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الفلسطيني السكان سجل

 الهوية حاملي الفلسطينيين المواطنين فقط ويشمل البلد انحاء كافة يغطي وطني مركزي سجل هو•
.القدس سكان يشمل وال الفلسطينية،

 عملها ويحكم المدني، التسجيل نظام وتشغيل ادارة عن المسؤولة الرسمية الجهة هي الداخلية وزارة•
.1999 لسنة )2( رقم المدنية االحوال قانون المجال هذا في

 والوفيات بالمواليد والمتعلقة المسجلة الحيوية الوقائع بيانات على باالعتماد السجل بيانات تحديث يتم•
.االقامة مكان وتغيير والطالق والزواج

 نماذج واستيفاء والوفيات، المواليد وقائع حدوث على تشرف التي الرسمية الجهة هي الصحة وزارة•
 وقائع حدوث على باالشراف والكنسية الشرعية المحاكم تقوم بينما الوقائع، هذه حدوث عن التبليغ
.عنها التبليغ نماذج واستيفاء والطالق الزواج

 الفلسطيني، المواطن على باالعتماد تتم السكان سجل في وتحديثها الحيوية الوقائع تسجيل عملية•
.التسجيل اكتمال في نقص حدوث الى االحيان من كثير في يؤدي ما وهذا
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:الفلسطيني السكان لسجل الراهن الوضع

 لتحقيق عناصره جميع لتكامل والعمل الجهد من للمزيد وبحاجة والتطوير البناء بطور زال ما السجل•
:يلي بما السجل مشاكل اهم تلخيص ويمكن منه، المطلوبة واإلحصائية االدارية االستخدامات

.الوفيات في اكبر وبشكل والوفيات المواليد تسجيل اكتمال في نقص•

 الذين الفلسطينيين يشمل ال كما المقدسية، الهوية حملة الفلسطينيين تشمل ال السكان سجل بيانات•
.الفلسطينية الهوية يحملون ال

.االناث من اعلى الذكور نسبة حيث الجنس، حسب الوفيات تسجيل اكتمال نسبة تفاوت•

.السكان سجل في الوفيات اسباب تسجيل وعدم االجنة، وفيات تسجيل عدم •

.الحيوية الوقائع تسجيل بتحديث المتقاطعين الشركاء بين والتكامل التنسيق عدم•

.عدم شمول السجل لجميع المتغيرات المطلوبة لبناء مؤشرات االحصاءات الحيوية•

.اخطاء في دليل الترميز بحاجة إلعادة تصنيف وترتيب•
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:الحيوية لالحصاءات كمصدر السكان سجل

 وزارة من السكان سجل من محدثة نسخة على بالحصول الفلسطيني لالحصاء المركزي الجهاز يقوم•
.سنة كل الداخلية

.والوفيات المواليد حول المسجلة الحيوية الوقائع تسجيل اكتمال نسب وتقييم السجل بيانات فحص•

.والكنسية الشرعية المحاكم سجالت واقع من والطالق الزواج بيانات بجمع يقوم•

 واالسقاطات التعدادات، ،والديموغرافية الصحية المسوح( االخرى التكميلية للمصادر حاليا الجهاز يلجأ•
.المدني التسجيل بنظام الحاصل القصور لتعويض الحيوية االحصاءات مؤشرات  الستخراج )السكانية

 اعداد على المدني التسجيل نظام واقع من حاليا الجهاز ينشرها التي الحيوية االحصاءات تقتصر•
 كالمنطقة المتاحة المتغيرات بحسب وتوزيعها والطالق الزواج وحاالت والوفيات المواليد ونسب
.وغيرها والعمر والجنس

.والتعدادات المسوح واقع من جميعها تستخرج والوفاة الخصوبة بمعدالت يتعلق فيما•
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المتغيرات التي يحتويها سجل السكان الفلسطيني
N.وصف المتغيرالمتغير
.ارقام، ويعتبر مفتاح الدخول لسجل بيانات الفرد 9يتكون من رقم ھوية الفرد.1
يشمل االسم االول، اسم االب، الجد، العائلةاسم الفرد الرباعي.2
.مكان الفرد المسجل على مستوى  الدول والمناطق يشير الىمكان الميالد الرئيسي.3
.مكان ميالد الفرد على مستوى التجمعات يشير الىمكان الميالد الفرعي.4
.سنة/ شھر/ يوم يشير لتاريخ ميالد الفردتاريخ الميالد.5
.يشمل ذكر، انثى، غير مبينالجنس.6
.يشمل اعزب، متزوج، مطلق، ارمل، متعدد الزوجاتالحالة االجتماعية.7
الفرد أو ينتمي اليھا ويحتوي ھذا المتغير  بھايشير ھذا المتغير الى العقيدة الروحية التي يؤمن الديانة.8

.فئة إجابة في السجل 16على 
فئة إجابة حسب دليل الترميز كداللة للمنطقة أو المحافظة في  28يحتوي ھذا المتغير على منطقة السكن الرئيسية.9

.فلسطين
يدل ھذا المتغير على التجمع السكاني، حيث يبلغ عدد التجمعات السكانية الواردة في سجل منطقة السكن الفرعية.10

.تجمع 676السكان كما يبينھا دليل الترميز 
.تاريخ وفاة الفرد باليوم والشھر والسنةتاريخ الوفاة.11
يدل على مكان وفاة الفرد الرئيسي دول، مناطقمكان الوفاة الرئيسي.12
.يدل على مكان وفاة الفرد بحسب التجمعاتمكان الوفاة الفرعي.13
)االسباب الموجودة بالسجل غير معبرة(الوفاة يشير الى سبب سبب الوفاة.13
باليوم والشھر والسنة، وھو يختلف عن تاريخ حدوث الواقعة الحيوية يكونالسجل تاريخ تسجيل المولود في.14
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المتغيرات التي يحتويها نموذج تبليغ عن مولود حي 
المتغيرالمتغير

رقم الھوية
رقم الھوية، اسم العائلة، األسماء األولى، تاريخ الوالدة، مكان الوالدة، : األم

الحالة المدنية، الجنسية، مكان والدة والد األم ووالد األب، المھنة الحالية، عدد 
السنوات الدراسية

اسم العائلة والحمولة
، تاريخ الوالدة، مكان )األب(الجد اسم العائلة، أسماء األولى، اسم : األب

الوالدة، الحالة المدنية، الجنسية، مكان والدة والد األم ووالد األب، المھنة 
الحالية، عدد السنوات الدراسية

تاريخ الزواج األسماء األولى
اسم عائلة والد األمالجنس 
)األول، الثاني فأكثر(األم ھذا زواج المكان الذي تمت فيه عملية الوالدة( اسم المدينة، القرية، المستشفى(الوالدة مكان 

تاريخ الميالد
ولدوا (المجموع من الزواج الحالي، من الزواج السابق (السابقة عدد الوالدات 

)إحياء، ولدوا موتى، المجموع
اسم مقدم التبليغ ورقم ھويته وتوقيعه)الحي، رقم المنزل، رقم التلفون/الشارع–القرية المدينة أو (العنوان 
مالحظات طبيةالدين

توقيع الوالد والوالدة)األم أثناء الحمل بهالمكان الذي كانت تراجع ( صحي مركز 
.سجل التبليغ بسجل السكانساعة الوالدة

وصل التبليغ للدائرة وتاريخه وزن المولود بالغرامات 
ختم موظف الوالدات)تحديد إن كان المولود واحد أم توأم( ) : واحد، توأم(

ھل كان توأم قبل ھذا وما ھو عدد ( ) : ، رابع فما فوقثالث ، ثاني ، أول(ترتيب المولود
)التوائم قبلھا
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المتغيرات التي يحتويها نموذج تبليغ الوفاة
المتغيرالمتغير

)إن حصلت به الوفاة(المستشفى  ---القرية  /المدينة(مكان الوفاة المتوفىرقم ھوية 
)يوم الوفاة(الجنسية االسم األول
المھنةاسم الوالد
اسم مقدم التبليغاسم الجد

)رقم الدار–الحارة /الشارع–القرية /المدينة(عنوان مقدم التبيلغ اسم العائلة أو الحمولة
توقيع مقدم التبليغ والتاريخة  ورقم الھوية/اسم الزوج

قرابة مقدم التبيلغ للمتوفىالجنس

  ---نتيجة من المرض األصلي ---نتيجة من  ---السبب المباشر للوفاة الحالة المدنية
أمراض أخرى مع فترة المرض

إذا كانت المتوفى امرأة الرجاء البيان إن كانت حامال أو طرحت أو الدين والقومية
وضعت قبل وفاتھا

لم تفحص الجثة قبل الوفاة/ تمت  (P.M))رقم الدار–الحارة  / الشارع –القرية / المدينة (الدائم محل اإلقامة 
شھادة الطبيب تاريخ الوفاة وساعة الوفاة

تصريح الدفن ومكان الدفن)إن حصلت به الوفاة(المستشفى  ---القرية  /المدينة(مكان الوفاة 
تاريخ الوالدة   
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المتغيرات التي يحتويها سجل وقائع الزواج 
N.المتغير

المحافظة.1
اسم التجمع.2
اسم المحكمة.3
الشھر.4
اسم المأذون الشرعي.5
رقم عقد الزواج المتسلسل.6
تاريخ العقد باليوم والشھر والسنة.7
محل االقامة حين الزواج.8
ميالد الزوج والزوجة باليوم والشھر والسنة تاريخ.9

الحالة التعليمية للزوج والزوجة.10
الحالة االجتماعية السابقة للزوج والزوجة.11
االبناء من الزيجات السابقة للزوج والزوجة مجموع.12
رقم ھوية الزوج.13
رقم ھوية الزوجة.13
محل اقامة الزوجة قبل الزواج.14
السابقة للزوجة الحالة االجتماعية.15
عدد االزواج السابقين للزوجة.16
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المتغيرات التي يحتويها سجل وقائع الطالق
N.المتغير
المحافظة.1
اسم التجمع.2
اسم المحكمة.3
الشھر.4
اسم قاضي المحكمة.5
الرقم المتسلسل لوثيقة الطالق.6
رقم ھوية المطلق والمطلقة.7
تاريخ الوثيقة باليوم والشھر والسنة.7
).بعد الدخول، طالق رجعي بائنطالق قبل الدخول، طالق (يشمل نوع الطالق .8
.والشھر والسنة بايومتاريخ عقد زواج المطلقين  تاريخ.9

عدد االوالد خالل مدة الزواج.10
محل االقامة حين الطالق.11
)يوم، شھر، سنة(والمطلقة تاريخ ميالد المطلقة .12
الحالة التعليمية للمطلق والمطلقة.13
)عدا الزوجة المطلقة حاليا( المطلق عدد الزوجات في عصمة .13
عدا المطلقة الحالية عدد المطلقات سابقا.14
عدد االوالد من الزيجات السابقة.15
عدد االزواج السابقين للزوجة عدا المطلق الحالي.16

السابقة  عدد االبناء للزوجة من الزيجات
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:والوفياتاالحصاءات المبوبة من واقع سجل السكان فيما يتعلق بالمواليد 

.الميالد وسنة والجنس المنطقة  حسب فلسطين في المسجلون أحياء المواليد عدد•

الميالد وسنة والجنس والمحافظة المنطقة حسب فلسطين في المسجلون أحياء المواليد عدد•

.الميالد وسنة الوالدة وشهر المحافظة حسب المسجلون أحياء المواليد عدد•

.الوفاة وسنة والجنس المنطقة حسب فلسطين في المسجلة الوفيات عدد•

.الوفاة سنة بحسب العمر وفئات المحافظة حسب  المسجلة الوفيات عدد•

.الوفاة سنة بحسب والجنس العمر وفئات المحافظة حسب  المسجلة الوفيات عدد•

.الوفاة وسنة الوفاة وشهر المحافظة حسب  فلسطين في المسجلة الوفيات عدد•

.الوفاة وسنة والجنس، المحافظة حسب المسجلة الرضع وفيات عدد•
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والطالق الزواج سجالت واقع من المبوبة االحصاءات

.والسنة والمحافظة المنطقة حسب فلسطين في المسجلة الزواج عقود عدد•

 والزوجة الزوج من لكل السابقة الزواجية الحالة حسب فلسطين في المسجلة الزواج عقود عدد•
والسنة

والسنة والزوجة الزوج عمر حسب فلسطين في المسجلة الزواج عقود عدد•

(لالفراد النسبي التوزيع•  والجنس الزواجية والحالة العمر فئات حسب فلسطين في)فأكثر سنة15
.الزواج وسنة

.والسنة والجنس والمحافظة المنطقة حسب فلسطين في األول الزواج عند الوسيط العمر•

.والسنة والمحافظة المنطقة حسب فلسطين في المسجلة الطالق وقائع عدد•

الزواجية الحياة مدة حسب فلسطين في المسجلة الطالق وقائع عدد•
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:الدولية المعايير ضمن الفلسطيني السكان سجل وتطوير لبناء الحالية الجهود

.2008 الوزراء مجلس قرار بموجب السكان سجل وتحديث لتطوير الدائمة الوطنية اللجنة تشكيل•

 لتحديث المطلوبة والقانونية واالدارية الفنية العناصر جميع لبناء المبادرة زمام مسك نحو اللجنة عمل•
:يشمل بما ،بها الموصى الدولية المعايير ضمن السكان سجل وتطوير

.السكان سجل تحديث عملية في المتقاطعة  المؤسسات بين والتنسيق التعاون زيادة•

.السكان سجل تحديث مصادر بين المباشر االلي الربط مشروع استحداث•

.دوليا بها الموصى المتغيرات جميع على واحتوائها الحيوية الوقائع تباليغ نماذج تطوير•

.والطالق والزواج والوفيات المواليد وقائع تسجيل في المتبعة االجراءات دليل تطوير•

 في وتحديثها الصحة وزارة لدى وتسجيلها الوفاة اسباب تصنيف استيفاء معالجة على العمل جاري•
.السكان سجل

.المعنيين الشركاء بين البيانات وتبادل الحوسبة اجراءات تطوير•



الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

:الحيوية االحصاءات نظام بناء نحو الجهاز توجهات

.الحيوية لإلحصاءات الرئيسي المصدر ليشكل المدني التسجيل نظام لتطوير السعي•

 االغراض لتحقيق السكان سجل وتحديث لتطوير الوطنية اللجنة في الفاعلة المشاركة•
.االحصائية

.الحيوية الوقائع تحديث في العالقة ذوي الشركاء مختلف بين الدائم واالتصال التنسيق تعزيز•

.الحيوية الوقائع تسجيل اكتمال نسب واحتساب السكان، سجل بيانات وتقييم فحص على العمل•

.الدولية والتوصيات يتفق بما المدني التسجيل في المستخدمة والتصنيفات المعايير توحيد•

 متوفرة الغير الحيوية االحصاءات مؤشرات لتغطية والتعدادات االسرية المسوح لمصادر اللجوء•
.السكان سجل في

.المصدرين كال وشمول جودة لتقييم السكان سجل مع السكان تعداد بيانات مقارنة•

.السكانية االسقاطات مع السجل بيانات مقارنة خالل من السكان سجل بيانات تقييم•
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:الحيوية االحصاءات النتاج االدارية البيانات استخدام تواجه التي الصعوبات

 سلبية تشكل متخصصين، احصائيين قبل من او احصائية ليست المدني التسجيل واهداف اسس كون•
.الحيوية االحصاءات مؤشرات كافة لبناء المطلوبة البيانات توفير عدم في تساهم اضافية

 معتمد هو عما المدني التسجيل جهات لدى المستخدمة والتصنيفات والمصطلحات التعاريف اختالف•
.واالقليمية الدولية والتوصيات المعايير مع يتوافق ما غالبا والذي الجهاز في احصائيا

.البيانات سرية بسبب االحيان بعض في التفصيلية او الفردية البيانات على الحصول صعوبة•

 عملية على المشرفة االدارية الجهات قبل من الحيوية الوقائع نماذج متغيرات جميع استيفاء عدم•
.االحصائية المؤشرات انتاج في نقص الى يؤدي مما مكتمل، بشكل الحيوية الوقائع تسجيل

.المطلوبة البيانات توفير في الجهاز مع االدارية والجهات الوزارات بعض تعاون عدم•
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“استماعكمشكرا لحسن ”


