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Population in Palestine by age group and gender 
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Life Expectancy, Palestine, 1860‐ 2015
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فلسطين
أخذ األتراك العثمانيون  1918في نهاية حكمهم لفلسطين في العام •

جزءًا كبيرا من السجالت اإلدارية معهم بما في ذلك تلك المتعلقة 
.بالسكان

، واجرت 1948–1918إحتلت بريطانيا فلسطين في الفترة من •
).1931و  1922(تعدادين للسكان خالل تلك الفترة 

من % 78على ) إسرائيل(أقيم الكيان الصهيوني  1948/ 5/ 15في  •
.مساحة فلسطين

.من سكان فلسطين% 66وتم التهجير القصري لحوالي    

المملكة األردنية الهاشمية ، مع في الضفة الغربية توحدت •
ا  ت  ة  ة ال ا 1967خض قطا غزة لإل



فلسطيننظام الوفيات في 
باشرت مهامها و  1950/ 12/ 14بعد وحدة الضفتين بتاريخ في االردن تأسست أول وزارة للصحة•

.  1951عام في بداية ال

سبب ) 50(وقائمة مختصرة السباب الوفيات تحتوي على  1951كان هناك نظام للوفيات منذ عام •
).المراجعة السادسة(

كامل الضفة الغربية وقطاع غزة، واصبحت كامل فلسطين ) إسرائيل(أحتلت  1967/ 6/ 5في •
.تحت االحتالل اإلسرائيلي، الذي نفذ بعد االحتالل مباشرة تعدادًا للسكان

حيث نقلت  السبعينيات منتصفسجل الوفيات والمواليد كان من مسؤولية وزارة الصحة حتى •
.وزارة الداخليةالمسؤولية الى 

أولت التسجيل تسلمت السلطة الفلسطينية إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث  1995في العام •
.المدني واإلحصاءات الحيوية أهمية خاصة



اإلحصاءات الحيوية  في وزارة الصحة 

هي سجل للوقائع البشرية األساسية  اإلحصاءات الحيوية
.الوالدة والمرض والوفاة  وتشمل

من خالل تباليغ المواليد وتباليغ  اإلحصاءات الحيوية  ُتجمع
. الوفاة، ووثائق الزواج والطالق

حيث يتم جمع بيانات الوقائع الفردية، ثم يجري إدخال بياناتها
.الحيوية اإلحصاءاتوجدولتها وتحليلها ومن ثم نشر تقارير



الوفيات في فلسطينحصائيات إستخدامات إ
.تقييم الحالة الصحية للمجتمع1.
الرئيسية للوفاة سباب واألالمشاكل الصحية هم أتحديد 2.

.حسب الفئات العمرية والجنس والمناطق
.إلحتساب معدالت العمر المتوقع عند الوالدة3.
المرضي والسنوات الضائعة الناتجة العبء إلحتساب 4.

.واإلعاقاتعن الوفيات المبكرة 
تفيد التخطيط الصحي وتوزيع الموارد على البرامج 5.

.الصحية



اللجنة الوطنية الدائمة لتحديث وتطوير سجل 
السكان في فلسطين



اجراءات اللجنة لتطوير سجل السكان
في فلسطين

منذ بناء اللجنة الوطنية الدائمة لتحديث وتطوير السجل في نهاية •
وهي تعمل باتجاه إعداد المرحلة التحضيرية للمشروع  2007العام 

:من خالل
واليات التطوير  المدنيدراسة وتشخيص الوضع الراهن للسجل 1.

.والتحديث
إعداد أربع دراسات متخصصة في الجوانب االدارية والقانونية 2.

.والحوسبة ومجال النماذج والتعاريف والمصطلحات
إعداد واعتماد الالئحة التنفيذية لقانون األحوال المدنية وهو يشكل 3.

.أداة قانونية مهمة لتنفيذ المشروع
.إعداد دراسة شامله ومتكاملة لبناء عناصر المشروع4.
الربط اآلل للوقائع إعداد خطة تنفيذية لجميع مراحل مشروع 5







الجهات األساسية لإلحصاءات الحيوية وسجل 
السكان

وهي مسؤولة عن تخزين وٕادارة : وزارة الداخلية1.
.وتشغيل وصيانة النظام

وهي مسؤولة عن وقائع الوالدات : وزارة الصحة2.
.والوفيات

إلستخدام البيانات لألغراض : اإلحصاء المركزي. 3
.اإلحصائية وتقييم البيانات





حصائيات الوفياتإكيفية تنظيم 

تتم عملية تنظيم إحصائيات الوفيات عن طريق استعمال 
)المراجعة العاشرة(التصنيف الدولي لألمراض 

ICD_10
International Statistical Classification of  
Diseases and Related Health Problems

Tenth Revision
World Health Organization

Geneva



نموذج التبليغ عن الوفاة
1994 -1967 فترة االحتالل اإلسرائيلي



نموذج التبليغ عن الوفاة
2015 - 1995منذ العام 



وفاة منذ العام في التبليغ عن تستعمل كانت نماذج 
1995 - 2015







ت في فلسطينايالوفـ

%  40حد بعيد ال تمثل الحقيقة، إذ نجد أن إلى الوفيات أسباب •
.بطريقة وافيةمن الوفيات تعزى إلى أسباب غير محددة 

أيضًا تعزى إلى أسباب قلبية % 40وفي نفس الوقت نجد أن  •
ومع ذلك، فإن التمعن في أسباب الوفيات يشير إلى كيفية وعائية 

.حدوث الوفاة وليس سببها

واحد لجميع الوفيات التي تتم في  Coderال يوجد إال مرمز  •
.الضفة الغربية

يتم نشر جداول سنوية حول أسباب الوفيات من خالل التقرير  •
.الصحي السنوي لفلسطين



ت في فلسطينايالوفـ

ال يوجد تدريب في كليات الطب في الجامعات الفلسطينية •
لطلبة الطب حول كيفية تحديد وكتابة سبب الوفاة في التبليغ 

.عن وفاة

ال يوجد وعي كافي بين األطباء ألهمية كتابة سبب الوفاة •
.بصورة صحيحة، واألطباء غير مدربين على ذلك

ال يوجد تنسيق كافي بين مختلف الجهات الصحية ذات •
.العالقة بكتابة تباليغ الوفاة



التحديات التي تواجه إحصائيات الوفيات 

حصول وزارة الصحة على نسخة من تبليغ  الوفاة ضمان  •
بشكل مستمر وٕارسالها من خالل مديريات الصحة إلى مركز 

.الصحية الفلسطيني المعلومات

التصنيف الدولي تدريب مرمزين مساعدين باالعتماد على  •
.سباب الوفاةأل

األطباء على كيفية تعبئة الجزء الطبي في نموذج تدريب  •
التبليغ عن الوفاة وترميز أسباب الوفاة وضرورة إعداد دليل 

.تدريبي لتلك الغاية



التحديات/ تابع 

وضع آلية للتنسيق بين الجهات المعنية بالوفيات في •
وزارة الصحة، وزارة الداخلية، القطاع : فلسطين

.الخاص، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

تأهيل أطباء االمتياز وطالب كليات الطب من خالل •
  تحديد أسبابالتدريب ومناهج كليات الطب في مجال 

الوفاة بالتعاون مع مركز المعلومات الصحية 
.الفلسطيني

تعليمات واليات محددة للتبليغ عن الوفيات في وضع •
.فلسطين



أسباب عدم التبليغ عن الوفيات
الجھل1.
الفقر 2.
.)ةبعيدال مناطقال( الجغرافي العامل3.
 .الواحدة سرةاأل في عائلية خالفات4.
 بعدم االعتقاد الى يؤدي مما )وفاة عن تبليغ( من نسخ على الحصول5.

.التبليغ لزوم
 المتوفى حصة على كالحصول( بالتبليغ للمواطن مصلحة وجود عدم6.

 الحاجة كعدم( المصلحة ھذه انتفاء وأ )مثال االجتماعية الشؤون من
.)وفاة شھادة يتطلب الذي ارث حصر على الحصول الى

 يتوفى الذي أو ،متوفيا يولد الذي الطفل وفاة واقعة عن التبليغ عدم7.
.والدته عن التبليغ قبل



الفلسطيني العامةقانون الصحة 

)3(مادة 
 

 جميع عن الوزارة بإبالغ المكلفون يلتزم للقانون وفقاً •
 اإلصابة وحاالت والوفيات بالوالدات المتعلقة المعلومات
  .عنها اإلبالغ الواجب باألمراض



دولة فلسطين
رئاسة مجلس الوزراء

اللجنة الوطنية الدائمة لتحديث وتطوير سجل السكان

دليل إجراءات العمل 

اإلصدار األول

2015كانون ثاني 



تسجيل حاالت الوفاة في فلسطين

الوقت الالزم المسؤولية النشاط الرقم

دقيقة 30 المرفق الصحي 
 وتسليمه الدفن تصريح وٕاصدار المتوفى هوية وتدقيق استالم
.المتوفى لذوي

1

دقائق 10 المرفق الصحي 
 نسختين وطباعة وفاة عن لتبليغ اإللكتروني النموذج إعداد

.وتصديقهما
2

فور تحرير التبليغ
أيام عمل 3

المرفق الصحي 
.المتوفى لذوي نسخة تسليم
 المحافظة في الداخلية مديرية إلى األخرى النسخة وٕارسال
.بالبريد

3

أيام عمل 3
مركز المعلومات 

الصحية 
.إلكترونيا الداخلية وزارة إلى وترحيلها المدخلة البيانات تدقيق

4

فورا
اإلدارة العامة 
لألحوال المدنية 

 سجل إلى وترحيلها الوفاة تبليغ في الواردة البيانات مراجعة
.السكان

5

أيام عمل 3
اإلدارة العامة 
لألحوال المدنية 

 حالة لتغيير الالزمة االعتمادات على والحصول البيانات حفظ
.السكان سجل

6

اليوم التالي 
لالعتماد

اإلدارة العامة 
لألحوال المدنية 

 شهادة الستالم كإشعار المتوفى لذوي قصيرة نصية رسالة إرسال
.الزوجة / للزوج الهوية وملحق الوفاة

7

دقيقة 20 مديرية الداخلية
 لذوي وتسليمها الزوجة/الزوج هوية وملحق الوفاة شهادة طباعة
الستالمها حضورهم عند المتوفى

8

تسجيل حالة وفاة داخل المرافق الصحية الفلسطينية



تسجيل حاالت الوفاة في فلسطين
الوقت الالزم المسؤولية النشاط الرقم

دقيقة 30 الطبيب المشرف
 المكربن الوفاة تبليغ ونموذج الدفن تصريح إلصدار المتوفى هوية باستالم المشرف الطبيب يقوم

 لذوي الدفن وتصريح الوفاة تبليغ من نسخة وتسليم وختمه عليه والتوقيع نسخ ثالث من المكون
.المتوفى

1

أيام عمل 3 الطبيب المشرف والمركز الصحي
 مركز أقرب أو الصحة لمديرية المتوفى وهوية الوفاة تبليغ نسختي بتسليم المشرف الطبيب يقوم
.المحافظة في الصحة لمديرية والهوية  التبليغ بتسليم بدوره يقوم والذي حكومي صحي 2

فور وصوله مديرية الصحة  .النظام في بياناته وٕادخال التبليغ بتصديق الصحة مديرية تقوم 3

أيام عمل 3 مديرية الصحة .المحافظة في الداخلية مديرية إلى والهوية الوفاة تبليغ من الداخلية وزارة نسخة إرسال 4

فور استالم التصريح الهيئة المحلية .العامة المقابر في بالدفن والسماح الدفن تصاريح استالم

شهريا الهيئة المحلية
 لمديرية وتسليمه شهريا منطقتها في المتواجدة المقابر في تمت التي الدفن بحاالت كشف إعداد
.الدفن بتصاريح مرفقاً  المحافظة في الصحة 5

أيام عمل 3 مديرية  الصحة 
 بيانات قاعدة في المدخلة غير الحاالت كافة إدخال من والتأكد الكشف بمراجعة الصحة مديرية تقوم
.المحوسب النظام

6

يومي عمل مديرية الصحة 
 باالطباء االتصال يتم الوفاة تبليغ المديرية تستلم ولم المحلية الهيئة كشف في حاالت وجود عند
 النظام في بياناتها ادخال و للمديرية، تسليمها منهم والطلب الوفاة ببالغات يحتفظون الذين

.المحوسب
7

أيام عمل 3 مركز المعلومات  آليا الداخلية لوزارة وترحيلها الواردة البيانات تدقيق 8

فور وصولها اإلدارة العامة لألحوال المدنية  .السكان سجل إلى وترحيلها الوفاة تبليغ في الواردة البيانات مراجعة 9

أيام عمل 3 اإلدارة العامة لألحوال المدنية  .السكان سجل حالة لتغيير الالزمة االعتمادات على والحصول البيانات حفظ 10

اليوم التالي لالعتماد اإلدارة العامة لألحوال المدنية 
 / للزوج الهوية وملحق الوفاة شهادة الستالم كإشعار المتوفى لذوي قصيرة نصية رسالة إرسال
.الزوجة

11

دقيقة 20 مديرية الداخلية .الستالمها حضورهم عند المتوفى لذوي وتسليمها الزوجة/الزوج هوية وملحق الوفاة شهادة طباعة 12

تسجيل حالة وفاة خارج المرافق الصحية الفلسطينية



دليل األطباء في كيفية تعبئة نموذج التبليغ 
عن وفاة



تعريفات أسباب الوفاة حسب الصنيف الدولي لألمراض المراجعة العاشرة 
)ICD‐10(

كل األمراض أو الظروف "على أنھا " أسباب الوفاة"تعرف منظمة الصحة العالمية 
  :“المرضية أو اإلصابات وظروفھا التي أدت إلى الوفاة أو ساھمت في حدوثھا

ھي حالة المرض أو اإلصابة أو التطورات األخيرة التي : األسباب المباشرة للوفاة•
. طرأت على حالة اإلنسان وأدت بشكل مباشر للوفاة

ھي االضطرابات الفيزيولوجية أو آلية الوفاة  وال يعني ذلك آلية الوفاة، حيث أن•
وال ). السكتة القلبية أو توقف التنفس: مثالً (الحيوية أو البيوكيميائية التي سببت الوفاة 

 .يجب أن تسجل ھذه األعراض كمسببات مباشرة للوفاة

وھي األمراض أو األعراض التي سبقت : السابقة للوفاة) المتوسطة(األسباب •
. األسباب المباشرة للوفاة وأدت إليھا

•  
وھو المرض أو اإلصابة التي بدأت بھا سلسلة : للوفاة) الكامن(السبب األصلي •

األحداث التي أدت مباشرة للوفاة أو الظروف المحيطة بالحوادث التي أدت لإلصابات 
.  القاتلة



طريقة الوفاة

ھي التصنيف الذي يعطى لحالة الوفاة بناًء على نوع األعراض 
:  على سبيل المثال(التي أدت للوفاة والظروف التي تمت بھا 

، وفاة ناتحة عن القتل، وفاة )ناتجة عن المرض(وفاة طبيعية 
).ناتحة عن االنتحار، وفاة مفاجئة أو غير محددة



أنماط أو أشكال الوفاة التي ال يجب أن تكون أسباب وفاة

 Debilityالضعف  •
 Respiratoryتوقف التنفس •

Arrest
Cardiac Failureفشل القلب •
  Astheniaالوھن العام •
Exhaustionاإلنھاك •
Shockالصدمة •
Renal Failureالفشل الكلوي •
 Brain Failureسكتة دماغية   •
Heart Failureالفشل القلبي •
Syncopeاإلغماء •

Liver Failureالفشل الكبدي •
 Cardiacالسكتة القلبية •

Arrest
 Hepaticالفشل الكبدي •

Failure
Uraemiaتبولن الدم •
Comaغيبوبة •
  Asphyxiaاختناق •



تحويل حاالت الوفاة إلى الطبيب الشرعي
.سبب الوفاة غير معروف•
حالة الوفاة نتجت عن عنف أو عن أعراض غير طبيعية أو •

.فيها ظروف مشتبه بها
).عند حدوثها(احتمال حدوث الوفاة بسبب حادثة معينة •
احتمال حدوث الوفاة بسبب مرض أو إصابة مرتبطة بمهنة أو •

.  عمل المتوفى
.  احتمال حدوث الوفاة بسبب اإلجهاض•
حدوث الوفاة أثناء عملية جراحية أو قبل التعافي من تأثير •

.التخدير كنتيجة لتدخل طبي عالجي أو تشخيصي
.  احتمال حدوث الوفاة بسبب انتحار•
حدوث الوفاة أثناء أو بعد فترة وجيزة من االعتقال لدى الشرطة •



إرشادات تعبئة نموذج التبليغ عن الوفاة

.يجب أن يكون الخط واضحًا مقروءاً •
.ال يجوز تسجيل توقف القلب والرئتين كسبب للوفاة•
ذكر  فيجبإذا كان الطبيب مقتنعا بأن سبب الوفاة هو تقف القلب •

.السبب الذي أدى إلى توقف القلب
توقف القلب) 1(السبب المباشر للوفاة . سطر أ: مثال•

عدم إنتظام دقات القلب: نتيجة من. سطر ب
.نقص في تروية عضلة القلب): المرض األصلي(نتيجة من . سطر ج

.تذكر األمراض األخرى التي يعاني منها المريض: سطر أمراض أخرى



ورشة عمل التقييم الموسع لإلحصاءات الحيوية والتسجيل المدني
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تفعيل الربط اآللي المباشر لتحديث و تطوير السجل المدني بهدف  توحيد . 1
:جميع البيانات بما فيها اسباب الوفاة بين الصحة والداخلية

الربط يشير إلىتعديل قانون االحوال المدنية بحيث يتضمن نصا صريحا–
.االلكتروني

سد الثغرات القانونية فيما يتعلق بتوحيد المفاهيم بما يفيد الزامية التسجيل في –
.قانون االحوال المدنية والقوانين االخرى

إعداد دليل إجرائي موحد يوضح آلية العمل بين الجهات ذات العالقة في –
.عملية الربط اآللي

تخصيص موازنة خاصة باالحوال المدنية تساهم في تفعيل الربط –
.االلكتروني

ضمان الربط االكترون بين المرافق الصحية الحكومية وغير الحكومية –
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:تعزيز الشراكة على المستوى الوطني من خالل اللجنة الوطنية الدائمة. 2

تعزيز وتمكين دور اللجنة الوطنية الدائمة لتحديث وتطوير سجل السكان –
.وتمثيل قطاع غزة فيها

التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة ووزارة الحكم المحلي واللجنة الوطنية –
إللزام الهيئات المحلية بعدم السماح لتحديث وتطوير سجل السكانالدائمة

من قانون  73بالدفن إال في األماكن المخصصة وفق القانون ال سيما المادة 
.وبعد الحصول على تصريح الدفنالصحة العامة،

و جماعية بين األطراف ذات العالقة من خالل اللجنة أمذكرات تفاهم ثنائية –
.الوطنية الدائمة لتحديث وتطوير سجل السكان

ورش عمل بين الشركاء إلظهار أهمية برنامج تسجيل الوقائع الحيوية على –
.المستوى الوطني بإشراف اللجنة الوطنية الدائمة

توحيد البرامج وضمان تحديث وتدفق المعلومات بين المحافظات الشمالية –
ة ن   ال
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رفع مستوى وعي الجمهور بأهمية التسجيل لوقائع سجل . 3
السكان 

حمالت توعية لتحسيس الجمهور تجاه أهمية السجل المدني على –
.المستوى الفردي والمجتمعي والوطني

نظام حوافز وتقدمات إجتماعية لرفع وتيرة اإلهتمام المجتمعي  –
.  بتسجيل وقائع سجل السكان
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:رفع مستوى و جودة التبليغ عن حاالت الوفاة في المستشفيات و دوائر الصحة. 4
 

تحضير و إعتماد مواد تدريبية وتوزيعها وجعلها متاحة عبر الشبكة العنكبوتية –
.إعداد مدربين محليين–
.تدريب األطباء بصورة مستمرة–
كنقاط إتصال مع تحديد اطار العمل والمهام والمسؤوليات ) أطباء(تحديد موظفين للعمل –

.لضبط جودة بيانات تباليغ الوفاة وخصوصا أسباب الوفاة
إدراج موضوع كتابة تبليغ الوفاة ضمن منهاج كليات الطب وبرامج تدريب أطباء –

.األمتياز
.تحديد مهام وظيفة مرمز وٕاستحداثها–
إدراج اإللتزام بكتابة تبليغ الوفاة وفق المعايير المعتمدة ضمن نقاط تقييم الطبيب –

.  وتصميم خطة التطوير المهني الخاصة به
إستحداث آليه فعالة لمتابعة ومراجعة نماذج التبيلغ عن الوفيات تكون أحد المهام –

األساسية لإلدارة الطبية في المستشفيات، واإلدارة الصحية في مديريات الصحة بما في 
.ذلك تطبيق سياسات التغذية الراجعة
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:رفع مستوى و جودة التبليغ عن حاالت الوفاة في المستشفيات و دوائر الصحة. 4
 

تحضير و إعتماد مواد تدريبية و توزيعها و جعلها متاحة عبر الشبكة العنكبوتية –
.إعداد مدربين محليين–
.تدريب األطباء بصورة مستمرة–
كنقاط إتصال مع تحديد اطار العمل والمهام والمسؤوليات ) أطباء(تحديد موظفين للعمل –

.لضبط جودة بيانات تباليغ الوفاة وخصوصا أسباب الوفاة
إدراج موضوع كتابة تبليغ الوفاة ضمن منهاج كليات الطب وبرامج تدريب اطباء األمتياز–
.تحديد مهام وظيفة مرمز وٕاستحداثها–
إدراج اإللتزام بكتابة تبليغ الوفاة وفق المعايير المعتمدة ضمن نقاط تقييم الطبيب وتصميم –

. خطة التطوير المهني الخاصة به
استحداث آليه فعالة لمتابعة و مراجعة نماذج التبيلغ عن الوفيات تكون احد المهام االساسية –

لإلدارة الطبية في المستشفيات، واإلدارة الصحية في مديريات الصحة بما في ذلك تطبيق 
.سياسات التغذية الراجعة

.إستحداث وظيفة مرمز وتحديد مهام العاملين فيها–
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بناء و تعزيز القدرات الوطنية في مجال التسجيل واإلحصاء . 5
:والتقارير

تطوير قدرات الموظفين العاملين في مجال اإلحصاءات وتحليل –
. البيانات وٕاصدار التقارير

تعزيز قدرات ومهارات الموظفين المسؤولين عن إدخال الوقائع –
.  الحيوية في سجل السكان

.إستحداث آليات وٕاجراءات داعمة وتطبيق السياسات الموجودة–
.في ترميز أسباب الوفيات في وزارة الصحة IRISإعتماد برنامج –
.إستحداث آليات وٕاجراءات داعمة وتطبيق السياسات الموجودة–





إكتمال تسجيل الوفيات في فلسطين

حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فقد نسبة إكتمال •
:تسجيل الوفيات في فلسطين

إناث ذكور الجنسين كال السنة

77.5% 93.4 85.9% 2014

73.8% 77.5% 75.8% 2015



Reported Crude Death Rate/ 1,000 Pop., 
Palestine, 1996- 2015
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Thank you
Dr. Jawad Bitar

Palestinian Health Information Center
PHIC

Tele‐fax 00970 9 2393381
E‐mail – drjawadbitar@gmail.com

Web site: www.moh.ps


