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 :ي فلسطيناإلحصاءات الحيوية ف. 1

 إلى بناء وتطوير نظام اإلحصاءات الحيوية  1993يسعى الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني ومنذ تأسيسه في العام          
في فلسطين، ليشكل هذا النظام مدخال أساسيا لتخطيط التنمية البشرية، ومعرفة حجم وخصائص السكان في األراضي                  

سية        الفلسطينية بهدف التخطيط االجتماعي واالقتصا     دي، وهو يسير في هذا المجال ضمن التوجهات والتوصيات الرئي
 :وبهدف تحقيق هذا الغرض يعمل الجهاز على ما يلي. لألمم المتحدة مع خصوصية الحالة الفلسطينية

سي في استخراج                        .1 ه آمصدر رئي د علي تحسين وتطوير نظم التسجيل المدني للوصول الى سجل سكاني يعتم
 .اإلحصاءات الحيوية

صاءات       تع .2 دني واإلح سجيل الم ام الت ن نظ سؤولة ع ات الم ف الجه ين مختل دائم ب اون ال سيق والتع ز التن زي
 .الحيوية

 .استخدام بيانات التعدادات والمسوح لتكامل بناء نظام اإلحصاءات الحيوية .3
 .االلتزام والسعي الدائم نحو االستجابة بمزيد من الفاعلية لالحتياجات الجديدة للمستخدمين .4

 
 :در اإلحصاءات الحيويةمصا

الوقائع الحيوية التي يغطيها نظام التسجيل المدني في األراضي الفلسطينية وهي             وهو يشمل بيانات  : سجل السكان  .1
راد     ( نقالت األف الق، ت زواج، الط ات، ال د، الوفي صال       ) الموالي زواج، االنف ال ال ل إبط رى مث ائع األخ ة الوق بقي

ا ضمن                    القضائي، التبني، إضفاء الشرعية، ا     سبب عدم وجوده ذا النظام ب ر مشمولة في ه العتراف بالشرعية غي
 .الحالة الفلسطينية

سوح. 2 ي : الم ذا المصدر تكميل ر ه اج اإلحصاءات  ) إضافي(يعتب دني النت سجيل الم ام الت ا نظ ي يوفره ات الت للبيان
از الم             سطيني       الحيوية، ويجري الحديث هنا عن المسح الصحي الديموغرافي الذي ينفذه الجه آل  (رآزي لإلحصاء الفل

ام                   ) سنوات 5 الى   3 ذ في الع د نف ى مسح صحة االسرة وق ة       2006، اضافة ال ات مهم ذه المصادر بيان وفر ه ، حيث ت
 . سنوات5الستخراج معدالت الخصوبة والوفيات إضافة الى قياس نسبة تسجيل األطفال اقل من 

 
ضا الستخراج اإل         : التعدادات. 3 ي أي از                هذا المصدر تكميل ام الجه د ق سطينية، وق ة في األراضي الفل حصاءات الحيوي

ام           ام                   1997المرآزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ أول تعداد في الع اني خالل الع داد ث ذ تع ى تنفي ا يجري العمل عل ، آم
 .، وهو سيوفر بيانات مهمة الستخراج اإلحصاءات الحيوية2007الحالي 

 
 

ذه                       بشكل عام تعتبر اإلحصاءات الحيوية     اد في اخراج ه تم االعتم ا، حيث ي  المتوفرة حاليا في فلسطين جيدة الى حد م
ذه     سي له صدر الرئي سكان الم ون سجل ال ى ان يك از عل ز الجه ع ترآي اله م ذآورة اع صادر الم ن الم اإلحصاءات م

 .اإلحصاءات وهو يسعى جاهدا لتطوير هذا السجل لتلبية هذا الهدف
 
 :سطيننظام التسجيل المدني في فل. 2

دني سجيل الم ام الت سطينية إن نظ ي االراضي الفل ه ف ول ب زين   المعم سجيل وتخ ه ت صد من دة ويق دم أغراضا عدي  يخ
المعلومات المتعلقة  بحدوث الوقائع الحيوية وخصائصها، واسترجاع تلك المعلومات لدى االحتياج إليها في األغراض            

 . القانونية واإلدارية واإلحصائية وغيرها
من اختصاص دائرة النفوس العثمانية وذلك يخ التسجيل المدني في فلسطين الى العهد العثماني، حيث آان يعود تار

 وتم تمت أول عملية تعداد في فلسطين أثناء فترة االنتداب البريطانيقد  و1910استنادًا إلى قانون النفوس العثماني لعام 
  .انشاء سجل ملف خاص للتسجيل المدني والتسجيل المتأخر

ة        ى               1948استمر هذا الوضع لغاي دورها أناطت الموضوع إل ة والتي ب ة األردني ات للحكوم ع الملف ل جمي م نق  حيث ت
ي آانت مسؤولة                        سية الت شرعية والكن اآم ال ات والمح د والوفي وزارة الصحة التي أصبحت مسؤولة عن تسجيل الموالي

دار البط     ن إص سؤولة ع وازات م رة للج الق ودائ زواج والط ن ال ق    ع ن طري تم ع غ ت ة التبلي صية وعملي ات الشخ اق
شاء          . المستشفيات ومراآز الصحة والمخاتير والوجهاء     م إن اة وت وآانت دوائر الصحة تقوم بعملية إصدار شهادات الوف

اطق         1966 لسنة   32دائرة مستقلة لألحوال المدنية وتم إصدار قانون األحوال المدنية األول رقم             ى المن ه عل م تطبيق  وت
 . التي آانت في توأمه مع الضفة الشرقية من األردن" الضفة الغربية"طينية الفلس
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ل           5/6/1967في   ام      ة،سلطات اإلسرائيلي  ال  تم االستيالء على جميع الملفات من قب ة ع ام اإلسرائيليون     1967 وبنهاي  ق

ات   سن 16لكل شخص يزيد عمره عن      " عسكرية"بإجراء تعداد سكاني ألغراض أمنية وإصدار هويات         ه وآانت الهوي
 . صفحات ويكون فيها االسم الرباعي ورقم الهوية والصورة6تعبأ بخط اليد وآانت الهوية ال تتعدى 

 
اك                         ان هن د آ ة وقطاع غزة، فق ضفة الغربي أما بالنسبة للجوانب التنظيمية لنظام التسجيل المدني خالل فترة االحتالل لل

اآم                  فصل لحاالت الزواج والطالق عن حاالت الموال       زواج والطالق في المح سجيل حاالت ال تم ت يد والوفيات، حيث ي
ة ضمن                      سكان بحدوث الواقع سجيل ال إبالغ مكتب ت ة ب وم الشخص صاحب العالق دها يق الشرعية والكنسية أوال ثم بع

ا     " طلب تغيير الحالة الشخصية   " طلب خاص يسمى     سبب عدم وجود أي تع غ ب ون ، وال تقوم المحاآم نفسها بهذا التبلي
ا مباشرة من          . بين هذه المحاآم والدوائر الخاصة بسلطات االحتالل       الغ عنه تم اإلب أما حاالت الوالدة والوفاة فقد آان ي

 .قبل المؤسسة التي حصلت فيها الحالة أو من قبل صاحب العالقة مباشرة
 

رة    إن افضل وصف لنظام التسجيل الذي آان موجود خالل          ك الفت ه     تل ارة عن إدار   هو أن سجيل   عب ة إلدارة ت ات مختلف
ع         الوقائع الحيوية  سكان تتب سجيل ال ة              االسرائيلية  سلطاتال ، فمكاتب ت اف األردني ع وزارة األوق شرعية تتب اآم ال  والمح

 .والمحاآم الكنسية تتبع لسلطة الكنيسة) بالنسبة للضفة الغريبة(
سكان    وبالتالي فانه لم تكن توجد أي جهة معينة تنسق عملية التسجيل بين ال             سجيل ال محاآم الشرعية والكنسية ومكاتب ت

 .التي آانت تسيطر عليها سلطات االحتالل اإلسرائيلي
 

ذه    1967ومن المعروف أنه بعد إجراء التعداد السكاني في عام        ك ه د ذل  من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية قامت بع
داد          السلطات بتكوين وإنشاء سجل السكان في األراضي الفلسطينية الم         ك التع ى أساس ذل ة عل ا أن   ". العسكري "حتل آم

ام                  ضفة     1984بيانات سجل السكان لم يتم حفظها على الكمبيوتر والتعامل معها على أساس محوسب حتى ع سبة لل  بالن
 .الغربية، وخالل السبعينيات بالنسبة لقطاع غزة

 
سطيني       تم انتقال صالحية التسجيل المدني السكان من الجانب ا         20/11/1995في   ى الجانب الفل وعملت  ،  إلسرائيلي إل

ذا    ة الخاصة له سجيل نظرا لألهمي ى الت ادرة عل ى المب شجيعهم عل واطنين وت ى الم سهيل عل ى  الت ة عل سلطة الوطني ال
ق          ليم ودقي الموضوع والتقليل من التكاليف الباهظة المترتبة على ذلك إضافة إلى العمل على إعادة بناء سجل سكاني س

 .اطن على أهمية تسوية وضعه وتصحيحهوتوعية المو
 

ة            وزارة الداخلي ه ل ة تابع ر لألحوال المدني م تأسيس دوائ وأولت السلطة الوطنية الفلسطينية اهتمامًا بالغًا لهذا الجانب وت
سطيني    ة الفل وال المدني انون األح ه ق ا نص علي سطين وحسب م ي فل دني ف سجيل الم ام الت ولى إدارة نظ سطينية لتت الفل

 :األول
 

ة وإصدار شهادات          اه أو إقام تسجيل وقيد وقائع األحوال المدنية للفلسطينيين من والدة أو زواج أو طالق أو وف
 .ومستخرجات القيد المتعلقة بها وبطاقات الهوية

ا في سجل                  ة به شهادات والمستخرجات المتعلق قيد وقائع الميالد والزواج والطالق والوفاة لألجانب وإصدار ال
 .خاص
 سجل السكان الحالي آامل األراضي الفلسطينية، ويشمل األفراد الفلسطينيين حملة الهوية الفلسطينية فقط بغض         يغطي

سكان                          سجل ال ذا ال شمل ه ة أخرى ال ي ا، من ناحي سطينية أم خارجه النظر عن مكان اإلقامة سواء داخل األراضي الفل
ة                 األفراد الفلسطينيين المقيمين في األراضي الفلسطينية وال       ة هوي راد من حمل ذلك األف سطينية، وآ ة الفل ون الهوي  يحمل

  . القدس، واألجانب المقيمين في األراضي الفلسطينية
 

كومي وطني يتولى بدوره إدارة     حتب  كاألراضي الفلسطينية في م    ت الجارية المتعلقة بالسكان المقيمين في      البيانا تخزن
واع ال        وبموجب هذا التر  .  شبكة مكاتب السجالت المحلية    ا           اتان بيتيب تجمع شتى أن زود به ي وي ى المستوى المحل  عل

 .الملف المرآزي بشكل جاٍر عن طريق شبكة حاسوب متطورة
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 : الفلسطينيمحتويات سجل السكان
ام    : رقم الهوية  ( ة  ، اسم الجد   ،  اسم األب  ،  االسم األول    ،  ويتكون من تسعة أرق ان ، الجنس ، اسم األم ، اسم العائل  مك

والدة        : بلد الميالد ،  يخ الميالد تار،  اإلقامة يالد   ،  ويقصد فيه اسم التجمع الذي حدثت فيه ال ة الم ة  ، دول ة الزوجي : الحال
ة       ة الزوجي ق، أرمل      : ويدرج تحت الحال دد الزوجات، مطل زوج، متع ة ، أعزب، مت ، مسلم، مسيحي، آخرون   : الديان

 )رقم هوية األم، رقم هوية األب ، المحافظة
هامة لغايات التعرف على  باالحصاءات الحيوية تعتبر البيانات المتعلقةالمذآورة اعاله، من خالل جميع المصادر 

 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني ضمن أولوياته توفير البيانات  فقد.الوضع الديمغرافي في المجتمع الفلسطيني
ستقبلية لهذه المؤشرات باإلضافة لهذه المؤشرات بصورة دورية وحديثة وذلك للخروج بتوقعات حول االتجاهات الم

لتوفير قاعدة بيانات آاملة لهذه الموضوعات، وذلك حتى يستفيد منها راسمو السياسات المختلفة وواضعو الخطط 
 .والباحثين والمهتمين

 
 جودة البيانات

 من وزارة  )آل ستة أشهر تقريبًا(يحصل الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني على نسخة محوسبة من سجل السكان      
سطيني من                            از المرآزي لإلحصاء الفل سكان في الجه سخة سجل ال ة لن الداخلية، ومن ثم تجري عملية الفحص الالزم
ات                   عدة نواحي، والتي تعتبر أساسية في العمل اإلحصائي، آاستيفاء البيانات وتناسق بيانات الفرد الواحد وتوافق البيان

 .ييم بيانات المواليد والوفيات بهدف رفع نسبة اآتمال التسجيلمع دليل الترميز المستخدم، آما يقوم بتق
 

ا                      وق به ات موث وفير بيان ضمان ت سلة من اإلجراءات ل ى سل الزواج والطالق تخضع ال ة ب أما مصادر البيانات المتعلق
ا، وتر                افقت  وذلك من خالل العمل على منع وقوع أخطاء وإزالة أسبابها والكشف عن األخطاء وتصويبها حين وقوعه

عملية ضبط النوعية في جميع مراحل العمل للمسوح الميدانية بدءًا من المرحلة التحضيرية ومرورًا بالمرحلة التنفيذية                
دقيق                     ات الت م إجراء عملي حتى مرحلة معالجة البيانات واستخراج الجداول، أما بالنسبة لبيانات السجالت اإلدارية فقد ت

 . بر ذات جودة ومصداقية عاليةوالمقارنة والفحص الشامل لها، وتعت
 
 :الوضع الراهن لسجل السكان الفلسطيني. 3

ة الستالم          الفترة الزمني ًا ب الوضع الراهن لسجل السكان في األراضي الفلسطينية ما زال في طور البناء والتطوير قياس
سجل من الجانب اإلسرائيلي في                  و     20/11/1995السلطة الوطنية لمهامها في ادارة ال د من العمل        ،  فه بحاجة للمزي

ه                          ي تعتري م المشاآل الت تلخص اه سطيني، وت ة وحاجة المجتمع الفل ايير الدولي والجهد لتحديثه وبناءه بما يتوافق والمع
 :وتحول دون تحقيق االستخدام المتكامل لبياناته بما يلي

درجات       مشاآل في منطقية وتناسق  بيانات األفراد المسجلين، وهي موجودة في معظم مت                 1.  سجل وب رات ال غي
اة،                             اريخ الوف ر من ت يالد اآب اريخ الم ا ت رد، حاالت يكون فيه متفاوتة مثل وجود حاالت تكرار في رقم هوية الف
ة                         ة والحال ة الفعلي ة الزواجي ين الحال سجل، اختالف ب اختالف بين مكان اإلقامة الفعلي للفرد ومكان اإلقامة في ال

 .المسجلة
 . سجيل المواليد والوفياتنقص واضح في اآتمال ت. 2
ذا                            . 3 ر ه ر من المواضع، ويعتب ادة تصنيف وترتيب في آثي ى تصحيح واع ز بحاجة ال ل الترمي مشكلة في دلي

 .الدليل بمثابة قاموس تعريفي لجميع متغيرات سجل السكان
. 4 .تحديث السجل ال يعكس واقع الحال لجميع السمات الديموغرافية والمكانية لألفراد المسجلين

ة، وزارة الصحة،           . 5 ل وزارة الداخلي ة مث مصادر تحديث سجل السكان متقاطعة بين العديد من الجهات المختلف
ين   ة ب نظم العالق دة ت ة عمل واضحة وموح ا دون وجود آلي ابر، وغيره سية، ادارة المع شرعية والكن اآم ال المح

ضرورية ل ات ال ع البيان دفق جمي ى ت ؤدي ال شكل ي ات ب ذه الجه تظم مختلف ه ستمر ومن شكل م سجل ب تحديث ال
 .ويعكس الواقع الحقيقي للسكان وحرآة األفراد

 . ارتباط السجل بالجانب االسرائيلي. 6
 
 :إجراءات تطوير سجل السكان. 4

بهدف بناء وتطوير مصادر جمع بيانات اإلحصاءات الحيوية في فلسطين يتم الترآيز حاليا  على تحسين نظام 
ث سجل السكان، ليشكل المصدر الرئيسي النتاج هذه اإلحصاءات، حيث يجري العمل حاليا التسجيل المدني وتحدي
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دني واإلحصاءات    .1 سجيل الم ام الت شامل لتحسين نظ امج ال ة للبرن ة والقانوني ة واإلداري ى العناصر الفني اإلشراف عل
 .الحيوية، بربط جميع الخدمات االدارية بالتحديث على سجل السكان وآلية تدفق المعلومات بين الجهات ذات العالقة

 
 .على المشاآل فنيًا واداريًا وماديًا، ووضع خطة لبرنامج تحسين التسجيل المدنيتحديد اإلجراءات الالزمة للتغلب  .2

 
دني    .3 سجيل الم م الت سيط نظ ة، لتب ة الالزم ة والتنظيمي ب القانوني دد وتطور الجوان ة لتح ل فرعي شاء مجموعات عم ان

 .واإلحصاءات الحيوية في األراضي الفلسطينية
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