالتوالوفياتالمواليد

.وغيرها



اإلحصاءات الحيوية التي يتم نشرها في فلسطين



االحصاءات الحيوية المنشورة من واقع السجل المدني للمواليد والوفيات

المسجلة



االحصاءات الحيوية المنشورة من واقع السجل المدني للمواليد والوفيات

المسجلة



السجل المدني كمصدر لتوفير مؤشرات التنمية المستدامة

لمطلوبة من واقع يسعى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لتوفير بيانات مؤشرات التنمية المستدامة ا

:السجل المدني وخاصة فيما يتعلق بالمؤشرات التالية

 ن في أجرت تقييما واحدا على األقل لتعداد السكان والمساك( أ)نسبة البلدان التي 17.19.2المؤشر

في المائة في 80في المائة في تسجيل المواليد ونسبة 100حققت نسبة ( ب)السنوات العشر الماضية و 

الوفياتتسجيل 

حسب نسبة االطفال دون سن الخامسة الذين سجلت والداتهم في قيد السجل المدني ، ب16.9.1: المؤشر

.العمر




